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Odamızın bir markası olan “Üretimden Satışlarına 
Göre 100 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmamızı 
kesintisiz 38 yıldır yapmaktayız. Kamuoyu ile 
paylaştığımız çalışma, firmalarımızın 2019 yılı 
performanslarını gösterdiği için analize geçmeden 
önce söz konusu yılda, Türkiye ve küresel ekonomide 
yaşananları kısaca hatırlamakta fayda görmekteyim. 

Gerek küresel, gerekse ulusal anlamda belirsizlik, 
endişe ve zorlayıcı koşulların belirdiği 2019 yılında, 
ticaret savaşları yıla damgasını vururken, ülkemizde 
iç talepte yaşanan daralma Hükümetin açıkladığı 
destek paketleri ile aşılmaya çalışılmış ve son çeyrek 
verilerinde normalleşme adına önemli bir yol kat 
edilmiştir. Bu süreç, sanayicilerimizi olumsuz etkilemiş, 
artan maliyetlerle birlikte üretimin ve ihracatın artışı 
sınırlı kalmış, mevcut kazanımların korunması öne 
çıkmıştır. Özellikle de, borçla işlerini döndürmeye çalışan 
firmaların konkordato haberlerine tanıklık ettiğimiz bir 
yıl olmuştur.

Anketin analiz aşamasında, yıla damgasını vuran 
gelişmelerin etkilerini firmalarımızın performanslarında 
da görmekteyiz. 

● Üretimden satışları enflasyon oranının altında %8,8 
artarken, satış karlılığı %3,4’e gerileyen,

● Döviz kurları artışı ile azalan ithalattan kaynaklı 
diğer satışları yani Al-Sat yaptığı faaliyetleri azalan,

● İhracatını sadece %1,3 artırırken, net ithalatçı 
konumunu sürdüren,

● Her yıl umut veren ama yeterli olmayan bir ar-ge 
gideri artışı sonucu Ar-ge giderinin net satışlar içindeki 
payını binde 35’lere çıkaran,

● Borçları %19, zararı %10,7 oranında artan, mali 

yapısı bozulan, finansal şoklar karşısında kırılganlığı 
artan, 

● Asıl faaliyetinden ziyade, faaliyet dışı net gelirinin 
desteklediği bir karlılığa tutunan,

● Finansman giderinin faaliyet karına oranı %99,9 
ile rekor kırarak, karının neredeyse tamamını finansman 
gideri için kullanan, 

100 büyük firmamız, üretimin sürdürülebilirliği adına 
endişe vermektedir. Mutlaka karar vericiler tarafından 
bu analizlerin doğru okunması ve önleyici, iyileştirici 
tedbirlerin hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. 

255 trilyon doların üzerinde rekor seviyedeki küresel 
borçluluk riski, bugün dünyanın öncelikli sorunlarının 
başında gelmektedir. Borç yiğidin kamçısıdır şüphesiz 
ancak, hareketi kısıtlayan sürekli bir borç yapısı, 
firmalarımızın dinamizmini bozarken, üretimin ve 
yatırımın artmasının da önünde engel teşkil etmektedir. 
Yıldan yıla bozulan oranlar, özkaynaklar büyüklüğünün 3 
katına ulaşan borç yapısı riski de artırmaktadır. 

Covid-19 sürecinde borçlanmanın arttığını da dikkate 
aldığımızda; önümüzdeki yıllar için daha temkinli adımlar 
atmamız gerektiğini de görmekteyiz. 

Unutmayalım ki, ülkenin gücü üretimden, üretimin 
gücü yatırımdan, yatırım da uygun makro ortamdan 
beslenir. İşsizlik sorunumuzun da çözümünün 
yatırımlarda olduğu bilinciyle, yatırım ortamının cazip 
hale getirilmesi bu süreçte belirleyici olacaktır. 

Her yılın kendine özgü zorlu koşulları içinde dahi 
üretme kararlılığını devam ettiren, istihdam sağlayan, 
ihracat yapan, ülkemize değer katan firmalarımızı 
gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını 
diliyorum.

KÜRESEL SORUN: BORÇLULUK

Ender YORGANCILAR
Ege Bölgesi Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

ender.yorgancilar@ebso.org.tr

       @EYorgancilar



4 HAZİRAN 2020

Odamızın bir markası olan “Üretimden Satışlarına 
Göre 100 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmamızı 
kesintisiz 38 yıldır yapmaktayız. Kamuoyu ile 
paylaştığımız çalışma, firmalarımızın 2019 yılı 
performanslarını gösterdiği için analize geçmeden 
önce söz konusu yılda, Türkiye ve küresel ekonomide 
yaşananları kısaca hatırlamakta fayda görmekteyim. 

Gerek küresel, gerekse ulusal anlamda belirsizlik, 
endişe ve zorlayıcı koşulların belirdiği 2019 yılında, 
ticaret savaşları yıla damgasını vururken, ülkemizde 
iç talepte yaşanan daralma Hükümetin açıkladığı 
destek paketleri ile aşılmaya çalışılmış ve son çeyrek 
verilerinde normalleşme adına önemli bir yol kat 
edilmiştir. Bu süreç, sanayicilerimizi olumsuz etkilemiş, 
artan maliyetlerle birlikte üretimin ve ihracatın artışı 
sınırlı kalmış, mevcut kazanımların korunması öne 
çıkmıştır. Özellikle de, borçla işlerini döndürmeye çalışan 
firmaların konkordato haberlerine tanıklık ettiğimiz bir 
yıl olmuştur.

Anketin analiz aşamasında, yıla damgasını vuran 
gelişmelerin etkilerini firmalarımızın performanslarında 
da görmekteyiz. 

● Üretimden satışları enflasyon oranının altında %8,8 
artarken, satış karlılığı %3,4’e gerileyen,

● Döviz kurları artışı ile azalan ithalattan kaynaklı 
diğer satışları yani Al-Sat yaptığı faaliyetleri azalan,

● İhracatını sadece %1,3 artırırken, net ithalatçı 
konumunu sürdüren,

● Her yıl umut veren ama yeterli olmayan bir ar-ge 
gideri artışı sonucu Ar-ge giderinin net satışlar içindeki 
payını binde 35’lere çıkaran,

● Borçları %19, zararı %10,7 oranında artan, mali 

yapısı bozulan, finansal şoklar karşısında kırılganlığı 
artan, 

● Asıl faaliyetinden ziyade, faaliyet dışı net gelirinin 
desteklediği bir karlılığa tutunan,

● Finansman giderinin faaliyet karına oranı %99,9 
ile rekor kırarak, karının neredeyse tamamını finansman 
gideri için kullanan, 

100 büyük firmamız, üretimin sürdürülebilirliği adına 
endişe vermektedir. Mutlaka karar vericiler tarafından 
bu analizlerin doğru okunması ve önleyici, iyileştirici 
tedbirlerin hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. 

255 trilyon doların üzerinde rekor seviyedeki küresel 
borçluluk riski, bugün dünyanın öncelikli sorunlarının 
başında gelmektedir. Borç yiğidin kamçısıdır şüphesiz 
ancak, hareketi kısıtlayan sürekli bir borç yapısı, 
firmalarımızın dinamizmini bozarken, üretimin ve 
yatırımın artmasının da önünde engel teşkil etmektedir. 
Yıldan yıla bozulan oranlar, özkaynaklar büyüklüğünün 3 
katına ulaşan borç yapısı riski de artırmaktadır. 

Covid-19 sürecinde borçlanmanın arttığını da dikkate 
aldığımızda; önümüzdeki yıllar için daha temkinli adımlar 
atmamız gerektiğini de görmekteyiz. 

Unutmayalım ki, ülkenin gücü üretimden, üretimin 
gücü yatırımdan, yatırım da uygun makro ortamdan 
beslenir. İşsizlik sorunumuzun da çözümünün 
yatırımlarda olduğu bilinciyle, yatırım ortamının cazip 
hale getirilmesi bu süreçte belirleyici olacaktır. 

Her yılın kendine özgü zorlu koşulları içinde dahi 
üretme kararlılığını devam ettiren, istihdam sağlayan, 
ihracat yapan, ülkemize değer katan firmalarımızı 
gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını 
diliyorum.

KÜRESEL SORUN: BORÇLULUK

Ender YORGANCILAR
Ege Bölgesi Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

ender.yorgancilar@ebso.org.tr

       @EYorgancilar



6 HAZİRAN 2020

GÜNDEM

Uluslararası şirketler, 
COVID-19 salgını 
öncesi üretimde Çin’e 

olan bağımlılıklarını yeniden 
gözden geçirmeye başlar-
ken, uzmanlar, şirketlerin 
salgınla bu bağımlılıklarını 
azaltmanın çok daha olası 
olduğunu, bunun Türkiye 
için de önemli bir fırsat oluş-
turduğunu belirtiyor.

Küresel sağlık krizinde; 
ilaç, sağlık, tekstil, tarım ve 
enerji gibi birçok sektör, 
Çin’de üretimdeki aksamalar ve 
uluslararası lojistikte yaşanan sıkın-
tılar nedeniyle baskı altında kaldı.

Çeşitli sektörlerde üretim yapan 
şirketler, salgın öncesi dönemde 
üretimlerini gözden geçirmeye 
başlarken, “tedarik zincirini yeniden 
yapılandırma” düşüncelerine yereli 
önceleyen bir yaklaşımı da ekledi. 
Ülkeler, özellikle ilaç sektöründe 
yerli üretime daha dönük bir yakla-
şım izlemeye başladı.

Üretim yerleri taşınıyor
Uzmanlar, COVID-19 salgınının 

sebep olduğu krizin Türkiye’nin 
küresel tedarik zincirinde kendini 
yeniden konumlandırmada büyük 
bir fırsat sunduğunu vurguluyor. 
Türk Lirasının Dolar ve Euro’ya 
karşı değer kaybetmesi, Avrupa 
ve ABD’ye göre düşük kalan işçi 
maliyetleri, başta Avrupa piyasaları 
olmak üzere çok büyük pazarlara 
coğrafi yakınlığı, genç nüfusu ve 
kaliteli iş gücünün Türkiye’nin pozis-

yonunu güçlendirebileceğine işaret 
ediyor.

Daha çeşitli bir tedarik zinciri-
ne sahip olmak isteyen şirketlerin, 
üretimlerini Türkiye, Vietnam, 
Bangladeş ve Brezilya’ya taşımaya 
başladığı ifade ediliyor.

COVID-19 salgını, karmaşık 
küresel tedarik zincirlerinin güvenlik 
açıklarını ortaya çıkarırken, Çin’in 
ana üretim alanlarındaki hakimiyeti 
ve salgın nedeniyle ülkedeki eko-
nomik faaliyetin durdurulmasının 
etkisinin modern tedarik zincirle-
rindeki sorunu daha da gün yüzüne 
çıkardığı kaydediliyor. 

Bütün bu süreçten fırsat devşi-
rebilecek ülkeler arasında Türkiye 
ile birlikte Vietnam, Meksika ve 
Hindistan’ın ismi geçiyor.

Dijitalleşme süreci
Bazı şirketlerin üretimlerinin ana 

merkezlerini taşıyacağı ifade edi-
lirken, bu eğilimin ucuz hale gelen 
otomasyonla artacağına ve dijital-
leşmenin tedarik zincirinde yeni 

modelleri destekleyeceğine 
dikkati çekiliyor.

Tedarik zincirleri için yeni 
bir modele geçişin küresel 
ticaretteki bürokratik işlem-
leri hızlandıracağı belirtiliyor. 
Yapay zeka ve nesnelerin 
interneti gibi teknolojilerle 
tedarik zincirlerindeki alıcı 
şirketlerin aksama ile karşı-
laştıklarında hızla alternatif 
sağlayıcılara geçebilecekle-
rine işaret ediliyor.

Salgının yol açtığı krizin 
eski süreçlere dayanan bir sistemi 
sıfırlamak için bir fırsat olduğu 
vurgulanıyor.

Ticaret anlaşmalarının 
yeniden müzakeresi
Merkezi Brüksel’de bulunan 

düşünce kuruluşu Bruegel’in kıdemli 
uzmanı Alicia Garcia Herrero, değer 
zincirinin yeniden konumlandırılma-
sında Türkiye’nin önemli bir avantajı 
olabileceğini belirtiyor.

Türkiye’nin sağlayacağı yararın 
Avrupa tek pazarını hedefleyen 
üretim için geçerli olduğunu vur-
gulayan Herrero, “Tedarik zincirinin 
yeniden konumlanması, Türkiye’ye 
AB ile ikili ticaret anlaşmalarının 
yeniden müzakere edilmesi için de 
bir fırsat sunuyor” diyor.

Herrero, AB’nin elektronik konu-
sunda Çin’e çok bağımlı olduğunu 
hatırlatarak, otomobiller haricinde, 
Türkiye’nin elektronik alanında 
Avrupa’nın tedarik zincirinde yerini 
genişletebileceğini vurguluyor.

COVID-19’un yarattığı kriz, bütün dünyada tedarik süreçlerinin yapısını derinden etkiledi.Uzmanlar, uluslararası 
şirketlerin üretimde Çin’e bağımlılıklarını azaltmaya gideceğini ve bunun Türkiye sanayisi için önemli bir fırsat 
oluşturduğunu söylüyor. Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel’in uzmanı Alicia Garcia Herrero, değer 
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zincirinin yeniden konumlandırılma-
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oluşturduğunu söylüyor. Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel’in uzmanı Alicia Garcia Herrero, değer 

zincirinin yeniden konumlandırılmasında Türkiye’nin önemli bir avantajı olabileceğini belirtiyor.

Pandemi sonrasında
sanayicileri fırsatlar bekliyor
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, 2019 Yılı 

Üretimden Satışlara Göre 100 
Büyük Sanayi Kuruluşu’nu açıkladı. 
Listede geçen yılın da şampiyonu 
olan TÜPRAŞ liderliğini korudu 

EBSO Meclis salonunda 
düzenlenen toplantıda Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancılar, ulusal 
ve uluslararası ekonomik verilerden 
COVID-19 salgınına kadar farklı 
konularda değerlendirmelerde 

EBSO’nun 38 yıldır hazırladığı Üretimden Satışlara Göre 100 Büyük Sanayi Kuruluşu listesini açıklayan 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, üretim ve ihracatın Türkiye’nin geleceği olduğunu, özellikle 

de gıda, tarım ve tarıma dayalı sanayi kollarının çok daha fazla önem kazanacağını söyledi.

EBSO 2019 yılının 100 büyük sanayi kuruluşunu açıkladı

Yorgancılar: “Türkiye’nin 
geleceği üretim ve ihracat”
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bulundu. Pandemi sürecinden yatırım 
ve üretim kartlarının baştan karıldığını 
belirten Yorgancılar, yoğun hale gelen 
borçlanmanın önümüzdeki süreçte 
firmalardan ülke ekonomilerine 
kadar makro düzeyde en büyük risk 
olduğunun altını çizdi.

Yatırımlar geriledi
Türkiye’de yatırımların bir önceki 

yıla göre yüzde 12,4 oranında 
gerilediğini belirten Yorgancılar, “2019 
yılı sanayici için kolay geçmedi. Bu 
yılın üçüncü ayından itibaren de virüs 
salgını nedeniyle yaşanan olağanüstü 
süreç başladı. Firmalar ellerindeki 
ekipmanlarla günü geçiştirmeye 
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kolaylaştırılması, alacaklarda sorun 
yaşanmasına neden oldu. İhracatçılar 
ise kur artışlarından kaynaklı avantaj 
nedeniyle bu krizden en az hasarla 
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kollarının Türkiye’nin geleceği olduğunu 
belirten Başkan Yorgancılar, “2019 
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nedeniyle reel sektör oldukça zorlandı. 
Bu da 100 büyük sanayi kuruluşunun 
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İzmir’de üretim yapan firmayken 24 
firma ise merkezi İzmir olup İzmir 
dışında da üretimini sürdürüyor. 15 
firma ise bu yıl ilk kez 100 listemize 
girdi. 100 firmadan 84’ü kar beyan 
ederken 17 firma zarar ettiğini açıkladı. 
Kimya ve kimyasal ürünler ile gıda ve 
demir çelik sektörlerinin üretimden 
satışa oranlarının toplamı ise yüzde 78’i 
aşıyor” diye konuştu.

Katma değerli üretim 
vurgusu
Firmaların brüt kar oranlarında 

yüzde 27 oranında düşüş olduğunu, 
buna karşın çalışan sayısının yüzde 10 
arttığını vurgulayan Başkan Yorgancılar, 
“Ar-Ge’ye yatırım anlamında ise hala 
binde 35 civarında bir yatırım yapıldığını 
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üzülerek görüyoruz. Ar-Ge’ye 
yatırım oranlarına baktığımızda 
yüksek katma değerli üretim için 
daha çok yol almamız gerektiği 
anlaşılmakta” ifadesini kullandı.

“İstihdam yaratamıyoruz”
Makine ve teçhizat yatırımlarının 

miktarının bir ülkede üretimle ilgili 
önemli bir gösterge olduğunu 
dile getiren Başkan Yorgancılar, 
“Üzülerek görüyoruz ki bu 
yatırımlarda da düşüş var. Bu da 
üretimin azaldığını göstermekte. 
İşsizlik rakamları da 2010 yılından 
bu yana yüzde 10,5’den bugün 
yüzde 13,3’e geldi. Yani yaklaşık 
yüzde 40 civarında bir düşüş 
yaşanmış. Bizim büyüme ve 
üretim şeklimiz maalesef istihdam 
yaratmıyor” diye konuştu.

Önerilerini sıraladı
Türkiye’nin yeni bir ekonomik 

program oluşturması gerektiğinin 
altını çizen EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, “Tarım 
ve turizm gibi istihdam yaratan 
alanlara yönelmemiz gerek. 
Sözleşmeli tarıma geçmemiz lazım. 
Çiftçi ürettiğini kaça satacağını 
bilemiyor. Tarım Bakanımıza bu 
konularda bir raporumuzu ilettik. 
İkinci önerimiz, bankaların firma 
ve vatandaşların borçlarının 
azaltılması olmalı. Bunun için 
uzun vadeli kredilendirme ve 
ihracata dayalı yeni destekler 
sürdürülür olmalı. Yabancı sermayeli 
doğrudan yatırımlar için ortamımı 

iyileştirmeliyiz. Bizim de yabancılar 
için teşvik sistemini açıklamamız 
lazım. İhracat seferberliği 
başlatmalıyız. İstihdamın korunması 
için bir yıllık istihdam devam teşviki 
verilmeli. Yani firmaya ‘Sen işçi 

çıkarma, ben işçi başına şu kadar 
sigorta primi vereceğim’ denmeli. 
Firmaların devletten alacakları, 
nakit yoksa tahvil, bono gibi 
yöntemlerden biri ile ödenmeli” 
ifadesini kullandı.

Başkan Yorgancılar’dan sosyal 
mesafe ve tedbir çağrısı

COVID-19 salgınının mevcut gidişatına ilişkin görüşlerini açıklayan 
Başkan Yorgancılar, “Benim şahsen gördüğüm resim hiç hoş değil. 
İnsanlarımızın bazılarında maalesef bir vurdumduymazlık var. Bana 

bir şey olmaz düşüncesi var. Bu düşünce ile devam edilirse işin ikinci 
dalgasının yaşanması riski yükselir ve sayılar karşımıza katlanarak 

çıkar. Sosyal mesafeyi korumak ve maske takmak konusunda 
herkesin etrafındakileri ikaz etmesi gerekiyor” diye konuştu.

GÜNDEM
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, COVID-19’un meslek hastalığı 
sayılması halinde işverenin rekabet gücünün 

düşeceğini belirterek “Yeni tip coronavirus hastalığı, 
kimin, nerede, ne zaman, ne şekilde alacağı belli 
olmayan bir düzeyde, bu açıdan iş yerlerine büyük 
bir yük getirir. Bizler bu salgın sürecinde hem üretici 
kesim, hem de devlet olarak çalışanlarımız için en üst 
seviyede tedbirleri alıyoruz ve destekleri veriyoruz. 
Ancak salgının meslek hastalığı sayılması yeni 
dönemde üreticinin rekabet gücünü azaltacak 
ve istihdamı olumsuz yönde etkileyecektir ” 
dedi.

“Rekabet gücümüzü 
olumsuz etkiler”
Başkan Ender Yorgancılar COVID-19’un 

meslek hastalığı sayılmasının işverenlere 
kaldıramayacakları bir yük getireceğini 
belirterek “COVID-19’un meslek hastalığı 
sayılması, en büyük sıkıntımız olur. Bu 
bizim özellikle ihracatta rekabet gücümüzü 
olumsuz etkiler.  COVID-19 kaynaklı durumun 
meslek hastalığının dışında tutulması 
konusunun kanun ile hukuki bağlayıcılığının 
sağlanmasını çok önemsiyoruz. Bu konuda 

başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız olmak 
üzere ilgili bakanlıklarımızın detaylı bir çalışma 
yapacaklarına inancımız tam. COVID-19 için tüm 
tedbirler ve destekler, hem devletimiz, hem de biz 
üreticiler tarafından en üst seviyede alınmaktadır. 
Ancak, COVID-19 hastalığı kimin nerede, ne zaman, ne 
şekilde alacağı belli olmayan bir düzeyde, bu açıdan 
iş yerlerinin bunu ödeyebilme imkânları söz konusu 
değil”  diye konuştu.

“COVID-19 
meslek
hastalığı 
sayılmasın”
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“COVID-19 
meslek
hastalığı 
sayılmasın”
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İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın, 
Cumhurbaşkanlığı ka-
rarnamesi ile Eskişehir’e 

atanmasının ardından EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Vali Ayyıldız’ı 
makamında ziyaret etti. Yor-
gancılar, Erol Ayyıldız’ın görev 
süresi boyunca sanayicileri 
ilgilendiren tüm konularda her 
zaman yanlarında durduğunu 
belirterek hizmetleri nedeniyle 
teşekkür etti.

“Tüm konularda 
yanımızda oldu”
Başkan Yorgancılar, “Sayın 

Valimiz İzmir’de görev yaptığı süre 
boyunca sanayicilerin tüm konula-
rının takipçisi oldu, ekonominin ve 
toplumun tüm kesimlerini kucakla-
yan bir anlayış ile vazifesini gerçek-
leştirdi. COVID-19 salgını süresinde 
de, üyelerimizin taleplerinin ilgili 
merciler nezdinde takip edilmesi 
noktasında Sayın Valimizin desteği-
ni hep hissettik” dedi.

“Unutulmayacak”
İzmir’deki uyumlu çalışma 

ortamının oluşmasında Ayyıldız’ın 
önemli katkılarının bulunduğunu 
vurgulayan Yorgancılar, “Sayın 
Valimiz Erol Ayyıldız, İzmir’de son 

dönemde yakalanan birlik, bera-
berlik, uyumlu çalışma ve işbirliği 
ortamının tesis edilmesi sürecinde 
bizlerin en büyük destekçilerinden 
biri oldu. Görev süresi boyunca İz-

mir’e yaptığı katkılardan ötürü 
Sayın Valimize teşekkürlerimi-
zi sunuyoruz. Eskişehir Valiliği 
görevinde de kendisine başarı 
dileklerimizi iletiyoruz. Erol 
Ayyıldız, İzmir’in unutulmaz 
valileri arasında hatırlanacak-
tır” diye konuştu.

Görüşmenin sonunda Ege 
Bölgesi Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, İzmir Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Mahmut Özgener ve İzmir Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Işınsu Kestelli, Vali Erol Ayyıldız’a 
bir anı plaketi takdim etti.

Yorgancılar’dan
Eskişehir’e atanan 
Vali Ayyıldız’a 
teşekkür ziyareti

“Desteğini 
her zaman 
hissettik”

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
Eskişehir’e atanan İzmir Valisi Erol 

Ayyıldız’ın İzmir’in unutulmaz 
valileri arasında hatırlanacağını 

belirterek görevi boyunca yaptığı 
çalışmalardan ötürü teşekkürlerini 

sundu.
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Cumhurbaşkanlığı’nın genel-
gesi doğrultusunda salgın 
durumuna hazırlıklı olmak 

amacıyla oluşturulan İzmir İl Pande-
mi Kurulu’nun Haziran ayı toplan-
tısında COVID-19’un verdiği zarar 
ile mücadele ve virüsün yayılmasını 
önleme çalışmaları masaya yatırıldı.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, İzmir Valisi Erol 
Ayyıldız ve Vali Yardımcısı Fatih 
Kızıltoprak ile İzmir iş dünyası 
temsilcilerinin katıldığı toplantıda 
EBSO üyelerinden gelen talepleri ve 
Odamızın önerilerini kurul üyeleriyle 

paylaştı. Toplantıda ayrıca pandemi 
sırasında yapılan çalışmaların orga-
nizasyonu ile salgının toplumdaki 
etkisini azaltmak amacıyla Sağlık 
Bakanlığı koordinasyonunda hazır-
lanan, bakanlıklar ve diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarının pandemiye 
yönelik görev ve sorumlulukla-
rı hakkında kurul üyelerine bilgi 
verildi.

Teşekkür plaketi
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yöne-

tim Kurulu Başkanı Ender Yorgancı-
lar ve İzmir İl Pandemi Kurulu STK 

Komitesi üyeleri, İzmir Valisi Erol 
Ayyıldız başkanlığında gerçekleştiri-
len Haziran ayı toplantısının ardın-
dan Eskişehir’e atanan Ayyıldız’a 
teşekkürlerini sunarak plaket verdi. 
Başkan Yorgancılar, “Sayın Valimiz 
görev süresi boyunca sanayicile-
rimizin tüm konularıyla yakından 
ilgilendi. İhtiyacımız olan her an, 
Valimizi yanımızda, bizlere destek 
olurken bulduk. Kendisine İzmir’e 
ve bizlere olan katkı ve destekleri 
için teşekkür ediyorum. Atandığı 
Eskişehir’de başarılı çalışmalarının 
devamını diliyorum” dedi.

İzmir İl Pandemi Kurulu Sivil Toplum Kuruluşları Komitesi’nin Haziran ayı toplantısı İzmir 
Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ardından EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve İzmir iş dünyası temsilcileri, Eskişehir’e atanan Vali 

Ayyıldız’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

Pandemi kurulu toplantısında 
COVID-19 ‘un etkileri konuşuldu
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EBSO 
Yönetim 
Kurulu 

Başkanı Ender 
Yorgancılar, 
mesafe 
dezavantajına 
rağmen Türkiye 
ile Kanada 
arasındaki 
ilişkilerin 
gelişebileceğini 
belirterek iki ülke 
arasında en kısa 
zamanda bir 
Serbest Ticaret 
Anlaşması (STA) 
yapılmasının 
iki ülke arasındaki ilişkilere ivme katacağını 
söyledi.

Kanada Konsolosu ve Kıdemli Ticaret 
Müsteşarı Christopher Wimmer’in katılımıyla 
düzenlenen toplantıda Kanada ile Türkiye 
ve İzmir arasındaki ekonomik ilişkiler 
değerlendirildi.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut 
Özgener’in de bulunduğu toplantıda Başkan 
Yorgancılar, “İki ülke arasında ticaretin hızlı 
gelişmesi için Serbest Ticaret Anlaşması 
büyük önem taşıyor. Türkiye ile Kanada 
arasında şuanda var olmayan bu anlaşmanın 
imzalanması halinde ticaret ciddi anlamda 
ivme kazanacaktır. İzmir’de faaliyet gösteren 

30 adet Kanada sermayeli firma var. 
Türkiye’nin ihracatının da 900 milyon dolarlık 
kısmı Kanada’ya yapılıyor. İzmir’in bu rakam 
içindeki payı ise sadece 78 milyon dolar. Bu 
rakamı kesinlikle artırmamız gerekiyor” dedi.

