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Baskı

mat. san. tic. ltd. şti.

“Milli kaynaklarımızla var 
olma zamanı”

Kapak

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, 
Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervinin 
stratejik bir adım olduğunu ve somut olarak 
da hayata geçirilmesi için çok hızlı hareket 
edilmesi gerektiğini söyledi.

4

14

52

32

62

10

28

17

56

71

6

26

16

54

12

46

60
58

Milli kaynaklarımız ile 
güçlenme, milli bayramlarımız 
ile gururlanma zamanı!

Sanayicinin gündemi Türkiye

Ege’den Temmuz’da 
1,19 milyar dolar ihracat

Yorgancılar: İlçe bazlı teşvik 
için atılan adım çok önemli

Yorgancılar: “Türkiye’nin sanayiye,
sanayicinin motivasyona ihtiyacı var”

EBSO’nun Covid-19 antikor 
testi uygulaması devam ediyor

Sanayi üretimi Mayıs’ta aylık 
% 17,4 arttı, yıllık % 19,9 azaldı

Temel ekonomik göstergeler

“Yoğun gündemin içinde bir 
olabilmeliyiz”

Esen’den Meclis temennileri

“EBSO, tedbirleri uygulamada 
örnek bir kurum”

Temmuz ihracatı 
15 milyar dolar

“Pandemi, mesleki eğitimin 
önemini gösterdi”

Merkez Bankası 
faizi 8,25’te tuttu

Mayıs ayında cari açık
3,76 milyon dolar

Üniversite tercihlerinde 
“İzmir Zamanı”

İşsizlik Nisan’da 0,2 puan 
azalışla yüzde 12,8

64 Enflasyon Temmuz’da 
beklentilerin altında

Sanayi, perakende ve hizmette 
güven arttı
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Pandemi sürecinin en önemli çıktılarından birinin; 
stratejik sektörlerde kendi kendine yetebilmenin, öneminin 
anlaşılması olduğunu söyleyebiliriz.

Bu açıdan baktığımızda, geçen hafta aynı gün içinde iki 
çok önemli karar açıklandı.

İlki ve en önemlisi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 
verilen müjde idi. 

Karadeniz’de keşfedilen 320 milyar metreküplük 
doğalgaz; dışa bağımlılığımızı azaltırken, ekonomik değeri 
ile maliyetlerimizi azaltacak ve moral, motivasyon kazan-
mamıza sebep olacaktır. Aynı zamanda bu stratejik adım, 
bundan sonraki enerji politikalarımızı şekillendirecek ve 
potansiyelimizin, milli kaynaklarımızın, yerli ve yenilenebilir 
enerjinin de daha etkin değerlendirilmesine vesile olacaktır.

Bugün Akdeniz’de verilen mücadele, enerjinin ticaret 
yolları ile birlikte önemini ve azalan kaynakların telafisinin 
gerekliliğini ortaya koymaktadır. O nedenle bu keşif, çok 
kıymetlidir ve çok da iyi değerlendirilmelidir. 2023 hedefi, 
kağıt üstünde kalmamalıdır.

Bu kapsamda; Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak 
üzere, Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza, Sayın Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza, mühendislerimize, emeği 
geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum. Ülkemiz ve mille-
timiz adına hayırlı, uğurlu olsun. 

Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak; yıllardır kararlılıkla, 
“Türkiye’nin geleceğinin üretimde olduğu”nun vurgusunu 
yapıyor ve bu yönde gayret sarf ediyoruz. 

Ticaret savaşlarının yoğunlaştığı bu süreçte; alternatif 
enerji kaynaklarından, stratejik tarımsal ve sanayi ürün-
leri üretimine kadar yerli üretime odaklanmanın, katma 
değeri artırmanın, milli kaynaklarımız ile güçlenmenin tam 
zamanıdır.

Açıklanan ikinci karar, bu nedenle üretim ve yatırım 
açısından önem taşımaktadır. 

2009 yılından bu yana, teşvik sisteminin sebep olduğu 
adaletsizliklerden dolayı bölgesel değil, ilçe bazlı sektörel 
teşviklerin hayata geçirilmesinin altını çizmekteyiz. 

1. Bölgede yer alan İzmir ile Kiraz, Beydağ, Kınık gibi 
sosyo-gelişmişlik seviyesi ilin çok altında olan ilçeler için 
önerilerimizin gerekliliğini rakamlarla açıklamaya çalışmış, 
ilçelerin kendi içinde uzmanlaştığı ürün gruplarına teş-
viklerin verilmesi gerektiğini savunmuştuk. İzmir’e 36 km 
uzaklıktaki Manisa’nın 3. Bölge teşviklerinden yararlanma-
sının yarattığı haksız rekabeti anlatmıştık.

Bu açıdan, 21 Ağustos Resmi Gazete’de yayınlanan ka-
rar tam olarak önerilerimizi içermese de, Bayındır, Beydağ 
ve Kiraz ilçelerinde yapılacak yatırımların OSB dışında 2. 
Bölge desteklerinden, OSB içinde 3. Bölge desteklerinden 
ve Manisa’nın 2. Bölge teşviklerinden yararlanması olumlu 
bir gelişmedir.

Gerekli altyapı yatırımlarının da yapılması ile söz konu-
su ilçelerde öne çıkan ve bölgesel destekler arasında da 
yer alan “entegre hayvancılık ve gıda ürünleri”nde yatırım 
oldukça avantajlı hale gelecektir. Yerelden kalkınma ve 
üretim adına önemsediğim bu kararda, emeği geçenle-
re teşekkürlerimi sunuyor, yatırımcıları Bölgemize davet 
ediyorum.

Ve son olarak da, Pandemi nedeniyle kutlamaları kısıtla-
nan 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 98. yıldönümünü ve 9 
Eylül İzmirimizin kurtuluşunu yürekten kutluyor, yokluktan 
varlık yaratan Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk başta 
olmak üzere silah arkadaşlarını, şükranla ve rahmetle anıyor 
ve milli kaynaklarımız ile güçlenme, milli bayramlarımız ile 
gururlanma zamanı! diyerek, sağlıklı günler diliyorum.

MİLLİ KAYNAKLARIMIZ İLE GÜÇLENME, MİLLİ 
BAYRAMLARIMIZ İLE GURURLANMA ZAMANI!

Ender YORGANCILAR
Ege Bölgesi Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

ender.yorgancilar@ebso.org.tr

       @EYorgancilar
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Dünya ve ülkemizdeki 
ekonomik gelişme-
lerle ilgili değer-

lendirmelerde bulunan 
Ege Bölgesi Sanayi Odası 
(EBSO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, 
COVID-19 ile birlikte yaşa-
nan ekonomik krizin yüzyılın 
krizi olduğunu belirterek, 
“IMF, OECD, Dünya Banka-
sı gibi birçok uluslararası 
kuruluş, küresel ekonomiye 
dair büyüme beklentilerini 
negatif yönlü aşağı doğru 
revize ettiler. Zaten CO-
VID-19 öncesinde başlamış 
olan ticaret savaşları, salgın 
ile birlikte daha da keskin-
leşirken, sınırların kapanması ve 
korumacılık önlemleri ile yeni bir 
boyuta taşınmıştır” dedi.

Vietnam, ‘Yeni Çin’ 
olma yolunda
Bu süreçte gümrük birliği anlaş-

masının revize edilmesi ve serbest 
ticaret anlaşmalarının önemine 
dikkat çeken Yorgancılar “Özellikle 
çok önemsediğim ve her platformda 
altını çizmeye çalıştığım Serbest 
Ticaret Anlaşmaları (STA) açısından 
ihracatımızın yarısını yaptığımız Av-
rupa Birliği, ticaret savaşları sürecin-
de emin adımlarla öne çıkmaktadır. 
2019 yılında Japonya ile imzaladığı 
dünyanın en kapsamlı anlaşmasının 
ardından 2020 Mart ayında Vietnam 
ile 10 yıl içinde vergilerin yüzde 
99’unun sıfırlanacağı bir STA’nın ya-

ratacağı olumsuz etkileri iyi görme-
liyiz. Geleceğin Çin’i olarak adlandı-
rılan Vietnam, ihracatçılarımız için 
büyük bir risktir. O nedenle, bugün 
gündemimiz farklı konularmış gibi 
olsa da, Gümrük Birliği Anlaşma-
sı’nın revize edilmesi dünden daha 
elzem olmuştur” diye konuştu.

Almanya’nın dönem 
başkanlığı 
Bu süreçte Almanya’nın AB 

Dönem Başkanlığı’nın son derece 
önemli olduğunu hatırlatan Başkan 
Yorgancılar  “AB dönem başkanlığını 
devralan ve birliğin en güçlü üyesi 
Almanya ile olan diplomasi trafi-
ğimizi arttırmalı ve iş dünyasını da 
bu sürece katarak daha hızlı hare-
ket etmeliyiz. Zira son yaptığımız 
ankette ilk 6 ay içinde üyelerimizin 
yüzde 73’ünün dış siparişlerinde, 

yüzde 80’inin iç siparişle-
rinde azalma gerçekleştiğini 
belirtmeleri daha stratejik 
yeni yolların acilen bulun-
ması gerektiğini de ortaya 
koymaktadır” dedi.

“Mirasımızın 
kıymetini bilelim”
Dünyanın yeni bir sürece 

doğru hızla evrildiğini, 
uzayda yaşamın izleri için 
yarışıldığını ve böyle bir or-
tamda ülke gündeminin de 
farklı konularda çok yoğun 
olduğunu belirten Başkan 
Yorgancılar şunları söyledi:

“Her bir başlık kendi 
içinde çok önemli. Ancak, 

‘En önemlisi nedir?’ derseniz; kuşku-
suz ‘kurucu liderimiz Mustafa Kemal 
Atatürk önderliğinde, atalarımızın 
kanıyla sulanmış bu topraklarda, 
huzurla, birlik ve bütünlük içerisinde, 
her bireyin birbirine saygı duyduğu, 
tüm canlıların hakkının gözetildiği, 
şiddetin, kötülüğün, haksızlığın 
karşısında bir olunduğu, sağlıklı, 
müreffeh bir toplum olarak yaşa-
maktır’ derim. Bunu başardığımız 
takdirde, önümüze çıkan tüm güç-
lükleri aşmamamız için hiçbir neden 
yoktur. Çünkü üzerinde yaşadığımız 
toprakların DNA’sında gerekli olan 
her şey var. Yeter ki, mirasımızın kıy-
metini bilelim. Bugün için mesafeli 
ve buruk bir bayram içinde olsak da, 
sevdiklerimize sıkı sıkı sarılacağımız, 
sağlıkla, huzurla, ağız tadıyla geçire-
ceğimiz nice bayramlar diliyorum.”

GÜNDEM

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Kurban Bayramı mesajında birlik ve beraberlik 
mesajı vererek “Ülke gündemimiz farklı konularda çok yoğun. Her bir başlık kendi içinde çok 
önemli. Ancak, en önemlisi kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, atalarımızın 

kanıyla sulanmış bu topraklarda, huzurla, birlik ve bütünlük içerisinde yaşayabilmek” dedi.

“Yoğun gündemin içinde bir 
olabilmeliyiz”
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içinde çok önemli. Ancak, 

‘En önemlisi nedir?’ derseniz; kuşku-
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her bireyin birbirine saygı duyduğu, 
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sevdiklerimize sıkı sıkı sarılacağımız, 
sağlıkla, huzurla, ağız tadıyla geçire-
ceğimiz nice bayramlar diliyorum.”

GÜNDEM

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Kurban Bayramı mesajında birlik ve beraberlik 
mesajı vererek “Ülke gündemimiz farklı konularda çok yoğun. Her bir başlık kendi içinde çok 
önemli. Ancak, en önemlisi kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, atalarımızın 

kanıyla sulanmış bu topraklarda, huzurla, birlik ve bütünlük içerisinde yaşayabilmek” dedi.

“Yoğun gündemin içinde bir 
olabilmeliyiz”
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GÜNDEM

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar 

“21 Ağustos’ta Sayın 
Cumhurbaşkanımız tarafından 
verilen müjde, ülkemizin milli 
enerji ve maden politikasının 
bundan sonra izleyeceği yol 
adına çok stratejik bir adımdır. 
Bugünler milli kaynaklarımızla 
güçlenme, var olma 
zamanıdır” dedi.

Karadeniz’de Fatih Sondaj 
Gemisi tarafından bulunan 
320 milyar metreküplük 
doğalgaz rezervi hakkında 
değerlendirmede bulunan 
EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar 
“Bu müjde, ülkemizin milli 
enerji ve maden politikasının 
bundan sonra izleyeceği yol adına 
çok stratejik bir adımdır. Bu adım 
sahip olacağımız enerji miktarı 
ile dışa bağımlılığımızı azaltırken, 
hem moral ve motivasyon olarak 
enerjimizi artıracak, hem de 
kaynakların etkin kullanımı ile 
bireyden devlete 
yüklenilen maliyetlerin 
azalmasına vesile 
olacaktır” diye 
konuştu.

Yorgancılar 
“Karadeniz’de 
keşfedilen 320 
milyar metreküplük 
doğalgazın ekonomik 
değerinin Sayın 
Bakanın ifadesi ile 
yıllık yaklaşık 65 
Milyar dolar olması, 
enerji ithalatımızın 

üstüne çıkarak, milli kaynaklarımızın 
değerlendirilmesi adına son derece 
önemlidir. Küresel ekonomide; 
enerjinin stratejik değeri, 
Akdeniz’de verilen mücadele, 
kaynakların azalıyor olması bu 
keşfin hassasiyetini de ortaya 
koymaktadır. O nedenle, çok 

hızlı hareket etmeli ve bu 
avantajı iyi değerlendirerek 
bir an evvel somut olarak 
hayata geçirmeliyiz. Bu 
yönde, belirlenmiş olan 
2023 hedefine mutlaka 
ulaşabilmeliyiz” dedi.

Özellikle COVID-19 salgını 
ile daha da belirginleşen; 
ülkelerin içe döndüğü, 
korumacılığın arttığı, her 
alanda yerli üretimin stratejik 
önem kazandığı yeni bir 
sürece girildiğini hatırlatan 
Başkan Yorgancılar şunları 
söyledi:

“Yıllardır ısrarla altını 
çizdiğimiz Türkiye’nin 
geleceğinin üretimde olduğu 
gerçeği, böylesi bir süreçte 
tüm ülkelerin odak noktasına 

dönmüştür. O nedenle, bizim en 
ivedi şekilde; başta tarım olmak 
üzere sanayide ve enerjide yerli 
üretime yoğunlaşmamız, stratejik 
ürünlere yönelmemiz, değer yaratan 
hamlelerde bulunmamız çok ama 
çok önemlidir. Çünkü bugünler 

milli kaynaklarımızla 
güçlenme, var olma 
zamanıdır. Bu kapsamda; 
Sayın Cumhurbaşkanımız 
başta olmak üzere, 
Sayın Hazine ve 
Maliye Bakanımıza, 
Sayın Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanımıza, 
mühendislerimize, 
emeği geçen herkese 
şükranlarımızı 
sunuyorum. Ülkemiz ve 
milletimiz adına hayırlı, 
uğurlu olsun.”

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervinin stratejik bir 
adım olduğunu ve somut olarak da hayata geçirilmesi için çok hızlı hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

“Milli kaynaklarımızla var 
olma zamanı”
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GÜNDEM

21 Ağustos tarihinde 
Resmi Gazete’de yayımla-
nan “Yatırımlarda Devlet 
Yardımı Hakkında Karar”ı 
değerlendiren Ege Bölge-
si Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, “Böylelikle 
bölgesel teşvikler altında 
belirlenen sektörlerde söz 
konusu ilçelerde yapılacak 
yatırımlar; OSB dışında 2. 
Bölge desteklerinden, OSB 
içinde 3. Bölge destekle-
rinden yararlanacaktır. Bu 
şekilde de adalet sağlan-
mış olacaktır” dedi.

53 ilde bir alt bölgedeki 
teşviklerden yararlanacak 
ilçeler tek tek belirleyen 
kararı yorumlayan Başkan Yorgancı-
lar, şunları söyledi:

“Ege Bölgesi Sanayi Odası 
olarak, yıllardır teşvik sisteminin 
iyileştirilmesine yönelik önerileri-
mizi karar vericilere aktarıyoruz. 
Bu önerilerin en başında, teşvik 
sistemimizde bölgeselden ziya-
de ilçe ve sektörel bazlı sisteme 
geçilmesi gelmekteydi. Özellikle de, 
1. Bölgede yer alan İzmir ile Kiraz 
ve Beydağ gibi gelişmişlik seviyesi 
ilin çok altında olan ilçeler için bu 
önerimizin öneminin altını çizmeye 
çalışmıştık.

Aslında bizim önerimiz olarak 
ilçe hangi sektörde öne çıkıyorsa o 
alanda yatırımların teşvik edilmesi 
idi. Örneğin; Bayındır’da çiçekçilik, 
Ödemiş’te süt ve süt ürünleri gibi.

Tam olarak bunu yansıtmasa da; 
21 Ağustos tarihinde Resmi Ga-
zete’de yayınlanan karar ilçe bazlı 
teşviklere geçiş adına önemli bir 
adımdır. 

Böylelikle bölgesel 
teşvikler altında belirlenen 
sektörlerde söz konusu 
ilçelerde yapılacak yatırım-
lar; OSB dışında 2. Bölge 
desteklerinden, OSB içinde 
3. Bölge desteklerinden 
yararlanacaktır. Bu şekilde 
de adalet sağlanmış 
olacaktır. Özellikle de, söz 
konusu ilçelerde öne çıkan 
ve bölgesel destekler ara-
sında da yer alan entegre 
hayvancılık ve gıda ürün-
lerinde yatırım oldukça 
avantajlı hale gelmiştir.

Bu karar ile askıda 
bekleyen yatırımların ha-
yata geçirilmesini ve yerli 
üretim adına bölgemizin 

katkısının artarak devam etmesini 
diliyorum. Emeği geçenlere te-
şekkürlerimi sunuyor, yatırımcıları 
Bölgemize davet ediyorum.”

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 21 Ağustos tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 
kararın ilçe bazlı teşviklere geçiş için önemli bir adım olduğunu belirterek “Bu karar ile askıda 
bekleyen yatırımların hayata geçirilmesini ve yerli üretim adına bölgemizin katkısının artarak 

devam etmesini diliyorum” dedi.

Yorgancılar: İlçe bazlı teşvik 
için atılan adım çok önemli
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GÜNDEM

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, üniversiteyi 

kazanan öğrencilerin tercih 
listesinin başına kenti yazdırmak 
için İzmir Vakfı çatısı altında 
gerçekleştirilen kampanya 
kapsamında gençlere seslendi 
ve “Üniversite İzmir’de yaşanır” 
dedi. Sosyal medya aracılığıyla 
yayınlanan görüntülü mesajında 
İzmir’in endüstri ve eğitim işbirliğini 
kurumsal yapıya kavuşturan bir 
kent olduğu vurgusunu yapan 
Başkan Yorgancılar, her platformda 
dile getirdiği “aktarılmayan bilginin 
yararı yoktur” sloganını da yineledi. 
Yorgancılar, üniversite adayı 
gençlere “Bilgini pratiğe dökeceğin, 
üniversite-sanayi işbirliğinin 
kurumsallaştığı kent seni bekliyor. 
Unutma, transfer edilmeyen bilginin 
kimseye faydası yoktur. Üniversite 
İzmir’de yaşanır” sözleriyle 
seslendi.

Ortak çağrı
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Ender Yorgancılar ile birlikte 
İzmir’in yöneticileri ve iş dünyasının 
temsilcileri de tüm adayları tercih 
döneminde İzmir’de bulunan Ege 
Üniversitesi, Dokuz Eylül 
Üniversitesi, İzmir Ekonomi 
Üniversitesi, İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü, İzmir 
Katip Çelebi Üniversitesi, 
Bakırçay Üniversitesi, İzmir 
Demokrasi Üniversitesi, 
Yaşar Üniversitesi ve İzmir 
Tınaztepe Üniversitesi’ni 
tercih etmeye çağırdı.

İzmir Vakfı öncülüğünde 
gerçekleştirilen kampanya 
kapsamında yapılan video çekimleri 
sonucu hazırlanan klipler, kentteki 
tüm kurumların sosyal medya 
hesaplarından

#İzmirZamanı ve 
#ÜniversiteİzmirdeYaşanır 
etiketleriyle paylaşıldı.

Kampanyaya Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nın yanı sıra İzmir 
Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
İZTO, İTB, EİB, DTO İzmir Şubesi 
ve İESOB katıldı. İzmirli kuruluşlar 
ortaklaşa yürüttükleri kampanyada 
gençlere kucak açtıklarını ve onları 

yaşamın merkezine koyduklarını 
belirterek İzmir’de sadece okumaya 
değil yaşamaya gelmelerini, 
üniversiteyi bitirdiklerinde de 
kentte yaşamaya devam etmelerini 
istedi.

Diğer illere de yayıldı
Sosyal medyadan başlayan 

kampanya diğer tanıtım 
mecralarında da devam etti ve 
İzmir dışında diğer illerde de 
açık hava reklamları aracılığıyla 
gerçekleştirildi. Bu kapsamda 
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger 
“Geleceğin Türkiye’sinin yazıldığı 
meydanlara dokun. Büyük 

başarıların parçası olmak için 
üniversite İzmir’de yaşanır” 
derken İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tunç 
Soyer ise mesajında “Hayata 
umutla adım atmak için 
üniversite yıllarını özgürce 
doya doya yaşa. Üniversite 
İzmir’de yaşanır” ifadelerini 
kullandı.

Yorgancılar, İzmir Vakfı’nın kampanyası ile 
üniversite adaylarını İzmir’e çağırdı

Üniversite tercihlerinde 
“İzmir Zamanı”
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Başkan Yorgancılar, her platformda 
dile getirdiği “aktarılmayan bilginin 
yararı yoktur” sloganını da yineledi. 
Yorgancılar, üniversite adayı 
gençlere “Bilgini pratiğe dökeceğin, 
üniversite-sanayi işbirliğinin 
kurumsallaştığı kent seni bekliyor. 
Unutma, transfer edilmeyen bilginin 
kimseye faydası yoktur. Üniversite 
İzmir’de yaşanır” sözleriyle 
seslendi.

Ortak çağrı
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Ender Yorgancılar ile birlikte 
İzmir’in yöneticileri ve iş dünyasının 
temsilcileri de tüm adayları tercih 
döneminde İzmir’de bulunan Ege 
Üniversitesi, Dokuz Eylül 
Üniversitesi, İzmir Ekonomi 
Üniversitesi, İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü, İzmir 
Katip Çelebi Üniversitesi, 
Bakırçay Üniversitesi, İzmir 
Demokrasi Üniversitesi, 
Yaşar Üniversitesi ve İzmir 
Tınaztepe Üniversitesi’ni 
tercih etmeye çağırdı.

İzmir Vakfı öncülüğünde 
gerçekleştirilen kampanya 
kapsamında yapılan video çekimleri 
sonucu hazırlanan klipler, kentteki 
tüm kurumların sosyal medya 
hesaplarından

#İzmirZamanı ve 
#ÜniversiteİzmirdeYaşanır 
etiketleriyle paylaşıldı.

Kampanyaya Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nın yanı sıra İzmir 
Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
İZTO, İTB, EİB, DTO İzmir Şubesi 
ve İESOB katıldı. İzmirli kuruluşlar 
ortaklaşa yürüttükleri kampanyada 
gençlere kucak açtıklarını ve onları 

yaşamın merkezine koyduklarını 
belirterek İzmir’de sadece okumaya 
değil yaşamaya gelmelerini, 
üniversiteyi bitirdiklerinde de 
kentte yaşamaya devam etmelerini 
istedi.

Diğer illere de yayıldı
Sosyal medyadan başlayan 

kampanya diğer tanıtım 
mecralarında da devam etti ve 
İzmir dışında diğer illerde de 
açık hava reklamları aracılığıyla 
gerçekleştirildi. Bu kapsamda 
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger 
“Geleceğin Türkiye’sinin yazıldığı 
meydanlara dokun. Büyük 

başarıların parçası olmak için 
üniversite İzmir’de yaşanır” 
derken İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tunç 
Soyer ise mesajında “Hayata 
umutla adım atmak için 
üniversite yıllarını özgürce 
doya doya yaşa. Üniversite 
İzmir’de yaşanır” ifadelerini 
kullandı.

Yorgancılar, İzmir Vakfı’nın kampanyası ile 
üniversite adaylarını İzmir’e çağırdı

Üniversite tercihlerinde 
“İzmir Zamanı”
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı H. İbrahim Gökçüoğ-

lu, İzmir Valiliği İzmir İl İstihdam 
Kurulu toplantısında yaptığı 
konuşmada teknik ve meslek 
liselerinin bütçelerinin artırılması 
gerektiğini söyledi. Eğitim kalite-
sinin artırılması ve daha nitelikli 
öğrenci yetiştirilebilmesi için yeni 
bir bütçe tanımlamasının kaçınıl-
maz olduğunu belirten Gökçüoğ-
lu, “Milli Eğitim Bakanlığı bütçe-
sinden teknik ve meslek liselerinin 
bugünkü güncel durumda eğitim 
ve üretim yapabilmesi için değişik 
bir bütçe tanımlaması yapılarak bu 
okulların modernleştirilmesi gerektiği 
yönünde tespitlerimiz var” dedi.

Özel çalışma yapılmalı
Gökçüoğlu, “Pandemi döneminde 

teknik ve meslek liselerinin ne kadar 
önemli olduğu ve oradan yetişmiş 
olan kişilerin sanayide ne kadar 
elzem olduğunu gördük. Binaları 
yapmak kolay, teçhizatları yapmak 
kolay; eğer oradaki eğiticiler güncel 
noktada yetiştirilmediyse ve günceli 
yakalamamış ise o makinelerin ve o 
eğitimin bir anlamı olmuyor. Oradan 
mezun olan öğrenciler de sanayide, 
üretim alanında yeterlilik noktasında 
çok kifayetsiz kaldığı için iş bulmakta 
zorlanabiliyor. İzmir olarak özel bir 
çalışma yaparak farklılığımız orta-
ya koymamız gerekiyor. Öncelikle 
eğiticilerin hem motivasyonunu 
hem de kalifikasyonunu güncel hale 
getirmemiz gerekiyor. Daha sonra 
öğrenci tercihleri noktasında ailelere 

dokunarak buraların değerli okulla-
rın olduğunu anlatmalıyız. Bunları 
yaptığımızda çok farklı boyutlara 
geleceğiz” diye konuştu.

Pilot il İzmir
İzmir’in 150 meslek lisesi ile pilot 

il olabileceğini dile getiren Gökçüoğ-
lu, “Meslek liselerini Almanya’daki ve 
batıdaki sistem ile sanayiye entegre 
edemezsek, eğiticileri güncelleye-
mezsek, istediğimiz kadar okul ya-
palım, bir anlamı olmaz. Biz öğretimi 
gerçekleştirdiğimiz zaman sanayici-
nin ihtiyacını yaratmış oluruz. Hedefe 
odaklanırsak başarı öyküsünü ortaya 
çıkartırız” ifadesini kullandı.

