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Ekim ayı ile birlikte yavaş yavaş kışa adım atıyoruz. Ve 
bu kış, pandemi sürecinin devamı ile sabrımızı, sağlığımızı, 
kaynaklarımızı, ekonomimizi oldukça zorlayacak gibi gö-
rünmektedir. Bizler bu farkındalıkla hazırlıklarımızı yapmak 
zorundayız.

Dünya genelinde salgında yeniden artışlar başladı. 
İkinci kapanmalar gündemde. Daha sert önlemler değer-
lendirilmekte. Önce sağlık dediğimiz bir süreçte ne yazık 
ki, sadece kendi sağlığını değil, toplumun sağlığını riske 
atan, sorumsuz diyebileceğimiz vatandaşlar sayesinde, 
başarıdan başarısızlığa doğru hızla yol alıyoruz.

Pandeminin başında ekonomimizde önemli adımlar 
atıldı. Destekler ivedilikle açıklandı ve bu sayede firmala-
rımız ilk şoku daha az hasarla atlatabildiler. O nedenle de, 
Türkiye OECD ve G20 ülkeleri arasında ekonomik göster-
geleri en fazla bozulup, en hızlı toparlanan ülkelerden biri 
oldu. Alınan önlemler, sağlanan destekler amacına ulaştı. 

Ancak, içinde bulunduğumuz süreçte; Ekim-Kasım 
ve Aralık aylarına ötelenmiş olan vergi ödemelerine, söz 
konusu aylarda ortaya çıkacak cari vergi borçlarının da 
eklenecek olmasından dolayı, firmalarımız bir çıkma-
zın içinde. O nedenle, vergi, SGK gibi borçların yeniden 
yapılandırılarak, faizsiz bir ödeme planının 2021 yılına 
uzatılması ve ayrıca mücbir sebep kapsamının dışında 
kalan sektörlerimizde de vergi borçlarının benzer şekilde 
yeniden yapılandırılması kışı bahara çevirebilir. Bu konuyu 
her platformda dile getiriyor ve önerilerimizi sunuyoruz.

Bugün itibari ile ekonomik göstergelere baktığımız-
da; özellikle sanayi açısından üretim verilerinin olumlu 
yansıması umut vermekle birlikte kış dönemi belirsizliğini 
korumaktadır. Bu açıdan değerlendirdiğimizde, firmaların 

kışın salgınının artacak olmasından ötürü olası kapanmala-
ra karşı stok yapmış olma ihtimalleri yüksektir. O nedenle 
de, gerek sanayi üretim endeksinde gerekse PMI’daki 
artışların devamı bizlerin yüzünü güldürecektir. Aksi bir 
durum, temkinli olmamızı gerektirmektedir. 

Dolarizasyon ekonomimiz için büyük bir risk. Bu 
şekildeki bir artış, ithalata bağımlı ihracatçılarımızı da 
mutlu etmemektedir. Ve diğer yandan, farklı cephelerde 
jeopolitik risklerimiz mevcut. Diplomasideki adımlarımız, 
en az ekonomi politikalarımızda atılacak adımlar kadar 
önemlidir. 

“Her kışın bir baharı, her gecenin bir sabahı var.” Öyle 
ki, Moody’s 2021’de kısmi de olsa, güçlü bir ekonomik to-
parlanma beklentisinin etkisiyle, küresel imalat sektörüne 
yönelik görünümünün ‘negatif’den ‘durağan’a çevrildiğini 
paylaştı. Türkiye’nin büyümesi de bu anlamda 2021 yılında 
pozitif olacak. Ancak, Moody’s; “Faaliyet ortamının hala 
toparlanmayı yavaşlatacak ya da durduracak belirsizlikler-
le dolu olduğu, talep istikrarı ve toparlanmanın beklendiği 
gibi gerçekleşmemesi halinde görünümün negatife çevri-
lebileceği” uyarısını da ekliyor.

Güçlü ve dirençli özel sektörümüz, elbette ki kışı 
bahara çevirecek güçtedir. Ancak, içerde, dışarıda, batıda, 
doğuda o kadar belirsiz ve değişken koşullar var ki, her 
birinin lehimize gerçekleşmesini dilemekten, bireyden, 
kurumlara, devletten reel sektöre kadar üstümüze düşeni 
bugün itibari ile yapmaktan ve çıkan fırsatları değerlendir-
mekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Yapmadığımız 
takdirde de, sonuçlarına hep birlikte katlanacağımız bir sü-
rece gireceğimiz bilinciyle, bizler umutla, üretime odaklan-
maya devam ediyor olacağız.

KIŞ HAZIRLIĞI!

Ender YORGANCILAR
Ege Bölgesi Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

ender.yorgancilar@ebso.org.tr

       @EYorgancilar
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GÜNDEM

Ekonomik İşbirliği ve Kalkın-
ma Örgütü (OECD), küresel 
ekonomik görünümün yeni 

tip koronavirüs salgını nedeniyle 
son derece belirsiz kalmaya devam 
ettiğini belirterek, Haziranda yüzde 
6 olarak açıkladığı küresel ekonomi-
de küçülme tahminini yüzde 4,5'e 
düşürdü.

OECD'nin Ara Dönem Ekonomik 
Görünüm Raporu yayımlandı. Ra-
porda, COVID-19 salgınının ekono-
miler ve toplumlar üzerinde önemli 
bir yük oluşturduğu belirtilerek, 
2020'nin ikinci çeyreğinde küresel 
üretimin 2019'un sonuna göre yüz-
de 10'un üzerinde düşüş gösterdiği 
kaydedildi.

Salgın nedeniyle küresel ekono-
mide belirsizliğin yüksek kalmaya 
devam ettiği vurgulanan raporda, 
ekonomik toparlanmanın gücü-
nün ülkeler ve sektörler arasında 
önemli ölçüde farklılıklar gösterdiği 
aktarıldı.

Salgında ekonomik faaliyetlere 
kısıtlama getirilmesinin ulusal değil, 
yerel olarak devam edeceği tahmi-
nine yer verilen raporda, Kovid-19'a 
karşı bir aşının 2021'in sonlarına 
kadar yaygın olarak mevcut olma-
yacağının varsayıldığı belirtildi.

Raporda, COVID-19 salgınında 
küresel üretimde düşüşün bekle-
nenden daha az olduğuna vurgu 
yapıldı.

Beklentiler
Raporda, 2020'de Türkiye, Çin, 

ABD ve Avrupa ekonomileri için yu-
karı yönlü, son haftalarda COVID-19 
salgınından en fazla etkilenen 
ülkeler olan Arjantin, Hindistan ve 
Meksika ekonomileri ise aşağı yönlü 
revizyon yapıldı.

Daha önce ikinci dalganın ya-
şanmayacağı senaryosunda 2020 
için yüzde 7,3 olarak açıklanan ABD 
ekonomisinin küçülme tahmini 

yüzde 3,8'e indirilirken, 2021'de ülke 
ekonomisinin yüzde 4 büyüyeceği 
öngörüldü.

Avro Bölgesi için 2020'de 
öngörülen yüzde 9,1 küçülme 
tahmini yüzde 7,9'a düşürüldü, 
gelecek yıl ise yüzde 5,1 büyüme 
öngörüldü.

İngiltere'nin, OECD ülkeleri 
içinde en fazla küçülen ülkelerden 
olması bekleniyor. Ülke ekonomisi 
için 2020 yılı küçülme tahmini 
yüzde 11,5'ten yüzde 10,1'e 
çekilirken, gelecek yıl yüzde 4 
büyüme olacağı varsayılıyor.

Çin büyümeye 
devam edecek
Çin ekonomisine yönelik bu yıl 

için daha önce yüzde 2,6 olarak 
açıklanan küçülme tahmini, yüzde 
1,8 büyüme olarak revize edildi. 
Çin ekonomisinin gelecek yıl 1,2 
puanlık artışla yüzde 8 büyüyeceği 
öngörülüyor.

Daralma tahmini Hindistan 
için yüzde 3,7'den yüzde 10,2'ye, 
Meksika için yüzde 8,5'ten yüzde 
10,2'ye ve Arjantin için yüzde 
8,3'ten yüzde 11,2'ye çıkarıldı.

OECD raporunda, Türk 
ekonomisine yönelik haziranda 
bu yıl için yüzde 4,8 olan daralma 

tahmini yüzde 2,9'a düşürüldü. Türk 
ekonomisinin 2021'de ise yüzde 3,9 
büyüyeceği tahminine yer verildi.

Salgının etkisi 
devam edecek
Küresel ticarette bu yılın ilk 

yarısında yüzde 15 düşüş görüldüğü 
belirtilen OECD raporunda, iş gücü 
piyasasının; çalışma saatlerinde 
kısalma, iş kayıpları ve işletmelerin 
zorunlu olarak kapatılmasından 
dolayı ciddi şekilde etkilendiği 
vurgulandı.

Raporda, " COVID-19 krizinin 
hanehalkı ve şirketler üzerindeki 
etkisini azaltmak için tüm 
ekonomilerde görülen hızlı ve etkili 
politika desteği olmasaydı üretim 
ve istihdamdaki daralma önemli 
ölçüde büyük olacaktı" denildi.

Çoğu ekonomide, gelecek yılın 
sonunda üretim seviyesinin 2019'un 
altında kalacağının tahmin edildiği 
raporda, bunun salgının uzun süreli 
etkisine vurgu yapıldı.

Raporda, COVID-19 salgınının 
daha güçlü bir şekilde yeniden 
canlanması ve daha sıkı karantina 
önlemlerine başvurulması halinde 
bunun gelecek yıl küresel büyümeyi 
2-3 puan aşağı çekeceği konusunda 
uyarıda bulunuldu.

OECD: “COVID-19 nedeniyle ekonomide 
belirsizlik yüksek kalmaya devam ediyor”

OECD, Haziran’da yüzde 6 olarak 
açıkladığı küresel ekonomide 
küçülme tahminini yüzde 4,5'e 
düşürdü. Çin ekonomisine yönelik bu 
yıl için daha önce yüzde 2,6 olarak 
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1,8 büyüme olarak revize edildi.



6 EYLÜL 2020

GÜNDEM

Ekonomik İşbirliği ve Kalkın-
ma Örgütü (OECD), küresel 
ekonomik görünümün yeni 

tip koronavirüs salgını nedeniyle 
son derece belirsiz kalmaya devam 
ettiğini belirterek, Haziranda yüzde 
6 olarak açıkladığı küresel ekonomi-
de küçülme tahminini yüzde 4,5'e 
düşürdü.

OECD'nin Ara Dönem Ekonomik 
Görünüm Raporu yayımlandı. Ra-
porda, COVID-19 salgınının ekono-
miler ve toplumlar üzerinde önemli 
bir yük oluşturduğu belirtilerek, 
2020'nin ikinci çeyreğinde küresel 
üretimin 2019'un sonuna göre yüz-
de 10'un üzerinde düşüş gösterdiği 
kaydedildi.

Salgın nedeniyle küresel ekono-
mide belirsizliğin yüksek kalmaya 
devam ettiği vurgulanan raporda, 
ekonomik toparlanmanın gücü-
nün ülkeler ve sektörler arasında 
önemli ölçüde farklılıklar gösterdiği 
aktarıldı.

Salgında ekonomik faaliyetlere 
kısıtlama getirilmesinin ulusal değil, 
yerel olarak devam edeceği tahmi-
nine yer verilen raporda, Kovid-19'a 
karşı bir aşının 2021'in sonlarına 
kadar yaygın olarak mevcut olma-
yacağının varsayıldığı belirtildi.

Raporda, COVID-19 salgınında 
küresel üretimde düşüşün bekle-
nenden daha az olduğuna vurgu 
yapıldı.

Beklentiler
Raporda, 2020'de Türkiye, Çin, 

ABD ve Avrupa ekonomileri için yu-
karı yönlü, son haftalarda COVID-19 
salgınından en fazla etkilenen 
ülkeler olan Arjantin, Hindistan ve 
Meksika ekonomileri ise aşağı yönlü 
revizyon yapıldı.

Daha önce ikinci dalganın ya-
şanmayacağı senaryosunda 2020 
için yüzde 7,3 olarak açıklanan ABD 
ekonomisinin küçülme tahmini 

yüzde 3,8'e indirilirken, 2021'de ülke 
ekonomisinin yüzde 4 büyüyeceği 
öngörüldü.

Avro Bölgesi için 2020'de 
öngörülen yüzde 9,1 küçülme 
tahmini yüzde 7,9'a düşürüldü, 
gelecek yıl ise yüzde 5,1 büyüme 
öngörüldü.

İngiltere'nin, OECD ülkeleri 
içinde en fazla küçülen ülkelerden 
olması bekleniyor. Ülke ekonomisi 
için 2020 yılı küçülme tahmini 
yüzde 11,5'ten yüzde 10,1'e 
çekilirken, gelecek yıl yüzde 4 
büyüme olacağı varsayılıyor.

Çin büyümeye 
devam edecek
Çin ekonomisine yönelik bu yıl 

için daha önce yüzde 2,6 olarak 
açıklanan küçülme tahmini, yüzde 
1,8 büyüme olarak revize edildi. 
Çin ekonomisinin gelecek yıl 1,2 
puanlık artışla yüzde 8 büyüyeceği 
öngörülüyor.

Daralma tahmini Hindistan 
için yüzde 3,7'den yüzde 10,2'ye, 
Meksika için yüzde 8,5'ten yüzde 
10,2'ye ve Arjantin için yüzde 
8,3'ten yüzde 11,2'ye çıkarıldı.

OECD raporunda, Türk 
ekonomisine yönelik haziranda 
bu yıl için yüzde 4,8 olan daralma 

tahmini yüzde 2,9'a düşürüldü. Türk 
ekonomisinin 2021'de ise yüzde 3,9 
büyüyeceği tahminine yer verildi.

Salgının etkisi 
devam edecek
Küresel ticarette bu yılın ilk 

yarısında yüzde 15 düşüş görüldüğü 
belirtilen OECD raporunda, iş gücü 
piyasasının; çalışma saatlerinde 
kısalma, iş kayıpları ve işletmelerin 
zorunlu olarak kapatılmasından 
dolayı ciddi şekilde etkilendiği 
vurgulandı.

Raporda, " COVID-19 krizinin 
hanehalkı ve şirketler üzerindeki 
etkisini azaltmak için tüm 
ekonomilerde görülen hızlı ve etkili 
politika desteği olmasaydı üretim 
ve istihdamdaki daralma önemli 
ölçüde büyük olacaktı" denildi.

Çoğu ekonomide, gelecek yılın 
sonunda üretim seviyesinin 2019'un 
altında kalacağının tahmin edildiği 
raporda, bunun salgının uzun süreli 
etkisine vurgu yapıldı.

Raporda, COVID-19 salgınının 
daha güçlü bir şekilde yeniden 
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, İzmir Enternasyo-

nal Fuarı’nın 89. yılında düzenlenen 
İzmir İş Günleri kapsamında, “Bu-
günün Türk Sanayisinden Geleceğe 
Bakış: Sanayinin Gelecek Vizyonu” 
konulu webinarın moderatörlüğünü 
yaptı.

EBSO ev sahipliğinde düzen-
lenen etkinliğin açılış konuşmasını 
yapan Başkan Yorgancılar, güçlü 
bir ülke ve güçlü bir ekonomi için 
sanayinin olmazsa olmaz olduğunu 
söyledi. Türkiye’nin dünyada 19. bü-
yük ekonomi olduğuna işaret eden 
Yorgancılar, rekabet endeksinde ise 
141 ülke içinde 61’inci sırada olundu-
ğunu aktardı.

Yeni dinamiklere 
adapte olabilmek
Türkiye’nin küresel mal ihraca-

tındaki payının binde 86 olduğunu 
vurgulayan Yorgancılar, “Pandemi 
sürecinin tamamen dışında, öyle bir 
yüzyılda yaşıyoruz ki; daha dinamik 
olmak, günün değişikliklerini daha iyi 
kavrayabilmek, müşteri taleplerine 
anında cevap verebilmek, kaliteden 
ödün vermemek gibi birçok noktada 
rekabet edebilmek oldukça güçleşti. 
Ülkemiz Dijital Rekabet Gücü Endek-
sinde de; 63 ülke içinde 52. Sırada. 
Birleşmiş Arap Emirlikleri ve Suudi 
Arabistan bu anlamda bizim ileri-
mizde yer alıyor. Son yıllarda gerek 
11. Kalkınma Planında, gerek Sanayi 
Strateji belgelerimizde ve gerekse 
Ticaret Bakanlığımızın ihracat ana 
planında rekabet gücümüzü yüksel-
tecek, yüksek katma değer avantajı 
sağlayacak sektörlere özel teşvikler, 
destekler atfedildi. Özel sektörümü-
zün dinamik ve girişimci yapısının 
çok güçlü olmasına rağmen, birçok 

etkenden dolayı ihtiyaç duyduğumuz 
çıkışı bir türlü yapamıyoruz” dedi.

Üretim yoksa 
kalkınmak hayal
Küresel ekonomide Sanayi 4.0 ile 

sadece sanayide değil, birçok alanda 
dönüşüm yaşandığını vurgulayan 
Başkan Yorgancılar, “Sanayinin 
önemi daha iyi anlaşılırken, bizim 
bir dönemimiz ‘sanayisizleşme’ 
tedirginliği ile geçti. Son birkaç 
yıldır bunun farkına varıp, sanayiyi 
öne çıkarıyor olmamızdan mutluluk 
duymaktayım. Çünkü, ‘Üretim yoksa 
kalkınmak hayaldir’ diyoruz. Küresel 
gelişmelerden de yola çıkarak; yeni 
bir sanayi-üretim hikayesinin ve 
heyecanının hayata geçirilmesine 
ihtiyacımız olduğunu uzun bir süredir 
ifade ediyorum. Pandemi süreci, 
bunu artık zorunlu hale getirmiştir” 
diye konuştu.

Başkan Yorgancılar, İEF kapsamında gerçekleşen webinarın moderatörlüğünü yaptı

“Yeni bir sanayi-üretim hikayesine 
ve heyecanına ihtiyacımız var”
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Sanayi 4.0, Eğitim 4.0
Söz konusu sanayi hikayesinin de 

Sanayi 4.0’ı temel teşkil edecek şekil-
de yeniden dizayn edilmesi olduğu-
nu vurgulayan Yorgancılar, “Dünyada 
artık sanayi 5.0, arka planda çalışır 
halde. Ege Bölgesi Sanayi Odası 
olarak 2015 yılından bu yana kendi-
mize misyon edindiğimiz Sanayi 4.0 
sürecini anlatırken her zaman Eğitim 
4.0’ın altını çizdik ve ayrı düşünüle-
meyeceği vurgusunu yaptık. Bilgi, 
ekonominin başlıca hammaddesi 
ve ürünü olurken, alın terinin yerini 
akıl teri,  petrolün yerini bilgi aldı. 
Teknolojide öne çıkan, katma değerli 
üretim ile refah seviyesini artıran 
toplumların eğitimdeki başarılarına 
bakıldığında doğru orantılı ilişki çok 
net görülecektir. Bizim karnemizin 
de burada bir zayıflığı var. Sanayinin 
gelecek vizyonunu konuşurken ileri 
teknoloji, sürdürülebilir büyüme ve 
nitelikli eğitimi içeren üç boyutlu bir 
yaklaşıma ihtiyacımız olduğu inan-
cındayım” ifadesini kullandı.

Küresel ihracatın yüzde 68’i 
sanayi ürünleri
Webinarda Dokuz Eylül Üniversi-

tesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Yaşar Uysal da dünya ihracatı-
nın yüzde 68’inin sanayi üretimiyle 
olduğunu aktardı. Yaşanan salgın 
sürecine avantajlarından bahseden 
Uysal, “COVID-19 bütün ülkelerde 
kullanılamayan kaynakların devreye 
alınmasına neden oldu. Dijitalleşme 
sürecini hızlandırdı. Küreselleşme 
yerine bölgeselleşmeyi ön plana çı-
kardı” değerlendirmesinde bulundu.

Teknolojide yol almış 
şirketlerle işbirliği
Bosch Türkiye ve Ortadoğu 

Başkanı Steven Young, Türkiye’de 
Ar-Ge’nin çok iyi yol aldığını belirt-
ti. Salgın sonrası yeni gelişmelerin 
olduğunu aktaran Young, “Tedarik 
zinciri bölgesel olacak veyahut ülke 
bazında olacak. İçinde bulunduğu-
muz bölgenin ihtiyaçlarını çok rahat 
karşılayabiliriz” dedi. Gelecek yıllarda 

ne yapılması gerektiğine ilişkin ise 
Young, şöyle konuştu:

“Zamana karşı bu yarışta bizim 
teknoloji konusunda yol almış şirket-
lerle iş birliği yapmamız lazım. Bu iş 
birliği lokal anlamda olabilir veyahut 
bölgesel de olabilir. Amerika’yı tekrar 
keşfetmek için zaman harcamaya ve 
onun maliyetine katlanmamıza hiç 
ihtiyacımız yok.”

Kadın istihdamı artırılmalı
Siemens Türkiye Yönetim Kurulu 

Başkanı Hüseyin Gelis ise Türk sana-
yisinin kuvvetli bir temele sahip oldu-
ğunu vurguladı. Sanayi 4.0’a geçilir-

ken bu temelin çok önemli olduğuna 
dikkati çeken Gelis, yeni sanayi devri-
minin kilit noktasının dijitalleşme 
olduğunu belirtti. Komşu pazarlar-
da sanayi alt yapısının ya mevcut 
olmadığını ya da Türkiye’den daha 
düşük seviyede olduğunu anlatan 
Gelis, “Türk sanayisinin 4’üncü sanayi 
devriminde rekabetçi olabilmesi için 
ilk olarak kuvvetli bir ayak izine sahip 
olması gerekiyor. Bir sanayinin güven 
veren bir sanayi haline gelmesi için 
marka geliştirmesi gerekiyor. Çünkü 
iyi bir marka ve güven varsa finans-
man bulmak önemli bir unsur haline 
gelir” diye konuştu.

Başkan Yorgancılar’ın moderatörlüğünü yaptığı webinara DEÜ Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Yaşar Uysal, Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Gelis ve Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young katıldı. 
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, Avrupa 

Birliği’nin Japonya ve Vietnam’la 
serbest ticaret anlaşması (STA) 
imzaladığını, Türkiye’nin ise 
hala bu konumda olmamasının 
üzücü olduğunu belirtti. Başkan 
Yorgancılar “Avrupa Birliği (AB), 
göçmenler konusunda da Türkiye’ye 
pek çok söz verdi. Ancak bu sözler 
yerine getirilmedi. Almanya ile 
bu konuda yakın işbirliği halinde 
olmamız memnuniyet verici 
fakat yeterli değil. Fransa’nın son 
dönemdeki tutumu da üzüntü 
verici” dedi.

Almanya İzmir 
Başkonsolosluğu’na atanan Dr. 
Detlev Wolter, EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ı 
ziyaret etti. Ziyarette iki ülke 
arasındaki konular gündeme 
gelirken, İzmir için yeni işbirlikleri 
yapılması konusunda görüş birliğine 
varıldı.

Başkan Yorgancılar ziyarette 
yaptığı konuşmada, Türkiye’deki 
şirketlerin yüzde 95’i, İzmir’deki 
şirketlerin ise yüzde 98’inin KOBİ 
olduğunu belirterek, “Büyük sanayi 
özellikle Aliağa’da toplandı. Petkim, 
Tüpraş, Demir-Çelik fabrikaları 
bunların başlıcaları. İstanbul-İzmir 
Otoyolu’nun yapılmasından sonra 
ulaşım süresi üç saate düştü. 
İstanbul-Bursa-Balıkesir-İzmir hattı 
tam bir sanayi üssü haline geldi. 
Türkiye’nin üretiminin yüzde 73’ü bu 
hatta gerçekleşiyor” dedi.

“AB üyeliğimiz 
bitmeyen kitap”
Türkiye ve Almanya arasındaki 

ilişkilerin temel olarak siyasi, 
ekonomik ve askeri boyutlarının 
olduğunu hatırlatan Başkan 
Yorgancılar “Bu üç boyutta da 
ilişkilerin iyileştirilmesi son derece 
önemli. Ancak ekonomik ilişkileri 
iyi olan ülkelerin siyasi ve askeri 
ilişkilerinin de ilerlediğine olan 
inancımı dile getirmek isterim. Bu 
bağlamda maalesef Türkiye’nin 
Avrupa Birliği üyeliğini okumakla 
bitmeyen çok uzun bir kitaba 
benzetiyorum. Öte yandan bu 
döneme Almanya’nın başkanlık 
etmesini de Türkiye için bir avantaj 
olarak görüyorum. AB, Japonya 
ve Vietnam’la STA imzaladı. Ancak 
Türkiye’nin hala bu konumda 
olmaması üzücü bir durum. AB, 
göçmenler konusunda da Türkiye’ye 
pek çok sözler verdi. Ancak bu 
sözleri tutmadı. Almanya ile bu 
konuda yakın işbirliği halinde 
olmamız memnuniyet verici, ancak 
yeterli değil. Öte yandan Fransa’nın 
tutumunun da üzücü olduğunu 
ifade etmek isterim” dedi. 

“Pandemiye rağmen iyi 
seviyedeyiz”
Almanya İzmir Başkonsolosu 

Dr. Detlev Wolter de “İzmir her 
yönden mükemmel bir şehir. İzmir 
ile Almanya arasındaki ilişkilerin 
pandemiye rağmen çok iyi seviyede 
olmasından büyük memnuniyet 
duyuyorum. Bir diplomat olarak 
bu ilişkileri daha da ileri taşıma 
yönünde gayret sarf edeceğim. 
Türkiye AB üyesi olamasa da ticaret 
ve pazara erişim konusunda çok 
avantaj tanınan bir ülke” dedi.  

Fuarlar Ekim’de 
açılmaya başlayacak
Ziyarette, Almanya’nın 

Türkiye’ye yönelik seyahat 
kısıtlamalarının kaldırılmasının 
ne aşamada olduğu sorusuna da 
yanıt veren Başkonsolos Wolter, 
“Maalesef Türkiye için özel olarak 
bir şey söyleyemeyeceğim. 
Ancak ertelenen Fuarlar Ekim’de 
açılmaya başlayacak. Stant sahipleri 
gelebilecek” diye konuştu.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Almanya’nın yeni atanan İzmir Başkonsolosu Dr. 
Detlev Wolter ile bir araya geldi. Bu döneme Almanya’nın AB Dönem Başkanı olmasının Türkiye 
için bir avantaj olduğunu belirten Yorgancılar, “AB, Japonya ve Vietnam’la STA imzaladı. Ancak 

Türkiye’nin hala bu konumda olmaması üzücü bir durum” dedi.

“AB’nin ülkemize karşı tavrı üzücü”

Kuzey Ren-Vestfalya’da Yeni Yatırım Fırsatları
Avrupa’daki Ticaret ve Yatırım Merkeziniz
Bir bölgeyi güçlü bir ticaret ve yatırım merkezi yapan en önemli şey; ekonomik güç, altyapı ve kültürel yaşam gibi faktörlerin 
mükemmel etkileşimidir. Bu bakımdan Kuzey Ren-Vestfalya birçok açıdan eşsizdir. Almanya’nın bu en kalabalık nüfusa 
sahip olan eyaletinin size sunduğu sayısız imkân ve koşullardan faydalanın. Hangi sektör veya proje için olursa olsun, yeni 
fırsatlar için ideal yatırım ortamını burada bulacaksınız. Yaklaşık 20.000 yabancı şirket tercihini metropol bölge Kuzey 
Ren-Vestfalya lehine kullandı. Bizimle iletişime geçin ve sizi de memnuniyetle bilgilendirelim. Bir One-Stop-Acentesi olarak 
yatırım projelerinizde size destek veriyoruz: www.nrwinvest.com

2NR_03_V20023_AZ_ipad_tuerkisch_220x290_Tuerkonfed_Moment Expo_RZ_200424.indd   1 12.05.20   15:57
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Almanya İzmir 
Başkonsolosluğu’na atanan Dr. 
Detlev Wolter, EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ı 
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bağlamda maalesef Türkiye’nin 
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bitmeyen çok uzun bir kitaba 
benzetiyorum. Öte yandan bu 
döneme Almanya’nın başkanlık 
etmesini de Türkiye için bir avantaj 
olarak görüyorum. AB, Japonya 
ve Vietnam’la STA imzaladı. Ancak 
Türkiye’nin hala bu konumda 
olmaması üzücü bir durum. AB, 
göçmenler konusunda da Türkiye’ye 
pek çok sözler verdi. Ancak bu 
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konuda yakın işbirliği halinde 
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“Pandemiye rağmen iyi 
seviyedeyiz”
Almanya İzmir Başkonsolosu 
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ile Almanya arasındaki ilişkilerin 
pandemiye rağmen çok iyi seviyede 
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yönünde gayret sarf edeceğim. 
Türkiye AB üyesi olamasa da ticaret 
ve pazara erişim konusunda çok 
avantaj tanınan bir ülke” dedi.  