“Orta Doğu’ya açılan kapı”
Kanada’nın coğrafi olarak ABD ile ticari 

ilişkilerinin çok kuvvetli olduğunu vurgulayan 
Başkan Yorgancılar, “Türkiye, coğrafi olarak 
uzak olmasına rağmen sunduğu avantajlarla 
birlikte Kanada için ciddi bir partner olabilir. 
Kanadalı firmalar, Türkiye üzerinden ayrıca 
Orta Doğu ülkeleriyle ticari ilişkilerini 
geliştirme fırsatına sahip olacaklardır. 
Yapılacak ortak yatırımlarla ticaret, istenilen 
seviyeye gelebilecektir. Her yıl düzenlenen 

Yorgancılar’dan Türkiye ve 
Kanada için STA çağrısı

“Türkiye, 
coğrafi uzaklığa rağmen 
Kanada için ciddi 
bir partner olabilir”

GÜNDEM
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İzmir Enternasyonal Fuarı’nda 
partner ülkeler oluyor; önümüzdeki 
dönemde bu partnerlik, Kanada için 
de değerlendirilebilir. İlişkilerimize 
olumlu yansıması olacaktır. Bu 
sayede iki ülke firmalarının ve 
sektörlerin işbirliği fırsatları 
yükselecektir” diye konuştu.

“İzmir’in payı artmalı”
Kanada Konsolosu ve Kıdemli 

Ticaret Müsteşarı Christopher 
Wimmer ise Serbest Ticaret 

Anlaşması konusunda Başkan 
Yorgancılar’a katıldığını belirterek, 
bununla birlikte STA tesisinin 
ciddi bir süreç gerektirdiğini ve 
üzerinde anlaşılması gereken bir 
konu olduğunu söyledi. Wimmer, 
“Kısa süre önce Kanada’nın İzmir’de 
açacağı temsilcilik için kente 
gelmiştim. EBSO ve İZTO’yu da 
ziyaret etme şansına sahip oldum. 
Türkiye’nin Kanada ile ticareti, 
çoğunlukla İstanbul ve Ankara 
üzerinden yapılıyor. Bu anlamda, 
özellikle Türkiye’nin batısında kalan 
şehirlerin sanayi ve ticaret odaları 
ile Kanada’daki muadilleri arasında 
işbirliklerinin tesis edilmesi yararlı 
olacaktır. İki ülke arasında işbirliği 
yapılabilecek birçok sektör var. 
Bunlar arasında tarım, gıda, gemi 
inşası, otomotiv gibi sektörler var. 
Geçtiğimiz Haziran ayında iki ülke 
arasında Ortak Ekonomik Ticaret 
Komitesi anlaşması imzalandı. 
Bu sayede ikili ticaret ve yatırım 
fırsatlarını genişletme imkanı 
sağlanmış oldu. Bu başlangıcı daha 
ileri götürerek geliştirmek, her iki 
ülkenin de çıkarına olacaktır” diye 
konuştu.

GÜNDEM
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, videokonferans 

yöntemiyle gerçekleştirilen EBSO 
Meslek Komiteleri Ortak Toplantı-
sı’nda COVID-19 salgınının başından 
itibaren EBSO’nun aldığı aksiyon-
lar, sonuçlanan girişimler ve halen 
takibi yapılan girişimler konusunda 
üyeleri bilgilendirdi.

Salgın sürecinde EBSO Yöne-
tim Kurulu, Genel Sekreterlik ve 
birimlerin yoğun bir tempo içinde 
çalıştığını belirten Yorgancılar, 
“Süreç içerisinde yaşanan konulara 
ilişkin üyelerimizden gelen talep ve 
öneriler toplanarak ilgili bakanlıklara 
kapsamlı bir şekilde aktarıldı ve ak-
tarılmaya devam ediyor. 64 Meslek 
Komitemize, Meclisimize ve Yüksek 
İstişare Kurulumuza ayrı ayrı birer 
WhatsApp iletişim grubu açılarak, 
onların konularını an be an takip 
edebilme imkânına sahip olduk. 
Üyelerimizden gelen tüm şikâyet 
ve talepleri ilgili bakanlıklara iletip 
takip ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji 

Bakanımız, Ticaret Bakanımız, Tarım 
ve Orman Bakanımız ile gerçekleşti-
rilen videokonferanslarda öne çıkan 
konular birebir iletildi ve iletilmeye 
de devam etmekte. İlimizde oluş-
turulan Pandemi Kurulu toplantıla-
rına katılarak bize ulaşan talepleri, 
önerileri üyelerimizden geldikçe 
paylaşıyorum” dedi.

Sonuçlanan girişimler
Başkan Yorgancılar, EBSO’nun 

Mart ayının başından itibaren yap-
tığı ve olumlu şekilde sonuçlanan 
girişimleri şöyle sıraladı:

“Faaliyetleri zorunlu olarak dur-
durulan işyerleri için kamu idarele-
rince kira bedeli tahakkuk ettirilme-
mesi; Yatırım Teşvik Belgelerine ek 
süre verilmesi; Oda ve Borsa yıllık 
üyelik ve munzam aidatlarının erte-
lenmesi; geri kazanım payı (GEKAP) 
beyannamelerinin ertelenmesi; 
Kredi Garanti Fonu’nun kefalet 
kapasitesinin artırılması; yılsonuna 
kadar kullandırılacak kredilerde, 
‘vergi borcu yoktur’ ve ‘SGK prim 

borcu yoktur’ belgelerinin aran-
maması; bankalara ödemesi gelen 
çeklerin altı ay ötelenmesi; şirket-
lerin, bireylerin günü gelen kredi 
taksitlerinin ötelenmesi; Tarım Kredi 
Kooperatiflerine ödenmesi gereken 
kredilerin ertelenmesi; menşe şaha-
detnamesinin geçici olarak askıya 
alınması konusunun çözülmesi; Mart 
ayı KDV’sinin ertelenmesi; muhta-
sar-KDV-SGK vergilerinin belirlenen 
sektörlerde altı ay ertelenmesi; ilk 
açıklandığında mücbir sebebe giren 
firmaların belli olmaması karşısında 
Gelir İdaresi Başkanlığı interaktif 
vergi dairesi internet adresinde, 
‘mücbir sebep durum sorgu ekranı’ 
açılması; nakit sıkıntısı yaşanmasına 
ilişkin ‘İş’e Devam Kredi Desteği’ ile 
kamu bankalarında altı ay anapara 
ve faiz ödemesiz, finansman deste-
ği verilmesi; 24 Mart 2020 öncesine 
ait ödenmeyen kredi/çek/senet/
kredi kartı borçlarının 31 Aralık 2020 
tarihine kadar ödenir veya yeniden 
yapılandırılırsa sicile işlenmeyecek 
olması; reeskont kredilerine vade 

Yorgancılar, salgın boyunca EBSO’nun girişimleriyle 
elde edilen kazanımları sıraladı

“Sanayicimizin yanında olduk, 
olmaya devam ediyoruz”

GÜNDEM
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borcu yoktur’ belgelerinin aran-
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Yorgancılar, salgın boyunca EBSO’nun girişimleriyle 
elde edilen kazanımları sıraladı

“Sanayicimizin yanında olduk, 
olmaya devam ediyoruz”
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hammadde, ambalaj ve yardımcı 
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izopropil alkol fiyatının yükselmesi 
karşısında, devletin üyelerimize 
dezenfektan yapabilmesi için uygun 
fiyata hammaddeyi temin etmesi 
halinde ruhsatlı biyosidal üretimi 
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olması ve bu ürünlerin hem sağlık 
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fiyatlarla temin edilmesinin sağlan-
ması; Torba Kanunda ilgili maddenin 
‘et ve süt ürünleri ile üretim tarihin-
den itibaren otuz gün içinde bozu-
labilen hızlı tüketim mallarına ilişkin 
ödemelerin süresi, borçlunun büyük 
ölçekli işletme olduğu hâllerde, 
malın teslim tarihinden itibaren otuz 
günü geçemez’ şeklinde bir sonraki 
torba yasada tekrar değerlendirme-
ye alınması ve yasalaşması.”

GÜNDEM
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Ege Bölgesi 
Sanayi Odası 
Yönetim 

Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, 
Türkiye - Almanya 
Mini JETCO 
Toplantısına 
TOBB’u temsilen 
katılarak TOBB 
-AHK ortaklığında 
gerçekleşen 
ve planlanan 
faaliyetler 
hakkında sunum 
yaptı.

Türkiye - 
Almanya Mini 
JETCO Toplantısı, 
Federal Almanya 
Devlet Sekreteri Thomas Bareiss 
ile Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca 
Yılmaz Batur’un eş-başkanlıklarında 
gerçekleştirildi.  

Türkiye’den TOBB’un, Alman 
tarafında ise AHK İstanbul’un 
koordinatörü olduğu Ticaret Çalışma 
Grubu Eş-Başkanı Ender Yorgancılar, 
TOBB’u temsilen toplantıya 
katılarak, TOBB -AHK ortaklığında 
gerçekleşen ve planlanan faaliyetler 
hakkında sunum yaptı.

Videokonferans şeklinde 
gerçekleştirilen toplantıda TOBB 
Başdanışmanı ve Ticaret Çalışma 
Grubu Eş Başkanı olarak söz 
alan Yorgancılar; Gümrük Birliği 
anlaşmasının güncellenmesinin 
son derece önemli olduğunu 
belirterek  “Gümrük Birliği 
Anlaşmamızın güncellenmesi, 
hem Avrupa Birliği çalışmalarında, 
hem bizim çalışmalarımızda her 
iki tarafın da menfaatine olacaktır. 
Bunun da ötesinde Gümrük Birliği 
Anlaşması’nın güncellenmesi 

artık bir zorunluluk haline geldi. 
Almanya’nın Avrupa Birliği Dönem 
Başkanlığı sürecinde, en önemli 
başlıklardan biri, Gümrük Birliği 
Anlaşmasının güncellenmesi 

olmalıdır” dedi.
Halen Avrupa Birliği Dönem 

Başkanlığını yürüten Hırvatistan, bu 
makamı 1 Temmuz 2020 tarihinde 
Almanya’ya devredecek.

Yorgancılar, Türkiye - Almanya Mini JETCO Toplantısına katıldı

“Almanya’nın AB dönem başkanlığında
Gümrük Birliği gündeme gelmeli”

Yorgancılar’dan işsizlik 
fonu uyarısı

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yor-
gancılar, İşsizlik Fonu 
İşveren Payı’nın iki 
katına çıkartılacağına 
ilişkin haberleri değer-
lendirdi. Yorgancılar, 
Twitter hesabından 
yaptığı açıklamada “İşsizlik Fonu İşveren Payı’nın iki katına çıkartılacağı 
haberleri üretimi engelleyecektir. Rekabeti en yoğun yaşadığımız bu 
dönemde, işgücü maliyetlerimiz azalmalıyken, maalesef arttırılması 
gündeme getiriliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğini rica ediyo-
ruz. Sayın Bakanlarımızın desteklerini rica ediyoruz. İstihdamı, üretimi 
arttırmak hedefimiz olmalı, engelleri ve maliyetleri düşürmeliyiz” dedi.

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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İzmir’in kurumlarının uyumlu 
çalışma ve işbirliğinin en 
somut örneklerinden olan Dikili 

Tarıma Dayalı İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi (TDİOSB) ile ilgili 
gelişmeler, Tarım ve Orman Bakanı 
Dr. Bekir Pakdemirli tarafından da 
yakından takip ediliyor.  

Bakan Pakdemirli, Dikili 
TDİOSB’nin paydaşlarından olan 
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar 
ve İzmir Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mahmut Özgener 
ile bir araya gelerek İzmir Tarım 
İl Müdürlüğü’nde bir toplantı 
düzenledi.

Toplantıda Dikili TDİOSB 
başta olmak üzere İzmir tarımının 
konuları görüşüldü. Özellikle 
endüstriyel tarımın gelecekteki en 

önemli sektörlerden biri olacağını 
her platformda dile getiren Ege 
Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
“Tarım ve Orman Bakanımız 
Sayın Bekir Pakdemirli ile Tarım İl 
Müdürlüğü’nde bir araya geldik. 
Tarıma Dayalı OSB’lerimizle ilgili 
çalışmalarımızı ve kentimizin 
tarım sektöründeki dinamiklerini 
değerlendirdik. Ülkemizde tarım 
üreticisinin para kazanma yolu 
sözleşmeli üretim ile gerçekleşir” 
dedi.

Yorgancılar, tarım ve gıdanın ne 
kadar stratejik sektörler olduğunun 
pandemi sürecinde bir kez daha 
görüldüğünü belirterek “Dikili 
Tarıma Dayalı İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi’nin, gelecek on 
yıllar içinde global çapta en önemli 

ve stratejik sektörler konumunu 
güçlendirecek olan tarım ve gıdada 
ülkemizi dünya ölçeğinde ön 
palana çıkartacak olan projelerden 
biridir. Tarım ve Orman Bakanımız 
Sayın Dr. Bekir Pakdemirli ile 
devam etmekte olan süreci 
değerlendirdik” diye konuştu.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
ve İzmir’deki kurumların örnek 
işbirliği sayesinde 20 Kasım 2018 
tarihinde imzalanan Tarıma Dayalı 
İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri 
Kuruluş Protokolü ile başlayan 
süreç, bir yılını doldurmadan 
meyvesini vermiş ve 7 Kasım 2019 
tarihinde Tarım ve Orman Bakanı 
Dr. Bekir Pakdemirli, İzmir Dikili 
Tarıma Dayalı İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi’nin kuruluşunu 
onaylamıştı.

Yorgancılar, Tarım ve Orman Bakanı 
Pakdemirli ile Dikili TDİOSB’yi görüştü
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Pakdemirli ile Dikili TDİOSB’yi görüştü
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EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, 
Tarım ve Orman Bakanı Dr. 

Bekir Pakdemirli’nin katılımıyla 
TOBB tarafından düzenlenen ve 
81 il ve 160 ilçeden oda- borsa 
başkanlarının iştirakiyle gerçekleşen 
toplantıya katıldı. Yorgancılar, 
tüm sektörlerin konularının 
değerlendirildiği toplantıda EBSO 
üyelerinin ve Egeli sanayicilerin 
konularını aktardı.
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“Tarımın önemini salgın sürecinde 
bir kez daha gördük”

GÜNDEM
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IDC Türkiye tarafından 
videokonferans ile düzenlenen 
“COVID'in Akıllı Üretime Etkileri” 

konulu panele, konuk konuşmacı 
olarak katılan EBSO Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı H. 
İbrahim Gökçüoğlu, salgın süreciyle 
dijitalleşme sürecinde yaşanan 
hızlanmanın Sanayi 4.0 ile başlayan 
bir süreç olduğunu belirterek 
COVID-19’un bu anlamda dünyayı 
beş yıl ileri çektiğini söyledi.

EBSO ve Sanayi 4.0
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 

Türkiye’de Sanayi 4.0 farkındalığını 
yaratan ilk kurumlar arasında yer 
aldığını ifade eden Gökçüoğlu, 
“Bununla ilgili çalışmalarımızın 
temelini 2015 yılı oluşturmaktadır. 
İlk kez 2015 yılı Mayıs ayında 
üyelerimize kapsamlı bir sunumla 
durumu anlattık ve henüz 
Türkiye’de konuya ilişkin basılı 
bir yayın yok iken, akıllı üretimin, 
dijitalleşmenin zorunluluğunu 
‘Uyum Sağlayamayan Kaybedecek’ 
başlığıyla yayınladığımız Sanayi 4.0 
kitabımız ile kamuoyuna sunduk. 
Ülke genelinde büyük ilgi gören,  

farkındalık yaratan kitabımızın 
ardından, üyelerimize yönelik 2017 
yılında gerçekleştirdiğimiz, Sanayi 
4.0 Eğilim Anketi, mevcut durumu 
anlamamız açısından oldukça yararlı 
olmuştur” dedi.

Türkiye’nin en önemli konusunun 
eğitim olduğunu vurgulayan 
Gökçüoğlu, “Sanayi 4.0’ın öncül 
koşulu, Eğitim 4.0’ı başarmaktır. 
Çünkü teknolojide öne çıkan, katma 
değerli üretim ile refah seviyesini 
artıran toplumların eğitimdeki 
başarılarına baktığımızda doğru 
orantılı bir ilişki olduğunu çok açık 
görmekteyiz” diye konuştu.

Model fabrika çalışmaları
EBSO’nun bu süreçte üyelerine 

rehber olabilmek amacıyla Model 
Fabrika uygulamasını hayata geçir-
diğini belirten Gökçüoğlu “Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’nın stratejisi 
kapsamında “Model Fabrika” olarak 
bilinen İzmir Uygulamalı Yetkinlik 
ve Dijital Dönüşüm Merkezi’ni Ekim 
ayında hayata geçirmeyi planlıyo-
ruz. Kesikli ve sürekli üretimin uy-
gulanacağı merkezde, yalın üretim, 
dijitalleşme, Sanayi 4.0 ilkelerinin 

öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Dün-
yada model fabrika sayısı 24’tür. 
Türkiye’de, Ankara ve Bursa’da 
tamamlandı. 11. Kalkınma Planı’nda 
fabrikaların sayısının 14'e çıkarılması 
hedefleniyor. İzmir, Mersin, Gazian-
tep, Konya ve Kayseri; model fabri-
kaların öncelikli olarak kurulacağı il-
lerdir. Artan karlılık ve düşen üretim 
maliyetleri ile sanayimizin rekabet 
gücünün arttırılması da bir diğer 
önemli amaçlardandır. Verimlilikten 
nakit akışındaki iyileşmeye ve pazar 
payının artırılmasına kadar birçok 
başlıktaki potansiyel kazanımları 
ile model fabrikalar, sanayimizin                                   
gelişimine ivme katacaktır” dedi.

Demografik fırsat penceremizi 
Sanayi 5.0’ın gündemde olduğu 
dijital dönüşüm yolculuğuna 
hazır hale getirmenin en büyük 
temennisi olduğunu ifade eden 
Gökçüoğlu, “Ege Bölgesi Sanayi 
Odası olarak, “Üretim Yoksa 
Kalkınmak Hayaldir” dedik. 
Ülkemizi kalkındıracak nitelikte 
üretim için bugün dünden daha 
çok ortak akla ve birlikteliğe ihtiyaç 
olduğunun altını çizmek istiyorum”  
diye konuştu.

COVID-19, üretim ile 
birlikte üretimin niteliğinin 
önemini de gösterdi

Uyum
sağlayamayan 
kaybedecek
EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı H. İbrahim Gökçüoğlu, EBSO’nun 2015’ten bu yana 
Sanayi 4.0 farkındalığını yaydığını belirterek COVID-19 salgınının dijitalleşmeye geçiş sürecini 

hızlandırdığını söyledi.
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İzmir Sanayi ve Teknoloji  İl 
Müdürlüğü ve Adres Patent 
işbirliğiyle videokonferans 

şeklinde düzenlenen “Patentlerin 
Katma Değere Dönüştürülmesinin 
Ege Bölgesine ve Türk Ekonomisine 
Katkısı” başlıklı toplantıda konuşan 
EBSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı H. İbrahim Gökçüoğlu, 
üretimde yaratılan farklılığın 
ekonomiye kazandırılmadığı sürece 
veya alınan patent rafta bekletildiği 
sürece herhangi bir değerin söz 
konusu olmayacağını ifade etti.

Gökçüoğlu, “Burada 
eğitimden başlamak üzere, 
çalışanların inovasyona teşvik 
edilmesinden, patent alma 
sürecine kadar olan ekosistemin 
bütün olarak düzgün bir şekilde 
oluşturulması gerekmektedir. 

Ürüne dönüşebilecek fikirler 
kuşkusuz çok kıymetlidir. Ancak, 
tek tek parçaların yeterli olmasının 
kimseye bir faydası yoktur. 
Ekosistemin tamamı düzenli 
şekilde çarklının bir parçası gibi 
çalışmalı ki, alınan patentler değer 
yaratsın, ülkemizin milli geliri 
artsın, dolayısıyla kişi başına düşen 
gelir artsın. Yani zenginleşebilelim” 
dedi.

“COVID-19 sürecinde tercih 
öncelikleri değişti”
Güney Kore’nin inovasyonda en 

önde gelen firmasının yıllık patent 
sayısının Türkiye’nin tamamının 
üç katı olduğunu vurgulayan 
Gökçüoğlu, “Bunu yapan bir 
firmanın kaynaklarını en etkin 
şekilde kullanarak dünya devleri 

arasına girmesi tesadüf olamaz. 
İşte bu noktada da marka, patent, 
Ar-Ge ve endüstriyel tasarımdaki 
eksiklerimiz gün yüzüne çıkıyor. 
Sonuç odaklı, yaratıcı çözümler 
sunan pratik ürün ve hizmetlerin 
tercih önceliğini, COVID-19 
sürecinde çok daha açık biçimde 
anladık. Bu süreçte, klasik hizmet 
veren ve bilişim altyapısı yetersiz 
firma ile kurumlar büyük zorluklarla 
yüzleşirken, online çözümler sunan 
firmalar ise faaliyetlerini kesintisiz 
biçimde sürdürebildi ve marka 
değerlerini dikkat çekici biçimde 
yükseltti” diye konuştu.

“Ege Bölgesi atılım 
yapmalı”
Ege Bölgesi ve İzmir’in yüksek 

ekonomik potansiyelinin de 

Patent alma 
süreçlerinin kolaylaştırılıp 
teşvik edilmesi gerekiyor

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı H. İbrahim Gökçüoğlu, 
yeni küresel ekonominin çok daha ciddi bir rekabet getirmesi nedeniyle girişimciliğin 

ve yaratıcılığın her zamankinden daha önemli hale geldiğini söyledi.
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patentler açısından yeterince 
değerlendirilemediğini ve atıl 
vaziyette kaldığını belirten 
Gökçüoğlu, “Bu da işin bir diğer 
boyutu olarak karşımıza çıkıyor. 
2019 yılında tescilli patent sayısına 
baktığımızda, Türkiye’deki toplam 
2003 adet tescilli patentten, 
Ege Bölgesi’nin 136 patentle 
yüzde 7, İzmir’in 69 ile yüzde 3,4 
pay aldığını görüyoruz. Aynı yıl 
Marmara Bölgesi ise 1.360 patent 
ve yüzde 70’lik payla, bölgemizden 
10 kat daha fazla bir hacim 
sergilemiş oluyor. Marmara’nın 
ekonomik potansiyeli ile yüksek 
bir paya sahip olması anlaşılır bir 
durum, ancak Ege Bölgesi’nin 
de payını yükseltmesi için çok 
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Ne yapmalı?
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Gaziemir Belediye Başkanı 
Arda’dan Esen’e ziyaret

Gaziemir Belediye 
Başkanı Halil 
Arda, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası 
Meclis Başkanı 
Salih Esen’i 
ziyaret etti.
Ziyaretten 
duyduğu 
memnuniyeti 
dile getiren 
Meclis Başkanı 
Esen, “Gaziemir 
Belediye Başkanımız Sayın Halil Arda’nın iade-i ziyaretinden büyük 
mutluluk duydum. Bir Seydiköylü olarak Gaziemir’in gelişimini her 
zaman yakından takip ediyorum. Başkanımız, Gaziemir’de yaptığı 
çalışmalar hakkında bizi bilgilendirdi. Kendisine çok teşekkür 
ediyorum” dedi.
Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ise Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nın, kentin en önemli kurumlarından biri olduğunu belirterek her 
zaman işbirliğine hazır olduklarını dile getirdi.
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TÜBİTAK’tan 
Model Fabrika için sunum
Ege Bölgesi Sanayi Odası ve 

İzmir Ticaret Odası işbirliğinde 
yürütülen “İzmir Uygulamalı 

Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm 
Merkezi Projesi” çalışmalarına 
devam ediyor. Ekim ayında hayata 
geçmesi planlanan projeye ilişkin 
düzenlenen toplantıda üyelere 
TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik 
Destek Programları Başkanlığı 
(TEYDEB) bünyesinde “Siparişe 
Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ 
Destekleme Çağrısı” ve “Patent 
Tabanlı Teknoloji Transferi 
Destekleme Çağrısı konularında 
bilgi verildi.

Toplantı, Ege 
Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı H. 
İbrahim Gökçüoğlu 
ve İZTO Yönetim 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı Cemal 
Elmasoğlu 
başkanlığında 
gerçekleştirildi. 

İzmir 
Uygulamalı 
Yetkinlik ve 
Dijital Dönüşüm 
Merkezi, Türkiye’de 

sanayi istihdamı, üretimi ve 
ihracatının çok önemli bir kısmını 
oluşturan, ülke ekonomisinin 
dinamiği KOBİ’lerin küresel rekabet 
koşullarının gerektirdiği yapısal 
dönüşümü sağlamasını amaçlıyor. 
Merkezde yalın üretim teknikleri 
ile firmalar dijital dönüşüme 
hazırlanacak. Başta KOBİ’ler olmak 
üzere işletmelerin uygulama 
yönlü becerileri, model fabrikada 
deneysel ancak gerçek bir üretim 
ortamında geliştirilecek. Teori ve 
pratik, burada bir araya gelecek. 
Proje kapsamında danışmanlık 

hizmetleriyle desteklenmiş 
uygulamalı eğitim programlarının 
ve bu eğitimlerin sunulacağı 
fiziksel ortamın oluşturulması da 
sağlanacak.

Dünyada, uygulamalı eğitim ve 
danışmanlık hizmeti sunan benzer 
merkezler bulunuyor. Bu merkezler, 
çeşitli ülkelerde 2001 yılından bu 
yana faaliyetlerini sürdürüyor. 
Almanya, ABD, Çin, Hindistan, 
İtalya, Singapur ve Brezilya ile 
ülkemizde Ankara ve Bursa, model 
fabrikanın işler durumda olan 
örnekleri olarak sıralanıyor.

GÜNDEM
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Türkiye Etik ve İtibar 
Derneği (TEİD) Yöneticileri 
ile online olarak bir 

araya gelen EBSO Yönetim 
Kurulu Üyesi Metin Akdaş, etik 
kurallarını belirlemiş ve bunları 
uygulayan firmaların dış ticaret 
süreçlerinde bir adım öne 
geçtiklerini söyledi.

EBSO’nun 2011 yılından 
beri konuyla ilgili farkındalığı 
yerleştirmek adına çalışmalarını 
yürüttüğünü ifade eden Akdaş, 
“2011 yılında Ege Bölgesi Sanayi 
Odası (EBSO) olarak etik 
kurallarımızı 
belirledik 
ve internet 
sitemizde de 
yayınladık. 
Ayrıca, Avrupa 
Kalite Yönetimi 
Vakfı (EFQM) 
süreçleri 
kapsamında 
da gerekli 
güncellemeleri 
yaptık ve 
yapıyoruz. 
Bu kuralların 

ihlali durumunda disiplin 
yönetmeliğimiz uyarınca ceza 
uygulamaları da söz konusu” 
dedi.

Türkiye’de sürdürülebilir 
büyüme sağlayabilen firmalara 
bakıldığında, bunların mutlaka 
bir şekilde ihracat yapan firmalar 
olduğunun görüldüğünü ifade 
eden Akdaş, “Bu firmalarımızın 
ihracat yaptığı müşterileri, büyük 
çoğunlukla çeşitli standartlar 
arıyorlar. Bunlar içinde kalite 
süreçleri ve etik kuralları da yer 
alıyor. Firmalarımızın bunları 

belirleyip uygulamaları, dış 
ticaret süreçlerine olumlu 
yansıyor. Büyük firmalarda 
genel anlamda bir sıkıntı yok, 
ama işte bu farkındalığı bilhassa 
KOBİ’lerimizde oturtmamız 
büyük önem taşıyor. Bu noktada 
Türkiye Etik ve İtibar Derneği’nin 
çalışmaları çok değerli. Bizim 
etik anlayışını ülkemizde 
daha fazla yerleştirmek adına 
elimizden gelen katkı ve 
işbirliğini gerçekleştirmekten 
mutluluk duyacağımızı ifade 
etmek isterim” diye konuştu.