Dünya standardında 
eğitim
İzmir Valisi Yavuz Selim Köş-

ger ise İzmir’in istihdam konusun 
da masaya yatırıldığı ve kentteki iş 
gücü piyasasının son durumunun, 
sorunlarının ve çözüm önerilerinin 
konuşulduğu toplantıda  “Genç-
lerimizi kendi sahasında öyle bir 
kalifikasyona ve donanıma sahip 
olacak şekilde yetiştirmemiz ge-
rekiyor ki,  hem ülke içinde aranan 
eleman hem de tüm dünyada kar-
şılığı olacak şekilde yetişmeliler. 
Bu kurulda paydaşların çalışmaları 

önem taşımaktadır. İl İstihdam Kurulu 
toplantılarında; ilimizin iş piyasasının 
doğru yönetilmesi, doğru yönlendi-
rilmesi, iş talep eden her bir genci-
mizin ve kardeşimizin doğru yerde 
mutlu olacağı işi bulmasına yönelik 
çalışmalar yapılmaya çalışılıyor. Bu 
zamana kadar yapılmış olan tüm 
çalışmalarda emeği geçenlere teşek-
kür ediyorum. Milletçe refah seviyesi 
yüksek bir seviyeyi yakalamamız 
gerekiyor. İzmir’de bu seviyenin çok 
güzel örnekleri var. Ciddi bir potan-
siyeli olan bir şehrimizde gidilecek 
çok yolumuz yapılacak çok işimiz var. 
Şehrin potansiyelini iyi hale gelmesi 
için daha çok çalışacağız” dedi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçüoğlu, COVID-19 salgını döneminde teknik ve 
mesleki eğitim kurumlarının öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirterek okulların eğitim 

kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmalarda İzmir’in pilot il olabileceğini söyledi.

“Pandemi, mesleki eğitimin 
önemini gösterdi”
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“Pandemi, mesleki eğitimin 
önemini gösterdi”
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EBSO Asansör ve Yürüyen Mer-
diven Sanayi Meslek Komitesi 
ile Sanayi ve Teknoloji İzmir İl 

Müdürlüğü Piyasa Gözetim Deneti-
mi Şubesi arasında istişare toplantı-
sı gerçekleştirildi. Toplantıya, Komi-
te Başkanı Mehmet Kaptan, Başkan 
Yardımcısı Sinan Çelebi, Üyeler 
Engin Aktaş ve Cüneyd Temel ile 
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 
Piyasa Gözetim Denetimi Şubesi 
Müdürü İhsan Ünver, Denetmen Gül 
Deren ve Sedat Sunarlı katıldı.

Toplantıda bakanlık yetkilile-
ri, asansör firmalarında yapılan 
denetimlerinin asansörlerin kali-
tesini yükselttiği belirterek komite 
olarak yürüyen merdiven ve vinçler 
konusunda yardım istendiği takdir-
de bakanlıkça her türlü yardımda 
bulunmaya hazır olduklarını ifade 
ettiler.

Özellikle periyodik bakımlarda 
firmaların haksız rekabete uğrama-
ması için ve vergilendirme kıstasın-
da firmaların ve kullanıcıların fatura 
almasına yönelik faaliyetlerde bu-
lunması konusunda çalışmaların 
yapılabileceği belirtildi. Toplantıda, 
şartnamelere ve yönetmeliklere 
aykırı olan asansör ve yürüyen 
merdivenlerde Bakanlık tarafından 
gerçekleştirilen çalışmalarda EBSO 
Asansör ve Yürüyen Merdiven Sa-
nayi Meslek Komitesi olarak görüş 
ve yardımlarda bulunulabileceği 
belirtilirken; bakanlığın asansör ko-

nusunda yaptığı çalışmaların yanın-
da yürüyen merdiven ve bantlarda 
da ağır kazalarla ilgili çalışmalar 
yapması, kalitesiz ürünlere, yönet-
meliklere ve şartnamelere aykırı 
ürünleri kontrol etmesi gerektiği 
ve bunlara ait yasal yaptırımların 
kanunlaşması talepleri dile getirildi.

Toplantıda yıllık periyodik 
kontrollerin özelikle asansörlerde 
kamu alanlarında yılda bir kez; 
az kullanımlı apartman, villa gibi 

özel yerlerde iki yılda bir yapılması 
gerektiği ifade edildi. Toplantıda 
Bakanlık tarafından yapılan dene-
timlerde yerel firmaların uyarılması 
ve tekrar halinde kesilen ceza 
miktarının katlanması gerektiği 
vurgulanırken, pandemi süreci son-
rası asansör ve yürüyen merdiven 
sanayi sektörü ile iştigal eden tüm 
üyelerin katılabileceği bir toplantı 
daha düzenlenmesi gerektiğinin de 
altı çizildi.

EBSO Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayi 
Meslek Komitesi, konularını yetkililerle paylaştı

EBSO üyelerine KOBİGEL sunumu
Ege Bölgesi Sanayi Odası üyesi sanayicilere yönelik olarak KOBİ Geli-

şim Destek Programı (KOBİGEL) bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 

Başkanlığı (KOSGEB) tarafından gerçekleştirilen sunumda imalat sanayi 
sektöründe faaliyet gösteren firmaların dijital teknolojilerden yararlanma 
düzeyinin artırılmasına yönelik 300 bin TL’ye kadar geri ödemesiz ve 700 
bin TL’ye kadar geri ödemeli desteklerden yararlanabilmeleri için yapma-
ları gerekenler hakkında bilgi verildi.

KOBİ Gelişim Destek Programı, Türkiye’de sanayi üretiminin ulusal ve 
uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin 
ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla KOSGEB tarafından 
başlatıldı.

Yürürlüğe giren destek programı kapsamında 2020’de “İmalat sanayi 
sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji ge-
liştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi” ve “İmalat sanayi sektöründe faaliyet 
gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden 
yararlanma düzeyinin arttırılması” başlıklarıyla iki teklif çağrısı yayınlandı.

Proje teklif çağrısı kapsamında işletme başına 300 bin TL’ye kadar 
geri ödemesiz, 700 bin TL’ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF ke-
faleti karşılığı) olmak üzere toplam 1 milyon TL’ye kadar destek verilecek. 
KOBİLGEL’e 17 Eylül 2020 tarihine kadar başvurulabilecek.
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Organize Sanayi Bölge-
leri ve Serbest Bölge-
ler COVID-19 Bilgilen-

dirme Toplantısı, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi. Açılış ko-
nuşmalarını EBSO Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
Muhsin Dönmez ve İzmir Vali 
Yardımcısı Hulusi Doğan’ın 
yaptığı toplantıya İzmir’deki 
organize sanayi bölgeleri ve 
serbest bölgelerin üst düzey 
yöneticileri katıldı. Toplantı-
da Vali Yardımcısı Doğan, EBSO’nun 
örnek bir başarı ve titizlikle COVID-19 
tedbirlerini uyguladığını dile getir-
di. Mesafe kurallarına ve tedbirlere 
riayet edilerek gerçekleşen toplantıda 
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı 
Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hasta-
lıklar Biriminden Dr. Metin Kızılelma, 
katılımcılara COVID-19 virüsünden 
korunmak için işletmelerde alınması 
gereken tedbirler hakkında bilgi verdi.

“Baştan itibaren 
üyelerimizin yanında olduk”
EBSO Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Muhsin Dönmez, toplantı-
nın açılışında yaptığı konuşmada Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’nın ilk vakanın 
açıklanmasının da öncesinde pan-
demiye ilişkin önlemlerini aldığını ve 
uygulamaya koyduğunu söyledi. Sal-
gın devam ederken sürekli yaşanan 
mevzuat değişiklikleri ve yayınlanan 
duyurular hakkında EBSO üyesi sana-
yicileri anlık olarak bilgilendirdiklerini 
belirten Dönmez, “Bunun için gerekli 
koordinasyonu, oluşturduğumuz 

EBSO OHAL Masası sağladı. Tüm 
birimlerimiz için açılan Whatsapp 
gruplarıyla doğrudan iletişimi sağ-
ladık. Üyelerimizden gelen konuları 
ve talepleri spesifik olarak Bakanları-
mızın bizzat özel kalemlerine ilettik. 
Yazılı ve görsel basında konularımıza 
yer verdik. EBSO, İZTO ve İTB olarak, 
iki ay süreyle iki otel kiralayarak sağlık 
çalışanlarımıza tahsis ettik. COVID-19 
anketini Nisan başında yaparak, 
üyelerimizin sıcağı sıcağına nasıl 
etkilendiklerinin analizini kamuoyu ile 
paylaştık” dedi.

Organize sanayi bölgelerinin ve 
serbest bölgelerin Türkiye’de endüst-
riyel üretimin atardamarları olduğunu 
vurgulayan Dönmez, “Organize sanayi 
bölgelerimiz ve serbest bölgelerimiz 
yarattıkları istihdam, yaptıkları üretim 
ve ihracat ile Türkiye’nin kalkınmasın-
da lokomotif görevi üstleniyorlar. Bu 
bölgelerimizi ve üretim tesislerimizi 
salgından uzak tutmak hem on birler-
ce insanımızın sağlığı ve hem de üre-
timin devamlılığı için büyük önem arz 
ediyor. Bu bilgilendirme toplantısının 
bu açıdan yararlı olmasını temenni 

ediyorum” diye konuştu.

“EBSO örnek bir kurum”
Toplantının açılışında konuşan 

İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan 
da Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
hem üyelerinin konuların çözümü 
için yaptığı çalışmalarla ve hem de 
COVID-19’dan korunmak adına aldığı 
kurumsal tedbirlerle örnek olduğunu 
söyledi.

Tüm kurumların maske, mesafe 
ve hijyen başta olmak üzere uygu-
lanması gereken tedbirleri EBSO’nun 
uyguladığı biçimde hayata geçirmesi 
gerektiğinin altını çizen Vali Yardım-
cısı Doğan, “Ege Bölgesi Sanayi Oda-
sı’nın salgın ile mücadele kapsamında 
aldığı tedbirleri ve hayata geçirdiği 
uygulamaları çok yerinde bulduğumu 
ifade etmek istiyorum. Tüm kurumlara 
örnek teşkil edecek şekilde COVID-19 
önlemlerini uygulayan EBSO’nun 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yor-
gancılar’ı, Yönetim Kurulu Üyelerini 
ve Genel Sekreterliğini tebrik ediyor 
ve kendilerine teşekkür ediyorum” 
ifadesini kullandı.

İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan “ Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın salgın ile mücadele kapsamında 
aldığı tedbirleri ve hayata geçirdiği uygulamaları çok yerinde bulduğumu ve örnek alınması 

gerektiğini ifade etmek istiyorum” dedi. 

“EBSO, tedbirleri uygulamada 
örnek bir kurum”

Hulusi
Doğan

Muhsin
Dönmez

Dr. Metin
Kızılelma
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Organize Sanayi Bölge-
leri ve Serbest Bölge-
ler COVID-19 Bilgilen-
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Kurulu Başkan Yardımcısı 
Muhsin Dönmez ve İzmir Vali 
Yardımcısı Hulusi Doğan’ın 
yaptığı toplantıya İzmir’deki 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı, Sağlık Bakanlığı ve Ege 
Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 

tarafından, sanayi işletmelerinde 
faaliyet gösteren çalışanlara yönelik, 
isteğe bağlı COVID-19 tarama testi 
uygulaması sürüyor.  İşletmelerinde 
“Antikor Temelli COVID-19 Tarama 
Testi” yaptırmak isteyen EBSO 
üyeleri, Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Vakfı (EBSOV) kanalı ile bu hizmet-
ten test başına 30 TL karşılığında 
faydalanabiliyor.

Tüm organizasyonun Ege 
Bölgesi Sanayi Odası tarafından 
sağlanan uygulamada, test imka-
nından faydalanmak isteyen EBSO 
üyeleri, www.ebso.org.tr adresinde 
yayınlanan detaylar doğrultusunda, 
başvuru yapabilecek. Ayrıca üyeler, 
0232-4552985, 0232-4552938 ve 
0232-4552939 numaralı telefonlar 
aracılığıyla ilgililerden bilgi alabile-

cekler.
Haziran ayında başlatılan 

uygulama kapsamında yapılan 
antikor testi ile kişilerin vücutla-
rında COVID-19 virüsüne yönelik 
antikor bulunup bulunmadığı tespiti 
yapılıyor. Yapılan testler sonucunda 
antikor testi pozitif çıkan çalışanlara 

Sağlık Bakanlığı tarafından PCR 
testi uygulanırken, nihai sonuçlar 
alınıp, gerekli diğer sağlık prosedü-
rü işletiliyor. Başvuru sonrası testler, 
başvuru sırasına göre gerçekleşti-
rilirken, işletmelerde alınacak kan 
örnekleri için randevu saati ayrıca 
bildiriliyor.

EBSO’nun Covid-19 antikor 
testi uygulaması devam ediyor

MİSGEP ile madencilik sektöründe 
İSG standardı yükselecek

Avrupa Birliği (AB), Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 
kapsamında desteklenecek olan ve Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Gü-
venliğinin Geliştirilmesi Projesi’nin (MİSGEP) açılış toplantısı vi-
deokonferans yöntemi ile gerçekleştirildi. EBSO Yönetim Kurulu 
Üyesi Hakan Ürün’ün katıldığı toplantıda konuşan Bakan Zehra 
Zümrüt Selçuk, MİSGEP ile özellikle madencilik sektöründe pro-
aktif yaklaşıma dayalı iyileştirilmiş çalışma koşullarının destek-
lenmesi, toplumsal farkındalığın arttırılması ve tüm paydaşların 
konuyla ilgili bilgi seviyelerinin geliştirilmesi yoluyla daha iyi 
çalışma koşullarının oluşturulmasının amaçlandığını söyledi.

EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ürün ise iş sağlığı ve 
güvenliği açısından hassas bir sektör olan madencilik alanında 
atılan adımları destekleyecek MİSGEP’in Türkiye’de İSG stan-
dardının yükselmesine katkıda bulunacağını ifade etti.
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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Örgütü (OECD) bölgesinde, 
küresel olarak yeni tip 

koronavirüs (COVID-19) salgınını 
önlemek için alınan tedbirlerin 
etkisiyle bu yılın ikinci çeyreğinde 
reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 
yüzde 9,8 daraldı.

OECD’nin yılın ikinci çeyrek 
büyüme verileri açıklandı. Buna 
göre, OECD bölgesinde bu yılın ilk 
çeyreğinde yüzde eksi 1,8 olarak 
gerçekleşen büyüme, yılın ikinci 
çeyreğinde yüzde eksi 9,8 olarak 
gerçekleşti.

Söz konusu düşüş, OECD 
bölgesinde kaydedilen en yüksek 
düşüş olarak kayıtlara geçti.

OECD, daralmayı “Finansal krizin 
en yoğun olduğu 2009’un birinci 
çeyreğindeki yüzde 2,3 küçülmeden 
önemli ölçüde daha büyük küçülme” 
olarak nitelendirdi.

Geçici veriler baz alınarak yapılan 
hesaplamada, büyük ekonomilerden 
İngiltere’de aynı dönemde büyüme 
yüzde eksi 2,2’den yüzde eksi 
20,4’e gerileyerek önemli bir düşüş 
kaydetti.

Bu yılın ilk çeyreğine kıyasla 
ikinci çeyrekte büyüme oranı 
ABD’de yüzde eksi 1,3’ten eksi 
9,5’e, Almanya’da yüzde eksi 2’den 
eksi 9,7’ye ve Fransa’da yüzde eksi 
5,9’dan eksi 13,8’e geriledi.

İtalya’da yılın ilk çeyreğinde 
yüzde eksi 5,4 olan büyüme, ikinci 
çeyrekte yüzde eksi 12,4’e düşerken 
ve Japonya’da ise büyüme yüzde 
eksi 0,6’dan yüzde eksi 7,8’e indi.

Söz konusu dönemde Avrupa 
Birliği’nde (AB) büyüme yüzde eksi 

3,2’den yüzde eksi 11,7’ye ve Avro 
Bölgesi’nde yüzde 3,6’dan yüzde 
eksi 12,1’e geriledi.

OECD bölgesinde yılın ilk 
çeyreğinde 2019’un aynı dönemine 
göre yüzde eksi 0,9 artan GSYH, 
ikinci çeyrekte 2019’un aynı 

çeyreğine göre yüzde eksi 10,9 
azalış kaydetti. Yedi büyük ekonomi 
arasında ABD yüzde eksi 9,5 ile 
çeyreklik en düşük küçülme oranına 
sahip olurken, İngiltere yüzde eksi 
21,7 ile en yüksek küçülme oranına 
sahip ekonomisi oldu.

OECD’nin yılın ikinci çeyrek büyüme verileri açıklandı. Buna göre, OECD bölgesinde bu yılın ilk çeyreğinde 
yüzde eksi 1,8 olarak gerçekleşen büyüme, yılın ikinci çeyreğinde yüzde eksi 9,8 olarak gerçekleşti.

OECD bölgesinin GSYH’si ikinci 
çeyrekte yüzde 9,8 daraldı

Davos Zirvesi 
2021 yazına ertelendi

Her yıl Ocak ayında yapılan Davos Zirvesi, koronavirüs salgını nedeniyle 
2021 yazına ertelendi. 1971’den bu yana her yıl ocak ayında İsviçre’nin Davos 
kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) (Davos Zirvesi), 
gelecek yıl yazın gerçekleştirilecek.

WEF Sözcüsü Adrian Monck, yaptığı yazılı açıklamada, kararın kolay alınma-
dığını vurgulayarak, “Ancak uzmanların tavsiyesi, ocak ayında bunu güvenli bir 
şekilde yapamayacağımızdır” ifadesini kullandı.

Monck, WEF’in 2021 yazının başlarına ertelendiğini belirterek tarih vermedi. 
Monck, bununla birlikte, 25 Ocak’ta önemli küresel liderlerin dünyadaki ekono-
mik duruma ilişkin görüşlerini paylaşacağı üst düzey “Davos Diyalogları” adlı 
programın sanal ortamda gerçekleştirileceğini aktardı.

Bu yıl 50’ncisi düzenlenen Davos Zirvesi’ne her yıl 120’ye yakın ülkeden 3 
bin iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılıyor.
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bin iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılıyor.
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COVID-19 salgını nedeniyle tüm 
dünyada ihracat büyük darbe 
alırken, fabrikaların büyük 

ölçüde üretime ara vermesi ile 
sanayi sektöründe çarklar neredey-
se durma noktasına geldi. Yıla iyi 
başlayan, Ocak ve Şubat aylarında 
11,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleş-
tiren sanayi sektörü, hastalığın ilk 
ortaya çıktığı mart ayında 10 milyar 
dolar seviyelerine geriledi.

Sektörün ihracatı, COVID-19'un 
yayılımının engellenmesi amacıy-
la tedbirlerin sıkılaştırıldığı Nisan 
ayında ise 6,2 milyar dolarla Mayıs 
2009'dan bu yana en düşük seviye-
ye indi.

Bu tarihten itibaren yükselişe 
geçen sanayi sektörünün ihracatı, 
Mayıs’ta 7,1 milyar dolar, Haziranda 
10,2 milyar dolar ve Temmuzda 11,5 
milyar düzeyinde kaydedildi. Böyle-
ce sektörün ihracatının son 3 aydır 
yükseliş trendinde olduğu görüldü. 

Sanayinin lokomotifi 
otomotiv 
Sanayi sektörü yılın 7 ayında 

67,3 milyar dolarlık dış satıma imza 
atarken, buna alt sektörlerden en 
çok otomotiv endüstrisinin katkı 
vermesi dikkati çekti.

Otomotiv endüstrisi bu yıl dış 
satımında her ne kadar ciddi bir 
kayıp yaşasa da 7 ayda gerçekleş-

tirdiği yaklaşık 13 milyar dolarlık 
ihracatla sanayinin lokomotifi olma 
özelliğini kaybetmedi.

Aynı dönemde, sanayi sektörünü 
hazırgiyim ve konfeksiyon 8 milyar 
790,1 milyon dolarlık, çelik de 7 
milyar 21 milyon dolarlık ihracatla 
besledi. Bu sektörleri 5 milyar 698,3 
milyon dolarlık ihracatla elektrik-e-
lektronik ve 4 milyar 511,5 milyon 
dolarlık dış satımla da demir ve 
demir dışı metaller takip etti. 

Dipten dönüş
Sanayi sektörüne ışık tutan Sa-

nayi Üretim Endeksi, imalat sanayi 
kapasite kullanım oranı ve PMI 
verilerine bakıldığında, sektörün 
dipten dönüşü yaşadığı görüntüsü 
ortaya çıkıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
verilerine göre, Sanayi Üretim 
Endeksi Ocak ayına başladığı 108,7 
değerinden Şubatta 111,5'e, Martta 
113,9'a yükseldi. Endeks, tedbirlerin 
artırıldığı Nisan ayında ise 78,1 ile 
Ağustos 2013'ten sonra görülen en 
düşük seviyeye geriledi. Bu dönem-
den sonra yükselişe geçen Sanayi 
Üretim Endeksi ham değeri, Mayısta 
84'e çıktıktan sonra Haziranda 113,7 
ile yılın en yüksek seviyesini gördü.

Yıllık bazda endeksin değişimine 
baktığımızda, arındırılmamış sanayi 
üretim endeksinin Ocak ve Şubatta 

sırasıyla yüzde 7,7 ve yüzde 11,4 
yükseldikten sonra, Martta yüzde 1 
ile sınırlı değer kaybettiği görüldü. 
Endeks, en büyük düşüşü ise Ni-
sanda yüzde 31,2 ile yaşadı. Arın-
dırılmamış sanayi üretim endeksi 
Mayısta da yüzde 30,6 gerilemesi-
nin ardından Haziranda yüzde 17,3 
yükseldi ve dipten dönüşün işaretini 
verdi.

Öte yandan sanayi sektörün-
de üretimin gidişatına dair güçlü 
ışık tutan imalat sanayi kapasite 
kullanım oranı verisinin de son dört 
aydır yükseliş trendinde olduğu 
görülüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası (TCMB) verilerine göre, yıla 
yüzde 75,5 ile başlayan imalat sa-
nayi kapasite kullanım oranı (KKO), 
Şubatta yüzde 76'ya ulaştıktan 
sonra, Martta yüzde 75,3'e geriledi. 
Söz konusu oran nisanda yüzde 61,6 
ile Nisan 2009'dan bu yana görülen 
en düşük seviyeye gerilemesinin 
ardından sonraki aylarda toparlan-
ma trendine girdi. Mayısta yüzde 
62,6, haziranda yüzde 66'ya ulaşan 
imalat sanayi kapasite kullanım 
oranı, Temmuzda yeniden yüzde 
70'li seviyelerin üzerine çıkarak 
yüzde 70,7 düzeyinde gerçekleşti. 
Söz konusu oran, Ağustosta da bir 
önceki aya göre 2,6 puan artarak 
yüzde 73,3 seviyesine yükseldi.

Sanayi sektörü verilerinin 
pandemi sürecindeki seyri
Salgın sürecinde ciddi sekteye uğrayan sanayi sektörünün ihracatı, Nisan’da yaklaşık 11 yılın en 

düşük seviyesine gerilese de son üç aydır çıkışa geçerek yılın en yüksek seviyesini gördü.



20 AĞUSTOS 2020

HABER

COVID-19 salgını nedeniyle tüm 
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PMI verileri de Temmuzda 56,9'a 
yükselerek Şubat 2011'den beri en 
yüksek seviye olarak kaydedildi. 
Toparlanmanın hız kazandığına 
işaret eden endeks, alt sektörlerin 
çoğunun faaliyet koşullarında güçlü 
iyileşme yaşandığını, üretim artışı 
kaydedildiğini ortaya koydu.

Teşvikler
Türkiye'de Temmuz itibarıyla 

var olan 84 Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi’nden 70’i faaliyetine devam 
ederken, 14’ünün altyapı çalışma-
ları sürüyor. Temmuz itibarıyla bu 
bölgelerdeki toplam firma sayısı 5 
bin 854 ve çalışan sayısı 60 bin 32 
olurken, toplamda 10 bin 31 proje 
üzerinde çalışmalar devam ediyor. 
Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri'nden ger-
çekleştirilen ihracat 
ise 5,2 milyar dolar 
düzeyinde gerçek-
leşti.

Öte yandan 
Sanayi ve Tekno-
loji Bakanı Mustafa 
Varank, yılın ilk 
yarısında sadece 
organize sanayi 
bölgelerinde (OSB) 
583 üretim tesisi-
nin ruhsat alarak 
faaliyete geçtiğini 

bildirirken, sadece haziran ayında 
kurulan sanayi işletmesi sayısı ge-
çen yıla kıyasla yüzde 91 arttı.

Bu gelişmede verilen teşviklerin 
de etkili olduğu görülüyor. Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı'nın 4 farklı 
uygulamadan oluşan teşvik siste-
minde, KDV istisnası, Gümrük Vergi-
si Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta 
Primi İşveren hissesi Desteği, Gelir 
Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta 
Primi (İşçi Hissesi) Desteği, Yatırım 
Yeri Tahsisi ve KDV İadesi başlıkları 
altında destekler sağlanıyor.

Borsada Sınai Endeksi 
yükselişte
Borsa İstanbul'da Sınai Endek-

si'nin aylık bazda seyrine bakıldığın-

da, sektörün ihracat performansına 
yakın bir tablonun ortaya çıktığı 
görülüyor.

Bu yıla iyi başlayan ve 2019'un 
son iki ayındaki yukarı yönlü seyrini 
3'üncü aya taşıyan Sınai Endeksi, 
Ocakta yüzde 4,5 değer kazandı. 
COVID-19'un dünya çapında bir risk 
olduğunun anlaşılmasıyla yatırımcı 
güven algısında oluşan bozulma, 
Şubat ayında endeksin yüzde 8,2 
düşüş kaydetmesine neden oldu. Sı-
nai Endeksi Mart ayında da 953,30 
puana kadar gerileyerek Nisan 
2017'den bu yana görülen en düşük 
seviyeye indi ve ayı da yüzde 18,9 
kayıpla kapattı.

Mart ayından sonra Sınai 
Endeksi hızlı bir 
toparlanma trendi-
ne girdi ve Nisan, 
Mayıs ve Haziranda 
sırasıyla kaydettiği 
yüzde 20, yüzde 
3 ve yüzde 12,5'lik 
artışlarla yılbaşın-
daki tüm kayıplarını 
telafi etti.

Temmuzda da 
1.631,78 puanla 
tarihinin en yüksek 
seviyesini gören 
Sınai Endeksi, ayı 
yüzde 3,7 artışla 
tamamladı.

HABER
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Adnan YILDIRIM
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Yardımcısı (2014-2015)
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Müdürü (2016-2019)

ÇİN’İN DÜNYA İLE TİCARETTE 
GAZA BASTIĞI YENİ MODELİ:
SINIR ÖTESİ E-TİCARET 
BÖLGELERİ ve ŞEHİRLERİ

“Ekonomisini büyütmek, dünya ile ticaretini ihracat öncelikli artırmak için Çin’in 
hız verdiği CBEC programı gibi model ve programlar pandeminin geleceğinin 

belirsiz olduğu, ikinci dalga pandeminin konuşulduğu bugünlerde tüm ülkeler için 
daha anlamlı hale gelmiştir.”