Fuarlar Ekim’de 
açılmaya başlayacak
Ziyarette, Almanya’nın 

Türkiye’ye yönelik seyahat 
kısıtlamalarının kaldırılmasının 
ne aşamada olduğu sorusuna da 
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açılmaya başlayacak. Stant sahipleri 
gelebilecek” diye konuştu.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Almanya’nın yeni atanan İzmir Başkonsolosu Dr. 
Detlev Wolter ile bir araya geldi. Bu döneme Almanya’nın AB Dönem Başkanı olmasının Türkiye 
için bir avantaj olduğunu belirten Yorgancılar, “AB, Japonya ve Vietnam’la STA imzaladı. Ancak 

Türkiye’nin hala bu konumda olmaması üzücü bir durum” dedi.

“AB’nin ülkemize karşı tavrı üzücü”

Kuzey Ren-Vestfalya’da Yeni Yatırım Fırsatları
Avrupa’daki Ticaret ve Yatırım Merkeziniz
Bir bölgeyi güçlü bir ticaret ve yatırım merkezi yapan en önemli şey; ekonomik güç, altyapı ve kültürel yaşam gibi faktörlerin 
mükemmel etkileşimidir. Bu bakımdan Kuzey Ren-Vestfalya birçok açıdan eşsizdir. Almanya’nın bu en kalabalık nüfusa 
sahip olan eyaletinin size sunduğu sayısız imkân ve koşullardan faydalanın. Hangi sektör veya proje için olursa olsun, yeni 
fırsatlar için ideal yatırım ortamını burada bulacaksınız. Yaklaşık 20.000 yabancı şirket tercihini metropol bölge Kuzey 
Ren-Vestfalya lehine kullandı. Bizimle iletişime geçin ve sizi de memnuniyetle bilgilendirelim. Bir One-Stop-Acentesi olarak 
yatırım projelerinizde size destek veriyoruz: www.nrwinvest.com
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EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı 
Daniel Gallissaires ile bir araya geldi. İstanbul UbiFrance Müdürü Veronique Prior’un da katıldığı 
toplantıda Yorgancılar, Fransa’nın Doğu Akdeniz’de yaşanan süreçteki tavrının kendilerini 
üzdüğünü belirterek “Ekonomik ilişkileri iyi olan ülkelerin siyasi ve askeri ilişkileri de iyi olacaktır. 

Fransa ile mevcut ticari ilişkilerimizi daha iyi seviyelere çıkarmak istiyoruz” dedi.

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgan-

cılar, Fransa Büyükelçiliği 
Ekonomi Müsteşarı Daniel 
Gallissaires ile bir araya 
geldi. Avrupa Birliği ile Tür-
kiye arasında son dönemde 
yaşanan duruma değinen 
Yorgancılar, “Japonya ve 
Vietnam ile Avrupa Birliği 
arasında imzalanan serbest 
ticaret anlaşmalarını takip 
ediyoruz. Türkiye’nin mevcut 
durumda bu konumda 
olmamasından üzüntü du-
yuyoruz” dedi.

Türkiye’nin Fransa’ya 
yaptığı ihracatın son üç yıl-
dır artış trendinde olduğunu 
belirten Yorgancılar, “Bu ihracat 
içindeki ağırlıklı payı motorlu ve 
motorsuz kara taşıtları ve ekip-
manları oluşturuyor. İzmir olarak 
geçtiğimiz yıl Fransa’ya 393 milyon 
dolar civarında ihracat gerçekleş-
tirdik. Türkiye’de Fransız sermayeli 
bin 700’e yakın şirket bulunurken 
bunların 150 kadarı İzmir merkezli 
olarak faaliyetlerini sürdürüyor. 
İzmir’den Paris’e doğrudan uçak se-
ferlerinin bulunması, karşılıklı ticari 
ve ekonomik ilişkilerimiz açısından 
oldukça önemli. Pandemi süreci 
hayatın tüm boyutlarını olumsuz 
etkiledi, bu sürecin aşılmasıyla 
mevcut ticaret hacmimizin artması 
için çalışmalarımızı karşılıklı olarak 
artırmamız gerekiyor” diye konuştu.

Doğu Akdeniz’deki 
tavır üzücü
Doğu Akdeniz’de yaşanan ger-

ginlik konusunda Fransa’nın yakla-
şımına değinen Başkan Yorgancılar, 
“Türkiye ve Yunanistan arasında ya-
şanan durum konusunda Fransa’nın 
tavrının bizi üzdüğünü söylemeliyiz. 
İlerleyen dönemde bu tavrın daha 
hakkaniyetli bir mahiyete döneceği-
ni ümit ediyorum. Türkiye ve Fransa 
arasında daha artması potansiyeline 
de sahip iyi bir ekonomik ilişki var. 
Ekonomik ilişkileri iyi olan ülkelerin 
siyasi ve askeri ilişkilerinin de iyi 
olması kaçınılmaz. Geçici olduğunu 
değerlendirdiğimiz bu konuların 
kısa zaman içinde geride kalaca-
ğını düşünüyorum. Tarihsel kökeni 
asırlarca eskiye dayanan Türki-

ye-Fransa ilişkilerini geliştirmek için 
Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak 
üzerimize düşeni yapmaya hazırız” 
diye konuştu.

İzmir önemli bir 
ticaret kenti
Fransa Büyükelçiliği Ekonomi 

Müsteşarı Daniel Gallissaires ise 
İzmir’in geçmişi çok köklü olan 
önemli bir ticaret kenti olduğun 
belirterek “İzmir, karşılıklı yatırımlar 
açısından Türkiye ve Fransa için bü-
yük potansiyel barındıran bir şehir. 
Mevcut ilişkilerin daha ileri seviye-
lere taşınması için ileriki dönemde 
organizasyonların yapılmasını, iki 
tarafın ticari ve ekonomik temsilci-
lerinin daha sık bir araya gelmesini 
önemsiyoruz” ifadesini kullandı.

“Fransa ile ilişkilerimizi 
geliştirmek istiyoruz”

GÜNDEM
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Kültür ve Turizm 

Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un 
başkanlığında düzenlenen değer-
lendirme toplantısına katıldı. Ege 
Turizm Merkezleri Çeşme Projesi’nin 
İzmir’de turizmin yapması iste-
nen atılımın gerçekleşmesi adına 
çok önemli olduğunu ifade eden 
Yorgancılar, proje ile yaratılacak 
istihdamın, bölgeye kazandırılacak 
tesislerin ve müzelerin çok önemli 
olduğunu söyledi.

Kapsamlı proje
Projenin ortaya konması ve 

uygulanması sürecindeki çalışmaları 
nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkürlerini 
sunan Yorgancılar, projeyle termal 
turizm ve sağlık merkezlerinden 
golf sahalarına, kür merkezlerinden 
medikal tesislere, kongre merkezle-
rinden sanat galerine kadar sayısız 
yatırımın bölgede hayata geçeceği-
ni belirtti.

Yorgancılar, “İzmir’in turizm 
potansiyelini arttıracak ve 12 aya 
çıkartacak bu proje çok önemli. Pro-
jeyle termal merkezler, golf sahaları, 
sağlık tesisleri, kongre merkezleri, 
galeriler ve benzeri pek çok tesis 
hayata geçecek” dedi.

Büyük istihdam sağlayacak
Yarımadanın projeyle birlikte 

büyük bir atılıma gireceğini vurgu-
layan Başkan Yorgancılar, “Bütün 

bu yatırımların en önemli getirilerin-
den birini de istihdam oluşturacak. 
Ege’nin en büyük müze projelerinin, 
seyahat ve konaklama boyutlarıyla 
turizme yönelik meslek okulları-
nın açılmasıyla 100 bine yakın iş 
yaratılacak. Bu imkanların ortaya 
çıkması nedeniyle Sayın Bakanımıza 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Tüm kesimler 
hemfikir olmalı”
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 

Nuri Ersoy’un projenin şeffaf ve 
katılımcı bir anlayışla yönetilece-
ğini söylediğini hatırlatan Başkan 
Yorgancılar, “Bakanlığımızın Çeşme 
projesi çok kapsamlı. Artacak nüfus 
ile birlikte altyapı planlaması için 
tüm kesimlerin hemfikir olmasını ve 
Bakanımızın önderliğindeki istişare-
lerin devamlılığını çok önemsiyoruz” 
ifadesini kullandı.

Planları oluşturacak 
ekip hazır
Bakan Ersoy da toplantının ar-

dından yaptığı açıklamada projenin 

Ege Turizm Merkezleri sürecindeki 
Çeşme Projesi etabının yaklaşık se-
kiz ila dokuz aydır gündemde oldu-
ğunu belirterek, projenin başladığı 
dönemde çok fazla birliği kirliliği ve 
yanlış algıların oluştuğunu söyledi. 
Bakan Ersoy, “Bakanlık olarak ve 
ben şahsen projenin katılımcı bir 
anlayışla yönetileceği konusunda 
söz vermiştim. Ege Turizm Merkez-
leri Çeşme Projesinde çok önemli 
etapları tamamlamış bulunuyoruz. 
Bundan sonra hızlı şekilde planla-
ma aşamasına geldik. Bugünden 
itibaren bu projenin planlarını ha-
zırlayacak proje ekibini oluşturduk. 
Geleceğin 50 yılının turizm merke-
zini oluşturmak için hangi konsept-
lerin yer alması, hangi şartlarda yer 
alması gerektiği konusunda muta-
bakat hazırladık” diye konuştu.

Proje çalışma grubunun belir-
lenen konseptleri doğaya, çevreye 
saygılı şekilde araziye yerleştirece-
ğini ifade eden Ersoy, paylaşımcı 
politika gereği ziyaret eden herkese 
konuyla ilgili bilgilendirme yapılaca-
ğını aktardı.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Ege Turizm Merkezleri Çeşme Projesi’nin 
yaratacağı 100 bine yakın istihdam ve bölgeye kazandıracağı hareketlilik ile İzmir’in turizm 

sezonunun tüm yıla yayılacağını söyledi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar:

“Çeşme Projesi, İzmir’in 
turizmini 12 aya çıkartacak”

GÜNDEM
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ender Yor-
gancılar, İzmir Enternasyonal 

Fuarı’nın köklü geçmişini geleceğe 
taşıyan, dünyanın öncü uluslara-
rası genel ticaret fuarlarından ve 
ülkemizin ise ilk ve tek genel ticaret 
fuarı olduğunu söyledi.

Fuar açılışı nedeniyle İzmir’i zi-
yaret Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 
ile bir araya gelen Başkan Yorgan-
cılar, salgın sürecinde sanayicilerin 
konularını aktardı ve EBSO’nun 
önerilerini sıraladı.

“Akdeniz” temasıyla gerçekleş-
tirilen İEF çatısı altındaki İzmir İş 
Günleri kapsamında Bakan Pekcan 
başkanlığında düzenlenen “Akde-
niz’de Lojistik ve Ticaret: Pandemi 
Sonrası Koşulların Değerlendirilme-
si” toplantısına katılan Yorgancılar, 
dünya çapında hem arz ve hem de 

talebi etkileyen salgının sonrasında 
küresel ekonominin içinde buluna-
cağı şartları değerlendirdi.

İzmir İş Günleri
Söz konusu toplantıda İzmiş 

iş dünyası ile mevcut durumu ve 
pandemi sonrasında yaşanabilecek 
gelişmeleri değerlendiren Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan, dünya nüfu-
sunun yaklaşık yüzde 11’lik kısmını 
barındıran Akdeniz havzasının 20,4 
trilyon dolarlık toplam hasılasıyla 
dünya ekonomisinin yüzde 23’ünü, 
dünya ticaretinin ise yüzde 35’ini 
oluşturduğuna dikkat çekti. Pekcan,  
Pekcan, “Akdeniz limanları, strate-
jik konumları ile Avrupa ve dünya 
ticaretine, ayrıca küresel tedarik 
zincirlerine önemli katkı sağlamak-
tadır. Uluslararası ticari iş birlik-
leriyle ticaretin kolaylaştırılması 

yönünde atılacak adımlarla mevcut 
lojistik kapasitenin çok daha ileri 
seviyelere gelmemesi için herhangi 
bir sebep yoktur. Akdeniz havzası, 
Türkiye için hem bu bölgede önemli 
ticaret partnerlerimizin olması hem 
de Akdeniz’in ülkemiz için uzak 
coğrafyalara çıkış kapısı niteliğinde 
bulunması nedeniyle büyük önem 
taşımaktadır” dedi.

Akdeniz’de ekonomik 
entegrasyon
Lojistik kapasitenin ilerlemesi 

için karşılıklı ticaret hacimlerinin de 
yükselmesi gerektiğini vurgulayan 
Pekcan, Akdeniz havzasındaki ül-
kelerin kapsamlı ekonomik enteg-
rasyon modelleri ve tercihli ticaret 
anlaşmaları ağlarıyla ticari iş birliği 
olanaklarını çeşitlendirmelerinin 
büyük önem arz ettiğini vurguladı. 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Fuarın 89’uncu kez kapılarını açarak köklü 
geçmişini geleceğe taşımayı sürdürdüğünü söyledi. Pandemi nedeniyle 4-8 Eylül tarihlerinde beş 
gün süreyle gerçekleşen İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl Akdeniz’de ticari ve ekonomik ilişkilerin 

ilerletilmesi gündemine odaklandı.

İzmir Enternasyonal Fuarı 89’uncu kez kapılarını açtı

İEF’de gündem, Akdeniz’de 
ekonomik entegrasyon
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ender Yor-
gancılar, İzmir Enternasyonal 
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Pekcan, “Barselona Süreci Akdeniz 
bölgesinde barış, istikrar ve refah 
alanı yaratılması hedeflerinin yanı 
sıra Serbest Ticaret Alanı oluşturul-
ması çabasıyla önemli bir bölgesel 
ekonomik entegrasyon projesidir. 
Türkiye olarak ‘Akdeniz İçin Birlik’ 
adını almış olan Barselona Süre-
ci’nin bugüne kadar sağladığı tüm 
ticari ve ekonomik olanakların daha 
da ilerletilmesi ve geliştirilmesi 
taraftarıyız” diye konuştu.

Pandemi sonrası
Türkiye’nin salın dönemi ve 

sonrası için öngörülemeyen şoklara 
daha hazırlıklı olmak adına tüm 
alternatif lojistik kanallarını kullan-
ma çabasında olacağını vurgulayan 
Bakan Pekcan, “Özellikle, liman ve 
sınır kapılarında elektronik ticaret 
ve veri transferi hizmetlerinin iyileş-
tirilmesi, ayrıca kağıtsız işlemlerin 
yaygınlaştırılması konularına önem 
ve öncelik vermemiz gerektiğini de-
ğerlendiriyoruz. Yapacağımız ortak 
çalışmalarla, Akdeniz’in ekonomik 
açıdan stratejik öneminin daha da 
artırılabileceğini değerlendiriyoruz. 
Pandeminin getirdiği süreçte, yeni-
likçi iş birliği adımlarına her zaman-

kinden daha fazla ihtiyacımız var” 
ifadesini kullandı. Pekcan, Fuarın 
resmi açılış törenindeki konuşma-
sında ise pandemi nedeniyle yaşa-
nan olumsuz şartlara rağmen köklü 
geleneğe ara vermeye gönüllerinin 
razı gelmediğini söyledi.

İzmir’in İEF gururu
Törende konuşan İzmir 

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer ise, “İzmir Enternasyonal 
Fuarı öylesine bir fuar değil, fikriyatı 
İzmir İktisat Kongresi’nde atılan 

büyük bir mirasın taşıyıcısıdır. Bu 
sene pandemi nedeniyle katılım 
sayısı ve bazı etkinliklerimizde 
kısıtlamalar olsa da İEF’yi tedbirler 
alarak açmanın gururunu yaşıyoruz” 
diye konuştu.

İzmir Valisi Yavuz Selim 
Köşger de İzmir’in sosyoekonomik 
gelişmişliğinin temel 
dinamiklerinden biri olan İEF’nin 
açılmasının önemine değindi. 
Köşger, “İletişim ve tanıtımın bir 
arada yapılabildiği İEF, İzmir ve 
Ege’nin can damarıdır” dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 3 Eylül tarihinde düzenlenen Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sanayi Odaları Konsey Toplantısı’na katıldı. Yorgancılar, videokonferans 
yöntemi ile gerçekleşen toplantıda sanayicilerin konularını konsey üyelerine aktardı. Başkan Yorgancılar 
ayrıca 18 Eylül tarihinde gerçekleşen TOBB Genel İdare Kurulu Toplantısı’nda da Odamız üyelerinin dikkat 
çektiği konuları kurul üyeleriyle paylaştı.

Yorgancılar TOBB Sanayi Odaları Konseyi ve 
Genel İdare Kurulu toplantılarına katıldı
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, 30 Ağustos Zafer 

Bayramı nedeniyle yayınladığı 
mesajda “30 Ağustos; tarihe 
karışmış olduğu ilan edilen bir 
milleti yeniden vatan toprağına 
ve bağımsızlığına kavuşturan bir 

zafer olmasından öte, “Egemenlik 
kayıtsız şartsız milletindir” 
anlayışına giden yolun anahtarı, 
cumhuriyet, demokrasi, modern 
bir hukuk devleti ve güçlü bir 
ekonomi olmanın da miladıdır. 
Öyle ki; bu zaferin önderi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün “Ordular, ilk 

hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” sözü, 
İzmir’de başlayan Anadolu’nun 
işgal sürecinin yine İzmir’de, 
tam bağımsızlıkla son bulmasını 
sağlamış ve Cumhuriyetimize 
ulaşan aydınlık yolu açmıştır” dedi.

Başkan Yorgancılar “Tek bir 
saniye dahi düşünmeden hayatlarını 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar “26 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos’ta 
tarihimize altın harflerle yazılan, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi’ni, 

98. yıldönümünde aynı heyecan ve gururla kutluyoruz” dedi.

Büyük Zaferimizi 
kutladık, 
Atatürk’ümüzü ve 
şehitlerimizi andık

30 
AĞUSTOS 
MÜCADELE 
VE ZAFER 
RUHU

GÜNDEM
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bu zorlu ve meşakkatli yola adayan, 
imkansızı başaran Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk başta olmak 
üzere, tüm şehit ve gazilerimizi 
rahmetle ve şükranla anıyorum. 
Ruhları şad olsun” diye konuştu. 

“O azme ve birlikteliğe 
yeniden ihtiyaç duyuyoruz”
Bir asrı geride bırakırken; dünya 

genelinde askeri, politik, teknoloji 
ve ekonomi alanında yaşanılan 
strateji savaşlarının, kutuplaşmaya 
ve gerginliklere sebep olduğunu 
vurgulayan Yorgancılar, şöyle 
devam etti:

“Bu süreç yeni bir dönüşümün 
de kapılarını aralamaktadır. 
Pandemi, bu süreci daha da 
hızlandırmıştır. 2023 yılına 
yaklaşırken, bu zorlu süreçten güçlü 
çıkabilmek ve mevcut dönüşüme 
ayak uydurabilmek için; kadınıyla, 
erkeğiyle, köylüsüyle, zenginiyle, 
yaşlısıyla, genciyle her mezhepten 
vatandaşıyla emperyalist güçlere 
karşı kazanılan büyük zaferin 
mücadele azmine ve birlikteliğine 
yeniden ihtiyaç duymaktayız. O 
nedenle, dünya liderlerinin saygıyla 
önünde eğildiği, ismi karşısında 
hayranlık duyduğu Atatürk’ün 
büyük dehası etrafında toplanan 

mücadele ruhunun gücünü bizlere 
yeniden hatırlatan, 30 Ağustos 
Zafer Bayramı’mız kutlu olsun. Eşsiz 
güzellikteki vatanımızda hep birlikte 
nice zaferlere...”

Cumhuriyet 
Meydanı’nda tören
30 Ağustos Zafer Bayramı 

kutlamaları, Cumhuriyet 
Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na 
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger 
tarafından konulan çelenk ile 

başladı. Çelenk sunma töreninde 
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nı Meclis 
Başkanvekili Hakkı Attaroğlu temsil 
etti.

İzmir Valiliğinin çelenginden 
sonra sırasıyla Ege Ordusu 
ve Garnizon Komutanlığı ve 
Büyükşehir Belediyesi’nin çelenkleri 
konuldu. Cumhuriyet Meydanı’ndaki 
törenin ardından protokolün 
katılımıyla Kadifekale Hava 
Şehitliğinde anma töreni ve kabir 
ziyaretleri yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki törene 
EBSO Meclis Başkanvekili Hakkı Attaroğlu katıldı.

GÜNDEM
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, “Mustafa Kemal 

Atatürk ve silah arkadaşları ile 
destansı bir mücadeleyle Birinci 
Dünya Savaşı’nın yıkım ortamından 
çok daha güçlü ve başarılı bir 
biçimde çıkmayı başaran milletimiz, 
insanlık tarihine adını kazıyarak, 
geleceğe yön vermiştir” diye 
konuştu.

“Sadece İzmir’in 
değil, Anadolu’nun 
da kurtuluşu”
İzmir’in kurtuluşunun 

98. yıldönümü nedeniyle 
bir mesaj yayınlayan EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar  “9 
Eylül 1922 tarihi, yıllar 
süren mücadelenin ve 
pes etmeme ruhunun 
meyvesinin alındığı, savaş 
ortamının barışa ve tam 
bağımsızlığa erdiği bir 
dönüm noktasıdır. Birinci 
Dünya Savaşı’nın küresel 
ölçekte yarattığı kriz, 
ülkemiz açısından şüphesiz 
ki; 1919’da İzmir’in işgaliyle 

çok daha umutsuz görünen bir 
duruma bürünmüştü. Ancak, 
Atatürk’ün önderliğindeki milli 
mücadele ile dört yıl gibi bir 
sürede elde edilen mutlak zafer, 
bu umutsuzluk ortamının yine 
İzmir’de kesin olarak yok olmasını 
sağladı. Bu bağlamda, 9 Eylül 
sadece kentimiz İzmir’in değil, 
Anadolu’nun da kurtuluşunun 
simgesi, Cumhuriyet’e  ve  aydınlık 
bir ülkeye uzanan yolun miladıdır. 

Tarihimize bu gurur verici 9 Eylül 
bağımsızlık mirasını bırakan ulu 
önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, 
silah arkadaşlarını ve tüm 
milletimizi, minnetle anıyorum ” 
dedi.

“Politik ve ekonomik 
bağımsızlığın simgesi”
1920’li yılların, sanayileşme 

ve teknoloji çerçevesinde hızla 
değişip dönüşen bir dünyaya 

“9 Eylül 1922, 
Cumhuriyet’e ve 
aydınlık bir ülkeye 
uzanan yolun 
miladıdır”  

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar:
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EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar:
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sahne olduğunu hatırlatan 
Başkan Yorgancılar “Birinci Dünya 
Savaşı’nın küresel ölçekte getirdiği 
derin belirsizliklere ve yeni bir 
savaş ihtimaline karşılık, her zaman 
daha güçlü olma zorunluluğu, 
ülkelerin özellikle savunma alanında 
sanayileşerek teknolojilerini 
ilerletmelerini zorunlu kılıyordu. Bu 
da, sadece askeri anlamda değil, 
ekonomi alanında da mücadele 
etmek anlamına geliyordu. İşte 9 
Eylül ve İzmir, askeri olduğu kadar 
ekonomik mücadelenin ve zaferin 
de simgesidir. 1923 İzmir İktisat 
Kongresi, milli sanayileşmemizin 
ve yeni iktisadi yapılanmamızın 
temel kaynağı olmuştur. Bununla 
birlikte, bir ülkenin modern dünya 
ile bütünleşmesinin en önemli 
gereği olan fuarlar ve kongreler 
açısından da, İzmir’in merkez üssü 
seçilmesi, kentimizin bir diğer 
ilerici yüzünü yansıtan tarafıdır. Bu 
çerçevede, askeri zaferin yanı sıra, 
politik ve ekonomik bağımsızlık 
ile modernleşmenin simgesi 
olan 9 Eylül’ü, 98. yılında gururla 
kutluyorum” diye konuştu.

Bugün de aynı ruhla...
Son yıllarda dünya genelinde 

ve Türkiye nezdinde kaydedilen 
gelişmelerin, 1900’lerin başında 
yaşanan belirsizlik ortamını 
andırdığını belirten Başkan 
Yorgancılar şunları söyledi:

“Uluslararası güç dengelerindeki 
değişimler, askeri ve siyasi 
belirsizlikler, terör sorunu, mülteci 
meselesi ve nihai olarak da 
COVID-19 pandemisi, tüm dünyada 
derin sarsıcı etkiler yaratıyor. 
Nitekim küresel liderler tarafından 
insanlığın 2. Dünya Savaşı’ndan bu 
yana en büyük krizle yüzleştiğinin 
belirtildiğine tanık oluyoruz. 
Dünya bir taraftan da, tıpkı 
1900’lerin sanayileşme ve teknoloji 
odağındaki dönüşüm sürecinde 
olduğu gibi, bu kez de dijitalleşme 
ve yapay zeka odağında dönüşüyor. 
Sonuç olarak, bu zorlu ortamda 
bir kez daha politik ve ekonomik 

mücadeleye ihtiyaç duyuyoruz. Bu 
yüzden, 9 Eylül ve 9 Eylül’e kadar 
sürdürülen mücadele ve kurtuluş 
ruhu, günümüze hala ilham 
kaynağımız olmaya devam ediyor. 
Dünya genelinde yaşanan bu 
süreçten, geçmişte olduğu gibi bir 
kez daha güçlenerek çıkacağımıza 
duyduğum inançla, 9 Eylül’ü bir 
kez daha kutluyor, bu zaferin her 
daim rehberimiz olma misyonunu 
sürdürmesini temenni ediyorum.”

Kentte 9 Eylül coşkusu
İzmir'in düşman işgalinden 

kurtuluşunun 98. yılı, düzenlenen 
çeşitli etkinliklerle kutlandı. 
Programlar dahilinde Cumhuriyet 
Meydanındaki çelenk töreni ve 
İzmir Valiliği önündeki bayrak 
töreni gerçekleştirildi. Cumhuriyet 
Meydanındaki törende EBSO 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Muhsin Dönmez ve Meclis 
Başkanvekili Hakkı Attaroğlu, 
Atatürk anıtına çelenk sundular. 
Kurtuluş günü kutlamalarının 
coşkusu kentte gün boyunca 
devam ederken akşam saatlerinde 
ise hologram gösterisi düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanındaki törende EBSO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Muhsin Dönmez ve Meclis Başkanvekili 
Hakkı Attaroğlu, Atatürk anıtına çelenk sundular.
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GÜNDEM

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ender 

Yorgancılar, İzmir Girişim-
cilik ve İnovasyon Merkezi 
projesi olan İzQ’nun doğ-
ru adımlarla İzmir’i aşarak 
bir Türkiye projesi haline 
gelebileceğini söyledi.

İzQ İzmir Girişimcilik 
ve İnovasyon Merkezi 
Brifing Toplantısı, Ha-
vagazı Fabrikası Kültür 
Merkezi’nde yapıldı. İzmir 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tunç Soyer’in ev 
sahipliğinde düzenlenen toplantıda 
konuşan Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, İzQ benzeri giri-
şimcilik merkezi projelerinin ağırlıklı 
olarak Amerika Birleşik Devletleri ve 
Uzakdoğu’daki şehirlerde olduğunu 
belirterek merkezin Akdeniz’de bu 
anlamda öne çıkacağını söyledi.

Daha aydınlık bir 
gelecek için
Türkiye’nin her tarafında benzer 

projelere ihtiyaç  duyulduğunun 
altını çizen Yorgancılar, 
“Bu gibi merkezlerin 
ağırlıklı olarak Amerika 
Birleşik Devletleri ve 
Uzakdoğu’daki şehirler-
de olduğunu görüyoruz. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanımızın ifade ettiği 
üzere Akdeniz’de böyle 
bir merkezin olmaması 
durumundan hareketle 
İzQ İzmir Girişimcilik ve 
İnovasyon Merkezi, bu 
anlamda da ön plana 

çıkacak. Ülkemizde birçok bankanın 
notu uluslararası derecelendirme 
kuruluşları tarafından düşürülürken 
Büyükşehir Belediyesi’nin notu-
nun AAA olduğunu görüyoruz. 
Bu oldukça çarpıcıdır. Türkiye’de 
tüm kurumlar İzmir gibi yönetilse, 
İzQ gibi projeler ülkemizin dört bir 
köşesinde ortaya çıksa, geleceğimiz 
çok daha aydınlık olacaktır” dedi.