EBSO ve TEİD, iş hayatında 
etik konusunu masaya yatırdı

“Etik kuralları belirleyip uygulayan 
firmalar bir adım öne çıkıyor”

GÜNDEM



30 HAZİRAN 2020

GÜNDEM

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
(EBSO) 62’nci Atıkların Geri 
Kazanımı Sanayi Meslek 

Komitesi üyesi sanayiciler, Sanayi 
ve Teknoloji İzmir İl Müdürü Engin 
Bişar’ı makamında ziyaret ederek 
hazırlık çalışmaları devam eden 
Geri Kazanım İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi’nin kuruluş 
dilekçesini sundular. 

Uzun süredir hazırlık 
çalışmaları devam eden ve 
Kemalpaşa’da hayata geçirilmesi 
öngörülen Geri Kazanım İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi içinde 
sadece atıkların geri kazanımı 

sektöründe faaliyet gösteren 
100’ün üzerinde tesis yer 
alacak ve en küçük parsel 5 bin 
metrekare olacak. Organize 
sanayi bölgesi içinde yer alan tüm 
firmaların ortak su arıtma tesisi 
ile atık sularını çevre kirliliğine 
yol açmadan bertaraf edeceği 
belirtildi. Geri Kazanım İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri 
tarafından yapılacak olan ön 
yer seçimi değerlendirilmesinin 
ardından tüzel kişilik kazanacak.

Dilekçeyi alan Sanayi ve 
Teknoloji İzmir İl Müdürü 

Engin Bişar dosyanın 
inceleneceğini, Türkiye’nin ve 
Türk sanayicisinin yararına olan 
projeyi desteklediklerini ve 
gelen dosyanın incelenmesinin 
ardından en kısa süre içinde yasal 
sürecin başlatılması için çaba 
göstereceklerini ifade etti.

Dilekçenin sunulduğu ziyarette 
EBSO Atıkların Geri Kazanılması 
Sanayi Meslek Komitesi Başkanı 
Şaban Bolat, komite üyeleri Anıl 
Türksoy, Ergin Erdinç, Cuma 
Kayar, Ali İhsan Kılıç ve OSB 
Danışmanı Mümin Tunalı hazır 
bulundu.

Geri Kazanım İhtisas OSB için 
kuruluş dilekçesi verildi
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EBSO Mayıs ayı içerisinde; 
T.C. Sağlık Bakanlığı ve 
T.C. Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı nezdinde,  hastalığı 
taşıyan, asemptomatik 
çalışanlarımızın tespit 
edilip üretim sahalarından 
ve çalışma alanlarından 
uzaklaştırılması ve başarıyla 
yönetilen sürecin devamlılığı 
için; İlimizde de Ankara 
ve Kocaeli örneklerinde 
olduğu gibi, öncelikli olarak 
riskli sektörler ve yoğun iş 
gücünün bulunduğu Organize 
Sanayileri Bölgeleri ve Serbest 
Bölgeler başta olmak üzere, 
fabrika çalışanlarına Koronavirüs 
(Covid-19) testlerinin yapılması 
hususunda girişimde bulunmuştu.

Girişimin akabinde; T.C. Sağlık  
ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcılarının katılımlarıyla, 
Mayıs ve Haziran Ayları içerisinde 
gerçekleştirilen  Covid-19 
Tarama Testleri Videokonferans 
toplantılarına katılan Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
konuyla ilgili değerlendirmelerini 
aktararak, Odamız 
organizasyonunda gereken 
çalışmaların yürütüldüğünü 
aktarmıştı. Geçen süreçte gerekli 
hazırlıklar tamamlanarak, sanayi 
işletmelerinde faaliyet gösteren 
çalışanlara yönelik, isteğe bağlı 
COVID-19 tarama testlerine 
başlandı. İşletmelerinde “Antikor 
Temelli COVID-19 Tarama Testi” 
yaptırmak isteyen EBSO üyeleri, 
Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı 
(EBSOV) kanalı ile bu hizmetten 

test başına 28 TL karşılığında 
faydalanıyor.

13 şehir ile birlikte İzmir’de de 
başlatılan uygulama kapsamında 
yaptırılması öngörülen antikor 
testi ile kişilerin vücutlarında 

COVİD-19 virüsüne yönelik 
antikor bulunup bulunmadığı 
tespiti yapılacağı bildirildi. 
Yapılan testler sonucunda 
antikor testi pozitif çıkan 
kişilere Sağlık Bakanlığı 
tarafından PCR testinin 
uygulanacağı belirtilirken, 
nihai sonuçlar alınıp, gerekli 
diğer sağlık prosedürü 
işletilecek.

Ön talep başvurularının 
ardından başlayan 
testler, başvuru sırasına 
göre gerçekleştiriliyor. 
İşletmelerde alınan kan 

örnekleri için randevu saati 
ayrıca bildiriliyor. Testlerin tüm 
organizasyonu, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası tarafından 
sağlanıyor.

Ege Bölgesi Sanayi Odası, üyeleri için isteğe bağlı “Antikor Temelli COVID-19 Tarama Testi” 
uygulaması gerçekleştiriyor. 

EBSO’dan firmalara
COVID-19 antikor testi

EBSO çalışanları için 
COVID-19 semineri yapıldı

EBSO çalışanları için COVID-19 salgını ile ilgili kapsamlı bir 
bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. EBSO Kurum Doktoru Ali 

Akın tarafından gerçekleştirilen sunumda virüsün yapısı, bulaşıcılığı 
ve en etkili korunma yolları hakkında çalışanlar bilgilendirildi. EBSO 

personelinin tamamına da test uygulandı.
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Adnan YILDIRIM
Ekonomi Bakan 
Yardımcısı (2014-2015)
Türk Eximbank Genel 
Müdürü (2016-2019)

AÇIK EKONOMİLERİN 
VE DÜNYA İLE İŞ 
YAPAN ŞİRKETLERİN 
GELECEĞİ, DÜNYANIN 
NORMALLEŞMESİNE BAĞLI...

Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimize ve uzayan yaşam 
süresine bağlı olarak her yaşta çalışabilir nüfusumuza istihdam sağlanması, 

başta devlet olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın önceliği olmalıdır.

2020 başından itibaren dünya gene-
line yayılan Covid-19 virüsü kısa sürede 
pandemiye dönüşerek doğrudan ya da 
dolaylı olarak her ülkede (zamanlama ve 
boyut farkıyla) önce insan sağlığı, sosyal 
yaşam, çalışma hayatı ve ülke ekonomile-
rini ciddi şekilde olumsuz etkiledi, etki-
lemeye de devam ediyor. Her kesimden 
insanların Korona’yla bozulan psikolo-
jisi henüz düzelmemişken, sonbaharda 
gelmesi beklenen ikinci dalga endişesi 
de eklenince, fiziki varlığa dayalı hizmet 
veren sektörler ile sanat ve spor faali-
yetleri başta olmak üzere ekonomik ve 
sosyal hayatın normalleşme takvimi henüz 

öngörülememektedir. Her bir ülkede 
pandemi öncesine dönüş takviminin net-
leşmesi için virüs tehdidinin sona ermiş 
olması; özellikle de ekonomisini ihracat, 
doğrudan yabancı sermaye, dış kaynak, 
döviz kazandıran hizmetler ve yurt dışı 
projelerle büyütmeye çalışan, ekonomisi 
açık ülkeler için tehdidin dünya genelinde 
ortadan kalkması gerekiyor. Bu çerçevede 
Türkiye ekonomisi, 1980’den bugüne açık 
ekonomi politikaları ile büyümüş, son 40 
yılda her alanda yakaladığı gelişimini de 
bu politikalarla sağlamıştır. Dünya çapında 
yaygın üye profili olan, bizim de kurum-
sal üyesi olduğumuz AGN International, 
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geçtiğimiz hafta üyelerinin 
Pandemi öncesine dönüş 
beklenti anketini yayınladı.

Anket sonuçlarına göre, 
dünya ticaretinde önde 
gelen 100’e yakın ülkedeki 
AGN üyelerinin yüzde 80’i 
pandemi öncesi iş hacmi-
ne ve koşullara dönüşün 1 
yıldan fazla zaman alacağını 
düşünmektedir. Üyelerin 
sadece yüzde 20’si daha 
erken normalleşme beklentisi içinde, yüzde 
30’u ise pandemi öncesine dönüşün 2 yıldan 
daha uzun süreceğini beklemektedir. Bu anket 
sonucunun gerçeğe uygun ya da yakın oldu-
ğunun kabulü halinde, normalleşmesi diğer 
ülkelerdeki gelişmeye daha duyarlı olan açık 
ekonomilerin pandemi öncesine dönüşü için 
asgari 2 yıl geçmesi gerekecektir. Bu durumda 
açık ekonomiler, dünya ticaretindeki mevcut 
konumunu kaybetmemek için önümüzdeki 2 
yılı iyi değerlendirmek zorundalar.
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de ilave fırsatlarla birlikte) yeni formatta dış ti-
caret ve ekonomik ilişkiler geliştirilerek sürdürülebilme-
lidir. Pandemi, sosyal yaşam ve ekonomiler üzerindeki 
etkisini ani ve çok keskin bir şekilde gösterdi, iç ve dış 
talep birlikte olumsuz etkilendi. İç tüketimin ve başla-
mış yatırımların sürdürülebilmesi ile işletmelerin iflası-
nın önlenebilmesi için ülke hazineleri, merkez bankaları 
ve kamu destekli bankacılık sistemi devreye girdi. Vergi 
gelirleri düşen ülke hazineleri, önceden ilan ettikleri 
borçlanma projeksiyonlarının birkaç katı borçlanarak 
kamu harcamalarını ve devlet yardımlarını sürdürmeye 
çalışıyor. Örneğin, bütçe gelirlerindeki tahsilat perfor-
mansının yüzde 41,8 olarak gerçekleştiği Türkiye’de, Ha-
zine’nin yüzde 50’ler seviyesinde planladığı Nisan-Ma-
yıs ayları iç borç çevirme oranları, Nisan ayında yüzde 
295, Mayıs ayında ise daha yüksek oranda yüzde 380 
olarak gerçekleşti. Devlet hazinelerinin işinin kolaylaştı-
rılmasında, pandemi sürecinin baş aktörü durumundaki 
merkez bankaları, açık piyasa işlemleri, emisyon artışı 
ve swaplarla parasal genişleme yoluyla kamunun ve 
piyasanın finansmana erişimini kolaylaştırmaya devam 
ediyor. Özetle, her türlü enstrüman kullanılarak diğer 
ülke ekonomilerinin pandemi öncesi performansına 
dönüşünün beklendiği önümüzdeki 2 yıllık süre içinde, 
içerde ekonomilerini ayakta tutabilen, aynı zamanda 
dünya ile ticari ilişkilerini de geliştirebilen ülkeler pan-

demi sonrasında daha güçlü ekonomi olabilme yolunda 
avantaj sağlamış olabilecektir.

Meslek Sahibi Olmadan 
İş Sahibi Olamayız!
TÜİK’in pandemi öncesini yansıtan Mart-2020 ayı 

istihdam verilerine göre Türkiye’nin istihdam seviyesi 
ve oranı, son iki yıldır kaygı verecek düzeyde ciddi 
düşüştedir. Gelişmiş ülkelerle ve içinde bulunduğumuz 
gelişmekte olan rakip ülkelerle kıyaslandığında, Türki-
ye’deki istihdam oranı yaklaşık 15 puan daha aşağıdadır. 
Ne yazık ki Mart ayındaki bu tabloya, pandeminin ya-
rattığı olumsuzluklar da eklenince istihdam sorunumuz 
giderek artmaktadır.

Tabloda görüldüğü üzere, hep övündüğümüz genç 
nüfusumuzun sadece dörtte birini çalıştırabiliyoruz. Bu 
durumun nedeni, ekonominin içinde bulunduğu durum 
kadar eğitim sistemimizin meslek sahibi gençler yetiş-
tirmedeki yıllardır devam eden başarısızlığıdır. Gelece-
ğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimize ve 
uzayan yaşam süresine bağlı olarak her yaşta çalışabilir 
nüfusumuza istihdam sağlanması, başta devlet olmak 
üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın önceliği ol-
malıdır. Bu tablo devlet bütçesi, sosyal güvenlik sistemi 
ve destek paketleriyle sürdürülebilir değildir ve gelece-
ğimizi tehdit etmektedir!
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İŞYERİ KİRALARI 
HAKKINDA ERTELENEN 
HÜKÜMLER

Borçlar Kanunu ile düzenlenen bazı 
maddelerin uygulaması, işyeri kiraları 
hakkında ertelenmişti. (1) Kanun ile; 
kiracısının tacir olarak sayılan kişiler ile 
özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri 
olduğu işyeri kiralarına ilişkin dokuz 
maddenin uygulanması ertelenmişti.

1 Temmuz 2020’de Kanun’un Geçici 
2. Madde ile tanıdığı 8 yıllık süre dolacak 
ve kiracının Türk Ticaret Kanunu’nda 
tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk 
ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu 
işyeri kiralarında uygulanmayan 323, 
325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354. 
maddeleri 1 Temmuz 2020 itibari ile işler 
hale gelecektir.

1. Borçlar Kanunu 344. Maddesi 
“Kira Bedelinin Belirlenmesi”
Kira Süresi 2020’den Önce Başlamış 

Yenileme Dönemi 1 Temmuz 2020 
Tarihinden Sonraki Tarihte Olacak İşyeri 
Kira Sözleşmeleri; 

Malumumuz BK’nın 344/1 maddesi 

ile artış için sınırlama vardır. Taraflar kira 
bedeli artışı kararlaştırabilecek, ancak 
bu artış “üretici fiyat endeksi”ni (ÜFE) 
geçemeyecektir. Bu madde 01.07.2012 
tarihinde konut kiraları için geçerli hale 
gelmiş olup 01.07.2020’den itibaren de 
işyeri kiraları için uygulanacaktır. Yani 
01.07.2020’den sonra yenilenecek olan 
ve ÜFE’den daha yüksek bir artış oranı 
içeren sözleşmeler yenilendiğinde, kira 
dönemi sonunda ÜFE oranında artışa tabi 
olacaktır.

2. Borçlar Kanunu 323. 
Maddesi “Kira İlişkisinin 
Devri”
Kira ilişkisinin devri ile ilgili olarak 

TBK’nın 323. madde hükmü, kiracının 
TTK’da tacir olarak sayılan kişiler ile 
özel hukuk ve kamu hukuku tüzel 
kişileri olduğu işyeri kira sözleşmeleri 
için 01.07.2020 tarihinden itibaren 
uygulanacaktır. Buna göre; kiracı, kiraya 
verenin yazılı rızasını almadıkça, kira 

Av. Murat ULUSU
EBSO Hukuk Danışmanı
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ilişkisini başkasına devredemez. 
Kiraya veren, işyeri kiralarında 
haklı sebep olmadıkça bu rızayı 
vermekten kaçınamaz. Yani artık 
işyeri kira sözleşmesinde kiraya 
verenin haklı sebep olmadıkça kira 
ilişkisinin devrine rıza vermekten 
kaçınılamayacağıdır. Ancak; işyeri 
kiralarında kira ilişkisini devreden 
kiracı, kira sözleşmesinin bitimine 
kadar ve en fazla iki yıl süreyle 
devralanla birlikte müteselsilen 
sorumlu olur.

3. Borçlar Kanunu 
325. Maddesi “Kiralananın 
sözleşmenin bitiminden 
önce geri verilmesi” 
Kiracının, sözleşme süresine 

veya fesih dönemine uymaksızın 
kiralananı geri vermesi durumunda, 
kira sözleşmesinden doğan borçları, 
kiralananın benzer koşullarla kiraya 
verilebileceği makul bir süre için 
devam eder. Kiralananın süresinden 
önce boşaltılması halinde kural 
olarak kiracı, kira süresinin sonuna 
kadarki kira bedelinden sorumludur. 
Kiracı, kiralananın tahliye 
edilmesinden sonra makul bir süre 
ile kira sözleşmesinden doğan 
borçlarından sorumludur. 

4. Borçlar Kanunu 
331. Maddesi “Olağanüstü 
fesih ile önemli sebepler”
Taraflardan her biri, kira 

ilişkisinin devamını kendisi için 

çekilmez hâle getiren önemli 
sebeplerin varlığı durumunda, 
sözleşmeyi yasal fesih bildirim 
süresine uyarak her zaman 
feshedebilir. Hâkim, durum ve 
koşulları göz önünde tutarak, 
olağanüstü fesih bildiriminin parasal 
sonuçlarını karara bağlar.

Önemli sebep hususunun 
belirlenmesi de, fesih bildiriminin 
parasal sonuçları da uyuşmazlık 
durumunda mahkemece tespit 
edilecektir.

5. Borçlar Kanunu 
342. Maddesi “Kiracının 
Güvence Vermesi”
Kanunun 342. maddesinde; 

kiracısı tacir veya tüzel kişi olan 
işyeri kiraları için ertelenmiş olan 
hükümlerdendir. Bu madde ile 
güvence bedeli düzenlemektedir. 
Bu hüküm uyarınca güvence bedeli 
miktar olarak üç aylık kira bedeliyle 
sınırlanmış ve bunların para veya 
kıymetli evrak olması halinde 

bankaya yatırılması zorunlu hale 
getirilmiştir. 

6. Borçlar Kanunu 
343. Maddesi “Kiracı 
Aleyhine Değişiklik Yasağı”
Kanunun 343. maddesinde; 

kira sözleşmelerinde kira bedelinin 
belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine 
değişiklik yapılamayacağı hükmü 
getirilmiştir. Bu hükümde; kira 
bedelinin belirlenmesi dışında 
(01.07.2020 sonrasında ÜFE 
dahilinde) başkaca, aleyhe 
bir değişiklik yapılamayacağı 
belirtilmiştir. 

7. Borçlar Kanunu 
346. Maddesi “Kiracı 
Aleyhine Düzenleme 
Yasağı”
01.07.2020’den itibaren bu 

maddeye göre, kiracısı tacir olarak 
sayılan kişiler ile özel hukuk ve 
kamu hukuku tüzel kişileri olduğu 
işyeri kira sözleşmeleri bakımından 
da “cezai şart” maddeleri geçersiz 
sayılacaktır.

(1) 31.3.2011 tarihli ve 6217 Sayılı 
Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması 

Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 
2. maddesi ile 5 yıl ertelenmiş ve 

sonra, 12 Temmuz 2012 tarih ve 28351 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

6353 Sayılı Bazı Kanun Ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun’un 53 üncü 
maddesi ile yukarıdaki Geçici 2. Madde 
değiştirilerek, bu erteleme süresi 8 yıla 

çıkartılmıştı.



36 HAZİRAN 2020

MECLİS

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Meclis Başkanı 
Salih Esen, EBSO Mayıs 

ayı Meclis toplantısında 
yaptığı açılış ve başkanlık 
sunumlarında Meclisi 
ikinci kez video konferans 
yoluyla gerçekleştirdiklerini, 
tüm dünyayı ve ülkemizi 
etkisi altına alan COVID-19 
salgınının bunu zorunlu 
kıldığını, online olarak 
gerçekleştirilen toplantıda 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Sayın Mustafa Varank’ı 
ağırlamaktan büyük memnuniyet 
duydukları söyledi.

Meclis üyelerinin Ramazan 
Bayramı’nı ve Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk önderliğinde 
gerçekleştirilen Milli Mücadelemizin 
başlangıç tarihi olan 19 Mayıs 
1919’un 101. yılını kutlayan Esen, 
uzaktan da olsa sağlıklı bir 
şekilde yeniden bir arada olmanın 
kendisini son derece mutlu ettiğini 

ifade etti.
En kısa sürede toplantıyı 

Meclis salonunda ve yüz 
yüze yapmayı arzu ettiğini 
vurgulayan EBSO Meclis 
Başkanı Esen, “Yaşadığımız 
koşullar bir müddet daha 
sosyal mesafeyi koruyarak, 
koruyucu maske ve 
siperliklerimizi mutlaka 
kullanarak, toplu bulunulan 
ortamlarda azami dikkat 
göstererek yaşamamıza 
ve çalışmalarımıza devam 

etmemizi zorunlu kılıyor. Meclis 
toplantımızı onurlandıran Sanayi 
ve Teknoloji Bakanımız Sayın 
Mustafa Varank’a hoş geldiniz 
diyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

Esen’den Meclis temennileri
EBSO Meclis Başkanı 
Salih Esen, üretimin ve 

sosyal yaşamın,  mesafe 
uygulaması, maske kullanımı 
ve gereken tedbirlerin en üst 
seviyede hayata geçirilmesi 

ile sürmesi gerektiğini söyledi.

İLK ÇÖZÜM ORTAĞI

Girişim Araştırma Geliştirme 

@ebsoorgtrwww.ebso.org.tr 

Belgelendirme Eğitim 
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Girişim Araştırma Geliştirme 

@ebsoorgtrwww.ebso.org.tr 

Belgelendirme Eğitim 
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Mayıs ayı meclis 

toplantısında yaptığı konuşmasında 
Meclisin konuğu olan Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a 
bölge sanayisine yaptığı katkılardan 
ötürü teşekkür etti.

İzmir- İstanbul birlikteliği
Başkan Ender Yorgancılar 

konuşmasına İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü’ndeki 
şirket ile İstanbul’da bulunan 

şirketin birleştirilmesiyle yeni 
bir şirket kurulmasının önemine 
değinerek başladı. Yorgancılar 
“Hem ülkemiz, hem de bölgemiz 
açısından son derece önemli olan 
bu gelişmenin gerçekleşmesi 
sürecinde gösterdiği çabalar için 
Sayın Bakanımız Mustafa Varank’a 
teşekkür ediyorum”  dedi.  Başkan 
Yorgancılar, katılımcıların 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramını da kutlayarak Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşlarını saygı, minnet ve 

şükranla andığını belirtti.

Üretimle gelen büyüme
Yorgancılar, dünyanın 

Türkiye’nin COVID-19 mücadelesinin 
hız kesmeden devam ettiğini 
belirterek, aşının bulunma sürecine 
kadar belirsizliğin daha 1-1.5 yıl 
süreceğiyle ilgili muhtelif görüşler 
bulunduğunu hatırlattı. Avrupa 
Birliği’ndeki  PMI endekslerinin 
düşüşü ve büyüme oranlarının 
Almanya, Fransa ve İtalya’da 
yüzde eksi 2 ile 3 civarlarında 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, EBSO Meclisi’nin Mayıs 
ayı toplantısına konuk olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a, sanayicilerin talep, 

öneri ve beklentilerini sundu.

Yorgancılar, sanayicilerin 
konularını Bakan Varank’a aktardı

MECLİS
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, EBSO Meclisi’nin Mayıs 
ayı toplantısına konuk olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a, sanayicilerin talep, 

öneri ve beklentilerini sundu.

Yorgancılar, sanayicilerin 
konularını Bakan Varank’a aktardı
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kapanması karşısında Türkiye’nin ilk 
çeyrekte yüzde 4,5  büyümesinin 
son derece önemli olduğunu 
belirten Yorgancılar, bu oranın 
yakalanmasında sanayinin 
ve üretimin öneminin bir kez 
daha ortaya çıktığını vurguladı. 
Yorgancılar, mevcut tablonun 
yıllardan beri söyledikleri “üretim 
yoksa kalkınmak hayaldir” sözünün 
ne kadar gerçek ve doğru olduğunu 
kanıtladığını ifade etti.

Yerli üretimin 
desteklenmesi
Haziran ayı içinde Hazine ve 

Maliye Bakanı Berat Albayrak ile 
yapmış oldukları toplantıda yerli 
üretimin destekleneceğinin ve 
Türkiye’ye artık kolay kolay ara 
mal ithalatı yapılamayacağının 
belirtilmesinin ümit kaynağı 
olduğunu belirten Başkan 
Yorgancılar, “Dünyada çok önemli 
değişmeler yaşanıyor. Gelişmekte 
olan ülkeler ile büyüyen ülkelerin 
sıkıntıları farklı. Dünyaya yön 
veren ülkeler kendi aralarında bir 
savaş yaşamaktalar. Mayıs ayında 
Orta Doğu’da iki tane önemli 
suikast yaşandı ki bu iki suikast 
incelendiğinde paranın merkezinin 
Washington mu, Londra mı 
olacağı konusunun ortaya çıktığı 
görülüyor. Gelecekte dünyada tek 
bir yönetimin ve her ülkenin dijital 
parasının olmasının hedeflendiği 
bir ortamda ekonomileri, 
üretimleri, ihracatları da 
bekleyen önemli sorunlar 
söz konusudur” dedi.

“Brexit boşluğunu 
Türkiye 
doldurabilir”
Ülkemizde üretim 

çeşitliliğinin geniş 
bir yelpaze çizdiğini 
vurgulayan Yorgancılar, 
“Türkiye olarak biz, 
üretim kapasitemiz ve 
sunduğumuz çeşitlilik 
ile İngiltere’nin Avrupa 
Birliği’nden çıkmış 

olmasından dolayı oluşan pazarı 
doldurabiliriz. Avrupa Birliği’ne 
yeni bir üretici konumunda 
yükselebilmemiz için bir ihracat 
destek seferberliği ve teşvik sistemi 
uygulanması gerekiyor” diye 
konuştu. 

Oda üyeleriyle yapmış oldukları 
çalışmalar neticesinde; COVID-19’un 
meslek hastalığı sayılmaması gereği 
konusunun ön plana çıktığının 
altını çizen Yorgancılar, “Bununla 
ilgili olarak konunun mutlaka torba 
yasa kapsamına alınması gerekiyor. 
Çünkü bu hastalığın kimi nerede, 
ne zaman, ne şekilde yakalayacağı 
belli değil. Dolayısıyla işyerlerinin 
bunu ödeyebilme imkânları 
bulunmuyor” ifadesini kullandı.

 Alacaklar konusu
Firmaların devletten 

alacaklarının, tahvil veya bonoyla 
ödenmesinin sağlanması 
konusunun önemli olduğunu 
vurgulayan Başkan Yorgancılar, 
“Özellikle sağlık sektörleri ve 
hastaneler,  maalesef  büyük 
maddi sıkıntı içinde bulunuyor. 
Ödeme zincirinde sıkıntılı bir 
durum yaşanması beklentisi var. 
Çünkü şu anda müşteriler ürün 
talep etmiyor, borcu olan borcunu, 
kirası olan kirasını ödeyemiyor. 
Sorunların daha da derinleşmemesi 
için mutlaka bir çalışma yapılması 
gerekiyor” dedi.

YEKDEM’de 
düzenleme talebi
Yönetim Kurulu Başkanı 

Yorgancılar, üreticiler olarak ortak 
sıkıntılarından bir tanesinin de 
YEKDEM’in yenilenebilir enerjiyle 
ilgili fiyat artışları olduğunu 
belirterek  “Ocak ayındaki YEKDEM 
ile piyasa takas fiyatına ve Nisan 
sonundaki piyasa takas fiyatıyla 
YEKDEM’e bakıldığında hangisi 
düşerse diğerinin yükseldiği 
görülüyor. Eğer piyasada elektriğe 
talep yoksa o zaman ‘çok 
kullanan çok ödemeli’ mantığının 
olmaması gerekiyor. Bu durum, 
enerjide rekabet gücümüzü 
azaltıyor. YEKDEM’in yeni baştan 
değerlendirilerek makul seviyelerde 
uygulanması da talebimizdir” diye 
konuştu.

