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EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, “Yaşamak için yaşatmak 
lazım” diyerek salgın sürecinde üreten 
kesimin etkili desteklerle ayakta tutulması 
gerektiğini söyledi.
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54Yaşamak için yaşatmak lazım!

Dünya salgına karışı aldıkları 
finansal önlemleri uyguluyor

Yorgancılar’dan gıda güvenliği 
tarımsal planlama uyarısı

“İnsan olmazsa 
ekonomi olmaz”

“Birlik ve beraberlik içinde 
mücadelemizi sürdürüyoruz”

Mart ayında yıllık enflasyon 
yüzde 11,86

Temel ekonomik göstergeler

Dünya ekonomisi 
resesyon kıskacında

EBSO’nun COVID-19 anketinden 
çıkan çözüm formülü

Ege Bölgesi’nden Mart’ta 
1 milyar 95 milyon dolarlık ihracat

EBSO, salgın sürecinde 
sanayicinin yanında

Ulusal egemenliğimiz
100 yaşında

Ocak ayında
işsizlik yüzde 13,8

EBSO İl Pandemi Kurulu
STK Komitesinde…

Sanayi üretimi Şubat’ta
yıllık yüzde 7,5 arttı

60 Yatırıma açık bir tarım ve 
turizm ülkesi MISIR

İhracata virüs freni





4 NİSAN 2020

II. Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşanan en büyük 
kriz olarak tanımlanan Covid-19 pandemisi; her ülkeyi, 
her kesimi, her işletmeyi farklı seviyelerde de olsa etkisi 
altına aldı. Ülkeler de bu krizi atlatabilmek için tarihi-
nin en büyük desteklerini peş peşe açıklamaya devam 
etmektedir.

Uluslararası kuruluşlar tarafından da, küresel ekono-
mide resesyon beklentileri daha güçlü ifade edilmekte, 
büyüme tahminlerinde aşağı yönlü büyük revizeler yapıl-
maktadır. Öyle ki, Uluslararası Para Fonu (IMF), 2020’ye 
yönelik küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 
3,3’ten yüzde -3,0’a düşürürken,  Dünya Ticaret Örgütü 
iyimser senaryoda dahi ticaretin yüzde 13 daralacağı 
öngörüsünde bulundu.

Türkiye için de, benzer şekilde yüzde 5 daralma bek-
lentisi IMF tarafından açıklandı. 

Biz de, üyelerimizin bu zorlu süreçten nasıl etkilen-
diklerini tespit etmek amacıyla bir anket düzenledik. 
Detaylarına ilerleyen sayfalardan ulaşabileceğiniz anket 
sonuçlarında birkaç önemli başlığın altını çizmek isterim. 

● Üyelerimizin; hem içerde, hem dışarda çift yönlü 
olarak siparişlerinde ortalama yüzde 80 gibi bir daralma 
ile karşı karşıya olmaları, 

● Yüzde 17,1’inin üretimlerini tamamen durdururken, 
yüzde 83’ünün farklı oranlarda da olsa üretimlerini 
azaltmaları,

● Her sektör temsilcisinden 2’sinin üretime ara ver-
meyi planlaması, 

● Nakit akışında bozulma, sipariş iptalleri ve tedarik 
ağındaki sıkıntıların en önemli sorunlar olarak belirtilme-
si,

Sürecin geldiği noktayı göstermesi açısından oldukça 
önemlidir.  

Zira, üretimin sürdürülebilirliğinin risk altına girmesi, 
bugün en son isteyeceğimiz şey olmalıdır. O nedenle de 
diyoruz ki; “Yaşamak için yaşatmak lazım.”

Sanayicimizi, çiftçimizi, vatandaşı etkili desteklerle 
bu süreçte ayağa kaldırmamız, ekonomimizin sürdürü-
lebilirliği açısından da büyük önem taşımaktadır.  

Bu farkındalıkla; hem ankette ifade edilen konuları, 
hem de üyelerimizden Odamıza bire bir iletilen konuları 
alt alta koyduğumuzda kısa vadede atılması gereken 
adımlar da ortaya çıktı. Bunlar;

1- Gerek firmalarımızın gerekse vatandaşların acil 
ihtiyacı olan nakit para yardımı 

2- Devletten alacağı olan firmalarımıza ödemeleri-
nin yapılması 

3- Mücbir sebep kapsamına tüm sektörlerimizin 
dahil edilerek, enerji faturaları ve kiraların ertelenmesi 

4- İşsizlik fonunun devreye alınması 
Olası zincirleme etkileri minimuma çekebilecek acil 

önlemlerdir.
Salgın sürecinin sona ereceği tarihle ilgili farklı 

senaryolar paylaşılsa da; er ya da geç biteceği dikkate 
alınarak, önce kendi sağlığımızı koruyarak, sonra 
da firmalarımızın ve çalışanlarımızın bu süreçten 
en az hasarı almasını sağlayarak yolumuza devam 
edebilmeliyiz. Çünkü, salgın sonrası baskılanan 
talepte beklenen patlamanın dikkate alınarak, sanayi 
tesislerimizin ve lojistik ağın hazırlıklı olması gerektiği 
inancındayız. 

Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak; bu sürecin 
en başında olduğu gibi, ilerleyen dönemlerde ve 
sonrasında da konularınızın çözüm ortağı olmaya 
devam edeceğimizi hatırlatır, sağlıklı günler dilerim. 
Allah hepimizin yardımcısı olsun.

YAŞAMAK İÇİN YAŞATMAK LAZIM!

Ender YORGANCILAR
Ege Bölgesi Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

ender.yorgancilar@ebso.org.tr

       @EYorgancilar
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Dünyayı etkisi altına alan 
COVID-19 salgını, doğrudan 
veya dolaylı olarak küresel 

boyutta yüz milyonlarca insanı 
etkilemiş durumda. Virüs üç 
milyona yakın insana bulaşırken 
Nisan ayı sonu itibariyle 200 bin 
civarında insan hayatını kaybetti. 
İki milyon vakanın yedi yüz bine 
yakını sadece Amerika Birleşik 
Devletleri’nde görülürken bir 
o kadarı da beş büyük Avrupa 
ülkesinde bulunuyor. Kayıpların 
ağırlıklı çoğunluğu da söz konusu 
toplam altı ülkede gerçekleşmiş 
durumda.

COVID-19 virüsünün 
bulaşıcılık anlamında bugüne 
kadar görülen SARS ve MERS 
gibi benzerlerinden çok daha 
güçlü olması ve halen doğrudan 
enfeksiyonu iyileştiren bir aşı 
veya ilaç bulunanamamış olması 
nedeniyle salgınla en önemli 
mücadele şeklinin “virüsü 
kapmamak” olduğunun altını 
çiziyorlar. Bu da dünya çapında 
iş ve özel hayatta mecburi 
kısıtlamaları beraberinde getirmiş 
durumda.

Küresel sanayi üretimi, 
virüs nedeniyle durma 
noktasında
Dünyadaki sanayi üretiminin 

çok önemli bölümünü 
gerçekleştiren ABD ve beş Avrupa 
ülkesi karantina altında bulunuyor. 
Bu ülkelerde firmalar yüz binlerce 
çalışanın işlerine son vermek 
zorunda kaldı. Özellikle Britanya 
ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 
işsizlik fonuna yapılan başvurular, 
tarihin en yüksek seviyesine 
gelmiş durumda.

Petrol piyasası çıkış 
arayışında
Karantina uygulamaları ile 

birlikte azalan petrol talebi, ham 
petrol fiyatlarının görülmemiş 
oranlarda düşmesi sonucunu 
doğurdu. Devam eden üretim 
nedeniyle küresel çapta stoklar 
ağzına kadar dolarken pek çok 
ülke, aktif kuyularının bir kısmını 
kapatmak noktasına geldi. Öte 
yandan üretimin düşürülmesi için 
yapılan görüşmelerde Rusya ve 
Suudi Arabistan arasında yaşanan 
gerilim, başta Avrupa ve ABD 

olmak üzere pek çok büyük çaplı 
finans piyasalarında endekslerin 
dalgalanması sonucunu 
beraberinde getirdi. Görünüşte 
Rusya ile Suudi Arabistan arasında 
gerçekleşen, ancak aslında ABD ile 
Rusya arasında yaşandığı belirtilen 
gerilimin ardından OPEC üyesi 
ülkeler, günlük üretimi yüzde 10 
seviyesinde kısma kararı aldılar. 
Ancak bu da petrol fiyatlarında 
elle tutulur bir toparlanmayı 
sağlamaya yetmedi.

Küresel işgücü piyasası
Uluslararası Çalışma Örgütü 

(ILO), COVID-19 krizinin 2020’nin 
ikinci çeyreğinde küresel olarak 
çalışma saatlerinin yüzde 
6,7’sini ortadan kaldırmasının 
beklendiğini, bunun da 195 
milyon kişinin tam zamanlı işini 
kaybetmesi anlamına geleceğini 
bildirdi. ILO’nun konuyla ilgili 
raporuna göre imalat sanayi, 
konaklama ve gıda hizmetleri, 
perakende, ticari ve idari 
faaliyetler, krizden en çok zarar 
gören sektörler. Raporda özellikle 
üst ve orta gelirli ülkeler başta 

Salgın nedeniyle yüz binlerce insan hayatını, yüz milyonlarca 
insan ise işlerini kaybetti. IMF bu yıl dünya ekonomisinin 
yüzde 3 oranında küçülmesini bekliyor.

Dünya
ekonomisi 
resesyon 
kıskacında
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olmak üzere, farklı gelir 
gruplarında toplamda yüzde 
7’ye ve 100 milyon tam 
zamanlı işçiye tekabül eden 
büyük kayıplar beklendiği 
belirtiliyor.

USD tüm dünyada 
değerleniyor
COVID-19 tehdidinin ne 

kadar süreceği ve ekonomi 
üzerindeki etkisinin tam 
anlamıyla nasıl olacağı 
konusundaki belirsizlikler 
sürerken tüm dünyadaki 
yatırımcılar, ellerindeki tüm 
riskli varlıkları satarak nakite, haliyle 
de Amerikan Doları’na yönelmeye 
başladı. Bu da doların hemen 
hemen tüm para birimleri karşısında 
yükselmesine yol açtı. Üstelik söz 
konusu durum, Amerikan merkez 
bankası FED’in üst üste faiz 
indirimleri ile piyasaya trilyonlarca 
dolar enjekte etmesine rağmen 
yaşandı.

Türkiye’ye ilişkin 
uluslararası öngörüler
Uluslararası Para Fonu (IMF), 

COVID-19 salgını kaynaklı ekonomik 
durgunluğun etkisiyle bu yıla 
ilişkin küresel büyüme tahminini 
düşürürken, 2021 yılına dair 
beklentisini ise yükseltti. Dünya 
Ekonomik Görünüm Raporu’nun 
Nisan 2020 sayısını “Büyük Tecrit” 
başlığı ile yayımlayan IMF, Türkiye 
ekonomisinin bu yıl yüzde 5 
daralacağını, 2021’de ise yüzde 
5 büyüyeceğini tahmin ediyor. 
Raporda Türkiye için enflasyon 
tahmini de bu yıl ve gelecek yıl için 
yüzde 12 olarak belirlendi. Ülkedeki 
işsizlik oranının ise bu yıl 17,2, 
gelecek yıl yüzde 15,6 seviyesinde 
gerçekleşeceği öngörüldü.