Çin, ekonomik büyümesini ve dünya 
ile ticaretini arttırabilmek için en ciddi 
adımı 1980 yılında 5 bölgede ilan ettiği 
Özel Ekonomik Bölgeleri (SEZ) modeliyle 
attı. Kendi politik sistemini ve hukuk 
düzenini değiştirmeden, ilan ettiği 
bölgelerle sınırlı özel düzenlemelerin 
geçerli olduğu, başlangıçta aynı 
coğrafyadaki ülkelerden ve yurt dışındaki 
Çinli işadamlarının kurduğu şirketlerden, 
sonraki aşamada ise dünyanın her 

yerinden yabancı sermayenin faaliyette 
bulunduğu bu bölgeler, Çin ekonomisinin 
dönüşümünü ve dünya ile entegrasyonunu 
hedeflemişti. Pilot denemesi başarılı 
olan bölgeler 1990’lı yıllarda bir yandan 
yaygınlaştırılırken bir yandan da bu 
modelin kapsamı muhtelif serbest 
bölge ve şehir modelleriyle genişletildi. 
Sayıları 12’ye varan farklı özel bölge ve 
şehir modellerinin ilan edildiği bölgeler 
ve küçük yerleşim yerleri, üretim, 
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ihracat ve milli 
gelir büyüklükleri 
itibariye 2000’li 
yıllarda her biri 
ülke büyüklüğünde 
devasa kentlere/
bölgelere dönüştü. 
Örneğin 1980 
yılında küçük bir 
balıkçı kasabası olan 
Shenzhen, 2018 
yılına gelindiğinde 
$350 milyarı aşan 
milli gelir düzeyine 
ulaştı, sadece üretim 
ve dış ticarette değil 
finans alanında 
da Hong Kong ve 
Şangay’ı geride 
bırakarak dünyanın 
9’uncu finans kenti 
haline geldi.

Çin pandemi döneminde, 
ekonomik büyümesini 
sürdürebilmek ve dünya ile ticaretini 
(öncelikle ihracatını) arttırabilmek 
için 2013 sonunda duyurduğu, 
İpekyolu güzergahında tasarlanan 
“Bir Kuşak Bir Yol Projesi” ile 
Pasifik’ten Atlas Okyanusu’na 
uzanan (demiryolu ve deniz yolu) 
ulaşım projelerini ilerletirken; 
2015 yılında başlattığı “Sınır Ötesi 
E-Ticaret Bölgeleri ve Şehirleri 
(CBEC)” programına da hız vermiş 
durumda. CBEC Programının hız 
kazanmasının bir diğer nedeni 
de uluslararası ticareti ve lojistik 
kanallarını yeniden şekillendirip 
Çin ekonomisini ABD-Çin ticaret 
savaşının olumsuz etkilerinden 
korumaya çalışmaktır.

2015 yılında başlatılan CBEC 
Programının pilot uygulaması 
sürecinde, Mayıs-2020’de eklenen 
46 yeni pilot bölge ile toplam CBEC 
pilot bölge sayısı 105’e ulaştı. Bir 
önceki aşamada (Ocak/2020’de), 
36 olan CBEC şehirlerine yeni 50 
şehir ile Hainan adasının tamamı 
eklenmişti. Ayrıca, Aralık/2019’da 
alınan kararla da CBEC ithalat 
programında, bu bölgelere ithal 
edilmesine izin verilen malların 

kapsamı genişletilmişti. Aşağıdaki 
iki haritada CBEC ilan edilen pilot 
bölgelerin ve şehirlerin yerleri 
gösterilmiştir.

Bölgelerin işleyişi, 
yenilikler ve kolaylıklar
CBEC pilot bölgelerinin amacı 

ihracat öncelikli dış ticaret iken, pilot 
şehirler programı artan iç talebin 
karşılanması amaçlı olup sadece 
ithalata yönelik tasarlanmıştır. 
Bölgelerde ve şehirlerde,

l Yerli KOBİ’lerin dış ticarete 
entegrasyonu hedefine uygun 
olarak, imalat şirketleri,  e-ticaret 
ihracat platform şirketleri (Örneğin 
Jollychic) e-ticaret ithalat platform 
şirketleri (Örneğin Tmall Global), 
e-ticaret ödeme şirketleri (Örneğin, 
Alipay), lojistik şirketleri (EMS, 
SF Express gibi) ve kredi&sigorta 
finans kuruluşlarının hepsi faaliyet 
göstermekte,

l Gümrük, ihracat, ithalat, 
vergi, kambiyo, finansman ve 
lojistik konularında dış ticareti 
kolaylaştıracak yenilikler, indirimler, 
muafiyetler ve kolaylıklar 
sağlanmakta,

l Dünya ile ticarette yeni lojistik 
kanalları oluşturulmaya,

çalışılmaktadır.

Sonuç olarak Çin, 1980’den 
itibaren devreye aldığı ve benim de 
1990’lı yıllardan itibaren yakından 
takip ettiğim özel ekonomik bölge, 
serbest bölge vb modellerle 
ekonomisini ve dünya ile ticaretini 
inanılmaz hızda büyütme başarısı 
gösterdi. Şimdi de 2015’te 
başlattığı Sınır Ötesi E-Ticaret 
Bölgeleri ve Şehirleri programına 
(CBEC) hız vermekte, bölgelerin 
ve şehirlerin sayısını artırmakta, 
işleyişi güncelleyerek ülke geneline 
yaymaktadır. Geçen süre içinde bu 
bölgelerden ihracatın, Çin’in dış 
ticaretindeki payı %2,2’den %11,25’e 
yükselmiş; pandemi döneminde 
bile yıllık %36,7 ihracat artışı 
gerçekleştirilebilmiştir. Bu sonuçlar, 
bir yandan Bir Kuşak Bir Yol 
girişimini desteklerken bir yandan 
da Çin’e, ABD ile yaşanan ticaret 
savaşından daha az etkilenme, hatta 
hiç etkilenmeme fırsatı sunmaktadır. 
Ekonomisini büyütmek, dünya ile 
ticaretini ihracat öncelikli artırmak 
için Çin’in hız verdiği CBEC 
programı gibi model ve programlar 
pandeminin geleceğinin belirsiz 
olduğu, ikinci dalga pandeminin 
konuşulduğu bugünlerde tüm 
ülkeler için daha anlamlı hale 
gelmiştir.

Haritalarda görüldüğü gibi, CBEC ilan edilen bölge ve şehirlerin belirlenmesinde, tıpkı 
özel ekonomik bölgeleri, serbest bölgeler vb modellerin yer seçiminde olduğu gibi 
Çin ekonomisinin önde gelen şehirlerinin yer aldığı ve genelde denize kıyısı olan veya 
denize yakın bölge ve şehirler seçilmiştir.
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İŞ KAZASINI BİLDİRMEME 
KABAHATİ VE UYGULANAN İDARİ 
PARA CEZALARININ İPTALİ

1. Genel Olarak
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu’nun 1’inci maddesi hükmü 
uyarınca, işbu kanunun amacı 
“işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin 
sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik 
şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve 
çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak 
ve yükümlülüklerini düzenlemektir.” 

Yukarıda aktarılan amaç maddesi 
ve bu amaç doğrultusunda işverenin 
hak ve yükümlülüklerini düzenleyen 
maddeler kapsamında işveren işyeri 
tanımı kapsamına giren alanlar içerisinde 
çalışanlarının sağlığı ve güvenliğinden 
sorumludur.

2. İş Kazası veya Meslek 
Hastalığını Kayıt ve Bildirim 
Yükümlülüğü

İşveren anılan Kanun’un 14’üncü 
maddesi hükümleri uyarınca, iş kazası ve 
meslek hastalıklarını kayıt altına almak 
ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) 
bildirmekle yükümlüdür. 14/2/a hükmü 
uyarınca, iş kazası yönünden öngörülen 
bildirim yükümlülüğünün, kazadan 
sonraki üç iş günü içerisinde yerine 
getirilmesi zorunludur.

3. Kayıt ve Bildirim 
Yükümlülüklerinin Süresi İçinde Yerine 
Getirilmemesi Durumunda Öngörülen 

Av. Murat ULUSU
EBSO Hukuk Danışmanı
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Av. Murat ULUSU
EBSO Hukuk Danışmanı
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İdari Para Cezaları
Kanun’un 14’üncü 
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Salih Esen, 
EBSO Temmuz ayı Meclis 

toplantısında yaptığı açılış ve 
başkanlık sunumlarına demok-
rasinin, bağımsızlığın ve bir 
olmanın önemini acı bir şekilde 
gözler önüne seren 15 Temmuz 
hain darbe girişiminin dördüncü 
yıldönümünde şehit düşenleri 
rahmetle ve gazileri minnetle 
anarak başladı. Yaşananlardan 
ders almadığımızı ortaya koyan 
vakaların ve insan olabilmenin 
temel ahlaki unsurlarında, kadı-
na şiddette dahi yaşanan siyasi 
bölünmelerin günden güne 
arttığını belirten Esen, toprak-
larımızın bunu hak etmediğini 
vurguladı.

Şehitlerimiz
Bir olmamız gereken günlerde 

ülkemizin halen sınır bölgelerinde 
pek çok tehditle yüzleşmeye devam 
ettiğini dile getiren Esen, “Son haf-
talarda Diyarbakır, Hakkari ve Kuzey 
Irak gibi farklı yerlerdeki çatışmaların 
yanı sıra, Van’da düşen uçakta çok sa-
yıda emniyet görevlimiz şehit düştü. 
Şehitlerimize rahmet, acılı yakınlarına 
ve milletimize başsağlığı ve sabır 
diliyorum” dedi.

Salgın ve benzeri yaşanan 
olumsuz olaylara rağmen, ülkemizin 
bağımsızlığının ve huzurunun yok 

edilmeye çalışıldığını belirten Esen, 
“Bu sebeple her daim tedbirli ve 
teyakkuzda olmaya devam etmemiz 
gerekiyor. Son dönemde yaşadı-
ğımız bir acı olay da Sakarya’daki 
havai fişek fabrikasında gerçekle-
şen patlama oldu. Hem fabrikadaki 
patlama sırasında hem de söz konusu 
fabrikadan havai fişeklerin sevkiyatı 
sırasında işçilerimizi ve askerlerimizi 
şehit verdik. Ciddi yükümlülüklerle 
kanunda belirlenmiş olan iş sağlığı 
ve güvenliği hususunda böylesine bir 
açığa müsaade edilmiş olması kabul 
edilebilir değildir” diye konuştu.

Pandemi süreci
COVID-19 salgınının dün-

yayı peşinden sürüklemeye 
devam ettiğini ve normalleşme 
sürecinde, birçok ülkede vaka 
sayılarında yeniden artış yaşan-
dığının altını çizen Esen, “Süreç 
uzadıkça salgının ekonomik 
etkileri, sanayicisinden esnafına 
kadar her kesimde daha derin-
den hissediliyor. Kıdem tazmi-
natı ile ilgili tasarı çalışmalarının 
bir sonraki yıla ertelenmesini 
gayet yerinde bir adım olarak 
değerlendiriyoruz. Sanayici ve 
işveren, şu an sadece faaliyet-
lerini sürdürmenin, faturalarını 
gününde ödeyebilmenin, çalışa-
nını salgından koruyabilmenin 
derdinde. Durum böyleyken 
tartışmaya açık konuları 
konuşmanın zamanı değil” 

ifadesini kullandı. İstanbul Sanayi 
Odası’nın gerçekleştirdiği 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu çalışmasında, EBSO 
üyesi 62 firmanın listede yer aldığını 
hatırlatan Esen, koşullar ne olursa 
olsun üretmeye devam eden, bu 
başarıda imzası olan, tüm sanayicileri 
kutladığını söyledi. Esen, ülkemizin 
yerli ve milli otomobilinin üretileceği 
TOGG Mühendislik Tasarım ve Üretim 
Tesislerinin temel atma töreninin 
gerçekleştirildiğini belirterek, Türkiye 
için hayırlı olmasını dileyerek, Kurban 
Bayramı’nı kutladı.

Esen’den Meclis temennileri
EBSO Meclis Başkanı 

Salih Esen, normalleşme 
sürecinde birçok ülkede vaka 

sayılarında yeniden artış 
yaşandığının altını çizerek 
“Süreç uzadıkça salgının 

ekonomik etkileri her kesimde 
daha derinden hissediliyor. 

Sanayici ve işveren, şu 
an sadece faaliyetlerini 

sürdürmenin, faturalarını 
gününde ödeyebilmenin, 

çalışanını salgından 
koruyabilmenin derdinde” 

dedi.”
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Temmuz ayı Meclis 

toplantısında yaptığı konuşmada 
COVID-19 ile mücadelenin 
gölgesinde, Türkiye’nin ciddi 
şekilde artan jeopolitik risklerle de 
karşı karşıya kaldığını vurguladı. 
Böylesi bir süreçte politik kararların 
önemine dikkat çeken Başkan 
Yorgancılar, “Doğu Akdeniz’den 
Ermenistan’a, Suriye’den Kıbrıs’a 

ve Yunanistan’a uzanan üst üste ve 
tesadüf olmayacak şekilde ataklar 
söz konusuyken farklı cephelerde 
farklı mücadeleler veriliyor. 
Dolayısıyla kritik bir dönemden 
geçiyoruz. Alınacak politik kararlar 
bu süreçte çok önemli. Böylesi bir 
dönemde şehit haberleri de art 
arda geliyor. Tüm şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, ailelerine sabır 
ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar 
diliyorum” dedi.

Demokrasiyi ve birliğimizi 
hedef alan hain darbe girişiminin 
dördüncü yılında 15 Temmuz 
şehitlerini de rahmetle anan 
Yorgancılar, “27 Temmuz Cuma 
günü Ayasofya Camii’ndeki 
ilk hutbesinde Diyanet İşleri 
Başkanı’nın bugünlerimizi borçlu 
olduğumuz kurucu liderimiz 
Atatürk’ü rahmetle, saygıyla 
anmasını beklerken, ağzından 
çıkan cümleleri ne makamına ne 

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, EBSO Meclisi’nin 
Temmuz ayı toplantısında yaptığı konuşmada, “Ülkemizin geleceği sanayide, ama sanayicimizin 
de motivasyona ihtiyacı var. Yerlileşme politikaları kapsamında sektörlere yönelik daha somut, 
hızlı ve stratejik hamlelere ihtiyaç bulunuyor. Genel olarak iyileşme henüz yeterli seviyede 
bulunmasa da, atılacak doğru adımlar ve salgındaki gerileme ile ekonominin açılacağına dair 

üyelerimiz umutlu” dedi.

Yorgancılar: “Türkiye’nin sanayiye,
sanayicinin motivasyona ihtiyacı var”
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kurumuna ne de bir Türk evladına 
yakıştıramadım. Ötekileştiren, 
toplumu bölen, ahlaki yozlaşmayı 
teşvik eden her türlü söylem, 
ülkemize zarar vermekten başka bir 
şeye yaramayacaktır” diye konuştu.

İstanbul Sözleşmesi
Kadın cinayetlerine ve kadına 

yönelik şiddete yönelik tepkisini 
“hemcinslerimin ruh halinden 
endişe duyuyorum” sözleriyle 
ifade eden Başkan Yorgancılar, 
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talep ettik” dedi.

Sanayicilerin tüm konularının 
ayrıntılarıyla Sayın Bakana ve 
Bakan Yardımcısına aktarıldığını 
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AB dönem başkanlığını 
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vurgusunu zayıf yapsalar da, 
diplomatik ilişkilerimizi bu 
kapsamda artırmamız gerekiyor. 
2000 yılındaki zirvenin ardından en 
önemli zirvelerinden birini yapan 
AB’nin 390 milyar Euro hibe ve 360 
milyar Euro düşük faizli kredilerden 
oluşan COVID Kurtarma Paketi, 
Birlik ruhunun ve AB pazarının 
canlanması adına çok olumlu bir 
gelişme. Gerek ABD ve gerekse 
AB ülkeleri, bireysel olarak yeni 
teşvik paketleri hazırlığı ile dikkat 
çekiyorlar” dedi. 

Ekonomik Değerlendirme 
Anketi sonuçları
EBSO tarafından yılda iki kez 

yapılan Ekonomik Değerlendirme 
Anketi’nin Haziran ayı sonuçlarını 
da paylaşan Başkan Yorgancılar, 
“174 firmamızın katıldığı anket 
çalışmasında yüzde 18 ile çeşitli 
imalat sanayi, yüzde 15,5 ile 
demir-çelik, döküm ve tekstil 
ürünleri ilk üç sırayı oluşturdu. 
Nisan döneminde salgına özel 
yapılan ankette üyelerimizin yüzde 
80,2’si iç siparişlerinde azalma 
olduğunu belirtirken, ilk altı ay için 
iç siparişlerinde azalma olduğunu 
belirten üyelerimizin oranı yüzde 
79,9’a geriledi. İlk altı ay için 
oranlardaki keskin dağılımlarda da 
toparlanma gözlendi, yüzde 50 ve 
üstünde siparişlerinin azaldığını 
bildiren üyelerde yarı yarıya azalma 
olurken, yüzde 25 ila 50 arasındaki 
daha ılıman azalışlarda yoğunlaşma 
gözlendi. Ancak toplamda oran 
aynı olduğu için olumsuz koşullarda 
belirgin bir iyileşme yaşandığını 
söyleyemeyiz” diye konuştu. 

Nisan dönemine göre dış 
pazarda çok daha olumlu bir süreç 
yakalandığını belirten Yorgancılar, 
“Üyelerimizin yüzde 73’ü dış 
siparişlerinde azalma gerçekleştiğini 
belirtti. Bu oranın Nisan’da yüzde 
85,5 seviyesindeydi. Ekonomilerin 
açılması ve ertelenen talebin 
harekete geçmesi, iyileşmedeki en 
önemli etken. Üyelerimizin sadece 
yüzde 13,2’sinin artış bildirmiş 

olması ise toparlanmanın oldukça 
sınırlı kaldığını gösteriyor. Yılın 
ilk altı ayında ilk şok etkisinin 
ardından gerileme, üretimde de 
gözlendi. Ankete katılanların sadece 
yüzde 2,9’u üretimlerini tamamen 
durdururken, üretimleri yüzde 50’ye 
kadar azalanların oranı yüzde 56,3. 
Her üç üyemizden birinin üretimi 
yüzde 26-50 arasında azaldı. 
Bu durum, talepte hareketliliğin 
başladığını gösteriyor. Genel 
olarak bakıldığında firmalarımızın 
yüzde 79,9’u üretimlerinde azalma 
gerçekleştiğini belirtiyor ki Nisan 
döneminde bu oran yüzde 83 
seviyesindeydi” dedi.

Yorgancılar, her 3 üyeden 
birinin stoklarında artış bildirdiğini 
belirterek “Yüzde 23,6’sı azalış 
bildirirken yüzde 46’sı ise 
değişmediğini bildirdi. Bu süreçte 
satış yapamayan firmaların ellerinde 
stoklar birikirken, stoklarını eritenler 
arasında ise üretimlerini kısanlar 
var. Kısa çalışma ödeneğinden 
yararlanan üyelerimizin oranı 
yüzde 33 iken, altı aylık dönem 
içinde bu oran yüzde 54’e 
yükseldi. Salgın sürecinin devam 
edeceğinin görülmesi ve kısa 
çalışma ödeneğine başvurma 
ile ilgili iyileştirmelerin yapılmış 
olması, bu artışta etkili oldu.  
Yüzde 80’lere varan siparişlerdeki 
azalma oranı karşısında başlayan 
hareketlenmenin seviyesini 
ölçmek amacı ile sorulan soruya; 
üyelerimizin sadece yüzde 18,4’ü 
yeni siparişlerinin telafi edici 
düzeyde olduğu yanıtını verebildi. 
Yüzde 37,9’u bu soruya hayır 
derken, yüzde 43,7’si ise kısmen 
yanıtını verdi. Kısmen cevabındaki 
yoğunlaşma ise piyasaya dair umut 
verici bir düzeye işaret etmektedir” 
ifadesini kullandı.

Yorgancılar, üyelerin siparişlerde 
yaşadığı düşüş şokunun 
önümüzdeki süreçte stratejilerine 
de yansıdığını, öne çıkan ilk üç 
stratejinin ise yüzde 27 ile iç 
pazar satışlarını artırmak için yeni 
stratejiler geliştirmek; yüzde 24,7 

ile yeni dış pazarlara yönelme ve 
yüz de 17,8 ile maliyetleri düşürme 
olduğunu söyledi.

3’üncü ve 4’üncü çeyrek 
beklentileri
Yorgancılar, “Hükümet 

tarafından alınan önlemler, 
üyelerimiz tarafından tam 
bir memnuniyet içerisinde 
karşılanmasa da ve her üç üyeden 
biri yetersiz bulmuş olsa da, 
üyelerin yüzde 45,4’ü için önlemler 
kısmen yeterli iken, yüzde 21,8’i 
için yeterli görüldü. İkinci yarıya 
ilişkin beklentilerde yüzde 51,7 ile 
kötümser tarafta bir yoğunlaşma 
olurken, iyileşme başlayacak 
diyenlerin yüzde 45,4 gibi yüksek 
seviyede olması da üyelerimizin 
çizginin hemen ardındaki temkinli 
iyimserliğini ortaya koyuyor. Yani 
genel olarak iyileşme henüz yeterli 
seviyede bulunmasa da, atılacak 
doğru adımlar ve salgındaki 
gerileme ile ekonominin açılacağına 
dair üyelerimiz umutlu” dedi.

Yine sanayici olur 
muydunuz?
“Yine sanayici olur muydunuz” 

sorusuna, üyelerin yüzde 66,1’inin 
“olurdum” diyerek yanıt verdiğini 
aktaran Başkan Yorgancılar, 
“Bu yanıt, sanayiciliğin bir 
gönül işi olduğunu teyit ediyor. 
Ülkemizin geleceği sanayide, ama 
sanayicimizin de motivasyona 
ihtiyacı var. Geçtiğimiz yıllarda 
inşaatla büyüyorduk. Şimdilerde 
şartların da zorladığı kredilerle 
büyümeye çalışıyoruz. Yerlileşme 
politikaları kapsamında sektörlere 
yönelik daha somut, hızlı ve stratejik 
hamlelere ihtiyaç bulunuyor” diye 
konuştu.

Sanayicinin hükümetten 
beklentileri
Yorgancılar, sanayicinin 

hükümetten beklentilerinin 
“üretime, ihracata, yatırıma özel 
somut uzun vadeli desteklerin 
hayata geçirilmesi, vergi indirimi, 
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hibe gibi kolaylıkların sağlanması, 
borçların yapılandırılması, kısmi 
çalışma ödeneğinin uzatılması, 
istihdam teşviklerinin artırılması, 
istikrar, güven, hukuk, demokrasi 
konusunda hiçbir çekincenin 
yaratılmaması” olduğunu dile 
getirdi. 

EBSO’dan üç beklentinin 
ise “ihtiyaç duyulan teşviklerin 
sağlanması için destek olunması, 
üyelerin konularının takibi 
hususunda daha aktif olunması 
ve yurtdışı pazar, sanal fuar gibi 
ihracatı artıracak çalışmalar 
yapması” olduğunu söyledi.

KOSGEB, KOBİGEL kapsamında 
‘İmalat Sanayinde Dijitalleşme’ 
desteklerinin çağrısına çıkıldığını 
hatırlatan Başkan Yorgancılar, 
“Bu çağrı 17 Eylül’e kadar açık. 
Yüzde 60 oran üzerinden 
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ise teminat karşılığı geri ödemeli 
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KOBİ’lerin proje sunabileceği 
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Yorgancılar konuları 
değerlendirdi
EBSO Meclis Üyesi sanayicilerin 

gündeme getirdiği konuları da 
değerlendiren Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, Gazi 
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karalanırsa karalansın değerinin 
daha çok anlaşıldığını, yaptıklarının, 
fikirlerinin, ideolojisinin 
nesilden nesile, sadece Türkiye 
Cumhuriyeti’nin vatandaşları için 

değil, tüm dünya vatandaşları 
tarafından takdir gördüğünü 
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EBSO Meclis Üyesi Erdoğan 
Çiçekçi’nin ifade ettiği konuya 
ilişkin olarak “Söz konusu vatansa 
gerisi teferruattır” sözünü bu 
kürsüden çok söylediğini hatırlatan 
Yorgancılar, “Adnan Menderes ve 
arkadaşları ile Deniz Gezmiş ve 
arkadaşları darbeler sonucunda 
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ortaya çıkan bir seçim sonucu 
olduğunu unutmamamız gerekiyor. 
Sayın Çiçekçi’nin ifade ettiği gibi bir 
ülke seçimle yönetiliyorsa, herkesin 
seçimle verilmiş kararı tartışmasız 
kabul etmesi gerekiyor. Biz bu 
vatanın nasıl kurulduğunu çok 
iyi biliyoruz ve onu korumak için 
elimizden geleni yapmaya devam 
edeceğiz” diye konuştu.

MECLİS
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Nedim Anbar
Sıcak gündemde 
yaşanan tartışmalar
EBSO Meclis Üyesi Nedim 

Anbar, Ayasofya’nın ibadete 
açılması sırasında Diyanet 
İşleri Başkanı’nın bir kılıç ile 
Mustafa Kemal Atatürk’e lanet 
okunduğunu, her ne kadar yaptığı 
açıklamada “Mustafa Kemal 
Atatürk’e lanet okumadım” 
dese de konuşmasının sonunda 
“zaten Mustafa Kemal Atatürk’ün 
müzeye dönüştürülmesi kararının 
altındaki imzası bile tartışmalıdır” 
ifadelerini kullandığını belirterek, 
“Bu ülkenin kurucu liderine, ebedi 
başkomutanına lanet okuyanları 
kınıyorum” dedi.

“Ülke olarak adım adım 

uçuruma 
gidiyoruz” 
diyen Anbar, 
“Dolayısıyla 
şirketlerim batsa 
da umurumda 
değil. Herkesin 
çocuklarının 
ve torunlarının 
geleceğini 
düşünmeleri 
gerekiyor. Bu 
ülkeyi kuran, 
var eden ve 
bu ülkeyi bizlere hediye eden 
insana lanet okunmasını, hakaret 
edilmesini, küfür edilmesini EBSO 
Meclisinin ilk gündem maddesi 
olarak konuşması gerektiğine 
inanıyorum” diye konuştu.

Ülkemizde yaşananlar 

karşısında tepkilerini dile 
getirmedikleri sürece adım adım 
hilafete gitmeye devam edecekleri 
görüşünü dile getiren Anbar, belli 
bir noktaya gelinir ise ekonomi 
konuşmanın yersiz olacağını 
vurguladı.

Sanayicinin gündemi Türkiye

Nedim
Anbar

Mehmet
Karahaliloğlu

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi sanayiciler, Türkiye’nin sıcak gündeminde yaşanan 
gelişmelere ilişkin düşüncelerini dile getirdiler.