Turizm sektörü
Turizm sektörünün hem 

işsizliği azaltan, hem de yılda 30 
milyar dolardan fazla döviz geliri 
sağlayan bir sektör olduğunun 
altını çizen Başkan Yorgancılar, 
“Yurt dışından veya yurt içinden 
bir turist otelde kaldığında, 
otelden çıktıktan sonra dahi 
COVID-19’a yakalanırsa hastalığın 
otelde bulaştığını iddia ederek 
mahkemeye verme imkânı var. 
Bu nedenle özellikle 40, 50 ve 
80 yataklı butik oteller bu sene 
kapılarını açmamayı düşünüyor. 
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Bunun da tabi istihdama olumsuz 
yansımaları olacak”  ifadesini 
kullandı.

Kısa çalışma ödeneği ve 
prim borçları
Yorgancılar, hükümetin çıkarmış 

olduğu kısa dönem çalışma 
ödeneği süresinin üç ay daha 
uzatılmasının tüm sanayicilerin 
ortak dileği olduğunu belirterek 
vergi ertelemeleriyle ilgili biriken 
borçların ve SGK borçlarının 
tarihleri geldiği anda da bunlarla 
ilgili bir vade yapılanmasının 
gerekeceğini ifade etti. Yorgancılar, 
“Dün itibariyle peşin vergileri 
ödedik. İlk üç ay iyi geçti ama 
Nisan ve Mayıs ayları kötü 
geçti. Dolayısıyla en azından 
bu iki dönem için peşin vergi 

beyannamelerinin birleştirilerek 
altıncı ayın sonunda verme 
imkânının sağlanması gerekiyor. 
Yüksek enflasyon döneminde 
çıkan bu peşin verginin kaldırılması 
gerektiğini ve Sayın Bakanımızdan 
hiç olmazsa bir sene erteleme 
istediğimizi belirtmek istiyoruz” 
dedi.

“Birlikte çalışmamız 
gerekiyor”
Yorgancılar, yurt dışından 

ihracat bedellerinin yurda 
getirilmesi şartlarının da biraz 
daha rahatlatılması gerektiğini 
hatırlatarak “1,5-2 ay gibi vade 
açılması talep ediliyor. Çünkü 
gümrüklerin talimatlarına göre 
belirli bir sürede paranın getirtilip 
bozdurulması veya Türkiye’ye giriş 

yapılması gerekiyor” dedi. 
Son açıklanan verilerle 

Avrupa’da PMI endekslerinin 
Euro bölgesinde yüzde 39’lara 
kadar indiğini belirten Başkan 
Yorgancılar  “Ülkemizde ise 
yüzde 33,4’e düştü.  Ancak 
Mayıs ayındaki öncü tahmin Euro 
bölgesinde yüzde 39,5’e çıktı. 
Hedef ise yüzde 50. Bizim de 
buna paralel olarak ihracatımızın 
büyük bir kısmı AB’ye olduğu 
için bu süreci birlik ve beraberlik 
içerisinde geçirmemiz gerekiyor” 
diye konuştu.  

Başkan Yorgancılar, 
konuşmasının sonunda  başta 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan  ve kabine üyelerine,  
sanayicilere ve ülkeye sağladıkları 
her türlü destek için teşekkür etti.
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Videokonferans ile düzenlenen 
Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Mayıs ayı Meclisi, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı 
ağırladı.  Bakan Varank, 66 yıllık 
tarihiyle Türkiye’nin en köklü oda-
larından olan Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nın Meclis toplantısında bu-
lunmaktan büyük bir memnuniyet 
duyduğunu söyledi.

“Arz sıkıntısı çekmedik”
Konuşmasının başında Nisan ve 

Mayıs aylarında, küresel sistemin 
sil baştan sorgulanmaya başladı-
ğını belirten Bakan Varank, doğru 
bilinenlerin tekrar sınamaya tabi 
tutulduğunu, ülkeler arasındaki ge-
lişmişlik farklarının böyle bir salgın 
karşısında anlamsız kaldığına dikkat 
çekti. Varank, bütün bu süreçte 
herkesi gururlandıran hususun ise 
Türkiye’nin salgınla mücadelede 
sahada gösterdiği başarı olduğu-
nu belirtti. Varank, “Zamanlı bir 
şekilde harekete geçildi ve dinamik 

bir politika seti takip edildi. Vatan-
daşımızın sağlığı kadar ekonomik 
sürdürülebilirliği de dikkate aldık. 
İşçisinden emeklisine, KOBİ’lerimiz-
den girişimcilerimize kadar sıkıntı 
çeken her kesime dokunduk. Esnek 
üretim kabiliyetlerine sahip sana-
yicimiz sayesinde de arz sıkıntısı 
çekmedik” dedi. 

Son iki çeyrekte sağlam 
toparlanma
Yeni normale giden yolda reel 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ın dile getirdiği beklentileri ve taleplerini 
değerlendiren Varank, toparlanmakta olan iç ve dış talebi karşılamakta sanayicilerin arkasında 
olmaya devam edeceklerini söyledi. Bakan Varank,  EBSO’nun 66 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en 

köklü odalarından biri olduğunu vurguladı. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,
EBSO Meclisi’nin konuğu oldu

“Sanayicilerimiz sayesinde
Türkiye arz sıkıntısı yaşamadı”
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sektörde kalıcı ve istikrarlı bir 
toparlanmaya ihtiyaç bulunduğunu 
belirten Bakan Varank, ilk çeyrek 
için açıklanan yüzde 4,5 oranındaki 
büyümenin beklentilerle uyumlu 
olduğunu ifade etti. Varank, 
“Aslında geçtiğimiz senenin Eylül 
ayından itibaren ekonomide güçlü 
bir canlanma söz konudur. Ancak 
salgınla birlikte bu eğilim Mart 
ortasında kesintiye uğradı. Nisan 
ayında hem ülkelerin içe kapanması, 
hem de alınan önlemler sebebiyle 
talepte ciddi daralmalar yaşandı. 
Mayıs ayına iyi başladık. Otomotiv 
ve tekstil fabrikaları işbaşı yaptı, 
ekonomik güven endeksi dipten 
dönüş sinyali veriyor. Tüketicilerin 
ve üreticilerin ekonomiye duyduğu 
güvenin yeniden yükselmeye 
başladığını görüyoruz. Salgının 
küresel seyrine bağlı olmakla 
birlikte ekonomik canlanmanın 
yaz aylarında hız kazanabileceğini 
öngörüyoruz. Bu senaryonun 
geçerli olması halinde yılın son iki 
çeyreğinde sağlam bir toparlanma 
görebileceğimizi düşünüyorum” 
diye konuştu. 

“Fırsatlar karşısında 
sanayicinin yanındayız”
Salgın sonrası dönemde iki 

önemli fırsatın bulunduğunu 
vurgulayan Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, ilk olarak 
sanayinin yeniden canlanmakta 
olan talebi en iyi şekilde karşılaması 
gerektiğini; ikinci olarak ise tedarik 
zincirleri kanalıyla gelen fırsatların 
değerlendirilmesi gerektiğini 
söyledi. Varank, “Küresel şirketler, 
tek tedarikçiye bağlı olmanın 
taşıdığı riski bizzat yaşayarak acı 
bir biçimde öğrendiler. Dolayısıyla 
bu şirketler, önümüzdeki dönemde 
kendilerine yeni üretim ortakları 
aramaya başlayacaklar. Üretim 
kabiliyetlerimiz, lojistik altyapımız 
ve dinamik iş gücümüzle bizler bu 
şirketler için bir cazibe merkezi 
konumunda bulunuyoruz. Sahip 
olduğumuz artıları somut ve 
sonuç alabileceğimiz işlere 

dönüştürmemiz gerekiyor. Bakanlık 
olarak üretimde istikrarı ve rekabeti 
arttıracak politikalarla reel sektörün 
yanında olacağız. Katma değerli 
yerli üretimi teknoloji odaklı sanayi 
hamlesi programıyla, yalın üretim 
ve dijital dönüşümü modern 
fabrikalarla, inovatif fikirleri ve yeni 
girişimleri Ar-Ge destekleriyle, 
üretken yatırımları teşvik 
belgelerimizle ve yerel kalkınmayı 
da bölgesel teşvik destekleriyle 
hızlandırmaya devam edeceğiz” 
ifadelerini kullandı. 

İzmir için projeler ve 
yatırımlar
İzmir sanayisinden 

beklentilerinin yüksek olduğunu 
dile getiren Bakan Varank, “İzmir’in 
potansiyelinin ne denli güçlü 
olduğunu gayet iyi biliyoruz. 
2020’nin ilk dört ayında İzmir’e 
verdiğimiz yatırım teşvikleri, geçen 
senenin aynı dönemine göre yüzde 
93 arttı. Bu teşvikler sayesinde 3 
milyar liralık sabit yatırım hayata 
geçecek ve 4 bin vatandaşımıza 
yeni iş imkânı doğacak. İzmir’in 
yatırım iştahının önümüzdeki 
süreçte de katlanarak artmasını 
ümit ediyoruz. Sadece yatırımla 
değil, inovasyonla da gelişerek 
kabiliyetlerini arttırmasını istiyoruz” 
dedi.

İzmir Teknoloji Üssü Projesi’ni, 
Bilişim Vadisi’nin kurumsal gücüyle 
birleştirdiklerini ve böylece 
Kocaeli’nden İzmir’e teknoloji 
koridoru kuracaklarını belirten 
Varank, bu koridorda oluşacak 
bilgi birikimiyle küresel arenada 
rekabetçi bir teknoloji üssü 
oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. 
Varank, “Ankara ve Bursa’da olduğu 
gibi İzmir’de de bir model fabrika 
kuruyoruz. Ege Bölgesi Sanayi 
Odamız ve İZTO, bununla ilgili 
çalışmaları sürdürüyorlar. Fabrikada 
hem kesikli, hem de sürekli üretime 
ilişkin teorik ve pratik eğitimler 
verilecek. Hali hazırda eğiticilerin 
eğitimleri tamamladı, fabrikanın 
tadilatı Eylül’de tamamlanacak, 

Ekim ayında da işletmelerimize 
hizmet vermeye başlayacağız” diye 
konuştu.  

İzmir’de ayrıca bir yenilik 
merkezi kuracaklarını, 
merkezde ürün bazlı yenilikçilik 
kapasitesini geliştirecek adımlara 
odaklanacaklarını, teknolojiyi 
odağına alan startup’lara ve ürün 
gamını çeşitlendirecek firmalara 
mentörlük desteği vereceklerini, 
Kasım ayında açmayı planladıkları 
model fabrika ve yenilik merkezinin 
faaliyete geçmesiyle Ege Bölgesi 
sanayicilerinin verimliliğinin ve 
rekabet gücünün artacağını, dijital 
dönüşümlerinin de hız kazanacağını 
söyledi.

İzmir Kalkınma Ajansı’nın 
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yapan firmaların CE 
sertifikası almasını 
kolaylaştıracağını, 
böylece firmaların 
kaynak tasarrufu 
sağlarken ihracat 
kapasitelerini de 
arttırabileceklerini 
ifade etti.

COVID-19 
sonrası sanayi

Salgını izleyen 
süreçte üreticilerin 
en temel önceliğinin 
çalışanlarının sağlını 
güvence altına almak 
olması gerektiğinin 
altını çizen belirten 
Bakan Varank, “Yeni 
normalin kodları 
güvenli üretim, güvenli ticaret ve 
güvenli turizm gibi tanımlamalar 
üzerinden şekillenecek. Buradan 
hareketle bakanlık olarak sanayimiz 
için kritik bir adım attık ve TSE ile 
birlikte normalleşme sürecinde 
alınması gereken önlemlere yönelik 
bir kılavuz hazırladık. Tedbirleri 
yerine getiren firmalara COVID-19 
güvenli üretim kalite belgesi 
vereceğiz. Kılavuzu açıklayalı bir 
hafta olmasına rağmen şimdiden 45 
sanayi kuruluşu bu belgeyi almak 
için başvuru yaptı” dedi.

Turizm alanında da Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nın sağlıklı turizm 
belgelendirme programı başlattığını 
ifade eden Varank, “Bu programda 
konaklama ve yeme-içme 
tesislerimiz uluslararası standartlara 
göre değerlendiriliyor. İlk belge, 
TSE tarafından Antalya’daki bir 
otele verildi. Belge sayesinde 
tesisler, turistler tarafından daha 
yoğun tercih edilebilecek. Turizmin 
başkentlerinden olan İzmir’in de 
bu fırsatı mutlaka değerlendirmesi 
gerekiyor” diye konuştu.

Sanayicinin beklentileri
Ege Bölgesi Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’ın dile getirdiği, 

COVID-19’un meslek hastalığı 
sayılmaması talebini dile getiren 
Varank, “Çalışma Bakanımız ile 
konuyu görüştük, bu noktada 
düzgün bir strateji uygulamamız 
gerekiyor. Konunun Meclisten 
kanun şeklinde geçmesinin 
bazı dezavantajları olabilir. Zira 
kanunların anayasa süreçleri var, 
iptal edilmesi durumunda çok 
büyük riskler oluşabiliyor. Şu andaki 
durum yeterli değilse güvenceyi 
sağlayacak şekilde belki mevzuat 
çalışmaları yapabilir” ifadesini 
kullandı.

Alacaklar konusunun da 
kendilerine iletilen konular arasında 
bulunduğunu vurgulayan Varank, 
Maliye Bakanlığının bu konuda 
rahatlatıcı tedbirleri olduğunu, 
ama bundan sonraki dönemde 
de kendilerine gelen talepleri 
ileteceklerini söyledi.

YEKDEM konusunun genelde 
karşılaştıkları sorulardan biri 
olduğunu vurgulayan Bakan Varank, 
çok harcayanın çok vermesi söz 
konusuysa, bunun zaten önceki 
süreçte de aynı olduğunu, herkesin 
harcadığı kadar YEKDEM maliyetine 
katlandığını, yeşil üretim, mavi 
üretim için çevreye hassasiyet 
gösterilmesi için böyle yatırımları 
desteklemek adına maliyeti eşit 

şekilde paylaştıracaklarını ifade 
etti. Salgın sürecindeki artışın genel 
elektrik tüketiminin düşmesinden 
kaynaklı olduğunun altını çizen 
Varank, elektrik tüketimi genel 
manada arttığında YEKDEM 
maliyetlerinin yine eşit olarak 
dağıtılacağını ve sanayicinin 
üstündeki yükün azalacağını dile 
getirdi.

Enerji Bakanı ile doğalgaz 
konusunda görüştüklerini de 
söyleyen Varank, maliyetlerle ilgili 
bir çalışma yapılacağını ve bu 
konuda müjdeli haber vermeyi 
umduklarını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, otellerin dava 
edilmesi hususunda şu anda 
sigortacıların Türkiye’ye gelecek 
turistlerle ilgili bir çalışma 
yaptıklarını, bunu Avrupa’daki 
muhataplarıyla da paylaştıklarını, 
sigorta şirketlerinin de devreye 
girecek olmasının riski azaltacağını 
düşündüklerini, eğer ilave bir 
çalışma yapmaları gerekiyorsa diğer 
bakanlıklar nezdinde konuyu dile 
getireceklerini söyledi.

Bakan Varank ayrıca peşin vergi 
ve ihracat bedelleri konusunda 
nasıl bir çalışma yapabileceklerini 
değerlendirmeye alacaklarını dile 
getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a, Meclisimizi onurlandırmaları anısına 
temsili bir plaket takdiminde bulunuldu.

MECLİS
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İdil Yiğitbaşı
Boya sektöründe 
dışa bağımlılık
EBSO Yönetim Kurulu Üyesi İdil 

Yiğitbaşı, boya sektörünün Türki-
ye’nin öncü sektörlerinden birisi 
olduğunu belirterek “1954 yılında 
kurulmuş ve Avrupa ölçeğinde 22. 
sırada yer alan Yaşar Grubu’nun en 
önemli sorunu, hammaddede dışa 
bağımlılıktır. Bu nedenle boya sek-
törünün Türkiye için stratejik sanayi 
kollarından biri olarak kabul edilme-
sini ya da dışa bağımlılığı azaltmak 
için bir bilimsel kurul oluşturularak 
10 yıllık plan çerçevesinde bu oranın 
düşürülmesi için çalışma başlatılma-
sı konusunda sizden destek talep 
ediyoruz” dedi.

Kimya sektörünü zaten stratejik 

sektörler kap-
samında değer-
lendirdiklerini 
belirten Sanayi 
ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa 
Varank, “Ceyhan 
Petrokimya En-
düstri Bölgesi’ni 
kimya sektö-
rünün ihtiyacı 
olan hammad-
deleri mümkün 
olduğunca çok 
miktarda Türkiye’de üretecek şekil-
de kurguladık. Dışa bağımlılığımızın 
azaltılması için elimizden gelen 
gayreti göstereceğiz. Ayrıca kimya 
kümelenmelerini destekliyoruz. Tür-
kiye’deki büyük petrokimya tesis-
lerinin Türkiye’nin ihtiyacına dönük 

ürünleri de üretebilecek şekilde yeni 
yatırımlar yapmasını teşvik ediyo-
ruz” diye konuştu.

Hakkı Attaroğlu
OSB’lerde süre uzatımı
EBSO Meclis Başkan Vekili Hakkı 

Attaroğlu, Torbalı Organize Sanayi 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, EBSO Meclis Üyesi 

Sanayicilerin sorularını yanıtladı

Hakkı
Attaroğlu

İdil
Yiğitbaşı

MECLİS
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Bölgesi’nde 2005 yılı Nisan ayın-
dan itibaren katılımcılardan katılım 
bedeli alındığını ve 2018 Aralık 
ayında tahsislerin gerçekleştiril-
diğini belirterek “Katılımcılardan 
projelerini getirip inşaat ruhsatlarını 
almaları istendi. 2020 Ocak ayında 
13 tane katılımcı, ekonomik sebep-
lerden dolayı altı aylık süre uzatımı 
istedi ve bu altı aylık süre uzatımı 
da verildi. Fakat pandemi nedeniy-
le yaklaşık üç ila dört aydır proje 
büroları çalışmıyor. Bu nedenle 
bir altı aylık süre uzatımının daha 
Bakanlığımızca gündeme alınmasını 
istiyoruz” dedi.

Pandemi dönemi sebebiyle 
bütün süreçlere altı ay öteleme 
verilmesi konusunu gündeme alarak 
çalışma başlatacaklarını dile getiren 
Bakan Varank, daha önce de süre 
uzatımı sağlandığını, ama süre uza-
tımı yapıldığı zaman işlerin rölantiye 
girmeye başladığını, dolayısıyla 
sanayicinin de taşın altına elini koy-
ması gerektiğini söyledi.

Engin Aktaş
Asansör ve yürüyen 
merdiven sanayicilerinin 
talebi
EBSO Meclis Üyesi Engin Aktaş, 

2019 Kasım ayında Bakan Varank’ın 
işletmelerine gerçekleştirdiği 
ziyarette, stratejik ürünler 
kapsamına asansör ve yürüyen 
merdivenin alınacağını söylediği 
için teşekkür ederek “Stratejik ürün 
kapsamına alındık. Bunun faydasını 
devlet teşkilatlarında görüyoruz. 
Yüksek yatırım yapan firmaların 
yatırımlarının Bakanlığımız ve 
Ziraat Bankası vasıtasıyla yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin uygulama 
başladı. Fakat Ziraat Bankası’nın 
Ege Bölgesi’nden sorumlu yetkilisi 
emekli olduğu için bölgemizdeki 
yatırımcılar, şu anda hiçbir 
uygulamadan yararlanamıyor. Bu 
konuda sizden destek istiyoruz” 
dedi. Aktaş ayrıca, pandemi 
sürecinde ithal ürünlere gelen 
ek verginin, asansör ve yürüyen 

merdiven 
sektöründe de 
uygulanmasını 
talep etti.

Bakan 
Varank, konuyla 
ilgili çalışma 
yapacaklarını, 
Ziraat Bankası 
konusunda 
ise genel 
müdürlerinin 
EBSO Meclis 
Toplantısına 
bir bağlantı yaparak, açıklamada 
bulunmasını rica edeceğini söyledi.

H. İbrahim Gökçüoğlu
OSB’lerin denetimi
EBSO Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı H. İbrahim Gökçüoğlu, 
İzmir’de 13 tane organize sanayi 
bölgesi bulunduğunu ve yeni 
kurulanlarla birlikte sayının 20’ye 
yaklaşacağını belirterek “OSB’ler 
Yönetmeliği sürekli değişiklik 
arz ediyor. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığımıza bağlı tüm birimlerin 
teftiş edilmesi için hazırlanan 
Denetim İlke ve Standartları 
Yönergesi’nin aynen OSB’lere 
de uygulanması, OSB’ler kamu 
kurumu niteliğinde olmadığı 
için uyumsuzluk yaratıyor. Her 
gelen müfettiş, değişik yorum 
ve varsayımlarda bulunabiliyor. 
OSB yönetmeliğine uygun olarak 
yöneticilere rehberlik etmesi 
amacıyla özel bir denetim, ilke 
ve standartlar yönetmeliğinin 
hazırlanması noktasında çalışma 
yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

Bu talebin daha önce de 
kendilerine geldiğini ifade eden 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, “Ancak OSB’ler 
denetlenirken biraz daha 
müsamaha gösterilsin şeklinde bir 
düşünceye müsaade etmeyeceğiz. 
Çünkü OSB’ler devletin verdiği 
yetki ile bir kamu gücü kullanıyorlar, 
dolayısıyla kamu gücünü, 
imtiyazlarını kullanırken denetimleri 
daha sıkı tutmakta fayda bulunuyor. 

Nitekim bazı nahoş hadiselerle 
de karşılaşabiliyoruz. Bu talebi 
Teftiş Kurulu Başkanı ve Sanayi 
Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan 
Yıldırım ile bir kaç defa görüştük. 
Mümkün olduğunca çok sanayicinin 
lehine olacak şekilde yönetmeliği 
güncelledik. Bireysel olarak 
yaşanan sıkıntılar varsa onları da 
inceleyebiliriz. Ancak bunun dışında 
denetim mekanizmasına bugün her 
zamankinden daha fazla ihtiyacımız 
var” diye konuştu.

EBSO Meclis Başkanı Salih Esen 
de “Buradaki talebin özü, OSB 
denetimlerinin Bakanlığın birimlerini 
denetlemek üzere kurulmuş olan 
bir yönetmelikle değil, tamamen 
organize sanayi bölgelerine 
yönelik bir denetim mekanizması 
ile yapılmasıdır. Çünkü gerçekten 
tek amacı hizmet olan yönetim 
kademesi, bir anda kendisini savcı 
karşısında bulabiliyor. OSBÜK’te 
de konuyla ilgili bir yönetmelik 
hazırlanıyor” dedi.

Konuyla ilgili özel olarak 
da görüşebileceklerini ifade 
eden Bakan Varank, özel bir 
teftiş kavramının teftişe uygun 
olmadığını, çünkü teftişteki amacın 
kurumun tabi olduğu mevzuat 
ve yönetmeliklere göre işletilip 
işletilmediğinin denetimini içerdiğini 
belirterek rahatsız olunan noktalar 
varsa kendilerine iletilmesini 
istedi. Konuyu değerlendirmeye 
alacaklarını vurgulayan Varank, 
müfettiş tarafından yapılan bir 
hata varsa bunun zaten kabul 
edilemeyeceğini dile getirdi.

H. İbrahim
Gökçüoğlu

Engin
Aktaş
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Ege Bölgesi’nden sorumlu yetkilisi 
emekli olduğu için bölgemizdeki 
yatırımcılar, şu anda hiçbir 
uygulamadan yararlanamıyor. Bu 
konuda sizden destek istiyoruz” 
dedi. Aktaş ayrıca, pandemi 
sürecinde ithal ürünlere gelen 
ek verginin, asansör ve yürüyen 

merdiven 
sektöründe de 
uygulanmasını 
talep etti.

Bakan 
Varank, konuyla 
ilgili çalışma 
yapacaklarını, 
Ziraat Bankası 
konusunda 
ise genel 
müdürlerinin 
EBSO Meclis 
Toplantısına 
bir bağlantı yaparak, açıklamada 
bulunmasını rica edeceğini söyledi.

H. İbrahim Gökçüoğlu
OSB’lerin denetimi
EBSO Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı H. İbrahim Gökçüoğlu, 
İzmir’de 13 tane organize sanayi 
bölgesi bulunduğunu ve yeni 
kurulanlarla birlikte sayının 20’ye 
yaklaşacağını belirterek “OSB’ler 
Yönetmeliği sürekli değişiklik 
arz ediyor. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığımıza bağlı tüm birimlerin 
teftiş edilmesi için hazırlanan 
Denetim İlke ve Standartları 
Yönergesi’nin aynen OSB’lere 
de uygulanması, OSB’ler kamu 
kurumu niteliğinde olmadığı 
için uyumsuzluk yaratıyor. Her 
gelen müfettiş, değişik yorum 
ve varsayımlarda bulunabiliyor. 
OSB yönetmeliğine uygun olarak 
yöneticilere rehberlik etmesi 
amacıyla özel bir denetim, ilke 
ve standartlar yönetmeliğinin 
hazırlanması noktasında çalışma 
yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

Bu talebin daha önce de 
kendilerine geldiğini ifade eden 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, “Ancak OSB’ler 
denetlenirken biraz daha 
müsamaha gösterilsin şeklinde bir 
düşünceye müsaade etmeyeceğiz. 
Çünkü OSB’ler devletin verdiği 
yetki ile bir kamu gücü kullanıyorlar, 
dolayısıyla kamu gücünü, 
imtiyazlarını kullanırken denetimleri 
daha sıkı tutmakta fayda bulunuyor. 

Nitekim bazı nahoş hadiselerle 
de karşılaşabiliyoruz. Bu talebi 
Teftiş Kurulu Başkanı ve Sanayi 
Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan 
Yıldırım ile bir kaç defa görüştük. 
Mümkün olduğunca çok sanayicinin 
lehine olacak şekilde yönetmeliği 
güncelledik. Bireysel olarak 
yaşanan sıkıntılar varsa onları da 
inceleyebiliriz. Ancak bunun dışında 
denetim mekanizmasına bugün her 
zamankinden daha fazla ihtiyacımız 
var” diye konuştu.

EBSO Meclis Başkanı Salih Esen 
de “Buradaki talebin özü, OSB 
denetimlerinin Bakanlığın birimlerini 
denetlemek üzere kurulmuş olan 
bir yönetmelikle değil, tamamen 
organize sanayi bölgelerine 
yönelik bir denetim mekanizması 
ile yapılmasıdır. Çünkü gerçekten 
tek amacı hizmet olan yönetim 
kademesi, bir anda kendisini savcı 
karşısında bulabiliyor. OSBÜK’te 
de konuyla ilgili bir yönetmelik 
hazırlanıyor” dedi.

Konuyla ilgili özel olarak 
da görüşebileceklerini ifade 
eden Bakan Varank, özel bir 
teftiş kavramının teftişe uygun 
olmadığını, çünkü teftişteki amacın 
kurumun tabi olduğu mevzuat 
ve yönetmeliklere göre işletilip 
işletilmediğinin denetimini içerdiğini 
belirterek rahatsız olunan noktalar 
varsa kendilerine iletilmesini 
istedi. Konuyu değerlendirmeye 
alacaklarını vurgulayan Varank, 
müfettiş tarafından yapılan bir 
hata varsa bunun zaten kabul 
edilemeyeceğini dile getirdi.