Dünya ekonomisinde 
yüzde 3 küçülme beklentisi
Raporda, küresel ekonomik 

büyüme tahmininin bu yıl için 
yüzde 3,3’ten yüzde eksi 3’e, 2021 
için yüzde 3,4’ten yüzde 5,8’e 

revize edildiği belirtildi. Salgının 
dünya genelinde yüksek maliyetlere 
neden olduğuna işaret edilen 
raporda insan yaşamını korumak 
ve sağlık sistemlerinin bunun 
üstesinden gelebilmesini sağlamak 
için izolasyon, tecrit ve geniş çaplı 
iş yerleri kapatmaların virüsün 
yayılmasını yavaşlatmak için gerekli 
olduğu ifade edildi.

Raporda, bu sağlık krizinin 
ekonomik faaliyet üzerinden ciddi 
bir etkisi olduğu vurgulanarak, 
“Salgının bir sonucu olarak küresel 
ekonominin 2020’de yüzde 3 
oranında sert bir şekilde küçülmesi 
öngörülüyor, bu 2008-2009 
finansal krizinden çok daha kötü” 
değerlendirmesinde bulunuldu.

Salgının bu yılın ikinci yarısında 
azaldığı ve salgına karşı alınan 
önlemlerin kademeli olarak 
kaldırıldığına ilişkin senaryo dikkate 
alındığında küresel ekonominin 
toparlanacağına dikkat çekilerek, 
politika desteklerinin yardımıyla 
ekonomik faaliyetin normalleşmesi 
halinde 2021’de yüzde 5,8’lik bir 
büyüme beklendiği aktarıldı.

Raporda, küresel büyüme 
tahminlerine yönelik büyük bir 
belirsizlik olduğu belirtilerek, 
“Birçok ülke, sağlık şoku, iç 
ekonomik aksamalar, düşen dış 
talep, sermaye akışının tersine 
dönmesi ve emtia fiyatlarının 
çöküşünden oluşan çok katmanlı 
bir krizle karşı karşıya. Daha kötü 
bir sonuca dair riskler de baskın 

bulunuyor” ifadesi kullanıldı.

Ülkelerin büyüme 
tahminleri
Büyük Tecrit raporuna göre, 

ABD için büyüme tahmini 
2020’de yüzde 2’den yüzde 
eksi 5,9’a düşürülürken, 2021 yılı 
için yüzde 1,7’den yüzde 4,7’ye 
yükseltildi. Euro Bölgesi için 
büyüme beklentisi de 2020’de 
yüzde 1,3’ten yüzde eksi 7,5’e 
çekilirken, 2021’de yüzde 1,4’ten 
yüzde 4,7’ye çıkarıldı. Avrupa’nın 
önde gelen ekonomilerinden 
Almanya’nın büyüme tahmini bu 
yıl yüzde 1,1’den yüzde eksi 7’ye 
düşürülürken, 2021’de yüzde 1,4’ten 
yüzde 5,2’ye yükseltildi. Avrupa’da 
COVID-19 salgınından en çok 
etkilenen İtalya’nın ise bu yıla ilişkin 
ekonomik büyüme tahmini yüzde 
0,5’ten yüzde eksi 9,1’e çekilirken, 
2021’de yüzde 0,7’den yüzde 4,8’e 
çıkarıldı. İngiltere için 2020 büyüme 
tahmini yüzde 1,4’ten yüzde eksi 
6,5’e düşürülürken, 2021 beklentisi 
yüzde 1,5’ten yüzde 4’e yükseltildi.

Gelişmekte olan ülke 
ekonomilerinin büyüme tahmini ise 
2020’de yüzde 4,4’ten yüzde eksi 
1’e çekilirken, 2021’de yüzde 4,6’dan 
yüzde 6,6’ya çıkarıldı.

COVID-19 salgınının ortaya 
çıktığı Çin’de de bu yıla ilişkin 
ekonomik büyüme beklentisi yüzde 
6’dan yüzde 1,2’ye düşürülürken, 
2021’de yüzde 5,8’den 9,2’ye 
yükseltildi.
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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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Yorgancılar’dan 
birlik ve beraberlik 
mesajı

AMAÇ: 
YAŞATMAK

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, ülkemizin 

ve dünyanın zorlu bir süreçten 
geçmekte olduğunu belirterek, 
“Birlikte hareket ettiğimiz 
müddetçe bu olağanüstü süreci 
en kısa sürede atlatacağımıza 
inancımız tamdır” dedi.

İnsanı yaşatmanın ekonomiyi 
yaşatmak için ön koşul olduğunu 
ifade eden EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancılar, 
birey, millet ve devlet olarak 
motivasyonumuzu en üst 
seviyede tutmamız gerektiğini 
ifade etti. Herkesin üzerine 
düşen görevi kararlılıkla yerine 

getirmesi gereken bir dönemde 
bulunulduğunun altını çizen 
Başkan Yorgancılar, “seferberlik 
mantığı” içinde hareket edilmesi 
gerektiğini vurguladı.

Yaşanan süreci bugüne dek 
görülmemiş olağan dışı bir dönem 
olarak tanımlayan Yorgancılar, 
sanayicilerden emeklilere, 
çalışanlardan üretim tesislerimize 
kadar ulus olarak hepimizin 
amacının “yaşatmak” olması 
gerektiğini belirtti.

“Seferberlik mantığı 
içerisinde...”
Herkesin görevini moral ve 

motivaslonunu yüksek tutarak 

yerine getirmesi gerektiğini 
ifade eden EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, “Birlikte 
hareket ettiğimiz müddetçe 
bu olağanüstü süreci en kısa 
sürede atlatacağımıza inancımız 
tamdır. Bu zorlu kritik süreçte; 
bireyden, devlete, özel sektöre 
kadar her birimize düşen görevleri 
seferberlik mantığı içerisinde ama 
moral ve motivasyonumuzu da 
yüksek tutarak yerine getirmek 
zorunda olduğumuzu da 
unutmamalıyız” dedi.

“Salgın, insanlara 
sevmeyi öğretti”
Başkan Yorgancılar, “Karşı 

karşıya kaldığımız, hazırlıksız 
yakalandığımız bu kriz döneminin 
sloganı “YAŞATMAK” olmalı 
diyorum. Çalışanını, emeklisini, 
öğrencisini, yaşlısını, gencini, 
üreticisini, tüccarını, esnafını…her 
kesimi YAŞATMAK. Beraberinde 
tüm kurumlarını, tesislerini, tüm 
ekosistemi YAŞATMAK. Bu virüs 
insanlara sevmeyi, saymayı, 
özgürlüğü, hayatı ve ölümün ne 
kadar yakın olduğunu öğretti” 
dedi.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, İzmir’in COVID-19 

vaka sayısında İstanbul’dan sonra 
ikinci sırada yer aldığını belirterek 
“Halkımızın mecbur kalmadıkça 
sokağa çıkmaması gerekiyor. Bakı-
yorum, insanlar sokaklarda, sanki 
normal günlük yaşam devam ediyor 
gibi davranıyorlar. Bu da insanların 
virüsü birbirine bulaştırması ihtima-
linin yoğun olarak devam ettiğini 
gösteriyor” dedi.

“İzmir’de vaka sayısı 
yüksek”
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Ender Yorgancı-
lar, başta Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve 
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin 
Koca olmak üzere tüm 
yöneticilerin halkı mutlak 
surette zorunlu olma-
dıkça evlerinde kalmaya 
davet ettiklerini belirterek 
“İzmir COVID-19 vaka sayısı 
yüksek bir ilimiz. Halkımız 
mecbur kalmadıkça sokağa 
çıkmaması gerektiğini anla-
mıyor. Bakıyorum, insanlar 
sokaklarda, sanki normal 
günlük yaşam devam ediyor 
gibi davranıyorlar. Yollar 

dolu. Bu da insanların virüsü birbi-
rine bulaştırması ihtimalinin yoğun 
olarak devam ettiğini gösteriyor” 
dedi.

“Bir kişinin çıkması 
haneyi riske atıyor”
Aileden bir kişinin işe gitmesinin 

tüm aileyi riske attığını vurgulayan 
Başkan Yorgancılar, “Çalışanlar var. 
Bir hanede uyarılar dikkate alınıyor 
diyelim, hane halkı kendini izole 
ediyor fakat evden bir kişinin işe 
gitmesi yine o aileyi riske ediyor. 
Ailenin geriye kalan bireylerinin 

evde olması, anlamını yitiyor. Çünkü 
işe giden kişi virüsü eve getirebilir 
ve tüm aile enfekte olabilir. Dünya-
daki örneklerine baktığımızda da 
koronavirüsü ile mücadele edebil-
mek için sokağa çıkma yasağının 
uygulanması gerektiğini görüyoruz” 
diye konuştu.

“İnsan sağlığını 
konuşmalıyız”
İnsanların evden çıkmalarının 

önüne geçmek için sokağa çıkma 
yasağının bir seçenek olduğunu, 
haftasonları ve resmi tatil günleri 

itibariyle bu yöntemin de 
uygulandığını belirten Yor-
gancılar, “Bana bir şey olmaz 
mantığında olan insanlar, ko-
nunun önemini anlayamıyor 
ve yapılan uyarıları dinle-
miyor. Yine sokağa çıkıyor. 
İnsan sağlığı mı önce gelir 
ekonomi mi önce gelir? Şu 
an insan sağlığı söz konusu. 
O yüzden ekonomiyi değil 
insan sağlığını konuşmalı-
yız. İnsan olmazsa eko-
nomi olmaz. Önce insan 
sağlığını düzeltmeliyiz ki 
sıra ekonomiyi konuşmaya 
gelsin. Olmayan insan 
ekonomiyi ne yapsın?” 
ifadesini kullandı. 

#EvdeKal diyen EBSO Yönetim 

Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 

halkın mecbur kalmadıkça 

sokağa çıkmaması gerektiğini 

belirterek “İnsan sağlığı mı önce 

gelir ekonomi mi önce gelir? O 

yüzden ekonomiyi değil insan 

sağlığını konuşmalıyız. İnsan 

olmazsa ekonomi olmaz. Önce 

insan sağlığını düzeltmeliyiz 

ki sıra ekonomiyi konuşmaya 

gelsin” dedi.

“İnsan 
olmazsa 
ekonomi
olmaz”
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, T.C. 

Cumhurbaşkanlığı’nın genelgesi 
doğrultusunda salgın durumuna 
hazırlıklı olmak ve pandeminin 
toplumdaki etkisini en aza indirmek 
amacıyla oluşturulan il pandemi 
kurulları kapsamında, İzmir Valiliği 
İl Pandemi Kurulu’nun Sivil Toplum 
Kuruluşları Komitesi toplantılarına 
katılarak, üyelerimizin taleplerini 
ve Odamızın önerilerini kurul ile 
sürekli olarak paylaşıyor. 

İlki, İzmir Valisi Sayın Erol 
Ayyıldız Başkanlığında Balçova 
Termal Tesisleri’nde, gerçekleşen 
toplantıların devamında, Komiteye 
Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak 
Başkanlık ediyor. Toplantılarda 
pandemi sırasında yapılacak 
çalışmaların belirlenmesi, salgının 

toplumdaki etkisini azaltmak ve 
salgından etkilenenlerin en az zarar 
görmesini sağlamak amacıyla T.C. 
Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda 
hazırlanan, bakanlıklar ve diğer 

kamu kurum ve kuruluşlarının 
pandemiye yönelik görev ve 
sorumlulukları hakkında kurul 
üyelerine bilgi aktarımında da 
bulunuluyor. 