Doğru yönetim, 
doğru sektörler
İzmir’in potansiyelini en etkili 

biçimde kullanabileceği 
başlıca sektörleri ön-
ceki dönemde yapılan 
çalışmalarla belirlemiş 
olduklarını hatırlatan Yor-
gancılar, “Böylesi güzel 
projelere sahip merkezleri 
kurmaktan ziyade doğru 
yönetmek çok daha 
önemli. Bir eseri ortaya 
çıkartıyorsunuz, ancak 
onu doğru ve efektif 
biçimde yönetemediğiniz 
zaman verimliliği olmu-
yor ve anlamını yitiriyor. 
Daha önce yaptığımız 

çalışmada İzmir’in öne çıkabilece-
ği dört sektör olarak bilgi-iletişim 
teknolojileri ve inovasyon, yenile-
nebilir enerji, havacılık ve savunma 
sanayi ile sağlık ve biyoteknoloji 
sektörlerini belirlemiştik. Dolayı-
sıyla İzQ Merkezi’nde yer alacak 
firma ve start-up’lara bu anlamda 
yönlendirme de yapılabilir diye 
düşünüyorum. Yapılacak bu önemli 
çalışmalarla İzQ sadece İzmir’in 
değil, Türkiye’nin bir projesi haline 
gelecektir” diye konuştu.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzQ İzmir Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi 
Brifing Toplantısı’nda yaptığı konuşmada “Bu oldukça çarpıcıdır. Türkiye’de tüm kurumlar İzmir 
gibi yönetilse, İzQ gibi projeler ülkemizin dört bir köşesinde ortaya çıksa, geleceğimiz çok daha 

aydınlık olacaktır” dedi.

“İzQ Türkiye’nin her yerinde olmalı”
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“İzQ Türkiye’nin her yerinde olmalı”
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Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın 
ekonomi gazeteciliğini teşvik 
etmek amacıyla düzenlediği 

EBSO Aytaç Sefiloğlu Gazetecilik 
Yarışması’nda dereceye gazeteciler 
ödüllerini aldı. 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, 1996 yılından 
bu yana gerçekleştirilen ve 2000 
yılında vefat eden Basın Müşaviri 
Aytaç Sefiloğlu’nun adının verildiği 
gazetecilik yarışmasının hem sana-
yiciler arasında ve hem de toplumun 
genelinde medya okuryazarlığına 
katkıda bulunduğunu söyledi.

Güçlü bir basınının varlığının 
ekonomik kalkınmanın çok önemli 
bir boyutunu teşkil ettiğini ifade 
eden Yorgancılar, “Basın olarak 
zorlayıcı koşullarda mesleğinizi icra 
ediyorsunuz. Tüm gazeteci arka-
daşlarımı bu çabalarından dolayı 
kutluyorum. Toplumun sesi olmaya, 
gerçekleri yansıtmaya devam etme-
niz çok önemli. Bağımsız ve güçlü 
bir medya, demokrasinin olmazsa 
olmazıdır ve bu yönüyle ekono-
mik kalkınmanın da çok önemli bir 
boyutunu teşkil eder. Gelecekte 
daha umutlu, daha aydınlık haber-
ler yapmanızı temenni ediyorum. 
Sevgili Aytaç Sefiloğlu’na bir kez 

daha Allah’tan rahmet diliyorum” 
diye konuştu.

Pandemi nedeniyle 
sembolik tören
Pandemi nedeniyle bu yıl ol-

dukça dar kapsamlı ve sembolik bir 
tören düzenlenirken başarılı basın 
mensuplarına plaketlerini EBSO 
Meclis Başkanı Salih Esen ve Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ender Yorgancı-
lar takdim etti.

Jüri üyeliklerini Dokuz Eylül 
Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Yaşar Uysal, Ege Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Çiğdem Dirik, İzmir Gazeteciler 
Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı 
Misket Dikmen, Ekonomi Muhabirleri 
Derneği İzmir Şubesi Üyesi Tolga Al-
bay, TRT İzmir İl Müdürlüğü Temsil-
cisi Murat Demirtaş, EBSO Yönetim 
Kurulu Üyeleri Muhsin Dönmez, 
Eyüp Sevimli, Hakan Ürün ve Meclis 
Üyesi İbrahim Deniz Gündüz’ün 
yaptığı yarışmada 1 Ocak 2019 ile 31 
Aralık 2019 tarihleri arasında yayınla-
nan eserler değerlendirmeye alındı. 
Röportaj dalında yapılan puanlama-
da, puanların eşit çıkması sonucu iki 
eser birinciliğe layık görüldü.

Ödül alan gazeteciler
Değerlendirme sonucu ödül alan 

gazeteciler ve eserleri şöyle sıralandı:
Haber, araştırma ve inceleme 

dalında TRT’den Sonay Teker “İzmir 
Temiz Enerji’de Birincilik Kürsüsün-
de” haberiyle birinci; Dokuz Eylül 
gazetesinden Murat Ervin “Sahibin-
den Değil Krizden” haberiyle ikinci 
ve İlkses gazetesinden Nurettin Baki 
ise “Dünya Talep Ediyor Türkiye PAS 
Geçiyor” haberiyle üçüncü oldu. Bu 
kategoride Anadolu Ajansı’ndan 
Yusuf Şahbaz da “Tavadaki Yağdan 
Ekonomiye 200 Milyon Liralık Katkı” 
haberiyle mansiyona layık görüldü.

Röportaj dalında ise Hürriyet ga-
zetesinden Mete Tamer Omur “Kafa 
Topu” haberiyle ve Dokuz Eylül ga-
zetesinde Sinan Keskin “Kar Ederken 
Batıyorlar” haberiyle birincilik ödü-
lüne layık görüldüler. Marble Trend 
dergisinden Hasan Ercazip “Onyx 
Tozuyla Salyangoz yetiştiriyorlar” 
haberiyle ikinci; Ticaret gazetesinden 
Seda Gök ise “İklimlendirmede Kü-
melenmeyi Başardılar, Tersine Beyin 
Göçünü Başlattılar” haberiyle üçüncü 
oldu. Bu kategoride İlkses gazete-
sinden Nurettin Baki de “Sanayide 
Dijital Dönüşüm Kaçınılmaz” habe-
riyle mansiyona layık görüldü.

21. EBSO Aytaç Sefiloğlu
Gazetecilik Yarışması’nda 

dereceye girenler ödüllerine kavuştu 
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Bloomberg HT canlı 
yayınına katılarak eğitim her şeyin 
başında geldiğini, yetkililerin tüm 
uyarılarına rağmen uygulamaya 
baktığımızda halkımızın bu işin 
ciddiyetinin farkında olmadığını 
belirtti. “Bana bir şey olmaz” 

düşüncesinin son derece yanlış 
olduğunu hatırlatan Yorgancılar bu 
rakamlara bu nedenle gelindiğinin 
altını çizdi. 

Üretim maliyetlerinin de 
arttığını vurgulayan Başkan 
Yorgancılar  “Bugün dolar kuru 
7,40’larda, kredi faizleri de yüzde 
15’lere geldi. Böyle bir ortamda 

üretim maliyetleri yukarıya 
doğru çıktı. Talepte bir azalma 
meydana geldiğinde, nakit akışında 
yavaşlama söz konusu olduğunda 
sektörler olumsuz olarak 
etkilenecek. Bu sadece bizim 
konumuz değil, dünyada ticaret 
daralıyor. Birçok firma özellikle 
Amerika'da, zor durumda” dedi.

Yorgancılar: “Virüs eğitimle yenilir”

İzmir’in geleceğine ilişkin konular masaya yatırıldı
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 

Tunç Soyer tarafından düzenlenen ve kentin geleceğine ilişkin gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıya 
katıldı. Toplantıya İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 
Kestelli de iştirak etti.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı 
görevine atanan Ömer Alanlı’yı ziyaret etti. Başkan 

Yorgancılar, Alanlı’yı tebrik ederek görevinde başarı 
dileklerini iletti. Ziyarette Başkan Yorgancılar’a EBSO 
Genel Sekreteri Mustafa Kalyoncu da eşlik etti.

Başkan Yorgancılar’dan İzmir Vergi 
Dairesi Başkanı Alanlı’ya ziyaret

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Geri Kazanım İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili 
olarak EBSO 62’nci Atıkların 
Geri Kazanılması Sanayi Meslek 
Komitesi üyelerinden bilgi aldı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
62’nci Atıkların Geri Kazanılması 

Sanayi Meslek Komitesi 
toplantısında EBSO’nun girişimiyle 
kuruluşu onaylanan Geri Kazanım 
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 
ile ilgili konular masaya yatırıldı. 
Toplantıya EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar ile 
Komite Başkanı Şaban Bolat, 
Cuma Kayar, Ergin Erdinç, Mümin 

Tunalı ile EBSO Genel Sekreteri 
Mustafa Kalyoncu katıldı.

Toplantıda Başkan Yorgancılar, 
organize sanayi bölgesinin 
kuruluş çalışmaları ile ilgili olarak 
komite üyelerinden bilgi aldı 
ve bakanlığa iletecilek konular 
hakkında görüş alış verişinde 
bulunuldu.

Geri 
Kazanım 
İhtisas 
OSB’de 
süreç 
ilerliyor
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Metin AKDAŞ
EBSO Yönetim 
Kurulu Üyesi

NEDEN HALKA ARZ?
Değerli EBSOHABER okurları,
Bir çoğunuzun bildiği üzere geçtiğimiz 

günlerde Dinamik Isı isimli firmamız, 
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) 
gerekli izni alarak Borsa İstanbul’da halka 
açıldı ve 3 Eylül’den itibaren DNISI kodu 
ile işlem görmeye başladı.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın 
Ender Yorgancılar, Temmuz ayı EBSO 
Meclis toplantımızda sermaye yetersizliği 
nedeni ile kaynak arayışında olan 
firmalarımıza borsaya açılmanın da 
alternatif bir yol olduğunu vurgulamış ve 
değerlendirmelerini önermişti.  Uzunca 
bir süredir yürüttüğümüz hazırlıklardan 
haberdar olduğu için de benden halka 
arz ihtiyacı neden kaynaklandı, nasıl 
bir yol izlediniz vb gibi süreç ile ilgili 

deneyimlerimizi sizlerle EBSOHABER’de 
paylaşmamı istedi. Başkanımızın isteğini 
aynı zamanda görev olarak da kabul 
ettim; çünkü bizim durumumuzda 
olup da kaynak sıkıntısı çeken onlarca 
KOBİ’mizin olduğunu, bununla birlikte 
gerek bilgi eksikliği, gerekse de çeşitli 
endişe ve çekincelerle banka kredisi 
dışında kurumsal enstrümanlara 
yönelemediklerini de bildiğim için bu 
yazıyı kaleme aldım.

Yazımın akışına gelirsek, öncelikle 
baştan itibaren yaşadığımız süreci ve 
süreç boyunca deneyimlediklerimizi ve 
kazanımlarımızı size anlattıktan sonra, 
şirketlerimizi halka açmanın yararlarını da 
anlatarak yazıyı bitireceğim.

Bu arada firmamızla ilgili vereceğim 

GÜNDEM
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dışında kurumsal enstrümanlara 
yönelemediklerini de bildiğim için bu 
yazıyı kaleme aldım.

Yazımın akışına gelirsek, öncelikle 
baştan itibaren yaşadığımız süreci ve 
süreç boyunca deneyimlediklerimizi ve 
kazanımlarımızı size anlattıktan sonra, 
şirketlerimizi halka açmanın yararlarını da 
anlatarak yazıyı bitireceğim.

Bu arada firmamızla ilgili vereceğim 
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bilgilerin, Kamuoyu Aydınlatma 
Platformu’nda (KAP) ve firmamızın 
internet sitesinde yayınlanmış olan 
izahname seti içerisinde yer aldığını 
da belirtmek istiyorum.

Neden ihtiyaç duyduk?
Öncelikle, biz 29 yıllık bir 

firmayız; ama sanayiye girişimiz 
2004 yılında oldu. Özellikle üretim 
için seçtiğimiz yalıtım ve ambalaj 
amaçlı teknik köpükler alanında 
makine ekipman yatırımları ciddi 
miktarda kaynak gereksinimine 
sahip iken, köpük üretimi nedeni 
ile büyük hacimli fabrika binalarına 
da ihtiyacımız olduğundan ek bir 
kaynağa daha ihtiyacımız vardı. 
Kendi kaynaklarımızla işi bir 
yere kadar işi getirebildik, ancak 
önümüzde fırsat pencereleri açık 
iken ve işimizi büyütecek öngörü 
ve vizyona da sahip iken kaynak 
yetersizliği, hızlı büyümemizi 
engelliyordu. 2010 yılında şirketin 
önüne bir hedef koyduk, stratejik bir 
ortaklık veya kurumsal finansman 
yolu ile banka kredisi dışında 
bir kaynağı şirkete alarak satış 
gelirlerimizi hızla büyütüp, en geç 
2020 yılsonuna kadar şirketi halka 
açarak borsaya kote etmek. 

Nasıl başladık?
Bu kararı aldıktan hemen 2-3 ay 

sonra biraz da tesadüfi bir şekilde, 
bizim sektörümüzde faaliyet 
gösteren Belçika menşeli bir firma 
ile stratejik ortaklık görüşmelerine 
başladık.

2012 sonuna kadar süren ve 
yönetim şekli,  firma değeri, hisse 
oranları vb gibi her konuda anlaşmış 
iken ödemelerin performansa 
bağlanarak iki yıla yayılacak 
olması sebebi ile ve biraz da bizim 
henüz hazır olmamamızın verdiği 
kararsızlıktan dolayı görüşmeler 
başarısızlıkla sonuçlandı.

Görüştüğümüz firma o zaman 
200 milyon Euro civarında bir satış 
hasılatına sahipti ve bu rakam, 
bizden nerede ise 40 kat fazla bir 
satışa tekabül ediyordu. Kaldı ki 

bu durum, bir taraftan da bizleri 
acaba şirketi kayıp mı ederiz 
endişesine sevk ediyordu. Ortaklık 
görüşmelerini sürdürdüğümüz söz 
konusu iki yılın faydasını, izleyen 
dönemde büyük oranda gördük.

Öncelikle büyük bir deneyim 
yaşadık; tüm finansallarımız 
bağımsız denetimden geçtiği 
için, finansalları okumayı, iş planı 
yapmayı, bütçe hazırlamayı, şirket 
nakit akışını yönetmeyi, fizibilite 
yapmayı, kısaca kurumsal yönetim 
ilkelerine adapte olmaya başladık. 
Örneğin 2010 yılından beri yılda iki 
kez bağımsız denetim raporlarımız 
hazırlandı ve finans kuruluşlarına 
bunları verdik.  Bu arada 2011 
yılında 5 milyon Doları bulan hacme 
sahip bir yatırım yaptık ki, bunun 
finansmanı için bankalara yatırımın 
fizibilitesi ile birlikte şirketin aynası 
olan bağımsız denetim şirketince 
hazırlanan ve banka nezdinde 
güvenilir ve şeffaf olan bu raporları 
verdiğimizde, bankalar hiçbir zorluk 
çıkarmadı ve krediye erişimimiz 
kolay oldu.

Ne zaman Borsaya 
yöneldik?
Stratejik ortaklık denememiz 

başarısızlıkla sonuçlanınca, 
kurumsal finansman yollarından 
biri olan ve uzun vadede şirketlere 
büyük katkısı olan “halka arz” 
seçeneğine yöneldik. Bu doğrultuda 
çalışmalarımızı yoğunlaştırmış 
iken 2013 yılında 5 milyon Doları 
bulan bir yatırımla henüz iki yıl 
önce devreye aldığımız tesiste 
çıkan yangınla büyük bir talihsizlik 
yaşadık. Burada bahsetmeden 
geçemeyeceğim; Sevgili Ender 
Başkanıma bir kere daha teşekkür 
ederim. Yangın gecesi haberi alır 
almaz sürece dahil oldu ve ertesi 
gün Pazar olmasına rağmen gün 
boyu Tire’deki fabrikamızda bizimle 
beraber idi. Sigorta şirketinden 
paramızı alana kadar da işi takip 
etti. Teşekkürler Başkanım...

Doğal olarak tüm planlarımız 
altüst oldu. Bu nedenle, halka arz 

çalışmalarımızı da bir müddet 
askıya aldık. 2014 yılı başından 
itibaren tesisimizi hızla yeniledik, 
2015 yılı başlarında yeniden 
devreye aldık. Yaşadığımız bu acı 
deneyim, teknik olarak eksik ve 
ihmal ettiklerimizin neler olduğunu 
da öğretti bize... O zaman henüz 
dört binadan oluşan tesislerimizin 
tamamını bu vesile ile yangın 
algılama ve söndürme sistemleri ile 
donattık, teknik olarak alınabilecek 
tüm önlemleri aldık, personelimizi 
iş güvenliği anlamında sıkı bir 
eğitimden geçirdik ki çok şükür, 
o günden bugüne kadar başımıza 
yeni bir kaza daha gelmedi. Üretim 
hatları ve binalardaki yenilemeyi 
yaptıktan ve tesislerimizin tamamı 
tekrar çalışır duruma getirdikten 
sonra, halka arz çalışmalarımızı 
yeniden gündeme aldık.

Nasıl yürüdük?
Öncelikle Yönetim Kurulumuzu 

iki kişiden yedi kişiye çıkardık; biri 
halka arz süreçlerimize destek 
olmak üzere iki tane bağımsız üyeyi 
dışarıdan yönetim kurulumuza 
aldık. Limited olan şirketimizi 2012 
yılı Ağustos ayında zaten bu amaçla 
A.Ş.’ye çevirmiştik. Hemen ana 
sözleşmemizi tadil ettik, SPK’dan 
kayıtlı sermaye sistemine geçiş 
onayını alarak, Ticaret Bakanlığına 
tescil ettirdik.

Zira kayıtlı sermaye sistemine 
geçmeden halka arz mümkün 
değil; sermaye artışları da kayıtlı 
sermaye tavanı içinde kalmak 
koşulu ile Genel Kurul ihtiyacı 
olmadan Yönetim Kurulu kararı ile 
alınabiliyor.

2016 ve 2017 yıllarına ait bilanço,  
karlılık ve favök gibi finansal 
tablolarımız ve rasyolarımızın halka 
arz sürecinde bizi desteklemesi için 
satış gelirlerimizi artırmak üzere 
mevcut tesislerimizde kapasite 
artışı şeklinde yatırımlar yaptık.

2017 yılı satış gelirlerimiz halka 
arz projemizi destekler şekilde 
gerçekleşince, 2018 yılı Nisan ayında 
bağımsız denetimden geçmiş 2017 
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yılsonu finansalları ile halka açılmak 
üzere SPK ve Borsa İstanbul’a ilk 
başvurumuzu yaptık. SPK ve Borsa 
tarafından atanan uzmanlarımız 
tarafından eksiklik olarak görülen 
düzeltme ve düzenlemeler zaman 
aldığından, 2018 yılsonu finansalları 
ile 2019 Nisan ayında başvurumuzu 
yeniledik. Bu arada sermaye 
piyasaları konusunda var olan bazı 
mevzuatların geliştirilmesi amacı 
ile değişikliğe gidilmesi ve borsa 
kotasyon yönetmeliğinde yapılan 
değişiklikler sonunda halka arz 
edilecek asgari tutar olan 20 milyon 
TL işlem görme sınırı 30 milyon 
TL’ye çıkarılınca başvurumuzu 2019 
yılsonunda gerçekleşecek olan 
finansallarımız ile yapmak üzere 
geri çektik.

Bu arada şirketimizin halka 
arzı için Gedik Yatırım ile anlaştık 
ve 2019 yılsonunda bağımsız 
denetimden geçen finansallarımız 
ile başvurumuzu yenilemeyi planlar 
iken araya Covid-19 girdi. Yeniden 
2020 yılı üç aylık finansallarımızı 
bağımsız denetime tabi tutarak 
halka arza yönelik hazırlanan 
dokümanlar ve eklerini (İBD Özeti, 
İBD, SPAN, FTR, BDR, BHR vs.) 
hazır ederek, Haziran ortasında 
eş zamanlı olarak SPK ve Borsa 
İstanbul’a yeni başvurularımızı 
yaptık. Akabinde Borsa ve SPK 
tarafından atanan uzmanlarımızın 
denetimine tabi olduk. Süreç 
boyunca yapılan tüm bu denetimler, 
firmamıza ve çalışanlarımıza, 
kurumsal yönetim ilkelerine uyum 
sağlama konusunda son derece 
olumlu katkılar yaptı ki eskiden iki 
ayda alamadığımız raporlara, süreç 
içinde kurduğumuz sistematik 
sayesinde şimdi istediğimiz anda 
ulaşabiliyoruz.

Nasıl gelişti?
Borsa ve SPK tarafından yapılan 

değerlendirmeler sonunda çıkan 
uygun görüşler ile SPK, 20 Ağustos 
günü halka açılmamıza onay verdi. 
Ertesi gün KAP’ta ve aracı kurum 
ile eş zamanlı olarak internet 

sitelerimizde halka arz iznimiz 
ile ilgili doküman ve izahname 
setimizi yayınlayarak 27-28 Ağustos 
tarihlerinde borsada birincil 
piyasada sabit fiyatla talep toplama 
yöntemi ile halka arz olacağımızı 
duyurduk.

Burada dikkatinizi çekmek 
istediğim bir detay var; ilk gün 
yeterli talep oluşacağını tahmin 
edebildiğimiz halde hissenin halka 
arzdan sonra derinlik kazanması 
ve mümkün olduğunca yayılması 
adına, yeterli talep gelmesi 
halinde birinci gün talep toplamayı 
durdurma hakkımız olmasına 
rağmen, aracı kurumumuz ile 
birlikte bu yolu seçmedik ve 
duyurularımızda, televizyon 
ve Youtube kanallarındaki 
söyleşilerimizde talep toplamayı 
durdurmayacağımızı, iki gün 
boyunca talep toplamaya devam 
edeceğimiz de beyan ettik.

Bu arada SPK Başkanımız Sayın 
Ali Fuat Taşkesenlioğlu bir gazeteye 
verdiği beyanda bu yıl 350 bin yeni 
yatırımcının borsada yatırım hesabı 
açtırdığını söylemişti ki, sadece 
pandemi döneminde 300 bin yeni 
kişinin katıldığını da duymuştuk.

Firmamızın 29 yıllık güven veren 
geçmişine, geniş müşteri ve bayi 
ağı ile İzmir başta olmak üzere 
İstanbul ve Ankara gibi büyük 
metropollerdeki tanınırlığımızın 
verdiği özgüven ile yeterince talep 
olacağını düşünmekle birlikte, 
açıkçası bu yeni yatırımcılara da 
güveniyorduk.

Sonuç...
Sonuç tam da istediğimiz gibi 

gerçekleşti. 3,52 -TL hisse başı fiyat 
ile satışa sunduğumuz 8.700.000 
adet hissemize 27 kattan fazla 
olarak 850 milyon TL’ye yakın bir 
talep geldi. 217’si yabancı ülke 
vatandaşı, 131’i kurumsal firma 
olmak üzere 175.971 kişi firmaya 
ortak oldu. 27 kat talep, Borsa 
tarihinin bir rekoru idi ki yoğun 
talep karşısında Borsa’daki rutin 
işlerde bile aksama yaşandığı 

KAP’da duyuruldu.
Bu sonucun alınmasında 

çalışanlarımızın 29 yıllık emeği, 
işlerimizi layığı ile yapmamızı 
sağlayan tedarikçilerimizin desteği, 
bizimle çalışmayı tercih eden 
değerli müşterilerimizin güveni esas 
rolü oynamakla birlikte, pandemi 
sürecinde borsada oluşan yatırımcı 
iştahı ve konjoktürel etki ile birlikte, 
sermaye piyasalarına yönelik yeni 
birçok düzenlemenin yatırımcıya 
verdiği güven de vardı elbette.

Emeği geçen herkese ve 
firmamıza inanarak önümüzü açan 
Borsa İstanbul ve SPK yetkililerine 
teşekkür ederim. Güvenlerini boşa 
çıkarmayacağız.

Ne yapacağız?
İzahname ve fon kullanım 

raporlarımızda da belirttiğimiz 
üzere halka arz gelirinin;

A) Yüzde 45 tutarını katma 
değerli üretim kapasitemizi 
artırmak üzere makine ve ekipman 
yatırımında;

B) Yüzde 40 tutarını, 
kapasite artışı nedeni ile işletme 
sermayesinde oluşacak açığı 
kapatmak üzere;

C) Yüzde 10 tutarını, başta 
ihracat pazarları olmak üzere 
satış, dağıtım ve pazarlama 
çalışmalarında;

D) Yüzde 5 tutarını Ar-Ge 
ve laboratuvar yatırımlarında 
kullanarak şirketi projeksiyon 
dönemi sonunda hedeflediğimiz 
gelir ve karlılık seviyelerine 
ulaştırarak, hissedarlarımız, 
çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımız 
için değer ve daha fazla istihdam 
yaratan firma konumuna gelmek 
öncelikli hedeflerimizdendir.

Değerli Okurlar,
SPK Başkanımız bir demecinde 

yatırımcılara yönelik olarak “Borsa 
kumarhane değildir.  Borç parayla 
ya da krediyle borsaya girilmez” 
demişti. EBSO Meclis Üyemiz Sayın 
Mehmet Karahaliloğlu’nun da geçen 
ayki meclis toplantımızda belirttiği 
üzere “Borsada oynanmaz, yatırım 

GÜNDEM



26 EYLÜL 2020

yılsonu finansalları ile halka açılmak 
üzere SPK ve Borsa İstanbul’a ilk 
başvurumuzu yaptık. SPK ve Borsa 
tarafından atanan uzmanlarımız 
tarafından eksiklik olarak görülen 
düzeltme ve düzenlemeler zaman 
aldığından, 2018 yılsonu finansalları 
ile 2019 Nisan ayında başvurumuzu 
yeniledik. Bu arada sermaye 
piyasaları konusunda var olan bazı 
mevzuatların geliştirilmesi amacı 
ile değişikliğe gidilmesi ve borsa 
kotasyon yönetmeliğinde yapılan 
değişiklikler sonunda halka arz 
edilecek asgari tutar olan 20 milyon 
TL işlem görme sınırı 30 milyon 
TL’ye çıkarılınca başvurumuzu 2019 
yılsonunda gerçekleşecek olan 
finansallarımız ile yapmak üzere 
geri çektik.

Bu arada şirketimizin halka 
arzı için Gedik Yatırım ile anlaştık 
ve 2019 yılsonunda bağımsız 
denetimden geçen finansallarımız 
ile başvurumuzu yenilemeyi planlar 
iken araya Covid-19 girdi. Yeniden 
2020 yılı üç aylık finansallarımızı 
bağımsız denetime tabi tutarak 
halka arza yönelik hazırlanan 
dokümanlar ve eklerini (İBD Özeti, 
İBD, SPAN, FTR, BDR, BHR vs.) 
hazır ederek, Haziran ortasında 
eş zamanlı olarak SPK ve Borsa 
İstanbul’a yeni başvurularımızı 
yaptık. Akabinde Borsa ve SPK 
tarafından atanan uzmanlarımızın 
denetimine tabi olduk. Süreç 
boyunca yapılan tüm bu denetimler, 
firmamıza ve çalışanlarımıza, 
kurumsal yönetim ilkelerine uyum 
sağlama konusunda son derece 
olumlu katkılar yaptı ki eskiden iki 
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piyasada sabit fiyatla talep toplama 
yöntemi ile halka arz olacağımızı 
duyurduk.
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yeterli talep oluşacağını tahmin 
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İstanbul ve Ankara gibi büyük 
metropollerdeki tanınırlığımızın 
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olacağını düşünmekle birlikte, 
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yatırımcılara yönelik olarak “Borsa 
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yapılır” dedi.
Bu iki doğru söze atıfta 

bulunarak bu bölüme başlıyorum. 
Zira Borsamız tarihinde ilk defa, 
bu yılbaşından itibaren çok sayıda 
yatırımcı sayısına ulaştı. Bu nedenle 
bizden önce borsaya açılan 
firmalara da çok ciddi talepler 
geldi. Bu durum borsanın derinlik 
kazanması adına çok sevindirici 
bir konu olmakla birlikte, eğer yeni 
girenler  “aldıkları tüyo” veya “toto 
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ile oluşan hisse fiyatını,  hisseleri 
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umut verici bir gelişmedir. Bunu 
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fon sağlamak amacıyla; finansal 
kaynak açığı olan şirketler ise 
banka kredisi veya borçlanmaya 
başvurmadan yatırımlar yapabilmek 
ya da borçlarını ödeyebilmek 
için halka arz edilirler. Diğer 
taraftan yatırımcılar da hisse 
senedi alarak borsada işlem gören 
şirketlerin değerlerine yatırım 
yapabilme fırsatı bulurlar. Halka 
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tedarikçilerine ve çalışanlarına 
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Kredibiliteyi arttırır: Halka arz 
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ve tedarikçiler için bir güven ortamı 
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Değer artışı sağlar: Halka açık 
şirketler, halka arz edilmemiş 
şirketlere göre daha şeffaf ve 
bilinirliği yüksek olduğu için bu 
durum şirketin değerine olumlu 
yansır.

Sonsöz...
Değerli Dostlar, yukarılarda da 

söylediğim bir konu var. Firmamıza 
2010 yılında ortak olmak isteyen 
Belçikalı şirket, o dönem 200 
milyon Euro satış gelirine sahip 
iken, bizden 40 kat fazla ciroya 
sahipti. Buna tersten bakarsak 
aynı işi yaptığımız için bizim 
firmanın önünde 40 kat büyüme 
potansiyeli de var demektir aynı 
zamanda. Bizim hikayemizde 
büyümek var; büyümek, ama 
sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme 
performansı göstererek...