H. İbrahim
Gökçüoğlu

Engin
Aktaş
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Erol Diren
Tarıma dayalı 
sanayinin 
perakende 
işletmelerden 
alacakları
EBSO Meclis Üyesi 

Erol Diren, tarıma dayalı 
iş yapan bir sanayici 
olduğunu belirterek 
“Perakendeye satılan 
mallarda vade sorunu 
yaşıyoruz. 2020 Nisan 
ayında hazırlanan 62 maddelik 
torba yasa teklifi taslağı, 15 
maddelik teklife dönüştürülerek 
kabul edildi. Bütçe komisyonundan 
geçtikten sonra çıkarılan taslağın 
48 ve 49’ncu maddelerinin bir 
sonraki torba yasada tekrar 
değerlendirmeye alınması ve 
yasalaşması, tarıma dayalı 
sanayide işletme sermayesine 
katkı sağlayacaktır. Bu sayede 
sanayici, çiftçilere olan ödemelerini 
daha hızlı yapabilecek ve tarıma 
dayalı iş yapan sanayici de rahat 
bir nefes alacak. Büyük zincir 
marketlere yapılan satışlarla ilgili 
vadeler çok uzun. Konuyu Ticaret 
Bakanımıza birçok kez aktardık ama 
Sanayi Bakanlığımızdan da destek 
istiyoruz” dedi. 

Bakanlık olarak bu konuda 
sanayicinin yüzde 100 haklı 
olduğunu belirten Bakan Varank, 
“Bu nedenle yasa teklifini 
hazırlayıp Meclis’e gönderdik. 
Pandemiyle ilişkili olmadığı için 
bu dönemde çıkartılmaması 
konusunda muhalefetin görüş 
bildirmesi üzerine paketi küçültmek 
durumunda kaldık. Konunun 
kamuoyu nezdinde daha fazla dile 
getirilmesi durumunda meclisten 
geçirilebilecektir” diye konuştu.

Arif Kuran
Atıklardan enerji 
üreten sistem
EBSO Meclis Üyesi Arif Kuran, 

bir yakınının katı atıkların yüzde 
85 ila 95’ni yakarak üretilen 

enerjiden yüzde 40 daha fazla 
enerji elde eden bir sistem 
kurduğunu belirterek “Demolarını, 
deneme üretimlerini yaptılar, 
seri imalata geçecekler. 10’ar 
ton günlük çöp yakma kapasiteli 
küçük modüler tesisler kurmuş 
durumdalar ve ilki için İZAYDAŞ’la 
bir ön anlaşma yapıldı. Ama bunu 
yaparken teşviklere ve desteğe 
erişmekte zorlandılar. Çok farklı ve 
Türkiye’nin katı atık sorunu yaşayan 
bütün belediyelerinin sıkıntılarını 
çözecek bir proje söz konusu. 
KOSGEB üzerinden çalışmalar 
çok ağır ilerlediği için hızlı destek 
alabilecekleri bir genel müdüre ya 
da yardımcısına ulaşmak istiyorlar” 
dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank da konuyla 
ilgili olarak yardımcısına talimat 
vereceğini, kendilerine ulaşarak işi 
hızlandıracaklarını söyledi.

Kamil Porsuk
OSB’lerdeki meslek 
okullarının desteklenmesi
EBSO Meclis Üyesi Kamil Porsuk, 

Bakan Varank’ın, bugüne kadar 
yapmış olduğu konuşmalarda 
OSB’lerdeki eğitime önem verdiğini 
hatırlatarak  “Bu doğrultuda 2010 
yılında yürürlüğe giren istihdam 
ve meslek eğitim ilişkisi eylem 
planında birtakım çalışmalar 
yapıldı. Protokol doğrultusunda 
OSB’lerimizde okullar açılmaya 
başlandı. KOSBİ’de de özel bir 
meslek lisesi açtık, fakat birtakım 
sıkıntıları yaşanıyor. OSB’lerin 

veya sanayicilerin desteklerinin 
yanında mevcut öğrenci destekleri 
yetersiz kalıyor. Özel mesleki ve 
teknik okulların sayısının artması 
için desteklerin teşvik kaleminin 
arttırılmasında fayda olacaktır. 
OSB’lerde işletilen meslek 
liselerinde ticari amaç bulunmuyor. 
Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
verdiği desteğin belki birkaç katını 
sanayicilerle birlikte harcıyoruz. 
Milli Eğitim Bakanlığımızın 
öğretmen desteği vermesinin 
okullara katkı sağlayacağını 
düşünüyoruz, OSB’lerde kurulmuş 
ya da kurulacak okullarda Milli 
Eğitim Bakanlığımızın 2018 Eylül 
ayında çıkardığı standartlar 
yönetmeliğine göre; okulların 
donanımsız açılmasını engellemek 
için okul bedeli kadar da donanım 
gerekiyor. Ancak OSB’lerde zaten 
bu teçhizat ile son derece modern 
makineler kullanıldığı için yapılacak 
bir mevzuat değişikliğiyle fiziki 
yapı donanımlarından daha fazla 
yararlanmanın önü açılabilir. 
Böylece yatırım maliyetleri 
azaltılarak okul sayısı artırılabilir. 
Salgın sürecinde başlayan EBA 
eğitim sisteminin bir mevzuat haline 
getirilerek daha yaygınlaştırılması 
da öğrencilere ulaşım anlamında 
yarar sağlayacaktır” dedi.

Destek konusunu belki mevcut 
şartlara göre güncellemek 
gerekebileceğini ifade eden Bakan 
Varank, “Ancak bunu öncelikle 
çalışmamız gerekiyor. OSB’lerdeki 
donanımlardan, makinelerden 
okulları faydalandırmanın önü 

Erol
Diren

Kamil
Porsuk

Arif
Kuran
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açıldı. Gerekli kontroller ile 
çalışmaları yapacağız” diye 
konuştu.

Metin Akdaş
Tire OSB’nin suya 
erişimi konusu
EBSO Yönetim Kurulu 

Üyesi Metin Akdaş, Tire Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nin 
yüzde 50 doluluğa ulaştı-
ğını belirterek “Yaklaşık 70 
fabrikada 5 bin kişi çalışı-
yor. Başlangıçta karma OSB olarak 
planlanmasına karşın burada Küçük 
Menderes Ovası’nın ürün çeşitliliğin-
den dolayı süt ve gıda ürünlerinin 
işlendiği sanayi tesisleri yoğunlaş-
mış durumda. Özellikle ülkemizin 
süt ürünleri sanayisinden iki büyük 
üretici bölgede bulunuyor. Bunun 
yanında 12 tane süt sanayi üreticisi 
de bölgede yer alıyor” dedi. Akdaş 
ayrıca büyük su tüketimine sahip 
10’dan fazla gıda tesisinin günlük 5 
bin ton su kullandığını, geriye kalan 
70 parsel de dolduğunda günlük 10 
ila 12 bin ton civarında su tüketimi 
olacağını belirterek  “Şu anda böl-
gede bulunan 3 ila 5 adet kuyudan 
300 ila 400 metrelerde suya ulaşılı-
yor. Bunun yanında yakın köylerdeki 
bir kuyuyu ve arazisini satın aldık. 
Ruhsatlı kuyulardan isale hattıyla 
bölgeye su getireceğiz. Su sıkıntısını 
çözebilmek için DSİ Bölge Müdür-
lüğüyle defalarca görüştük,  ancak 
çözüme ulaşmadık. Su sorununu 
çözemememiz halinde 3 ila 5 yıl içe-
risinde özellikle büyük su tüketimi-
ne sahip olan fabrikalar bölgeyi terk 
etmek zorunda kalacak” diyerek 
konuyla ilgili destek talep etti.

Akdaş, konunun çözümüne 
ilişkin önerilerinin olup olmadığını 
soran Bakan Varank’a “Tire Organi-
ze Sanayi Bölgesi’ne en yakın baraj, 
Bayındır Barajı. Bakanlığımızın 
desteğiyle ya da uygun kredisiyle, 
barajın yüzde 20 ila 25 düzeyinde-
ki suyunun isale hattıyla bölgeye 
tahsis edilmesi durumunda bunun 
yükümlülüğü üstlenmeye hazırız” 

dedi.
Bu noktada EBSO Yönetim 

Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
“Konuyu Devlet Su İşleri İzmir Bölge 
Müdürlüğü ile görüştük. Bölgedeki 
su sıkıntısının aşılabilmesi için yeni 
bir kuyu açılmasına izin verilmiyor. 
OSB’nin su ihtiyacını karşılayabilme-
nin halen tek yolu, mevcut kuyular 
ve barajdan bölgeye su getirtilmesi. 
Bunun için de kullanım ihtiyaç mik-
tarının tespit edilmesi gerekiyor” 
diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, Tarım ve Orman 
Bakanı’nın İzmirli olduğunu belir-
terek kendisinin konuyu çözmek 
için gayret göstereceğini ve konuyu 
kendisine aktaracağını söyledi.

Atınç Abay
Maske ihracatında 
yaşanan sıkıntılar
EBSO Meclis Üyesi Atınç Abay, 

EBSO Diğer Tekstil Ürünleri Sanayi 
Meslek Komitesi’nde medikal üretim 
yapan birçok firma bulunduğunu 
belirterek “Pandemi nedeniyle 
Avrupa’da Çin’e karşı olumsuz bir 
algı oluştu. Avrupa’daki firmalara 
cerrahi önlük, cerrahi tulum ve mas-
ke ihracatıyla ilgili çok ciddi talepler 
alıyoruz. Son çıkan tebliğler ile üç 
üründe bir DMO’ya hibe verilmesi 
neticesinde büyük bir maliyet olu-
şuyor. Çin’deki fiyatlarla yarışamaz 
ve ihracat yapamaz duruma geldik. 
Konunun çözümü noktasında des-
tek talep ediyoruz” dedi.

Önlük ve tulum konusunda yakın 
zamanda karar alınacağını bildi-

ğini, ancak ne aşamada olduğunu 
araştıracağını dile getiren Varank, 
“Maske konusunda Türkiye’deki 
ihtiyacı da gözettiğimiz için kısa 
süreli karar alma planı bulunmuyor. 
Maske konusunda bir test yaptırdık, 
normalde cerrahi maske standar-
dında meltblown, spunbond üç 
katlı sistemde üç katı da spunbond 
olduğunda geçirgenlik ve filitras-
yon oranları çok fazla değişmiyor. 
Standardın neye göre yapıldığını 
çözemedik, belki standart değişti-
rilirse en azından Türkiye’de maske 
üretiminin önünü açabileceğimizi 
düşünüyorum. Onun dışında zaten 
kumaş maskenin önü açık” diye 
konuştu.

Özgür Bekmezci
Gıda sanayisinin 
mücbir sebep kapsamında 
değerlendirilmesi
EBSO Meclis Üyesi Özgür Bek-

mezci, pandemiyle gıda sektörünün, 
insan sağlığı için ve küresel alanda 
stratejik bir değer oluşturduğunun 
görüldüğünü belirterek “Ancak gıda 
sektörünün birçok alt kolu mücbir 
sebep kapsamında destek alamı-
yor. Kredilerden de çok az sayıda 
firma yararlanabiliyor. Konuyla ilgili 
Bakanlığın herhangi bir çalışması 
var mıdır” dedi.

Bu konuda açık konuşmak iste-
diğini belirten Bakan Varank, “Sade-
ce kendi inisiyatifime kalsaydı, gıda 
sektörünü mücbir sebep kapsamına 
almazdım. Çünkü bu dönemde 
tüketim arttığı için marketlerin kâr 

Metin
Akdaş

Atınç
Abay

Özgür
Bekmezci
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açıldı. Gerekli kontroller ile 
çalışmaları yapacağız” diye 
konuştu.

Metin Akdaş
Tire OSB’nin suya 
erişimi konusu
EBSO Yönetim Kurulu 

Üyesi Metin Akdaş, Tire Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nin 
yüzde 50 doluluğa ulaştı-
ğını belirterek “Yaklaşık 70 
fabrikada 5 bin kişi çalışı-
yor. Başlangıçta karma OSB olarak 
planlanmasına karşın burada Küçük 
Menderes Ovası’nın ürün çeşitliliğin-
den dolayı süt ve gıda ürünlerinin 
işlendiği sanayi tesisleri yoğunlaş-
mış durumda. Özellikle ülkemizin 
süt ürünleri sanayisinden iki büyük 
üretici bölgede bulunuyor. Bunun 
yanında 12 tane süt sanayi üreticisi 
de bölgede yer alıyor” dedi. Akdaş 
ayrıca büyük su tüketimine sahip 
10’dan fazla gıda tesisinin günlük 5 
bin ton su kullandığını, geriye kalan 
70 parsel de dolduğunda günlük 10 
ila 12 bin ton civarında su tüketimi 
olacağını belirterek  “Şu anda böl-
gede bulunan 3 ila 5 adet kuyudan 
300 ila 400 metrelerde suya ulaşılı-
yor. Bunun yanında yakın köylerdeki 
bir kuyuyu ve arazisini satın aldık. 
Ruhsatlı kuyulardan isale hattıyla 
bölgeye su getireceğiz. Su sıkıntısını 
çözebilmek için DSİ Bölge Müdür-
lüğüyle defalarca görüştük,  ancak 
çözüme ulaşmadık. Su sorununu 
çözemememiz halinde 3 ila 5 yıl içe-
risinde özellikle büyük su tüketimi-
ne sahip olan fabrikalar bölgeyi terk 
etmek zorunda kalacak” diyerek 
konuyla ilgili destek talep etti.

Akdaş, konunun çözümüne 
ilişkin önerilerinin olup olmadığını 
soran Bakan Varank’a “Tire Organi-
ze Sanayi Bölgesi’ne en yakın baraj, 
Bayındır Barajı. Bakanlığımızın 
desteğiyle ya da uygun kredisiyle, 
barajın yüzde 20 ila 25 düzeyinde-
ki suyunun isale hattıyla bölgeye 
tahsis edilmesi durumunda bunun 
yükümlülüğü üstlenmeye hazırız” 

dedi.
Bu noktada EBSO Yönetim 

Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
“Konuyu Devlet Su İşleri İzmir Bölge 
Müdürlüğü ile görüştük. Bölgedeki 
su sıkıntısının aşılabilmesi için yeni 
bir kuyu açılmasına izin verilmiyor. 
OSB’nin su ihtiyacını karşılayabilme-
nin halen tek yolu, mevcut kuyular 
ve barajdan bölgeye su getirtilmesi. 
Bunun için de kullanım ihtiyaç mik-
tarının tespit edilmesi gerekiyor” 
diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, Tarım ve Orman 
Bakanı’nın İzmirli olduğunu belir-
terek kendisinin konuyu çözmek 
için gayret göstereceğini ve konuyu 
kendisine aktaracağını söyledi.

Atınç Abay
Maske ihracatında 
yaşanan sıkıntılar
EBSO Meclis Üyesi Atınç Abay, 

EBSO Diğer Tekstil Ürünleri Sanayi 
Meslek Komitesi’nde medikal üretim 
yapan birçok firma bulunduğunu 
belirterek “Pandemi nedeniyle 
Avrupa’da Çin’e karşı olumsuz bir 
algı oluştu. Avrupa’daki firmalara 
cerrahi önlük, cerrahi tulum ve mas-
ke ihracatıyla ilgili çok ciddi talepler 
alıyoruz. Son çıkan tebliğler ile üç 
üründe bir DMO’ya hibe verilmesi 
neticesinde büyük bir maliyet olu-
şuyor. Çin’deki fiyatlarla yarışamaz 
ve ihracat yapamaz duruma geldik. 
Konunun çözümü noktasında des-
tek talep ediyoruz” dedi.

Önlük ve tulum konusunda yakın 
zamanda karar alınacağını bildi-

ğini, ancak ne aşamada olduğunu 
araştıracağını dile getiren Varank, 
“Maske konusunda Türkiye’deki 
ihtiyacı da gözettiğimiz için kısa 
süreli karar alma planı bulunmuyor. 
Maske konusunda bir test yaptırdık, 
normalde cerrahi maske standar-
dında meltblown, spunbond üç 
katlı sistemde üç katı da spunbond 
olduğunda geçirgenlik ve filitras-
yon oranları çok fazla değişmiyor. 
Standardın neye göre yapıldığını 
çözemedik, belki standart değişti-
rilirse en azından Türkiye’de maske 
üretiminin önünü açabileceğimizi 
düşünüyorum. Onun dışında zaten 
kumaş maskenin önü açık” diye 
konuştu.

Özgür Bekmezci
Gıda sanayisinin 
mücbir sebep kapsamında 
değerlendirilmesi
EBSO Meclis Üyesi Özgür Bek-

mezci, pandemiyle gıda sektörünün, 
insan sağlığı için ve küresel alanda 
stratejik bir değer oluşturduğunun 
görüldüğünü belirterek “Ancak gıda 
sektörünün birçok alt kolu mücbir 
sebep kapsamında destek alamı-
yor. Kredilerden de çok az sayıda 
firma yararlanabiliyor. Konuyla ilgili 
Bakanlığın herhangi bir çalışması 
var mıdır” dedi.

Bu konuda açık konuşmak iste-
diğini belirten Bakan Varank, “Sade-
ce kendi inisiyatifime kalsaydı, gıda 
sektörünü mücbir sebep kapsamına 
almazdım. Çünkü bu dönemde 
tüketim arttığı için marketlerin kâr 
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marjları yükseldi” dedi. Varank ayrı-
ca Bekmezci’nin perakende dışında 
ev dışı tüketim kanallarına yönelik 
üretim gerçekleştiren gıda sanayi-
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Evet kitap değil, ditap. Böylece 
akılda çok daha kolay kalacaktır. 
Zira unutmamamız gereken bir 
kelime ditap.

Ditap bir Tarım ve Orman 
Bakanlığı projesi. Daha çok yeni, 
dumanı üstünde bir proje ve “ortak 
gelecek” sloganı ile tanıtılıyor. 
Ditap kelimesi Dijital Tarım Pazarı 
kelimelerinden türetilmiş ve üretici 
ile tüketici arasında doğrudan bağ 
kurulmasına yönelik çok önemli 
ve eksikliği her zaman hissedilen 
bir ilişkinin kurulabilmesini hedef-
liyor. Üretici ile tüketiciyi aracısız 
karşı karşıya getirmeyi amaçlıyor. 
Aracıların tarım ürünlerinin fiyat-
larını nasıl patlattığının özellikle şu 
corona günlerinde çok daha net 
görür olduk. Medyaya düşen limon 
fiyatları konusu, insanımızın gözüne 
baka baka nasıl fahiş karlar elde 
ettiklerini gösterdi.  Gösterdi de ne 
oldu? Değişen hiçbir şey yok, yine 
fiyatlar pazarda olsun marketlerde 
olsun tepelerde. 

Anımsıyorsunuzdur, limonu 
fiyat ucuz diye yollara döküp isyan 
eden üreticinin imdadına sosyal 
demokrat belediyelerimiz koştu ve 
toplu alımlar yaptı. Ancak bir tarafta 
üretici fiyatlar ucuz diye yollara 
dökerken limon pazarda ve mar-
ketlerde 10 TL’nin altına hiç inmedi. 
Ha, böyle oldu diye fiyatlar indi mi, 
bu fahiş farkı yaratan aracı utanıp 
sıkılıp biraz daha az kara razı oldu 
mu? Ne gezer hala 10 TL ya da daha 
yukarılarda limon fiyatı.

İşte bu tür fiyat oyunlarını orta-

dan kaldırmaya dönük 
bir proje Ditap. Tarımın 
tüm paydaşlarını tek 
bir platformda buluş-
turmayı hedefliyorlar. 
Tohumdan çatala kadar 
olan sürecin tek elden 
yürütülmesi amaçlanı-
yor. Üretici Dijital tarım 
pazarına (Ditap) ürünü-
nü kendini kurtaran bir 
fiyata koyacak, tüketici 
de üreticiden bu ürün-
leri aracısız alabilecek.

Dediğim gibi daha çok yeni bir 
proje Ditap. Tanıtım aşamasında. 
Üretici ve biz tüketiciler ne kadar 
sahip çıkarsak o kadar gelişecek ve 
fonksiyonu artacak, pazarı zengin-
leşecek.

Tabi beklenen Ditap’ın çok iyi 
yönetilmesi ve tarafların da iyi 
niyetle ve birbirlerinin çıkarlarını 
göz ardı etmeden ve hakkaniyetle 
bu pazarda yer alması. Üretici nasıl 
olsa aracı ortadan kalktı onun aldığı 
fahiş karı da ben ürünüme ekleyip 
satayım diye bu pazara ürün sürerse 
bu iyi niyetli girişim daha başlama-
dan biter. Ya da tüketicinin, üretici-
nin makul fiyatının da altında fiyat 
beklentisi olursa yine yürümeyeceği 
gibi, kısacası basiretli bir tacir gibi 
davranan üretici ve hakkaniyetli bir 
tüketici davranışı olursa bu proje 
tutar ve koşar adım gider.  

Tarım ve Orman Bakanlığımız 
Ditap’ın sağlayacağı avantajları da 
şöylece sıralamış, projenin tanıtım 
broşüründe:

Tarım ürünlerinin 
direkt olarak satışının 
yapılması sağlanacak.

Fiyatların sezon 
öncesi öngörülebilir 
olması nedeniyle ihra-
cata yönelik pazarlar 
genişleyecek.

Üretim ve tüketim 
bölgeleri arasında 
mesafenin kısalmasıyla 
maliyet açısından avan-
taj sağlanacak.

Coğrafi işaretli 
ürünler başta olmak üzere işlenmiş 
ürünlerde markalaşma sağlanacak.

Arz-talep fiyat dengesi oluşa-
cak.

Sözleşmeli üretim ve tarımsal 
planlama sayesinde gıda arz gü-
venliği güçlenecek.

Gıda finansmanı kolaylığıyla 
tohum, gübre, ilaç gibi ürünlerin 
tedariki sağlanacak.

Planlı tarımsal üretim sayesinde 
ürünler yüksek katma değerle iç ve 
dış pazarda yer bulacak.

Çiftçiler ürününü satacağı kişiyi, 
yeri, fiyatı ve koşulları bilecek.

Yeni iş kolları ve ıstihdam oluş-
turmaya katkı sağlayacak.

Sistem fiyat dalgalanmalarına 
karşı koruma sağlayacak.

Planlı üretimin altyapısı oluştu-
rulacak.

Evet Ditap projesini içselleştir-
meli ve samimiyetle sahip çıkmalı-
yız. Bu proje ancak ve ancak üretici 
ve tüketicinin sahip çıkmasıyla 
yürüyebilir.

Enver OLGUNSOY
EBSO Meclis Üyesi

“DİTAP”
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İnsan hayatındaki dört aya yakın  
bir zaman dilimini askıya alan, sağ-
lık çalışanlarının her türlü gayretine 
rağmen daha ne kadar süreceği tam 
olarak öngörülemeyen ve bu acıyı 
yaşayanları “Durdurun dünyayı, ine-
cek var” dedirtecek raddeye getiren 
Koronavirüs, hayatın her safhasında 
son derece etkili oldu..

Hayat / memat meselesi kabilin-
den etkili olan bu virüse yakalanma-
mak için bir tek formül vardı... 

HAYAT - (Mesafe + Maske + 
Temizlik) = MEMAT

Yani, hayatınızdan mesafeyi, 
maskeyi ve temizliği çıkartmayınız... 
Yaşamak ve yaşatmak için insanlarla 
aranıza belli bir mesafe koyunuz, 
maskenizi takınız ve kişisel temizli-
ğinize dikkat ediniz.

Bu formülü uygulayıp da hayatta 
kalanların ise; uygulamaya konu-
lan bir acı reçete ile bu zor sürece 
katlanması gerekiyordu.

Hız çağına nazire edercesine 
büyük bir hızla kıtalararası yolculu-
ğu çıkan bu salgınla, global dünya 
ekonomisinden her bir ademoğlu-
nun cebindeki son meteliğe kadar 
bu virüs bulaşmıştı.

Daralan iş hacminin yarattığı iş-
sizlik ve pahalılık ile ekonomik sıkın-
tıların peşi sıra gelen sosyolojik ve 
psikolojik yıpranmaların onarılması 
için geçecek yılları şimdiden kayıp 
yıllar hanesine yazmıştı insanoğlu...

Oysa ki 2020 yılı yolculuğuna 
hazırlanırken heybelerimizi umut 
yükleri ile doldurmuştuk...

Her yeni yıldan beklediğimiz 
umutlarla “güya” her şey çok güzel 
olacaktı...

Neşelerin ve keyiflerin kaçtığı, 
umutların hırpalandığı bu günleri 
yaşayacağımızı bilemeden ne çok 
anlamlar yüklemiştik burç haritala-
rımızda çıkan yorumlara…

Şimdi “güya’lar” hülyalarımızın 
ya da rüyalarımızın yerini aldı... Her 

kesimde, her yaş 
grubunda, etra-
fı “güya’larla” do-
natılmış hayatlar 
yaşıyoruz ağır 
aksak…

“Evde kal, sağ-
lıklı kal” denildi tüm 
insanoğluna.

Yaşlılar evde 
kalarak “güya” daha 
güvende olacaktı 
hareketsiz vücutla-
rını bir sonraki güne 
taşımaya çalışır-
ken…

Neneler, dedeler, 
analar, babalar; aylarca evlatları-
na, torunlarına sımsıkı sarılmadan 
virüsten korunacaktı ve özlemleri-
ni facetime üzerinden gidermeye 
çalışırken, ”güya” öpeceklerdi 
yavrucaklarını…

Ve henüz dünyayı tanımaya 
çalışan o yavrular, sıra arkadaşlığı, 
sınıf arkadaşlığı, okul arkadaşlığı 
olmadan; teneffüste bir gevreği 
paylaşmadan, kan ter içinde okul 
çeşmesinden kana kana su içmeden 
okullu olacaklardı da; öğretmenleri-
nin başını okşamadığı ders saatleri-
nin öğrencisi olacaklardı...

Ve uzaktan eğitim ile “güya” 
eğitim alacaklar ve de uzaktan uza-
ğa bilgilerine bilgi katacaklardı…

Yeni normal hayat olarak 
adlandırılan bu yenidünya düzeni 
içinde beyaz yakalıların ve tüm sivil 
toplum örgütlerinin toplantı, konfe-
rans ve seminerlerini dijital dün-
yaya taşıyarak internet üzerinden 
gerçekleştirmesi ve bu konudaki 
adaptasyon ve intibakları ise büyük 
bir hızla gerçekleşmişti.

Akrabalık, dostluk, arkadaşlık 
ilişkileri yeni dünya düzenine sinyal-
lerini göndermişti de, sosyal medya 
üzerinden emojiler; dua ve temen-
nilerin, tebrik ve çiçeklerin yerini 

alalı bir hayli zaman 
olmuştu... 

“Sosyal mesa-
fe” ifadesi; kelime 
anlamı bakımından 
hayatımıza girmiş-
ti zaten...

Gelişen inşaat 
sektörü ile birlikte, 
gelir dağılımına göre 
yaşanan mahalleler 
arasındaki mesafeler 
açılalı çok olmuştu. 
Örnek alınacak ya da 
ders çıkarılacak fark-
lı hayat tarzlarına  
şahitlik edemeyen 

birbirinin tıpkısı insan modelleri ile 
yaşıyordu her kesim, güya ayrıcalık-
lı hayatlarını...