Yorgancılar’dan çalışanlar için 
vergi desteği çağrısı

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Twitter hesabından 
çalışanlara vergi 
kesilmeden ücret 
ödenmesi ile 
ilgili düzenleme 
yapılması çağrısında 
bulundu.

EBSO  İl Pandemi Kurulu
STK Komitesinde…

YORGANCILAR’dan Su Tüketimine
Dikkat Çeken Paylaşım
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EBSO, salgın sürecinde 
sanayicinin yanında

Ege Bölgesi Sanayi Odası, dünün anlayışları ve çözümlerinin yetmediğinin 
deneyimlendiği bugünlerde, beş binin üzerindeki üyelerinden gelen konuları çözüme 
kavuşturmak için ilgili Bakanlıklar, TOBB ve kamu kurumlarıyla yoğun bir temas içinde 
görüşürken, bu süreçte uygulamaya alınan yeni düzenlemeleri, destek paketlerini takip 

ediyor, üyelerini süreklilikle haberdar ediyor. 

Dünyayı etkisi altına alan ve 
küresel ölçekte en büyük 
ekonomileri durma nokta-

sına getiren COVID-19 salgınının 
başlangıcından itibaren hızlı ve 
öngörülü biçimde üyelerinin 
sıkıntılarının çözümlenmesine 
aktif katkı koyan, talepleri ilgili 
mercilere ileterek takibini ger-
çekleştiren Ege Bölgesi Sanayi 
Odası, resmi makamlardan gelen 
tüm tebliğ ve duyuruları internet 
sitesinde yayınlıyor ve çeşitli 
iletişim kanalları vasıtası ile üye-
lerini bilgilendiriyor.

Online Görev Belgesi
Yönetim Kurulu Başkanı 

Ender Yorgancılar’ın T.C.  İzmir 
Valiliği nezdinde yaptığı girişimle 
EBSO şehirlerarası giriş çıkışlara 
getirilen kısıtlamalar çerçevesin-
de sanayicinin mağdur olmaması 
için online portal üzerinden 
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‘Görev Belgesi’  vermeye başladı.  
Sanayi 4.0’ı ülkemiz gündemine 
getiren ve önemini her daim vurgu-
layan bir Oda olarak, yoğun gelen 
talepleri sorunsuz ve günümüz tek-
nolojisine uygun olarak karşılamak, 
üyelerinin ihtiyaçlarına en hızlı şekil-
de cevap verebilmek için oluşturdu-
ğu yazılımla, otomasyonu devreye 
aldı. Üyeler, Online Görev Belgesi’ne 
http://uyeportal.ebso.org.tr adresin-
den kolaylıkla başvurup, belgelerini 
e-imzalı şekilde edinebiliyor. 

Sonuçlanan talepler
Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği’nin iş dünyasından gelen ve 
kamu kurumlarına ilettiği talepler-
den sonuçlananlar, düzenli olarak 
üyelerimiz ile paylaşılıyor. Ayrıca 
üyelerimiz, online belge hizmetleri-
mizin sunulduğu, http://uyeportal.
ebso.org.tr/ portalımızdan yararlan-
maya devam ediyorlar.

NELER YAPIYORUZ?
● Güncellenen Acil Eylem Planı 

ve Kurumsal Tedbirler Dokümanı, 
tüm üye ve personele çeşitli kanal-
larla duyuruldu. Tedbirler, koşulların 
getirdiği ihtiyaçlara göre revize 
ediliyor.

● Üyelerimizin ilettiği konuların 
derlenerek analizine, hızlı bir biçim-
de ilgili bakanlıklar ve kurumlar nez-
dinde girişimlerde bulunulmasına, 
yeni paket ve desteklerin takibine 
ve çeşitli kanallarla üye bilgilendir-
melerinin yapılması devam ediliyor. 
EBSO Genel Sekreterliği koordinas-
yonunda, ilgili personelden oluşan 
EBSO OHAL Masası çalışmalarını 
sürdürüyor.

● COVID-19 Anketi ile üyelerimi-
zin üretim ve satış kanallarında kar-
şılaştıkları sıkıntıları tespit ederek 
ilgili birimlere iletilmesini sağladık.

● 64 Meslek Komitemizin, Mec-
lisimizin ve Yüksek İstişare Kurulu-
muzun online ortamda istişareleri 
devam ediyor. Üyelerimiz ile sürekli 
sıcak temas halinde talepler ve 
çözüm önerilerini almaya devam 
ediyoruz.

● Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, TOBB çatısı altında 
videokonferanslara katılarak 
üyelerimizin konularını paylaşmaya 
ve takibe devam ediyor. 

● EBSO Yönetim Kurulu 
Toplantıları, videokonferans ile 
gerçekleştirilerek, hızlı aksiyonlar 
alınmaya devam ediliyor.

● İzmir İl ve İlçe Oda ve Borsa 
Yönetim Kurulu Başkanları ile 
haftalık videokonferans yapılarak, 
istişarelere devam ediliyor.  

● İl Pandemi Kurulu STK 
Komitesi Toplantılarına katılım 

ve üyelerimizin konularının 
paylaşılarak aktarımı ile 
önerilerimiz sunulmaya devam 
ediyor.

● Bakanlıklarımız, Devlet 
Kurumları ve Bankaların 
uygulamaya aldıkları konuların 
detaylarına ilişkin sürekli üye 
duyuruları devam ediyor.

● Değerlendirme, talep 
ve çözüm önerilerimiz basın 
bültenleri, TV programlarına canlı 
telefon bağlantıları ve EBSO 
Twitter Kurumsal Hesabı üzerinden 
kamuoyuna duyuruluyor.

NİSAN AYINDA 
YAPTIĞIMIZ 
ÇALIŞMALAR
● Nisan Ayı itibariyle, EBSO, İZTO ve İTB 
olarak,  iki ay süreyle iki otel kiralanarak 
sağlık çalışanlarımıza tahsis edildi.  
● Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
tarafından her yıl Oda ve Borsalar ile 
birlikte yapılan Ramazan ayı yardımları öne çekildi. Bu çerçevede, 
TOBB’un nakdi katkısına ilave olarak, Odamız 140.000 TL katkıda 
bulundu. Toplamda 200.000 TL’lik gıda paketi  İzmir Büyükşehir 
Belediyesi vasıtasıyla ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılmasını sağladı. 
● 8 Nisan’da TOBB 365 Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanları 
İstişare Toplantısı yapıldı. 
● 9 Nisan’da Sanayi Odaları Konsey Toplantısı gerçekleşti. Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve Konsey Üyeleri videokonferans ile 
gerçekleştirilen toplantıda konuları değerlendirdi.
● Hizmet Binamızdaki çalışanlarımız ve ziyaretçilerimize yönelik olarak, 
temassız ateş ölçer ile yaptığımız ateş ölçümü uygulaması, Termal 
Kamera sistemi kurularak geliştirildi.

GÜNDEM

EBSO çalışanlarından 
örnek davranış

Ege Bölgesi Sanayi Odası çalışanları, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
evden çıkamayan ve ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik erzak temini 

kampanyasına destek verdi. Temel gıda ve ihtiyaç maddelerinden oluşan 
erzak paketleri, yetkililer tarafından vatandaşlara ulaştırılıyor.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
gerçekleştirdiği COVID-19 
Değerlendirme Anketi’ne 

katılan sanayiciler, gerek iç pazarda, 
gerekse dış pazarda iptal edilen 
siparişlerden kaynaklı yaşanan 
konulara ve üretimin devamlılığına 
ilişkin cevaplar verdi. EBSO üyesi 
sanayicilerin ekonomik gelişmelere 
yönelik yorumları ve çözüm önerileri, 
yaşanan sürece ilişkin önemli bir 
parametre özelliği taşımakla birlikte 
sürece ışık tutacak nitelikte.

Siparişlerde kritik azalma
Ankete katılan her üç sektör 

temsilcisinden birinin (yüzde 31,08) 
iç pazarda siparişleri yüzde 51-75 
aralığında azalırken, toplamda da 
üyelerimizin yüzde 80’ninin farklı 
oranlarda iç siparişlerinde azalma 
gerçekleşmiştir.

Anketin sonuçlarına göre iç 
pazarda siparişleri yüzde 50 ila 75 
azalan firmaların yüzde 67’si üretime 
ara vermeyi planlıyor. Yüzde 67’si 
kısa çalışma ödeneğinden, yüzde 
73’ü ise açıklanan desteklerden 
faydalanmamış durumda. Firmaların 
yüzde 75’i kriz ekibi kurarken yüzde 
2’si mevcut üretimi dışında başka bir 

ürün de ürettiğini ifade ediyor.  An-
kete katılan firmalar içinde ağaç ve 
mobilya sanayi, çeşitli imalat sanayi, 
demir-çelik, inşaat sanayi, tekstil, 
kimya, makine sanayi ağırlıklı olarak 
öne çıkan sektörler.

Ankete katılan firmalardan elde 
edilen veriler;

1- Siparişleri yüksek düzeyde 

EBSO’NUN COVID-19 
ANKETİNDEN ÇIKAN 

ÇÖZÜM FORMÜLÜ:

İzmirli sanayiciler kriz sürecinde yaşadıklarını
ve önerilerini ortaya koydu

İki haftalık 
sokağa çıkma 

yasağı

Mücbir
sebep kapsamına 
tüm sektörlerin 

dahil
edilmesi

Nakit 
desteği ve enerji 

faturalarının 
üç ay 

alınmaması
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azalan firmaların yüzde 67’sinin 
üretime ara vermeyi planlaması, 
sürecin uzaması halinde sektörlerin 
daha olumsuz etkileneceği sonucu-
nu göstermektedir.

2- Bu durumda dahi, hem des-
teklerden hem de kısa çalışmadan 
yararlanmaması düşündürücüdür.

Dış Pazar siparişleri
Her dört sektör temsilcisinden 

birinin yüzde 40,54) dış pazarda 
siparişleri yüzde 51-75 aralığında 
azalırken, toplamda da üyelerimizin 
yüzde 85,5’inin farklı oranlarda dış 
siparişlerinde azalma gerçekleş-
miştir. Her 10 firmadan birinin de 
siparişleri değişmemiştir. Dış pazar-
da siparişleri yüzde 50 ila 75 azalan 
firmaların yüzde 55’ i üretime ara 
vermeyi planlamıyor. Yüzde 64,5’i 
kısa çalışma ödeneğinden ve yüzde 
77’si açıklanan desteklerden fayda-
lanmamış. 

Bu verilere göre;
1- İhracat yapan firmaların yüzde 

86’sı süreçten olumsuz etkilenmiştir.
2- Dış Pazar siparişleri yarıdan 

fazla azalan firmaların yarısına yakını 
ise üretime ara vermeyi düşünmek-
tedir.

3- İç talep yanında dış talep de 
çökmüştür.

4- Böylesi çift kanatlı bir sorun ile 
bu düzeyde ilk kez karşılaşılmaktadır.

5- Bu durum salgın sonrası ciddi 
bir talep patlamasına neden ola-
caktır. Bu nedenle mevcut sanayi 
tesisleri ve lojistik ağı yaşatılmalı, 
korunmalıdır.