Almanya’ya ilk gittiğim yıllarda 
canlı çiçek ve çiçek tohumları satan 
bir çiçekçi dükkanı görmüştüm. 
Girişinde “1620’den beri buradayız” 
yazıyordu ki gıpta ile bakmıştım. 
Dükkan tertip ve düzen içinde, 
çiçek soğanları ortam ısısına ve 
cinslerine göre yerlerine  ayrılmış, 
etiketlenmiş, dikim zamanı, tarifleri 
vs. her şey planlı. Bir çiçekçi, 400 
yıldır işini yapıyor, aynı yerde, 
muhtemelen aynı kalitede, kaç 
kuşak değişti kim bilir... Bizde ise 
üretim yapan aile şirketlerinin 
ömrü bile ortalama 25 yıl civarında 
iken, Avrupa’da 50-60 yıl arasında 
değişiyor iken, çiçekçi dükkanı 
400 yıldır faaliyette. Yani burada 
sürdürülebilir bir büyüme için 
gelecek jenerasyonlarını önceden 
hazırlama ve kurumsallaşma 
söz konusu. İşini aynı kalitede, 
aynı ciddiyet ile yapmak ancak 
kurumsallaşma ile sağlanır.

Halka arz yolu oldukça zor 
ve engelli bir yoldur. Yola çıkıp 
da bırakan o kadar çok firma var 
ki... Süreç, emek ve çaba istiyor, 
bıkmadan sabırla devam etmeyi 
gerektiriyor.

Büyük düşünür Konfüçyus, 
“Bin millik bir yolculuk, atılacak 
olan tek bir adımla başlar” der. 
Belki eklemek gerekirdi, “inançla 
atılacak bir adım, bıkmadan, 
usanmadan ve yorulmadan 
yürümek...”

Sevgiyle kalın.

GÜNDEM
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AVRASYA’DA 
ÇİN-RUSYA-HİNDİSTAN 
İŞBİRLİĞİ GÜÇLENİYOR
“G-20’nin de önemli ülkeleri olan Çin, Rusya ve Hindistan’ın önümüzdeki yıllarda 
uluslararası konularda daha etkin olma çabalarının sonuçlarını yakından takip 
edeceğiz. Etkili ve başarılı olmaları halinde, dünyadaki güç dengesinin Avrasya 

lehine değişimine katkı yapacağını söyleyebiliriz.”

Şangay İşbirliği Örgütü (SCO) 
Dışişleri Bakanlarının, Birleşmiş Milletlerin 
kuruluşunun 75’inci yılı toplantıları 
öncesinde Moskova’da yapılan 
toplantılarda alınan kararların dışında 
Çin, Rusya ve Hindistan arasında yapılan 
görüşmelerin sonuçlarından, üç ülkenin 
ekonomik ve siyasi konulardaki işbirliğinin 
önümüzdeki dönemde çok daha kapsamlı 
ve güçlü olacağı anlaşılmaktadır. Bu üç 
ülke, özellikle de ABD ve batı dünyasıyla 

ilişkilerinde, bugüne kadar olduğundan 
daha fazla birlikte hareket etme 
kararlılığında olduklarını açıklamışlardır.

Bilindiği gibi önceki versiyonu 
Şangay Beşlisi (Çin, Rusya, Kazakistan, 
Kırgızistan, Tacikistan) olarak bilinen, 
politik, ekonomik ve güvenlik işbirliği 
örgütü SCO, Özbekistan’ın da eklenmesi 
ile Haziran/2001 yılında anons edilmiş, 
bir yıl sonra örgütün kuruluş anlaşması 
Haziran/2002’de imzalanmış; anlaşma 19/
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Eylül/2003 itibariyle de yürürlüğe 
girmiştir. 2017’de Hindistan ve 
Pakistan’ın örgüte tam üye olarak 
katılımıyla örgüt genişlemiştir. 
Gelinen aşamada, örgütün 8 
tam üyesi; Afganistan, Belarus, 
İran ve Moğolistan’dan oluşan 4 
gözlemci üyesi; Türkiye, Ermenistan, 
Azerbaycan, Kamboçya, Nepal ve Sri 
Lanka’dan oluşan 6 diyalog grubu 
üyesi bulunmaktadır. Örgüt bu 
haliyle, dünya nüfusunun neredeyse 
yarısını, küresel milli gelirin de 
yüzde 25’ini temsil etmektedir. 
İran’ın örgüte tam üyeliği kabul 
aşamasında olup önümüzdeki 
yıllarda diğer gözlemci üyelerin 
tam üyeliğe geçişi beklenmekte, 
bu çerçevede Türkiye’nin üyeliği de 
konuşulmaktadır.

Moskova toplantılarında 
yapılan görüşmeler ve sonrasında 
yapılan açıklamalara bakılırsa SCO 
bünyesinde yer alan (aynı zamanda 
G-20’nin önemli ülkeleri) üç büyük 
ülke Çin, Rusya ve Hindistan, 
son uluslararası gelişmeler ile 
pandeminin etkilerini de dikkate 
aldıkları üçlü görüşmelerinde, 
aralarındaki işbirliğini güçlendirerek 
dünya barışına ve istikrarına 
birlikte katkı sağlamak istediklerini 
açıklamışlardır. Her üç ülkenin de 
ortak ilgi, girişim ve işbirliği alanları 
yedi başlıkta aşağıda özetlenmiştir.

1- Çok kutupluluk: İnsanlığın 
gelişimi için vazgeçilmez olan 
dünyada çok kutupluluğun 
desteklenmesi. Bu amacın 
sağlanması için uluslararası ilişkilerin 
demokratikleşmesi daha aktif teşvik 
edilecektir.

2- Çok taraflı katılım: İnsanlık 
orman kanunları çağlarına geri 
dönemez. Medeniyetlerin gelişimi 
için çok taraflılık, uluslararası 
konulara olabildiğince geniş katılım 
desteklenecektir.

3- Uluslararası hukuk ve BM: 
Uluslararası hukuka uyulmasında 
ısrarcıyız. Özellikle, Birleşmiş 
Milletler anlaşmasına ve diğer 
ülkelerin içişlerine, toprak 
bütünlüğüne ve egemenliğine 

karışmamak olarak özetlenebilecek 
“Five Principals of Peaceful 
Coexistence” ilkesinden taviz 
verilmemelidir.

4- Egemenlik hakları: Diğer 
ülkelerin içişlerine karışılmamalıdır. 
Her ülke kendi içişlerine kendisi 
karar vermeli, her ülkenin halkı kendi 
yolunu kendisi seçebilmelidir.

5- Küreselleşme: Küreselleşme 
trendi sürdürülmelidir. Küresel 
endüstri ve arz zincirindeki istikrar 
bozulmamalı, küreselleşme 
katılımcı ve “kazan-kazan” ilkesiyle 
desteklenmelidir.

6- Ülkelerin kalkınması: Ulusal 
kalkınmaya ve ekonomilerin 
canlandırılmasına kararlıyız. Üç 
ülkedeki büyüme diğerlerinin 
menfaatinedir ve diğerlerine fırsatlar 
yaratır, ekonomik kalkınma yolunda 
üç ülke birbirine destek olacaktır.

7- Küresel yönetim: Üç ülke 
küresel yönetim organlarına 
destek olacaklardır. Uluslararası 
kuruluşların, yeni tehditlere ve 
girişimlere etkin müdahale ve 
çözüm bulma kabiliyeti artırılmalıdır.

Yukarıdaki konular, üç ülkenin 
işbirliğini güçlendirecek alanlar 
olarak belirlenmiştir. Amaçlanan 
işbirliğinin etkili olabilmesi halinde, 
dünya genelinde diğer ülkelerin de 
ortak hareket etme ve işbirlikleri 

oluşturma çabalarına pozitif 
katkı yapılacağı düşünülmektedir. 
Toplam 3 milyarı aşan nüfusu ve 
ekonomilerinin büyüklüğü 20 trilyon 
ABD Dolarına yaklaşan bu üç ülke; 
bir yandan SCO örgütü ile ABD’ye 
karşı güç dengesi oluşturmaya çaba 
sarf ederken, yeni geliştirdikleri 
üçlü mekanizma ile de daha hızlı 
karar alınabilmesi, somut hızlı 
adımlar atılabilmesi ve önleyici 
aksiyon alabilecek etkin bir yapı 
oluşturulmasını hedeflemiştir.

Pandeminin olumsuz etkileriyle 
mücadele, ABD’nin ekonomik 
yaptırımlarına karşı ortak hareket 
edilmesi ile doların rezerv para 
niteliği ve uluslararası ticaretteki 
hakimiyetine karşı (dijital para gibi) 
alternatif çözümler oluşturulması 
konularında, SCO bünyesindeki 
girişimlere ek olarak bu üçlü yapı 
yeni enstrümanlar ve üçlü işbirliğiyle 
de etkili bir güç oluşturmaya 
çalışmaktadırlar. G-20’nin de 
önemli ülkeleri olan Çin, Rusya ve 
Hindistan’ın önümüzdeki yıllarda 
uluslararası konularda daha etkin 
olma çabalarının sonuçlarını 
yakından takip edeceğiz. Etkili ve 
başarılı olmaları halinde, dünyadaki 
güç dengesinin Avrasya lehine 
değişimine katkı yapacağını 
söyleyebiliriz.
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LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ 
VE KANUNİ TEMSİLCİLERİNİN 
KAMU ALACAĞINA İLİŞKİN 
SORUMLULUKLARININ DANIŞTAY 
KARARI IŞIĞINDA İNCELENMESİ

Giriş
İlgili kanunda bir açıklık olmaması 

sebebiyle limited şirketin tahsil 
edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği 
anlaşılan borçlarından limited şirket 
ortakları, kanuni temsilcilerle aralarında 
bir sıralama olmaksızın sorumlu tutulmuş 
ve bu husus limited şirket ortaklarını 
şirket hissesi devri ve satın alımı 
açısından zor duruma sokmuştur.

Limited şirket ortaklarının 
sorumluluğu
Limited şirket ortaklarının Türk 

Ticaret Kanunundan kaynaklanan bir 
sorumluluklarının olmasının yanında 
ayrıca şirketin kamu borçları karşısında 
da bir sorumluluğu vardır. Ancak 
ortakların ve kanuni temsilcilerin 
sorumlulukları fer’i niteliklidir. Limited 
şirket ortağına ilişkin sorumluluk şirket 
sermayesi ile sınırlıdır ve bu sorumluluk 
sınırlı şahsi sorumluluk ve kusursuz 
sorumluluktan ibarettir. Aynı zamanda 
bu sorumluluk vergi sorumluluğu değil 

tahsilat muhataplığı sorumluluğudur. Yani 
limited şirket ortağının vergi alacağından 
olan sorumluluk, tahsil ile ilgilidir.

Ancak limited şirketi ortakları özel 
hukuk alanında sermaye şirketlerinin 
üçüncü şahıslara olan borçlarından dolayı 
yalnızca malvarlıkları ile sorumlu olurlar.

Kamu alacakları AATUHK md. 1 
ve md. 2 kapsamına giren alacaklar 
olmakla birlikte bunlar dışındaki alacaklar 
kamu alacağı niteliğinde olsa dahi 
hakkında özel bir hüküm bulunmadığı 
müddetçe bu kanun kapsamında 
değerlendirilmeyecektir.

AATUHK md. 35/1 gereğince 
“Limited şirketten tamamen veya 
kısmen tahsil edilemeyen ya da tahsil 
edilemeyeceği anlaşılan kamu alacakları 
için ortağın sorumluluğuna gidilir.” 
Bu hüküm uyarınca kamu alacağının 
asıl borçlusunun limited şirket olduğu 
anlaşılmaktadır. Hüküm gereği bu 
alacaklar kamu alacağıdır dolayısıyla 
eğer limited şirketin borcu kamu borcu 
değil ise şirket ortaklarının sorumluluğu 

Av. Murat ULUSU
EBSO Hukuk Danışmanı
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olmayacaktır.  
AATUHK md. 35 ve 

VUK md. 10 hükümlerinde 
limited şirketlere 
ait vergi borçlarının 
kısmen veya hiç tahsil 
edilememesi durumunda 
önce kime gidileceği 
düzenlenmemiştir.

Kamu alacakları 
için ortakların 
sorumluluklarına 
gidilmesi, bu alacakların 
şirketten tamamen 
veya kısmen tahsil 
edilememesine ya da tahsil 
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tahsili için başvurulan ortağın bu 
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öncelikle limited şirketin haczi 
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Kanuni temsilcinin öncelikli 
olarak takip edilmesinin 
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şirketlerinin tahsil edilemeyen 
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Bir görüş, önceliğin kanuni 

temsilcilerde olduğunu savunurken 
bir diğer görüş de aralarında bir 
sıralama olmadığını savunmuş, 
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şirketlere ait vergi borçlarının 
kısmen veya hiç tahsil edilememesi 
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tahsil  edemediği 
veya edemeyeceğini 
anladığı durumda 
isterse kanuni temsilciye 
gitmeden şirket ortağına 
başvurabilecektir.

Sonuç
Sermaye şirketleri aralarında 

en önemlileri limited şirket ve 
anonim şirkettir. Anonim ve limited 
şirketlerin faaliyet ve kuruluş 
amaçları arasında bazı farklılıklar 
mevcut olsa bile ortaklık yapısına 
bakıldığında her ikisi de temelde 
benzerliklere sahip olup ayrıca 
ikisinin de sermaye şirketi olması 
sebebiyle ortaklıkların hukuksal 
durumları aynıdır. Şirket tüzel 
kişiliğinin kamu borçlarından 
doğan sorumluluk, başta anonim 
şirket ve limited şirket arasında 
benzerlik gösterirken yasalar ile 
yapılan düzenlemeler sebebiyle 
limited şirket ortakları aleyhine bir 
durum mevcut olmuştur. Yapılan 
düzenleme her ne kadar kamu 
alacağının korunmasına yönelik 
olsa da, sermaye şirketleri ortakları 
arasında limited şirket ortakları 
aleyhine eşitsiz bir durumun ortaya 
çıkmasına yol açmıştır.

6183 sayılı kanunun 35. maddesi 
limited şirket ortaklarının aleyhine 
olup ayrıca durumlarını daha da 
belirsiz ve dezavantajlı bir hale 
getirmiştir. Yapılan düzenlemelere 
hukuk güvenliği ve eşitlik ilkeleri 
kapsamında ayrıca silahların 
eşitliğini sağlayacak biçimde 
yeniden şekil verilmelidir. Zira 
mevcut haliyle madde içeriği 
limited şirket ortaklarının şirketin 
kamu alacağından sorumluluğunu 
fazlasıyla genişleterek bireysel 
haklar ile kamu yararı arasındaki 
dengeyi sarsmaktadır.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Salih Esen, Ağustos ayı 
Meclis toplantısının açılışında 

yaptığı konuşmada 30 Ağustos Zafer 
Bayramının 98. yıldönümünü kutladı 
ve Başkomutan Mustafa Kemal 
Atatürk başta olmak üzere silah 
arkadaşlarını şükranla ve rahmetle 
andı.

Esen, 30 Ağustos Büyük Zaferinin 
ardından Kurtuluş Savaşının ilk ve son 
kurşununun atıldığı İzmir’in kurtuluş 
günü olan 9 Eylül’ü de kutladı.

“Tedbirsiz davranışlar 
toplumun sabrını zorluyor”
Konuşmasında Mart ayından bu 

yana iş hayatında, sosyal hayatta, 
üretimde, tüketimde ve genel hayatta 
ciddi bir kısıtlamanın içine girildiğini 
hatırlatan Esen, “Bu durum dünya 
genelinde yaşandığı gibi ülkelere, 
topluma maddi ve manevi zarar 
veriyor. Bu kısıttan kurtulmanın 
tek yolu, salgının bitmesidir. Ancak 
sürenin uzaması ve vaka sayısındaki 
artış, salgına daha ciddi bir yaklaşım 
sergilememizi zorunlu kılmaktadır. 
Israrla maske kullanmayı reddeden, 
kendi hayatını ve başkalarının hayatını 
riske atan insanlar hem toplumun 
sabrını, hem de sağlık sistemimizi 
zorlamakta. Çalışma ortamlarında ne 
kadar önlem alınırsa alınsın, insanların 

sosyal hayatlarındaki sorumsuzluğunu 
engellemek mümkün olamıyor” dedi.

Pandeminin gidişatı
Diğer yandan sağlık kriziyle 

birlikte mücadele edilmek zorunda 
kalınan ekonomideki bozulmaya 
ilişkin açıklanan son verilerin az da 
olsa umut verdiğini ifade eden Esen, 
“Açıklanan ikinci çeyrek büyüme 
verisi, kısıtlanan talebin tüm sektörleri 
ekonomik açıdan nasıl negatif yönde 
etkilediğini teyit etti. Uzayan sürecin 
kış döneminde pandeminin ekonomi 
üzerinde yeni bir baskı oluşturmaması 
en büyük dileğimiz. Zira böylesi bir 
durumda söz konusu baskının etkileri 

Esen’den Meclis temennileri
EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, COVID-19 salgınının kış döneminde ekonomi üzerinde yeni bir 
baskı oluşturmamasını umduğunu belirterek “Böylesi bir durumda söz konusu baskının etkileri 

çok daha yıkıcı olabilecek” dedi.
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çok daha yıkıcı olabilecek” diye 
konuştu.

Türkiye’nin enerji faaliyetleri
Esen, yaşanan zorlu süreçte doğal 

gaz müjdesinin moral verdiğini, 
ülke kaynaklarının en etkin şekilde 
kullanılmasının uzun vadede her 
zaman her kesim için büyük bir 
kazanç olduğunu belirterek emeği 
geçenlere teşekkür etti. Esen, “Her 
geçen gün enerji temini konusu 
ülkeler için daha önemli hale gelirken, 
Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin hakkı 
olan sondaj faaliyetlerinden duyulan 
rahatsızlık, Avrupa Birliği’ni de 
arkasına alan Yunanistan’ın Meis 
Adası’na asker çıkarmasına kadar 
uzandı. Diyalogla çözülebilecek 
konuların bu aşamaya gelmesi, 
Türkiye’nin sınırlarında farklı planların 
yapılıyor olması ve sürecin kritikliğini 
göstermesi açısından çok ama çok 
önem taşıyor” ifadesini kullandı.  

İstanbul Sözleşmesi
Bir ülkenin ekonomik açıdan zor 

günler geçirebileceğini, siyasi krizler 
yaşayabileceğini ve doğal afetlerle 
baş etmek zorunda kalabileceğini 
hatırlatan Esen. “Bunların her 
biri zorlayıcı, ama dönemsel 
olaylardır. Kısa süre içerisinde doğru 
planlamayla bunların etkilerinden 
kurtulmanın yolu bulunur. Ancak her 
geçen gün toplumda artan ahlaki 
yozlaşmanın, sapkınlığın ve şiddetin 
verdiği zararı kısa sürede nasıl 
temizleyebileceğimizi irdelememiz 
gerekiyor. Ahlaklı, saygılı, temiz 
bir toplum özlemi, 21’inci yüzyılda 
konuşulacak bir konu değil. 
Kadınlarımıza karşı şiddetin önüne 
geçebilmek için erkeklerin daha çok 
ses çıkarması, geçici çözümlerle değil, 
caydırıcı cezalarla çözüm üretilmesi 
gerekiyor. Bu bağlamda İstanbul 
Sözleşmesi’nin uygulanması büyük 
önem arz ediyor” dedi.

 

Orman yangınları
Diğer acı bir tablonun ise her yaz 

döneminde artan şekilde alışkanlığa 
dönüşen orman yangınları olduğunu 
dile getiren Esen, “Basından 
izlediğimiz üzere yangın sonrası 
bölgelerin ortaya çıkan resminin 
kazadan, dikkatsizlikten çok daha 
fazlasının olduğunu gösteriyor. 
Yüzlerce dönümlük alanlar yakılarak, 
onlarca yıl eski halini almayacak 
şekilde oksijen kaynağımız yok 
edildi. Yüzlerce canlının ölümüne 
sebep olundu. Bizlere emanet 
edilen ormanları gelecek nesillere 
aktarabilmek için caydırıcı cezaların 
uygulamaya alınması gerekiyor” diye 
konuştu. 

Yaşanan sel felaketinden dolayı 
Giresun’a geçmiş olsun dileklerini 
ileten Esen, sele kapılan vatandaşlara 
ve şehit düşen askerlere Allah’tan 
rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı 
diledi. 
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, Ağustos 

ayı Meclis toplantısında yaptığı 
konuşmasının başında 30 Ağustos 
Zafer Bayramını ve İzmir’in düşman 
işgalinden kurtuluşunun yıldönümü 
olan 9 Eylül’ü kutladı. Yorgancılar, 
“Pandemi kuralları çerçevesinde 30 
Ağustos Zafer Bayramımızın 98. 
Yıldönümünü ve 9 Eylül İzmir’imizin 
Kurtuluş Yıldönümünü kutladık. Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah 
arkadaşlarını bir kez daha rahmetle, 

şükranla, minnetle yad ediyorum” 
dedi.

Yorgancılar, EBSO Meclisi’nin 
konuğu olan İzmir Valisi Yavuz 
Selim Köşger’e teşekkür ederek 
göreve başladığı ilk günden itibaren 
göstermiş olduğu yakınlığın ve 
çözüm odaklı tavrının kendilerini 
gelecek açısından ümitlendirdiğini 
söyledi. Başkan Yorgancılar, 
Giresun’da meydana gelen sel 
felaketinde hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza ve şehit düşen 
askerlerimize de Allah’tan rahmet, 

ailelerine sabır ve başsağlığı diledi. 

Karadeniz’de 
doğalgaz keşfi
Yüzümüzü güldüren 

gelişmelere hasret kaldığımız 
bir süreçte Cumhurbaşkanımız 
tarafından açıklanan doğalgaz 
müjdesinin ülkemize hayırlı ve 
uğurlu olmasını dileyen Başkan 
Yorgancılar, “Dışa bağımlılığımızı 
azaltacak bu tespitlerin sayısı ne 
kadar çok artarsa, ne kadar çok 
kaynak sahibi olursak, ülkemizin 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, küresel daralmanın sürmesi durumunda 
dış talepteki düşüşün Türkiye için iyi olmayacağını belirterek “AB, Almanya, İtalya, Fransa ve 
İngiltere gibi ülkelerin daralması, ihracat yaptığımız ülkeler olması hasebiyle taleplerin düşeceği 
göz önüne alındığında bizim için olumlu değil. Bu nedenle atılan her adım, verilen her destek son 

derece önemli” dedi.

Yorgancılar: “Atılan her adım,
verilen her destek son derece önemli”
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cari açık alacakları da buna 
paralel azalacak. Bu konudaki tek 
beklentimiz, çalışmaların bir an önce 
tamamlanması, vatandaşlarımızdan 
sanayicimize kadar etkili olacak 
maliyet düşüşlerinin faturalarımıza 
yansıması ve ülkemizin sadece 
enerjide değil, tarımsal üretim, ara 
malı üretimi, yerli üretim ile dışa olan 
bağımlılığın en aza indirilmesidir. 
Emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

Yorgancılar, Menemen Plastik 
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde 
80 bin metrekare alan üzerine ek 
tesis inşaatına başlayan EBSO Meclis 
Başkanı Salih Esen’i ve firmasını 
Borsa İstanbul’da halka arz eden 
EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Metin 
Akdaş’ı tebrik etti. Yorgancılar, 
“Halka arz, birçok KOBİ’mize örnek 
olabilecek bir uygulama. Hep 
sermaye azlığından şikâyet eden, 
nasıl sermaye bulacağız diyen 
KOBİ’lerimize sadece bankalara 
gitmek değil, ortak aramak 
veya halka açılarak şirketlerini 
güçlendirebilme imkânını gösteren 
en önemli örneklerden biri” dedi. 

“Pandemi yakın zamanda 
bitecek gibi görünmüyor”
Tüm dünyanın ana gündem 

maddesi olan COVID-19 salgını 
sürecinde gelinen noktanın 
tedirgin edici bir boyutta olduğunu 
vurgulayan Başkan Yorgancılar, 
“Salgının en yüksek değeri 11 
Nisan’da 5138 vaka olarak tespit 
edilirken, normalleşmeye geçtiğimiz 
1 Haziran’da 827’ye kadar düşen 
vaka sayısı, plajlar, düğünler, 
eğlenceler derken maalesef 1500’lü 
rakamlara ulaştı. Dünya genelinde 
de benzer şekilde artışlar yaşanıyor. 
Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘Herkes 
güvende olana kadar kimse güvende 
değil, aşı milliyetçiliği önlenmeli’ 
sözü ise aşı çalışmalarındaki durumu 
çok açıkça ortaya koyuyor. Tüm 
yaşamımızı yeniden şekillendiren, 
kısıtlayan bu salgından kurtulmak 
herkesin en büyük dileği. Ancak 
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ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’na müracaat 
eden sanayicilere COVID-19 testi 
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hatırlatan Yorgancılar, “Olayın 
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mesafe kurallarına uymadan 
hayatlarını sürdürebiliyor. Bu 
zihniyetle salgını önlemek mümkün 
görünmüyor. İnsanların gerekli özeni, 
hassasiyeti göstermeleri şart. Bunu 
yapmadıkları sürece yeni kısıtlamalar 
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İmalat sanayinin genel oranının 

çok üstünde olarak yüzde 18,4 
daraldığını, bu verinin 2009’un 
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yüzde 14 gibi rakamlarla daraldı. AB, 
Almanya, İtalya, Fransa ve İngiltere 
gibi ülkelerin daralması, Türkiye 
olarak ihracat yaptığımız ülkeler 
olması hasebiyle taleplerin düşeceği 
göz önüne alındığında, bizim için 
olumlu değil. Bu veriler, ekonominin 
çarklarının dünyada zor döndüğünü, 
her ülkenin kendi başının çaresine 
bakmanın yollarını aradığını, doğru 
adımları izleyen, doğru hamlelerde 
bulunan, etkin politikalar geliştiren 
ülkelerin Çin’de olduğu gibi bu 
şartlarda bile büyüyebildiğini 
gösteriyor. Bu nedenle atılan her 
adım, verilen her destek son derece 
önemli” diye konuştu.

Reel sektörün hem salgın, 
hem de ekonominin genelindeki 
belirsizlikten dolayı temkinli 
iyimserliğini sürdürdüğünü dile 
getiren Yorgancılar, “Ancak döviz 
kurlarındaki artış ve oynaklığın 
devam ediyor olması, ihracat 
pazarımızdaki daralma ve yüksek 
enflasyon, gelirlerimizi azaltıp 
maliyetimizi arttırdı. Bu nedenle 
desteklerin devamı, özellikle kısa 
çalışma ödeneğinin iki ay daha 
uzatılmış olması son derece önemli” 
dedi.

Sanayide kapasite kullanımı
Ege Bölgesi Sanayi Odası 

tarafından üç ayda bir yapılan 
sanayi eğilim anketinin sektörel 
durumu göz önüne serdiğinin altını 
çizen Başkan Yorgancılar, “Türkiye 
genelinde yüzde 75,6’dan yüzde 
63’e gerileyen kapasite kullanım 
oranı, üyelerimizin beyanlarıyla 
İzmir’de yüzde 60’tan yüzde 
52,1’e gerilemiş durumda. Türkiye 
genelinde Temmuz itibariyle 
yeniden 70 seviyelerine ulaşıldı. 
Önceki çeyreklerde ortalama 
yüzde 60’ların üzerinde seyreden 
üyelerimizin kapasite kullanım 
oranları 2009’dan bu yana en düşük 
seviyesine gerilemiş durumda. 
Dünya ticaretinin ne şekilde 
gittiğiyle ilgili bize bilgi veren Baltık 
Kuru Yük Endeksi’nde Haziran ile 
birlikte bir yükseliş yaşandı, bundan 

sonra bu parametrenin hangi yöne 
doğru gideceği önem arz ediyor. 
Salgının ikinci dalgasının küresel 
ekonomide yeniden baş göstermesi, 
ticaretin yönünde belirleyici 
olacak. İlk şokta yaşanan şekilde 
kapanmaların olması, küresel açıdan 
da beklenmiyor, ancak eski verilere 
ulaşmamız biraz zor görünüyor. 
Daralan talep ve ticaret 2020 yılında 
ekonomileri küçültecek, üretimi 
yavaşlatacak, gelirlerimizi azaltacak 
ve alım gücünü yavaşlatacak” dedi.