Ne yazık ki, her türlü buluş ve 
yaratıcılığa hasret yaşanan son 
çeyrek yüzyılda, dünya genelinde 
her şey tıpkısının aynısı bir hal 
almıştı. Oysa, dünyada var olan her 
şey zıddı ile kaimdi. Farklılıkları fark 
ederek, fark yaratmak ise insanoğ-
lunun akıl, mantık ve düşünme ye-
tisi ile sahip olması gereken en 
büyük hüneri idi…

Her yüz yılda bir ortaya çıkan 
salgın hastalıklarla kendini yenile-
me gibi bir itiyat içinde olan bu bil-
ge dünya; küresel ısınma, susuzluk, 
çevre kirliliği, iklim değişiklikleri ile 
insanlığa çok kez haberler yollamış, 
ihtarlarda bulunmuş, şimdi de birik-
miş alacaklarını tahsil etme zamanı 
gelmişti...

Önüne konulan bu “acı reçeteyi” 
uygulamak sureti ile her anlamda 
hesap vermek ve şifa bulmak zo-
runda olan insanoğlu ise; bir türlü 
tamamlayamadığı “güya” tekâ-
mül sürecinde idi...

Tükettiklerimizi aklımızdan 
çıkarmadan, bu dünyanın tükenme-
yen sırlarına vakıf olmamız dileği 
ile...

İhsan ÖZBELGE 
ÖZDURAN
EBSO Vakfı
Yönetim Kurulu Üyesi

Acı reçete
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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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İngiltere’nin başkenti Londra'da 
tüketici şikayetleri ile ilgilenen 
Resolver UK şirketinin Uluslarara-

sı Para ve Tüketici Hakları Uzmanı 
Martyn James, İngiltere özelinde 
son dönemde çok sayıda şirketin 
iflas ettiğini söyledi. Birçok şirketin 
ancak karantinadan sonra COVID-19 
etkilerini tam olarak görebilece-
ğini ifade eden James, “Özelikle 
seyahat endüstrisi şu anda büyük 
zorluklarla karşı karşıya. Dev hava 
yolu şirketleri iflas edecek. Fakat 
insanların ileride uçağa binebile-
cekleri zaman geldiğinde nasıl bir 
ortamla karşılaşacaklarını anlama-
mız lazım. Bu durum iş dünyası 

Salgının ardından oluşacak yeni alışkanlıklar hakkında öngörülerde bulunan Uluslararası Para ve Tüketici 
Hakları Uzmanı Martyn James, “Büyük şirketler, ‘işyeri nedir, ofis nedir’ konusunu artan bir şekilde 

sorgulamaya başlayacak. Tıpkı kağıtsız ofis fikri gibi... Yıllar boyunca artık ofislerimizde kağıdın olmayacağı 
söylendi, ama biz yine de gidip yazıcının başında bekledik. Daha önce evden çalışma sistemi, uygulanabilir 

bir şey olarak görülmüyordu. Şu anda bu durum değişti” diyor.

Salgın sonrası için iş dünyasında değişim öngörüleri

“İşyeri” tam olarak neresi?

Martyn James
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üzerinde çok büyük etki yaratacak” 
diye konuştu.

Havayolu taşımacılığı
Hava yolu şirketlerinin, gelirleri-

nin büyük bölümünü business class 
koltuk satışlarından elde ettiğini 
belirten James, iş dünyasının salgın 
sonrası alışkanlıklarındaki değişimin 
seyahat ve turizm sektörünü tama-
men değiştirebileceğini söyledi.

James, “Örneğin, insanlar, 
ileride bir iş görüşmesi için uçağa 
binerek New York'a gitmelerinin 
gerekli olup olmadığını sorgula-
yacak. Bunun ticari etkinlikler ve 
şirketler tarafından geleneksel ola-
rak düzenlenen etkinlikler üzerinde 
etkisi olacak. Çok büyük masraflar... 
Çevreyi de kirletiyoruz. Şirketler 
daha ilk etapta bu ihtiyaçlarının 
olup olmadığını değerlendirecek” 
şeklinde konuştu.

İmalat sanayide 
yerliye kayış
COVID-19’un ülke politikalarını 

da değiştirebileceğini ifade eden 
James, “Ülkelerin politik tavırlarıy-
la ilişkili her türlü şeyi göreceğiz. 
Örneğin, imalat sanayinin daha çok 
yurt içine getirilmesi gibi... Şirket-
lerin büyük oranda çeşitlendiğini 
göreceğiz” dedi.
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ama biz yine de gidip yazıcının 
başında bekledik. Daha önce evden 
çalışma sistemi, uygulanabilir bir 
şey olarak görülmüyordu. Şu anda 
bu durum değişti. Herhangi bir 

organizasyon için çalışmanın ne an-
lama geldiğine ilişkin ciddi yapısal 
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bir sektör... Ben olsam şu anda bu 
alana para yatırmazdım. İnsanlar 
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salonları kiralardı. Fakat zaman 
içerisinde Zoom ve diğer aracı-
larla aslında bu toplantıları sanal 
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nedeniyle ekonomi üzerinde büyük 
etkiler oluşacak.”

Metropollerden kaçış
“Post COVID-19” döneminin bi-

linenlerin tamamen değişeceği bir 
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cek. Şirketler, iş gücünü buna göre 
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Özellikle de daha çok esneklik 
isteyen genç çalışanları” ifadelerini 
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"Müşteri güçlü, 
şirketler dürüst olmalı”
Martyn James, COVID-19 salgını 

nedeniyle çok sayıda şirketin zor 
günler geçirdiğini, çözümün ise 
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geçtiğini söyledi. Çok sayıda hava 
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diyebilirsiniz” dedi.
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zor olursa olsun müşterilerine karşı 
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layan James, “Eğer bu teklifinizi 
kabul etmez, sizi desteklemezler-
se, bu zaten hepimiz için daha az 
tatil demek. Çünkü şirketler iflas 
edecek. En azından müşterilerinize 
karşı dürüst oluyorsunuz. İnsan-
lar giderek vergilerini ödemeyen, 
kurallara uymayan, sonra hükümet 
desteğine ihtiyaç duyan şirketlere 
karşı tavır alacak. Çünkü tercih 
hakkımız ve özgürlüğümüz var. Bu 
zamanda müşterilerin bağlılıklarını 
kolaylıkla değiştirmeleri mümkün” 
şeklinde konuştu.

“Amazon, 15 yıl sonra 
piyasada olmayabilir”
Uluslararası Para ve Tüketici 

Hakları Uzmanı Martyn James, 
salgın sonrası döneminin şartları-
na uyum sağlayabilen şirketlerin 
ayakta kalabileceğini belirterek, 
“Giderek ufuktaki sorunları tespit 
eden, hızlı bir şekilde sorunlara 
cevap veren, kendisini çeşitlendi-
ren, sadece bir alanda değil, birçok 
alanda uzmanlaşan şirketler ayakta 
kalacak” dedi.

Son dönemde büyük kar eden 
Amazon'un, depolarında çalışanlara 
ilişkin süreci son derece kötü yö-
nettiğini iddia eden James, şunları 
kaydetti:

“Amazon ilginç bir örnek... 
Çünkü yakın zamanda yaptıkla-
rı bir TV reklamı inanılmaz kötü 
sonuç verdi. Depolarında çalışan 
insanlara, 'Amazon harika, maske 
takıyoruz, aramıza sosyal mesafe 
koyuyoruz' filan dedirttiler. Zaten 
bunu yapmak zorundasınız, doğru 
bir yöntem değil. İnsanlar giderek 
Jeff Bezos'un ve daha geniş anlam-
da şirketinin kazanılan parayla ne 
yaptığını sorguluyor.” Buradan ha-
reketle kendini güvende hisseden 
şirketlere uyarıda bulunan James, 
“Amazon 15 sene önce yoktu. Bir 15 
sene sonra da piyasada olmayabi-
lir” ifadesini kullandı.
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Dünya genelinde yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimindeki artış tüm kaynakları geride bıraktı. 
Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre 340 teravatsaat artışla 2 bin 805 

teravatsaata ulaştı.

BP 2020 Dünya Enerji İstatistik 
Görünümü Raporu’nda yer 
alan bilgiye göre yenilenebilir 

kaynaklardaki artışın sebebi olarak 
kömürden elektrik üretiminin 240 
tersavatsaat azalması gösterildi.

Yenilenebilir enerji üretiminde 
732,3 teravatsaatle Çin lider 
konumda bulunurken, ABD 489,8 
teravatsaatle ikinci sırada yer aldı. 
Almanya 224,1 teravatsaatle üçüncü, 
Hindistan 134,9 teravatsaatle 
dördüncü ve Japonya 121,2 
teravatsaatle beşinci oldu.

Küresel ölçekte yenilenebilir 
kaynaklardan elektrik üretimindeki 
artış diğer kaynakları geride bıraktı. 
Temiz kaynaklardan elektrik üretimi 
geçen yıl önceki yıla göre 340 

teravatsaat artışla ilk sırada yer 
aldı. Böylelikle geçen yıl toplamda 
2 bin 805 teravatsaat yenilenebilir 
kaynaklardan elektrik üretimi 
gerçekleştirildi.

Güneş enerjisi lider
Geçen yıl yenilenebilir enerji 

üretiminde en fazla büyüme 
yüzde 24,3 ile güneş enerjisinde 
gerçekleşti. Geçen yıl güneş 
enerjisinden 724,1 teravatsaat 
elektrik üretimi gerçekleştirildi.

Büyümede ikinci sırayı yüzde 
12,6 artışla rüzgar enerjisi aldı. 
Rüzgar enerjisinin geçen yılki 
elektrik üretimine katkısı 1429,6 
teravatsaat oldu.

Jeotermal, biyokütle gibi diğer 
enerji kaynaklarından üretim ise 

651,8 teravatsaat olarak kayıtlara 
geçti.

Türkiye'de artış yüzde 20
Rapora göre, Türkiye de geçen 

yıl toplamda 45,3 teravatsaat 
elektrik üretimini yenilenebilir enerji 
kaynaklarından karşıladı. Türkiye'de 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 
elektrik üretimindeki büyüme oranı 
yüzde 20 oldu.

Türkiye'de geçen yıl üretimde, 
21,7 teravatsaat elektrik üretimiyle 
rüzgar enerjisi ilk sırada yer aldı. 
Rüzgar enerjisini, 12,7 teravatsaat 
elektrik üretimiyle jeotermal ve 
biyokütle gibi diğer yenilenebilir 
enerji kaynakları izledi. Toplamda 
10,9 teravatsaatlik üretimle güneş 
enerjisi ise üçüncü sırada yer aldı.

Elektrik üretiminde

yenilenebilir 

enerjinin payı artıyor
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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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GÖSTERGE

Uluslararası Para Fonu (IMF), 
Nisan ayında bu yıl için yüzde 
3 olarak açıkladığı küresel 

ekonomide küçülme tahminini, 
COVID-19 salgının ekonomide 
oluşturduğu etkinin beklenenden 
daha olumsuz olduğu gerekçesiyle 
4,9’a yükselltti.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm 
Raporu'nu "Benzeri olmayan bir kriz, 
belirsiz bir toparlanma" başlığıyla 
güncelledi.

Raporda, küresel ekonominin 
bu yıl yüzde 4,9 küçüleceği tahmin 
edildi. IMF, nisan ayında yayımladığı 
Dünya Ekonomik Görünüm 
Raporu'nda, küresel ekonominin 
yüzde 3 daralacağını öngörmüştü.

COVID-19 salgınının bu yılın ilk 
yarısında ekonomik faaliyet üzerinde 
beklenenden daha olumsuz bir etkisi 
olduğuna işaret edilen raporda, 

toparlanmanın daha önce tahmin 
edilenden daha kademeli olacağının 
öngörüldüğü bildirildi.

Raporda, küresel ekonominin 
2021'de ise yüzde 5,4 büyüyeceği 
tahmin edildi. Gelecek yıla ilişkin 
büyüme tahmini daha önce yüzde 
5,8 olarak açıklanmıştı. 

Yüksek belirsizlik
Salgının olumsuz etkilerinin 

özellikle düşük gelirli hane halkları 
üzerinde daha ağır hissedildiği 
belirilen raporda, 1990'lardan bu 
yana dünyada aşırı yoksulluğun 
azaltılmasında kaydedilen ilerlemeyi 
tehlikeye attığı ifade edildi.

Raporda, belirsizliğin normalden 
daha yüksek olduğuna dikkat 
çekilerek, tüm ülkelerin sağlık 
sistemleri için yeterli kaynağı 
sağlaması gerektiğinin altı çizildi.

Salgına karşı tecrit önlemlerinin 
gerektiği durumlarda ekonomi 
politikalarının hane halklarının 
gelir kayıplarını hafifletmeye 
devam etmesi ve şirketlere destek 
sağlaması gerektiğinin vurgulandığı 
raporda, ekonomiler normalleşmeye 
başladığında ise desteklerin 
kademeli olarak kaldırılması 
gerektiği aktarıldı.

Politika yapıcıların salgının 
ötesinde nihai toparlanmayı 
tehlikeye sokan ticaret ve teknoloji 
gerilimlerini çözmek için iş birliği 
yapması gerektiği belirtilen raporda, 
uluslararası toplumun temel 
malzeme ve koruyucu ekipmanların 
küresel stoklarını oluşturarak, 
araştırmaları finanse ederek ve halk 
sağlığı sistemlerini destekleyerek 
bu felaketin tekrarlanmasının önüne 
geçmesi gerektiği ifade edildi. 

Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nu güncelleyen IMF, daha önce yüzde 3 küçülmesi 
beklenen küresel ekonominin bu yıl yüzde 4,9 daralacağını öngördü.

IMF küresel büyüme
tahminini düşürdü
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Yüksek belirsizlik
Salgının olumsuz etkilerinin 

özellikle düşük gelirli hane halkları 
üzerinde daha ağır hissedildiği 
belirilen raporda, 1990'lardan bu 
yana dünyada aşırı yoksulluğun 
azaltılmasında kaydedilen ilerlemeyi 
tehlikeye attığı ifade edildi.

Raporda, belirsizliğin normalden 
daha yüksek olduğuna dikkat 
çekilerek, tüm ülkelerin sağlık 
sistemleri için yeterli kaynağı 
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politikalarının hane halklarının 
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raporda, ekonomiler normalleşmeye 
başladığında ise desteklerin 
kademeli olarak kaldırılması 
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Politika yapıcıların salgının 
ötesinde nihai toparlanmayı 
tehlikeye sokan ticaret ve teknoloji 
gerilimlerini çözmek için iş birliği 
yapması gerektiği belirtilen raporda, 
uluslararası toplumun temel 
malzeme ve koruyucu ekipmanların 
küresel stoklarını oluşturarak, 
araştırmaları finanse ederek ve halk 
sağlığı sistemlerini destekleyerek 
bu felaketin tekrarlanmasının önüne 
geçmesi gerektiği ifade edildi. 

Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nu güncelleyen IMF, daha önce yüzde 3 küçülmesi 
beklenen küresel ekonominin bu yıl yüzde 4,9 daralacağını öngördü.

IMF küresel büyüme
tahminini düşürdü
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Euro Bölgesi için 
yüzde 10,2 küçülme 
beklentisi
IMF'nin raporunda bazı ülkelere 

yönelik yeni büyüme tahminleri de 
paylaşıldı. Buna göre, daha önce 
yüzde 5,9 küçülmesi beklenen ABD 
ekonomisinin bu yıl yüzde 8 darala-
cağı öngörüldü. Ülke ekonomisine 
ilişkin 2021'e ait büyüme beklen-
tisi ise yüzde 4,7'den yüzde 4,5'e 
düşürüldü.

Euro Bölgesi ekonomisinin de 
bu yıl yüzde 10,2 küçüleceği tahmin 
edilirken, 2021'de yüzde 6 büyüye-
ceği öngörüldü. Bölge ekonomisinin 
daha önce bu yıl yüzde 7,5 darala-
cağı, gelecek yıl ise 4,7 büyüyeceği 
tahmin edilmişti.

Avrupa'nın önde gelen ekono-
milerinden Almanya'nın büyüme 
tahmini bu yıl için yüzde eksi 7'den 
yüzde eksi 7,8'e düşürülürken, 2021 
için yüzde 5,2'den yüzde 5,4'e 
yükseltildi. Avrupa'da Kovid-19 sal-
gınından en çok etkilen ülkelerden 
İtalya'nın ise bu yıla ilişkin ekonomik 
büyüme tahmini yüzde eksi 9,1'den 
yüzde eksi 12,8'e çekilirken, 2021'de 
yüzde 4,8'den yüzde 6,3'e çıkarıldı.

Fransa ekonomisine yönelik bü-
yüme tahmini de bu yıl için yüzde 
eksi 7,2'den yüzde eksi 12,5'e düşü-
rülürken, gelecek yıla ilişkin büyüme 
tahmini yüzde 4,5'ten yüzde 7,3'e 
yükseltildi. İspanya'nın bu yıla ilişkin 
ekonomik büyüme tahmini yüzde 
eksi 8'den yüzde eksi 12,8'e çekil-
di ve gelecek yıla ilişkin büyüme 
tahmini yüzde 4,3'ten yüzde 6,3'e 
çıkarıldı.

İngiltere için 2020 büyüme 
tahmini ise yüzde 6,5'ten yüzde eksi 
10,2'ye düşürülürken, 2021 
beklentisi yüzde 4'ten yüzde 
6,3'e yükseltildi. Japonya'nın 
büyüme tahminleri ise yüzde 
bu yıl için yüzde eksi 5,2'den 
yüzde eksi 5,8'e ve gelecek 
yıl için yüzde 3'ten 2,4'e revi-
ze edildi.

Söz konusu revizyonlar-
la, gelişmiş ülkeler grubuna 
yönelik büyüme beklentisi 

2020 için yüzde eksi 6,1'den yüzde 
eksi 8'e indirilirken, 2021 için yüzde 
4,5'ten yüzde 4,8'e çıkarıldı.

Gelişmekte olan ekonomiler 
için yüzde 3 küçülme 
öngörüsü
Yükselen piyasalar ve gelişmek-

te olan ülke ekonomilerinin büyüme 
tahminlerine de yer verilen rapora 
göre, Kovid-19 salgınının ortaya çık-
tığı Çin'de bu yıla ilişkin ekonomik 
büyüme beklentisi, yüzde 1,2'den 
yüzde 1'e düşürüldü. Çin ekonomi-
sinin gelecek yıla ilişkin büyüme 
beklentisi ise yüzde 9,2'den yüzde 
8,2'ye çekildi.

Hindistan ekonomisinin bu 
yıla dair büyüme beklentisi yüzde 

1,9'dan yüzde eksi 4,5'e revize edi-
lirken, gelecek yıla ilişkin büyüme 
tahmini yüzde 7,4'ten yüzde 6'ya 
düşürüldü.

Rusya ekonomisine yönelik 
büyüme tahmini de bu yıl için 
yüzde eksi 5,5'ten yüzde eksi 6,6'ya 
çekilirken, gelecek yıla ait büyüme 
beklentisi yüzde 3,5'ten yüzde 4,1'e 
yükseltildi.

Bu yılki büyüme beklentisi 
yüzde eksi 5,3'ten yüzde eksi 9,1'e 
revize edilen Brezilya ekonomisinin 
gelecek yıla ilişkin büyüme tahmi-
ni ise yüzde 2,9'dan yüzde 3,6'ya 
çıkarıldı.

Bu revizyonlarla, yükselen 
piyasalar ve gelişmekte olan ülke 

ekonomilerine yönelik bü-
yüme beklentisi, 2020 için 
yüzde eksi 1'den yüzde eksi 
3'e çekildi ve 2021 için yüzde 
6,6'dan yüzde 5,9'a düşürül-
dü.

Türkiye'ye ilişkin tahmin-
lerde değişikliğe gidilmezken, 
ülke ekonomisinin bu yıl 
yüzde 5 daralacağı, 2021'de 
yüzde 5 büyüyeceği öngö-
rüldü.

Moody’s G20 ekonomilerinin 
büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha önce yüzde 4 

küçüleceğini tahmin ettiği G20 ekonomilerinin bu yıl yüzde 4,6 
daralacağını öngördü.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, küresel 
ekonominin hayata geri döndüğü ancak toparlanmanın uzun ve 

engebeli olacağı bildirildi. 
Küresel ekonomik toparlanmanın uzayabileceğinin belirtildiği 

açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğinin 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana 
küresel ekonominin en kötü çeyreği olarak tarihe geçeceği kaydedildi.
Açıklamada, yılın ikinci yarısından itibaren kademeli bir toparlanmanın 
beklendiği aktarılarak, ancak bunun ekonomilerin normalleşmesine ve 

halk sağlığının korunmasına da bağlı olduğu ifade edildi.
Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin ikinci çeyrekteki ekonomik 
faaliyet üzerindeki etkilerinin düşünülenden daha büyük olacağının 

belirtildiği açıklamada, gelen verilerin birinci ve ikinci çeyrekte Kovid-19 
ile ilişkili bozulmanın derecesini gösterdiği kaydedildi.
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Görseli QR tarama uygulamasında  görüntüleyerek, 
EBSO Araştırma Müdürlüğü 2020 Haziran ayı 
Ekonomik Bültenine erişebilirsiniz.

Covid19’da dünyadaki 
toplam vaka sayısı hızla 
10 milyona yaklaşırken, 

pandeminin ekonomik etkileri 
de giderek kendini daha çok 
hissettiriyor. Diğer taraftan; ABD 
ve İngiltere’de baş gösteren 
toplumsal şiddet olayları ve 
protestolar, yeni bir endişe 
kaynağı olarak küresel gündemde 
yer buldu.  

OECD, “Küresel görünüm 
son derece belirsiz” başlığıyla 
yayımladığı güncel ekonomik 
görünüm raporunda 2020’de 
küresel ekonominin yüzde 
6 küçüleceği, ancak eğer 
koronavirüs salgınında ikinci bir 
dalga yaşanırsa daralmanın yüzde 
7,6 olacağını açıkladı. Raporda 
aynı zamanda Covid-19 
pandemisinin yüzyılın barış 
zamanında yaşanan en büyük 
ekonomik krizi olduğu belirtilerek,  

ikinci bir dalganın maliyetinin 
daha büyük olacağı uyarısında 
bulunuldu. Ayrıca, raporda yer 
alan analizlere göre; pandemiden 
en fazla etkilenen ABD, Fransa, 
İngiltere, İspanya ve İtalya gibi 
ülkeler, ekonomik daralmanın en 
sert biçimde yaşanacağı ülkeler 
olacak. 

Pandeminin ekonomik 
etkilerini değerlendiren Birleşmiş 
Milletler (BM), gelişmekte olan 
ülkelerden benzeri görülmemiş 
ölçüde sermaye çıkmakta 
olduğunu belirtti. BM, sermaye 
çıkışının yanı sıra gelişmekte 
olan ve orta gelirli birçok 
ülkenin pandemiyle mücadele 
ve sonrası için finansal araçlara 
sahip olmadığına dikkat çekti. 
Diğer taraftan, HSBC’nin dünya 
genelindeki yatırımcılarla 
yaptığı bir araştırma da, 
gelişen piyasalar açısından 

yatırımcıların büyük bölümünün 
gelecek üç ay için yüksek risk 
öngördüğünü ortaya koydu. 
Çalışmaya göre, gelişmekte 
olan ekonomilerdeki Merkez 
Bankaları’nın faiz indirimlerine 
devam etmesi beklenirken, ancak 
2021’e kadar belirgin bir iyileşme 
kaydedilmeyeceği öngörülüyor.

Küresel ekonomiye ilişkin 
bir diğer değerlendirme de 
IMF’den geldi. IMF Başkanı 
Kristalina Georgieva, II. Dünya 
Savaşı’ndan bu yana en büyük 
küresel krizle karşı karşıya 
olduklarını ve ülkelerin birçoğuna 
ilişkin tahminlerini aşağı yönlü 
revize edeceklerini açıkladı. 
Başkanın değerlendirmelerine 
göre, 2020’de pek çok ülkede 
kişibaşına düşen milli gelir 
oranlarında daralma yaşanacak 
olması da ciddi sonuçlar 
doğurması bekleniyor.

Aşağıdaki görseli QR tarama uygulamasında görüntüleyerek, Araştırma Müdürlüğü

2017 Ekim ayı Ekonomik Bültenine erişebilirsiniz:

Küresel görünümde 
belirsizlik sürüyor

GÖSTERGE
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ABD
Covid-19’un en kötü etkilediği 

ülkelerden biri olan ABD, diğer 
taraftan da kısa sürede şiddetini 
artıran protesto gösterileri ve 
eylemlere sahne oluyor. Protestolar 
çok sayıda eyalete yayılırken, 
virüsün yayılmasına yönelik yeni 
bir endişe kaynağı oldu. Virüsün 
ve protestoların olumsuz etkileri 
yanında yaklaşan seçimler ve Çin 
ile tekrar gündeme gelen ticari 
gerginlikler de dikkate alındığında, 
ABD’de 2021’e kadar belirsizliklerin 
devam edeceği öngörülüyor.

Ulusal Ekonomik Araştırmalar 
Bürosu, ABD ekonomisinde 
128 aylık, tarihinin en uzun 
süreli ekonomik genişlemesinin 
kaydedildiğini, ancak 2020 Şubat 
ayı ile birlikte genişlemenin zirve 
yapıp, bittiğini açıkladı.  Haziran 
2009’dan beri devam eden 
ve Şubat 2020’de zirve yapan 
ekonomik genişlemenin bitmesinde 
temel etken, Covid-19 pandemisi 
oldu. Hem pandemiye, hem de 
siyasi ortama dair süregelen 
belirsizlikler, başlayan durgunluğun 
uzun sürebileceğini gösteriyor.

ABD’de işsizlik maaşına 
başvuranların sayısı, karantina 
önlemlerinin gevşetilmesi sebebiyle 
hafif bir azalış kaydetse de, yüksek 
seyrini korumaya devam ediyor. 
Güncel olarak açıklanan verilerde, 
işsizlik maaşına başvuran kişi 
sayısı, haftalık 1,5 milyon olarak 
gerçekleşti. Önceki haftalara kıyasla 
düşüş kaydedilmiş olsa da, virüste 
ikinci dalga endişeleri ve protesto 
gösterileri, işsizliğin tekrar artışa 
geçmesine sebep olabilir. 

EURO BÖLGESİ | AB
Pandeminin en kötü etkilediği 

yerlerden olan Euro Bölgesi 
ve AB’de ekonomik bozulma 
belirginleşiyor. Pandeminin seyrine 
ve ekonomik etkilerine ilişkin, 
oluşturulan güncel senaryoların 
kötümser tahmininde, Euro 
Bölgesi’nin 2020 yılında yüzde 
30 daralacağı ve parasal birliğin 

çökebileceği öngörüsüne yer verildi. 
En iyi senaryo tahmininde ise, 
yüzde 10 daralma ve ekonomide 
kalıcı bozulma öngörülüyor. 
Bununla birlikte, Covid-19 krizinin 
Euro Bölgesi’nin her yerini aynı 
şiddette etkilemeyip, vaka ve ölüm 
oranlarının daha yüksek olduğu 
İtalya, İspanya, Fransa, vb. ülkelerde 
daha çok hissedilmesi, Birlik içindeki 
bölgesel farklılıkları artırabilir.

AB ülkelerinin liderleri, COVID-
19’un ekonomik etkilerine karşı 
hazırlanan kurtarma programını ve 
gelecekteki bütçeyi görüşmek üzere 
bir araya geldi. Video konferans 
yöntemiyle gerçekleştirilen 
Liderler Zirvesi’nde salgının 
neden olduğu ekonomik krizle 
nasıl mücadele edileceği ve AB 
Komisyonu’nun hazırladığı 750 
milyar Euroluk kurtarma programı 
ele alındı. Ayrıca, AB’nin 2021-2027 
yıllarındaki bütçesini kapsayan 1,1 
trilyon Euroluk bütçesi de zirvede 
ele alındı. 