Üretim, küresel salgından 
nasıl etkilendi?
Ankete katılan firmaların yüzde 

17,1’i; üretimlerinin tamamen durdu-

ğunu belirtiyor. Yüzde 25’e kadar 
üretimi azalan firmalar yüzde 14,4’ü 
oluştururken yüzde 90’a kadar üreti-
mi azalan firmaların oranı ise yüzde 
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16,7. İfade edildiği üzere ankete 
katılanların yüzde 17,1’i üretimlerini 
tamamen durdururken, aynı orana 
sahip üyelerimiz ise üretimlerine 
devam etmektedir. Genel olarak 
bakıldığında; firmalarımızın yüzde 
83’ünün üretim devamlılığının risk 
altında olduğu görülmektedir.

Üretim ve siparişlerde 
genel manzara
Ankete katılan firmaların yüz-

de 15,8’ini oluşturan çeşitli imalat 
sanayisindeki firmaların özellikle dış 
pazardaki siparişleri azalmış durum-
da. Siparişleri yüzde 76-100 düze-
yinde azalan firmalar, çeşitli imalat 
sanayisi firmalarının yüzde 42,8’ini 
oluşturuyor. Aynı sektördeki firma-
ların yüzde 68,5’inin üretime ara 
vermeyi planlaması, yüzde 14’ünün 
ise üretimi tamamen durdurmaları 
süreçte karşılaşılan durumun iç açıcı 
olmadığına ilişkin önemli gösterge-
lerdir.

Bu firmaların temel ürünleri 
dışında başka bir ürün üretimine 

yönelme düzeyleri ise yüzde 8,5 gibi 
çok düşük düzeyde kalmıştır.

Ankete katılan firmaların yüzde 
14,4’ünü oluşturan tekstil ve deri 
ürünleri sanayisindeki firmaların yüz-
de 53’ünün üretimi tamamen dur-
durduğu, yüzde 81’inin ise üretime 
ara vermeyi planlamaları durumun 
vehametini göstermesi açısından 
dikkate değerdir.

Yüksek düzeyde iç ve dış pazar 
sipariş azalması (siparişlerin yüzde 
76-100 azalması) bu sektördeki 
firmalar arasında bir hayli yoğundur. 
Yüzde 71,8’inin dış pazarda, yüz-
de 68,8’inin iç pazarda siparişleri 
azalmış durumda. Bu alanda faaliyet 
gösteren firmaların ancak yüzde 6’sı 
mevcut üretimleri dışında başka bir 
ürün ürettiklerini ifade ediyor.

Yüzde 55, üretime 
ara vermeyi planlıyor
Her 100 sanayiciden 55’inin 

üretime ara vermeyi planlaması, 
durumun ciddiyetini göstermesi açı-
sından olduğu kadar, ülke ve bölge 

ekonomimiz açısından da dikkate 
değerdir. Firmalarımızın sadece 
üçte biri kısa çalışma ödeneğinden 
faydalanırken, büyük çoğunluğunun 
yararlanmaması, çeşitli nedenle-
re bağlı olabilir. Bunlar; süreci öz 
kaynaklarla yönetme istekleri ya 
da önümüzdeki süreçte daha çok 
sıkışma-daralma yaşamaları halinde 
bu imkanlardan yararlanabilecekleri 
şeklinde değerlendirilebilir.

Ankete katılanlar içinde açıklanan 
paketlerden yararlandım diyenle-
rin oranı yüzde 8,12 seviyesindedir. 
Alınan önlemlerin etkililiği yeniden 
değerlendirilmelidir. Burada ortak 
akıl önem taşıyor.

Firmalarımızın yüzde 71,6’sının 
içsel önlemlerini aldığını görmekte-
yiz. Bu da, sanayicilerimizin kar-
şılaşacakları sorunları minimuma 
indirme adına, kriz yönetimini riskle 
mücadele yöntemi olarak benimse-
dikleri, gerekli gayreti gösterdikleri 
şeklinde değerlendirilebilir.

Krizi en az hasarla 
atlatabilmek için alınması 
gereken üç önlem?
EBSO üyesi sanayiciler, bu soruya 

şu yanıtı veriyor:
1- İki haftalık sokağa çıkma yasa-

ğının getirilmesi;
2- Mücbir sebep kapsamına tüm 

sektörlerin dahil edilmesi ve
3- Nakit desteği ve enerji fatura-

larının üç ay alınmaması.

Genel değerlendirme
Ankete katılan firmalarımızın 

COVID-19 salgınından yaklaşık yüzde 
80’i olumsuz etkilenmiştir. Salgın 
sanayicimizin alışkın olmadığı, ön-
göremediği niteliktedir. Bu süreçten 
beklenileceği gibi gıda sanayi ve 
temizlik malzemeleri üreten firmala-
rımız kısmen daha

az etkilenmiştir. Bir yandan iç ve 
dış pazar siparişlerinde dikkate de-
ğer bir azalma yaşanırken, devletin 
ekonomik krizin firmalar üzerindeki 
etkilerini azaltmaya yönelik destek-
lerinden yararlanma düzeyinin düşük 
oluşu, üretimlerine ara vermeyi 
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Yorgancılar: 
“İlk kez 
yaşanıyor”

Bloomberg HT canlı yayınına katılarak    
EBSO’nun COVID-19 anketini değerlendiren 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
hem iç ve hem de dış talepte görülen bu bo-
yuttaki düşüşün eş anlı olarak ilk kez yaşandı-
ğını söyledi. Yorgancılar, şu değerlendirmeyi 
yaptı:

“İnsanın olmadığı bir yerde ne sanayinin, 
ne üretimin ne de ihracatın anlamı kalır. Bu ne-
denle yaşadığımız dönemde önceliğimiz, yaşa-
mak ve insanı yaşatmak olmalıdır. Salgın, tüm 
kesimlerin olduğu gibi sanayicilerin de öngö-
remediği bir nitelikte devam ediyor. Bu süreçte 
beklenildiği gibi gıda, sağlık ve temizlik malze-
meleri üreten firmalar kısmen daha az etki-
lendi. İç ve dış pazarlarda da salgın nedeniyle 
bir talep azalması söz konusu oldu. Önemli bir 
diğer konu da sanayicilerimizin kriz döneminde 
üretim çeşitliliğine sınırlı miktarda gidebilme-
leri oldu. Firmalarımızın sadece yüzde 3’ünün 
bu süreçte farklı ürün üretmiş olmaları, üretim 
çeşitliliğinin krizlere hazırlıklı olmak adına ne 
kadar büyük önem arz ettiğini ortaya koydu. 
Bu durum, firmalarımızı önümüzdeki dönemde 
önceliklerini yeniden belirlemeye yönlendire-
cek. Kümelenme ile ilgili çalışmalara da daha 
fazla öncelik verilmesi gerektiğini görmüş 
olduk. İzmir’de Sayın Valimizin talimatıyla, Vali 
Yardımcılarımız tarafından koordineli biçimde, 
İZTO, İTB ve diğer oda ve kuruluşlarla uyum 
içinde çalışıyoruz. Özellikle ihracata yönelik 
çalışan sanayi kuruluşlarımızın üretime devam 
edebilmeleri için gerekli muafiyet belgesini 
düzenliyoruz. Ancak tabi ki belgenin kullanımı 
için, sosyal mesafe kurallarına uyulması, maske 
ile koruyucu ekipman kullanılması ve devleti-
mizin açıkladığı tüm önlemlerin alınması ge-
rekiyor. Bu kurallara uyulması kaydıyla belge 

geçerli oluyor. Bir yandan insanlar çalışırken 
bir yandan hastalığa yakalanırlarsa gelece-

ğimiz ipotek altına alınmış oluyor. Altını 
çizmek istiyorum, böyle bir durum, 

geleceğimizi ipotek altına alır.”
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planlayanların oranının da azımsanmayacak düzeyde 
olması doğru analiz edilmelidir. Özellikle dış pazara yönelik 
sipariş azalması yaşayan firmalarda bu eğilim daha yüksek 
düzeydedir.

Sanayi üretimi açısından bir diğer risk unsuru ve iyimser 
olmayı güçleştiren faktör; üretim temelinde gözlenmekte: 
Firmaların yüzde 83’ün de üretim farklı seviyelerde olum-
suz etkilenmiştir. Firmaların bu süreçte yaşamış oldukları en 
önemli sorun sıralamasında nakit akışının bozulması atılma-
sı gereken adımların başlama noktasını da göstermektedir.

Krizlere bağışıklık kazanılmış olsa da, bu sefer ki çok 
farklı bir krizdir. Sanayimiz adeta varoluş mücadelesi ver-
mektedir. Salgınla açığa çıkan kriz, süreç içinde sanayicile-
rin üretim çeşitlemesine gitmemelerinin de önemini ortaya 
koymaktadır. Bu süreçte, firmaların ancak yüzde 3,15’inin 
farklı bir ürün üretimine geçtiğini ifade etmeleri, konunun 
önemini bir kez daha açığa çıkarmaktadır.

Bu süreç bireyleri, firmaları, kurumları ve devleti yeni-
den yapılanmaya, öncelikleri yeniden tanımlamaya yönlen-
direcektir.

Bu süreç her ülkenin dışa bağımlılık düzeyi ve alanla-
rını sorgulamaya, kendine yeterliliği yeniden tanımlamaya 
itecektir.

Süreç tüm sektörler gibi sanayinin de yerel yönetimlerle 
işbirliği koşulları ve imkanlarını yeniden tanımlanması ve 
kurgulanması gereğine işaret etmektedir.

Gıda, hijyen ve sağlık malzemeleri üretiminin ihtiyaçlar 
çerçevesinde ülke genelinde planlanması gereği anlaşılmış-
tır. Bu çerçevede kümelenme anlayışı ile sağlık malzemeleri 
ihtisas OSB kurulmasının önemi anlaşılmıştır. İzmir buna 
taliptir.

Sanayicimiz devletten bu zorlu dönemde yeterli destek 
bulamamıştır. Sektörde kan kaybı sürmektedir. Alınan ön-
lemler bu kaybı durdurabilecek yoğunlukta değildir.

Ücretsiz izin imkanı ile sanayiciye destek yapılması 
tek başına yetersizdir. Ücretsiz izin verilenlere öngörülen 
maddi destek ne onların yaşamını ne de ekonomiyi ayakta 
tutmayacaktır.

Salgın sürecinde arz şoklarının enflasyon yaratma riski 
parasal genişlemenin yaratabileceğinden daha fazla ola-
caktır. Bu nedenle, para yaratma imanları kullanılmalıdır.

Türkiye’nin koşulları dış kaynak girişini zorunlu kılmak-
tadır. Küresel sermayenin mevcut koşullarda Türkiye’ye 
gelmesi güçtür. Küresel-kurumsal dış borçlanma kaynakla-
rından (ABD-Fed, IMF, AB) yararlanmak gerekmektedir.

Türkiye’nin planlamaya yeniden gereken önemin verme-
si, Devlet Planlama Teşkilatını yeniden canlandırması uygun 
olacaktır.

Bu dönem birbirimizi “yaşatma” dönemidir. “Yaşamak 
için yaşatmak” zorundayız. Devletin gerçekten baba olması 
gereken bir dönemdir.

Salgın sonrası iç ve dış talepte olabilecek artışa hazırlıklı 
olmak, sanayi tesislerimizi her an

üretime hazır halde tutacak koşulları sağlamalıyız.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret 
Odası ve İzmir Ticaret Borsası tarafın-
dan, küresel virüs salgını nedeniyle üye 

ve kurumlar düzeyinde yapılan çalışmalarla 
ilgili ortak açıklama yapıldı. EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İZTO 
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener 
ve İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kes-
telli imzasıyla yayınlanan açıklamada şöyle 
denildi:

“Birlikte hareket ediyoruz”
“Oda ve Borsa başkanları olarak; İz-

mir’de son iki senedir hayata geçirdiğimiz 
ortak aklı ve işbirliğini, küresel salgına 
dönüşen COVID-19 sürecinde de en etkin 
şekilde kullanmaya gayret ediyoruz ve 
etmeye de devam edeceğiz. 