32 AĞUSTOS 2020

MECLİS

Nedim Anbar
Sıcak gündemde 
yaşanan tartışmalar
EBSO Meclis Üyesi Nedim 

Anbar, Ayasofya’nın ibadete 
açılması sırasında Diyanet 
İşleri Başkanı’nın bir kılıç ile 
Mustafa Kemal Atatürk’e lanet 
okunduğunu, her ne kadar yaptığı 
açıklamada “Mustafa Kemal 
Atatürk’e lanet okumadım” 
dese de konuşmasının sonunda 
“zaten Mustafa Kemal Atatürk’ün 
müzeye dönüştürülmesi kararının 
altındaki imzası bile tartışmalıdır” 
ifadelerini kullandığını belirterek, 
“Bu ülkenin kurucu liderine, ebedi 
başkomutanına lanet okuyanları 
kınıyorum” dedi.

“Ülke olarak adım adım 

uçuruma 
gidiyoruz” 
diyen Anbar, 
“Dolayısıyla 
şirketlerim batsa 
da umurumda 
değil. Herkesin 
çocuklarının 
ve torunlarının 
geleceğini 
düşünmeleri 
gerekiyor. Bu 
ülkeyi kuran, 
var eden ve 
bu ülkeyi bizlere hediye eden 
insana lanet okunmasını, hakaret 
edilmesini, küfür edilmesini EBSO 
Meclisinin ilk gündem maddesi 
olarak konuşması gerektiğine 
inanıyorum” diye konuştu.

Ülkemizde yaşananlar 

karşısında tepkilerini dile 
getirmedikleri sürece adım adım 
hilafete gitmeye devam edecekleri 
görüşünü dile getiren Anbar, belli 
bir noktaya gelinir ise ekonomi 
konuşmanın yersiz olacağını 
vurguladı.

Sanayicinin gündemi Türkiye

Nedim
Anbar

Mehmet
Karahaliloğlu

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi sanayiciler, Türkiye’nin sıcak gündeminde yaşanan 
gelişmelere ilişkin düşüncelerini dile getirdiler.

33AĞUSTOS 2020

MECLİS

Mehmet 
Karahaliloğlu
Sıcak gündemde 
yaşanan tartışmalar
EBSO Meclis Üyesi 

Mehmet Karahaliloğlu, 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin 
önemli günlerde kutlama 
mesajı gönderdiğini ve 
bu kutlama mesajıyla o 
önemli günün farkında 
olduğunu bildirdiğini 
belirterek “Maalesef TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu Ayasofya Camii’nde 
namaz kıldığı gün Lozan Barış 
Anlaşması’nın yıldönümü olmasına 
rağmen mesaj göndermedi. 
Türkiye’nin tapusunun alındığı 
böylesine önemli bir günde 
kutlama mesajı gönderilmemiş 
olmasının Odamız Başkanları 
vesilesiyle Hisarcıklıoğlu’na 
iletilmesini istiyorum” diye 
konuştu.

EBSO Meclis Başkanı Salih 
Esen ise herkesin düşüncesine 
saygılı olduklarını belirterek 
“Konuları önemli önemsiz diye 
nitelendirmiyoruz, ancak dünya 
olarak pandemi nedeniyle ciddi 
ekonomik sıkıntının yaşandığı 
süreçte, ekonomi odaklı 
düşüncelerin dile getirilmesinin, 
görevlerimizi aksatmadan 
yapabilmemiz adına önem teşkil 
ediyor” dedi. 

Mustafa Rebil Dirin
Ülke gündemini 
göz ardı edemeyiz
EBSO Meclis Üyesi Mustafa 

Rebil Dirin, Esen’in dile getirdiği 
gibi zorlu bir dönem yaşadıklarını 
belirterek “Ama bu zorlu dönemi 
sessiz-sedasız atlatmaya çalışırsak 
da iş yerlerinde yaptığımız 
çabaların sonucunu olumlu 
alamayız. Dolayısıyla ülkemizin 
üçüncü dünya ülkesi, dördüncü 
dünya ülkesi durumuna gidişatını 
da görmemezlikten gelemeyiz. Bu 
nedenle Anbar’ın ifadelerinin çok 

önemli olduğunu düşünüyorum. 
Çok ağır ifadelerle düşüncelerimizi 
dile getirmesek de mutlaka duyarlı 
davranmamız gerekiyor. Elbette 
ekonomi çok önemli, ama ülke 
gündemi de göz ardı edilemez” 
ifadesini kullandı. 

Barış Erel
STK’lar kentle ve ülkeyle 
ilgili görüş açıklarlar
EBSO Meclis Üyesi Barış Erel, 

“Nasıl medeniyete ulaşabiliriz, 
demokratikleşebiliriz, kadınla 
erkeği eşitleyebiliriz, eğitim 
sistemimizi, sağlık sistemimizi 
nasıl düzeltebilir, nasıl üretiriz, 
turizmimizi nasıl canlandırabiliriz 
derken pandemi yaşamaya 
başladık ve böylesi bir dönemde 
ne yapılmalı, nasıl yol izlenmeli 
konusu tek derdimiz haline geldi. 
Bu dönemde tamamen ekonomik, 
finansal, teknik, toplumsal, 
talepleri değerlendirmek 
gerekirken farklı gündemleri 
konuşmak durumunda kaldık. 
Aslında sivil toplum kuruluşları, 
üyelerinin teknik problemlerini 
ilgili makamlar nezdinde örgütlü 
bir şekilde çözülmesini sağlama 
vazifesinin yanında, yaşadıkları 
kentle ve ülkeyle ilgili, zaman 
zaman düşüncelerini de açıklarlar. 
Ancak bazı düşüncelerin hükümet 
kanadınca herkes kendi işine 
baksın yaklaşımıyla karşılanmasını 
ise üzülerek ve endişeyle 
izliyorum. Örgütlü olmanın 
öneminin artık ortaya çıkması 
gerekiyor. Bireysel olarak değil, 

birlik olarak hareket edebilmek 
için sivil toplum kuruluşları var. 
Bu büyük şemsiyeler kapatıldığı 
takdirde bireysel olarak yağmurda 
ıslanmaya, güneşte yanmaya 
mahkum oluruz” dedi.

Erel, Meclise gelip sadece 
sektörlerine ilişkin değil, ülke 
gündemine ilişkin de düşüncelerini 
aktarmaları gerektiğini belirterek 
“Sektör olarak elbet sıkıntılar 
yaşıyoruz; ama asıl mesele ülkenin 
gündemiyle ilgilidir. Gerekirse ülke 
gündemine ilişkin özel gündemli 
meclis toplantıları yapabiliriz. En 
kısa sürede toplantıları yüz yüze 
gerçekleştirmeyi diliyorum” diye 
konuştu.

Meclis Başkanı Salih Esen ise 
Erel’in ifadelerine ilişkin olarak 
“Kendini savunuyor durumuna 
düşmek istemem. Zaten fikrimi 
çok net ifade ettim. Kimseyi 
düşüncesini dile getirdiği için 
yargılamıyoruz. Sadece büyük 
resme bakılmasını istiyoruz. Elbette 
içinde bulunduğumuz gündemi 
konuşacağız; ama bunu yaparken 
ekonomik sıkıntıların göz ardı 
edilmesini istemeyiz. Yoksa tüm 
meclis üyeleri beni yakinen tanır” 
diyerek yanlış anlaşılmaktan dolayı 
duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Hasan Küçükkurt
Cumhuriyet giderse 
fabrikaların anlamı kalmaz
EBSO Meclis Üyesi Hasan 

Küçükkurt, Meclis Başkanı 
Esen’i gayet iyi tanıdıklarını ve 
ifadeleriyle ne dile getirmek 

Barış
Erel

Mustafa Rebil
Dirin

Hasan
Küçükkurt
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istediğini bildiklerini belirterek 
“Ancak içinde bulunduğumuz 
durumda hükümetin niyetini de 
biliyoruz. Diyanet İşleri Başkanı, 
yaptığı konuşmanın ardından 
sosyal medyanın tepkileri 
sonucunda bir açıklama yapmak 
durumunda kaldı. O nedenle 
düşüncelerimizi dile getirmemizde 
yarar vardır. Zira cumhuriyet elden 
giderse fabrikaların bir anlamı 
kalmayacaktır” dedi. 

Erdoğan Çiçekçi
Millet oyuyla getirdiğini, 
oyuyla götürür
EBSO Meclis Üyesi Erdoğan 

Çiçekçi, Meclis Başkanı Salih 
Esen’i gayet iyi tanıdıklarını ve 
kendisinin Meclis Başkanlığı 
görevini layıkıyla yerine getirdiğini 
söyledi. Çiçekçi, “Nedim Anbar’ın 
da Atatürkçü, cumhuriyetçi ve 
doğru şeylere parmak basan 
bir yapıda olduğunu bildiğim 
için onu da yürekten anlıyorum. 
Türkiye’deki yaşananlara, sahip 
olunan değerlere iyi bakmak 
gerekiyor. Bu ülke demokrasiyi 
yaşadı, temel ilkeleri yıllar içinde 
oturttu. 2000’li yıllarda Atatürk’ü 
herkes kendine mal etmekle ilgili 
bir meşguliyet içindeydi. Ama yıllar 
içerisinde enteresan bir şekilde 

Atatürk’e karşı 
takınılan tavırlar 
karşısında 
doğru dürüst bir 
savunma yoktu. 
Şimdi yavaş 
yavaş bir araya 
gelerek bugünkü 
birleşik inançlı 
Atatürkçüler 
olarak tekrar 
toplanılmasına 
sebep oldu. 
Bugün 
hem demokrasi bilgimiz, hem 
Cumhuriyet bilgimiz, hem Atatürk 
bilgimiz ve sevgimiz 2000’li 
yıllardan çok daha ileridedir. 
Dünyada bizim kadar pahalı elde 
edilen bir istiklal yok. Maalesef 
demokrasinin kıymetini bilemeyen 
ve Osmanlı zamanında cahil 
kalmış halk, değişmeyen politika 
yüzünden bugünkü duruma 
geldi. Bugün fedakârlık veyahut 
da mücadele etme bakımından 
demokratik alanlarda neyi ne kadar 
savunursak savunalım; ertesi gün 
bakanlıktan görev tanımımızdaki 
konuların görüşülmesi yönünde 
uyarı alırız. EBSO’da değilse 
bile bize izin verilen kulvarlarda 
memleket meselelerini konuşmaya 
devam edeceğiz, bireysel olarak 
değişim yapamayacağız. Değişim 

sadece halkın oyuyla olabilir. Millet 
oyuyla getirdiğini, oyuyla götürür. 
Sabır, bu işin faturasıyla beraber en 
iyi yoludur” diye konuştu.

Hayrullah Sorkun
Özel üniversitelerin fiyatları
EBSO Meclis Üyesi Hayrullah 

Sorkun da, İzmir Ekonomi 
Üniversitesi’nin okul ücretini yarı 
yarıya düşürdüğünü belirterek 
“Bu örnek davranış nedeniyle 
yöneticileri tebrik ediyorum. Bunun 
gibi kamu dengesini sağlamak için 
kurulan kuruluşların kâr amacının 
bulunmaması gerekiyor. Bu adımın 
TOBB ETÜ Üniversitesi’ne de 
örnek olmasını ümit ediyorum; 
zira burada da okul ücretleri, özel 
okullarla yarış eder durumda” 
ifadesini kullandı.

Hayrullah
Sorkun

Erdoğan
Çiçekçi

Açıkhavada farkımız

açık!
3000 m2 alana yayılan üretim tesisimiz, teknolojik altyapımız ve uzman kadromuzla

markanızı açık ara öne çıkarıyoruz. 

Gaziosmanpaşa Mh. Yavuz Selim Cd. No: 7 Çamdibi / Bornova - İZMİR    Tel:  +90 (232) 431 00 75                    izmiracikhavareklam.com      

Dijital Baskı Merkezi Tabela / Totem Üretimi

Çelik Konstrüksiyon

Dış Cephe Sistemleri

Endüstriyel Reklam Çözümleri

Araç giydirme
İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları ve 

Kültürel Diplomasi UNESCO Kürsüsü tarafından düzen-
lenen, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü 
UNESCO ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği  
“Uluslararası Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi, 
Genç Araştırmacılar Konferansı” 21-22 Ağustos tarihleri 
arasında, pandemi nedeniyle online olarak düzenlendi.

Konferansta, bölge ekonomisinin genç kuşak tem-
silcilerinden Tiryakiler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İsmail 
Tiryaki de yüzlerce eser arasından seçilen makalesinin 
sunumunu konferansın ilk gününde yaptı. İsmail Tiryaki 
“Kültür Politikasının Uluslararası Ekonomi Politiği: 
İstanbul’da Devlet Kaynaklı ve Kredi Odaklı Kentsel 
Dönüşümün Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yaşam Üze-

rindeki Etkisinin Eleştirel Bir Analizi” başlıklı makale-
sinin sunumunu webinar şeklinde Youtube üzerinden 
gerçekleştirdi.

Tiryaki’nin söz konusu konferansta yaptığı su-
numun önemli bir başarı olduğunu dile getiren Ege 
Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar “Uluslararası katılıma açık, ‘Konferans 
Bilimsel Komitesi’nin’ seçimiyle sunum yapmaya hak 
kazananların katıldığı bu önemli konferansta, bölge-
mizin ekonomik geleceğinin umut veren isimlerinden 
olan İsmail Tiryaki’nin yer alması son derece önemli. 
Kendisini tebrik ediyor. Gerçekleştirilen çalışmanın 
İzmir ve ülke ekonomisi için olumlu bir aşama kaydet-
mesi temennisinde bulunuyorum”  dedi.

Yorgancılar’dan Tiryaki’ye tebrik
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İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları ve 

Kültürel Diplomasi UNESCO Kürsüsü tarafından düzen-
lenen, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü 
UNESCO ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği  
“Uluslararası Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi, 
Genç Araştırmacılar Konferansı” 21-22 Ağustos tarihleri 
arasında, pandemi nedeniyle online olarak düzenlendi.

Konferansta, bölge ekonomisinin genç kuşak tem-
silcilerinden Tiryakiler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İsmail 
Tiryaki de yüzlerce eser arasından seçilen makalesinin 
sunumunu konferansın ilk gününde yaptı. İsmail Tiryaki 
“Kültür Politikasının Uluslararası Ekonomi Politiği: 
İstanbul’da Devlet Kaynaklı ve Kredi Odaklı Kentsel 
Dönüşümün Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yaşam Üze-

rindeki Etkisinin Eleştirel Bir Analizi” başlıklı makale-
sinin sunumunu webinar şeklinde Youtube üzerinden 
gerçekleştirdi.

Tiryaki’nin söz konusu konferansta yaptığı su-
numun önemli bir başarı olduğunu dile getiren Ege 
Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar “Uluslararası katılıma açık, ‘Konferans 
Bilimsel Komitesi’nin’ seçimiyle sunum yapmaya hak 
kazananların katıldığı bu önemli konferansta, bölge-
mizin ekonomik geleceğinin umut veren isimlerinden 
olan İsmail Tiryaki’nin yer alması son derece önemli. 
Kendisini tebrik ediyor. Gerçekleştirilen çalışmanın 
İzmir ve ülke ekonomisi için olumlu bir aşama kaydet-
mesi temennisinde bulunuyorum”  dedi.

Yorgancılar’dan Tiryaki’ye tebrik
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Eskiler “Ağustos’un yarısı yaz, yarısı 
kıştır” derler. Kış olmasa da en 
azından sonbahar havaları başlar, 

arkasından da kış. Bu yıl yaz ayları, 
pandemi nedeni ile bölük börçük ve eski 
yıllara oranla pek de yaz gibi geçmedi. 
Hatta bazı uzmanların beklentilerini de 
boşa çıkartarak, pandemide azalma 
yerine artarak geçti. Yaz aylarında sıcaklık, 
güneş, UV ışınları virüsü durdurabilir 
ya da etkisini azaltır düşünceleri, hatta 
açık havada geniş ortamlarda olmanın 
avantajları boşa çıktı. Pandeminin hızı 
azalacağına arttı. Tabii buna insanımızın 
alınacak tedbirleri, kendi iradelerine 
bırakılması sonucunda, sorumsuzca 
davranması ve tedbirlere uymaması 
da eklendi. Oysa bilimsel veriler, hiç de 
normal hayata dönülebileceği sonucunu 
göstermiyorken, devlet otoritesi kısmen 
normal yaşama yol verince olanlar 
oldu. Vatandaşımız bu kısmen normali, 
anormale döndürmeyi hızla başardı, ne 
maske, ne mesafe, ne hijyen hepsi bir 
anda unutuldu. Kısacası kısmen normali 
“anladı, anladı ama tamamen yanlış 
anladı”.

Kış ayları yaklaşıyor, kapalı ortamlar 
bizleri bekliyor, okullar açılacak ve de 
üstelik soğuk hava nedeni ile solunum 
yolları hastalıkları artacak. Nezle, grip 

ayları geliyor. Grip denince tabii ki, grip 
aşısı hemen akıllara geliyor. Konuya 
ilgimi bilen dostlar şimdiden sormaya 
başladılar, Grip aşısı alalımı, aşı geldi mi, 
risk grubu dışındayım yine de grip aşısı 
olmalı mıyım?.. Tek bir cevap veriyorum 
altı aydan büyük ve aşıya alerjisi olmayan 
herkesin bulabiliyorsa Eylül ayından 
itibaren grip aşısı olması sağlığı için 
yararlıdır.

Daha önceki yıllarda devletimiz de 
riskli gruplara ve 65 yaş üzerine bu aşıyı 
ücretsiz olarak yapılmasını sağlıyordu. 
İngiltere şimdiden bu yaşı 50’ye çekti. 
Ancak zorunlu da tuttu.

Bizde bir de “aşı karşıtları” olarak 
isimlendirilen gruplar var. Bu gün aşı 
karşıtı aileler 16 bin civarında olduğu 
söyleniyor. Anayasa mahkememiz de, aşı 
olma zorunluluğunu 2015 yılından beri 
“hak ihlali” sayarak ortadan kaldırınca, bu 
sayı olağan üstü artmış görünüyor.

Acaba aşı yaptırmayanların “hak 
ihlali” sayılan davranışları, toplumun 
diğer katmanlarını hiç mi ilgilendirmiyor 
da karar kişiye bırakılabiliyor? Aşı 
olmayıp, olmadığı için hastalanırsa ve 
bu hastalığı toplumun diğer fertlerine 
bulaştırırsa, acaba, aşı olan ve bunun 
sonucu hastalanmayan kişinin hak 
ihlali olmayacak mı? Kısacası toplum 

Enver OLGUNSOY
EBSO Meclis Üyesi

INFLUENZA AŞISI

GÖRÜŞ
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içerisinde birlikte yaşayan kişiler, 
diğer fertlere karşı da sorumluluk 
taşır, o nedenle böylesi bir ciddi 
konu kişinin inisiyatifine bırakılmaz 
kanısındayım. Tabii ben bunu bir 
sağlık meslek mensubu olarak böyle 
düşünüyorum, gerisi hukukçuları 
ilgilendirir. Sonuçta çiçek aşısı 
haricinde aşı olma zorunluluğu 
ülkemizde bulunmuyor.

Sağlık Bakanlığımızın acilen bir 
müdahalede bulunarak pandemide 
kullanılması gerektiğini düşündüğü 
aşıların “anayasa mahkemesi kararı 
dışında” tutulmasını sağlayacak 
düzenlemeye gitmesini, yine bir 
sağlık meslek mensubu olarak 
düşünüyorum.

Ankara Barosu bu konuya ilişkin 
mevzuat boşluğuna dikkat çekerek 
olası bir COVID-19 aşısı bulunması 
durumunda bir mevzuat boşluğu 
sıkıntısı doğabileceğine şimdiden 
dikkat çekmektedir. (31.5.2020 
Ankara Barosu Sağlık Hakları Kurulu 
Bşk. Yrd. Av. Ece Sindel)

Aşı karşıtlığı ve COVID-19 
aşısı konularını geçip, gelelim 
grip aşısına... Kısaca evet, 
bulabilirsek olalım. Ancak geçen 
yıl dahi bulamadığımız (EBSO 
çalışanlarına ve Meclis üyelerine 
kış başlangıçlarında grip aşısı 
hizmeti verilmesini sağlıyordu, 
geçen yıl temin edilemedi) ya 
da zor bulduğumuz grip aşısı bu 
yıl ülkemize yeterli miktarlarda 
gelebilecek mi?.. Tüm dünya 
aşı olma isteğinde olabileceği 
için, acaba bize gönderecekler 
mi? Yoksa kendilerine mi 
ayıracaklar?

2020 - 2021 grip aşısı 
Ağustos 2020 ortasında 
çıktı ve İsveç, Danimarka, 
Norveç gibi Kuzey Avrupa 
ülkelerinde satışa sunuldu. 
Fiyatı 4 dolar civarında ve 
ifade edildiğine göre ilerleyen 
zamanda güney Avrupa’ya 
doğru da sevk edilecek. Ama 
Türkiye’ye? O konu biraz 
belirsiz bence. Kendimiz de 
aşı üretmeyi bıraktığımız 

için, ülkemiz ilaç teknolojisi bu 
konuda hazırlıksız. Umalım ki ilgili 
kurumlar aşı üretimi konusunda 
acilen harekete geçer ve aşılarımızı 
kendimiz üretebiliriz. İlaç, aşı vb. 
üretimi konusu stratejiktir, ticari 
olarak değerlendirilemez. Aksi 
takdirde bunun acısını çok çekeriz.

Brezilya bildiğiniz gibi güney 
yarım kürede ve orası kış mevsimini 
yaşıyor, mevsimsel grip vakaları 
olağan hızı ile sürüyor. Ayrıca bütün 
dünya gibi COVID-19 pandemisi 

ile de yoğun 
bir şekilde 

uğraşıyorlar. 
Şimdilik 
erken de 
olsa, grip 
aşısı 

konusunda yaptıkları bir bilimsel 
çalışma verisi, dolaylı olarak 
grip aşısının COVID-19’a karşı da 
bağışıklığı güçlendirdiği yönünde. 
Ancak dediğim gibi bu verinin 
kabul edilebilir bir veri olması bir 
miktar daha çalışmaya ve zamana 
ihtiyaç duyuyor.

Grip aşısı konusunda, hatta 
zatürre aşısı konusunda medyada 
uzmanlar devamlı bilgi veriyor. 
O nedenle ben pek uzatmak 
istemiyorum. Ama kısaca yine de 
özetlersek; koruyuculuğu yüzde 100 
olmasa da, büyük oranda destek 
olduğu için grip aşısı olacağız. Zira 
gribin yanında, bir de COVID-19 
bulaşına uğrarsak, sağlığımız büyük 
oranda riske girer. O bildiğimiz 
üç tedbiri mutlaka uygulayacağız 
(maske, mesafe, hijyen), beslenme 
ve uykumuza dikkat edeceğiz. 
Mümkünse açık havada üşütmeden 
yürüyüş ve egzersiz yapacağız, 

kısacası bağışıklık sistemimizi 
iri ve diri tutacağız. Kapalı ve 
kalabalık ortamlarda zorunlu 
olmadıkça olmayacağız. 
Bulunduğumuz mekanı 
sık sık havalandıracağız, 
hastalık belirtileri hissedersek 
gecikmeden hekime 
başvuracağız. Öksürme, 
aksırma sırasında ağız-burun 
açıkta ise kağıt mendil veya 
kolun içyüzü ile kapatacağız. 
Risk grubunda isek ve 65 yaş 
üzerinde isek zatürre aşımızı 
ihmal etmeyeceğiz.
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Cumhuriyet’e giden yolun kilometre 
taşlarından olan 26 Ağustos Büyük 
Taarruz zaferinin ve Türk ulusunu 
9 Eylül kurtuluş gününe taşıyan 30 
Ağustos Zafer Bayramının 98. onur 
yıldönümündeyiz...

Ve ne yazık ki; bir türlü 
kurtulamadığımız pandemi nedeni ile, 
yurttaşlık bilincinin çimentosu olan 
bir millî bayram coşkumuzu daha 
hep birlikte caddelerde, meydanlarda 
kutlayamayacak olmamızın yürek 
burukluğunu derinden hissediyoruz...

Gözle görülmeyen, elle tutulmayan, 
varlığı her türlü maddi ve manevi 
varlıkların yıkımına sebep olan, insanlık 
alemine musallat olmuş bu virüsten 
dolayı dünya adeta diken üstünde...

Geleceğe dair tüm umutların 
sarsıldığı, gençlerimizin önüne işsizliğin 
bir duvar gibi dikildiği, eğitim çağındaki 
çocuklarımıza belirsizlik kavramının izah 
edilemediği, seyelanların, depremlerin 
yarattığı yıkımlarla günbegün zorlaşan 
hayat döngülerimizi naçar idame etmeye 
çalışıyoruz... 

Velhasıl; çok uzun zamandır, sureta 
yaşamaya çalıştığımız vasat hayatlarımızı 
canlandıracak, umutlandıracak, 
gururlandıracak aydınlık ve  refah 
günlerin özlemi ve hasreti içerisindeyiz...

Dünyayı kasıp kavuran bu pandemi ile; 
kutsal ve kutlu olarak addettiğimiz tüm 
değerlerimizi anlamaya ve kavramaya 
her zamankinden daha fazla mecbur 
olduğumuz bir süreçten geçiyoruz...

Her yüz yılda bir adeta bir karabasan 
gibi insanlığın üzerine çöken salgınlar 
tarih sayfalarında yerini alırken, yakın 

tarihimizde de bu gibi epidemi ya da 
pandemi dönemlerinin yaşandığı ve millî 
şuur içinde verilen mücadelelerle bu 
gibi salgınların atlatıldığı dönemler de 
elbette ki olagelmiştir. Cumhuriyetin ilk 
yıllarında salgın hastalıklarla mücadelede 
sağlık ordusunun değerli neferlerinin 
yoğun emeğiyle hastalıkların bertaraf 
edilmesinde sağlık politikası üzerinde 
önemle durulmasının önemi büyüktür. 
Atatürk ve T.C. Devletinin ilk sağlık bakanı 
Refik Saydam’ın yoğun emek ve üstün 
gayretleri ile; yurdun dört bir köşesinde 
sağlıkçıların var olmasını mümkün kılan 
mecburi hizmet yasasının çıkarılması ve 
Hıfzıssıhha Kanunu ile halkın yakın takibe 
alındığı sağlık taramaları ile bu salgınların 
bertaraf edilebilmesi mümkün olmuştur.

Varlık Yayınları’nın TBMM‘nin 
kuruluşunun 100. yıldönümünde 
çıkardığı Mustafa Kemâl Atatürk’ün 
Meclis Konuşmaları adlı özel kitapta; 
Büyük Önderin meclis konuşmalarından 
derlediği metinlerde bu mücadelenin 
büyüklüğü gayet sarih ve net olarak 
anlaşılmaktadır.. 

Atatürk, 1 Mart 1922’de yaptığı TBMM 
3. toplanma yılını açış konuşmasında, 
“Efendiler, milletimizi tam asayiş halinde 
yaşatmak, öncelikli emelimiz olduğu gibi, 
onun sıhhatine itina etmek ve mevcut 
vasıtalarımız nispetinde toplumsal 
acılarına çare bulmak da hükümetimizin 
vazifeleri cümlesindendir” diyerek bunu 
sağlamak için hekim sayısının çoğaltıldığı 
bilgisini aktarmaktadır.