Küresel İflas Endeksi ve 
tahminler
Fransız Hermes Sigorta 

şirketinin hazırladığı Küresel İflas 
Endeksi’ni EBSO Meclisi ile paylaşan 
Başkan Yorgancılar, “Endeksin 
bir numarasında Amerika yer 
alıyor. Salgın ile birlikte dünyada 
şirket iflasları 2019’a göre 2021’e 
kadar yüzde 35 oranında artacağı 
öngörülüyor. COVID-19’un iflaslar 
için saatli bomba etkisi yaratacağı 
ifade ediliyor. En yüksek artış yüzde 
57 ile Amerika’da, en düşük artış ise 
yüzde 6’yla Güney Kore’de tespit 
edilmiş durumda. Brezilya’da yüzde 
45, Çin’de yüzde 40, İngiltere’de 
yüzde 43, ispanya, İtalya, Belçika, 
Fransa’da yüzde 25-26-27 
seviyelerinde, Türkiye’de yüzde 
31, Almanya’da ise yüzde 12 olarak 
öngörülüyor. Bu oranların sadece 
bir tahmin olarak kalmasını ümit 
ediyoruz” diye konuştu.

Dünya Bankası tarafından 
yapılan bir çalışmada ise Türkiye 
ile ilgili farklı senaryolar üzerinde 
durulduğunu belirten Yorgancılar, 
“Genel olarak COVID-19 sürecinde 
uygulanan politikalar sonrasında 
yoksulluğun arttığı belirtiliyor. 
Orta sınıfın seviyesinin daha da 
yukarı doğru gittiği tespit edilmiş. 
Önümüzdeki üç ayın hem salgın, 
hem de ekonomik açıdan oldukça 
kritik ve belirleyici olacağı öngörüsü 
ortaya konuyor” ifadesini kullandı.

Kolay İhracat Platformu
Yorgancılar, Ticaret Bakanlığı’nın 

özellikle KOBİ’ler için çok önemli 
bir alan oluşturan, internet 
üzerinden “Kolay İhracat Platformu” 
yapılaşmasını paylaştığını belirterek 
“Firmaların ihracat sorumlularını bu 
sisteme kayıt ederek maksimum 
faydayı sağlamaları çok önemli. 
Sistemde hangi ülkenin hangi 
üründe ihracat yaptığı gibi 
verilerle firmaya özel bir yol 
haritası oluşturuluyor. Yapay zekâ 
kullanılarak ihraç edilen ürünler 
özelinde pazar alternatifleri 
sunuluyor. Sistemin ihracatımızın 
gelişmesinde etkili olacağı 
kanaatindeyim. Emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum” dedi.

Teşvik sisteminin değişmesi 
gerektiğini sürekli dile getirdiklerini, 
özellikle İzmir özelinde uygulanan 
haksız rekabeti 2009 yılından bu 
yana anlattıklarını ve önerileri ilgili 
bakanlara her ortamda aktardıklarını 
hatırlatanYorgancılar,  21 Ağustos 
2020 tarihli Resmi Gazetede 
yayınlanan karar ile önerilerinin bir 
kısmının kısmen hayata geçirildiğini, 
Bayındır, Beydağ, Kiraz ilçelerinde 
OSB dışında yapılacak yatırımların 
ikinci bölge desteklerinden, 
organize sanayi bölgesi içinde 
yapılacak yatırımların üçüncü bölge 
desteklerinden yararlanabilir hale 
geldiğini vurguladı. 

Küçük-Orta Ölçekli İşletmelere 
Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak 
Sigorta Tarife ve Talimat Tebliği’nde 
yapılan değişiklik ile desteklerden 
yararlanma kriterlerinden olan, “biten 
mali yıldaki net satış hasılatının” 
ibaresinin, “biten mali yıldaki yurt içi 
satışları” olarak değiştirildiği bilgisini 
veren Yorgancılar, böylelikle ihracat 
payından dolayı uygulamadan 
yararlanamayan, cirosu 125 milyon 
liraya kadar olan KOBİ’lere de önemli 
bir fırsat yaratıldığını vurguladı.

Başkan Yorgancılar, EBSO 
Meclisi’ni katılımlarıyla şereflendiren 
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’e 
teşekkür ederek pandemi sürecini 
atlattıktan sonra yüz yüze tekrar 
bir araya gelmeyi arzu ettiklerini de 
ifade etti.
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Kalitesizlik Maliyetiniz Ne Kadar?

“en güçlü hamleniz”

info@mert-celik.com.tr
mert-celik.com.tr, kalitelicelikservismerkezi.com,

izmirvasiflicelikservismerkezi.com, izmirkalitelicelikservismerkezi.com
vasiflicelikservismerkezi.com

+90 232 877 17 29 +90 232 877 17 39-

 
  Talebinizi karşılamayan kalitesiz malzemelerin,

istediğiniz hassasiyette ve zamanında teslim edilmeyen ürünlerin,
işinizde yarattığı ekstra maliyetleri hiç düşündünüz mü?

  
MERT ÇELİK hep bir adım önde!
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclisi, Ağustos ayı 
toplantısında İzmir Valisi Yavuz 

Selim Köşger’i ağırladı. Mecliste 
yaptığı konuşmada 30 Ağustos 
Zafer Bayramını kutlayan Köşger, o 
günün zor şartlarında emperyalist 
devletlerin aynı emel doğrultusunda 
ülkemize çullandığını, buna 
karşı koyarak milli şahlanışı 
gerçekleştiren başta Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ü; genciyle, yaşlısıyla, 
kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla bu 
mücadeleyi zaferle taçlandıranları 
minnetle, şükranla yâd ettiğini 
söyledi.

“EBSO’nun fonksiyonu 
çok önemli”
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın, 

Ege Bölgesi’nin incisi İzmir’de 
çok önemli bir fonksiyonu ifade 
ettiğini vurgulayan Vali Köşger, 
“8500 yıllık tarihiyle İzmir, Anadolu 
Kıtası’nın dünyaya açılan kapısıdır, 
dünyaya açılan limanıdır. Anadolu 
Kıtası’ndaki insan gücünün ürettiği, 
katma değer oluşturduğu ve 
biriktirdiği performansla tarihin 
bütün evrelerinde İzmir çok önemli 
bir şehir olagelmiştir. Bu bağlamda 
EBSO’nun adını Ege Bölgesi’nden 
alması tesadüf değildir. EBSO 
ve üyelerinin yaptığı her iş, tüm 
Türkiye adına çok önemli bir 
fonksiyon ifade etmektedir” dedi.

Kamunun pandemi 
destekleri
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın, 

13 organize sanayi bölgesinin, 
biri kurulma aşamasında olan 
tarıma dayalı ihtisas OSB’lerin ve 
iki serbest bölgenin kuruluşunda 
önemli bir rol üstlendiğini 
vurgulayan Köşger, “Zaman zaman 
değişmekle birlikte yıllık 13 milyar 
dolar civarında ihracat yapan ve 
buna yakın ithalat gerçekleştiren 
çok önemli bir şehir olan İzmir 
de tüm dünya gibi pandeminin 
etkisi altında bulunuyor. Ancak 
devletimiz, ‘insanı yaşat ki devlet 
yaşasın’ felsefesiyle hareket 
ederek, ülkemizin her köşesinde 
bu olağandışı süreçte sektörlerin 
hayatiyetini devam ettirebilmesi 
ve bu sıkıntılı dönemi kazasız 
belasız atlatabilmesi için gerekli 
tedbirleri almaya çabalıyor. Sayın 

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, EBSO Meclisi’nin konuğu oldu

“EBSO, tüm Türkiye adına çok
önemli bir fonksiyon ifade ediyor”
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclisi, Ağustos ayı 
toplantısında İzmir Valisi Yavuz 
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Yorgancılar’ın da dile getirdiği 
üzere pandemi sürecinde ikinci 
çeyrekte ülkemiz ekonomisi yüzde 
9,9 küçüldü. Dünya ortalamasına 
bakıldığında pandemiden çok 
daha kötü etkilenen ülkeler var. 
Devletimiz bu noktada önemli 
tedbirler aldı; vergi ertelemeleri, 
işletmelerin krediye ulaşma 
imkânlarının kolaylaştırılması, 
kısa çalışma ödeneğinden 
yararlanamayan işçilere 1177 TL’lik 
destek verilmesi bunlar arasında. 
Bunlar yapılmasaydı hem İzmir 
ekonomisinin yüzde 31 küçülmesi, 
hem de pandemiden 157 milyar 
Türk Lirası civarında etkilenerek 510 
bin kişinin şehrimizde işsiz kalması 
söz konusu olabilecekti” diye 
konuştu.

Salgına karşı 
toplumsal tedbirler
COVID-19 ile ilgili EBSO’nun 

hassasiyetini bildiğini belirten 
Köşger, “Valilik olarak İzmir 
özelinde bazı tedbirler aldık. Sokak 
düğünlerini yasakladık, düğün 
salonlarında maske ve mesafe 
kuralları getirdik. Denetim için 
güvenlik görevlisi bulunduruluyor. 
Toplu taşıma araçları başta olmak 
üzere toplumun birbiriyle yakın 
temasta bulunduğu alanları 
olabildiğince denetim altında 

tutmaya gayret ediyoruz. Pozitif 
çıkan vakalarla ilgili özellikle 
sağlık alanında iki tedbir aldık; 
bunlardan biri, pozitif çıkanların 
evinde takip edilmesi, diğeri ise 
temasta olanları da ayrı bir ekip 
ile, yani 140 civarında araç ve 
her bir ilçede kaymakamların 
riyasetinde denetlemek üzere 
denetim ekiplerinin çalışmasıdır. 
Telefonla da takip ederek enfekte 
kişilerin hastalığı daha fazla kişiye 
bulaştırmalarını engellemeye gayret 
ediyoruz” ifadesini kullandı.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar’ın da dile 
getirdiği üzere, vatandaşların 
duyarlı olmaları ve bu konuda 
hassasiyet göstermeleri gerektiğini 
vurgulayan Vali Köşger, “Çünkü 
sağlık olmayınca üretimin, ticaretin, 
yatırımın bir anlamı kalmaz. Bu 
nedenle sanayiciler nezdinde 
çalışanların mümkün olduğunca 
bilinçlendirilmeye gayret edilmesini 
istiyoruz. Kısa çalışma ödeneği 
çerçevesinde devletimiz İzmir’de 
216 bin 552 vatandaşımıza destek 
oldu, İzmir’e bu anlamda yaklaşık 
1 milyar TL kaynak aktarıldı. Dünya 
ortalamasına bakıldığında pandemi 
sürecinden en az etkilenen ülkeler 
arasında olmamızı sağlayan 
hususlardan birisi de budur. 

İzmir bir liman şehrinin bütün 
karakteristik özelliklerini taşıyor, 
çok kültürlü bir yapısı olduğunu, 
birlik, beraberlik, hoşgörü içinde 
uzun yıllar bu şehirde insanlarımızın 
birlikte huzur içinde yaşadıklarını, 
aynı kültürel hayatın, sosyal hayatın 
daha da sağlıklı geliştirilerek 
devletimizin alacağı tedbirle 
bu multikültürel yapının, sosyal 
dokunun hayatiyetini devam 
ettirmesi gerektiğine inanıyorum. 
Bu noktada birlikte iş birliğine açık 
olduğumuzu ifade etmek istiyorum” 
dedi.

“Pandemi sonrası 
İzmir’in önemi artacak”
İkinci Dünya Savaşı’nda 

bile devam etmiş olan İzmir 
Enternasyonal Fuarı’nın pandemi 
sürecine rağmen açılışının 
yapılacağını ve verimli olacağını 
dile getiren Vali Köşger, “İzmir’in 
önemini Atatürk de anlamış ve 
ilk İktisat Kongresi’ni İzmir’de 
toplamış, bu kongre ise yeni kurulan 
devletin ekonomik yapısına yön 
veren bir faaliyet olmuştur. İzmir’in 
önemi, tarihin bütün süreçlerinde 
devam edegelmiştir ve pandemi 
sonrasında da bu önemin artarak 
devam edeceğine inanıyorum” diye 
konuştu.
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Murat Kurtalan
Üniversite giriş sınavı 
verileri ne gösteriyor?
EBSO Meclis Üyesi Murat 

Kurtalan, eğitim sistemimizle ilgili 
pandemiyle beraber ilave sıkıntıla-
rın yaşandığını belirterek, yapılan 
iki kademeli üniversite sınavı sonu-
cunda çıkan ortalamaları paylaş-
mak istediğini söyledi.

İki sınavlı sistemde ilk olarak 
temel yeterlilik testi uygulandığı-

nı, akabinde, alan yeterlilik testi 
yapıldığını, isteyen öğrencilerin de 
yabancı dil testine girdiğini belir-
ten Kurtalan, “Türkçede sorulan 40 
soruya ortalama 14,29 doğru yanıt 
verildi, sosyal bilimlerde 20 soruya 
7,79; matematikte 40 soruya 5,56; 
fen bilimlerinde 20 soruya 2,66 
doğru yanıt verildi. Alan yeterli-
lik testinde ise soru kitapçıkları 
fazlaydı, buna istinaden Türkçe-
de 24 sorunun ortalama 4,8’inin 

doğru yanıtlanıyor olması ciddiye 
alınması gereken bir rakamdır. 
Türkçe konuşan, Türkçe yazan, 
Türkçe dinleyen bir gençlik için bu 
rakam düşündürücüdür. Tarihte 
10 sorunun 1,44’üne, coğrafyada 
6 sorunun 1,58’ine doğru yanıt 
verildi. İkinci tarih kitapçığında ise 
11 sorunun 1,49’u, coğrafyada 11 so-
runun 2,83’ü, felsefede 12 sorunun 
2,29’u, din bilgisinde 6 sorunun 
0,65’i, matematikte 40 sorunun 

Sanayicinin gündemi 
eğitim ve pandemi

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi sanayiciler, yarattığı belirsizlikle dünyada 
ve Türkiye’de ekonomiyi sarsan COVID-19 salgınının geleceğini ve üniversite tercih 

döneminde yaşananlardan hareketle eğitim konusunun önemini gündeme getirdiler.
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7,8’i, fizikte 14 sorunun 
1,08’i, kimyada 13 soru-
nun 1,42’si, biyolojide 
13 sorunun 1,31’i doğru 
yanıtlandı” diyerek so-
nuçlar hakkında Meclis 
üyelerini bilgilendirdi.

Yabancı dil sınavına 
bakıldığında; Almanca 
sınavına katılan 1733 
öğrencinin 80 soruda 
30 doğru cevap, Arapça 
sınavına katılan 3359 
öğrencinin 80 soruda 
36,11; Fransızca sınavına katılan 
710 öğrencinin 80 soruda 31,52; 
İngilizce sınavına katılan 99.356 
öğrencinin 80 soruda 31,42; Rusça 
sınavına katılan 415 öğrencinin 
80 soruda 37,16 doğru çıkararak, 
enteresan şekilde yabancı dilleri-
nin Türkçeden daha iyi olduğunu 
ortaya koyduklarını söyledi.

Kurtalan, “Şu anda üniversite 
sınavına iki kademeyle katılan öğ-
renci sayımız 894 bin iken, kaza-
nan öğrenci sayısı 165 bin. Başarı 
oranı yüzde 18. Mevcut okullarda 
57 bin kontenjana hiçbir başvuru 
yapılmadı. Kazanıp da gitmeyen-
lerle beraber bu rakamın 100 bini 
bulacağı tahmin ediliyor. Anadolu 
lisesi çıkışlı 657 bin öğrencinin 183 
bini, yani yüzde 27’si üniversiteyi 
kazandı; özel okul çıkışlı 181 bin 
öğrencinin 61 bini, imam hatip 
çıkışlı 238 bin öğrencinin 39 bini 
üniversiteye girdi. Tüm bu veriler 
ışığında önümüzdeki aylarda orta-
ya çıkacak PISA testinde 70 küsur 
ülke arasında 50’nci olmamız, 
sorgulanması gereken bir durum-
dur” dedi.

Kurtalan, “Tüm bu eğitim 
verileri her geçen gün daha kötüye 
gidiyor. Bu şartlarda mezun olan 
mühendisler fabrikalarda çalışacak, 
avukatlar adalet dağıtmaya gayret 
edecek ve doktorlar sağlık vere-
cek. Bunu düşündükçe korkuya 
kapılıyorum” diye konuştu. Kur-
talan, aynı zamanda 30 Ağustos 
Zafer Bayramını ve 9 Eylül İzmir’in 
kurtuluşunu da kutladı. 

Barış Erel
Pandemi sonrası 
üretimin 
organizasyonunda 
değişim kaçınılmaz
EBSO Meclis Üyesi Barış Erel, 

tarihimizin kıvanç dolu dönüm 
noktalarından biri olan Büyük Taar-
ruzun 98. yıldönümünde başta Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 
tüm şehit ve gazileri şükranla andı 
ve  30 Ağustos Zafer Bayramını 
kutladı.

Küresel salgınla girilen yeni 
normalin gelecekte teknoloji satın 
alan değil, teknoloji satan ülkeler-
den biri olmamızı bize dayattığını 
ifade eden Erel, “Şirketlerimizin ve 
hayal ettiğimiz üretim ekonomisinin 
geleceği, bu dönüşümün hızına ve 
kalitesine bağlı. Yapılan küresel kriz 
simülasyonları, pek çok endüstri-
nin ortalama 10 yılda bir karlarının 
yüzde 40’ını yaşanan şoklarda 
kaybetme potansiyeli taşıdığını 
ortaya koyuyor. Küresel salgınla 
birlikte yeni bir meydan okumayla 
karşı karşıya kaldık. Bugün ABD, Çin 
ve Avrupa Birliği arasındaki gerilimi 
odak alan öngörüler, gelecek beş 
yıl içinde küresel ticari akışın yüzde 
15 ila yüzde 25 arasında bir hacmi-
nin farklı bölgelere kayabileceğine 
işaret ediyor. Ticarette 2,9 trilyon 
dolar ile 4,6 trilyon dolar arasında 
değişen bir eksen kaymasından söz 
ediliyor. Üretimi başka yere taşıma 
maliyeti gibi ekonomik nedenler 
ve kritik bulunan ürünlerin yerli 
imalatına karar verilmesi gibi politik 

nedenler, buna etken 
olacak” dedi.

Bu verilerin küresel 
tedarik zincirinin sil baş-
tan yapılacağı anlamına 
gelmediğini dile getiren 
Erel, “Çünkü endüstriyel 
tedarik ağlarının bu-
günkü şeklini almasının 
ardında ekonomik bir 
mantık var. Bu alanın 
ölçeği karmaşık ve 
birbirine bağlı yapıları 
düşünüldüğünde, değer 

zincirlerini yeniden yapılandırma-
nın zor olduğu görülüyor. Böyle bir 
ortamda sanayiden lojistiğe her 
alanda güçlü bir yatırım yapmak 
isteyen Türkiye’nin bu dönüşümde 
öncü bir rol alacak şekilde kendini 
hazırlaması önem arz etmektedir. 
Bir yandan altyapı, iş gücü ve tek-
noloji alanlarına yatırım yapılırken, 
bir yandan da değişen uluslararası 
ticaret dinamiklerine uygun uygu-
lamaların hayata geçmesi, Türkiye 
ekonomisini güçlendirecektir” diye 
konuştu.

Dünyada ikinci çeyrek gayri safi 
yurt içi hasıla verilerine bakıldığında 
Euro bölgesinin yüzde 12, İngilte-
re’nin yüzde 20, Japonya’nın yüzde 
28, Amerika’nın ise yüzde 33 gibi 
tarihi oranlarda küçüldüğüne tanık 
olduklarını dile getiren Erel, “Diğer 
yandan Mayıs ve özellikle Haziran 
ayından itibaren dünya çapında 
salgına karşı uygulanan kısıtlamala-
rın gevşetilmesiyle birlikte üçüncü 
çeyrekte normalleşme belirtileri 
görüldü. Bazı ülkelerde virüsün 
yayılımındaki ivmelenme nedeniyle 
kısıtlayıcı tedbirlerin yeniden alındı-
ğına dair haberler, kış aylarına ilişkin 
karamsarlığı pekiştirdi. Bu risk ve 
kaygılar gerçekleşmese dahi salgının 
orta ve uzun vadeli etkilerini halen 
tam olarak yaşamadığımızı ve hatta 
bazılarını halen öngöremediğimizi 
söyleyebiliriz. Yılın ortalarından 
itibaren küresel ekonomi tablosunda 
gözlenen iyileşmenin sürdürülebilir 
olmasının önünde muhtemel engel-
ler bulunuyor” ifadesini kullandı.

MECLİS

Murat
Kurtalan

Barış
Erel
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Cumhurbaşkanı’nın, Karade-
niz’de önemli miktarda doğalgaz 
bulunduğuna ilişkin açıklamasına, 
her Türk vatandaşı gibi ülkemizin 
ekonomisine olumlu katkı yapacağı 
gerekçesiyle sevindiğini belirten 
Erel, “Konuyu ekonomik gelişmeler 
ve yansımalar açısından incelerken 
önemli bir müjde olarak açıklan-
masına rağmen piyasaların halen 
olumlu bir sinyal vermediğini görü-
yoruz. Şimdilik açıklanan rakamlar 
ölçeği, tüketicilerin ve Türk halkının 
yaşamını büyük ölçüde rahatlatacak 
boyutta değil. Bulunan gaz, bundan 
sonraki keşiflerin habercisi olsa 
da uzun vadede getiri sağlayacak 
olması, COVID-19 sürecindeki dünya 
ekonomisindeki olumsuzluklar da 
göz önüne aldığımızda maalesef 
ekonomiye ilaç olmadı” dedi. 

Erel, Türkiye’nin dış ticarette 
açık veren, cari açığı ekside olan, bu 
yönüyle dünyada Amerika ve İngil-
tere’den sonra en yüksek dış ticaret 
açığını veren bir ülke konumunda 
yer aldığını, enerjinin bu açıkta 
oynadığı rolün bir hayli yüksek 
olduğunu, enerji fazlası vermenin 
ülke ekonomilerini kökünden çözen 
ve gelişmişlik düzeyini yükselten bir 
durum olmadığını zira Venezuela 
veya Suudi Arabistan’ın durumla-
rının herkesçe görüldüğünü ifade 
etti.

Her ne kadar doğalgazın bulun-
masına herkes çok sevinse de bu 
yıl turizmden de bekleneni alama-
dığımız için döviz açığımızı gide-
remediğimizi ifade eden Erel, “Bu 
da yine sanayicinin sırtında bitmek 
bilmeyen bir yük olacak, mevzuatlar 
dış ticaretçileri zorlamaya devam 
edecek ve yerlileşmeye hız verecek” 
diye konuştu. 

Mehmet Karahaliloğlu
Önemli üniversite ve 
bölümler, adalarca tercih 
edilmedi
EBSO Meclis Üyesi Mehmet 

Karahaliloğlu, Murat Kurtalan’ın 
ifadelerini desteklemek için bir 

bilgi paylaşmak 
istediğini belir-
terek “Aralarında 
Ankara, Atatürk, 
Erciyes, Karadeniz 
Teknik ve Çukurova 
Üniversiteleri’nin de 
bulunduğu 21 üni-
versitenin jeofizik, 
çevre, kimya, jeo-
loji, inşaat, makine, 
elektrik, elektronik 
ve gıda mühendis-
liği bölümlerini bu 
sene tercih eden veya edebilen 
olmadı. Buna karşı ilahiyat fakül-
telerinin 19 bin 363 kişiye çıkarılan 
kontenjanlarının tamamı doldu. 
Nasıl bir geleceğe gideceğimize bu 
gençler karar verecek” dedi.

Metin Akdaş’ı,  şirketini halka 
açması dolayısıyla tebrik eden Ka-

rahaliloğlu, EBSO 
Meclisi’nde bulunan 
diğer üyelerin de 
şirketlerini halka 
açarak borsaya 
kote olmalarını 
dilediğini, böylece 
çok daha verimli 
bir şekilde, sorum-
luluğu yüksek ama 
düşük bir maliyetle 
yatırım yapacak 
kaynağa sahip 
olabileceklerini 

ifade etti.
Karahaliloğlu, önümüzdeki gün-

lerde, aynı araçlardaki ÖTV artışları 
gibi birçok ithal girdi ürününe zam 
geleceğini, ithalat yapan veya ara 
malı olarak ithal malları kullanan-
ların bu konuda hazırlıklı olmaları 
gerektiğini dile getirdi.

Mehmet
Karahaliloğlu

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

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda 2014-
2016 yılları arasında Meclis Üyesi olarak 
görev yapan İsmail Ali Özinönü vefat etti.

Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler 
Fakültesi mezunu olan Özinönü İzdaş, 
Metaş, Yaşar Holding, Merit Maersk ve 
Çimentaş gibi şirketlerde üst düzey 
görevlerde bulundu. Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi TİM 
Sektörler Konseyi Çimento ve Toprak 
Ürünleri Sektör Kurulu Başkanlığı’nda 
bulunan Özinönü, aynı zamanda Türkiye 
Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim 
Kurulu üyesiydi.

Özinönü’nün cenazesi 17 Eylül 2020 günü Aşağı Narlıdere 
Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İsmail Ali Özinönü’yü kaybettik
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Korona salgını nedeni ile maske 
hayatımıza bir girdi, pir girdi. Öyle 
görünüyor ki daha uzunca bir süre maske 
ile birlikteliğimiz sürecek. İlk zamanlar 
bulunamayıp karaborsaya düşen 
maskelerin, şu anda da önüne gelenin 
imal ettiğini, pek de standardına dikkat 
edilmeden ve her yerde satıldığını 
görüyoruz. Aslında tıbbi ya da 
cerrahi maske olarak adlandırılan 
maskeler, adı üstünde konu ile ilgili 
yerlerde denetlenerek üretilmeli 
ve yine konu ile ilgili yerlerde 
(eczaneler, medikal ürün satıcıları 
vb.) satılmalıdır. Standardının 
denetlenerek üretilip satılması için 
de Sağlık Bakanlığımızın ilaçları 
tek tek izleyebilen bir yöntem 
olan karekod sisteminin içine 
alınmasının büyük yararı olacaktır.

Maskelerle ilk arkadaş 
olduğumuz Mart-Nisan aylarında 
hepimiz maskeleri numaraları 
ile öğrenmiştik; N 95 en iyisidir. 
Sağlık personeli kullanır. Hatta 
piyasada maske sıkıntısı olunca da 
normal vatandaş N 95 kullanmasın, 
kullanmasın ki sağlık personeli için 

rahatlıkla bulunabilsin diye TV’ler sürekli 
kampanya yapıyordu. Sonra FFP 2 de 
sağlık personeli tarafından kullanıldığını 
öğrendik. Zaten bu iki tür maske Türk 
Tabipleri Birliği tarafından hiçbir zaman 
normal kullanım için önerilmedi. Hala da 
önerilmiyor. FFP 1 normal kullanım için 

Enver OLGUNSOY
EBSO Meclis Üyesi

MASKESİZ
ÇIKMAM BE ABİ...

GÖRÜŞ
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önerilen maske 
tipi olarak bilgi 
dağarcığımıza 
girdi. Peki şu 
anda herhangi 
bir bakkaldan, 
pazardan vs. 
alınabilen maske 
ne tip, hangi sağlık 
otoritesi kontrol etti, 
en azından olması 
gereken CE’si var 
mı?

Salgınlarda 
çok önemli olan 
maske kullanımı son 
korona salgınında 
tekrar test edilmiş... 
Medyadan bilgi 
sahibi olduğumuz 
Coronalı hastalar 
nedeni ile 
seferden alıkonup 
karantinaya alınan 
Cruise gemisi 
Diamond Princess 
de ve daha sonra 
da karantinaya 
alınan birkaç Cruise 
gemisinde yapılan 
çalışmaya göre maske kullanımı 
salgının büyümesinin önlenmesinde 
büyük oranda etkili olmuş. Hatta 
uzmanlar o çalışmalardan elde 
ettikleri bilgiler ışığında şöyle 
bir çıkarımda bulunmuşlar:  “Şu 
anda bile insanların iki ay maske 
kullanımını ‘gerektiği şekilde’ 
yapmaları, koronadan ölümleri 
yüzde 50 düşürecektir.”

Peki maskelerin “gerektiği 
şekilde” kullanımı nasıl olmalıdır? 
Kola, çeneye, kafaya vs. türü 
maske taşımayı zaten söylemeye 
gerek yok bile. “Maske kullanma” 
diye ifade dahi etmemek gerek, 
olsa olsa maskeyi yasak savmak 
için taşımak diyebiliriz. Nasıl 
kullanacağız; yüze sağlam ancak 
rahat bir biçimde oturmalı. Bağları 
kulağa veya enseye bağlanabilmeli, 
üç kat bezden oluşmalı, soluk alıp 
vermeyi engellememelidir. Dört 
yaşından küçük çocuklarda, soluk 

alıp vermede sorunu olanlarda, aklı 
melekeleri yerinde olmayan engelli 
ya da başkasının yardımı olmadan 
maskeyi çıkaramayacak durumda 
olan kişilerde, kullanılmamalıdır.

Son günlerde birçok kişide 
görmeye başladığımız bez 
maskeler ise çamaşır makinasında 
yıkanabilmelidir. Ayrıca maskeler 
çıkarılırken dış kısmına doğru 
katlanarak gözlere, buruna, 
ağza dokunmadan çıkartılmalı, 
çıkardıktan sonra hemen eller 
sabunlanmalıdır. Kumaş maskelerin 
dikişsiz olması tercih edilmeli 
olmuyorsa, dikişten kalan iğne 
delikleri kapatılacak şekilde 
katlanmış olmalıdır.