Bu kapsamda, bir yandan insan sağlığını 

“Birlik ve beraberlik içinde 
mücadelemizi sürdürüyoruz”

İzmir’deki Oda ve Borsa Başkanlarından 
ortak açıklama

GÜNDEM

Ender Yorgancılar
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tehdit eden bu durumu 
dikkatle takip ederek 
önlemler alırken; diğer 
yandan COVID-19 dan 
olumsuz etkilenen sanayi, 
ticaret ve tarım kesimin-
den üyelerimizle sürekli 
görüşerek sektörlerini 
ilgilendiren sorunları sap-
tayıp, dileklerini ve çözüm 
önerilerini topluyoruz.

Üyelerimizden gelen 
konular derlenerek, ilgili 
bakanlıklarımıza ve çatı 
örgütümüz TOBB’a anında 
iletilmektedir. Tüm konu-
ların takibi Oda Başkanlık-
larımız tarafından düzenli 
olarak yapılmaktadır.

Sürekli bilgilendirme
Aynı şekilde çalışanlarımızın ve 

üyelerimizin virüse karşı alabilecek-
leri önlemler konusunda bilgilendir-
meler sürekli olarak duyurulmak-
tadır.

Sayın Cumhurbaşkanımız 
tarafından açıklanan ilk önlemler 
paketinden başlayarak hükümeti-
miz tarafından yayınlanan tüm eko-
nomik destekleri ve diğer bilgilen-

dirmeleri anında tüm üyelerimizle 
paylaşıyoruz.

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız 
olmak üzere, sürecin yönetiminde 
emeği geçen tüm bakanlarımıza, 
TOBB Başkanımıza, devletimizin 
tüm kurumlarına ve İzmir’de yapı-
lan çalışmalara verdikleri destekten 
dolayı Sayın Valimize ve Büyükşehir 
Belediye Başkanımıza teşekkürleri-
mizi sunuyoruz.

“Evde Kal Türkiye”
Halkımızla, işçisiyle işvere-

niyle milletçe dayanışma, birlik 
ve beraberlik ruhuyla moralimizi 
bozmadan, motivasyonumuzu 
yüksek tutarak bu süreci de elbirliği 
ile aşacağımıza inancımız tamdır. 
Bizler de meslek kuruluşları olarak 
üzerimize düşen ne varsa yapmaya 
hazırız. Ülkemize sağlıklı günler dili-
yor ve ‘Evde Kal Türkiye’ diyoruz.”

Bloomberg HT canlı yayınına bağ-
lanan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, mevcut süreç içinde 
çalışanların işlerini kaybetmemeleri için 
alınması gereken önlemleri sıraladı. 
Başkan Yorgancılar şöyle konuştu: “Şu 
anki durumda bizim Türkiye’de yüzde 14 
civarında olan işsizlik oranının en azın-
dan yükselmemesini sağlama başarısını 
göstermemiz gerekiyor. Bunun için işçi 
çıkarılmamasını sağlayacak önlemle-
rin sağlanması gerek. İşveren olarak 
ödemekte olduğumuz payların işçiye ödenmesinin 
sağlanması çok önemli. İkinci kişinin çalışmadığı 
ailelerde iki ya da üç ay için bu pay çalışana yön-
lendirilirse, hane gelirine önemli bir katkı sağlanmış 
olur. Bunun yanında çalışan ücretlerinin yüzde 
80’lik kısmının işsizlik fonundan karşılanması çok 

faydalı olacaktır. Bu dönemde çalışanın korunması 
çok önemli. Kendi iş kollarında tecrübe sahibi olan 
çalışanların işlerini kaybetmemesi gerekiyor. Çünkü 
yaşadığımız günler geride kaldıktan sonra yine bu 
insanlarla iş yapacağız. Sosyal devletin amacı da 
budur. Bunun bir adım ötesi ise, her zaman söyledi-
ğimiz gibi insan sağlığıdır.”

Yorgancılar’dan istihdam uyarısı

Mahmut Özgener Işınsu Kestelli

GÜNDEM
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Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün “memleketi 
asıl ışığa boğacak olan 

sizsiniz” diyerek çocuklara 
armağan ettiği 23 Nisan Ulu-
sal Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı, 100’üncü kez büyük 
bir heyecanla kutlandı. Bu yıl 
COVID-19 salgını nedeniyle 
meydan ve stadyumlarda 
kitlesel kutlama törenleri 
düzenlenemedi, ancak bu 
durum sokağa çıkma kısıt-
lamaları nedeniyle evlerinde 
olan vatandaşların coşku-
sunu örseleyemedi. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin 
Atatürk ve Kurtuluş Savaşı 
kahramanlarımızın öncülüğünde açılmasının 100’üncü 
yılını Türk milleti büyük bir heyecanla kutladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, kuruluşunun 100’üncü 
yıldönümünde özel gündemli oturum düzenlerken 
milyonlarca vatandaş, her zamanki gibi balkonlarına 

astıkları bayraklarla ulusal egemenlik coşkusuna ortak 
oldu.

“Ülkemizi yarınlara çocuklar taşıyacak”
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesile-

siyle bir kutlama mesajı yayınlayan İzmir Valisi Erol Ay-

23 Nisan’ı 
Ata’mıza ve tüm 
kahramanlara 
sonsuz minnetle, 
özlemle, saygıyla 
kutladık

ULUSAL EGEMENLİĞİMİZ

100 YAŞINDA

GÜNDEM
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yıldız, milli iradenin temsilcilerinin 
oluşturduğu Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin açıldığı bugünün, hem 
kurtuluş savaşımızı zafere götüren 
yolun başlangıcı, hem de Türkiye 
Cumhuriyeti'nin müjdecisi olduğunu 
söyledi.

Ayyıldız, “23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı, milletçe 
çocuklarımıza verdiğimiz değeri 
ve duyduğumuz güveni en güzel 
şekilde ortaya koymaktadır. Çocuk-
larımız, ülkemizin bugünü, geleceği, 
yegâne umududur. Sağlıklı, huzurlu, 
başarılı bir hayat yaşamaları için 
bizler onların hep yanında olacağız 
ve kendi hedeflerine ulaşmalarında 
destek sağlayacağız. Bu Yüce Mille-
tin asil çocukları, her koşulda Milleti-
mizin saygınlığına ve büyüklüğüne 
yaraşır biçimde çağdaşlık yolunda 
inançla ve emin adımlarla ilerleye-
cek ülkelerini yarınlara taşıyacak-
lardır. Bu kutlu bayram farklı dünya 
kültürleri içinde yetişen çocukları da 
ortak düzlemde buluşmaktadırlar. 
Bu vesile ile tüm dünya çocuklarının 
karşı karşıya bulundukları olumsuz-
lukların giderildiği, herhangi bir en-
dişeye mahal bırakmayacak biçimde 
hayatlarını idame edebilecekleri bir 
dünya temenni ediyorum. Bir asır 
değil kıyamete kadar Türkiye Cum-
huriyeti Devleti tarih sahnesinde yer 
alacak ve her zamanda bağımsızlık 
karakteri olacaktır. Ülkemizin ba-
ğımsızlığını, kalkınmasını ve muasır 
medeniyetler seviyesini yakalayıp 
geçmesini  sağlayan Cumhuriyeti-
mizin kurucusu ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin ilk Başkanı Büyük 
Önder Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ü, O’nun silah arkadaşlarını, 
bu toprakları vatan yapan aziz 
şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz 
minnet, şükran ve rahmetle anıyor, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
açılışı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramının 100.yılını kutluyorum” 
ifadesini kullandı.

İzmir’de gezici 
bandolu kutlama
İzmir Büyükşehir Belediyesi 

Bandosu da Başkan Tunç Soyer ile 
birlikte üstü açık otobüs ile sokak 
sokak gezerek İzmirlilere bayram 
coşkusu yaşattı. Balkonlarına çıkan 
İzmirliler alkışlarla marşlara eşlik 
etti.  Başkan Soyer çocuklara sesle-
nerek “Atatürk’ün, İzmir’in çocukları 
iyi ki varsınız. Sizler  Cumhuriyet’in, 
bağımsızlığın teminatısınız. Hepiniz 
ile iftihar ediyorum” dedi. İzmir 
Marşı’nı bando ile birlikte söyleyen 
İzmirliler telefonlarıyla o anları 
ölümsüzleştirdi. Bando ekiplerinin 
olduğu toplam üç otobüs, kentin 
farklı rotalarında dolaşarak 23 Nisan 
coşkusu yarattı.

23 Nisan’ın yüzüncü yılının 
görkemli kutlanması gerektiğini 
söyleyen Başkan Soyer, “Maalesef 
koronavirüs hepimizi buruk bıraktı. 
O nedenle çok üzgünüz. Ama  bili-
yoruz ki hepimizin kalbinde muaz-
zam bir Atatürk sevgisi ve yüzüncü 
yıl duygusu var. O nedenle içimiz 
rahat. İnsanlar sokağa çıkamıyor, 
o nedenle biz onların sokaklarına, 
mahallelerine gidiyoruz. Kalbimi-
zin onlarla attığını gösteriyoruz”  
dedi. Soyer, çocukların umutlarını 
kaybetmemesi gerektiğini belirte-
rek “Hayallerinin peşinde koşmaya 
devam etsinler. Bu virüs bitecek ve 
hayatlarına kaldıkları yerden devam 
edecekler” diye konuştu.

“Memleketi asıl ışığa 
boğacak olan sizsiniz”
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yöne-

tim Kurulu Başkanı Ender Yorgancı-
lar da 23 Nisan coşkusunu paylaştı. 

Yorgancılar  Twitter paylaşımının 
yanısıra, EBSO üyelerine gönderdiği 
mesajda; 

TBMM’nin ve Ata’mızın ‘memle-
keti asıl ışığa boğacak olan sizsiniz’ 
diyerek, hayatımızın neşesi çocukla-
rımıza atfettiği müthiş mirasın 100.
yılı... El ele olamasak da gönülleri-
mizi birleştirerek, büyük, küçük, çok 
daha coşkun bir heyecanla, balkon-
larımızdan yansıtalım bayamımızı 
dünyaya. Kutlu olsun 23 Nisan... 
Ata’mıza ve tüm kahramanlara son-
suz minnetle, özlemle ve saygıyla” 
ifadelerini kullandı. 

EBSO Meclis Başkanı Salih Esen 
de üyelere gönderdiği mesajda “Ulu 
Önderimiz Atatürk'ün, geleceğimi-
zi aydınlatacak yıldızlarımız olan 
çocuklarımıza armağan ettiği 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramını ve TBMM'nin 100. kuruluş 
yıldönümünü içtenlikle kutluyor, bu 
vesileyle Cumhuriyetimizin kurucu-
su Mustafa Kemal Atatürk'ü, birinci 
Meclisimizin üyelerini ve bu uğurda 
canlarını ortaya koymuş şehitleri-
mizi saygı ve rahmetle anıyorum” 
dedi.