Atatürk, sözlerine; “Bulaşıcı 
hastalıklara karşı en kat’î tedbir olan 
aşılar artık tamamıyla memleketimizde 

İhsan ÖZBELGE 
ÖZDURAN
EBSO Vakfı
Yönetim Kurulu Üyesi

“ZAFER”
Bayramdır
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derlediği metinlerde bu mücadelenin 
büyüklüğü gayet sarih ve net olarak 
anlaşılmaktadır.. 

Atatürk, 1 Mart 1922’de yaptığı TBMM 
3. toplanma yılını açış konuşmasında, 
“Efendiler, milletimizi tam asayiş halinde 
yaşatmak, öncelikli emelimiz olduğu gibi, 
onun sıhhatine itina etmek ve mevcut 
vasıtalarımız nispetinde toplumsal 
acılarına çare bulmak da hükümetimizin 
vazifeleri cümlesindendir” diyerek bunu 
sağlamak için hekim sayısının çoğaltıldığı 
bilgisini aktarmaktadır.

Atatürk, sözlerine; “Bulaşıcı 
hastalıklara karşı en kat’î tedbir olan 
aşılar artık tamamıyla memleketimizde 

İhsan ÖZBELGE 
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üretilmektedir. Üç milyon küsur 
kişilik çiçek aşısının Sivas’ta 
üretilmiş olduğunu zikretmek 
bu konuda kâfi bir fikir verebilir. 
Memleketin malaryalı muhitlerinde 
kâfi miktarda kinin dağıtıldı. 
Frengi afetinin yok edilmesi için 
de mümkün olan meblağ sarf 
edildi. Ve toplumsal hastalıklar ile 
mücadelemizin daha verimli ve 
daha kapsamlı bir şekilde yapılması 
vasıtaları da hazırlanmıştır” 
diyerek devam eder. Hastalıklardan 
korunma önlemleri konusunda 
ise, Hıfzıssıhha kurumunun 
önemine vurgu yaparak; “İnsanları 
koruma konusunda çok önemli 
olan aşıları hazırlayan Hıfzıssıhha 
müesseselerinin başarıyla 
çalışmalarına devam ettiğini” ifade 
eden Atatürk, konuşmasında, 
1922’de Sivas’ta beş milyon 
kişilik çiçek aşısı ile 537 kilogram 
kolera ve 477 kilogram tifo aşıları 
üretildiğini bildiriyor. Büyük önder, 
İstanbul ve Sivas’ın ardından 
üçüncü Hıfzıssıhha müessesesinin 
Diyarbakır’da açılmasına ve 
bu sayede uzak mesafeler kat 
edilmesinden doğan sakıncaların 
hafifletilmesine karar verildiğini de 

bu konuşması ile izhar etmektedir. 
Atatürk konuşmasının sonunda 
ise “Salgın hastalıklar nispetinde 
mühim ve hatta memleketimizde 
bunlardan daha fazla tahribata 
sebep olan sıtma, frengi ve verem 
hakkında da tedbirler alınmasından 
geri durulmuyor” diyerek, bu 
hastalıklara karşı alınan tedbirlerin 
ve yurt genelinde yapılan sağlık 
mücadelesinin ehemmiyetle 
üzerinde durmuştur.

Savaştan çıkmış yorgun bir 
milletin salgınlarla mücadelesi, 
bugünkü sağlık teşkilatımızın 
mevcudiyetinde önemli bir nüve 
teşkil etmektedir. Bir ulus; varoluş 
mücadelesini askeri deha ve 
üstün devlet adamlığı vasıfları ile 
mücehhez bir kurtarıcının varlığı 
ile kazanmıştır. Ve tüm dünyanın 
saygı duyduğu, bu millî mücadele 
kahramanın doğumunun yüzüncü 
yılı (1981), UNESCO tarafından 
Atatürk yılı olarak ilan edilmiştir. 
2. Dünya Savaşı sonrası aralarında 
Türkiye’nin de bulunduğu yirmi 
ülkenin katılım ve imzası ile onanan 
UNESCO’nun (Birleşmiş Milletler 
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) bu 
konudaki açıklamaları şu şekildedir:

“Atatürk; Uluslararası anlayış, 
işbirliği ve barış yolunda çaba 
göstermiş üstün kişi... Yenilikler 
gerçekleştirmiş bir inkılapçı... 
Sömürgecilik ve yayılmacılığa 
karşı savaşan ilk önderlerden biri... 
İnsan haklarına saygılı... İnsanları 
ortak anlayışa ve devletleri 
dünya barışına teşvik eden... 
Bütün yaşamı boyunca insanlar 
arasında renk, din, ırk ayırımı 
gözetmeyen... Eşi olmayan devlet 
adamı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusudur.”

Alınan bu kararın imzalayıcıları 
arasında T.C.’nin de bulunması 
ise büyük bir onurdur ve bu onur 
bizimdir, hepimizindir... Siyasi , 
askeri ve iktisadi alanda kazandığı 
zaferler ile bizlere çağdaş Türkiye 
Cumhuriyetini armağan eden, 
böylesine onurlu bir kumandanın  
ve Türk askerinin kazandığı zaferler 
ise tüm milletimizindir.

İşgal altındaki vatan 
topraklarında bağımsızlık 
meşalesini tutuşturan Büyük 
Taarruz’un 98. yıl dönümü kutlu 
ve umutlu olsun. M. Kemâl Atatürk 
ve tüm silah arkadaşlarına rahmet, 
minnet ve saygı ile...
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konularını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.
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OECD’nin çalışmasına göre 
işgücünün eğitim seviyesi 
arttıkça, uzaktan çalışma-

yı mümkün kılan işlerin oranını 
artıyor. Raporu hazırlayan 
ekipten OECD Ekonomisti Cem 
Özgüzel ve Bölgesel Analiz ve 
İstatistik Bölüm Yöneticisi Paolo 
Veneri’nin yorumu şöyle:

“Genelde büyük şehirlerde 
evden çalışmaya müsait mes-
leklerin daha yoğun olduğunu 
görüyoruz. Örneğin, Paris, 
Londra ve Stockholm’de çalışanların 
yüzde 50’den fazlası evden çalışmaya 
müsait işlerde çalışıyor. Kişinin evden 
çalışma potansiyelini temelde yaptığı 
meslek belirliyor.”

OECD’nin “Karantina Döneminde 
Uzaktan Çalışma Yeterliliklerinin Böl-
gelere Göre Maliyet Etkisi” raporunu 
yorumlayan OECD Ekonomisti Cem 
Özgüzel ve Bölgesel Analiz ve İsta-
tistik Bölüm Yöneticisi Paolo Veneri, 
“İşgücünün eğitim seviyesi arttıkça, 
uzaktan çalışmayı mümkün kılan 
işlerin oranı da artıyor” diyor.

OECD tarafından yayımlanan “Ka-
rantina Döneminde Uzaktan Çalışma 
Yeterliliklerinin Bölgelere Göre Maliyet 
Etkisi” raporu, COVID-19 sürecinde 
gündeme gelen uzaktan çalışmaya 
geçiş kapasitesinin Türkiye’nin de 
içinde bulunduğu 27 ülkeye yönelik 
bir değerlendirmesini sunuyor.

Rapor, uzaktan çalışmaya uygun 
işlerin ve çalışanların çoğunun büyük-
şehirlerde olduğunu ortaya koyuyor. 
Şehirlere detaylı olarak bakıldığında, 
sermayenin yoğun olduğu büyükşe-
hirlerin, uzaktan çalışmaya uygun-
lukla ilgili ülke ortalamasının 9 puan 
üzerinde olduğu görülüyor. Raporun 

ortaya koyduğu önemli bir veri de, 
işgücünün eğitim seviyesi arttıkça, 
uzaktan çalışmayı mümkün kılan 
işlerin oranının da artıyor olması. Ra-
poru hazırlayan ekipte yer alan OECD 
Ekonomisti Cem Özgüzel ve Bölgesel 
Analiz ve İstatistik Bölüm Yöneticisi 
Paolo Veneri şöyle diyor:

Türkiye OECD 
ülkelerinin gerisinde
“Yaptığımız çalışma evden çalış-

ma potansiyelinde ülkeler arasında 
önemli farklar olduğunu gösterdi. Bir-
leşik Krallık, Hollanda veya İsviçre’de 
çalışanların yüzde 40’tan fazla bir kıs-
mının evden çalışması mümkünken, 
bu rakam Türkiye, Slovak Cumhuriyeti 
veya Romanya’da yüzde 30’un altın-
da. Genelde büyük şehirlerde evden 
çalışmaya müsait mesleklerin daha 
yoğun olduğunu görüyoruz. Örneğin, 
Paris, Londra ve Stockholm’de çalı-
şanların yüzde 50’den fazlası evden 
çalışmaya müsait işlerde çalışıyor 
ve bu rakamlar ülke ortalamalarının 
üstünde. Türkiye’de çalışanların yüzde 
21’inin evden çalışması mümkün. Bu 
oran diğer OECD ülkelerine göre 
düşük.

Kişinin evden çalışma potansi-

yelini temelde yaptığı meslek 
belirliyor. Örneğin fiziki güç veya 
insanlarla etkileşim gerektiren 
mesleklerin, uzaktan yapılması 
mümkün değil. Buna karşılık, 
bilgisayar, telefon ve internet 
bağlantısına ihtiyaç duyan 
mesleklerin uzaktan yapılması 
çok daha kolay. Genelde, bu 
tip meslekler yüksek eğitim 
seviyesi gerektirmekte. Bölgeler 
ve ülkeler arasında uzaktan çalı-
şabilme potansiyelindeki farklar, 

işgücünün eğitimsel kompozisyonun-
daki farkları da yansıtıyor. İşgücünün 
ortalama eğitim seviyesi arttıkça, 
yapılan işlerin içeriği değişiyor ve 
karmaşıklaşıyor. Bu, uzaktan çalışmayı 
mümkün kılan işlerin oransal artışına 
neden oluyor.

Evden çalışmak, sokağa çıkma 
yasaklarının uygulandığı dönem-
lerde ekonomik daralmanın etkisini 
hafifletmeyi ve de ekonomik üretimin 
devamlılığını sağlamak açısından bir 
imkan teşkil ediyor. Bu imkandan 
faydalanılabilmesi için belirli şartla-
rın sağlanması gerekiyor. İlk olarak 
şirketlerin ve çalışanların uzaktan 
çalışabilmesi için güvenilir ve hızlı 
internet altyapısının olması gereki-
yor. İkinci olarak, çalışanların evden 
işlerini sürdürmeleri için asgari dijital 
ekipmana ve de bu ekipmanları 
kullanmayı mümkün kılacak beceri-
ye sahip olmaları gerekiyor. Tabii ki 
çalışanların, evden çalışmaya uygun 
işlerde çalışıyor olması gerekiyor. Eği-
timli bir işgücünün varlığı bu şartları 
önemli bir ölçüde yerine getirmek için 
yeterli olmakla beraber, ekonominin 
yapısı da bu tip mesleklere olan talebi 
belirleyeceği için önemli.”

OECD’nin “Karantina Döneminde Uzaktan Çalışma Yeterlilikleri”ne ilişkin araştırmasına göre, 
Birleşik Krallık, Hollanda, İsviçre gibi ülkelerde çalışanların yüzde 40’ı işlerini evlerinden 

yapabilecek durumda iken, bu oran Türkiye’de yüzde 21’de kalıyor.

Türkiye’de evden çalışabilenlerin 
oranı sadece yüzde 21
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Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi (DHMİ) Genel 
Müdürlüğü’nün açıkladığı 

Temmuz ayına ait hava yolu uçak, 
yolcu ve yük istatistiklerine göre, 
havalimanlarına iniş-kalkış yapan 
uçak sayısı iç hatlarda 61 bin 2, dış 
hatlarda 19 bin 166 olmak üzere 
hizmet verilen toplam uçak trafiği 
üst geçişlerle birlikte 92 bin 192 
olarak gerçekleşti.

Temmuz’da Türkiye genelinde 
hizmet veren havalimanlarında iç 
hat yolcu trafiği 4 milyon 608 bin 
184, dış hat yolcu trafiği ise 1 milyon 
614 bin 484 oldu. Böylece söz 
konusu ayda direkt transit yolcularla 
toplam yolcu trafiği 6 milyon 224 
bin 921 olarak kayıtlara geçti.

Havalimanları yük (kargo, 

posta ve bagaj) trafiği, Temmuz’da 
iç hatlarda 50 bin 719 ton, dış 
hatlarda 145 bin 902 ton olmak 
üzere toplam 196 bin 621 tona 
ulaştı. Ocak-Temmuz döneminde 
ise havalimanlarına iniş-kalkış 
yapan uçak trafiği, iç hatlarda 286 
bin 778, dış hatlarda 144 bin 271 
oldu. Böylece üst geçişlerle birlikte 
toplam 556 bin 489 uçağa hizmet 
verildi.

Türkiye geneli havalimanları iç 
hat yolcu trafiğinin 26 milyon 507 
bin 318, dış hat yolcu trafiğinin 
16 milyon 167 bin 393 olduğu söz 
konusu dönemde direkt transit 
yolcularla birlikte toplam yolcu 
trafiği 42 milyon 711 bin 650 olarak 
gerçekleşti.

Bu dönemde havalimanları yük 

(kargo, posta ve bagaj) trafiği, 
iç hatlarda 236 bin 567 ton, dış 
hatlarda 997 bin 816 ton olmak 
üzere toplamda 1 milyon 234 bin 
383 tona ulaştı.

Temmuzda İstanbul’dan 
1,5 milyona yakın kişi uçtu
İstanbul Havalimanı’ndan 

temmuz ayında 13 bin 272 uçak, 1 
milyon 400 bin 15 yolcu hizmet aldı. 
Havalimanına temmuzda iniş-kalkış 
yapan uçak trafiği iç hatlarda 7 bin 
104, dış hatlarda 6 bin 168 olmak 
üzere toplamda 13 bin 272 oldu. 
Yolcu trafiği ise iç hatlarda 805 bin 
184, dış hatlarda 594 bin 831 olmak 
üzere 1 milyon 400 bin 15 olarak 
gerçekleşti.

Türkiye genelindeki havalimanlarında Temmuz’da hizmet verilen toplam yolcu sayısı 6 milyon 
224 bin 921 olarak kayıtlara geçti.

Temmuz’da hava yoluyla 
yaklaşık 6,2 milyon 

yolcu taşındı
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Pandemi döneminde satılan 
konut sayısı, Temmuz’da 
geçen yılın aynı dönemine 

göre yüzde 124,3 artışla 229 
bin 357 adede yükseldi. İpotekli 
satışlar olarak anılan banka kredili 
konut satışları ise yüzde 900’ü 
aşan oranda artarak 130 bin 
721’e çıkarken toplamdaki payı 
da yüzde 57 oldu. Böylece konut 
satışında zirveye çıkılırken düşük 
faiz desteğinin sonlandırılmasıyla 
satışların ivme kaybetmesi 
bekleniyor.

Ucuz ve avantajlı krediyle iki 
ayda 231 bin satış gerçekleştirilirken 
uzmanlara göre ağırlıkla kamu 
bankaları 3 birime mal ettikleri 
parayı 2 birime konut kredisi 
kullandırarak söz konusu 231 bin 
konutun satışına aracılık etmiş oldu.

Satışı gerçekleştirilen konutların 
yalnızca 71 bini sıfır konut 
satışlarından oluşuyor. Sıfır konut 
satışları Haziran’da 32 bin ve 
Temmuz’da 39 bin oldu. İpotekli 
ikinci el satış ise Haziran’da 69 bin 
ve Temmuz’da 91 bin düzeyinde 
gerçekleşti.

Ucuz kredi avantajıyla 
gerçekleşen sıfır ve ikinci el 
satışlar piyasada hareketlilik 
yarattı ve kamu maliyesi için vergi 
geliri oluşturdu. Konut satışları 
hizmetler sektörüne katkı sağlarken 
müteahhitlik sektörünün elindeki 
stokların azalmasına da katkı yaptı.

En çok konutun satıldığı iller 
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve 
Kocaeli oldu.

İstanbul'da Temmuz’da 27 bin 
424 kredili konut satıldı, en çok 
konut geçen ay olduğu gibi bu ay 
da Esenyurt'ta satıldı. Esenyurt'ta 
geçen ay toplam 2 bin 680, 
Pendik'te 1880, Sancaktepe'de ise 
1560 kredili konut satıldı.

İstanbul'un diğer ilçelerinden 
Ümraniye'de 1370, Beylikdüzü'nde 
1280, Kartal'da 1267, Maltepe'de 
1213, Küçükçekmece'de 1143, 
Çekmeköy'de 1124 ve Tuzla'da 1058 
kredili konut satışı gerçekleşti.

Temmuz’da en çok kredili 
konutun satıldığı ikinci il ise başkent 
Ankara oldu. Ankara'da geçen 
ay 18 bin 566 kredili satış işlemi 
gerçekleşti. Çankaya'da 3 bin 243, 

Keçiören'de 2 bin 866, Etimesgut'ta 
2 bin 741, Yenimahalle'de 2 bin 479, 
Mamak'ta 2 bin 301 kredili konut 
satıldı.

En çok kredili konutun satıldığı 
3'üncü il İzmir oldu. İzmir'de 10 bin 
741 kredili konut satıldı. Buca'da 
1401, Çiğli'de 1000, Karşıyaka'da 
998, Menemen'de 857 ve Torbalı'da 
786 kredili konut satışı gerçekleşti.

İstanbul, Ankara ve İzmir'den 
sonra en çok konutun satıldığı 
diğer şehirler ise Bursa ve Kocaeli 
oldu. Bursa'da geçen ay 6 bin 60, 
Kocaeli'nde 5 bin 66 konut satıldı.

Geçen yıl Temmuzda 14 bin 
348 kredili konut satışı yapılırken, 
bu yılın aynı döneminde 141 bin 
434 satış işlemi gerçekleşti. Bu 
yılın temmuz ayında konut satışları 
geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 1000 arttı.

Kredi faizlerinin düştüğü 1 
Haziran'dan itibaren gerçekleşen 
kredili konut satışı ise 250 bin 
792'ye ulaştı. Kredili konut 
satışlarından ayrıca hazineye 1 
milyar 428 milyon 968 bin lira 
kazanç sağlandı.

Kamu bankalarının düşük faizle desteklediği konut satışlarında tüm zamanların rekoru kırıldı. 
Satılan konut sayısı, Temmuz’da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 124,3 artışla 229 bin 

357 adede yükseldi.

Düşük faiz, konutta 
satış rekoru getirdi
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Kamu İhale Kurumu’nun ilan 
ettiği ürün listesinde yerli malı 
kullanılması halinde, yüzde 15 

fiyat avantajı tercihe bırakılmayarak 
zorunlu olarak uygulanıyor. Bu kap-
samdaki ihalelerde yerli malı teklif 
eden yüzde 15 daha fazla fiyat verse 
dahi ihaleyi kazanıyor.

Bu süreçte ürünlerin yerlilik ora-
nının nasıl hesaplanacağına dair alt-
yapı oluşturulmasının ardından, yerli 
malı belgesi verme işlemi de TOBB 
tarafından üstlenildi. TOBB veri 
tabanına göre Haziran 2020’de aktif 

halde yeni 1472 yerli malı belgesi 
oluşturuldu. Bunların 944’ü yüksek 
ve orta yüksek teknoloji düzeyinde, 
528’i orta-düşük ve düşük teknoloji 
düzeyindeki ürünlere yönelik verildi. 
Haziran ayında onaylanan yerli 
malı belgesi ise bir önceki yıla göre 
yüzde 51,8 artarak 1510’a yükseldi. 
Ocak-Haziran döneminde ise bir 

önceki aynı döneme göre artış 
yüzde 6,4 düzeyinde gerçekleşti ve 
belge sayısı 7 bin 917 oldu.

Mal ve hizmet üretimi
Türkiye’de 2014’te oluşturulan 

sistem sonrası, TOBB’a kayıtlı aktif 
yerli malı belgesi sayısının ise 14 bin 
917’ye ulaştığı kaydedildi. Bu sayı, 
çeşitli mal ve hizmetlerin üretimi 
için kamu tarafından kullanılan 14,9 
bin çeşit sanayi ürününün, çeşitli 
oranlarda yurt içinde üretilebildiği 
anlamına geliyor.

Normalleşme desteği, kısa çalışma veya ücretsiz 
izinde geçen aylık ortalama gün sayısı ve asgari ücret 
üzerinden hesaplanan işçi ve işveren primi tutarında 
mahsuplaşma yoluyla verilecek.

Destekten yararlanmak isteyen işverenler için 
SGK 24 Ağustos tarihinden itibaren başvuru ekranını 
kullanıma açtı. Prim belgeleri 1-26 Eylül tarihleri 
arasında düzenlenecek.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk, normalleşme desteğinin 
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, sektörel veya 
tüm sektörleri kapsayacak şekilde 6 aya kadar 
uzatılabileceğini söyledi.

Kamu ihalelerinde hukuki olarak yerli malı kullanımına avantaj sağlama sürecinde, belge niteliği 
taşıyan ve TOBB tarafından verilen yerli malı belgesi sayısının 14 bin 900’ü geçtiği belirtildi.

COVID-19 döneminde kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteğinden yararlanan 
işletmelerden, çalışmaya başlayanlar için uygulanacak normalleşme desteği başvuruları başladı.

Yerli malı belgesi sayısı 
15 bine yaklaştı

Normalleşme desteği 
başvuruları başladı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası (TCMB) Ağustos 
ayındaki Para Politikası 

Kurulu (PPK) toplantısında politika 
faizini değiştirmeyerek yüzde 
8,25 seviyesinde bıraktı.  Merkez 
Bankası, 7 Ağustos’tan bu yana 
piyasayı haftalık vadede politika 
faizi yerine, faizin tekliflerle 
şekillendiği geleneksel ihaleyle 
fonluyor. Merkez Bankası bugünkü 
faiz toplantısı öncesinde geleneksel 
yöntemle repo ihalesi düzenleyerek 
sıkılaştırmaya devam etmişti. 
Geleneksel yöntemle açılan repo 
ihalesinde ortalama yüzde 11,13 
basit faizden 10 milyar TL fonlama 
sağlandı. TCMB son adımlarıyla 
fonlama maliyetini yüzde 9,37'ye 
yükseltti. TCMB'nin piyasaya 
sağladığı ortalama fonlama maliyeti 
16 Temmuz’da yüzde 7,34'e kadar 
gerilemişti. TCMB, 7 Ağustos'tan 
beri haftalık vadede politika 
faizinden fonlama sağlamıyor.

Toparlanma ve 
belirsizlik vurgusu
PPK sonrası yapılan 

değerlendirme şöyle:
“Küresel ekonomide, ülkelerin 

attığı normalleşme adımlarıyla 
üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma 
sinyalleri gözlenmekle beraber 
toparlanmaya ilişkin belirsizlikler 
yüksek seyretmektedir. Gelişmiş ve 

Ağustos ayında Türk Lirasında yaşanan değer kayıpları sonrasında sıkılaştırma adımlarına hız 
veren TCMB Para Politikası Kurulu politika faizini yüzde 8,25’te bırakırken mevcut sıkılaştırma 

yönetimi ile yola devam edileceği mesajını verdi.

Merkez 
Bankası 

faizi 
8,25’te 

tuttu

Merkez Bankası döviz 
rezervi 1,2 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri 14 Ağustos haftasında, bir 
önceki haftaya göre, 1 milyar 216 milyon dolar azalarak 45 milyar 378 mil-
yon dolara geriledi. TCMB tarafından açıklanan haftalık para banka verile-
rine göre, 14 Ağustos haftasında brüt döviz rezervi, 46 milyar 594 milyon 
dolardan 45 milyar 378 milyon dolara geriledi. Bu rakamlar MB’nin döviz 
rezervlerinin bir haftada 1 milyar 216 milyon azaldığı anlamına geliyor.

TCMB altın rezervi ise 45 milyar 230 milyon dolardan 42 milyar 816 
milyon dolara düştü. Böylece toplam rezervler ise 91 milyar 824 milyon 
dolardan 88 milyar 194 milyon dolara seviyesine yükselmiş oldu. Böylece, 
toplam rezervler 3 milyar 630 milyon dolar artarken altın rezervlerindeki 
gerileme 2 milyar 414 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013’te 115 milyar 144 milyon 
dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. 2019 sonunda ise döviz rezervleri 81 
milyar 240 milyon dolar seviyesindeydi.
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gelişmekte olan ülkeler 
genişleyici parasal 
ve mali duruşlarını 
sürdürmektedir. Salgın 
hastalığın sermaye 
akımları, finansal 
koşullar, dış ticaret ve 
emtia fiyatları kanalıyla 
oluşturmakta olduğu 
küresel etkiler yakından 
takip edilmektedir.

İktisadi faaliyette 
kademeli normalleşme 
adımlarıyla birlikte 
Mayıs ayında başlayan 
toparlanma güç kazanmaktadır. 
Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin 
Türkiye ekonomisi üzerindeki 
olumsuz etkilerinin sınırlandırılması 
amacıyla yakın dönemde 
uygulamaya konulan parasal ve 
mali tedbirler, ekonominin üretim 
potansiyelini destekleyerek finansal 
istikrara ve iktisadi faaliyetteki 
toparlanma sürecine katkıda 
bulunmuştur. Son dönemde ticari 
kredilerde normalleşme eğilimi 
gözlenirken, bireysel krediler 
güçlü seyretmiştir. Ertelenmiş 
talebe ve salgın tedbirleri 
kapsamında uygulanan likidite ve 
kredi politikalarına bağlı olarak 
ithalatta gözlenen canlanmanın, 
bu politika tedbirlerinin kademeli 
olarak azaltılmasıyla dengelenmesi 
beklenmektedir. Turizm gelirlerinde 
salgın hastalığa bağlı olarak 
gözlenen düşüşe rağmen seyahat 
kısıtlamalarının hafifletilmesiyle 
kısmi bir iyileşme başlamıştır. Mal 
ihracatındaki toparlanma, emtia 
fiyatlarının görece düşük seviyeleri 
ve reel kur düzeyi önümüzdeki 
dönemde cari işlemler dengesini 
destekleyecektir. 

Salgına bağlı birim maliyet 
artışlarına ilave olarak döviz kuru 
ve kredilerde yaşanan gelişmeler 
talep yönlü dezenflasyonist etkileri 
sınırlamakta ve çekirdek enflasyon 
göstergelerinin eğilimlerinde 
yükseliş gözlenmektedir. Salgına 
bağlı tedbirlerle kısa vadede 
etkili olan arz yönlü unsurların, 

normalleşme sürecinin devamıyla 
kademeli olarak ortadan kalkacağı 
öngörülmektedir. Salgın dönemine 
özgü finansal düzenlemelerin 

kademeli olarak 
normalleştirilmesi 
ve son dönemde 
likidite yönetimi 
kapsamında atılan 
sıkılaştırma adımlarının, 
makrofinansal istikrarı 
destekleyeceği 
değerlendirilmektedir. 
Bununla birlikte, salgının 
ilerleyişine bağlı olarak iç 
ve dış talep koşullarının 
seyrine dair belirsizlikler 
önemini korumaktadır. 
Bu çerçevede Kurul 

politika faizinin sabit tutulmasıyla 
birlikte likidite tedbirlerinin 
sürdürülmesine karar vermiştir. 
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Bir zorunlu karşılık 
adımı daha

Reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için TL ve yabancı 
para zorunlu karşılık oranları artırıldı. TCMB tarafından konuyla ilgili yapı-
lan açıklamada şöyle denildi:

“Normalleşme süreci çerçevesinde, 18 Temmuz 2020 tarihinde açık-
landığı üzere, yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm bankalar için tüm 
yükümlülük türlerinde ve vade dilimlerinde 300 baz puan artırılmıştı. Bu 
defa, reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankaların yabancı para 
zorunlu karşılık oranlarının, tüm vade dilimlerinde geçerli olmak üzere, 
kıymetli maden depo hesapları için 700 baz puan, diğer tüm yabancı 
para yükümlülükleri için ise 200 baz puan artırılmasına karar verilmiştir.