Karantina uygulamalarının 
en yoğun biçimde uygulandığı, 
Nisan ayında AB sanayi üretimi 
yıllık bazda yüzde 27,2 gibi sert 
bir daralma gösterdi. Üretimdeki 
daralmanın istihdam başta olmak 
üzere, pek çok makroekonomik 
veriyi olumsuz etkilemesi 
bekleniyor.  Diğer taraftan, yine 
Nisan ayında yıllık bazda ihracatın 
yüzde 28,2, ithalatın ise yüzde 22,7 
gerilemesiyle AB’nin dış ticaret 
hacmi de düştü.

ALMANYA
Almanya ekonomisinin, 

pandeminin olumsuz etkileri 
nedeniyle bu yılın birinci çeyreğinde 
çeyreklik bazda yüzde 2,2, yıllık 
bazda ise yüzde 2,3 daraldığı 
açıklandı. Büyümenin daralmasında 
özellikle hane halkı tüketiminin 
ve yatırımların gerilemesi etkili 
oldu. Özellikle, makine ve teçhizat 
gibi sabit yatırımların payındaki 
gerileme dikkat çekti. Söz konusu 
daralma 2008/2009 krizinden 
bu yana en büyük daralma 

ve Doğu-Batı Almanya’nın 
birleşmesinden sonraki en büyük 
ikinci düşüş olarak kayıtlara geçti. 

Almanya’da bir diğer olumsuz 
gelişme, fabrika siparişlerinin 
beklentilerin üzerinde gerilemesi 
oldu. Fabrika siparişleri, Nisan 
ayında aylık bazda yüzde 19,7 düşüş 
beklentisine karşın yüzde 25,8 
azaldı. Söz konusu azalış, 1991’den 
bu yana en sert düşüş olarak 
kaydedildi. Söz konusu gelişmelerin 
etkisiyle işsizlik oranı Mayıs’ta 
yüzde 5,8’den yüzde 6,3’e yükseldi. 

Pandeminin etkilerini ve son 
gelişmeleri değerlendiren IFO, 
Almanya’nın 2020’de yüzde 6,6 
daralabileceğini belirtti. Kurumun 
öngörülerine göre, ikinci bir dalga 
yaşanmaması halinde bu yılki sert 
daralmanın ardından, 2021’de yüzde 
10 oranında büyüme kaydedilebilir. 
Diğer taraftan, yapılan analizler 
ekonomiye ilişkin en iyi senaryoda 
ortalama 5 ay içerisinde toparlanma 
şeklinde kaydedilirken, en kötü 
senaryoda ise toparlanmanın 16 aya 
kadar uzaması şeklinde belirtildi. 

BRİTANYA
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, 

ülke ekonomisine ilişkin aylık 
kayıtların tutulmaya başlandığı 1997 
yılından bu yana en sert daralmanın 
kaydedildiğini açıkladı. Kurumun 
verilerine göre, ülke ekonomisi 
Nisan’da aylık bazda yüzde 20,4 
daraldı. Diğer taraftan; Şubat, Mart, 
Nisan aylarını kapsayan üç aylık 
dönemdeki daralma ise yüzde 10,4 
oldu.

Konuya ilişkin değerlendirmede 
bulunan kurum, pandemi sebebiyle 
ekonominin hemen her alanının 
darbe aldığı ve tüm sektörlerin 
beklentilerden daha fazla etkilendiği 
kaydedildi. Diğer taraftan, Maliye 
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Büyümenin 
daralmasıyla birlikte, 
işsizliğin Mayıs’ta 
Nisan’daki yüzde 3,9’luk 
seviyesinden daha 
kötü bir performans 
sergilemesi bekleniyor. 
Diğer taraftan, daralmayla 
birlikte enflasyon da hız 
kesti.  Nisan’da yüzde 
0,8 artan enflasyon, 
Mayıs’ta beklentilere 
uygun olarak yüzde 0,5’e 
geriledi. Enflasyonun 
gerilemesinde özellikle 
akaryakıt fiyatlarındaki 
ortalama yüzde 16,7’lik 
düşüş etkili oldu. Enflasyonun düşük 
seyri, İngiltere Merkez Bankası’nın 
alacağı yeni kararlar üzerinde de 
etkili olabilir. 

JAPONYA
Japonya’da ihracat Mayıs ayında, 

yıllık bazda yüzde 28,3’lük düşüşle 
2009 krizinden bu yana görülen en 
büyük düşüşü yaşadı. Söz konusu 
düşüşte, ABD’ye araç sevkiyatlarının 
azalması başta olmak üzere, 
karantina uygulamaları sebebiyle 
siparişlerdeki gerilmeler etkili oldu. 
Benzer şekilde ithalat da yıllık 
bazda yüzde 26,2 azaldı. Gelecek 
aylarda dış ticaretin hacminde, 
pandeminin seyri kadar, bölgesel 
ticari dinamikler de etkili olacak.

Japonya’da imalatçıların 
ekonomiye olan güvenini gösteren 
Tankan Endeksi, Haziran’da da 11 
yılın en düşük düzeyinde kalma 
eğilimi sürdürdü.  Mayıs ayında -44 
olan imalat güven endeksi, Haziran 
ayında -46’ya inerek yeni bir dip 
yaptı.  Ancak, endeksin geleceğine 
ilişkin beklentiler, hem imalat hem 
de hizmet sektörü şirketlerinin 
önümüzdeki 3 ay için daha az 
kötümser olduklarını da ortaya 
koydu.

Japonya yeni ticari ortaklıklara 
hazırlanıyor. Bu kapsamda, İngiltere 
ve Japonya arasında serbest 
ticaret müzakerelerine hazırlıkların 
başladığı duyuruldu. Söz konusu 

müzakerelere telekonferans 
yöntemiyle vakit kaybetmeksizin 
başlanacağı belirtilirken, yeni 
anlaşmanın eskilerden farklı olarak, 
dijital ticarete yoğunlaşacağı 
vurgulandı. Bu bağlamda, 
yeni anlaşmanın dijital ticaret 
ve hizmetler alanında iddialı 
standartlar sunacak kapsamlı bir 
içeriğe sahip olması bekleniyor. 

ÇİN
Çin’de bir taraftan vakaların 

tekrar ortaya çıkmasıyla, pandemide 
ikinci dalga endişeleri yükselirken 
diğer taraftan, Hindistan’la olan 
sınır çatışmaları ve ABD ile devam 
eden gerginlikler gündeme yön 
veriyor. Başkent Pekin’de yeni 
virüs vakalarının ortaya çıkması 
ve hızla artması nedeniyle kentte 
alarm seviyesi yükseltilerek tüm 
okullarda eğitime ara verildi ve 
insanlara zorunlu olmadıkça sokağa 
çıkmaması önerildi. Vakaların 
artması, Çin’i tekrar zorunlu 
karantina önlemleri almaya itebilir.

Çin’de pandeminin oluşturduğu 
belirsizlikler ve yüksek riskler 
sebebiyle, 30 yıldan beri ilk kez 
GSYH büyüme hedefine yer 
verilmedi. Çin Başbakanı tarafından 
Ulusal Halk Kongresi toplantısına 
sunulmak üzerine hazırlanan rutin 
çalışma raporunda 1990’lardan bu 
yana ilk kez GSYH büyüme hedefine 
yer verilmedi. Bu da, ekonomik 
daralmanın beklentilerden 

daha kötü olabileceğini 
gösteriyor.  Raporda aynı zamanda 
yurt içi tüketim, yatırımlar ve 
ihracatın düşmekte olduğu, 
istihdam üzerindeki baskının ciddi 
şekilde arttığı ve finansal risklerin 
büyüdüğü belirtildi.

Çin’de üretici fiyat endeksi 
(ÜFE) Mayıs ayında son 4 yılın en 
büyük düşüşünü kaydederek yıllık 
bazda yüzde 3,7 azaldı. Söz konusu 
daralmada, pandeminin ticaret 
akışını bozması ve küresel talepteki 
gerilemenin üretim üzerinde 
yarattığı baskılar etkili oldu. Çin’in 
kendi iç ekonomik dinamikleri 
ve piyasa şartları kadar, ABD ve 
AB’deki talep daralması da, ülke 
ticaret ve enflasyonu üzerinde etkili 
olmaya devam edecek. 

HİNDİSTAN
Hindistan, alınan karantina 

önlemlerine rağmen vaka 
sayılarındaki rekor artışla mücadele 
ediyor. Karantina önlemlerinin 
artırılmak zorunda kalınması, 
ekonomiyi de giderek daha kötü 
etkiliyor. Ülke ekonomisinde önemli 
bir yeri olan inşaat sektörünün 
durgunluğa girmesi sonucu 10 
yıl sonra ilk kez konut fiyatlarının 
düşmesi, tüketimin gerilemesi 
anlamında dikkat çekici bir gelişme 
oldu. Konut fiyatlarında 2020’de 
ortalama yüzde 5, 2021’de ise yüzde 
3 gerileme bekleniyor. Yapılan 
son analizler kapsamında, ülke 
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ekonomisinde kısmi toparlanmanın 
2021’de, tam toparlanmanın ise 
2022’de olabileceği ortaya kondu.  

Yapılan bir başka çalışma 
ise Hindistan ekonomisinde 
pandemiden en büyük zararı 
KOBİ’lerin gördüğü bulgusuna yer 
verildi. Çalışmaya göre, pandemi 
KOBİ’lerin gelirlerini yüzde 15’e, 
karlılıklarını ise yüzde 25’e varan 
oranlarda azaltacak. Bu oranlardaki 
azalmanın, borçluluk oranlarını 
artıracağı için piyasadaki likiditeyi ve 
kredibiliteyi de olumsuz etkilemesi 
bekleniyor.

Uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşu Fitch 
Ratings, Hindistan’ın kredi 
görünümünü durağandan negatife 
indirdi. Fitch bununla birlikte, 
Hindistan ekonomisinin cari mali yıl 
içinde yüzde 5 daralacağını belirtti.

GÜNEY KORE
Pandemiyi kontrol altına 

almada en başarılı ülkelerden 
olan Güney Kore’de ekonomik 
toparlanma da kendini göstermeye 
başladı. Ülkenin ekonomi ve 
maliye bakanı, ekonomiye yönelik 
aşağı yönlü risklerin yavaş yavaş 
azalmaya başladığını, ancak küresel 
resesyondan Güney Kore’nin 
etkilenmemesinin mümkün 
olmadığını belirtti. OECD’nin 
küresel resesyonun etkileri 
sebebiyle, Güney Kore 
ekonomisinin bu yıl yüzde 1,2 
daralacağını belirtmesi de, 
ekonomi yönetiminin ihtiyatlı 
tutumunu sürdürmesini 
gerektiriyor.   

Güney Kore ekonomisi 
Nisan ayında son 9 yılın en 
büyük cari işlemler açığını 
verdi. Güney Kore Merkez 
Bankası’nın verilerine 
göre, yıllık bazda ihracatın 
yüzde 25, ithalat yüzde 17 
artmasıyla cari işlemler açığı 
3,1 milyar Dolar düzeyinde 
gerçekleşti. Küresel ticaret 
hacmindeki daralma, Güney 
Kore’nin ihracatını olumsuz 

etkilemeye devam edebilir.

BREZİLYA
Vakalardaki rekor artışa sahne 

olan bir diğer ülke Brezilya oldu. 
Vakaların 1 milyonu, ölümlerin ise 
50 bini geçtiği ülke, pandemide 
ABD’den sonra en kötü görünüme 
sahip ikinci ülke konumuna 
yerleşti. Karantina önlemlerini geç 
uygulamaya koymakla eleştirilerin 
hedefi haline gelen devlet başkanı 
Bolsonaro’ya yönelik kamuoyu 
baskısı da giderek artıyor. 

Vakalardaki rekor artışların 
Brezilya ekonomisindeki olumsuz 
etkileri de giderek daha baskın 
hale gelmeye başladı. Brezilya 
Merkez Bankası’nın hazırladığı 
ekonomik aktivite endeksi Nisan’da 
aylık bazda yüzde 9,7 daraldı. 
GSYİH’nın durumu hakkında  en 
önemli öncül göstergelerden biri 
olan aktivite endeksindeki sert 
düşüş, ekonomideki daralmanın 
beklentilerden çok daha sert 
olabileceğini ortaya koyuyor.

Brezilya Merkez Bankası, 
ekonomik aktivitedeki düşüşün 
daha kötü bir görünüm alabileceği 
endişeleri sebebiyle faiz oranlarını 
75 baz puan indirerek, yüzde 
2,25’e düşürdü. Kredibilitenin 
güçlendirilmesi için gelecek aylarda 

Merkez Bankası’nın yeni indirimlere 
gidebileceği bekleniyor.

RUSYA
Vaka sayılarının hızla arttığı 

ülkelerden biri olan Rusya 
ekonomisinin Nisan’da yüzde 12, 
bu yılın Ocak-Nisan döneminde 
ise yüzde 1,9 küçüldüğü açıklandı. 
Ekonominin Mart’ta yüzde 0,8 
büyümesine karşın, Nisan’da 
yüzde 12 gibi sert bir şekilde 
küçülmesi, pandeminin yarattığı 
olumsuz etkileri açık bir biçimde 
ortaya koymuş oldu. Ekonomik 
daralma özellikle, sanayi ve 
hizmet sektörlerindeki durumun 
kötüleşmesi sonucu ortaya çıktı. 

Diğer taraftan, Rus bankalarının 
net karının, Nisan’da aylık bazda 
yüzde 83 azalması da, finansal 
sektör açısından risklerin artığına 
işaret ediyor. Rusya ekonomisini 
kötü etkileyen bir diğer gelişme, 
petrol fiyatlarındaki gerileme 
sebebiyle petrol ihracat gelirinin, 
Ocak-Nisan döneminde yüzde 25 
azalarak 30 milyar dolara düşmesi 
oldu.  Petrol ve doğal gaz ihracatının 
Rusya’da federal bütçenin yaklaşık 
yüzde 40’ını oluşturması, petrol 
fiyatlarındaki dalgalanmanın ülke 
ekonomisini derinden etkilemesine 
sebep oluyor.
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Ege’den Mayıs’ta 793 
milyon dolarlık ihracat

Ege İhracatçı Birlikleri’nin kayda aldığı ihracat 
verilerine göre Mayıs ayında EİB üyelerinin 
sanayi ürünleri ihracatı 380 milyon dolar, tarım 

sektörlerinin ihracatı 344 milyon dolar, madencilik 
sektörünün ihracatı ise 68 
milyon dolar oldu.

Öncü sektörler
Ege Demir ve Demirdışı 

Metaller İhracatçıları Birliği 80 
milyon dolarlık ihracatla birinci 
sırada, Ege Maden İhracatçıları 
Birliği ise 68 milyon dolarla 
ikinci sırada yer alıyor.

Üçüncü sırada ise 67 milyon 
dolarla Ege Tütün ihracatçıları 
Birliği ve Ege Su Ürünleri 
ve Hayvansal Mamulleri 
İhracatçıları Birliği var.

Yaş meyve sebze ihracatı 
yüzde 32’lik artışla 20 milyon 

dolara yükselirken, meyve sebze mamulleri ihracatı 
ise 39 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ege Yaş 
Meyve Sebze İhracatçıları Birliği toplamda 59 milyon 
dolarlık ihracata imza attı.

Ege Bölgesi’nden Mayıs ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
39 gerileyerek 793 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Ocak-Mayıs döneminde 4 milyar 
859 milyon dolarlık ihracata imza atan Ege İhracatçı Birlikleri üyesi firmalar, son bir yıllık 

dönemde 12 milyar 511 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
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Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği ise 57 milyon 
dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman 
Ürünleri İhracatçıları Birliği 48 
milyon dolarlık ihracatla Mayıs ayını 
geride bırakırken, Ege Kuru Meyve 
ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin 
ihracatı ise 44 milyon dolar olarak 
kayıtlara geçti.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı 
Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği 42 milyon doları, Ege Zeytin 
ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ise 
13 milyon doları hanesine yazdırdı.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği 11 milyon 
dolarlık, Ege Deri ve Deri Mamulleri 
İhracatçıları Birliği ise 5 milyon 
dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Daha çok üretim
Ege İhracatçı Birlikleri 

Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 
dünyada ve Türkiye’de normalleşme 
takvimine geçildiğini, kademeli 
normalleşme adımlarıyla birlikte 
toparlanma sürecine girilmesinin 
etkilerinin Türkiye geneli ihracat 
rakamlarında bu aydan itibaren 
görülmeye başlandığını söyledi. 
Eskinazi şöyle dedi:

“Türkiye’nin ihracatı Genel 
Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre 
bir önceki aya nazaran Mayıs’ta 
yüzde 10,84 arttı. Bu olumlu hava 
önümüzdeki aylarda ihracatımızda 
yaşanacak pozitif gelişmelerin 
ayak sesi ve işaret fişeğidir. 
Dünya pazarından aldığımız payı 
genişletmek için sanal fuarlar, sanal 
ticaret heyetleri gibi teknolojik 
hamlelere odaklandık. Pandemi 
sonrası gelen yeni dünya düzeniyle 
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Moody’s’ten salgın 
sonrası büyük 

değişim vurgusu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgınının; ekonomilerin, toplumların 

ve şirketlerin faaliyetlerini temelden değiştirebileceğini 
duyurdu.

Moody’s’in sektörler arası kredi koşulları raporunda, salgın 
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belirtildi.
Raporda, koronavirüs salgınının; ekonomilerin, toplumların 

ve şirketlerin faaliyetlerini temelden değiştirebileceği 
kaydedildi.

Faiz oranlarının daha uzun süre düşük kalmaya devam 
edeceği aktarılan raporda, “Mevcut kriz, olağanüstü düşük 

faiz ortamını uzatmaya devam ediyor.” denildi.
Raporda, küresel ticaretin daha parçalı olacağı, gelecek 
dönemde korumacı küresel ekonomik eğilimin artacağı, 
rekabet halinde yeni ekonomik blokların oluşacağı, yeni 

ticari sınırlamaların getirileceği belirtildi.
Tüketici alışkanlıklarının da gelecek dönemde değişmesinin 
beklendiği aktarılan raporda, iş dünyasında bazı değişimlerin 

geçici, bazılarının da kalıcı olmasının beklendiği kaydedildi. 
Raporda, kalıcı değişimlere “ofisler, uçuşlar ve toplu taşıma, 

mağaza alışverişleri ve dışarıda eğlenceye olan talebin 
azalması” örnek gösterildi.

Yeni ortamda teknoloji şirketlerinin açık bir şekilde avantajlı 
olmasının beklendiği aktarılan raporda, hükümetlerin yeni 
sosyal yükümlülüklerinin ortaya çıkacağı, artan eşitsizliğin 

sosyal birlikteliğin bozulmasına yol açabileceği, bazı 
ülkelerde kurumlara olan güvenin azalabileceği kaydedildi.

abilecek.
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COVID-19 salgınının etkisiyle 
ihracattaki sert düşüş Mayıs’ta 
da devam etti. Mayıs 2020’de 

Türkiye’nin toplam ihracatı, geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 40,88’lik 
düşüşle 9 milyar 964 milyon dolara 
geriledi. Mayıs 2020’de ihracat 16,8 
milyar dolar olmuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
Mayıs ihracatının yıllık bazda 
düşmesine rağmen Nisan ayına göre 
yüzde 10,84 arttığını belirtti.

Nisan 2020’de ihracat, geçen 
senenin aynı ayına göre yüzde 41,38 
azalarak 8 milyar 993 milyon dolara 
gerilemişti.

Pekcan, “İhracatımızda en kötü 
geride kaldı, toparlanmaya başlıyoruz” 
dedi.

Dış ticaret açığı ikiye katlandı
Mayıs ayında ithalat da bir önceki 

Mayıs’ta
Türkiye’nin 

ihracatı 
yüzde 40,9

azaldı
Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 16 milyar 803 milyon dolar olan ihracat, Mayıs 2020’de 

yüzde 40,9’luk düşüşle 9 milyar 964 milyon dolara geriledi. Bu dönemde ithalat da yüzde 
27,69 azalarak 13 milyar 406 milyon dolara gerilerken, dış ticaret açığı yüzde 104’lük artışla 

3 milyar 442 milyon dolara yükseldi.

Dünya Bankası’ndan 
Türk Eximbank’a KOBİ 

finansman desteği
Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye Uzun 
Vadeli İhracat Finansmanı Garantisi Projesi için Türk 

Eximbank’a sağlanacak 250 milyon Euro tutarında kısmi 
kredi garantisini onayladı. Dünya Bankası’ndan yapılan 
açıklamada, projenin, 250’den az çalışana sahip ihracat 
odaklı küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) ile 

250-1500 çalışanı olan orta-büyük ölçekli işletmelerin uzun 
vadeli finansmana erişimini artırmayı amaçladığı bildirildi. 

Garantili kredi tutarlarının en az yüzde 70’inin ihracat odaklı 
KOBİ’lere sağlanacak alt krediler için kullanılacağı belirtilen 
açıklamada, garantili kredi tutarlarının en az yüzde 10’unun 

kadınları kapsayıcı şirketlere kullandırılacak kredilere 
ayrılacağı kaydedildi.
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yılın aynı ayına göre yüzde 27,69 
azalarak 13 milyar 406 milyon 
dolara geriledi. Bu dönemde dış 
ticaret açığı yüzde 104’lük artışla 3 
milyar 442 milyon dolara yükseldi.

Mayıs’ta ticaret hacmi bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 33,98 
azalarak 23 milyar 370 milyon dolar 
oldu.

İhracatın ithalatı karşılama 
oranı yüzde 74,3 olarak 
açıklandı
2020’nin Ocak-Mayıs 

döneminde toplam ihracat, geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 
19,7’lik düşüşle 61 milyar 626 
milyon dolara geriledi. Bu dönemde 
ithalat da yüzde 5,1’lik düşüşle 82 
milyar 612 milyon dolar oldu.

Otomotiv ihracatı 
yüzde 58 azaldı
2020 yılı Mayıs ayında ihracatta 

ilk sırada yine “Motorlu kara 
taşıtları” faslı, yani otomotiv yer 
aldı. Ancak bu kalemde yıllık bazda 
düşüş yüzde 58,1 oldu.

İhracatta otomotivi 914 milyon 
dolarla “kazanlar, makinalar, 
mekanik cihazlar ve aletler” ve 569 
milyon dolarla “kıymetli veya yarı 
kıymetli taşlar” takip etti.

Çin ile swap anlaşması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Çin Merkez Bankası ile 
yenilenen swap anlaşması çerçevesinde Çin Yuanı fonlamasının ilk 
kullandırımlarının 18 Haziran’da yapıldığını açıkladı. Bu sayede ilgili 
bankalar aracılığı ile çeşitli sektörlerdeki Türk şirketlerinin, Çin’den 

ithalatlarını RMB (Renminbi / Yuan) cinsinden ödeme yaparak 
gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Swap anlaşması kaynaklarının kullanılmış olması, uluslararası ticaret 
ödemelerinde yerel para kullanımı ve Türk firmalarının uluslararası 
likiditeye erişimi açısından önem arz etmekte olup aynı zamanda 

her iki ülke arasındaki mali işbirliğini de güçlendirecek bir adım olarak 
değerlendirilmektedir. Öte yandan ticari bankalar da uluslararası 

faaliyetlere ilişkin ürün yelpazelerini, söz konusu swap anlaşmasını 
dayanak alan bir strateji ile genişletebileceklerdir. TCMB, uluslararası 

ticaret ödemelerinin yerel para birimleri ile yapılmasının yanı sıra 
swap anlaşmalarını ve bu kaynaklarının kullanımını desteklemeye 

devam edecektir.”
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İş bulma ümidini kaybederek iş aramayı bırakan 
kitlenin dahil olduğu “iş gücüne dahil olmayan 
nüfus”, Mart döneminde 975 bin kişi artarak 32 

milyon 112 bine çıktı. Bu parametrenin etkisiyle 
TÜİK tarafından açıklanan Şubat, Mart ve Nisan 
aylarını içeren Mart dönemi işsizlik rakamlarına 
göre işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 573 
bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi oldu. İşsizlik 
oranı 0,9 puanlık azalış ile yüzde 13,2 seviyesinde 
gerçekleşti. Şubat döneminde işsizlik yüzde 13,6 
olarak açıklanmıştı.

Bu rakam olumlu gözükse de istihdam edilen 
kişi sayısında şubat döneminden Mart dönemine 
geçişte yaşanan keskin azalış dikkat çekti. Şubat 
2020 döneminde 26 milyon 753 bin vatandaşın 
işi vardı. Pandeminin de etkilerinin hissedilmeye 

başladığı mart dönemine gelindiğinde istihdam 
edilen kişi sayısı 26 milyon 133 bine indi.

İki dönem arasında 620 bin vatandaş işini 
kaybetmesine rağmen iki dönem arası işsizlik, 
oransal olarak azalmış oldu.

İstihdam oranı yüzde 42
İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Mart 

döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 
milyon 662 bin kişi azalarak 26 milyon 133 bin kişi, 
istihdam oranı ise 3,4 puanlık azalış ile yüzde 42,0 
oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım 
sektöründe 538 bin, inşaat sektöründe 248 bin, 
hizmet sektöründe 903 bin kişi azalırken, sanayi 
sektöründe ise 26 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin 

Mart ayında 
işsizlik yüzde 13,2
İşsizlik Mart döneminde Şubat dönemine göre 0,4 puan azalarak yüzde 13,2 olarak 
gerçekleşti. Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre işsiz sayısı 573 bin kişi 
azalarak 3 milyon 971 bin kişi oldu. İşsizlik azalmış gözükse de şubat ve mart dönemi 

arasında istihdam edilen kişi sayısı 620 bin azaldı. İşsizliğin azalmasında en önemli etken, 
iş gücüne dahil olmayan nüfustaki artış oldu.
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yüzde 16,4’ü tarım, yüzde 
21,1’i sanayi, yüzde 4,9’u 
inşaat, yüzde 57,6’sı ise 
hizmet sektöründe yer 
aldı.

İş gücüne katılım 
yüzde 48,4
İş gücü 2020 yılı Mart 

döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre 
2 milyon 235 bin kişi 
azalarak 30 milyon 104 
bin kişi, iş gücüne katılma 
oranı ise 4,5 puanlık azalış 
ile yüzde 48,4 olarak 
gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışanlar 
yüzde 29,1
Mart 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 4,8 puan azalarak 
yüzde 29,1 olarak gerçekleşti. Tarım 
dışı sektörde kayıt dışı çalışanların 
oranı bir önceki yılın aynı dönemine 
göre 4,5 puan azalarak yüzde 18,6 
oldu.

15-64 yaş grubunda işsizlik 
oranı bir önceki yılın aynı dönemine 
göre 0,8 puan azalışla yüzde 
13,5, tarım dışı işsizlik oranı ise 1,1 
puanlık azalışla yüzde 15,1 oldu. 
Bu yaş grubunda istihdam oranı 
3,5 puanlık azalışla yüzde 46,5; 
iş gücüne katılma oranı ise 4,7 
puanlık azalışla yüzde 53,7 oldu.

Genç işsizlik yüzde 24,6
15-24 yaş grubunu kapsayan 

genç nüfusta işsizlik oranı bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 
0,6 puan azalışla yüzde 24,6, 
istihdam oranı ise 5,1 puan azalarak 
yüzde 27,4 oldu. Aynı dönemde iş 
gücüne katılma oranı 7,2 puanlık 
azalışla yüzde 36,3 seviyesinde 
gerçekleşti. Ne eğitimde ne de 
istihdamda olanların oranı ise bir 

önceki yılın aynı dönemine göre 
4,2 puanlık artışla yüzde 27,9 
seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış 
işsizlik oranı bir önceki döneme 
göre 0,3 puan artarak yüzde 13,0 
oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme 
göre 33 bin kişi azalarak 3 milyon 
972 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış 
istihdam oranı bir önceki döneme 
göre 1,7 puan azalarak yüzde 42,6 
oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 
1 milyon 3 bin kişi azalarak 26 
milyon 512 bin kişi olarak tahmin 

edildi.
Mevsim etkisinden arındırılmış 

iş gücüne katılma oranı bir önceki 
döneme göre 1,7 puan azalarak 
yüzde 49,0 oldu. İş gücüne katılan 
sayısı 1 milyon 35 bin kişi azalarak 
30 milyon 484 bin kişi olarak 
tahmin edildi.