GÜNDEM
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Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası 
ve İzmir Ticaret Borsası işbirliğinde,  540 
sektör temsilcisinin katılımlarıyla gerçekleş-

tirilen video konferansta konuşan Başkanlar ile 
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin 
yanı sıra, Önceki Dönem TBMM Başkanı ve son 
Başbakan Binali Yıldırım, Adalet ve Kalkınma 
Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletve-
kili Hamza Dağ, Geçmiş Dönem Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve İzmir 
Ziraat Odası Başkanı İbrahim Erdallı birer konuş-
ma yaptı. Toplantıya, dijital platform üzerinden 
İl ve İlçe Oda ve Borsa Başkanları ile üyeleri, 
Kooperatif Başkanları ve üreticiler de katıldı.

Üç buçuk saat süren sektör buluşmasında 
tarımsal, bitkisel, hayvansal üretim, gıda arz gü-
venliği ve tedariki konusundaki sorun ve çözüm 
önerileri ele alındı. Bakan Pakdemirli tarafından açıkla-
nan küresel pandemi ve Ramazan Bayramı öncesi tarım 
alanında alınan tedbirler, sektör temsilcileri tarafından 
olumlu karşılandı.

Hazine arazileri tarımsal 
üretime tahsis edilecek
Tüm dünyayı etkileyen COVID-19 salgını nede-

niyle tarım, gıda ve hayvancılık sektörünün karşı 
karşıya kaldığı sorunları, çözüm önerilerini ve 
önümüzdeki süreçte yapılacakları anlatan Bakan 
Pakdemirli “COVID-19 pandemi süreci bittiğinde, 
muhakkak ki süreci iyi yönetenler, aklını, zekasını, 
sermayesini, toprağını iyi kullananlar, üretmekten 
korkmayanlar başarılı olacaklardır. Şu an itibariyle 
gıda tedarikimiz yeterli düzeydedir. Tahıl stokla-
rımız da şu an için iyi seviyededir. Hazineye ait 
tarıma elverişli atıl arazileri çiftçilerimize bedelsiz 
olarak tahsis ederek üretime kazandıracağız. Bu 
dönemde çiftçilikle ilgilenen, şehirden kırsala yer-
leşmek isteyen bir kesim var. Onlara da bir fırsat 

olsun diye bu projeyi başlattık. Hazine arazileriyle ilgili 
başvuruları, il ve ilçe tarım müdürlüklerimiz aracılığıyla 
alacağız. Başvurularda gençler, kadınlar ve arazinin 
bulunduğu köylerde yaşayanlar ile arazisi küçük olanlara 
pozitif ayrımcılık tanıyacağız” dedi.

Yorgancılar’dan gıda güvenliği tarımsal planlama uyarısı

“Yaşananlar, tarımsal üretimde 
istikrarın önemini gösterdi”

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin katıldığı “Söz Sizde İzmir: Tarım Orman Sektör Buluşmaları 
Toplantısı” başlıklı video konferans toplantısında konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender 

Yorgancılar, “Yaşanan gelişmeler; kendine yeterlilik, gıda güvenliği, tarımsal üretimde istikrar ve üretim 
planlaması, tarımsal destekler konusunda farkındalığı artırmıştır” dedi.

GÜNDEM
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“Deliler gibi 
üretmemiz lazım”
Önceki Dönem TBMM Başkanı 

ve Başbakan Binali Yıldırım ise ko-
nuşmasında, “Türkiye’nin mukaye-
seli üstünlük olarak en fazla katma 
değer üreteceği alanlardan biri gıda 
sektörüdür, tarımdır, hayvancılık 
sektörüdür. Türkiye, bu süreci iyi 
okuyacak ve bu süreçten güçlene-
rek çıkacaktır. Ülkemizin potansi-
yeli ve insanımızın kabiliyeti bunu 
yapabilecek güçtedir. Tabiri caizse 
her alanda deliler gibi üretmemiz 
lazım. Dünyada pandemi dolayısıyla 
her şey çöktü. Üretim, hizmet sek-
törü çöktü, ticaret çöktü. Bu süreç 
elbette geçecek. Her kriz içinde 
fırsatlarını da beraberinde taşır. 
Dolayısıyla, STK’ların, küçük esnafın, 
sanayicinin, tarım çalışanlarının ve 
girişimcilerinin bu sürenin bitmesini 
beklemeden 2020 için hasar tespi-
tini yaparak, 2020 ve 2021 yıllarına 
yönelik önerilerini mutlaka ortaya 
koymaları gerekiyor” diye konuştu.

İzmir’e tarım 
serbest bölgesi
Geçmiş Dönem Ekonomi Bakanı 

Nihat Zeybekci ise yaptığı konuş-
masında İzmir’de Tarım Serbest 
Bölgesi kurulması önerileri oldu-
ğunu hatırlatarak şunları söyledi: 
“Coğrafi alandaki avantajını kendi 
ürün zenginliğiyle dünyadaki ürün-
leri de bir araya getirerek işleme, 
yani bütün ürünlerin birleştiği, 
bunların ambalajlama ve paketleme 
ile teknoloji kullanarak tüm dünyaya 
pazarlandığı Gıda Projeleri Şehri 
İzmir’de, bir Gıda ve Tarım Serbest 
Bölgesi kurulması önerimiz var. Pro-
je bazlı teşvik edilen bir havza alanı 
oluşturulmasını düşünüyoruz. İzmir’i 
tarım ve gıda ile ilgili bilim merkezi 
haline dönüştürebiliriz” dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel 
Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletve-
kili Hamza Dağ, pandemi salgınının 
ardından dünyanın farklı bir noktaya 
gideceğini, tarım, gıda ve hayvancı-
lığın stratejik sektör haline geldiğini 
belirtirken İzmir Valisi Erol Ayyıldız 

da pandemi dolayısıyla yaşanan 
olağanüstü süreçte, tarım işçilerinin 
dinamiğinin uygun şekilde düzen-
lenmesinin önem taşıdığına dikkat 
çekti. Tarım işçilerinin tarlalara git-
mek durumunda olduğunu, ancak 
bu hareketliliğin uygun koşullarda 
oluşması gerektiğini vurgulayan 
Ayyıldız “Tarımda yeterince kulla-
nılmayan hazine arazilerinin, aile 
işletmeleri ve mülk sahiplerinin 
kullanılmayan arazilerinin, bir hayli 
gelir getirebileceği, bu alanla-
rın devletimizce yeterli tedbirler 
alınarak tarımsal kullanıma açılıyor 
olması üzerinde durulması gereken 
bir diğer önemli husus. Sayın Baka-
nımız ve başkanlarımıza teşekkür 
etmek istiyorum” dedi.

Yorgancılar: “Sağlıklı ürün 
yetiştirme desteği”
Ege Bölgesi Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar da, yaptığı konuşmada 
çiftçilere sağlıklı ürün yetiştirme 
konusunda destek verilmesinin 
önemine değindi. Yorgancılar 
“Tarımdan geçinen çiftçiler Tür-
kiye ortalamasının üzerinde yaşa 
sahiptir. Dolayısıyla çiftçiler virüsün 
etkileyebileceği kesimlerin başın-
da gelmektedir. Çiftçilerin eğitim 
düzeyi ülke ortalamasının altındadır. 
Bu nedenle doğru girdi kullanımı ve 
sağlıklı ürün yetiştirme konusunda 

yönlendirme ve desteğe ihtiyaçları 
vardır. Türkiye tarımında hala küçük 
işletmelerin yoğunlukta olması, işler 
iyi gitmediğinde üretimden vazgeç-
meleri anlamına gelmektedir ki, çok 
risklidir. Ekim/dikim, yetiştirme ve 
hasat dönemlerinde geçici işçile-
rin kullanılıyor olması ve bu sene 
yaşanacak sorunlardan dolayı, daha 
az işçi kullanımına ihtiyaç duyulan 
farklı ürün üretimine geçme terci-
hini çiftçiler kullanabilir. Yaşanan 
gelişmeler; kendine yeterlilik, gıda 
güvenliği, tarımsal üretimde istikrar 
ve üretim planlaması, tarımsal 
destekler, üretim-tüketim zincirinin 
korunması ve denetlenmesi, yoksul 
ve işsiz kalmış ailelerin temel gıda 
ihtiyaçlarının karşılanmasına destek 
sağlanması konularında ihtiyaçla-
rı ve farkındalığı artırmıştır” diye 
konuştu.

Birlik ve beraberlik
İZTO Yönetim Kurulu Başkanı 

Mahmut Özgener ise virüs salgını-
nın tüm dünya ekonomilerini etki-
lediğini ve yeni bir dünya düzeninin 
artık bizi beklediğini söyledi. Öz-
gener, “Devletimizin, iş dünyasının 
ve çalışanlarımızın kenetlenmesi bu 
dönemi en az hasarla atlatmamızı 
sağlayacak. İzmirliler olarak çok 
şanslıyız. Yaşadığımız bu salgın, üç 
şeyin ne kadar önemli olduğunu bir 
kez daha hatırlattı; birincisi sağlık, 
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ikincisi tarım ve üçüncüsü de 
özgürlüğümüz. Ne üretiyorsak 
üretelim artık daha verimli ve 
çevreye daha duyarlı bir üretim 
modeli arayışında olmalıyız” 
dedi. İzmir Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 
Kestelli de COVID-19 müca-
delesinde bir eylem planının 
gerekliliğine değinerek “Kısa 
vadeli sorunları bir an önce 
çözerek uzun vadeli konu-
ları düşünmeye başlamamız 
gereken bir dönemdeyiz. Bu 
kriz bize; üretimin gücünün, 
kendi kendine yetmenin, güçlü 
tedarik zincirinin, dayanışma-
nın, hızlı ve esnek olmanın, 
yaşamsal gerekliliğini bir kez 
daha gösterdi. Bugün alınacak 
ek önlemlerle ülkeyi dengede 
tutmak ve eş zamanlı ola-
rak da gelecek stratejilerini 
planlamak zorundayız” diye 
konuştu. İzmir Ziraat Odası 
Başkanı İbrahim Erdallı ise ta-
rım işçilerinin moralinin yüksek 
olduğunu, ancak ürettikleri 
ürünü önümüzdeki süreçte na-
sıl satacaklarına dair endişeleri 
bulunduğunu dile getirdi.

Üretici kesimin 
talepleri
EBSO Meclis Üyesi ve 2. 

Grup Et ve Balık Ürünleri Sa-
nayi Meslek Komitesi üyesi M. 
Nedim Anbar toplantıda stok 
maliyetlerinin karşılanması ve 
nakliye maliyetlerinin destek-
lenmesi konusunu göndeme 
getirdi. 

EBSO Meclis Üyesi ve 3. 
Grup Bitkisel Ürünler Sanayi 
Meslek Komitesi üyesi Mehmet 
Karahaliloğlu, mevsimlik işçile-
rin barınma ve sağlık hizmetlerinin 
ve sağlık kontrollerinin uygun ve 
bulaşmayı önleyici şekilde yapılma-
sının önemine dikkat çekti. Kara-
haliloğlu ayrıca tarım ürünlerinin 
üreticiden çıkış postları ile son satın 
alanlar arasında çok büyük fiyat 
farklılıklarının olması ve bu paranın 

çiftçilerin cebine girememesi husu-
sunu gündeme getirirken, özellikle 
konserve firmalarının sözleşmeli 
tarım yapmak için çiftçilerle belir-
sizlikler yüzünden sağlıklı anlaşma 
yapamamaları ile çiftçilerin ve fir-
maların finansman sıkıntısı yaşama-
sına dikkat çekti ve buna bakanlığın 
çözüm bulması gerektiğini söyledi.