Buna ek olarak, son dönemde Türk lirası likidite yönetimi kapsamında 
atılan adımlarla uyumlu olacak şekilde, reel kredi büyümesi koşullarını 
sağlayan bankaların Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar va-
deli tüm mevduat/katılım fonu yükümlülükleri ve 1 yıla kadar vadeli diğer 
yükümlülükleri için 200 baz puan, 3 yıla kadar vadeli diğer yükümlülükleri 
için ise 150 baz puan artırılmasına karar verilmiştir.

Alınan bu kararlarla, piyasadan yaklaşık 17 milyar Türk lirası ve 8,5 
milyar ABD doları karşılığı döviz ve altın cinsinden likiditenin çekilmesi 
beklenmektedir.

Söz konusu değişiklikler, tesisi 4 Eylül 2020 tarihinde başlayacak olan 
21 Ağustos 2020 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacak-
tır.”

Borçlanma limitleri
Öte yandan politika faizini yükseltmeden kur artışını önlemeye yönelik 

sıkılaştırma politikasını sürdüren TCMB, bankaların borç alabilme limitle-
rini de düşürdü. Geleneksel yöntemle gerçekleştirdiği ihalede de fonlama 
faizi yüzde 11,30’a yükseldi. Bankaların Bankalararası Para Piyasası’ndan 
borç alabilme limitlerini (BAL), gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya 
düşürdü.
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Covid-19 pandemisinde vaka 
sayısı hızla artmaya devam 
ederken, dünya gündemi 

aşı çalışmalarına yoğunlaştı. 
Güncel olarak Rusya’nın 
geliştirdiği aşıya 20 ülkeden talep 
olduğu açıklanırken, Dünya Sağlık 
Örgütü ise aşı çalışmalarının kesin 
çözüm verebildiğini duyurabilmek 
için daha çok zamana ihtiyaç 
olduğunu belirtti. Diğer taraftan, 
vaka sayılarının hızla artması 
sebebiyle özellikle Avrupa ve 
Asya ülkelerinde çeşitli karantina 
uygulamalarının tekrar başlaması, 
küresel ekonomideki toparlanma 
işaretlerinin tekrar bozulmasına 
sebep olabilir. Özellikle, sonbahar 
ve kış aylarında vaka sayılarında 
artış beklenmesi, endişeleri 
artırıyor. 

Küresel Mal Ticaret 
Barometresi Raporu’nu 
yayınlayan Dünya Ticaret Örgütü 
(DTÖ), dünya mal ticaretinin 
2020’nin ikinci çeyreğinde tarihi 
bir düşüş yaşadığını açıkladı. 
Covid-19 pandemisi nedeniyle 
küresel mal ticaretinin tarihi 
bir gerilemeyle 2007’den beri 
en düşük seviyeye gerilediğini 
belirten DTÖ, üçüncü 
çeyrekte kısmi bir toparlanma 
yaşanabileceğini belirtti. Fakat 
toparlanmanın seyri ve gücü 
konusunda ise çekimser kalınıyor. 
Bu bağlamda, V şeklinden 
ziyade L şeklinde bir toparlanma 
izlenmesi olasılığının güçlendiği 
üzerinde duruluyor. 

ABD ve Çin arasındaki 
gerginlikler ise küresel ticaret 

hacmini ve büyümeyi tehdit 
eden bir diğer unsur olarak 
varlığını sürdürüyor. Güncel 
olarak, üst düzey ticaret 
yetkililerin birinci kademe ticaret 
anlaşmasına bağlılıklarını ilan 
etmeleri, piyasalarda olumlu 
karşılandı. Taraflar arasında 
gerçekleştirilen görüşmeyle Mayıs 
başından beri ilk defa resmi bir 
diyalog gerçekleştirilmiş oldu. 
Görüşmenin ardından, ABD 
Ticaret Temsilciliği tarafından 
yapılan açıklamada anlaşmanın 
kalıcı başarısını sağlamak için iki 
tarafın da gerekli adımları atmaya 
hazır olduğunu açıklaması, 
diyalogların yapıcı şekilde 
sürebileceği yönündeki umutları 
güçlendiriyor.

Farklı coğrafyalardaki politik 
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belirsizlikler, küresel büyüme 
önündeki bir diğer risk unsuru 
olarak ön plana çıkıyor. Yüzlerce 
kişinin ölümüyle sonuçlanan 
Lübnan’daki patlamanın bölge 
güvenliğini tehdit etmesi ve 
Belarus’taki seçim sonuçlarının 
kabul edilmediğine dair protestolar, 
son haftalarda dikkat çeken olaylar 
oldu. ABD’de yaklaşan seçimler 
de dikkate alındığında 2020’nin 
son çeyreğine ilişkin belirsizlik 
görünümü artıyor.

ABD
ABD’de ikinci çeyreğe ilişkin 

veriler açıklandıkça, ekonomik 
görünümdeki bozulmalar 
derinleşiyor. Ülke ekonomisinin, 
ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 
32,9 küçülerek, 1947’den beri 
en büyük daralmasını yaşaması 
özellikle olumsuz bir gelişme olarak 
dikkat çekti. Söz konusu daralmada; 
kişisel tüketim harcamaları, ihracat, 
özel stok yatırımları, yabancıların 
sabit yatırımları ve yerel hükümet 
harcamalarındaki düşüşler etkili 
oldu. 

Diğer taraftan, üçüncü çeyrek 
itibariyle başlayan toparlanmanın 
etkisiyle sanayi üretimi piyasa 
beklentilerine uygun olarak 
Temmuz’da aylık bazda yüzde 3 
artarken, yıllık bazda ise yüzde 8,2 
düştü. ABD Merkez Bankası (FED) 
tarafından açıklanan verilere göre 
aynı dönemde kapasite kullanım 
oranı ise beklentilerin bir miktar 
üzerinde, yüzde 70,6 olarak 
gerçekleşti. 

ABD’de Covid-19 salgını 
nedeniyle yaşanan ekonomik 
sorunlara yönelik yeni bir ekonomik 
yardım paketi açıkladı. Başkan 
Trump imzasıyla uygulamaya konan 
kararnameler kapsamında, öğrenci 
kredileri, işsizlik yardımları, bordro 
vergilerine yönelik yeni kararlar 
alındı ve borçların geri ödenme 
süresi yıl sonuna kadar uzatıldı. 
Yaklaşan Başkanlık seçimlerinin de 
etkisiyle artan belirsizlikler, yardım 
paketlerinin uzatılmasında etkili 

olmaya devam edebilir.

Euro Bölgesi | AB
Avrupa Merkez Bankası 

(ECB), pandemiyle mücadele 
sürecinde uygulanan parasal ve 
mali politikaların toparlanmayı 
desteklediğini açıkladı. Açıklamada 
ayrıca devlet tahvilleri ile piyasa 
fonlama durumunun ve enflasyon 
beklentilerinin normale döndüğü de 
belirtildi. Ancak, pandemi sebebiyle 
özellikle sonbahar aylarına 
yönelik ekonomik belirsizliklerin 
ve küresel ticaret gerginliklerin 
artacağı öngörüsü, yeni politikalar 
uygulanmasını gerekli kılabilir.

Uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşu Fitch 
Ratings, ECB bilançosundaki artışın 
piyasayı genişlettiğini, ancak kısa 
vadeli enflasyon üzerinde etkili 
olmayacağını açıkladı. Fitch’in 
yaptığı açıklamaya göre, ECB’nin 
bilançosunda yaşanan genişleme 
piyasaların büyümesini destekliyor, 
ancak söz konusu büyümenin 
fiyatlar üzerinde etkisinin 
olmayacağı düşünülüyor. Bu açıdan, 
likiditenin bollaşmasına rağmen, 
normal zamanlardan farklı olarak 
hanehalkları ve şirketlerin mal ve 
hizmet alımına yönelmeyecekleri 
öngörülüyor. 

AB Komisyonu, pandemi ile 
mücadele kapsamında talepte 
bulanan 15 üye ülkeye yönelik 
istihdam korunma programı 
kapsamında mali destek 
sağlanması için teklifte bulundu. 
Söz konusu program kapsamında 
yaklaşık 81 milyar Euro mali destek 
verilmesi teklif edildi. İstihdam 
koruma paketiyle, pandemiden en 
fazla etkilenen İtalya ve İspanya 
gibi ülkelere en fazla yardımın 
yapılması planlanıyor.

Almanya
Almanya ekonomisi ikinci 

çeyrekte yıllık bazda yüzde 11,7 
daralarak, 1970 yılından bu yana 
görülen en sert düşüşünü kaydetti. 
Tüketim harcamalarında, dış ticaret 

hacminde ve sermaye yatırımında 
kaydedilen düşüş, daralmanın temel 
sebepleri oldu. Üçüncü çeyrek 
itibariyle ise çeyreklik bazda artış 
bekleniyor. Özellikle, Mayıs ayında 
başlayan toparlanma işaretlerinin 
yaz aylarında daha da güçlenmesi 
büyümeyi besliyor. Temmuz ayında 
vergi gelirlerindeki daralmanın 
yüzde 0,3 ile sınırlı kalması da, 
toparlanmayı destekleyen bir diğer 
işaret oldu. 

Sanayi üretiminin artması 
doğrultusunda, son çeyrekte de 
toparlanmanın devam etmesi 
bekleniyor. Ancak, sonbahar ve kış 
aylarında beklenen vaka artışları, 
son çeyrek itibariyle ekonomik 
büyümede ibrenin yeniden tersine 
dönmesine sebep olabilir. 

Uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşu Moody’s, 
Almanya’daki bazı bankaların 
uyguladıkları, ticari gayrimenkul 
finansmanı sebebiyle ciddi 
risklerle karşı karşıya olduklarını 
açıkladı. Kurum tarafından yapılan 
açıklamada, pandemi kaynaklı 
kriz nedeniyle alışveriş merkezleri, 
otel, ofis, iş merkezi, vb. ticari 
gayrimenkullerde düşen fiyatların 
bankaların portföylerindeki kredi 
rasyolarını olumsuz etkileyeceği 
konusunda uyarıda bulunuldu. 
Krizin süresine bağlı olarak, 
bankaların varlık kalitesinin 
kötüleşmesi, sorunlu kredilerin 
artması ve gelirlerinin azalması gibi 
sonuçlar ortaya çıkabilir. 

Britanya
Britanya’da işsizlik oranı, 

Haziran’da Mayıs ayına göre 
değişim göstermeyerek yüzde 
3,9’da sabit kaldı. Böylece, 
işsizlik oranı yüzde 4,2 olan 
beklentilerin altında kalmış oldu. 
Ulusal İstatistik Ofisi’nin açıkladığı 
veriler, aynı zamanda pandeminin 
başlangıcından bu yana Britanya’da 
730 bin kişinin işini kaybettiğini 
ortaya koydu.

Britanya ekonomisini olumsuz 
etkileyen bir diğer gelişme ise, 
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turizm gelirlerinin büyük oranda 
daralması oldu. Sektöre dair yapılan 
bir araştırmada, ülkeye gelen turist 
sayısının rekor düzeyde azalması 
sebebiyle 3 milyon kişinin işinin 
olumsuz etkileneceği belirtiliyor.

Yaz ayları itibariyle pandemi 
gündeminin etkisinin kısmen 
sınırlanmasıyla, Brexit sonrası 
Britanya ekonomisinin yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin konular 
tekrar gündeme geldi. Bu 
kapsamda, Britanya ile AB arasında 
Brexit sonrası ticari ilişkileri tesis 
etmeye yönelik bir anlaşma için 
müzakerelere başlandı. Ancak, 
sürdürülen müzakerelerde uzlaşma 
sağlanamaması, ilerlemenin 
gecikmesine sebep oluyor. 
Müzakere sürecinin uzaması ise, 
Britanya ekonomisi üzerinde 
pandemi nedeniyle oluşan baskıyı 
daha da artırıyor.

Japonya
Japonya ekonomisi, başta 

ekonomik büyümedeki ve dış 
ticaretteki daralma olmak üzere, 
pandemiden olumsuz etkilenmeye 
devam ediyor. İhracattaki çift haneli 
düşüş Temmuz ayında da devam 
etti. Pandemi sebebiyle, özellikle 
ABD’nin Japonya’dan araç 
talebini azaltması, ihracatının 
5 aydır çift haneli düşüş 
kaydetmesine sebep 
oluyor.  Temmuz ayında 
ihracatın yüzde 19,2 
azalmasının yanında, 
ithalat ise yüzde 
22,3 düştü. 

Bununla birlikte, 
ülke ekonomisi 
ikinci çeyrekte 
yıllık bazda yüzde 
27,8’le düşüşle rekor 
oranda küçüldü. Söz 
konusu daralmada 
özellikle tüketim ve 
ihracattaki gerileme 
etkili oldu. Rekor düzeyde 
olarak nitelendirilen 
daralmanın ardından, 
politikacılar daha büyük önlem 

paketleri açıklanması gerektiği 
yönünde baskılarını artırmaya 
başladı. Daralmanın etkisiyle 
ekonomi tsunami ve nükleer 
felaketin yaşandığı 2011 yılından 
beri en kötü durumla karşı karşıya 
kaldı. Böylece, 2012 yılı sonunda 
yürürlüğe alınan teşvik politikası 
ile edinilen kazanımların da etkisini 
yitirdiği belirtiliyor.

Gelişmeleri değerlendiren 
Japonya Hükümeti ise, ekonominin 
çok daha olumsuz etkilenebileceği 
endişeleri sebebiyle,  yeni bir 
olağanüstü hal ilanının şu anda 
gündemde olmadığını açıkladı. 
Ancak, vaka sayılarındaki muhtemel 
artışlar, yeni kararlar alınmasını 
gerekli kılabilir.

Çin
Çin’de toparlanma işaretleri 

güçlenmeye devam ediyor.  
Fabrikaların üretimlerini yeniden 
artırmasıyla Temmuz ayında sanayi 
üretimi yüzde 4,8, gayrimenkul 
yatırımları ise yüzde 3,4 arttı. Aynı 
dönemde işsizlik oranı bir önceki 
aya göre değişim göstermeyerek   

 yüzde 5,7 

olarak kaydedildi. Temmuz ayı 
ihracatının beklentilerin oldukça 
üzerinde gerçekleşerek yüzde 
7,2’ye yükselmesi de, toparlanmayı 
destekleyen bir gelişme olarak 
dikkat çekti. 

Bununla birlikte, Çin Merkez 
Bankası, ülke genelindeki 
bankaların küçük işletmelere 
kullandırdıkları kredi miktarının 
yıllık bazda yüzde 27,5 artış 
kaydettiğini belirtti.  Merkez 
Bankası aynı zamanda ihtiyatlı 
para politikasının uygun ve esnek 
biçimde uygulanmaya devam 
edileceğini vurguladı. Ayrıca, 
Hükümet tarafından 5,5 milyar 
dolar tutarındaki 11 sabit varlık 
yatırımına onay verilmesinin 
etkisiyle de üçüncü ve son 
çeyrek itibariyle büyümenin 
destekleneceği öngörülüyor.  

Ekonomik gelişmeleri 
değerlendiren Çin Devlet Başkanı 
Xi Jinping, Çin’in emin adımlarla 
pandeminin olumsuz etkileriyle 
mücadele etmeye devam ettiğini 
ve ekonomik toparlanmanın 
desteklenmesi için teknoloji 
alanında yeniliklere ağırlık 
vereceklerini açıkladı. Jinping’in 
açıklamalarına göre, büyümeyi 

destekleyip istihdamı artırmak 
için, Çin teknoloji alanında 

köklü reformlar yapmaya 
devam edecek. Bu 

bağlamda, ABD-Çin 
arasında teknoloji 
rekabetinin gelecek 
dönemlerde daha 
da kızışabileceği 
anlaşılıyor. 

Hindistan
Hindistan, 

pandeminin 
ekonomik etkileri 

ile mücadele 
kapsamında yeni 

destek ve teşvikler 
açıklamaya devam 

ediyor. Başbakan Modi, 
ekonominin canlandırılması için 

1,5 trilyon dolar tutarında yeni bir 
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aya göre değişim göstermeyerek   

 yüzde 5,7 

olarak kaydedildi. Temmuz ayı 
ihracatının beklentilerin oldukça 
üzerinde gerçekleşerek yüzde 
7,2’ye yükselmesi de, toparlanmayı 
destekleyen bir gelişme olarak 
dikkat çekti. 
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yatırımına onay verilmesinin 
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Ekonomik gelişmeleri 
değerlendiren Çin Devlet Başkanı 
Xi Jinping, Çin’in emin adımlarla 
pandeminin olumsuz etkileriyle 
mücadele etmeye devam ettiğini 
ve ekonomik toparlanmanın 
desteklenmesi için teknoloji 
alanında yeniliklere ağırlık 
vereceklerini açıkladı. Jinping’in 
açıklamalarına göre, büyümeyi 

destekleyip istihdamı artırmak 
için, Çin teknoloji alanında 

köklü reformlar yapmaya 
devam edecek. Bu 

bağlamda, ABD-Çin 
arasında teknoloji 
rekabetinin gelecek 
dönemlerde daha 
da kızışabileceği 
anlaşılıyor. 

Hindistan
Hindistan, 

pandeminin 
ekonomik etkileri 

ile mücadele 
kapsamında yeni 

destek ve teşvikler 
açıklamaya devam 

ediyor. Başbakan Modi, 
ekonominin canlandırılması için 

1,5 trilyon dolar tutarında yeni bir 
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altyapı projesi açıkladı. 
Söz konusu proje 
kapsamında, Hükümet 
salgının ekonomik etkisini 
hafifletmek için 7 bin 
altyapı projesini hayata 
geçirecek. 

Modi, pandeminin 
büyük bir kriz olmasına 
rağmen, attıkları 
adımlarla Hindistan 
ekonomisinin sekteye 
uğramadan yoluna 
devam edeceğini açıkladı. 
Modi, aynı zamanda yeni 
ekonomi politikalarının, 
üretimde kendi kendisine 
yeten bir ülke olma hedefini daha 
da güçlendirmek olduğunu da 
vurguladı.

Hükümetin destekleyici 
açıklamalarına rağmen, Hindistan 
ekonomisine dair yapılan analizler, 
ekonominin beklentilerden daha 
fazla daralabileceğini ortaya 
koyuyor. Mc Kinsey’in Hindistan 
ekonomine dair yayınladığı güncel 
bir rapor, ülke ekonomisindeki 
belirsizliklerin devam ettiğini ve cari 
mali yıl içerisinde yüzde 9’a kadar 
daralabileceğini ortaya koydu.  

Güney Kore
Pandemi ile mücadelede en 

başarılı ülkelerin başında gelen 
ve az vaka sayısı ile dikkat çeken 
Güney Kore, ikinci dalga tehlikesiyle 
yüzleşiyor. Vaka sayılarının hızla 
artması ikinci dalganın ilkinden 
daha kötü olduğunu ortaya 
koyarken, sokağa çıkma yasağı 
uygulamaları ve karantina önlemleri 
de yeniden uygulamaya kondu. Yeni 
virüs dalgasının daha hızlı yayılması, 
ekonomik etkilerinin de daha kötü 
olacağına işaret ediyor. 

Güney Kore, tüketici güven 
endeksi Ağustos’ta önceki aya göre 
4 puan yükselerek 88,2 değerini 
aldı. Böylece, tüketici güveni üst 
üste 4. ayda da artış kaydetmiş 
oldu. Tüketici güvenindeki artış, 
pandemi ile mücadelede başarıyı 
bir kez daha gözler önüne serdi. 

Ancak, Ağustos’un 2. yarısı itibariyle 
etkisini gösteren yeni dalganın Eylül 
ayı ile birlikte tüketici güveninde 
ve harcamalarında tekrar düşüşe 
sebep olması bekleniyor.

Güney Kore hükümeti, yeni 
dalga sebebiyle ekonomik teşvik ve 
desteklerin tekrar uygulanmasına 
karar verdi. Teşvik ve destekler 
kapsamında öncelikli olarak 
KOBİ’lere yardım gözetilirken, 
üretimin korunması da temel 
misyon olarak belirleniyor. Diğer 
bir öncelikli hedef ise, tarımsal 
üretimin ve çiftçilerin desteklenmesi 
olarak ön plana çıkıyor. Pandeminin 
kötüleşmesi, yeni teşvik kararlarının 
alınmasında da etkili olacak.  

Brezilya
Brezilya vaka sayısındaki 

artışın hız kesmemesi sebebiyle, 
pandemide en kötü durumda 
olan ülkelerin başında gelmeye 
devam ediyor. Ülkede işsizlik oranı, 
Temmuz’da yüzde 13,1’e yükseldi. 
Yapılan bir diğer araştırma ise, 
Brezilya’daki ailelerin en az yarısının 
gelir kaybı yaşadığını ortaya 
koydu. Vaka sayılarının artmaya 
devam etmesi, Ağustos ve Eylül 
aylarında daha olumsuz bir tabloyla 
karşılaşılmasına sebep olabilir.

Ekonomiyi canlandırmaya 
yönelik, teşvik ve destek 
uygulamalarının yanı sıra, 
özelleştirmelere de yer verildi. 
Ekonomi Bakanı, ülkedeki 3 veya 

4 büyük kurumun gelecek 2 
ay içerisinde özelleştirileceğini 
duyurdu. Söz konusu 
özelleştirmelerin, özellikle bütçe 
üzerinde olumlu etkileri olabileceği 
öngörülüyor. Ancak, uzun vadede 
ekonomiyi desteklemek için 
daha yapısal politikalara ihtiyaç 
duyuluyor.

Rusya Federasyonu
Rusya’da sanayi üretimi yılın 

ilk yarısında yüzde 4,2 daraldı. 
Federal İstatistik Kurumu’nun 
yaptığı açıklamaya göre söz 
konusu dönemde sanayi üretiminin 
daralmasının yanında, halkın reel 
harcanabilir gelirleri de yüzde 
3,7 düştü. Bu doğrultuda, ülke 
ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 
8,5, ilk yarı itibariyle ise yüzde 3,6 
küçülme kaydetmiş oldu. Rusya 
Merkez Bankası öngörülerine göre, 
geçen yıl yüzde 1,3 büyüyen ülke 
ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 ila 5,5 
bandında küçülmesi bekleniyor. 

Rusya’da büyüme verileri, 
ikinci çeyrekte pandemiden en 
çok etkilenen sektörlerin; emtia, 
perakende, ulaşım ve hizmet 
olduğunu ortaya koydu. Veriler 
aynı zamanda ülkede tarım dışında 
tüm ana sektörlerde küçülme 
yaşandığını gösterdi. Pandeminin 
yarattığı olumsuz atmosferle 
birlikte, küresel talep azalması da 
Rusya ekonomisinin küçülmesine 
sebep oluyor.
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Ege’den Temmuz’da 
1,19 milyar dolar ihracat

Ocak-Temmuz döneminde 7 milyar 69 milyon 
dolarlık ihracata imza atan Ege İhracatçı 
Birlikleri üyesi firmalar, son 1 yıllık dönemde 

12 milyar 752 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Bölgeden kayda geçen ihracat verilerine göre 

Temmuz ayında Ege Bölgesi’nin sanayi ürünleri ih-
racatı 679 milyon dolar, tarım sektörlerinin ihracatı 
428 milyon dolar, madencilik sektörünün ihracatı 
ise 85 milyon dolar oldu.

Hazırgiyim ve konfeksiyon zirvede
Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamul-

leri İhracatçıları Birliği yüzde 54 artışla 43 milyon 
dolarla Temmuz ayının artış rekortmeni oldu. Ege 
Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği yüzde 
17’lik artışla 157 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye 
kazandırarak birinci sırada yer aldı.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları 
Birliği ise 122 milyon dolarlık ihracatla ikinci sırada.

Yaş meyve sebze ihracatı yüzde 42’lik artışla 38 
milyon dolara yükselirken, meyve sebze mamulleri 
ihracatı ise yüzde 17 artarak 56 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birli-
ği toplamda 95 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri İhracat-
çıları Birliği yüzde 18 artışla 89 milyon doları Türki-
ye’ye kazandırdı. Ege Maden İhracatçıları Birliği ise 
85 milyon dolarla beşinci sırada yer alıyor.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği’nin ihracatı yüzde 
18 yükselişle 72 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin 
ihracatı ise yüzde 6 artışla 60 milyon dolar olarak 
kayıtlara geçti.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhra-

Ege Bölgesi’nin Temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 1 milyar 
193 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
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catçıları Birliği 57 milyon dolarlık 
ihracatla Temmuz ayını geride bıra-
kırken, Ege Tekstil ve Hammadde-
leri İhracatçıları Birliği yüzde 27’lik 
yükselişle 23 milyon dolar ihracata 
imza attı.

Temmuz ayında, Ege Deri ve 
Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 
12 milyon dolar ihracat rakamına 
ulaşırken, Ege Zeytin ve Zeytinyağı 
İhracatçıları Birliği 11 milyon dolarlık 
ihracatı hanesine yazdırdı.

Pandeminin izleri silindi
Ege İhracatçı Birlikleri Koordi-

natör Başkanı Jak Eskinazi, EİB’in 
Temmuz rakamının ay bazında 
2020’nin rekoru olduğunu vurgula-
yarak şunları söyledi:

 “12 İhracatçı Birliğimizin 8 
tanesi ihracatını artırırken diğer 
4 Birliğimizin düşüşleri tek haneli 
rakamlarda kaldı. Temmuz ayı bizim 
için pandeminin izlerini tamamen 
sildiğimiz bir ay oldu. Özellikle sal-
gından en çok etkilenen lokomotif 
sektörlerimiz hazır giyim ve demir 
çelik sektörlerimizde ciddi artışlar 
kaydettik. Sanayicimiz açısından 
ciddi bir maliyet unsuru oluşturan 
maske ve koruyucu kıyafetlerde 
hibe uygulamasında geç kalınan 
düzenlemeye rağmen hazır giyim 
konfeksiyon ihracatımızdaki etki-
lerini bu ay gördük. Tarım ihracatı-
mızda son bir yıllık dönemde 5 mil-
yar doları aştık. Sanayi ürünlerinde 
ise iki aydır canlanma söz konusu. 
İçerdeki teşvikler ve ihracat pazar-

larındaki kademeli normalleşmeyle 
dipten dönüş sinyallerini görüyo-
ruz. Bu bizi gelecek için umutlan-
dırıyor. Geçen Temmuz ayına göre 
Türkiye’nin ihracatı performans ola-
rak geride kalırken biz yüzde 7 artış 
sağladık. 2020 yılının geride kalan 
5 aylık döneminde göstereceğimiz 
performans ile 2020 yılındaki 15 
milyar dolarlık hedefimize ulaşmak 
için yoğun mesai harcayacağız.”