Ekonomik faaliyete göre, 
mevsim etkilerinden arındırılmış 
istihdam, tarım sektöründe 21 bin 
kişi, sanayi sektöründe 85 bin kişi, 
inşaat sektöründe 202 bin kişi, 
hizmet sektöründe 694 bin kişi 
azaldı.
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Türkiye’nin COVID-19 salgını etkilerini en ağır 
hissettiği, ekonominin neredeyse kapatıldığı 
nisan ayında sanayi üretimi yüzde 31,4 

azaldı. Beklentiler yüzde 17 seviyesinde daralma 
yaşanması yönündeydi. Beklentilerin çok çok 
üzerinde gerileyen sanayi üretiminde sanayinin 
lokomotif sektörleri otomotiv ve tekstildeki sert 
gerilemeler etkili oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verilerine göre tekstil sektöründe Nisan’da 
geçen yılın aynı ayına göre takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi üretimi düşüş yüzde 60,3; giyim 
sektöründe yüzde 60,3 ve otomotiv sektöründe 
ise yüzde 77,6 oldu. Bu üç sektördeki keskin üretim 
kayıpları sanayi üretimindeki düşüşün yarısını tek 
başına yarattı. TÜİK mart ayı küçülme verisini de 
yüzde 2’den yüzde 1,7’ye revize etti.

TÜİK veri toplamakta güçlük çekti
TÜİK, sanayi üretimi verilerini açıklarken veri 

toplamada yaşadığı güçlüğe de dikkat çekti 

ve gelecek aylarda revizyon yapabileceğinin 
sinyalini verdi. TÜİK açıklamasında “2020 Nisan 
KDV beyannamelerinin tamamı verilmemiştir. 
Bu nedenle, 2020 Nisan’a ilişkin Sanayi Üretim 
Endeksi uluslararası norm ve metodolojiler 
doğrultusunda aylık sanayi üretim anketinin yanı 
sıra, KDV beyannameleri, e-fatura, e-arşiv fatura, 
e-bilet, e-serbest meslek makbuzu, kartlı ödeme 
ve dış ticaret verileri gibi alternatif veri kaynakları 
kullanılarak hesaplanmıştır. KDV beyannamesi 
verilerinin temin edilmesinin akabinde gerekli 
olması halinde yayımlanan endeksler revize 
edilecektir” denildi.

Mart’a nazaran daralma yüzde 30,4
COVID-19 salgını öncesi sanayi üretimi üst üste 

altı ay boyunca büyüme göstermiş Şubat’ta ise 
yüzde 7,5 gibi güçlü bir artış yakalamıştı.

Ancak pandeminin sonrasında ekonomik 
aktivitedeki sert yavaşlama sanayi üretiminde 

Sanayi üretimi
Nisan’da
yüzde 31,4 daraldı

Türkiye sanayisi, COVID-19 salgınının etkisiyle ekonomik aktivitenin neredeyse durduğu 
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Türkiye’nin COVID-19 salgını etkilerini en ağır 
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kullanılarak hesaplanmıştır. KDV beyannamesi 
verilerinin temin edilmesinin akabinde gerekli 
olması halinde yayımlanan endeksler revize 
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Mart’tan itibaren beklentilerin 
gerçekleşmesini engellemişti. 
Mart’ta da sanayi üretiminde 
büyüme beklenirken yüzde 1,7 
daralma yaşanmıştı. Nisan’da 
en kötü beklentilerin bile 
üzerinde daralma gerçekleşti. 
Aylık sanayi üretiminde daralma 
mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış olarak Mart’a göre 
yüzde 30,4 oldu.

Sektörlerde durum
Başta otomotiv olmak üzere 

imalat sanayinde birçok fabrika 
Mart ayının ikinci yarısından 
itibaren karantina önlemleri 
kapsamında üretime geçici olarak 
ara vermişlerdi. Bu kapatmalar 
elbette verilere de yansıdı. Gıda 
sektöründe yüzde 10,2 daralmanın 
imalat sanayine etkisi 1,1 puanlık 
düşüş oldu. İçecek sektöründe 
yüzde 35,8 üretim kaybının etkisi, 
ağırlığı düşük olduğu için 0,2 
puanda kaldı.

Otomotivde yüzde 
77,6’lık daralma
Türkiye’nin dünya piyasalarında 

da adından söz ettirdiği ihracatçı 
sektörlerden tekstil ve giyim 
de keskin bir duruş yaşadı. Bu 
sektörlerde yüzde 60,3 daralma 
var, iki sektörün sırasıyla imalat 
sanayiye etkisi 6,5 ve 4,1 puan 
kaybettirici yönde oldu. Deri 
sektörü de yüzde 61’lik gerilemeyle 
0,8 puanlık negatif etki yaptı. 
Aslında sanayide üretimi düşmeyen 
hiçbir sektör yok. Ama ekonomide 
ağırlığı yüksek olan sektörlerdeki 
sert düşüşler sanayiyi çok daha 
olumsuz etkiledi. Yine ihracatçı 
diğer sektörümüz kimyada yüzde 
16,2’lik kayıpla 0,9 puanlık negatif 
etki yaşatıldı. Kauçuk ve plastikte 
yüzde 32,5 üretim kaybının etkisi 
1,5 puan. Ana metal yüzde 25 
daraldı, 2,2 puan da sanayiyi 
küçülttü. Fabrikasyon metal 
ürünlerinde yüzde 27,6 düşüş, 2 
puanlık kayba neden oldu. Elektrikli 
teçhizatta yüzde 40,2 üretim kaybı 

makine ve ekipmanda yüzde 27,9 
kayıp var. İhracatın ve ekonominin 
lokomotifi otomotivde yüzde 

77,6’lık üretim kaybının imalat 
sanayiye geriletici etkisi 4,8 puan 
seviyesinde.

Elektrik talebinde yukarı 
yönlü seyir

Ekonomik büyüme açısından en büyük göstergelerden biri olarak 
görülen elektrik talebi COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamındaki 
çeşitli kısıtların kalkmasıyla daha önceki aylarda görülen azalışların 
aksine 17 Haziran itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 
artış göstererek, normalleşme sürecinin sinyalini vermeye başladı.
Nisanda elektrik tüketimi yıllık bazda yüzde 16 oranında düşmüştü. Bu 
oran Mayıs ayında yüzde 17 daralma olarak gerçekleşti. 
Daralma yaşanan dönemde doğal gaz santrallerinin elektrik 
üretimindeki payı, tarihin en düşük seviyesine geriledi. Özellikle 15-20 
Haziran haftasından itibaren ise bakım dönemlerini tamamlayan ithal 
kömürlü santraller, saatlik ortalama 6 bin 500 megavat olan üretim 
seviyelerini 8 bin megavata kadar yükseltti. Yerli kömür santralleri de 
geçici çalışma izni verilen santrallerin etkisiyle üretimi saatlik ortalama 
4 bin 300 megavattan 
5 bin 200 megavat 
seviyesine yükseltti. Doğal 
gaz santralleri tarafında 
ise bu ayın ilk haftasında 
4 bin 200 megavat olan 
saatlik üretim, ayın üçüncü 
haftasında ortalama 5 bin 
300 megavat seviyesine 
yükseldi.
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Enflasyon Mayıs’ta aylık yüzde 1,36 olurken yıllık bazda yüzde 11.39’a yükseldi. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı 
enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre 
enflasyon Mayıs’ta aylık yüzde 1,36 olurken 

yıllık yüzde 11,39’a yükseldi. Genel beklenti, 
enflasyonun aylık bazda yüzde 0,7; yıllık bazda ise 
yüzde 10,66 şeklinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Üretici fiyat endeksi (ÜFE) aylık yüzde 1,54; 
yıllık 5,53 arttı. Gıda fiyatları bu dönemde aylık 
yüzde 0,24 artarken bu oran önceki ay yüzde 
2,53’tü. Çekirdek enflasyon da yıllık yüzde 9,93’ten 
yüzde 10,32’ye yükseldi.

TÜFE’de Mayıs ayında bir önceki aya göre 
yüzde 1,36; bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 
4,57; bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,39 
ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,10 artış 
gerçekleşti.

Ana harcama grupları
Yıllık en düşük artış yüzde 2,98 ile haberleşme 

grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına 
göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar 
sırasıyla, yüzde 3,74 ile eğlence ve kültür, yüzde 
6,69 ile ulaştırma ve yüzde 7,68 ile giyim ve 
ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı 
ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise 
sırasıyla, yüzde 21,41 ile alkollü içecekler ve tütün, 
yüzde 20,86 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 

14,45 ile konut oldu.
Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Mayıs 

ayında azalış gösteren ana grup olmadı. En az 
artış gösteren gruplar ise yüzde 0,16 ile lokanta 
ve oteller, yüzde 0,22 ile sağlık ve yüzde 0,24 ile 
gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, ana 
harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Mayıs ayında 
artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 
6,85 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 3,30 ile ulaştırma 
ve yüzde 1,92 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Mayıs 2020’de, endekste kapsanan 418 
maddeden, 66 maddenin ortalama fiyatında düşüş 
gerçekleşirken, 70 maddenin ortalama fiyatında 
değişim olmadı. 282 maddenin ortalama fiyatında 
ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler 

ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2020 yılı Mayıs 
ayında bir önceki aya göre yüzde 1,52; bir önceki 
yılın Aralık ayına göre yüzde 3,79; bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 11,21 ve on iki aylık 
ortalamalara göre yüzde 11,74 artış gerçekleşti.

Yİ-ÜFE
Yurt için üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) Mayıs 

ayında bir önceki aya göre yüzde 1,54; bir önceki 

Enflasyon
Mayıs’ta

tahminleri aştı
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yılın Aralık ayına göre yüzde 
6,15; bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 5,53 ve on iki aylık 
ortalamalara göre yüzde 9,14 artış 
gösterdi.

Sanayinin dört ana sektörü
Sanayinin dört sektörünün 

yıllık değişimleri; madencilik ve taş 
ocakçılığında yüzde 3,63; imalatta 
yüzde 4,98; elektrik, gaz üretimi 
ve dağıtımında yüzde 14,49; su 
temininde yüzde 6,61 artış olarak 
gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık 
değişimleri; ara malında yüzde 
6,09; dayanıklı tüketim malında 
yüzde 14,90; dayanıksız tüketim 
malında yüzde 9,01 artış, enerjide 
yüzde 11,92 azalış, sermaye 
malında yüzde 10,27 artış olarak 
gerçekleşti.

Sanayinin dört sektörünün 
aylık değişimleri; madencilik ve 
taşocakçılığında yüzde 1,74 azalış, 
imalatta yüzde 1,62; elektrik, gaz 
üretimi ve dağıtımında yüzde 2,46 
artış, su temininde yüzde 0,61 
azalış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık 
değişimleri; ara malında yüzde 1,52; 
dayanıklı tüketim malında yüzde 
2,44; dayanıksız tüketim malında 
yüzde 1,45; enerjide yüzde 1,73; 
sermaye malında yüzde 1,34 artış 
olarak gerçekleşti.

Yıllık en yüksek azalış ham 
petrol ve doğal gazda
Yıllık en fazla azalış yüzde 

61,57 ile ham petrol ve doğal gaz, 
yüzde 51,27 ile kok ve rafine petrol 
ürünleri olarak gerçekleşti. Buna 
karşılık metal cevherleri yüzde 
23,24; tütün ürünleri yüzde 22,38; 
diğer mamul eşyalar yüzde 20,55 
ile endekslerin en fazla arttığı alt 
sektörler oldu.

Aylık en fazla azalış; yüzde 
32,31 ile ham petrol ve doğal 
gaz ürünleri, yüzde 1,56 ile deri 
ve ilgili ürünler, yüzde 0,61 ile 
suyun toplanması, arıtılması ve 
dağıtılması olarak gerçekleşti. 

Buna karşılık kok ve rafine petrol 
ürünleri yüzde 4,93; kağıt ve 
kağıt ürünleri yüzde 4,54; basım 

ve kayıt hizmetleri yüzde 3,57 
ile endekslerin en fazla arttığı alt 
sektörler oldu.

TCMB anketine göre 
yılsonu TÜFE beklentisi 

yüzde 9,54
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) reel sektör, finansal 
sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 64 katılımcıyla 
gerçekleştirdiği “2020 yılı Haziran ayı Beklenti Anketi”ni yayımladı.
Haziran ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,50 oldu. 
Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,38’den yüzde 9,54’e çıktı. 12 ay 
sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9,20’den yüzde 9,03’e gerilerken, 24 
ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 8,30’dan yüzde 8,38’e çıktı.
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 7,0180’den 6,9922’ye 
gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 7,2204’ten 7,2208’e 
yükseldi.
Bir önceki anket döneminde 7,2 milyar dolar olan yıl sonu cari 
işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 11,6 milyar dolara yükseldi. 
Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 16,8 milyar dolardan 17,3 
milyar dolara çıktı.
Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2020 ve 2021 yılları büyüme 
beklentileri bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde eksi 
1,3 ve yüzde 4,6 olarak gerçekleşti.
Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi 
yüzde 8,28’den yüzde 7,76’ya düştü.
TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası 
beklentileri sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 7,59 olarak kayıtlara geçti.
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COVID-19 salgınının etkili olduğu Nisan ayın-
da cari işlemler dengesi, 5 milyar 62 milyon 
dolar açık verdi. Açık, geçen senenin aynı 

ayında 469 milyon dolar, Mart 2020’de 4 milyar 
844 milyon dolardı. Son 12 aylık cari açık 3 milyar 
291 milyon dolar oldu.

2020’nin ilk dört aylık dönemindeki cari açık 12 
milyar 855 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Nisan’da 
açığın yükselmesinde, bu dönemde dış ticaret 
açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 
279 milyon dolar artarak 3 milyar 810 milyon dolara 
ulaşması ve geçen yılın Nisan ayında 2 milyar 333 
milyon dolar net 
fazla veren hiz-
metler dengesinde 
bu ay 240 milyon 
doları net açık 
gerçekleşmesi etkili 
oldu.

Altın ve enerji 
hariç cari işlem-
ler hesabı ise, bir 

önceki yılın Nisan ayında 3.257 milyon ABD doları 
fazla vermişken, bu ayda 3.315 milyon ABD doları 
açık verdi.

Yabancı çıktı, rezervler eridi
Nisan’da yabancılar 847 milyon dolarlık hisse, 2 

milyar 814 milyon dolarlık tahvil satarak Türkiye’den 
toplamda 3 milyar 661 milyon dolarlık çıkış yaptı.

Cari açık ve yabancı sıcak para çıkışı nedeniyle 
rezerv varlıklar Nisan’da 8 milyar 605 milyon dolar, 
Ocak-Nisan döneminde 25 milyar 128 milyon dolar 
azaldı.

Karantinanın etkisiyle Nisan’da turizm geliri 0 
(sıfır) olarak kayıtlara geçti.

Nisan’da cari açık 
5 milyar dolara yükseldi

GÖSTERGE

Bir önceki yılın Nisan ayında 469 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, 
bu yılın aynı ayında 5 milyar 62 milyon dolar açık gerçekleşti.
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Nisan’da cari açık 
5 milyar dolara yükseldi
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Bir önceki yılın Nisan ayında 469 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, 
bu yılın aynı ayında 5 milyar 62 milyon dolar açık gerçekleşti.
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Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı Mayıs ayında 
12 milyar 52 milyon TL açık vermiş iken 2020 
yılı Mayıs ayında 17 milyar 301 milyon TL açık 

verdi. 2019 yılı Mayıs ayında faiz dışı açık 4 milyar 
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gerçekleşti. Faiz harcamaları 9 milyar 664 milyon 
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göre yüzde 2,2 oranında arttı. Giderlerin bütçe 
ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2019 
yılındaki yüzde 
8,7’den 2020 
yılında yüzde 
7,8’ye düştü.

Faiz hariç 
bütçe giderleri 
geçen yılın 
aynı ayına göre 
binde 2 oranında 
artarak 75 

milyar 782 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç 
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Vergi gelirleri 55 milyar 281 milyon TL, genel bütçe 
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2019 yılı Mayıs ayında bütçe gelirleri 71 milyar 
551 milyon TL iken 2020 yılının aynı ayında yüzde 
4,8 oranında azalarak 68 milyar 145 milyon TL 
olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe 
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dışı bütçe giderleri 75,8 milyar TL ve faiz dışı açık ise 7,6 milyar TL oldu.



76 HAZİRAN 2020

GÖSTERGE

Mayıs ayı için açıklanan verilere göre Tüketici 
Güven Endeksi bir önceki aya göre yüzde 
5,2 oranında, Reel Kesim Güven Endeksi bir 

önceki aya göre yüzde 15,1 oranında ve Ekonomik 
Güven Endeksi bir önceki aya göre yüzde 20,4 
oranında artış gösterdi.

Tüketici Güven Endeksi
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş 

birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçla-
rından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış 
tüketici güven endeksi, Haziran’da bir önceki aya 
göre yüzde 5,2 arttı. Mayıs ayında 59,5 olan endeks 
değeri Haziran’da 62,6’ya yükseldi.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz 
konusu dönemde yüzde 0,8 artarak 79,9 oldu. 
Genel ekonomik durum beklentisi de aylık bazda 
yüzde 4,5 yükselerek 85,5’e ulaştı. İşsiz sayısı bek-
lentisi endeksi bu ay, geçen aya göre yüzde 12,2 ar-
tarak 62,1 olarak gerçekleşti. Tasarruf etme ihtimali 
endeksi de yüzde 6,5 
artışla 23,1 oldu.

Reel Kesim 
Güven Endeksi
2020 yılı Mayıs 

ayında Reel Kesim 
Güven Endeksi, bir 
önceki aya göre 10,1 
puan artarak 76,9 
seviyesinde gerçek-
leşti. Endeksi oluştu-
ran anket sorularına 
ait yayılma endeks-
leri incelendiğinde, 
gelecek üç aydaki 

ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim 
hacmi, genel gidişat, sabit sermaye yatırım harca-
ması, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı ve 
mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler 
endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki 
toplam sipariş miktarı ve mevcut toplam sipariş 
miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış 
yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven 
endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 11,2 puan 
artarak 73,5 seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomik Güven Endeksi
Ekonomik güven endeksi ise Nisan ayında 51,3 

iken, Mayıs ayında yüzde 20,4 oranında artarak 61,7 
değerine yükseldi.

Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketi-
ci, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende 
ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki 
artışlardan kaynaklandı.

Güven endekslerinde
aylık bazda artışlar
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Sırbistan, orta ölçekli bir 
piyasa ve pazar yapısına sahip 
olup, büyüme potansiyeli vaat 
eden Balkan ülkelerinden biri 
olarak dikkat çekmektedir. 90’lı 
ve 2000’li yılları komşu ülkelerle 
anlaşmazlık ve çatışmalar geçir-
mesi, ekonomik gelişimin sekteye 
uğramasına sebep olmuştur. Bu 
sebeple, 2010 yılından sonra 
ekonomide daha belirgin bir 
toparlanma dikkat çekmektedir. 
Özellikle 2010 yılında yürürlüğe 
konan uzun dönem ekonomik 
büyüme planı sonrası Sırbistan’ın 
büyümesinde ve ihracatında dik-
kat çekici bir artış kaydedilmiştir.

Ülkenin ekonomik yapısı, 
reform politikalarının uygulan-
dığı diğer geçiş ekonomilerinde 
olduğu gibi, tarımdan, sanayi 
ve hizmetler sektörüne doğru 
kaymaktadır. Tarım sektörü yıllar 
itibariyle azalan payına rağmen, 
ülke ekonomisinde hala önemli 

bir konuma sahiptir. Ülke yüzöl-
çümünün yüzde 70’inin tarım 
arazisi olması ve söz konusu ara-
zilerin çoğunun ekilebilir olması 
da tarımı önemli kılan zengin-
liklerdendir. Tarım sektöründeki 
başlıca ürünler; mısır, buğday, 
arpa, soya, ayçiçeği, tahıllar ve 
şeker pancarıdır.

Sanayi sektörü, ekonomik 
gelişim açısından en çok önem 
verilen sektörlerden olup, yabancı 
sermaye desteğiyle güçlendiril-
meye devam edilmektedir. Sanayi 
üretiminin başında; kimya, tekstil, 
otomobil üretimi, mobilya ve gıda 
işleme gibi sektörler gelmektedir. 
Son yıllarda, üretimi ve ticareti 
geliştirmeye yönelik çabalar Sır-
bistan Rusya ve Asya ülkeleriyle 
işbirliği yapmaya yönlendirmiştir. 
Ayrıca, Avrupa’dan Uzakdoğu’ya 
giden yatırımları kendine çekmeyi 
başarması, Sırbistan’ın Balkanla-
rın Çin’i olarak anılmaya başlama-

sını sağlamıştır.
Sırbistan’da doğal kaynaklar 

zengin bir yapıya sahip olma-
makla birlikte, belirli maden 
yataklarının varlığı, ekonomiye 
katkı sağlamaktadır. Özellikle; 
kömür, linyit ve demir yatakları, 
altın ve gümüş madencilikte başı 
çekmektedir. Maden yataklarının 
sınır bölgelerinde bulunması, 
komşu ülkelerle süregelen politik 
anlaşmazlıkların ve çatışmaların 
önemli sebeplerinden biridir. 
Madenlerin gelecek 20 yıl içinde 
tükeneceğine yönelik öngörüler, 
Sırbistan’ın yenilenebilir enerji 
kaynaklarına ve hidroelektrik 
üretimine yönelmesini sağlamak-
tadır.

Ülkede, bankacılık ve finans 
sisteminin gelişmesi doğrultusun-
da, mali hizmetler sektörü dikkat 
çekici bir büyüme kaydetmiştir. 
Sermaye piyasaları ve sigorta 
sektörü ise atıl potansiyele sahip 

Avrupa’dan Uzak Doğu’ya giden yatırımları
çekmeyi başaran ülke

SIRBİSTAN

GÖSTERGE
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olup, gelişime açık yapıdadır. 
Tüketici kredilerinin yaygınlaşması, 
perakende sektörünün de hızlı bir 
gelişim kaydetmesini sağlamıştır. 
Küresel piyasalardaki dalgalanma-
lardan yoğun biçimde etkilenen 
inşaat sektörü ise hem genel eko-
nomi, hem de yatırımlar açısından 
önemli bir konuma sahiptir.

Sırbistan’ın reform politika-
larının en önemli aşamalarından 
biri de bölge ve küresel ticaret 
sistemiyle bütünleşme çabaları ol-
muştur. Bu kapsamda, Sırbistan’ın 
2007’de Merkezi Avrupa Ülkeleri 
Serbest Ticaret Anlaşması’na dahil 
olması ve Bağımsız Devletler Top-
luluğu dışında Rusya ile serbest 
ticaret anlaşması imzalayan tek 
ülke olması, dış ticaret hacmi-
ni geliştirici hamleler olmuştur. 
Ülkenin temel ihracat kalemleri;  
“otomobiller, elektrik motorları, 
tel ve kablolar, elektrik iletkenleri, 
fiber optik kablolar”, temel ithalat 
kalemleri ise; “ham petrol, petrol 
gazları, kara taşıtları aksam ve 
parçaları, ilaçlar ve eczacılık ürün-
leri” şeklindedir.

İş yapma Kolaylığı Endeksi’nde 
44./190 sırada yer alan Sırbistan, 
doğrudan yabancı yatırımları, 
her zaman ekonomik gelişmenin 
önemli bir parçası olarak görmek-
tedir. Ülkenin stratejik konumu, 
yatırım teşvikleri, göreceli ucuz 
ve kalifiye olan bir işgücüne sahip 
olması ve imzaladığı farklı serbest 
ticaret anlaşmaları, doğrudan 
yabancı yatırımları cazip kılan 
unsurlardır. Yaklaşık 50 ülke ile 
imzalanan ikili yatırım anlaşmaları 
da, doğrudan yabancı yatırımların 
gelişmesini sağlamıştır.

Türkiye-Sırbistan ilişkileri
Türkiye’nin Sırbistan’ı gerek 

bölge istikrarı açısından kritik bir 
konumda görmesi, gerekse ikili 
ticari ilişkilerin geliştirilme çabası, 
ilişkilerin gelişmesini sağlamıştır. 
Sırbistan’ın Türkiye-AB arasında 
geçiş güzergahında bulunması 
da, Türkiye için kilit önemde bir 
konudur. 2017-18 yıllarında gerçek-

leştirilen karşılıklı resmi ziyaretler, 
ilişkilerin politik ve ekonomik düz-
lemde gelişmesini sağlamıştır. 

İki ülke arasında ticari ve eko-
nomik ilişkileri geliştirme yönünde 
atılmış en önemli hamle 2010 yı-
lında imzalanıp, 2015’de yürürlüğe 
giren serbest ticaret anlaşması’dır. 
Söz konusu anlaşma kapsamında 
2015’ten bu yana sanayi ürünlerinin 
karşılıklı ithalatı, gümrük vergisin-
den muaf olarak yapılmaktadır. 
Ancak, serbest ticaret anlaşmasının 
varlığına rağmen, ikili dış ticaret 
hacmi ciddi bir atıl potansiyele 
sahiptir.

Türkiye’nin Sırbistan’a ihraç 
ettiği temel ürünler, “örme mensu-
cat, inşaat malzemeleri, mobilyalar, 
kağıt ürünleri, yaş meyve ve sebze”, 
Türkiye’nin Sırbistan’dan ithal ettiği 

temel ürünler ise; “petrol yağları, 
demir-çelik, bakır, otomobil lastik-
leri ve ham deri” şeklindedir. 

Sırbistan, doğrudan yabancı 
yatırımların geliştirilmesine verdiği 
önem doğrultusunda, Türkiye’den 
gelen yatırımlar için her zaman 
talepkar davranmaktadır. Sırbistan 
Yatırım Geliştirme Ajansı tarafın-
dan, yatırımları cazip kılan temel 
etkenler olarak; merkezi coğrafi 
lokasyon, kalifiye işgücü, rekabetçi 
işletme maliyetleri, serbest bölge-
lerin varlığı ve teşvik mekanizması 
gösterilmektedir. Yatırımda öncül 
sektörler olarak ise; tekstil, oto-
motiv, gıda, enerji ve turizm dikkat 
çekmektedir. Yatırımlarla ilgili 
ayrıntılı bilgilere, Sırbistan Yatırım 
Geliştirme Ajansı’ndan erişilebil-
mektedir. (https://ras.gov.rs/en) 
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sektörler olarak ise; tekstil, oto-
motiv, gıda, enerji ve turizm dikkat 
çekmektedir. Yatırımlarla ilgili 
ayrıntılı bilgilere, Sırbistan Yatırım 
Geliştirme Ajansı’ndan erişilebil-
mektedir. (https://ras.gov.rs/en) 
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*Çeyreklik açıklanmakta olup, III. çeyrek verileridir.  **Aylık bazda olanlar tescil değil, başvuru verileridir.
 Kaynak: TÜİK, TCMB, RİSK MERKEZİ, BUMKO, T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI, TOBB, TPMK, T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, ISO 
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