EBSO Meclis Üyesi  ve 1. 
Grup Maden ve Taş Ocakçı-
lığı Sanayi Meslek Komitesi 
üyesi Ahmet Telek, 6831 Sayılı 
Orman Kanunu gereğince ma-
dencilik faaliyetleri için verilen 
orman izinleri için izin olur 
tarihine göre arazi izin bedel-
lerinin geçtiğimiz günlerde 
üç ay ertelendiğini belirterek, 
ertelemenin yılsonuna dek 
uzatılması talebinde bulundu. 
Telek ayrıca orman bedelleri-
nin düşürülmesi, orman izinleri 
için Orman Bölge Müdürlükle-
ri’nden gönderilen izin dos-
yalarının Genel Müdürlük ve 
Bakanlıktan geç gelmekte 
olduğunu vurgulayarak sürenin 
kısaltılması konusunda destek 
istedi. Telek, üreticilerin Maden 
Kanunu’nun 37. maddesi ge-
reği mücbir nedenlerle “Geçici 
Tatilde” bulunan ruhsatlardan 
orman bedeli alınmaması, 
düşük kapasitede ve zorunlu 
çalışan madenlerden Genel 
Müdürlükçe 2020 yılı için talep 
edilen orman bedellerinin 2021 
yılına ertelenerek taksitlendiril-
mesi taleplerini de dile getirdi.

Tire Süt Kooperatifi Başkanı 
ve 2. Grup Et ve Balık Ürünleri 
Sanayi Meslek Komitesi üyesi 
Mahmut Eskiyörük ise koo-
peratifçiliğin öncelikli devlet 
politikası olması, destekleme 
primleri ile kooperatifleşmenin 
teşvik edilmesi, ithal edilen 
temel gıdalara daha yüksek 
destekleme primi uygulanarak 
yerli üretimin desteklenmesi, 
yer altı sularının kesilmesine 
bağlı sulu tarım alanlarının 
azalması konusunda çözüm 
yolu aranması, kayıt dışılığın 

yarattığı haksız rekabetin önlen-
mesi, Ticaret Bakanlığı bünyesinde 
Tarımsal Amaçlı Kooperatif kurul-
maması, kooperatiflerin tamamının 
KOBİ kapsamında değerlendirilme-
mesi ve Hazine arazilerinin ıslah şar-
tı ile kooperatiflere tahsis edilmesi 
gerektiğini ifade etti.
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EBSO Meclis Üyesi ve 3. 
Grup Bitkisel Ürünler Sanayi 
Meslek Komitesi Başkanı M. 
Cihangir Hür de uzun yıllardır 
faaliyetlerine devam eden gıda 
işletmelerine destek verilme-
si gerektiğinin altını çizerek 
restoran ve otel gibi firmaların 
kapalı olması nedeniyle tü-
ketimi azalan ürünleri tarlada 
bırakmamak için konserve, 
dondurma, kurutma gibi 
yöntemlerle stoklanmasının 
teşvik edilmesi, karşılıksız çek 
oranının artması sebebiyle 
firmalara kolay ulaşabilecekleri 
finansal desteklerin sağlanması 
taleplerini sıraladı.

EBSO Meclis Üyesi ve 21. 
Grup Ağaç ve Ağaç Ürünleri 
Sanayi Meslek Komitesi üyesi 
Hüseyin Uğur, ihracat için 
önem arz eden ahşap palet 
üreticilerinin stratejik sektörler 
arasında yer alması, ülke ge-
neline yayılmış orman işletme-
lerinden temin edilen ham-
maddelere genel dolaşım izni 
verilmesi gerektiğini söyledi. 
Uğur, “E-ihale uygulamasının 
dönem itibari ile zamanlaması 
iyi olmuştur. Bununla ilgili arz 
miktarı az olduğu için fiyatlar 
fiktif olarak yükselmektedir. 
Arz miktarının arttırılması ge-
rekmektedir. Dikili satışlar oran 
olarak giderek artmaktadır. 
Küçük işletmeler ham madde 
temininde sıkıntı çekmemesi 
adına, bu ihalelerde kesim, 
sürütme depolara veya orman 
içi rampalara nakliye işi ayrıca 
ihale edilmesi iyi olacaktır. Isıl 
işlemle ilgili ihracatta yaşanan 
sorunların azaltılması için ih-
racatta 2. el palet kullanımının 
engellenmesi gerekiyor. Sektörü-
müzün atıkları yine sektör içindeki 
sunta ve MDF fabrikaları tarafından 
satın alınmaktadır. Bu fabrikalar da 
mobilya sanayisi için mal üretmek-
tedir. Salgın nedeniyle yavaşlayan 
mobilya sanayinin ham madde 
talebinin azalması yonga lif sanayi-

nin bizden atıklarımızı almama veya 
kota koyma noktasına getirmiştir. 
Bu konuda destek verilmesini istiyo-
ruz. Atık sevkiyatının azalması ya da 
durması tüm üyelerimizi etkilemek-
te olup bazı üreticilerinin faaliyet-
lerini durma noktasına getirmiştir. 
Lif yonga sanayisi atık alımında 
teşvik edilmeli, desteklenmeli ve 

alım minimum miktarları bu 
sanayideki firmalara göre ayar-
lanmalıdır.  Ürünlerimiz pahada 
ucuz fakat hacimsel olarak 
çok yer kaplamaktadır. Şubat 
ayında Orman Genel Müdürlü-
ğünün yaptığı ankette orman 
içi makilik alanların sektöre 
tahsis edilmesi sorusu bu yer 
ve büyük alan problemimizi 
çözecektir. Bu konu desteklen-
meli, bu tür alanlar acil olarak 
belirlenmeli ve gerekli işlemler 
ile bu işin yönetmeliğinin oluş-
turulması sağlanmalıdır” dedi.

EBSO Meclis Üyesi ve 7. 
Grup Un ve Tahıl Ürünleri 
Sanayi Meslek Komitesi üyesi 
Haluk Tezcan, buğday piya-
sasında yaşanan değişkenlik 
nedeniyle TMO’nun hem fiyat 
olarak hem de stok miktarı 
olarak destek vermesi gerek-
tiğini söyledi. Tezcan ayrıca 
TMO satışlarının Haziran ayın-
da da devam etmesi, üreticiye 
doğrudan gelir desteği yerine 
ürün bazlı destek verilmesi, ek-
mek, un ve unlu mamuller sek-
törü son dönemde çok büyük 
kriz içerisinde olup finansmana 
ulaşmakta sıkıntı yaşamakta 
olduğundan bu konuda destek 
verilmesi gerektiğini ifade etti.

EBSO Meclis Üyesi ve 
12. Grup İçecek ve Tütün 
Sanayi Meslek Komitesi üyesi 
Murat Güner de daha önce 
internetten şarap satışının 
yasaklandığını hatırlatarak, 
“Bizim en büyük pazarımız 
turizm ve restoranlar olduğu 
için sektör durmuş vaziyette. 
En azından bu hastalık 
olayı ortadan kalkana kadar 
şarap satışının e-ticarete 

açılması iyi olacaktır. Hasat zamanı 
yaklaşıyor, stoklarımız dolu. Bu 
durum uzarsa müstahsilden ürün 
alamayacağız. Ürünün üreticinin 
elinde çürümemesi, için Ekim 
sonuna kadar en azından ÖTV’nin 
kaldırılması talebimizi iletmek 
istiyoruz” diye konuştu.
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Adnan YILDIRIM
Ekonomi Bakan 
Yardımcısı (2014-2015)
Türk Eximbank Genel 
Müdürü (2016-2019)

Ekonomide normalleşmenin hızlandırılması için 
radikal mali önlemlerin değerlendirilmesi

SALGIN SONRASINA 
ETKİLİ HAZIRLIK GEREKİR

2019 sonunda Çin’de başlayan Covid-19 
coronavirüs salgını 2020’de önce bölge-
deki Asya ülkelerinde görüldü, ardından 
sırasıyla her kıtaya Avrupa’ya, Amerika’ya, 
Avustralya’ya, batı Asya’ya ve şimdi de 
Afrika’ya yayılarak önce insan sağlığını, 
sonra da ekonomileri, şimdiye kadar görül-
memiş ölçüde “ani duruş”la “ağır şiddette” 
olumsuz etkiledi, etkilemeye de devam 
ediyor. Salgının kontrol altına alınarak 
insan sağlığına olumsuz etkisinin önlene-
rek ekonomik ve sosyal yaşamda salgın 
öncesine ne zaman dönülebileceği henüz 
belli de değil. Dünyanın tamamı, aynı tak-
vimde değilse bile her ülke aldığı önlemle-
re ve sağlık sisteminin gücüne bağlı olarak 
farklı takvimlerde ve farklı hasar boyutuyla 
bu virüsten muhakkak bir gün kurtulacak 

ve tekrar her alanda (yeni) normalleşme 
sürecine girilecektir. Yarattığı etkiler ve yol 
açtığı psikolojik travma dikkate alındığında 
normalleşmenin, sadece ülkeler için değil 
sektörler için de farklı süreçlerde olmasını 
beklemek gerekir.

EBSOHABER Mart/2020 sayısında, 
ilan edilen tedbirlere ek olarak alınması 
gereken tedbirleri kaleme almıştık. Bu sayı-
da, salgın sonrası Türkiye ekonomisindeki 
sektörleri biraz daha hızlı normalleşebilme-
si için etkili olabilecek ilave önlem taleple-
rinden anlamlı bulduklarımızı değerlendir-
meye çalışacağız. 

Benim de katıldığım çeşitli platformlar-
da dile getirilen taleplerden uygulanabilir-
liği mümkün olanlar üzerinde şimdiden iyi 
çalışılmalı ve uygun bulunanlar önceden 

Yeni radikal önlemlerle, ekonominin hızlı toparlanması halinde devletin vergi/prim 
gelirleri de hızlı artırılabilecek, verilen bono ve tahvillerin devlet bütçesine yük 

oluşturması ise yıllara yayılacaktır.
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ilan edilerek salgının etkisi bi-
ter bitmez devreye alınmalıdır.

Önlemlerle, işletmeler ve 
çalışanlar üzerindeki vergi yük-
lerinin 2020’de geçici olarak 
hafifletilmesi, ayrıca birikmiş 
vergi yüklerinin finansmana 
dönüştürülerek ilave finans-
man kaynağı yada finansmana 
erişim enstrümanı sağlanarak 
ekonomik aktivitelerin hız-
lanarak aşağıdaki hedeflere 
daha erken ulaşılmasına katkı 
yapacağını değerlendiriyoruz.

● Sanayi üretiminin ve hizmet 
sektörlerinin normale dönüşü,

● Tarım sektörünün ekonomideki 
payının artırılması,

● Çalışanların gelirinin artırılması,
● Özel sektör yatırımlarının 

artırılması
● İhracatın ve döviz kazandırıcı 

faaliyetlerin artrılması.
Unutmayalım ki onyıllardan gelen 

süreçte Türkiye ekonomisinin değiş-
mez gerçeği, sanayi üretimi ve döviz 
varlığımızı artırabildiğimiz ölçüde 
ekonomiyi büyütebiliyoruz.