Tabii çıkartılan maske de 
sağa sola atılmamalı, varsa, tıbbi 
atık olarak değerlendirilerek 
ona uygun şekilde paketlenerek 
atılmalıdır. Tabii burada başka bir 
sorun ortaya çıkar, bu da çöplerin 

tıbbi atık olarak 
toplanması ve yok 
edilmesi. Fakat 
belediyelerimiz bu 
konuda maalesef 
yeterli donanımda 
olmayıp, tıbbi atıklar 
ayrı toplanmamakta, 
diğer çöplerle 
karışmaktadır. 
Sadece maskeler 
değil, evde 
kullanmadığımız, 
miadı geçen 
ilaçlarda aynı 
şekilde ayrı toplanıp 
bertaraf edilmelidir. 
Aksi takdirde diğer 
çöplerin içinde 
toplanırsa yeraltı 
sularımızı zehirleme 
potansiyeli çok 
yüksektir.

Yine son yapılan 
çalışmalarda, maske 
kullanımının, olası 
virüs yükünün 
daha az alınmasını 
ve bir anlamda 
aşı benzeri etki 

ederek bağışıklık sağlayabileceği 
yönündedir. Ancak bilindiği 
gibi virüs yükü ne kadar fazla 
olursa hastalık şiddeti o kadar 
fazla olmaktadır. O nedenle 
maske kullanımı, olası bir bulaşta 
sizin hastalığı asemptomatik 
olarak geçirebilme yüzdenizi 
arttırmaktadır.

“Gerektiği şekilde” maske 
kullanmak olağanüstü önem 
taşımaktadır. Şemada da 
görebildiğiniz gibi bulaşma riskini 
yüzde 1,5’lara kadar indirmekte 
hele bir de 1 ila 1,5 metre “fiziki 
mesafeniz” -sosyal mesafe değil- 
varsa bulaşma riski sıfıra inmektedir.

O zaman ne yapıyoruz; 
“maskesiz çıkmam be abi” anlayışını 
hiç olmazsa şu korona salgını 
geçene kadar asla unutmuyoruz.

Not: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
İstanbul şubesi Eylül 2020 itibariyle 
açılmış bulunuyor.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, yazılı ve görüntülü medya aracılığıyla sanayicilerin 

konularını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.
“ “
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Görseli QR tarama uygulamasında  görüntüleyerek, 
EBSO Araştırma Müdürlüğü 2020 Eylül ayı 
Ekonomik Bültenine erişebilirsiniz.

COVID-19 pandemisine yöne-
lik ikinci dalga endişeleri 
pek çok ülkede önlemlerin 

tekrar sıkılaştırılmasına sebep 
olurken, küresel ekonomiye dair 
belirsizlikler de güçleniyor. Dünya 
Bankası, COVID-19 salgınının son 
10 yıllık dönemde sağlık ve eğitim 
alanlarında pek çok zorlukla elde 
edilen kazanımları tehdit ettiğini 
ve küresel ekonomik toparlanma-
nın 5 yıl sürebileceğini açıkladı. 
Özellikle, gelişmekte olan ve az 
gelişmiş-yüksek borçlu ülkelerin 
salgından ekonomik olarak çok 
daha kötü etkileneceğini belirten 
Dünya Bankası, insan sermayesi-
ne yönelik yatırımların ülkelerin 
ekonomik büyümelerini arttırmak 
için her zamankinden daha fazla 
kilit önemde olduğunu vurguladı. 

Küresel ekonomiye ilişkin 
öngörülerini paylaşan bir diğer 
kurum olan Uluslararası Finans 
Enstitüsü de, pandemi nede-
niyle bu yıl derin bir resesyon 
beklendiğini bildirerek küresel 
ekonominin yüzde 3,8 daralacağı 
tahmininde bulundu. Enstitü ay-
rıca, ekonomide bu yıl beklenen 
söz konusu küçülmenin 2009 yılı 
küresel finansal kriz dönemindeki 
yüzde -0,4 olan daralmadan çok 
daha kötü olduğunu belirtti. Ens-
titü, krizin özellikle Asya-Pasifik 
bölgesinde derinleşeceği konu-
sunda uyarıda bulundu. 

Daha iyimser bir öngörüde 
bulunan Deutsche Bank ise, artan 
finansal kriz baskılarına rağmen, 
2020 yılı üçüncü çeyrek topar-
lanmasının güçlü olduğunu ve 

küresel GSYH’nın 2021 yılı orta-
sında pandeminin hemen öncesi 
düzeye geri dönebileceğini ön-
gördü. Sonbahar ve kış aylarında 
beklenen ikinci dalganın seyri, 
ekonomik toparlanmanın seyrin-
de de etkili olacak.

Süregelen gelişmeleri daha 
geniş bir perspektifte ele alan 
IMF, küresel ekonominin hem 
pandemi hem de iklim değişikliği 
ekseninde büyük bir değişim içe-
risinde olduğunu açıkladı. Kuru-
mun açıklamasına göre, önümüz-
deki 2 yıl içerisinde pandemiyle 
olduğu kadar iklim değişikliği ile 
mücadele de büyük önem kaza-
nacak ve uzun vadeli sürdürülebi-
lir kalkınma için gelecek 10 yılda 
yeşil enerjilere yönelik yatırımlar 
büyük oranda artacak.  

Aşağıdaki görseli QR tarama uygulamasında görüntüleyerek, Araştırma Müdürlüğü

2017 Ekim ayı Ekonomik Bültenine erişebilirsiniz:

Küresel ekonomi “İkinci 
Dalga” teyakkuzunda

GÖSTERGE
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Pandemi ve iklim değişikliğinin 
yarattığı krizler, bölgesel işbirlikle-
rini de güçlendiriyor. Çin, Japonya 
ve Güney Kore, pandemi kaynaklı 
ekonomik kriz ile mücadelede ortak 
hareket etmek ve çoklu ticaret ve 
yatırım sistemini koruma konuların-
da anlaşmaya gittiler. Anlaşmaya 
dair yapılan açıklamada, kriz ile 
mücadelede çoklu ticaret sistemini 
sürdürmenin son derece önemli 
olduğu vurgulandı. Gelecek aylarda 
ve 2021’de, bu ve benzeri işbirlikle-
rin yaygınlaşması bekleniyor.

ABD
ABD’de yaklaşan seçimler,  

pandemi ve politik olaylar kaynaklı 
gerginlikleri daha da artırıyor. Artan 
belirsizliklerin ekonomik etkileri 
derinleşirken, demokrat senatörler, 
pandeminin mali etkilerine yönelik 
hayata geçirilmesi amacıyla sena-
tonun oylamasına sunulan 1 trilyon 
dolar’lık yeni teşvik paketini yeterli 
olmadığı gerekçesiyle engelledi. 
Politik tartışmaların hararetlenmesi, 
ekonomiye yönelik anlaşmazlıkların 
da artmasına sebep oluyor. 

Üçüncü çeyrekte ekonomik 
toparlanma eğiliminin nispeten 
güçlenmesiyle, sanayi üretimi 
Ağustos’ta aylık bazda yüzde 0,4 
arttı. Ancak, yıllık bazda ise yüzde 
7,7 düşüş kaydedildi. Yıllık bazda en 
keskin düşüşler, madencilik üreti-
minde ve imalat sanayinde oldu. 
Kapasite kullanımı aylık yüzde 0,3 
artışla yüzde 71,4’e yükselmiş olsa 
da, pandeminin ve diğer belirsiz-
liklerin etkisiyle sanayi üretiminde 
yıllık bazda düşüşler kaydedilmeye 
devam edileceği öngörülüyor.

ABD ile Çin arasında ticaret 
savaşları odaklı devam eden gerilim 
sebebiyle, iki ülke arasındaki yatı-
rımlar, 2020 yılının ilk 6 ayında son 
9 yılın en düşük düzeyine geriledi. 
Yılın ilk 6 ayında, şirketler ve girişim 
sermayesi fonları tarafından her 
iki yöne doğru yapılan yatırımlar 
toplamda yıllık bazda yüzde 16,2 
azalarak 10,9 milyar dolar seviye-
sinde gerçekleşti. Teknoloji alanın-

daki rekabetin kızışması ve karşı-
lıklı kısıtlamaların devam etmesi, 
yatırımların daha da gerilemesine 
sebep olabilir.

EURO BÖLGESİ | AB
AB’de pek çok ülke, Covid-19 

vakalarında görülen artış sebebiyle, 
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le gerçekleştirilecek olan organi-
zasyonda, önemli kararlar alınması 
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ALMANYA
Almanya, pandemi nedeniyle 

şirketlerin iflas etmesini önlemek 
için iflas kurallarının hafifletilmesi 
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beklentilerin üzerinde gerçekleş-
mesinde, ithalatın öngörülenden 
daha az artması etkili oldu. Bir 
diğer, önemli gösterge olan tüketici 
fiyatları ise Ağustos’ta aylık bazda 
yüzde 0,1 düşerken, yıllık bazda 
bir değişim göstermedi. Endekste 
alkollü içecekler ve tütün kaleminin 
yıllık yüzde 3,1 ve hizmet fiyatlarının 
yüzde 1 artmasına karşın, mallar 
kalemi yıllık yüzde 1,3 azaldı.

Avrupa Ekonomik Araştırma-
lar Merkezi’nin (ZEW), ekonomik 
beklentileri ölçmeye yönelik yaptığı 
araştırmada, Eylül ayı için mev-
cut durum endeksi aylık 15,1 puan 
düşüşle 66,2 puana gerilerken, eko-
nomik hissiyat endeksi ise 5,9 puan 
artışla, 77,4 puan düzeyine yüksel-
di. 20 yılın zirvesinde gerçekleşen 
ekonomik hissiyat endeksi Almanya 
ekonomisinde üçüncü çeyrekte dik-
kat çekici bir toparlanma beklediği-
ni gösteriyor. 

BRİTANYA
Britanya’da vaka sayıları artış 

hızının ikiye katlaması, endişeleri 
artırdı. Başbakan Johnson, ulusal 
çapta bir karantina istemediklerini 
belirtse de, Sağlık Bakanlığı’nın, 
pandeminin kontrolden çıkmasın-
da çok kritik bir eşikte olduğunun 
açıklaması, radikal karantina önlem-
lerinin alınmasını gerektirebilir.  Bu 
bağlamda, Britanya’da sonbahar 
ve kış aylarının pandeminin seyri 
açısından zorlayıcı geçeceği anla-
şılıyor.

Brexit sonrasına ilişkin tartışma-
lar ülke gündeminde yer bulmaya 
devam ediyor. Yapılan son analizler, 
Brexit’in uzun vadede Britanya eko-
nomisine pandemiden daha fazla 
zarar verebileceğini ortaya koydu. 
Bu bağlamda, ülkenin yeni ticari 
partner arayışlarını ve uluslararası 
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ticari işbirliklerini güçlendirmesi 
bekleniyor. 

Bu doğrultudaki çalışmaların bir 
sonucu olarak Ticaret Bakanlığı, Bri-
tanya ile Japonya arasındaki süren 
serbest ticaret anlaşması konusun-
da mutabakata varıldığını bildirdi.

Açıklamada, anlaşma ile birlikte 
iki ülke arasındaki 29 milyar sterlin 
düzeyinde olan ticaret hacminin 
yaklaşık 15 milyar sterlin daha 
artacağı belirtildi. Uzun sürede ve 
zorlu koşullarda müzakere edildiği 
belirtilen anlaşmanın, Britanya’nın 
AB ile olan anlaşmasından çok daha 
kapsamlı olduğunun belirtilmesi de 
bir diğer dikkat çeken detay oldu. 

JAPONYA
Japonya Başbakanı Şinzo 

Abe’nin sağlık sorunları nedeniyle 
görevinden istifa etmesinin ardın-
dan, iktidardaki Liberal Demokrat 
Parti lideri Yoşihide Suga başbakan 
olarak seçildi. Yeni başbakan Suga, 
görevinin ilk hedefi olarak COVID-19 
krizinden zarar gören ekonomiyi 
canlandırmayı ele alacak. Ancak, 
pandeminin küresel ölçekte ağırla-
şan seyri, ekonomiyi canlandırmayı 
her zamankinden daha zor hale 
getiriyor.

Japonya’da çekirdek tüketici 
fiyatları Ağustos’ta 4 yılın en hızlı 
düşüşünü kaydetti. Söz konusu 
dönemde çekirdek enflasyon yıllık 
bazda yüzde 0,4 düştü. Böyle-
ce enflasyon, Kasım 2016’dan bu 
yana en düşük düzeyine geriledi. 
Hükümetin uygulamaya koyduğu 
destek ve teşvikler sonrası konakla-
ma ücretlerinde yıllık bazda yüzde 
32’ye varan düşüşler, enflasyonun 
düşmesinde etkili oldu. 

Japonya Merkez Bankası (BOJ), 
gerçekleştirdiği güncel toplantısın-
da politika faizini değiştirmeyerek 
yüzde -0,1’de sabit bırakırken, sınır-
sız tahvil alımlarına da devam ede-
ceğini duyurdu. BOJ ayrıca, pande-
minin olumsuz etkilerine rağmen 
ülke ekonomisinin toparlanmaya 
başladığını belirtti.  Bu bağlamda, 
BOJ sınırsız miktarda devlet tahvili 

ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım 
fonları ile yıllık 180 milyar yen Japon 
gayrimenkul yatırım fonları alımına 
devam edecek. Bununla birlikte, 
pandeminin diğer ülke ekonomi-
lerini oldukça olumsuz etkilemeye 
devam etmesi sebebiyle,  Japon-
ya’daki toparlanmanın da uzun 
vadeye yayılacağı öngörülüyor.

ÇİN
Çin’de ekonomik toparlanma 

işaretleri güçlenmeye devam ediyor. 
Sanayi üretimi, Ağustos’ta beklenti-
lerin üzerinde gerçekleşerek, yüzde 
5,6 arttı. Böylece sanayi üretimi, 
sekiz ayın en yüksek artışını kay-
detti.  Bununla birlikte, sabit varlık 
yatırımlarındaki düşüşün Hüküme-
tin destek ve teşvikleriyle Ağus-
tos’tan itibaren tekrar artışa geçtiği 
belirtildi. Diğer taraftan, ihracat da 
artmaya devam ediyor. Söz konusu 
gelişmeler, pandemiden kaynaklı 
talep azalışının yerini toparlanma-
ya bıraktığını işaret ediyor. Ancak, 
ekonomistler, ikinci dalga ihtimali-
nin ve Çin-ABD gerilimlerinin tekrar 
gündeme gelmesi başta olmak 
üzere jeopolitik tehditlerin, ülke 
ekonomisini riske etmeye devam 
ettiğini belirtiyorlar.

Çin, yeni uluslararası ekonomik 
işbirliklerini güçlendirmeye çalışıyor. 
Çin Ticaret Bakanlığı, Çin ile AB’nin 
yatırım anlaşmasına dair görüş-
meleri hızlandırıp en kısa zamanda 
anlaşmaya imza atma konusun-
da kararlı olduklarını açıkladı. Bu 
açıdan, iki ülke arasındaki görüşme-
lerin hızlandırılıp, yıl sonuna kadar 
sonuca bağlamaları bekleniyor. 
Çin’in, AB gibi büyük bir partner ile 
sağlayacağı ticari ortaklığın başta 
ABD ile olan ilişkiler olmak üzere, 
küresel ölçekte de etkileri olacak.

Morgan Stanley tarafından 
yapılan bir araştırma, 2030 yılında, 
Çin yuanı’nın dolar ve euro’nun 
ardından, dünyanın en değerli 
üçüncü para birimi olacağını ortaya 
koydu. Küresel yatırımcıların, yuan 
cinsinden varlıklara yönelik her yıla 
giderek artan yatırımlarının gelecek 

10 yıl da ivmesinin yükselmesiy-
le yuan’ın küresel ölçekte büyük 
oranda hacim kazanması bekleni-
yor. Böylece, Çin ve ABD arasındaki 
teknoloji ve ticaret odağındaki 
gerilimler, döviz kuru odağında yeni 
bir gerginlik boyutu kazanabilir.

HİNDİSTAN
Hindistan Covid-19 vaka sayı-

sında Brezilya’yı geçerek, dünyada 
ABD’den sonra ikinci sıraya yüksel-
di. Aynı oranda ölüm vakaları da 
artarken, ülkenin kalabalık nüfusu 
da dikkate alındığında, salgını 
kontrol etmek giderek güçleşiyor. 
Hükümetin, yıllık ekonomik hedefle-
re erişmede bir sapma olmadığına 
dair önceki açıklamaları, artan vaka 
sayılarıyla birlikte yerini belirsizliğe 
bıraktı.

Güncel gelişmeleri değerlendi-
ren bir rapor yayınlayan Birleşmiş 
Milletler, Hindistan ekonomisinin 
2020’de yüzde 5,9 küçüleceğini 
öngördü. Moody’s ise çok daha 
kötümser bir tahminde bulunarak, 
Hindistan ekonomisinin yüzde 11,5 
daralmasını beklediklerini açıkladı. 
Diğer taraftan uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşu Fitch Ra-
tings tarafından, dünyanın en büyük 
petrol ithalatçılarından olan Hin-
distan’da petrol talebinin 2020’de 
yüzde 11,5 azalacağının öngörülmesi 
de, ülkede özellikle sanayi hacminin 
daralacağına işaret ediyor.

Hindistan’da artan vaka sayıları 
ve bozulan ekonomik görünüm, 
ülke içerisinde de politik tartışmala-
rın artmasına sebep oldu. Özellikle, 
Başbakan Modi, pandemiyi zama-
nında yeterince önemsememekle ve 
ekonomik verilerin kötüye gidişini 
ciddiye almamakla muhalif liderlerin 
eleştirilerine maruz kaldı. Ekono-
minin kötüye gitmesiyle, politik 
arenada da değişimler olabileceği 
bekleniyor. 

GÜNEY KORE
Pandemi ile mücadele en 

başarılı ülke olarak örnek göste-
rilen Güney Kore’de artan vakalar 
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oranda hacim kazanması bekleni-
yor. Böylece, Çin ve ABD arasındaki 
teknoloji ve ticaret odağındaki 
gerilimler, döviz kuru odağında yeni 
bir gerginlik boyutu kazanabilir.

HİNDİSTAN
Hindistan Covid-19 vaka sayı-

sında Brezilya’yı geçerek, dünyada 
ABD’den sonra ikinci sıraya yüksel-
di. Aynı oranda ölüm vakaları da 
artarken, ülkenin kalabalık nüfusu 
da dikkate alındığında, salgını 
kontrol etmek giderek güçleşiyor. 
Hükümetin, yıllık ekonomik hedefle-
re erişmede bir sapma olmadığına 
dair önceki açıklamaları, artan vaka 
sayılarıyla birlikte yerini belirsizliğe 
bıraktı.

Güncel gelişmeleri değerlendi-
ren bir rapor yayınlayan Birleşmiş 
Milletler, Hindistan ekonomisinin 
2020’de yüzde 5,9 küçüleceğini 
öngördü. Moody’s ise çok daha 
kötümser bir tahminde bulunarak, 
Hindistan ekonomisinin yüzde 11,5 
daralmasını beklediklerini açıkladı. 
Diğer taraftan uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşu Fitch Ra-
tings tarafından, dünyanın en büyük 
petrol ithalatçılarından olan Hin-
distan’da petrol talebinin 2020’de 
yüzde 11,5 azalacağının öngörülmesi 
de, ülkede özellikle sanayi hacminin 
daralacağına işaret ediyor.

Hindistan’da artan vaka sayıları 
ve bozulan ekonomik görünüm, 
ülke içerisinde de politik tartışmala-
rın artmasına sebep oldu. Özellikle, 
Başbakan Modi, pandemiyi zama-
nında yeterince önemsememekle ve 
ekonomik verilerin kötüye gidişini 
ciddiye almamakla muhalif liderlerin 
eleştirilerine maruz kaldı. Ekono-
minin kötüye gitmesiyle, politik 
arenada da değişimler olabileceği 
bekleniyor. 

GÜNEY KORE
Pandemi ile mücadele en 

başarılı ülke olarak örnek göste-
rilen Güney Kore’de artan vakalar 
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doğrultusundaki ikinci 
dalga sebebiyle kısıt-
lamalar büyük oranda 
artırılırken, ekonomiye 
dair endişeler de yüksel-
di. Ancak, Güney Kore’nin 
ikinci dalgayı yönetmede 
de başarılı olacağına yö-
nelik beklentiler, pandemi 
sürecini ekonomik açıdan 
en az hasarla atlatan ülke 
olacağına dair öngörüle-
rin korunmasını sağlıyor. 
OECD, açıkladığı güncel 
raporda diğer ülkelere 
ilişkin 2020’de daha 
keskin küçülme tahmin-
leri açıklarken, Güney Kore’nin ise 
yüzde 1 küçüleceği tahmininde 
bulundu. 

Yüksek borçluluk oranı ise 
Güney Kore ekonomisinde ciddi bir 
sorun olmaya devam ediyor. Açıkla-
nan son veriler, Güney Kore bor-
cunun tarihinin en yüksek seviyesi 
olan 682 milyar dolar’a yükseldiğini 
ortaya koydu. Artan borçluluk, 
Güney Kore bütçesinde revizyona 
gitmeye sebep olabilir.

Ekonomideki 
bir diğer 

olumsuz gösterge ise, işsizliğin 6 
aydır kesintisiz biçimde artması 
oldu. Ağustos ayı verileri, istihda-
mın yıllık bazda 274 bin kişi azal-
dığını ve işsizliğin 0,1 puan artışla 
yüzde 3,1 düzeyinde gerçekleştiğini 
ortaya koydu. Ekonomistler ise, söz 
konusu artışın pandemi kaynaklı 
konjonktürel bir gelişme olduğunu 
ve uzun vadede istihdamın gücünü 
koruyacağını belirtti.

BREZİLYA
Brezilya’da vaka sayıları hız 

kesmeden artmaya devam ederken, 
pandeminin ekonomiye yönelik 
olumsuz etkileri de belirginleşmeye 
devam ediyor.  Hükümet, pande-

miye yönelik alınan tedbirlerin 
etkisiyle, 2020 yılı bütçe açığının 

157 milyar dolar’a çıkacağını 
açıkladı. Kış aylarında vaka 
sayılarında artışın devam 
etmesi halinde, 2021 bütçe 
açığı da beklentileri aşa-
bilir.

Brezilya’da GSYİH’nın, 
ikinci çeyrekte yıllık bazda 
yüzde 11,4 daraldığı açık-
landı. Söz konusu daralma, 

1996 yılından beri en keskin 
düşüş olarak kaydedildi. 

Vaka sayılarında artış olması 
sebebiyle,  üçüncü çeyrekte de 

diğer ülkelerin aksine toparlan-
madan ziyade, daralma kaydedil-

meye devam edilebilir.
Ekonomideki gelişmeleri değer-

lendiren Brezilya Merkez Bankası, 
politika faiz oranını rekor düşük 
seviye olarak nitelendirilen yüzde 
2’de sabit bıraktı. Alınan karara 
ilişkin yapılan açıklamada, başta 
pandemi kaynaklı risklerin devam 
ettiğini ve gerektiğinde piyasaların 
desteklenmesi için tüm politikaların 
kullanılacağı belirtildi. 

RUSYA
Rusya Hükümeti, 2021 yılı için 

bütçe taslağını ve 2022 ve 2023 
yılları için ise yapılan planlamaları 
onayladığını açıkladı. Güncel resmi 
bütçe tahminleri, 2019’da yüzde 1,8 
GSYH fazlasından 2020’de yüzde 
4,4 GSYH açığına geçişe işaret 
ediyor. Söz konusu açığa geçişte, 
en büyük etken pandemi olurken, 
artan jeopolitik riskler ve AB yap-
tırımları da etkili oluyor. Hükümet, 
bütçe açığını gelecek 2 yıl boyunca 
sırasıyla yüzde 2,4 ve yüzde 1’e 
düşürmeyi hedefliyor. 2022-23 
planlamalarında ise özellikle dış 
ekonomik faaliyet yürütmede iyileş-
tirme hedefleri dikkat çekti. 

Rusya Merkez Bankası, gerçek-
leştirdiği son toplantıda faiz oranını 
rekor düşük seviye olan yüzde 
4,25’te sabit tuttu. Faiz oranları-
nın sabit tutulmasında, enflasyon 
hedefinden uzaklaşılacağına ilişkin 
endişeler etkili oldu. Faiz oranının 
bu yıl içerisinde yüzde 4,25’te sabit 
tutulmaya devam edileceği öngö-
rülüyor.
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Ege’den Ağustos’ta 
1 milyar 12 milyon dolar ihracat

Ocak-Ağustos döneminde 8 milyar 78 milyon 
dolarlık ihracata imza atan Ege İhracatçı 
Birlikleri üyesi firmalar, son 1 yıllık dönemde 

ise; 12 milyar 731 milyon dolar dövizi Türkiye’ye 
kazandırdı.

EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin 8 tanesi 
Ağustos ayında ihracatını arttırmayı başarırken, 4 
tanesi geçen yılki ihracat performansının gerisinde 
kaldı.

Tarım ihracatı yüzde 19 arttı
Ağustos ayında Ege’den yapılan tarım ürünleri 

ihracatı yüzde 19’luk artışla 324,8 milyon dolardan, 
385,1 milyon dolara yükseldi. Bölgenin son bir yıllık 
dönemde yaptığı tarım ürünleri ihracatı ise; yüzde 
3’lük gelişimle 5 milyar 70 milyon dolara ulaştı.

Ege Bölgesi Ağustos ayında 558 milyon dolarlık 
sanayi ürünleri ihracatı kayda alırken, Madencilik 
sektörünün ihracatı 69 milyon dolar oldu.

İhracatını en çok arttıranlar
2020 yılında her ay ihracat rekorları kıran Ege 

Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhra-
catçıları Birliği, Ağustos ayında da ihracatını yüzde 
53 arttırarak 45 milyon 125 bin dolar ihracata imza 
attı. Ege Tütün İhracatçıları Birliği yüzde 39’luk, Ege 
Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği yüzde 27, Ege 
Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği yüzde 
22 ihracat artış hızı yakaladı.

Zirvede konfeksiyon ve demir
Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları 

Birliği ihracatını yüzde 13’lük artışla 128 milyon 9 bin 
dolara taşıdı ve EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliği 
arasında zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları 
Birliği ise; 90 milyon 448 bin dolarlık dövizi Türki-
ye’ye kazandırarak zirve ortağı oldu.

Yaş Meyve Sebze ve Mamul
2020 yılında her ay bir ihracat rekoru kıran Ege 

Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Ağustos ayın-
da ihracatını yüzde 27 arttırarak 85 milyon 411 bin 
dolara ulaştı. 2020 yılı sonu için 1 milyar dolar ihra-

Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmalar, Ağustos ayında 1 milyar 12 milyon dolarlık 
ihracat gerçekleştirdi. 2019 yılı Ağustos ayında 1 milyar 29 milyon dolar ihracata imza 

atmıştı. Bölge ihracatında 2019 yılı Ağustos ayına göre yüzde 1,7’lik azalma yaşadı.
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cat hedefleyen EYMSİB’in son bir 
yıllık ihracatı ise; 985 milyon 176 bin 
dolara tırmandı. EYMSİB, mevcut 
ihracat performansını sürdürdüğü 
takdirde Eylül ayında 1 milyar dolar 
hedefini yakalayacak görünüyor.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal 
Mamuller İhracatçıları Birliği, Ağus-
tos ayında ihracatını yüzde 9’luk 
artışla 80 milyon 445 bin dolara 
yükseltti.

Tütün ihracatında 
yüzde 39 artış
Ağustos ayında ihracatını yüzde 

39 arttırmayı başaran Ege Tütün 
İhracatçıları Birliği 69,3 milyon do-
larlık dışsatım gerçekleştirdi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği 
ise; ihracatta yüzde 10’luk azalma 
yaşadı ve 69 milyon dolar dövizi 
ülkemize kazandırdı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği Ağustos ayında 
ihracatını yüzde 6 arttırarak 50 
milyon dolar ihracata imza attı.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman 
Ürünleri İhracatçıları Birliği 44 mil-
yon dolar dövizi hanesine yazdırır-
ken, Ege Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği 17,7 milyon dolar 
ihracat gerçekleştirdi.

Ege Deri ve Deri Mamulleri 
İhracatçıları Birliği 9,9 milyon dolar, 
Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracat-
çıları Birliği ise; 8.5 milyon dolar 
dövizi ülkemize kazandırdı.

Pandemi öncesi seviye
Ege İhracatçı Birlikleri 

Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 
ihracatın pandemi öncesi 
seviyeleri yakaladığını Haziran 
ve Temmuz aylarından sonra 
Ağustos ayında da gösterdiğini 
kaydetti.