İEF, 4-8 Eylül tarihlerinde 
89’uncu kez açılacak

Pandemi nedeniyle dü-
zenlenip düzenlenmeyeceği 
tartışma konusu olan 89’uncu 
İzmir Enternasyonal Fuarı’nın 
(İEF), Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan ve İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tunç So-
yer’in yaptıkları görüşmenin 
ardından 4-8 Eylül 2020 tarihleri arasında beş gün süreyle düzenlenmesi-
ne karar verildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer 1 Eylül’e kadar tüm fuar 
organizasyonlarının iptali, sonrasında da nasıl bir yol izleneceğinin belli 
olmaması nedeniyle Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Ankara’da kritik 
bir görüşme yaptığını belirterek, “İzmir Enternasyonal Fuarı’nı 4-8 Eylül 
tarihleri arasında düzenleyeceğiz. Sayın Pekcan 1 Eylül’den itibaren kapalı 
alanlarda fuar düzenlenebileceği müjdesini verdi. Böylece İEF üzerindeki 
soru işaretleri de kalktı. İEF sadece 1942 yılında 2. Dünya Savaşı yüzünden 
yapılamamış. O yıl da 20 Ağustos-20 Eylül tarihleri arasında Kültürpark 
şenlikleri düzenlenmiş. Salgın tehlikesi nedeniyle bu yıl fuar kapılarını 4 
Eylül’de Kültürpark’ta, sağlık önlemleriyle açacak. Gerekli düzenleme ve 
kurallarla İEF İzmir ekonomisine katkı koymaya devam edecek” dedi.
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İhracat, Temmuz’da geçen yılın altında kalmakla 
birlikte bir önceki aya göre yüzde 11,5 artarak 15 
milyar doların üzerine çıktı. Bu tutar, ikinci en 

yüksek Temmuz ayı rakamı oldu. Aylık bazda sana-
yi ihracatı yüzde 12, madencilik yüzde 19 ve tarım 
ihracatı yüzde 2 arttı. 

Karşılama oranı yüzde 84,5
İthalatın Temmuz’da yıllık yüzde 7,66 düşüşle 17 

milyar 756 milyon dolar olmasıyla ihracatın ithalatı 
karşılama oranı Haziran’da yüzde 82,6 iken Tem-
muz’da 84,5’e ulaştı. Altın hariç ihracatın ithalatı 
karşılama oranı ise yüzde 93,9’a yükseldi. Böyle-
likle Temmuz’da hem 15 milyar 12 milyon dolarlık 
ihracatla 2020’nin en yüksek ihracat değerine hem 
de toplamda yüzde 84,5; altın hariç ise yüzde 93,9 
ile yılın en yüksek ihracatın ithalatı karşılama oranı-
na ulaşılmış oldu.

Otomotivde artış yüzde 10,1
Ana ihracatçı sektörlerde otomotiv ihracatı bir 

önceki aya göre yüzde 10,1; hazır giyimde yüzde 41 
ve tekstilde yüzde 18,5 arttı. Temmuz ayının lideri 
2 milyar 201 milyon dolarlık ihracat ile otomotiv 
sektörü olurken, 1 milyar 813 milyon dolar ihracat 

ile hazırgiyim sektörü ikinci, 1 milyar 583 milyon 
dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörü üçüncü 
oldu. 16 sektör pandemi başlangıcından bu yana en 
yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. Temmuz ayı-
nın en güçlü performansına imza atanlar ise yüzde 
59,5 artışla 141,3 milyon dolar ihracata ulaşan gemi 
ve yat, yüzde 41,4 artışla 186,2 milyon dolara ula-
şan yaş meyve sebze, yüzde 23 artışla 6,1 milyon 
dolara ulaşan süs bitkileri sektörleri oldu.

Tıbbi ürünler
Covid-19 tedavi ve korunma ürünleri ihracatı 

Temmuz ayında da hız kesmedi. Geçtiğimiz yıla 
göre solunum cihazları geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 1647 artışla 10,2 milyon dolar, maske 
ve önlük yüzde 464 artışla 34,4 milyon dolar, tanı 
kitleri yüzde 180 artışla 11,1 milyon dolar, dezenfek-
tan ihracatı ise yüzde 16,7 artışla 18,8 milyon dolar 
ve ilaç ihracatı yüzde 52,9 artışla 1,2 milyon dolar 
oldu. Toplam tıbbi ürün ihracatı ise yüzde 175,1 
artışla 75,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ülkeler bazında
Ana ihracat pazarlarındaki normalleşmeyle be-

raber AB’ye ihracat bir önceki aya göre yüzde 12,8 

Temmuz ihracatı 
15 milyar dolar

Yılın ikinci yarısından itibaren sanayide çarkların hızlanması ihracatı da etkiledi, 
Temmuz’da ihracat 15 milyar 12 milyon dolar oldu.
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dolara ulaşan süs bitkileri sektörleri oldu.

Tıbbi ürünler
Covid-19 tedavi ve korunma ürünleri ihracatı 

Temmuz ayında da hız kesmedi. Geçtiğimiz yıla 
göre solunum cihazları geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 1647 artışla 10,2 milyon dolar, maske 
ve önlük yüzde 464 artışla 34,4 milyon dolar, tanı 
kitleri yüzde 180 artışla 11,1 milyon dolar, dezenfek-
tan ihracatı ise yüzde 16,7 artışla 18,8 milyon dolar 
ve ilaç ihracatı yüzde 52,9 artışla 1,2 milyon dolar 
oldu. Toplam tıbbi ürün ihracatı ise yüzde 175,1 
artışla 75,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ülkeler bazında
Ana ihracat pazarlarındaki normalleşmeyle be-

raber AB’ye ihracat bir önceki aya göre yüzde 12,8 

Temmuz ihracatı 
15 milyar dolar

Yılın ikinci yarısından itibaren sanayide çarkların hızlanması ihracatı da etkiledi, 
Temmuz’da ihracat 15 milyar 12 milyon dolar oldu.
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artarken Temmuz’da en çok ihracat 
yapılan ülkeler 1 milyar 458 milyon 
dolarla Almanya, 963 milyon dolar-
la Britanya ve 942 milyon dolarla 
ABD oldu. Türkiye, Temmuz ayında 
96 ülkeye ihracatını 842,6 milyon 
dolar artırmayı başardı. Bu 96 
ülkenin 68’inde artış yüzde 10’un, 
28’inde ise yüzde 50’nin üzerinde 
gerçekleşti. Bu ülkeler arasında, 
geçtiğimiz yılın Temmuz ayına göre 
136,5 milyon dolar ihracat artışıyla 
ABD, 120,3 milyon dolar ihracat 
artışıyla Çin ve 65,9 milyon dolar 
ihracat artışıyla Norveç dikkat 
çekti.

Temmuz ayında ihracatçılar, 
ülkemizin bayrağını 213 ülke ve 
bölgede dalgalandırmayı başardı. 
77 ülkeye ihracat pandemi başlan-
gıcından bu yana en yüksek seviye-
ye geldi. Aralarında ABD, Almanya, 
İtalya ve Hollanda’nın da yer aldığı 
tam 19 ülkeye her sektör ihracat 
gerçekleştirmeyi başardı. En bü-
yük pazar olan Avrupa Birliği’nin 
ihracattaki payı 6,23 milyar dolarlık 
bir hacim ile yüzde 41,5 seviyesine 
düştü.

İhracatçı iller
İllerin ihracatına bakıldığında 

Temmuz ayında 47 il ihracatını 
artırdı. En çok ihracat gerçekleş-
tiren ilk 3 il sırasıyla; 6 milyar 28 
milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 155 
milyon dolarla Bursa ve 942 milyon 

dolarla Kocaeli oldu. En dikkat 
çekici artışlar ise; yüzde 1231 artışla 
62 milyon dolar ihracata imza atan 
Yalova, yüzde 538 artışla 27 milyon 
dolara ulaşan Kastamonu ve yüzde 
258 artışla 5 milyon dolar ihracat 
yapan Gümüşhane’de yaşandı. Ri-
ze’de madencilik sektörü ihracatını 
80 kat artırırken, Mardin’de makine 
sektörü ihracatını 7 katına çıkarttı. 
Trabzon’da Makine sektörünün 
ihracatını yüzde 273 artırdığı gö-
rüldü. Temmuz ayında Euro/Dolar 
paritesinin pozitif etkisi 106 milyon 
182 bin dolar oldu.

Değeri azaldı, miktarı arttı
İhracat birim değer endeksi 

Haziran ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 2,8 geriledi. 
Endeks bir önceki yılın aynı ayına 
göre, gıda, içecek ve tütünde yüz-
de 4,3 artarken, hammaddelerde 
(yakıt hariç) yüzde 7,4; yakıtlarda 
yüzde 42,4 ve imalat sanayinde 
(gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 
2,6 azaldı.

İhracat miktar endeksi Haziran 
ayında bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 18,5 arttı. Endeks bir 
önceki yılın aynı ayına göre, gıda, 
içecek ve tütünde yüzde 32,9; 
hammaddelerde (yakıt hariç) 
yüzde 18,1 ve imalat sanayinde 
(gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 
17,9 artarken, yakıtlarda yüzde 35,9 
azaldı. İhracat miktar endeksi 2020 

yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın 
ikinci çeyreğine göre yüzde 23,8 
azaldı.

İthalat birim değer endeksi 
Haziran ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 9,0 azaldı. 
Endeks bir önceki yılın aynı ayına 
göre, gıda, içecek ve tütünde yüz-
de 3,6 artarken, hammaddelerde 
(yakıt hariç) yüzde 13,2; yakıtlarda 
yüzde 37,5 ve imalat sanayinde 
(gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 
5,3 azaldı. İthalat birim değer 
endeksi 2020 yılı ikinci çeyrekte bir 
önceki yılın ikinci çeyreğine göre 
yüzde 11,2 azaldı.

İhracat iklimi endeksi arttı
Tarihi dip seviyesini gördü-

ğü Nisan ayından bu yana hızlı 
toparlanmasını sürdüren Türkiye 
İhracat İklimi Endeksi, Temmuz’da 
53 değerine ulaştı. Endeks, son 
beş ayda ilk kez 50 eşik değerin 
üzerine çıktı. İhracat iklimindeki 
artış Türkiye ihracatının temel 
pazarlarındaki iyileşmeden kaynak-
landı. Türkiye imalat sektörünün 
ana ihracat pazarlarındaki faaliyet 
koşullarını ölçen endeks Şubat 
ayındaki 50,4 seviyesinden Mart’ta 
40,9’a, Nisan’da 19,1’e gerilemiş ve 
dünya genelinde ekonomik bozul-
maya yol açan koronavirüs salgını 
nedeniyle belirgin bir bozulmaya 
işaret etmişti. Endeks Mayıs ayında 
34,1 ve Haziran’da 47,5 olmuştu.
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Sektörel güven endekslerinde Mayıs, Haziran ve 
Temmuzda gözlenen hızlı toparlanma Ağustos 
ayında yavaşladı. Mevsimsellikten arındırılmış 

güven endeksi 
Ağustosta bir önceki 
aya göre hizmet 
sektöründe yüzde 
5,7 ve perakende 
ticarette yüzde 0,2 
artarken, inşaat 
sektöründe yüzde 
2,3 azaldı. Her üç 
sektörde endeksler, 
iyimserliğe işaret 
eden 100 eşik 
değerin altında 
kaldı. Reel kesim 
güven endeksi ise 
5,8 puan artışla 
105,2’ye yükseldi. 
Sektörel güven 

endeksi ağustosta hizmet sektöründe yüzde 5,7 ve 
perakende sektöründe yüzde 0,2 artarken, inşaat 
sektöründe yüzde 2,3 azaldı.

Sanayi, perakende ve 
hizmette güven arttı
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hizmette güven arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
(TÜİK) verilerine göre mevsim 
etkilerinden arındırılmış inşaat 
sektörü güven endeksi bir önceki 
ayda 87,0 iken, ağustos ayında 
yüzde 2,3 azalarak 85 değerini 
aldı. İnşaat sektöründe bir önceki 
aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin 
mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 
5,2 azalarak 70 oldu. Gelecek üç 
aylık dönemde toplam çalışan sayısı 
beklentisi alt endeksi ise yüzde 0,1 
azalarak 99,9 değerini aldı.

İnşaat sektöründe ağustos 
ayında girişimlerin yüzde 34,4’ü 
faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir 
faktörün olmadığını, yüzde 65,6’sı 
ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir 
temel faktör bulunduğunu belirtti.

İnşaat sektöründe faaliyetleri 
kısıtlayan temel faktörlerden; 
“finansman sorunları” Temmuz 
ayında yüzde 38,2 iken Ağustos 
ayında yüzde 40,1, “talep 
yetersizliği” Temmuz ayında yüzde 
31,9 iken Ağustos ayında yüzde 31,5 
ve “diğer faktörler” Temmuz ayında 
yüzde 19,9 iken Ağustos ayında 
yüzde 20,3 oldu.

Hizmet sektörü güven 
endeksi 70,5 oldu
Mevsim etkilerinden arındırılmış 

hizmet sektörü güven endeksi 

Temmuz ayında 66,7 iken, Ağustos 
yüzde 5,7 artışla 70,5 değerini aldı.

Hizmet sektöründe bir önceki 
aya göre, son üç aylık dönemde 
iş durumu alt endeksi yüzde 15,9 
artarak 63,2 oldu. Son üç aylık 
dönemde hizmetlere olan talep alt 
endeksi yüzde 12,3 artarak 62,0 
değerini aldı. Gelecek üç aylık 
dönemde hizmetlere olan talep 
beklentisi alt endeksi ise yüzde 4,6 
azalarak 86,2 oldu

İş hacmi-satışlar 
beklentisi düştü
Mevsim etkilerinden arındırılmış 

perakende ticaret sektörü güven 
endeksi Ağustos ayında yüzde 0,2 
oranında artarak 94,9 değerini 
aldı. Perakende ticaret sektöründe 
bir önceki aya göre, son üç aylık 
dönemde iş hacmi satışlar alt 
endeksi yüzde 14,5 artarak 79,7 
oldu.

Mevcut mal stok seviyesi 
alt endeksi yüzde 2,2 azalarak 
108,1 değerini aldı. Gelecek üç 
aylık dönemde iş hacmi-satışlar 
beklentisi alt endeksi ise yüzde 6,8 
azalarak 96,8 oldu.

Reel kesim güven 
endeksi 5,5 puan arttı
Reel Kesim Güven Endeksi 

(RKGE), Ağustosta bir önceki aya 
göre 5,5 puan artarak 106,2'ye 
yükseldi. Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası (TCMB) tarafından 
Ağustos ayına ilişkin İktisadi 
Yönelim İstatistikleri ve Reel 
Kesim Güven Endeksi açıklandı. 
Buna göre, RKGE, ağustosta bir 
önceki aya göre 5,5 puan artarak 
106,2 seviyesinde gerçekleşti. 
Aynı dönemde mevsimsellikten 
arındırılmış reel kesim güven 
endeksi (RKGE-MA) ise 5,8 puan 
yükselerek 105,2’ye ulaştı. Endeksi 
oluşturan anket sorularına ait 
yayılma endeksleri incelendiğinde, 
son 3 aydaki toplam sipariş 
miktarı, mevcut toplam sipariş 
miktarı, yatırım harcaması, mevcut 
mamul mal stoku ve gelecek üç 
aydaki toplam istihdam miktarına 
ilişkin değerlendirmeler endeksi 
artış yönünde etkilerken, genel 
gidişat, gelecek 3 aydaki üretim 
hacmi ve gelecek 3 aydaki ihracat 
sipariş miktarı endeksi azalış 
yönünde etkiledi. Son 3 aya yönelik 
değerlendirmelerde, üretim hacmi 
ve iç piyasa sipariş miktarında azalış 
bildirenler lehine olan seyir artış 
bildirenler lehine döndü. İhracat 
sipariş miktarında, bir önceki ayda 
azalış bildirenler lehine olan seyir 
ise zayıfladı.
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Mayıs ayında cari açık
3,76 milyon dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 
tarafından açıklanan Mayıs 2020 dönemine 
ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre, 

Mayıs 2019’da 1 milyar 71 milyon dolar fazla veren 
cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 
3 milyar 764 milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun 
sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 8 milyar 244 
milyon dolar oldu. 

Bu gelişmede, 
ödemeler dengesi 
tablosundaki dış 
ticaret açığının bir 
önceki yılın aynı ayına 
göre 2 milyar 389 
milyon dolar artarak 
2 milyar 734 milyon 
dolara ulaşması ve 

geçen yılın mayıs ayında 2 milyar 907 milyon dolar 
net fazla veren hizmetler dengesinde mayısta 33 
milyon dolar net açık gerçekleşmesi etkili oldu.

Geçen yılın mayıs ayında 4 milyar 345 milyon 
dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler 
hesabı, bu yılın mayıs ayında 1 milyar 847 milyon 
dolar açık verdi.

Türkiye’nin cari işlemler hesabı, mayısta 3 milyar 764 milyon dolar açık verirken, 
12 aylık cari açık 8 milyar 244 milyon dolar oldu.
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Birincil gelir dengesi 
kalemi altında yatırım 
geliri kaleminden 
kaynaklanan net çıkışlar, 
bir önceki yılın aynı ayına 
göre 399 milyon dolar 
azalarak 920 milyon 
dolar oldu. İkincil gelir 
dengesi kaleminden 
kaynaklanan net çıkışlar, 
bir önceki yılın aynı ayına 
göre 36 milyon dolar 
azalarak 28 milyon dolar 
oldu.

Piyasa beklentileri, 
cari işlemler hesabının 
Mayıs’ta 4,3 milyar dolar 
açık vermesi yönündeydi. 
Nisan ayına ilişkin cari işlemler 
açığı da 5 milyar 62 milyon 
dolardan 5 milyar 87 milyon dolara 
revize edildi.

Doğrudan yatırımlardan 
kaynaklanan net girişler Mayıs’ta 
bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 
36 milyon dolar artarak 118 milyon 
dolar düzeyinde gerçekleşti. 

Aynı dönemde, portföy 
yatırımları 2 milyar 539 milyon 
dolar net çıkış kaydetti. Alt 
kalemler itibarıyla incelendiğinde, 

yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi 
piyasasında 1 milyar 9 milyon 
dolarlık ve devlet iç borçlanma 
senetleri piyasasında 986 milyon 
dolarlık net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla 
ilgili, mayıs ayında bankalar 60 
milyon dolar, genel hükümet 2 
milyar 171 milyon dolar ve diğer 
sektörler 448 milyon dolar net geri 
ödeme gerçekleştirdi.

Bu dönemde yurt içi bankaların 
yurt dışı muhabirlerindeki efektif 
ve mevduat varlıkları 488 milyon 

dolar net azalış kaydederken, 
yurt dışı bankaların yurt içindeki 
mevduatlarında 619 milyon dolarlık 
net artış görüldü.

Yurt dışından sağlanan 
kredilerle ilgili, mayıs ayında 
bankalar, genel hükümet ve diğer 
sektörler sırasıyla 402 milyon 
dolar, 117 milyon dolar ve 878 
milyon dolar net geri ödeme 
gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise mayıs 
ayında 2 milyar 717 milyon dolar 
net artış gözlendi.

Sektör raporlarından derlenen 
bilgilere göre, geçen yıl günlük 
ortalama 100 milyon varil olan küresel 
petrol talebinin bu yıl geçen yıla 
oranla günlük 8 milyon 100 bin varil 
azalışla ortalama 91,9 milyon varil 
olması bekleniyor. 

Küresel piyasalarda petrole olan 
talebin 2021'de ise bu yıla göre 
günlük 5 milyon 200 bin varil daha 
artacağı hesaplanırken, küresel petrol 
fiyatlarının da talebe bağlı olarak 
artacağı tahmin ediliyor.

Yıl içinde salgın nedeniyle dünya 
genelindeki düşük petrol tüketimi, 
hızla artan petrol arz fazlasının ve 
petrol stoklarında yeterli kapasitenin 
kalmayacağı endişeleri, Brent petrolün 

varil fiyatını 22 Nisan’da 15,98 
dolara kadar düşürdü. Batı Teksas 
(WTI) tipi ham petrolde ise kontrat 
sahiplerinin fiziki petrol teslimatından 
kaçınmasıyla varil fiyatı 20 Nisan’da 
eksi 40,32 doları gördü.

WTI'da görülen eksi fiyatlar arama 
ve üretim şirketleri için büyük bir risk 
oluşturdu. Böylece küresel petrol 
talebindeki azalış, fiyatların Nisan’da 
1999'dan bu yana en düşük seviyesine 
gerilemesine neden oldu.

Söz konusu gelişmeler üzerine 
uzmanlar, 2020’yi küresel petrol 
tarihinin en kötü yılı, nisan ayını da 
“Kara Nisan” olarak nitelendirdi.

Merkezi İskoçya'da bulunan 
araştırma ve danışmanlık şirketi Wood 

Mackenzie Downstream yetkilileri, 
sadece ulaştırma sektöründe 
alınan ciddi tedbir ve kısıtlamalarla 
büyük ölçüde petrole olan talebin 
düştüğünü hatırlatarak “Ham petrol 
stoklarında normal değerlerde 
azalmalar mevcut. Ancak ikinci dalga 
salgınla daha büyük kısıtlar gelirse, 
ilk dalgaya oranla OPEC+ ülkelerinin 
aksiyon almasının daha kolay olacağı 
inancındayız. OPEC+ ülkeleri aksiyon 
almasaydı, küresel petrol fiyatlarında 
Nisan’da görülen minimum fiyatlar 
şu an toparlanamazdı. Artan petrol 
talebi sonucunda, Brent petrolün 
yılsonunda varil başına 40 ila 50 dolar 
arasında fiyatlanacağını öngörüyoruz” 
açıklamasını yaptılar.

Petrol fiyatlarında yılsonu beklentisi
50 dolar seviyesinde
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK açıkladığı 
Nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerine 
göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı 

yaştakilerde işsiz sayısı, Nisan’da geçen yılın aynı 
ayına göre 427 bin 
kişi azalarak 3 milyon 
775 bin kişiye geriledi. 
Aynı dönemde 
işsizlik oranı 0,2 puan 
düşerek yüzde 12,8 
oldu.

Tarım dışı işsizlik 
oranı ise 0,1 puanlık 
azalışla yüzde 14,9 
olarak tahmin edildi.

İşsizlik oranı 
Nisan’da bir önceki 
aya göre ise 0,4 
puan düştü. Söz 
konusu ayda 15-24 
yaş grubunu içeren 
genç işsizlik oranı 1,2 
puan artarak yüzde 

24,4 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 0,2 
puan azalışla yüzde 13,1 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı Nisan’da geçen yılın 
aynı ayına göre 2 milyon 585 bin kişi azaldı ve 

İşsizlik Nisan’da 0,2 puan 
azalışla yüzde 12,8

Türkiye’de işsizlik oranı, Nisan’da geçen yılın aynı ayına göre 0,2 puan azalarak yüzde 
12,8’e geriledi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 427 bin kişi azalarak 3 milyon 775 bin kişi 

olarak kayıtlara geçti.
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25 milyon 614 bin kişiye 
düştü. İstihdam oranı da 
4,9 puan azalarak yüzde 
41,1 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, istihdam 
edilenlerin sayısı tarım 
sektöründe 491 bin, 
sanayi sektöründe 209 
bin, inşaat sektöründe 361 
bin, hizmet sektöründe 1 
milyon 524 bin kişi azaldı. 
İstihdam edilenlerin 
yüzde 17,5’i tarım, yüzde 
20,9’u sanayi, yüzde 4,9’u 
inşaat, yüzde 56,7’si ise 
hizmet sektöründe yer 
aldı.

İş gücüne 
katılma oranı
İş gücü Nisan’da 

geçen yılın aynı ayına 
göre 3 milyon 13 bin kişi 
azalarak 29 milyon 388 
bin kişi, iş gücüne katılma oranı 
da 5,7 puanlık azalış ile yüzde 47,2 
oldu.

Nisan’da herhangi bir sosyal 
güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan 
çalışanların toplam çalışanlar 
içindeki payını gösteren kayıt 
dışı çalışanların oranı, geçen yılın 
aynı dönemine göre 5,5 puan 
azalarak yüzde 28,7 oldu. Tarım 
dışı sektörde kayıt dışı çalışanların 
oranı geçen yılın aynı dönemine 
göre 5,8 puan azalarak yüzde 17,3 
olarak belirlendi.

Mevsim etkilerinden 
arındırılmış istihdam
Mevsim etkisinden arındırılmış 

işsizlik oranı bir önceki döneme 
göre 0,7 puan artarak yüzde 13,8 
oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme 
göre 76 bin kişi artarak 4 milyon 
80 bin kişi olarak gerçekleşti. 
Mevsim etkisinden arındırılmış 
istihdam oranı bir önceki döneme 
göre 1,6 puan azalarak yüzde 41 
oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 
968 bin kişi azalarak 25 milyon 541 
bin kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış 

iş gücüne katılma oranı bir önceki 
döneme göre 1,5 puan azalarak 
yüzde 47,5 oldu. İş gücüne 

katılan sayısı 893 bin kişi azalarak 
29 milyon 620 bin kişi olarak 
hesaplandı.

AB’den 15 üyesine 81 milyar 
avro destek hazırlığı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nede-
niyle 15 üye ülkedeki istihdamı koruma programlarına yaklaşık 81 milyar 
avro mali destek verilmesini teklif etti. AB Komisyonu, salgın nedeniyle 
hazırlanan “SURE” adlı istihdam korunma programı kapsamında talepte 
bulanan 15 üye ülkeye mali destek sağlanması için AB Konseyi’ne teklif 
sunulduğunu açıkladı.

Buna göre, istihdam programlarında kullanılmak üzere İtalya’ya 27,4 
milyar avro, İspanya’ya 21,3 milyar avro, Polonya’ya 11,2 milyar avro, Bel-
çika’ya 7,8 milyar avro, Romanya’ya 4 milyar avro, Yunanistan’a 2,7 milyar 
avro, Çekya’ya 2 milyar avro, Slovenya’ya 1,1 milyar avro, Hırvatistan’a 1 
milyar avro, Slovakya’ya 631 milyon avro, Litvanya’ya 602 milyon avro, 
Bulgaristan’a 511 milyon avro, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne 479 milyon 
avro, Malta’ya 244 milyon avro ve Letonya’ya 192 milyon avro olmak üze-
re yaklaşık 81 milyar avro uygun koşullu kredi olarak verilecek.

Kovid-19 nedeniyle hazırlanan istihdam destekleme programına göre, 
üye ülkeler AB Komisyonuna ekonomilerinin boyutlarına göre toplam 25 
milyar avroluk kredi teminatı verecek.

Söz konusu teminatla, AB Komisyonu sermaye piyasalarından 100 
milyar avroluk kaynak toplayacak.