EİB bünyesindeki 12 İhracatçı 
Birliğinin 8 tanesinin ihracatını 
arttırmayı başardığının altını 
çizen Eskinazi, “EİB’den yapılan 
tarım ürünleri ihracatımız yüzde 
19 artış gösterdi. Tarım ürünleri 
ihracatımızson bir yılda 5 milyar 
70 milyon dolara ulaştı. Sanayi 
ve madencilik sektörlerimizde de 
önümüzdeki aylarda toparlanma 
bekliyoruz” diye konuştu.

AB’nin payı 
yüzde 56’ya ulaştı
Ege İhracatçı Birlikleri’nin 

Ağustos ayında 176 ülkeye ihracat 
yaptığı bilgisini veren Eskinazi, 
EİB’nin en fazla ihracat yaptığı 
ilk 20 ülkeden, İngiltere, İspanya, 
Hollanda, Rusya, Belçika, İsrail, 
Polonya, Suudi Arabistan, İran, 
Yunanistan, Tunus, Romanya ve 
Hindistan’a ihracatta artış kay-
dettiklerini, Ağustos ayında Ege 
İhracatçı Birlikleri’nin Avrupa Birli-
ği’ne ihracatının yüzde 7’lik artışla 
564 milyon dolara çıktığını, EİB’nin 
toplam ihracatında AB’nin payının 
yüzde 56’ya çıktığını dile getirdi.

İlk sekiz ayın performansı 
8,78 milyar dolar

Ocak-Ağustos döneminde serbest bölgeler de dahil olmak üzere 
214 noktaya ihracat gerçekleştiren Egeli firmalar, Türkiye’ye 8 milyar 78 
milyon dolar kazandırdı.

En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 10 ülke; 897 milyon dolarla Almanya, 
591 milyon dolarla ABD, 488 milyon dolarla İngiltere, 407 milyon dolarla 
İspanya, 402 milyon dolarla Hollanda, 439 milyon dolarla İtalya, 333 
milyon dolarla Fransa, 219 milyon dolarla Rusya, 209 milyon dolarla İsrail 
ve 182 milyon dolarla Çin oldu. Avrupa Birliği üyesi ülkelere 2019’un Ocak-
Ağustos döneminde 4 milyar 489 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, 
2020’nin aynı döneminde bu rakam 4 milyar 122 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. Ege’nin toplam ihracatında AB’nin payı yüzde 51,03 olarak 
kayıtlara geçti. Ortadoğu ülkelerine 1 milyar 119 milyon dolar, Amerika 
kıtasına 830 milyon dolar, Afrika ülkelerine 654 milyon dolar, Asya 
ülkelerine 560 milyon dolar, Eski Doğu Bloku ülkelerine 427 milyon dolar, 
Serbest Bölgelere 140 milyon dolar, Türk Cumhuriyetlerine 123 milyon 
dolar, diğer Avrupa ülkelerine 102 milyon dolarlık ürün satıldı.
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Türkiye genelinde Yaş Meyve Sebze, Hububat ve 
Meyve Sebze Mamülleri sektörleri pandemiye 
rağmen tarihlerinin en iyi 8 aylık performansını 

gösterdiler. 2019 yılının aynı dönemine göre;  Yaş 
Meyve Sebze sektörü yüzde 23,8 artışla 1,5 milyar 
dolarlık,  Hububat sektörü yüzde 7,8 artışla 4,6 
milyar dolarlık ve Meyve Sebze Mamulleri sektörü 
ise yüzde 5,3 artışla 1 milyar dolarlık ihracat 
gerçekleştirdi. Ayrıca, Çimento Cam Seramik ve 
Toprak Ürünleri, Halı, Hububat, Bakliyat, Yağlı 
Tohumlar ve Mamulleri, Meyve Sebze Mamulleri, 
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, Savunma ve 
Havacılık Sanayii, Süs Bitkileri ve Mamulleri ile Yaş 
Meyve ve Sebze sektörleri tarihlerinin en yüksek 
ağustos ayı ihracat rakamlarına ulaştı.

85 ülkeye ihracat 516 milyon dolar arttı
Türkiye küresel ticaretteki olumsuz tabloya 

rağmen ağustos ayında 85 ülkeye ihracatını 516 
milyon dolar artırmayı başardı. Bu 85 ülkenin 
51’inde artış yüzde 10’un, 22’sinde ise yüzde 50’nin 
üzerinde gerçekleşti. Bu ülkeler arasında, geçtiğimiz 
yılın ağustos ayına göre 64,2 milyon dolar ihracat 
artışıyla ABD, 59,3 milyon dolar ihracat artışıyla 
Belçika ve 35,7 milyon dolar ihracat artışıyla İsrail 
dikkat çekti.

Solunum cihazları ihracatı 
yüzde 4097 arttı
Covid-19 ürünleri ihracatı, ağustos ayında da 

hız kesmedi. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre; 
Solunum Cihazları yüzde 4097, Maske ve Önlük 
yüzde 641, Tanı Kitleri yüzde 178, Dezenfektan 
ihracatı ise yüzde 47 artış gösterdi. Toplam Tıbbi 
Ürün ihracatı ise yüzde 312 artışla 76 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. Yılın ilk sekiz aylık döneminde 

Türkiye’nin Ağustos ayı 
ihracatı 12,4 milyar dolar

Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre ihracat Ağustos’ta geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 
yüzde 5,7 düşüşle 12 milyar 463 milyon dolar oldu.
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Belçika ve 35,7 milyon dolar ihracat artışıyla İsrail 
dikkat çekti.

Solunum cihazları ihracatı 
yüzde 4097 arttı
Covid-19 ürünleri ihracatı, ağustos ayında da 

hız kesmedi. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre; 
Solunum Cihazları yüzde 4097, Maske ve Önlük 
yüzde 641, Tanı Kitleri yüzde 178, Dezenfektan 
ihracatı ise yüzde 47 artış gösterdi. Toplam Tıbbi 
Ürün ihracatı ise yüzde 312 artışla 76 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. Yılın ilk sekiz aylık döneminde 

Türkiye’nin Ağustos ayı 
ihracatı 12,4 milyar dolar

Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre ihracat Ağustos’ta geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 
yüzde 5,7 düşüşle 12 milyar 463 milyon dolar oldu.
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ise toplam tıbbı ürün ihracatı 530 
milyon dolara ulaşırken;2019 yılının 
ilk sekiz ayına göre, yüzde 208 artış 
sergiledi.

Ağustos’ta 1.307 firma 
ihracat ailesine katıldı
Ağustos ayında ihracat ailesine 

1.307 firma katıldı. İhracata yeni 
başlayan bu firmalar ağustos ayında 
110 milyon 19 bin dolarlık ihracat 
gerçekleştirdi. Firma özelinde 
bakıldığında, ağustos ayı içerisinde 
toplam 37.475 firmamız ihracat 
gerçekleştirdi.

Hazırgiyim sektörü 
liderliği kaptı
Ağustos ayının lideri 1 milyar 

546 milyon dolarlık ihracat ile 
Hazırgiyim sektörü olurken, 1 
milyar 545 milyon dolar ihracat ile 
Otomotiv sektörü ikinci, 1 milyar 
375 milyon dolar ihracat ile Kimyevi 
Maddeler üçüncü oldu. Ağustos 
ayının en güçlü performansına imza 
atanlar ise yüzde 39,3 artışla 92,8 
milyon dolar ihracata ulaşan Fındık 
ve Mamülleri, yüzde 36,1 artışla 71,3 
milyon dolara ulaşan Tütün, yüzde 
18,6 artışla 130,2 milyon dolara 
ulaşan Yaş Meyve Sebze sektörleri 
oldu.

14 ülkeye her sektör 
ihracat gerçekleştirdi
Ağustos ayında ihracatçılar, 

ülkemizin bayrağını 207 ülkede 
dalgalandırmayı başardı. En çok 
ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke 
ise 1 milyar 210 milyon dolar ile 
Almanya, 989,2 milyon dolar ile 
İngiltere ve 739,6 milyon dolar ile 
ABD oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki 
payı yüzde 50 olurken, ilk 20 ülkede 
bu pay yüzde 67,3’e yükseldi.  
Aralarında İngiltere, Almanya, 
Fransa ve Hollanda’nın da yer 
aldığı tam 14 ülkeye her sektör 
ihracat gerçekleştirmeyi başardı. En 
büyük pazar olan Avrupa Birliği’nin 
ihracattaki payı 5,15 milyar dolarlık 
bir hacim ile yüzde 41,3 seviyesine 
düştü.

İller bazında
İllerin ihracatına bakıldığında; 

ağustos ayında 51 il ihracatını 
artırdı. En çok ihracat 
gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla; 5 
milyar 158 milyon dolarla İstanbul, 
863 milyon dolarla Bursa ve 778 
milyon dolarla Kocaeli oldu. En 
dikkat çekici artışlar ise; yüzde 
514 artışla 21 milyon dolar ihracata 
imza atan Kastamonu, yüzde 132 
artışla 12 milyon dolara ulaşan 
Adıyaman ve yüzde 73 artışla 21 
milyon dolar ihracat yapan Ordu’da 
yaşandı. Mardin’de Makine sektörü 
ihracatını 14 kat artırırken, Şırnak’ta 
Yaş Meyve Sebze sektörünün 
ihracatını yüzde 270, Konya’da 
Savunma ve Havacılık sektörünün 

ihracatını yüzde 263 artırdığı 
görüldü.

171 ülkeye TL ile 
ihracat yapıldı
Ay boyunca 171 ülkeye toplam 

3 milyar 703 milyon TL tutarında 
ihracat gerçekleştirildi. 6.114 firma 
ihracat işlemlerinde Türk Lirasını 
tercih etti.

Parite etkisi
Miktar bazında ihracat ise 

ağustosta geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 0,2 azalarak 11,7 
milyon ton olarak gerçekleşti. Son 
olarak, ağustos ayında Euro Dolar 
paritesinin pozitif etkisi 331 milyon 
848 bin dolar oldu.

İlk 8 ayda 5,5 milyar 
dolarlık otomobil ihracatı

2020 yılının ilk 8 ayında 
binek otomobil ihracatı, 5 
milyar 509 milyon 677 bin dolar 
olarak gerçekleşti. Bu süreçte, 
otomotiv sektörünün ana ihracat 
pazarlarının başında Avrupa 
ülkeleri geldi. En fazla binek 
otomobil ihracatını Fransa’ya 
gerçekleştiren otomotiv 
üreticileri, bu ülkeye 884 milyon 
781 bin dolarlık ürün gönderdi.

Fransa’dan sonra ikinci sırada yer alan Almanya’ya 543 milyon 766 bin 
dolarlık ihracat yapıldı.

Listenin üçüncü sırasındaki İngiltere’ye dış satım 478 milyon 158 bin, 
dördüncü İtalya’ya 474 milyon 788 bin, beşinci İspanya’ya ise 407 milyon 
522 bin dolarlık satışlara ulaşıldı.

Sektör temsilcilerinin söz konusu 5 ülkeye yaptığı dış satım, toplam 
binek otomobil ihracatının yüzde 50,62’sini oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminde İsrail’e 294 milyon 671 bin, Slovenya’ya 254 
milyon 558 bin, Belçika’ya 249 milyon 12 bin, Polonya’ya 228 milyon 970 
bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Sektörün ihracatını büyük oranda artırdığı ülkelerden biri de Suudi 
Arabistan oldu. Bu ülkeye dış satım yüzde 195 artarak 15 milyon 874 bin 
dolardan 46 milyon 901 bin dolara çıktı.

Otomotiv ihracatının artış trendinde olduğu pazarlardan Mısır’a dış 
satımda büyük artış görüldü. Ocak-ağustos döneminde bu ülkeye ihracat, 
geçen yılın 8 ayına göre yüzde 74,76 artışla 111 milyon 197 bin dolardan 
194 milyon 328 bin dolara yükseldi.
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TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, sanayi-
nin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Tem-
muz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü 

endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 
azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,1 
ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı.

Sanayinin 
alt sektörleri 
incelendiğin-
de, 2020 yılı 
Temmuz ayında 
madencilik ve 
taşocakçılığı 
sektörü endeksi 
bir önceki aya 
göre yüzde 5,4, 
imalat sanayi 

sektörü endeksi yüzde 8,6 ve elektrik, gaz, buhar ve 
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi 
yüzde 6,4 arttı.

Toplam ciro aylık 
yüzde 11,7 arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri top-

lamında ciro endeksi ise, 2020 yılı Temmuz ayında 

Sanayi üretimi Temmuz’da 
aylık yüzde 8,4 arttı

Aylık bazda yüzde 8,4 artan sanayi üretiminde yıllık artış ise yüzde 4,4 olarak gerçekleşti.
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yıllık yüzde 20,2 arttı.
Toplam cironun alt 

detaylarına bakıldığında; 
2020 yılı Temmuz ayında 
yıllık sanayi sektörü ciro 
endeksi yüzde 20,2, inşaat 
ciro endeksi yüzde 14,9, 
ticaret ciro endeksi yüzde 
32,9 artarken, hizmet ciro 
endeksi yüzde 12,5 azaldı.

Sanayi, inşaat, tica-
ret ve hizmet sektörleri 
toplamında ciro endeksi 
(2015=100), 2020 yılı Tem-
muz ayında aylık yüzde 
11,7 arttı.

Toplam cironun alt 
detaylarına bakıldığında; 
2020 yılı Temmuz ayında aylık sa-
nayi sektörü ciro endeksi yüzde 12,1, 
inşaat ciro endeksi yüzde 11,5, tica-
ret ciro endeksi yüzde 11,4, hizmet 
ciro endeksi yüzde 11,9 arttı.

Perakende satış hacmi 
yıllık yüzde 11,9 arttı
Öte yandan sabit fiyatlarla pe-

rakende satış hacmi de (2015=100) 
2020 yılı Temmuz ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 arttı. 
Aynı ayda gıda, içecek ve tütün 
satışları yüzde 12,3, gıda dışı satışlar 

(otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13,9, 
otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,2 
arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış 
hacmi 2020 yılı Temmuz ayında 
bir önceki aya göre yüzde 9,5 arttı. 
Aynı ayda gıda, içecek ve tütün 
satışları yüzde 5,9, gıda dışı satışlar 
(otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13,0, 
otomotiv yakıtı satışları yüzde 6,4 
arttı.

Perakende ciro yıllık 
yüzde 21,4 arttı
Cari fiyatlarla perakende ciro 

2020 yılı Temmuz ayında bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
21,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek 
ve tütün satışları yüzde 24,3, gıda 
dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) 
yüzde 27,3, otomotiv yakıtı satışları 
yüzde 3,3 arttı.

Cari fiyatlarla perakende ciro 
2020 yılı Temmuz ayında bir 
önceki aya göre yüzde 10,7 arttı. 
Aynı ayda gıda, içecek ve tütün 
satışları yüzde 4,2, gıda dışı satışlar 
(otomotiv yakıtı hariç) yüzde 14,6, 
otomotiv yakıtı satışları yüzde 11,9 
arttı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch 
Ratings, küresel büyüme tahminlerini yukarı yönlü 
revize etti.

Kredi derecelendirme kuruluşunun Küresel 
Ekonomik Görünüm raporunda, küresel büyüme 
tahmininin bu yıl için yüzde eksi 4,6’dan yüzde eksi 
4,4’e revize edildiği, yeni tip koronavirüs salgınından 
benzeri görülmemiş şekilde etkilenen ekonomik 
aktivitenin, tahmin edilenden daha iyi bir şekilde 
toparlandığı belirtildi.

Fitch Ratings raporunda küresel ekonominin 2021 
yılında yüzde 5,2; 2022 yılında ise yüzde 3,6 seviyesinde 
büyüme kaydetmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Türkiye ekonomisinin 2020 için büyüme tahminin 
yüzde eksi 3,9’dan yüzde eksi 3,2’ye revize edildiği 
belirtilen raporda, bunun bu yılın üçüncü çeyreğinde iç 
talep ve ihracatta görülen beklentinin üzerindeki artışın 
yansıması olduğu kaydedildi.

Türkiye’ye ilişkin 2021 ve 2022 öngörülere de yer 
verilen raporda, Türkiye ekonomisinin 2021 yılında 
yüzde 5, 2022 yılında ise yüzde 4,6 seviyesinde 
büyüme kaydetmesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda, Türkiye’de enflasyonun ise bu yıl sonunda 
yüzde 10,8; 2021 yılının sonunda yüzde 11; 2022 yılının 
sonunda ise yüzde 11,1 seviyesinde gerçekleşmesinin 
beklendiği belirtildi.

Fitch küresel büyüme tahminlerini yukarı 
yönlü revize etti
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Cari denge Haziran’da 
2.93 milyar dolar açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 
tarafından Haziran 2020 dönemine ilişkin 
ödemeler dengesi verileri açıklandı. Cari 

işlemler dengesi Haziran’da 2.93 milyar dolar açık 
verdi. Beklenti 3 milyar dolar açık verilmesi yönünde 
idi.

Merkez Bankası’nın internet sitesinde yer alan 
Haziran 2020 Ödemeler Dengesi Gelişmeleri şu 
şekilde:

Cari işlemler 
hesabı
“Cari işlemler 

açığı bir önceki yılın 
Haziran ayına göre 
2.839 milyon ABD 
doları artarak 2.934 
milyon ABD doları 

olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda on iki 
aylık cari işlemler açığı 11.094 milyon ABD doları 
olmuştur.

Bu gelişmede, geçen yılın aynı ayında 3.413 
milyon ABD doları net fazla veren hizmetler 
dengesinde bu ay 294 milyon net açık 
gerçekleşmesi ve bir önceki yılın Haziran ayında 50 
milyon ABD doları net giriş kaydeden ikincil gelir 

Cari işlemler dengesi Haziran’da 2.93 milyar dolar açık verdi. Beklenti 3 milyar dolardı.
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dengesi kaleminde bu ay 
23 milyon ABD doları net 
çıkış gerçekleşmesi etkili 
olmuştur.

Bir önceki yılın 
Haziran ayında 2.647 
milyon ABD doları fazla 
veren altın ve enerji hariç 
cari işlemler hesabı, bu 
ayda 181 milyon ABD 
doları fazla vermiştir.

Birincil gelir dengesi 
kalemi altında yatırım 
geliri kaleminden 
kaynaklanan net çıkışlar, 
bir önceki yılın aynı 
ayına göre 555 milyon 
ABD doları azalarak 522 
milyon ABD doları olmuştur.

Finans hesabı
Doğrudan yatırımlardan 

kaynaklanan net girişler 3 milyon 
ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 1.499 
milyon ABD doları tutarında net 
çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler 
itibarıyla incelendiğinde, yurt 
dışı yerleşiklerin hisse senedi 
piyasasında 31 milyon ABD doları 
ve devlet iç borçlanma senetleri 

piyasasında 427 milyon ABD doları 
net satış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla 
ilgili olarak, bankalar, Genel 
Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 
56 milyon ABD doları, 2.000 milyon 
ABD doları ve 7 milyon ABD doları 
net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, 
yurt içi bankaların yurt dışı 
muhabirlerindeki efektif ve 
mevduat varlıkları 2.317 milyon 
ABD doları net artış kaydetmişken, 

yurt dışı bankaların yurt içindeki 
mevduatları 1.511 milyon ABD doları 
net azalış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan 
kredilerle ilgili olarak; bankalar, 
Genel Hükümet ve diğer sektörler 
sırasıyla 373 milyon ABD doları, 
192 milyon ABD doları ve 902 
milyon ABD doları net geri ödeme 
gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu ayda 
7.707 milyon ABD doları net azalış 
gözlenmiştir.”

10 Ağustos 2020 tarihinde karşılıklı uçuşların 
başlamasıyla 13 Eylül’e kadar Antalya’ya gelen 2 milyon 
3 bin 946 turistin 703 bin 463’ünü Ruslar oluşturdu. 
Ağustos’ta 20 günlük süreçte 336 bin 409, 1-13 Eylül’de 
ise 219 bin 673 Rus turist, Antalya’da tatil yaptı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği’nden yapılan 
açıklamada Rusların Türkiye’de en çok Antalya’yı tercih 
ettiği belirtildi. 

Açıklamada “Charter seferlerinin açılmasıyla 
Rusya pazarında ciddi bir artış yakalandı. Eylül’ü 
de iyi geçiriyoruz, Ekim ve Kasım’ın da iyi olacağını 
düşünüyoruz. Sezonun uzayacağı kesin görünüyor. 
Pandemiyle ilgili bir uçuş yasağı gelmezse iyi bir süreç 
yaşayacağız” denildi.

Uzmanlar, güvenli turizm sertifikasyonuyla 

sektörün turistlere güzel tatil imkanı sağladığını 
konusunda hemfikir. Sektörün ileri gelenleri, yüksek 
gelirli Rusların Bodrum’u da tercih ettiklerini, 
dolayısıyla sadece Antalya’da kalmayıp, diğer 
destinasyonlara gitmelerinin önemli bir gelişme 
olduğunu, özellikle Bodrum, Bozburun’a mega yatların 
demirlediğini belirterek bunların her sene genellikle 
Hırvatistan’a ve Yunanistan’a giden yatlar olduğunu 
belirtiyor.

Geri dönüşlerin de olumlu olduğunu vurgulayan 
sektörün ileri gelenleri, her zamanki gibi en büyük 
ülke reklamının ülkelerine dönen turistler olacağının 
ve yaratılan istihdam ile sağlanan döviz girdisinin 
pandemi sürecinde Türkiye için çok olumlu olduğunun 
altını çiziyor.

Antalya bir ayda yarım milyondan fazla 
Rus turist ağırladı
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Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı 
yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Mayıs 
döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 

331 bin kişi azalarak 3 milyon 826 bin kişi oldu. 
İşsizlik oranı 0,1 
puanlık artış ile yüzde 
12,9 seviyesinde 
gerçekleşti. Tarım 
dışı işsizlik oranı 0,2 
puanlık artış ile yüzde 
15,2 oldu.

İstihdam oranı 
yüzde 41,4
İstihdam 

edilenlerin sayısı 2020 
yılı Mayıs döneminde, 
bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 2 
milyon 411 bin kişi 
azalarak 25 milyon 

858 bin kişi, istihdam oranı ise 4,7 puanlık azalış ile 
yüzde 41,4 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım 
sektöründe 308 bin, sanayi sektöründe 274 bin, 

Mayısta işsizlik 
yüzde 12,9

İşsizlik oranı, Mayıs ayında yüzde 12,9 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki ayda işsizlik 
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döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 
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oranı yüzde 12,8 idi. İşgücüne katılma oranı ise 5,3 puanlık azalış ile yüzde 47,6 oldu.
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inşaat sektöründe 206 
bin, hizmet sektöründe 1 
milyon 622 bin kişi azaldı. 
İstihdam edilenlerin 
yüzde 18,8’i tarım, yüzde 
20,4’ü sanayi, yüzde 5,2’si 
inşaat, yüzde 55,6’sı ise 
hizmet sektöründe yer 
aldı.

İşgücüne 
katılma oranı
İşgücü 2020 yılı Mayıs 

döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre 
2 milyon 742 bin kişi 
azalarak 29 milyon 684 
bin kişi, işgücüne katılma 
oranı ise 5,3 puanlık azalış 
ile yüzde 47,6 olarak 
gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışanlar
Mayıs 2020 

döneminde herhangi bir sosyal 
güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan 
çalışanların toplam çalışanlar 
içindeki payını gösteren kayıt 
dışı çalışanların oranı, bir önceki 
yılın aynı dönemine göre 4,7 
puan azalarak yüzde 29,7 olarak 
gerçekleşti. Tarım dışı sektörde 
kayıt dışı çalışanların oranı bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 
5,4 puan azalarak yüzde 17,4 oldu.

Kamu istihdamı
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve 

Bütçe Başkanlığı’nın derlediği 
verilere göre, 2020 yılı II. 
döneminde toplam kamu istihdamı 
2019 yılının aynı dönemine göre 
yüzde 4,3 oranında artarak 4 
milyon 767 bin kişi oldu.

15-64 yaş grubunda işsizlik 
oranı bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 0,1 puanlık artışla 
yüzde 13,2, tarım dışı işsizlik oranı 
ise 0,2 puanlık artışla yüzde 15,3 
oldu. Bu yaş grubunda istihdam 
oranı 4,8 puanlık azalışla yüzde 
45,9, işgücüne katılma oranı ise 
5,4 puanlık azalışla yüzde 52,9 
oldu.

Pandeminin İşsizlik Fonu’na 
faturası 20 milyar TL’nin üzerinde

Pandemi dolayısıyla İşsizlik Sigortası Fonu’nun prim gelirleri azalırken, 
harcamaları arttı. Fondan çalışanlara üç ayda yapılan ödemeler 17,1 milyar 
liraya ulaştı. Prim gelirindeki düşüşle birlikte pandeminin fona faturası 20 
milyar lirayı aştı.

İşsizlik Sigortası Fonu, 8 Eylül 1999 tarihinde çıkan ve emeklilik yaşını 
kademeli olarak artıran 4447 Sayılı Kanun ile hayata geçirildi. Fona 2000 
yılı haziran ayından itibaren prim kesilmeye başlandı.

Fondan ilk defa işsizlik ödeneği ise 2002 yılı mart ayında verildi. Mart 
2002 tarihinden, covid-19 pandemisinin başladığı 2020 Mart ayına kadar 
7 milyon 928 bin kişiye toplam 33,4 milyar lira işsizlik ödeneği verildi.

17 Nisan 2020 tarihinden itibaren işten çıkarma yasaklandığı için, 
pandemi döneminde işsizlik ödeneği alanların sayısı azaldı. Mart ayında 
594 binin üzerinde olan işsizlik ödeneği alanların sayısı haziran ayında 
465 binin altına düştü.

Pandemi döneminde İşsizlik Fonu’ndan çalışanlara iki yolla ödeme 
yapıldı. Kısa çalışma ödeneği koşulları kolaylaştırılarak daha çok kişinin 
ödenek alması sağlandı. Ücretsiz izne çıkartılan veya kısa çalışma ödeneği 
alma hakkı bulunmayan kişilere de günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği 
verildi.

Kısa çalışma ödeneğinden nisan ayında 3 milyon 243 bin, mayıs ayın-
da 3 milyon 282 bin, haziran ayında ise 2 milyon 321 bin kişi yararlandı. 
Haziran ayında 961 bin kişi normal çalışmaya döndü.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR),İşsizlik Fonu’ndan çalışanlara 30 Haziran 
itibarıyla 14,3 milyar lira kısa çalışma ödeneği aktardı. Bu rakamın içinde, 
çalışanlar adına Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapılan genel sağlık 
sigortası (GSS) primi ödemeleri de yer alıyor.
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Türkiye ekonomisi yılın ikinci 
çeyreğinde yüzde 9,9 daraldı

GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 
2020 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla 
göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım 

yüzde 4, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 11, finans 
ve sigorta faaliyetleri yüzde 27,8, gayrimenkul 
faaliyetleri yüzde 1,7 arttı. Sanayi yüzde 16,5, inşaat 
sektörü yüzde 2,7, hizmetler yüzde 25, mesleki, 
idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 16,5, kamu 
yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet 
faaliyetleri yüzde 2,4 ve diğer hizmet faaliyetleri 
yüzde 18 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH 

zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe 
göre yüzde 11 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış 
GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2020 yılı ikinci 
çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 
yüzde 10 azaldı.

Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, 2020 yılının 
ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre yüzde 1,3 artarak 1 trilyon 041 milyar 
643 milyon TL oldu. GSYH’nin ikinci çeyrek değeri 
cari fiyatlarla ABD doları bazında 153 milyar 180 
milyon olarak gerçekleşti.

GSYH 2020 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın 
aynı çeyreğine göre yüzde 9,9 azaldı.
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Nihai tüketim 
harcamaları 
yüzde 0,8 azaldı
Devletin nihai 

tüketim harcamaları, 
2020 yılının ikinci 
çeyreğinde bir 
önceki yılın aynı 
çeyreğine göre 
zincirlenmiş hacim 
endeksi olarak yüzde 
0,8 azaldı. Yerleşik 
hanehalklarının 
tüketim harcamaları 
yüzde 8,6, gayrisafi 
sabit sermaye 
oluşumu yüzde 6,1 azaldı.

Mal ve hizmet ithalatı, 2020 
yılının ikinci çeyreğinde bir 
önceki yılın aynı çeyreğine göre 
zincirlenmiş hacim 
endeksi olarak yüzde 
6,3, ihracatı ise yüzde 
35,3 azaldı.

İşgücü 
ödemeleri 
yüzde 0,5 arttı
İşgücü ödemeleri, 

2020 yılının ikinci 
çeyreğinde bir önceki 

yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,5 
artarken net işletme artığı/karma 
gelir yüzde 2,4 azaldı.

İşgücü ödemelerinin cari 
fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer 

içerisindeki payı geçen yılın ikinci 
çeyreğinde yüzde 36,7 iken bu oran 
2020 yılında yüzde 36,8 oldu. Net 
işletme artığı/karma gelirin payı ise 
yüzde 45,0’dan yüzde 43,9’a düştü.