Bu fonla, AB Komisyonu üye ülkelere kısa süreli çalışma programları 
ve ücret destek programlarında kullanılmak üzere uygun koşullu kredi 
sağlayacak.
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 
açıkladığı Mayıs ayına ilişkin sanayi üretim 
endeksi sonuçlarına göre, takvim etkisinden 

arındırılmış sanayi üretimi 2019’un aynı ayına göre 
yüzde 19,9 azaldı, arındırılmamış sanayi üretim 
endeksi de yüzde 30,6 düşüş gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Mayıs’ta 
madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 
2019’un aynı ayına göre yüzde 14,2, imalat sanayi 
sektörü endeksi yüzde 20,6 ve elektrik, gaz, buhar 
ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü 
endeksi yüzde 13,3 düştü.

Sanayi üretiminde aylık veriler
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi 

üretimi mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 17,4 
arttı. Söz konusu ayda, imalat sanayi sektörü 
endeksi yüzde 19,3, madencilik ve taş ocakçılığı 
sektörü endeksi yüzde 4,5 ve elektrik, gaz, buhar ve 
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi 
yüzde 4,9 artış kaydetti.

Piyasaların genel beklentisi, arındırılmamış 
sanayi üretim endeksinin Mayıs’ta, 2019’un aynı 
ayına göre yüzde 28,7 azalması yönündeydi. 

Sanayi üretimi Mayıs’ta aylık
yüzde 17,4 arttı, 

yıllık yüzde 19,9 azaldı
Pandemiden çıkış sürecinde aylık bazda artış devam ediyor.
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Revizyon açıklaması
TÜİK’in açıklamasında, 

endeksin hesaplanmasında 
veri kaynağının ağırlıklı aylık 
sanayi üretim anketi olduğu, 
katma değer vergisi (KDV) 
beyannamelerinden elde 
edilen verilerin de kullanıldığı 
belirtildi.

Açıklamada şunlar 
kaydedildi:

“Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği ile 2020 yılı 
Mart, Nisan ve Mayıs ayları 
KDV beyannamelerinin 
verilme süreleri, belirli 
sektörler için 27 Temmuz 
Pazartesi günü sonuna 
kadar uzatılmış olup, ilgililer 
tarafından 2020 Mayıs ayı 
KDV beyannamelerinin 
tamamı verilmemiştir. 
Bu nedenle, 2020 Mayıs 
ayına ilişkin Sanayi Üretim 
Endeksi uluslararası norm ve 
metodolojiler doğrultusunda 
aylık sanayi üretim anketinin yanı 
sıra KDV beyannameleri, e-fatura, 
e-arşiv fatura, e-bilet, e-serbest 

meslek makbuzu, kartlı ödeme ve 
dış ticaret verileri gibi alternatif 
veri kaynakları kullanılarak 
hesaplanmıştır. KDV beyannamesi 

verilerinin temin edilmesinin 
akabinde gerekli olması halinde 
yayımlanan endeksler revize 
edilecektir.”

Ağustos’ta kapasite kullanım oranı 
yüzde 73,3

İmalat sanayii genelinde kapasite 
kullanım oranı (KKO), ağustosta bir önceki 
aya göre 2,6 puan artarak yüzde 73,3 
seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası’ndan (TCMB) yapılan açıklamada, 
imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.761 iş 
yeri tarafından ağustos ayı İktisadi Yönelim 
Anketi’ne verilen yanıtların toplulaştırılarak 
değerlendirildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi 
genelinde kapasite kullanım oranı, ağustosta 
bir önceki aya göre 2,6 puan artarak yüzde 
73,3’e yükseldi.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden 
arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-
MA) 2,3 puan artarak yüzde 73’e ulaştı.



64 AĞUSTOS 2020

GÖSTERGE

TÜİK’in açıkladığı Temmuz ayı verilerine göre enflasyon aylık bazda 0,58 ile piyasa 
beklentilerinin altında artış gösterirken yıllık enflasyon baz etkisi ile Haziran 

ayındaki yüzde 12,62 seviyesinden yüzde 11,76 seviyesine geriledi.

Aylık bazda yüzde 0,9 artması beklenen 
TÜFE, Temmuz ayında yüzde 0,58 artış 
gösterdi. Temmuz’da aylık en yüksek artış 

yüzde 2,44 ile ulaştırma grubunda gerçekleşirken, 
gıda fiyatları aylık bazda yüzde 1,28 düştü. Yıllık 
enflasyon ise baz etkisi ile 
Haziran ayındaki yüzde 12,62 
seviyesinden yüzde 11,76 
seviyesine geriledi.

TÜİK verilene göre TÜFE’de 
(2003=100) 2020 yılı Temmuz 
ayında bir önceki aya göre 
yüzde 0,58, bir önceki yılın 
Aralık ayına göre yüzde 6,37, 
bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 11,76 ve on iki aylık 
ortalamalara göre yüzde 11,51 
artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına 
göre artışın düşük olduğu 
diğer ana gruplar sırasıyla, 
yüzde 6,04 ile eğlence ve 
kültür, yüzde 7,78 ile ev eşyası 

ve yüzde 8,81 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir 
önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu 
ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 21,90 ile çeşitli mal 
ve hizmetler, yüzde 21,78 ile alkollü içecekler ve 
tütün ve yüzde 14,17 ile sağlık oldu.

Enflasyon 
Temmuz’da 
beklentilerin 
altında
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Aylık en yüksek artış 
ulaştırmada
Ana harcama grupları 

itibarıyla 2020 yılı Temmuz 
ayında azalış gösteren diğer 
ana grup ise yüzde 1,28 ile 
gıda ve alkolsüz içecekler 
oldu. Buna karşılık, ana har-
cama grupları itibarıyla 2020 
yılı Temmuz ayında artışın 
yüksek olduğu gruplar ise 
sırasıyla, yüzde 2,44 ile ulaş-
tırma, yüzde 2,39 ile çeşitli 
mal ve hizmetler ve yüzde 
2,38 ile ev eşyası oldu.

Çekirdek enflasyon
İşlenmemiş gıda ürünleri, 

enerji, alkollü içkiler ve tütün 
ile altın hariç TÜFE’de 2020 
yılı Temmuz ayında bir ön-
ceki aya göre yüzde 0,71, bir 
önceki yılın Aralık ayına göre 
yüzde 6,47, bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 10,49 ve on iki 
aylık ortalamalara göre yüzde 10,88 
artış gerçekleşti.

Üretici fiyatlarında aylık 
artış yüzde 1,02
Yurt içi ÜFE ise aylık bazda 

yüzde 1,02 seviyesinde gerçekleşti 
ve yıllık bazda yüzde 6,2’den yüzde 
8,3’e yükseldi. TÜİK verilerine 
göre; Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı 
Temmuz ayında bir önceki aya göre 
yüzde 1,02, bir önceki yılın Aralık 
ayına göre yüzde 7,98, bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 8,33 ve 
on iki aylık ortalamalara göre yüzde 
6,81 artış gösterdi.

İmalat endeksi 
yıllık yüzde 7,95 arttı
Sanayinin dört sektörünün yıllık 

değişimleri; madencilik ve taşo-
cakçılığında yüzde 8,94, imalatta 
yüzde 7,95, elektrik, gaz üretimi 
ve dağıtımında yüzde 12,69, su 
temininde yüzde 12,06 artış olarak 
gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının 
yıllık değişimleri; ara malında yüzde 
8,47, dayanıklı tüketim malında 
yüzde 14,54, dayanıksız tüketim 
malında yüzde 8,38, enerjide yüzde 

0,65, sermaye malında yüzde 13,50 
artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört sektörünün aylık 
değişimleri; madencilik ve taşocak-
çılığında yüzde 4,11, imalatta yüzde 
0,99 artış, elektrik, gaz üretimi 
ve dağıtımında yüzde 0,44 azalış 
ve su temininde yüzde 3,74 artış 

olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının aylık de-

ğişimleri; ara malında yüzde 0,94, 
dayanıklı tüketim malında yüzde 
2,15, enerjide yüzde 3,62, sermaye 
malında yüzde 1,22 artış; dayanıksız 
tüketim malında yüzde 0,21 azalış 
olarak gerçekleşti.

Almanya’da enflasyon 
sıfırın altına düştü

Almanya’da COVID-19 salgınının ekonomiye olumsuz etkisini 
sınırlandırmak amacıyla KDV’nin indirilmesi enflasyonu frenledi. 
Enflasyon oranı dört yıldan bu yana ilk kez sıfırın altına düştü. 
Federal İstatistik Dairesi’nin açıkladığı verilere göre Almanya’da 
Temmuz ayında enflasyon -0,1 seviyesine geriledi. Almanya’da eksi 
enflasyon en son Nisan 2016’da görülmüştü. Federal İstatistik Dairesi 
enflasyondaki düşüşün sebeplerinden birinin 1 Temmuz 2020’den 
itibaren yürürlüğe giren KDV indirimi olduğunu açıkladı.

Almanya’da hükümet, COVID-19 salgınında tüketimi artırmak 
amacıyla 1 Temmuz-31 Aralık dönemi için KDV indirimi kararı aldı. 
Yüzde 19 olan KDV yüzde 16’ya, bazı temel ürünleri kapsayan indirimli 
KDV oranı yüzde 7’den yüzde 5’e çekildi.

Enflasyon oranı Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından da 
yakından takip ediliyor. ECB, Euro bölgesine dahil 19 ülkede orta 
vadede yıllık ortalama 2,0 enflasyon hedefini güdüyor. Uzun süreli 
düşük enflasyon ya da fiyatlarda geniş kapsamlı bir düşüşün 
işletmeleri ve tüketiciyi yatırımlarını ertelemeye itebileceği tahmin 
ediliyor. Bunun da ekonomiyi frenleyebileceğinden endişe ediliyor.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı 
Haziran ayına ilişkin bütçe uygulama 
sonuçlarına göre merkezi yönetim bütçe 

giderleri, Haziran 2019’da 67 milyar 534 milyon 
lira iken geçen ay yüzde 26,8 artışla 85 milyar 
643 milyon liraya yükseldi. Böylelikle 2020 yılında 
merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 
trilyon 95 milyar 461 milyon lira ödeneğin yüzde 
7,8’i kullanılmış oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri haziranda geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 25,6 artarak 79 milyar 345 
milyon liraya yükseldi. Faiz hariç giderlerin bütçe 
ödeneklerine göre gerçekleşme oranı yüzde 8,3 
olarak hesaplandı.

Haziranda personel giderleri, geçen yılın 

aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 22 milyar 913 
milyon lira olurken, personel giderleri için bütçede 
öngörülen 282 milyar 488 milyon lira ödeneğin 
yüzde 8,1’i kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi 
giderleri, haziranda geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 16,3 artışla 3 milyar 786 milyon liraya 
yükseldi ve bütçede öngörülen 48 milyar 120 
milyon lira ödeneğin yüzde 7,9’u kullanılmış oldu.

Söz konusu dönemde, mal ve hizmet alım 
giderleri için bütçede öngörülen 75 milyar 550 
milyon lira ödeneğin yüzde 7,1’i harcandı. Bu ayda 
geçen yılın aynı ayına göre değişim göstermeyen 
mal ve hizmet alımı giderleri 5 milyar 368 milyon 
lira olarak gerçekleşti.

Bütçe Haziran’da 
19,4 milyar TL açık verdi

Merkezi yönetim bütçesinden Ocak-Haziran döneminde 564 milyar 862 milyon 
lira harcama gerçekleştirilirken, bütçe gelirleri 455 milyar 411 milyon liraya ulaştı.
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Cari transferler, haziranda 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
30,1 artarak 38 milyar 485 milyon 
liraya çıktı. Bütçede öngörülen 451 
milyar 122 milyon lira ödeneğin 
yüzde 8,5’i kullanıldı.

Haziran’da 7 milyar 778 milyon 
lira sermaye gideri, 407 milyon 
lira sermaye transferi yapıldı. Borç 
verme giderleri ise 608 milyon 
lira oldu. Faiz giderleri haziranda 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
44,4 artışla 6 milyar 297 milyon lira 
olarak kayıtlara geçti.

Bütçe gelirleri
Merkezi yönetim bütçe gelirleri, 

Haziran 2019’da 55 milyar 481 
milyon lira iken bu yılın Haziran 
ayında yüzde 19,5 artarak 66 
milyar 272 milyon liraya çıktı. 
Bütçe tahminine göre 
bütçe gelirlerinin 
haziran ayı 

gerçekleşme oranı 2019’da yüzde 
6,3 olarak kayıtlara geçerken, 
geçen ay yüzde 6,9 oldu.

Vergi gelirleri tahsilatı, geçen 
ay 2019’un aynı ayına göre yüzde 
23,5 artarak 55 milyar 443 milyon 
liraya çıktı. Vergi gelirlerinin bütçe 
tahminine göre gerçekleşme oranı 
ise yüzde 7,1 olarak tespit edildi.

Bu dönemde genel bütçe vergi 
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8 milyar 988 milyon lira olarak 
hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin 
öz gelirleri 1 milyar 202 milyon 
lira, düzenleyici ve denetleyici 
kurumların gelirleri 640 milyon lira 
olarak belirlendi.

Vergi türleri bakımından 
haziranda geçen yılın aynı ayına 

göre, kurumlar vergisi yüzde 
1195,3, ithalde alınan katma değer 
vergisi yüzde 95,8, özel tüketim 
vergisi yüzde 25,4, damga vergisi 
yüzde 7,4, harçlar yüzde 119,7, 
diğer vergiler yüzde 125,5 artarken, 
banka ve sigorta muameleleri 
vergisi yüzde 9,1, gelir vergisi 
yüzde 22,9, dahilde alınan katma 
değer vergisi yüzde 75 düşüş 
gösterdi.

Ocak-Haziran
Merkezi yönetim bütçe giderleri 

Ocak-Haziran 2019 döneminde 
481 milyar 567 milyon lira iken, bu 
yılın aynı döneminde yüzde 17,3 
artışla 564 milyar 862 milyon liraya 
yükseldi. Böylelikle 2020 yılında 
merkezi yönetim bütçe giderleri 

için öngörülen 1 trilyon 95 
milyar 461 milyon 

lira ödeneğin 
yüzde 51,6’sı 

kullanılmış 
oldu.

GÖSTERGE
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1950’li yıllarda iç savaşla boğu-
şan ve açlık sınırında yaşayan 
bir ülke görünümü sergileyen 

Güney Kore, 1960’lı yıllarda baş-
latmış olduğu reform ve dönüşüm 
sürecini çok başarılı bir şekilde 
yürütmüş ve 30 yıllık bir süre 
içerisinde, dünyanın en büyük 
ekonomileri arasına girebilecek 
kadar büyük bir atılım sağlamış-
tır. Ülkenin bu büyük başarısının 
mimarı olan söz konusu reform 
politikalarının temelinde sanayiyi 
ve teknolojiyi geliştirmeye dayalı 

kalkınma planları yatmaktadır. 
Ülkeyi dünyada sanayi ve 

teknoloji liderlerinden biri haline 
getiren bu kalkınma politikalarının 
başarısı, “Güney Kore Mucizesi” 
olarak sıklıkla akademik ve politik 
dünyada araştırma konusu olup, 
örnek gösterilmektedir.  Örneğin; 
1979 yılında Güney Kore’nin 1.647 
dolar, Türkiye’nin 1.878 dolar kişi 
başı milli gelire sahipken, 2019 yılı 
itibariyle Türkiye’nin 9.042 dolar, 
Güney Kore’nin ise 31.762 dolar 
kişi başı milli gelire sahip olması, 

Güney Kore’nin gerçekleştirdiği 
atılımı somut bir şekilde ortaya 
koymaktadır. Mucize olarak nite-
lendirilen söz konusu dönüşüm, 
Güney Kore ekonomisine güçlü 
bir zemin kazandırmış ve bu 
sayede ülke 1997-98 Asya krizi ile 
2009 global krizini, diğer ülkelere 
göre daha kısa sürede atlatmıştır. 

Ülkeye bu kadar ileri taşıyan 
bir diğer reform politikası ise 
eğitim sisteminin; bilim, inovas-
yon ve Ar-Ge çalışmaları oda-
ğında yeniden yapılandırılmasına 

20’inci yüzyılın kalkınma ve sanayileşme 
mucizesini yaratan ülke

GÜNEY KORE
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dayanmaktadır. Küçük 
yaşlardan itibaren baş-
latılan zorunlu eğitim, 
çocukların bilim ve 
teknoloji alanında üst 
düzey bilgi edinmeleri-
ni amaçlayan kapsamlı 
bir müfredat içermek-
tedir. Pisa testi değer-
lendirmesinde Güney 
Kore’nin ilk sıralarda 
yer alması, söz konusu 
eğitim politikalarının 
bir başarısı olarak 
görülmektedir. 

Özellikle 90’lı ve 
2000’li yıllarla birlikte; 
inovasyon, üniversi-
te-sanayi işbirliği ve 
Ar-Ge politikalarının 
zaruri öncelik olarak 
ele alınması, kalkın-
mayı hızlandıran bir 
diğer etken olmuştur. 
OECD verilerine göre, 
Ar-Ge’ye en fazla 
harcama yapan ülkenin 
Güney Kore olması, 
bu alanda dünya lideri 
olduğunu göstermek-
tedir. Diğer taraftan, 
patent başvuruları ve 
tescillerinde de dün-
yada ilk sıralarda yer 
alması, Güney Kore’nin 
inovasyon açısından 
da küresel liderliğini 
ortaya koymaktadır.   

Ülkenin dağlık 
yapısı ve az yağış alan 
iklimi sebebiyle, tarım sektörü kısıtlı 
bir gelişim kaydedebilmiştir. Sana-
yileşme ve teknoloji politikalarına 
öncelik verilmesiyle, tarımın milli 
gelir içindeki payı yıllar itibariyle 
azalmıştır. En yaygın ve verimli 
tarım ürünü pirinç olmakla birlikte; 
arpa, mısır, patates, soya fasulyesi, 
patates ve üzüm diğer temel tarım 
ürünleri olarak dikkat çekmektedir. 
Pirinç üretiminde dünyanın ilk 20 
ülkesi arasında yer alması, Güney 
Kore tarım sektörünün temel gücü-
nü yansıtmaktadır.

Sanayi sektörü, ekonominin 
lokomotif sektörüdür ve reform 
süreci olarak anılan 1960-80 yılları 
arasında sanayide yıllık ortalama 
yüzde 20’ye varan oranlarda büyü-
me kaydedilmiştir. Söz konusu bü-
yüme en çok kumaş, tekstil, montaj, 
demir-çelik ve elektrik-elektronik 
sanayi alanında kaydedilmiştir.  

Sanayinin teknoloji ve inovasyon 
politikaları ile birlikte alınması, Gü-
ney Kore’nin yüksek teknoloji ürün-
lerinde lider olmasını sağlamıştır.  
Samsung gibi dünya devi teknoloji 
lideri şirketlerin varlığı, ülke ekono-

misine büyük bir güç katmaktadır.
Güney Kore’nin ekonomik başa-

rısının ardındaki bir diğer etken ise, 
chaebol olarak isimlendirilen büyük 
endüstriyel şirket yapılarını yaratmış 
olmasıdır. Şirketlerin büyük endüst-
riyel gruplar haline gelerek küresel 
ölçeğe erişmelerini ve sanayi ile 
teknoloji alanlarında lider olmalarını 
hedefleyen chaebolların başında 
Hyundai, Samsung, Daewoo, LG ve 
Kia gibi dev markalar gelmektedir.  

Teknoloji üretiminde ön plana 
çıkan chaebollar, aynı zamanda Gü-
ney Kore’nin dış ticaret yapısını da 
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şekillendirmiştir.  Ülkenin 
başlıca ihracat kalemleri; 
“elektrikli makine ve 
cihazlar, yarı iletkenler, 
elektronik cihazlar, mobil 
iletişim cihazları, ekran 
ve paneller” şeklindedir. 
Teknoloji ihracatında da 
dünyada lider ülkelerden 
olan Güney Kore, küresel 
talep değişimlerden 
büyük ölçüde etkilen-
mektedir. Başlıca ithalat 
kalemleri ise; “mineral 
yakıtlar, maden ürünleri, 
demir ve çelik, metal 
cevherleri ve organik 
kimyasallar”dır.

İthalatta maden 
ürünlerine yönelik 
ağırlıklı yapı, Güney 
Kore’nin doğal kaynaklar açısından 
ise zengin bir ülke olmamasından 
kaynaklanmaktadır.  Kömür, petrol, 
doğalgaz gibi temel yeraltı kaynak-
ları çok az miktarda bulunmaktadır. 
Doğal kaynakların azlığı, Güney 
Kore’yi teknoloji yatırımlarına yön-
lendiren etkenlerden biridir. Ayrıca, 
enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya 
yönelik yenilenebilir enerji kay-
naklarını artırmayı, milli bir strateji 
olarak belirlemiştir.

Reform sürecinin bir diğer 
önemli politikası, Güney Kore’ye yö-
nelik dışa açılmanın desteklenerek, 
ülkeye yönelik doğrudan yabancı 
yatırımların artırılması olmuştur. 
Doğrudan yabancı yatırımların 
geliştirilmesi yönünde öncelikli 
sektörler, yine ağırlıklı olarak tekno-
loji ve inovasyona en açık iş kolları 
yönünde belirlenmiştir. Ülkenin 
İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde 
de 5./190 sırada yer alması, iş ve 
yatırım geliştirme politikasının bir 
sonucudur.

Türkiye-Güney Kore 
ilişkileri
Türkiye’nin, Güney Kore’yi 1949 

yılında bağımsız bir ülke olarak tanı-
masıyla başlayan siyasi ilişkiler, Kore 
Savaşı’nda Türkiye’nin sunduğu 

desteklerle çok yakın ve dostane bir 
konuma erişmiştir.   Öyle ki; aradan 
70 yıl geçmesine rağmen, Güney 
Kore Türkiye’nin fedakarlıklarının 
unutulmadığını belirtmekte ve Türk 
halkını Güney Kore halkının kan 
kardeşi olarak nitelendirmektedir. 
Savaşta verilen desteklerin etkisiyle, 
iki ülke arasındaki ilişkiler zamanla 
ekonomik, toplumsal ve kültürel 
alanlarda da işbirliğine dönüşmüş-
tür. 

2000’li yıllarla birlikte, Türkiye 
ve Güney Kore ilişkileri karşılıklı 
temaslarla tekrar canlandırılmış ve 
stratejik ortaklık düzeyine yükseltil-
miştir. Özellikle 2012 yılından sonra 
artırılan üst düzey ziyaretleşmeler, 
işbirliklerine ivme kazandırmıştır. 
Ekonomik ve politik işbirliğini yanı 
sıra, savunma ve turizm alanlarında 
da stratejik ortaklığın benimsenme-
si, Güney Kore’nin Türkiye’nin en 
önemli ortaklarından biri olduğuna 
işaret etmektedir. 2018’de yükse-
köğretim, bilişim, uzay teknolojileri, 
sanayi ve sağlık gibi farklı alanlarda 
imzalanan işbirliği anlaşmaları, 
stratejik ortaklık çalışmalarının en 
somut sonuçlarından biridir. 

İşbirliği anlayışı, dış ticaret 
alanında da benimsenmiş ve iki ülke 
arasında serbest ticaret anlaşması 
tesis edilerek, 2013’de yürürlüğe 

girmiştir. Anlaşma kapsamında ön-
celikli olarak tüm sanayi ürünlerinde 
azami gümrük vergilerinin karşılıklı 
olarak sıfırlanması hedeflenmiştir. 
2015 ve 2018’de sırasıyla yürürlüğe 
girmiş olan Yatırım Anlaşması ve 
Mal Ticareti Anlaşması ile ivme ka-
zanan dış ticaret hacminin, gelecek 
yıllarda daha çok artması beklen-
mektedir.

Türkiye’nin Güney Kore’ye ih-
racatında son yıllar itibariyle temel 
ürünler; motorlu araç aksamları, 
eczacılık ürünleri, makineler, giyim 
eşyaları ve metal cevherleridir. Tür-
kiye’nin Güney Kore’den ithal ettiği 
başlıca ürünler ise; cep telefonları, 
elektronik cihazlar, bilgisayar çipleri 
ve elektronik ekran ürünleridir. 

Yatırım uzmanları, gerek iki ülke 
arasındaki stratejik ortaklığın varlığı, 
gerekse yüksek rekabet gücü ile 
Güney Kore’nin Türk yatırımcılar 
açısından oldukça cazip olduğu 
belirtilmektedir. Makina, elektrik-e-
lektronik, yarı iletkenler ve çelik gibi 
ana sektörlerin yanında yenilenebilir 
enerji, tekstil, moda, kozmetik, vb. 
sektörlerde de cazip yatırım fırsatla-
rı bulunmaktadır. Yatırım süreçle-
riyle ilgili her türlü bilgi, “Güney 
Kore Yatırım Geliştirme Ajansı”ndan 
edinilebilmektedir. (http://www.
investkorea.org/en/index.do)
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stratejik ortaklık düzeyine yükseltil-
miştir. Özellikle 2012 yılından sonra 
artırılan üst düzey ziyaretleşmeler, 
işbirliklerine ivme kazandırmıştır. 
Ekonomik ve politik işbirliğini yanı 
sıra, savunma ve turizm alanlarında 
da stratejik ortaklığın benimsenme-
si, Güney Kore’nin Türkiye’nin en 
önemli ortaklarından biri olduğuna 
işaret etmektedir. 2018’de yükse-
köğretim, bilişim, uzay teknolojileri, 
sanayi ve sağlık gibi farklı alanlarda 
imzalanan işbirliği anlaşmaları, 
stratejik ortaklık çalışmalarının en 
somut sonuçlarından biridir. 

İşbirliği anlayışı, dış ticaret 
alanında da benimsenmiş ve iki ülke 
arasında serbest ticaret anlaşması 
tesis edilerek, 2013’de yürürlüğe 

girmiştir. Anlaşma kapsamında ön-
celikli olarak tüm sanayi ürünlerinde 
azami gümrük vergilerinin karşılıklı 
olarak sıfırlanması hedeflenmiştir. 
2015 ve 2018’de sırasıyla yürürlüğe 
girmiş olan Yatırım Anlaşması ve 
Mal Ticareti Anlaşması ile ivme ka-
zanan dış ticaret hacminin, gelecek 
yıllarda daha çok artması beklen-
mektedir.

Türkiye’nin Güney Kore’ye ih-
racatında son yıllar itibariyle temel 
ürünler; motorlu araç aksamları, 
eczacılık ürünleri, makineler, giyim 
eşyaları ve metal cevherleridir. Tür-
kiye’nin Güney Kore’den ithal ettiği 
başlıca ürünler ise; cep telefonları, 
elektronik cihazlar, bilgisayar çipleri 
ve elektronik ekran ürünleridir. 

Yatırım uzmanları, gerek iki ülke 
arasındaki stratejik ortaklığın varlığı, 
gerekse yüksek rekabet gücü ile 
Güney Kore’nin Türk yatırımcılar 
açısından oldukça cazip olduğu 
belirtilmektedir. Makina, elektrik-e-
lektronik, yarı iletkenler ve çelik gibi 
ana sektörlerin yanında yenilenebilir 
enerji, tekstil, moda, kozmetik, vb. 
sektörlerde de cazip yatırım fırsatla-
rı bulunmaktadır. Yatırım süreçle-
riyle ilgili her türlü bilgi, “Güney 
Kore Yatırım Geliştirme Ajansı”ndan 
edinilebilmektedir. (http://www.
investkorea.org/en/index.do)
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