Güven endeksi Eylül’de geçen 
aya göre hizmet sektöründe yüzde 
6,4 artarken, inşaat sektöründe 
yüzde 2, perakende ticarette yüzde 
1,5 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül 
ayına ilişkin sektörel güven endeks-
lerine göre mevsim etkilerinden 
arındırılmış hizmet sektörü güven 
endeksi ağustosta 70,5 iken bu ay 
yüzde 6,4 artarak 74,9'a yükseldi.

Hizmet sektöründe bir önceki 
aya göre, son 3 aylık dönemde 

iş durumu alt endeksi yüzde 12,8 
artarak 71,3 oldu. Söz konusu 
dönemde hizmetlere olan talep 
alt endeksi yüzde 12,6 artarak 
69,8 değerini aldı. Gelecek 3 aylık 
dönemde hizmetlere olan talep 
beklentisi alt endeksi ise yüzde 2,8 
azalarak 83,7'ye geriledi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış 
perakende ticaret sektörü güven 
endeksi eylülde yüzde 1,5 azalarak 
93,5'e düştü.

Perakende ticaret sektöründe 

bir önceki aya göre, son 3 aylık 
dönemde iş hacmi satışlar alt 
endeksi yüzde 5,5 artarak 84,1'e 
çıktı. Mevcut mal stok seviyesi alt 
endeksi yüzde 0,3 azalarak 107,7'ye 
geriledi. Gelecek 3 aylık dönem-
de iş hacmi-satışlar beklentisi alt 
endeksi ise yüzde 8,6 azalarak 88,5 
oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış 
inşaat sektörü güven endeksi de 
geçen ay 85 iken bu ay yüzde 2 
azalarak 83,3'e indi.

Güven endeksi Eylül’de hizmet sektöründe arttı, 
perakende ve inşaatta azaldı
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Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0,86 artış 
kaydettiğini açıkladı. Böylece yıllık enflasyon yüzde 11,77 oldu. Piyasalarda 

enflasyonun aylık bazda yüzde 1 civarı artması bekleniyordu.

Ağustos ayında enflasyon (TÜFE) bir önceki 
aya göre yüzde 0,86; bir önceki yılın aralık 
ayına göre yüzde 7,29; bir önceki yılın aynı 

ayına göre yüzde 11,77 artış kaydetti. On iki aylık 
ortalamalara göre ise enflasyon oranı yüzde 11,27 
olarak gerçekleşti. 

Piyasalarda enflasyonun aylık bazda yüzde 1 
civarı artması bekleniyordu. 

Endekste kapsanan 418 maddeden, 92 maddenin 
ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 53 madde-
nin ortalama fiyatında değişim olmadı. 273 madde-
nin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve 

tütün ile altın hariç TÜFE’de 2020 yılı Ağustos ayın-
da bir önceki aya göre yüzde 0,78; bir önceki yılın 
Aralık ayına göre yüzde 7,30; bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 11,18 ve on iki aylık ortalamalara 
göre yüzde 10,59 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış 
alkollü içecekler ve tütünde
Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük 

olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,37 ile ha-
berleşme, yüzde 6,61 ile eğlence ve kültür ve yüzde 
8,50 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın 

aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar 
ise sırasıyla, yüzde 26,99 ile çeşitli mal ve hizmet-
ler, yüzde 14,68 ile sağlık ve yüzde 13,51 ile gıda ve 
alkolsüz içecekler oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ağus-
tos ayında azalış gösteren diğer ana grup ise yüzde 
0,08 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşı-
lık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ağustos 
ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, 
yüzde 5,09 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 1,56 ile 
ulaştırma ve lokanta ve oteller oldu.

Yılsonu enflasyon beklentisi arttı
TCMB Ağustos ayı beklenti anketi sonuçları-

na göre, 2020 yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 
10,22’den 10,82’ye yükseldi.

Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçlarına 
göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket 
döneminde yüzde 9,33 iken, bu anket döneminde 
yüzde 9,70 oldu.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket 
dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,38 ve yüzde 8,58 
olarak gerçekleşti.

Dolar/TL beklentisi 7,34’e çıktı
Cari yılsonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklen-

Ağustos ayı itibariyle 
yıllık enflasyon 
yüzde 11,77
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tisi bir önceki anket dönemin-
de 7,0188 TL iken, bu anket 
döneminde 7,3438 TL’ye 
yükseldi. 12 ay sonrası döviz 
kuru beklentisi ise aynı anket 
dönemlerinde sırasıyla 7,26 
TL ve 7,68 TL olarak gerçek-
leşti.

Küçülme 
beklentisi arttı
GSYH 2020 yılı büyüme 

beklentisi bir önceki anket 
döneminde yüzde -1,32 iken, 
bu anket döneminde yüzde 
-1,56 oldu. 2021 yılı büyüme 
beklentisi ise bir önceki anket 
dönemine yüzde 4,65 iken 
bu anket döneminde yüzde 
4,46’ya geriledi.

Destek, hibe ve teşvik bilgileri 
tek çatı altında toplandı

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, 
yaptığı yazılı açıklamada, 
yatırım yapmak ve iş fikir-
lerini hayata geçirmek iste-
yenlere önemli bir kolaylık 
sağlandığını vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığına bağlı 26 kalkınma 
ajansının, yatırımcıların 
yatırım öncesi, süreci ve 
sonrası iş ve işlemlerini tek 
elden takip ettiğini vurgulayan 
Varank, “Ajanslarımız, yatırımcıla-
rın ihtiyaç duyduğu her konuda ve 
devlet destekleri hakkında ücretsiz 
olarak danışmanlık hizmeti sunu-
yor.” değerlendirmesinde bulundu.

Varank, ülkeleri ticari iş sü-
reçleri ve yatırım kolaylığı açısın-
dan kıyaslayan Dünya İş Yapma 
Kolaylığı Endeksi’nde Türkiye’nin, 
istikrarlı bir şekilde üst sıralara tır-
mandığına dikkati çekerek, şunları 
kaydetti:

“Yatırımcılarımızın işlerini 
kolaylaştıracak yeni bir uygula-
mayı daha hayata geçirdik. Devlet 

destekleri bilgilerini tek bir plat-
formda toplayan ‘www.yatirima-
destek.gov.tr’ internet sitesi yayın 
faaliyetine başladı. Kamu kurum 
ve kuruluşlarımızın 241 farklı des-
teğine tek tık’la ulaşabilirsiniz.”

Açıklamada verilen bilgilere 
göre, yatırımcılar, internet site-
sinde yer alan Teşvik Robotu’nu 
kullanarak, yatırım yapmayı 
düşündükleri şehir ve sektörle 
ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
yatırım teşvikleri hakkında da bilgi 
sahibi olurken yatırım teşviklerinin 
hesaplamalarını yaparak teşvik-
lerin sunduğu tüm avantajları 

görebilecek.
81 ildeki kalkınma 

ajanslarına bağlı olarak 
faaliyetlerini yürüten Yatı-
rım Destek Ofisleri (YDO), 
sitede bulunan “Soru-Ce-
vap” kısmında yatırımcıla-
rın sorularını yanıtlayacak. 
Böylece yatırım süreçleri, 
yatırımı hayata geçirmek 
için yararlanabilecek tüm 
devlet destekleri ve yatırım 

boyunca ihtiyaç duyulacak danış-
manlık hizmetine kolayca erişim 
sağlanacak.

Aranan desteğe en kısa sürede 
ulaşılabilmek için arama moto-
runda gelişmiş bir “akıllı algorit-
ma” tekniği kullanıldı, bu sayede 
sitedeki arama kutusuna destek 
programı adı, konusu, kurum adı 
gibi anahtar kelimeler girildiğinde 
destekler listelenecek.

Bakanlık, kendisine bağlı ajans-
ların hafızası niteliğindeki rapor, 
politika belgesi ve analitik çalış-
maları, “www.kalkinmakutuphane-
si.gov.tr” adresinde toplamıştı.



66 EYLÜL 2020

GÖSTERGE

Hazine ve Maliye Bakanlığı Temmuz ayı 
merkezi yönetim bütçe dengesi sonuçlarına 
göre, bütçe dengesi Temmuz’da 29,7 milyar 

lira açık verdi.
Yedi aylık bütçe açığı 139,1 milyar liraya ulaşırken 

faiz dışı denge açığı ise 21,2 milyar lira oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan 

açıklamada şöyle denildi:
“2020 yılı Temmuz ayında merkezi yönetim 

bütçe giderleri 116,2 milyar lira, bütçe gelirleri 86,5 
milyar lira ve bütçe açığı 29,7 milyar lira olarak 
gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 
107,8 milyar lira ve faiz dışı açık ise 21,2 milyar lira 
olarak gerçekleşmiştir.

Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı Temmuz 

ayında 9 milyar 901 milyon lira fazla vermiş iken 
2020 yılı Temmuz ayında 29 milyar 696 milyon lira 
açık vermiştir.

2019 yılı Temmuz ayında 17 milyar 620 milyon 
lira faiz dışı fazla verilmiş iken 2020 yılı Temmuz 
ayında 21 milyar 240 milyon lira faiz dışı açık 
verilmiştir.

Gider kalemi 116,2 milyar TL
Merkezi yönetim bütçe giderleri Temmuz 

ayı itibarıyla 116 milyar 225 milyon lira olarak 
gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 8 milyar 456 
milyon lira, faiz hariç harcamalar ise 107 milyar 
769 milyon lira olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılında merkezi yönetim bütçe 

Bütçe Temmuz’da 
29,7 milyar TL açık verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçe dengesinin Temmuz’da 29,7 

milyar lira açık verdiğini duyurdu. Böylece yedi aylık açık 139,1 milyar liraya ulaştı.
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Uluslararası Enerji Ajansı, küresel iklim değişikliği krizinin önlenmesi ve sıfır emisyon hedeflerine 
ulaşılabilmesi için temiz enerji teknoloji yatırımlarının bugünden başlayarak hız kazanması gerektiğini bildirdi.

giderleri için öngörülen 1 
trilyon 95 milyar 461 milyon 
lira ödenekten Temmuz ayında 
116 milyar 225 milyon lira gider 
gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın 
aynı ayında ise 83 milyar 533 

milyon lira harcama yapılmıştır.
Temmuz ayı bütçe giderleri 

geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
39,1 oranında artmıştır. Giderlerin 
bütçe ödeneklerine göre 
gerçekleşme oranı ise 2019 yılında 

yüzde 8,7 iken 2020 yılında yüzde 
10,6 olmuştur. Faiz hariç bütçe 
giderleri geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 42,2 oranında artarak 
107 milyar 769 milyon lira olarak 
gerçekleşmiştir.”

GÖSTERGE

Dünya çapında çevreye ve 
iklime zarar veren fosil yakıtların 
kullanımından kaynaklanan iklim 
değişikliği, giderek daha büyük bir 
küresel tehdit haline geliyor. Birçok 
ülke ve kurum iklim değişikliğini 
önlemek amacıyla fosil yakıt kul-
lanımını kademeli olarak sonlandı-
rarak rüzgar ve güneş enerjisi gibi 
temiz enerji kaynaklarına dönüşü-
mü gerçekleştirmeye çalışıyor. 

Uluslararası Enerji Ajansı’nın 
(IEA) 800 ayrı teknolojiyi incele-
yerek hazırladığı Enerji Teknolojisi 
Perspektifleri 2020 Raporu'na 
göre, yeni tip koronavirüs salgınını 
önlemek için uygulanan karanti-
na kararları küresel emisyonların 

azalmasını sağlasa da bu konuda 
yapısal değişiklikler yapılmadığı 
sürece emisyonlardaki düşüşün 
kalıcı olması beklenmiyor.

Bu kapsamda, 2070'e kadar net 
sıfır emisyon hedeflerinin gerçek-
leştirilmesi için ekonominin birçok 
alanında enerji ihtiyacının karşı-
lanması için çevreye zararlı fosil 
kaynakların kullanımı yerine temiz 
enerji kaynaklarına geçişin sağlan-
ması gerekiyor.

Yenilenebilir enerji kapasite-
lerindeki artışın hızlandığı son 
dönemde, tek başına elektrik sek-
törünün dönüşümü sıfır emisyon 
hedeflerinin üçte birine ulaşılma-
sını sağlayabilirken, ulaşım, binalar 

ve sanayi sektörü başta olmak 
üzere birçok alanda temiz enerji 
dönüşümüne ihtiyaç duyuluyor. 
Ulaşım, sanayi ve binalar küresel 
emisyonların yüzde 55'ini oluştu-
ruyor.

Bu sektörlerde geri dönüşümün 
sağlanması, elektrikli taşıtların kul-
lanımı, binaların ısınması ve diğer 
konularda alınacak önlemlerin sıfır 
emisyon hedeflerine ulaşmada en 
büyük katkıyı yapabileceği öngö-
rülüyor.

Söz konusu hedeflerin gerçek-
leştirilmesi için bugünden başlaya-
rak temiz enerji teknoloji yatırım 
ve inovasyonunun hızlandırılması 
gerekiyor.

İklim krizini önlemek için temiz enerji 
teknoloji yatırımları hızlanmalı
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Dünyanın en büyük 
ülkelerinden biri olan 
Avustralya, 20. yüzyıl 

boyunca kaydettiği iktisadi ve 
toplumsal gelişmelerle, küresel 
ölçekte en gelişmiş ülkeler 
konumuna erişmeyi başarmıştır.  
1800’lü yılların sonuna kadar, 
mahkumların sürgün edildiği 
bir ceza ve hapishane bölgesi 
olarak işlev gören Avustralya, 
daha sonra çağın değişimlerine 
uyum sağlayan modern bir 
devlet olmayı hedeflemiş ve 1901 

yılında belirlediği anayasasıyla 
dünya devletleri arasındaki yerini 
almıştır. 

Geniş arazilere sahip kıtadaki 
tek ülke olması ve dünyanın 
en büyük ada ülkesi olması, 
Avustralya’yı gelişme döneminde 
adeta bir fırsatlar bölgesine 
çevirmiştir. I. ve II. Dünya 
Savaşlarında Avustralya’nın 
İngiltere’ye sağladığı destekler, 
tüm dünyada olduğu gibi 
Avustralya’nın gelişimini de 
sekteye uğratmış olsa da, sahip 

olduğu söz konusu fırsatlar 
potansiyeli, krizlerin kısa sürede 
atlatılmasını sağlamıştır. Tarım, 
madencilik, ticaret, vb. farklı 
alanlarda faaliyet gösteren pek 
çok yatırımcı, yeni bir büyüme 
ve gelişme sahası olarak 
Avustralya’ya yönelmiştir.  

1970’li yıllara kadar ağırlıkla 
İngiltere ve Avrupa’lı ülkelerin 
ilgi odağında olan Avustralya, 
1980’li yıllarda uyguladığı dışa 
açılmaya yönelik reform süreciyle 
birlikte tüm dünyanın ilgi odağı 

Sanayiden tarıma, turizmden hizmetlere, 
her sektörde güçlü bir ülke

AVUSTRALYA
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haline gelmiş ve 
Asya’dan, Afrika’ya 
ve Ortadoğu’ya 
kadar uzanan geniş 
bir coğrafi alandan 
göçmen kabul 
etmiştir. Günümüzde 
Avustralya, ticaret 
ve yatırımda olduğu 
kadar eğitim, 
kültür-sanat ve 
turizm açısından da 
oldukça popüler bir 
destinasyon haline 
gelmiştir.

1980’li yılların dışa 
açılma ve liberalleşme 
odaklı reform 
sürecinde, kota ve 
kısıtlama uygulamaları 
kaldırılarak, ihracata 
dayalı sanayileşme ve 
büyüme politikaları 
benimsenmiştir. 
Özelleştirme 
uygulamaları, serbest 
kur politikası, finansla 
liberalizasyon, vergi 
sisteminin yenilenmesi, 
yabancı yatırımların 
özendirilmesi,  vb. 
atılımlar, reform 
sürecinin temel 
eylemlerini 
yansıtmaktadır. 
Böylece Avustralya, 
ekonomide ve ticarette 
minimal kısıtlamaların 
olduğu bir açık 
pazar ekonomisine 
dönüşmüştür. Reform sürecinin 
önemli bir başarısı olarak, 2009 yılı 
haricinde son 20 yıldır düzenli bir 
büyüme eğilimi sağlanmasının yanı 
sıra; işsizlik, enflasyon, kamu borcu 
düşürülmüştür.

Avustralya’da tarım ve 
hayvancılık, milli gelir içinde 
en düşük paya sahip sektör 
olsa da, ülkede kendi kendine 
yeter konumda olmakla birlikte, 
ihracatın da en önemli iki ana 
kaleminden biridir.  Başlıca tarım 
ürünleri, buğday, arpa, pirinç, 

pamuk, şeker, meyve, et ve süt 
ürünleri şeklindedir. Son yıllarda, 
tarım sektörünün küresel ölçekte 
yükselen trendi, Avustralya’da da 
kendine yer bulmuş ve organik 
tarım çalışmaları hız kazanmıştır. 

Sanayi sektörü, 1980’lerdeki 
reform süreciyle birlikte hızlı 
bir gelişim kaydetmiş ve milli 
gelir içindeki payı yükselmiştir. 
Sanayide alt kalemler itibariyle; 
tekstil, mobilya, gıda, makine, 
otomotiv, petrol ve metal ürünleri 
başı çekmektedir. 2000’li yıllarla 
yaygınlık kazanan dijitalleşme 

ve inovasyon olgusu  Avustralya 
sanayisinde de kendini göstermiş ve 
Sanayide İnovasyonu ve Rekabeti 
Artırma Eylem Planı uygulama 
konmuştur. Söz konusu eylem 
planıyla, bilgi teknolojileri ve 
nano-teknoloji uygulamalarının 
yaygınlaştırılıp,  akıllı üretime 
geçişin sağlanması hedeflenmiştir. 

Avustralya ekonomisinin asıl 
itici gücü, doğal kaynakların 
zenginliğinden gelmektedir. 
Yer altı kaynaklarının zenginliği 
açıcından dünyada ilk sıralarda 
konumlandırılan Avustralya, bu 
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zenginliğini sanayisine ve dış 
ticaretine kazandırmış, böylece 
madencilik ihracatın en çok 
besleyen sektör haline gelmiştir. 
Nitekim, Avustralya kömür, demir 
cevheri ve çinko gibi alanlarda 
dünyanın en büyük ihracatçısı 
konumundadır. Bunun yanında; 
uranyum, ham petrol ve doğalgaz 
da madencilik açısından önemli 
bir yer tutmaktadır. Ancak, son 
yıllarda iklim değişikliği ve artan 
orman yangınlarının etkisiyle, 
madencilik faaliyetleri tartışma 
konusu haline geldiğinde, 
Avustralya’da yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yönelimde artış 
gözlenmektedir.

Hizmetler sektörü, Avustralya 
milli gelirinden en yüksek payı 
almaktadır. Eğitim, sağlık hizmetleri, 
bankacılık ve finans, sigorta, 
perakende ticaret, turizm, ulaştırma 
ve telekomünikasyon gibi çok fazla 
alt kalemde oluşan hizmetler sektörü 
ayrıca ülkenin en önemli istihdam 
sağlayıcısıdır. 

Avustralya’nın dış ticaret hacmi, 
büyük oranda Kuzey Amerika, 
Japonya, Çin, Singapur gibi büyük 
ülkelerle sürdürülen ticaretle 
sağlanmaktadır. Bunun yanında, 
özellikle son yıllarda Avustralya 
diğer coğrafyalardaki ülkelerle 
de dış ticaret hacmini geliştirme 
yönünde çaba içerisindedir. Temel 
ihracat ürünleri, doğal kaynakların 
zenginliği doğrultusunda ağırlıklı 
olarak; kömür, demir, uranyum 
altın, mineral yakıtlar ve doğalgaz 
gibi kalemlerden oluşmaktadır. 
Bunun yanında, buğday, şeker, 
sebze-meyve gibi tarım ürünleri 
de ihracatın ana kalemlerindendir. 
İthalatta ise; otomobiller ve motorlu 
araçlar, ham petrol ürünleri, bilişim 
sektörüne yönelik ürünler ve ilaçlar 
başı çekmektedir.

İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde 
14./190 sırada yer alan Avustralya’da, 
ülkeye yönelik doğrudan yabancı 
yatırımların özendirilmesi, reform 
sürecinin en önemli hedeflerinden 
biri olarak belirlenmiştir. Bu açıdan; 

İngiltere, ABD, Japonya ve AB 
ülkelerinin Avustralya’ya yönelik 
yatırımları artmıştır. Yabancı 
yatırımlar özellikle enerji, madencilik, 
bankacılık, gıda ve turizm 
sektörlerinde yoğunlaşmıştır.

Türkiye-Avustralya ilişkileri
Türkiye-Avustralya 

ilişkileri tarihsel bağlamda 
değerlendirildiğinde, Çanakkale 
Savaşı adeta bir dönüm noktası 
niteliğinde olmuştur. Savaş yılları, 
Türk ve Anzak askerlerini karşı 
karşıya getirmiş olsa da, savaşın 
getirdiği yıkımlardan çıkarılan 
dersler doğrultusunda, akabindeki 
barış yıllarında Çanakkale, Türk 
ve Avustralya’lıların üst düzey 
temsilciler eşliğinde atalarını ortak 
bir biçimde andıkları unutulmaz 
bir tarihi olay haline gelmiştir. 
Çanakkale Savaşları’nın 100. 
yıldönümü Anma Etkinlikleri için 
Avustralya Başbakanı’nın Türkiye’yi 
ziyaret etmesi bunun en somut 
örneklerinden biridir. 

İki ülke arasındaki diplomatik 
ilişkilerin resmi bir biçimde 
kurulduğu 1960’lı yıllarda sonra, 
ticari ve kültürel açıdan da 
ilişkiler geliştirilmeye çalışılmıştır. 
Günümüzde eğitim, ticaret, 
terörizmle mücadele, vb. farklı 
alanlarda iki ülkenin ortak 

hareket ettiği işbirliği anlayışı 
benimsenmiştir. 

İlişkilerin geliştirilmesi yönünde, 
ikili dış ticaret hacmi de yıllar 
itibariyle artış kaydetmiştir. İhracat-
ithalat yapısında iki ülkenin birbirini 
tamamlayıcı bir ürün-hizmet deseni 
izledikleri görülmektedir. Türkiye’nin 
Avustralya’ya ihracatında motorlu 
taşıtlar, otomotiv parçaları, elektrikli 
ürünler ve çeşitli meyve-sebzeler 
dikkat çekmektedir. Türkiye’nin 
Avustralya’dan ithalatında ise kömür, 
demir, altın, pamuk, et, vb. gibi 
madencilik ve tarım ürünleri başı 
çekmektedir. 

Aradaki coğrafi uzaklığa rağmen, 
Avustralya Türkiye’den gelen 
yatırımlara her zaman sıcak gözle 
bakmıştır. Özellikle, inşaat ve altyapı 
yatırımları Türkiye’deki firmaların 
Avustralya’daki temel yatırım 
sahası olmuştur. Vergi, istihdam ve 
inovasyon/Ar-Ge alanında sağlanan 
teşvikler, yatırımları cazip kılan 
etmenlerdendir. Güncel olarak 
yatırımda en cazip sektörler; organik 
tarım, biyo-teknoloji, inşaat, finansal 
hizmetler, gıda, sağlık, ulaşım ve 
yenilenebilir enerji olarak dikkat 
çekmektedir. Yatırımlar ve yatırım 
bürokrasisi ile ilgili her türlü bilgiye 
Avustralya Ticaret ve Yatırım 
Komisyonu’ndan erişilebilmektedir.

(https://www.austrade.gov.au/)
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zenginliğini sanayisine ve dış 
ticaretine kazandırmış, böylece 
madencilik ihracatın en çok 
besleyen sektör haline gelmiştir. 
Nitekim, Avustralya kömür, demir 
cevheri ve çinko gibi alanlarda 
dünyanın en büyük ihracatçısı 
konumundadır. Bunun yanında; 
uranyum, ham petrol ve doğalgaz 
da madencilik açısından önemli 
bir yer tutmaktadır. Ancak, son 
yıllarda iklim değişikliği ve artan 
orman yangınlarının etkisiyle, 
madencilik faaliyetleri tartışma 
konusu haline geldiğinde, 
Avustralya’da yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yönelimde artış 
gözlenmektedir.

Hizmetler sektörü, Avustralya 
milli gelirinden en yüksek payı 
almaktadır. Eğitim, sağlık hizmetleri, 
bankacılık ve finans, sigorta, 
perakende ticaret, turizm, ulaştırma 
ve telekomünikasyon gibi çok fazla 
alt kalemde oluşan hizmetler sektörü 
ayrıca ülkenin en önemli istihdam 
sağlayıcısıdır. 

Avustralya’nın dış ticaret hacmi, 
büyük oranda Kuzey Amerika, 
Japonya, Çin, Singapur gibi büyük 
ülkelerle sürdürülen ticaretle 
sağlanmaktadır. Bunun yanında, 
özellikle son yıllarda Avustralya 
diğer coğrafyalardaki ülkelerle 
de dış ticaret hacmini geliştirme 
yönünde çaba içerisindedir. Temel 
ihracat ürünleri, doğal kaynakların 
zenginliği doğrultusunda ağırlıklı 
olarak; kömür, demir, uranyum 
altın, mineral yakıtlar ve doğalgaz 
gibi kalemlerden oluşmaktadır. 
Bunun yanında, buğday, şeker, 
sebze-meyve gibi tarım ürünleri 
de ihracatın ana kalemlerindendir. 
İthalatta ise; otomobiller ve motorlu 
araçlar, ham petrol ürünleri, bilişim 
sektörüne yönelik ürünler ve ilaçlar 
başı çekmektedir.

İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde 
14./190 sırada yer alan Avustralya’da, 
ülkeye yönelik doğrudan yabancı 
yatırımların özendirilmesi, reform 
sürecinin en önemli hedeflerinden 
biri olarak belirlenmiştir. Bu açıdan; 

İngiltere, ABD, Japonya ve AB 
ülkelerinin Avustralya’ya yönelik 
yatırımları artmıştır. Yabancı 
yatırımlar özellikle enerji, madencilik, 
bankacılık, gıda ve turizm 
sektörlerinde yoğunlaşmıştır.

Türkiye-Avustralya ilişkileri
Türkiye-Avustralya 

ilişkileri tarihsel bağlamda 
değerlendirildiğinde, Çanakkale 
Savaşı adeta bir dönüm noktası 
niteliğinde olmuştur. Savaş yılları, 
Türk ve Anzak askerlerini karşı 
karşıya getirmiş olsa da, savaşın 
getirdiği yıkımlardan çıkarılan 
dersler doğrultusunda, akabindeki 
barış yıllarında Çanakkale, Türk 
ve Avustralya’lıların üst düzey 
temsilciler eşliğinde atalarını ortak 
bir biçimde andıkları unutulmaz 
bir tarihi olay haline gelmiştir. 
Çanakkale Savaşları’nın 100. 
yıldönümü Anma Etkinlikleri için 
Avustralya Başbakanı’nın Türkiye’yi 
ziyaret etmesi bunun en somut 
örneklerinden biridir. 

İki ülke arasındaki diplomatik 
ilişkilerin resmi bir biçimde 
kurulduğu 1960’lı yıllarda sonra, 
ticari ve kültürel açıdan da 
ilişkiler geliştirilmeye çalışılmıştır. 
Günümüzde eğitim, ticaret, 
terörizmle mücadele, vb. farklı 
alanlarda iki ülkenin ortak 

hareket ettiği işbirliği anlayışı 
benimsenmiştir. 

İlişkilerin geliştirilmesi yönünde, 
ikili dış ticaret hacmi de yıllar 
itibariyle artış kaydetmiştir. İhracat-
ithalat yapısında iki ülkenin birbirini 
tamamlayıcı bir ürün-hizmet deseni 
izledikleri görülmektedir. Türkiye’nin 
Avustralya’ya ihracatında motorlu 
taşıtlar, otomotiv parçaları, elektrikli 
ürünler ve çeşitli meyve-sebzeler 
dikkat çekmektedir. Türkiye’nin 
Avustralya’dan ithalatında ise kömür, 
demir, altın, pamuk, et, vb. gibi 
madencilik ve tarım ürünleri başı 
çekmektedir. 

Aradaki coğrafi uzaklığa rağmen, 
Avustralya Türkiye’den gelen 
yatırımlara her zaman sıcak gözle 
bakmıştır. Özellikle, inşaat ve altyapı 
yatırımları Türkiye’deki firmaların 
Avustralya’daki temel yatırım 
sahası olmuştur. Vergi, istihdam ve 
inovasyon/Ar-Ge alanında sağlanan 
teşvikler, yatırımları cazip kılan 
etmenlerdendir. Güncel olarak 
yatırımda en cazip sektörler; organik 
tarım, biyo-teknoloji, inşaat, finansal 
hizmetler, gıda, sağlık, ulaşım ve 
yenilenebilir enerji olarak dikkat 
çekmektedir. Yatırımlar ve yatırım 
bürokrasisi ile ilgili her türlü bilgiye 
Avustralya Ticaret ve Yatırım 
Komisyonu’ndan erişilebilmektedir.

(https://www.austrade.gov.au/)
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