Radikal mali önlem önerileri
Bugüne kadar alınan önlemlerle, 

mücbir sebep kapsamına girdi-
ği kabul edilen bazı sektörlerde 
Nisan-Haziran/2020 dönemine ait 
(stopaj) vergi ve sigorta primlerinin 
yılın son üç ayında ödenecek şekilde 
altışar aylık sürelerle ertelenmesi 
yanında şirketlerin mali yapıların 
bozulmaması için kar dağıtımları 
(Eylül/2020’ye kadar yüzde 25 ile) 
sınırlandırılmıştır (Cumhurbaşkanı 
yetkisiyle bu süre 3 ay uzatılabile-
cektir). Ayrıca finansman boyutunda, 
hazine kefaleti artırılarak bankacılık 
sistemi üzerinden uygun maliyetle 
finansmana erişim kolaylaştırılmaya 
çalışılmış, BDDK ve TCMB’nin aldığı 
yeni kararlarla bankalar daha fazla 
kredi kullandırmaya yönlendirilmiştir. 
Krediye erişimin kolaylaştırılması ile 
kredi hacminin artırılması önemlidir, 
ancak salgının kontrol haline alındığı 
tarihte bile, ekonomik hayatın her 
sektörde aynı anda ve hemen nor-

male dönmesi beklenmediğinden, 
işletmelerin daha fazla kredi kulla-
narak borçluluklarının artması, ilave 
finansman maliyetleri ile özkaynak-
larının daha fazla  zayıflamasına da 
izin vermemek gerekir. Bu amaçla,

● Devletten alacakların (KDV 
iadeleri, kamu kurum ve kuruluşları 
ile üniversite hastaneleri dahil) nak-
den yada devlet kağıtları ile hızlıca 
ödenmesi,

● Birikmiş devir KDV tutarlarının 
bir kereliğine iade edilebilir kabul 
edilerek devlet kağıtları ile tasfiyesi 
(ekonomik aktiviteler hızlandıkça 
indirim olmadan yapılacak KDV 
ödemeleri nedeniyle vergi tahsilatı 
da hızla artacaktır),

●  2020 yılında peşin vergi uygu-
lamasına ara verilmesi,

● 2020-22 gelirleri üzerinden alı-
nacak gelir ve kurumlar vergisinde 
tarım, sanayi işletmeleri, ihracatçılar 
ve döviz kazandırıcı faaliyetler için 
5’er puan indirim yapılması,

● Ücretlerinden stopajla alınacak 
gelir vergisinde, vergi tarifesinde 
alt iki dilime giren çalışanlar için 
2020’de 10’ar puan indirim yapılma-
sı (net ücret ödeyen işletmelerde bu 
indirimin çalışanın ücretine eklen-
mesi gerekir),

● Tüketimin azaldığı sektörlerde 
üç ay süreyle KDV/ÖTV indirimi 
yapılması,

● 2020–22 döneminde yeni ya-
tırım yapacak firmaların tamamının 
6’ıncı bölge destek ve teşviklerinden 
yararlandırılması,

● Şirketlerin yüzde 25 kar dağı-
tımı sınırlamasının (uzatılmazsa Ey-
lül/2020) sona ermesini müteakip, 

bilançosunda geçmiş yıl(lar) 
karı bulunan işletmeler için 
kar dağıtımı stopaj oranının 5 
puan düşürülmesi (tüketimi 
ve vergi gelirini birlikte artıra-
caktır),

● Mücbir sebep ve ver-
gi&prim ertelenecek sektör 
belirlenmesinde, kapsama 
girecek sektörlerin belirlen-
mesi yerine, sadece (salgın-
dan etkilenmeyen az sayıda) 
kapsam dışı sektörlerin 

belirlenmesi,
● Mücbir sebep kapsamında 

olsun olmasın, salgın döneminde 
cirosu yüzde 20’den fazla düşen fir-
malarda, salgın dönemine ait vergi 
ve sigorta primlerinin ciro düşük-
lüğü oranında silinmesi, öne çakan 
önlemler setini oluşturmaktadır. 

Yukarıdaki vb. önlemlerin devlet 
bütçesine önemli yük getireceği, 
ayrıca devlet bütçesinin bu talepleri 
karşılamak için nakit durumunun 
uygun olmadığı, TCMB’nin para bas-
masının ise sınırları olduğu muhak-
kak. Ancak salgın döneminden çıkıp 
ekonomide normalleşmenin hızlan-
dırılabilmesi için ilave destek seti ile 
daha etkili/radikal adımlar atılması 
gerekir. Tabii ki bütçeden ödeme 
yapılmasını gerektiren önlemlerin 
kamuya maliyetinin daha yüksek 
bütçe açığına ve enflasyona neden 
olmaması için ödemelerin devlet 
kağıtları ile yıllara yayılı olarak 
yapılması planlanabilir. İşletmelere, 
devletten alacakları karşılığında 
verilecek hazine bonosu ve devlet 
tahvilleri, finansmana erişimde hazi-
ne destekli KGF kefaletine ek olarak 
kredi kullanımında teminat olarak 
kullanılarak hem işletmeleri hem de 
bankaları rahatlatacaktır. Bu şekilde, 
devlet borçlarını ödemiş, işletmele-
rin kredibilitesi artmış, bankalar ise 
devlet kağıtları ile  teminatlandırıl-
mış olacaktır. Yeni radikal önlem-
lerle, ekonominin hızlı toparlanması 
halinde devletin vergi/prim gelirleri 
de hızlı artırılabilecek, verilen bono 
ve tahvillerin devlet bütçesine yük 
oluşturması ise yıllara yayılacaktır.
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CORONA (COVID-19) VİRÜSÜNÜN İŞ KAZASI 
ve İŞÇİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Av. Murat ULUSU
EBSO Hukuk Danışmanı

Günümüzde Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) tarafından pandemi olarak ilan 
edilen ve ciddi tehdit yayan Corona virüsü 
işveren – işçi ilişkisini de önemli derecede 
etkilediği ve yine önümüzdeki süreçte de 
İş Hukuku kapsamında pek çok sorunu 
gündeme getireceği malumdur.

Bu doğrultuda iş organizasyonu 
kapsamında salgın hastalığa yakalanan 
işçinin hukuki statüsünün iş kazası olarak 
değerlendirilip değerlendirilemeyeceği 
esasen işçinin bu süreçteki çalışma şekli, 
hastalık öyküsü, hastalığın kesin olarak 
belirlenmesi mümkün olmayan pek çok 
yol ile bulaşma riskini taşıması gibi işçi-iş-
veren ilişkisine etki eden harici faktörler 
de nazara alınarak ancak somut olayın 
özelliğine göre belirlenebilecektir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. Maddesi; 

İş kazasını,
a) Sigortalının işyerinde bulunduğu 

sırada,
b) İşveren tarafından yürütülmekte 

olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve 
hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte 
olduğu iş nedeniyle,

c) Bir işverene bağlı olarak çalışan 

sigortalının, görevli olarak işyeri dışında 
başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl 
işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

d) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki 
emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı ge-
reğince çocuğuna süt vermek için ayrılan 
zamanlarda,

e) Sigortalıların, işverence sağlanan 
bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi 
sırasında meydana gelen ve sigortalıyı he-
men veya sonradan bedenen ya da ruhen 
özüre uğratan olay...” olarak belirtilmiştir.

Bu nevi durumlar için Yargıtay, Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanu-
nu’nun 13. Maddesinde yer alan İş Kazası 
tanımının yorumunu geniş tutmaktadır. 

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’ nin, 
2018/5018 E. -  2019/2931 K., 15.4.2019 
tarihli emsal içtihadında aşağıdaki husus-
lar vurgulanmış olmakla; 

“...Açıklanan madde hükmüne göre, 
iş kazası; maddede sayılı olarak belirtil-
miş hal ve durumlardan herhangi birinde 
meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya 
sonradan bedenen veya ruhen zarara 
uğratan olaydır.

Yasada iş kazası, sigortalıyı hemen 
veya sonradan bedenen ya da ruhen 
engelli hale getiren olay olarak tanımlandı-
ğından, olayın etkilerinin bir süre devam 
ederek zaman içinde artması ve buna 
bağlı olarak sonucun daha sonra gerçek-
leşmesi mümkündür. Yani,iş kazası ani 
bir olay şeklinde ortaya çıkıp ,buna bağlı 
olarak zarar, derhal gerçekleşebileceği 
gibi, gazdan zehirlenme olayında oldu-
ğu şekilde etkileri daha sonra da ortaya 
çıkabilir. Sonradan oluşan zarar ile olay 
arasında UYGUN İLLİYET BAĞI BULUN-
MASI KOŞULU İLE olay iş kazası kabul 
edilmelidir.

Yasanın iş kazasını sigortalıyı zarara 
uğratan olay biçiminde nitelendirmiş 
olması illiyet (nedensellik) bağını iş kaza-
sının bir unsuru olarak ele almayı gerek-
tirmiştir. Ne var ki, burada aranan “uygun 
illiyet (nedensellik) bağı” olup, bu da 
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yasanın aradığı hal ve durumlardan 
herhangi birinde gerçekleşme olgu-
su ile sonucun birbiriyle örtüşmesi 
olarak anlaşılmalı, yasada olmadığı 
halde, herhangi başkaca kısıtlayıcı 
bir koşulun varlığı aranmamalıdır.

Kısacası; anılan yasal düzenle-
me, sosyal güvenlik hukuku ilkeleri 
içinde değerlendirilmeli; maddede 
yer alan herhangi bir hale uygunluk 
varsa zararlandırıcı sigorta olayının 
kaynağının işçi olup olmaması ya da 
ortaya çıkmasındaki diğer etkenlerin 
değerlendirilmesinde dar bir yoru-
ma gidilmemelidir. (HGK 2009/21-
400 Esas,432 Karar )...”

Yine aynı Yargıtay içtihadından 
yola çıkarak;

 “İşveren tarafından yürütül-
mekte olan iş nedeniyle Ukrayna’ya 
yapılan sefer sırasında kendisine 
H1N1 (domuz gribi) virüsü buluşan 
tır şoförü olan işçinin, Türkiye’ye 
döndükten sonra meydana gelen 
ölümünün iş kazası olarak kabul 
edilmesi gerektiğini” belirtmiştir.

Dolayısıyla salgın hastalığın 
yayılım sürecinde işçinin geçirdiği 
hastalığın iş kazası sayılabilmesi için 
illiyet bağının bulunması gerek-
mekle birlikte aynı zamanda işçi 
açısından uygun çalışma koşullarını 
oluşturmak ve gerekli risk analizleri-
ni yaparak kanunun ön gördüğü her 
nevi iş sağlığı ve güvenliği tedbirle-
rini almakla yükümlü olan işverenle-
re bu konuda önemli sorumluluklar 
düşmektedir. Aksi halde çalışanlar-
da meydana gelebilecek muhtemel 
vakalardan ötürü iş akdinin feshi ve 
işveren aleyhine iş kazasının tespiti 
davalarının ikame edilmesi söz 
konusu olabilecektir.

İşveren bu doğrultuda -yasanın 
aradığı ispat koşulları çerçevesin-
de- mümkün olan her türlü önleyici 
tedbiri almalı ve bu süreçte işçiyi 
olası risk ve tehlikelere karşı bilgi-
lendirmelidir.

Bu hususta Dünya Sağlık Örgütü 
ve Sağlık Bakanlığı başta olmak 
üzere pek çok ulusal ve uluslararası 
resmi makam ve diğer bilimsel oto-
riteler gerekli açıklamaları yapmış 

ve bunlarla ilgili bir dizi talimatna-
meleri bilgilendirme kitapçıkları ve 
tavsiye kararları yayımlanmıştır.

● İşverenler tarafından, korona 
virüsüne yönelik ayrıntılı bir risk 
analizi ve koruma planı hazır-
lanmalıdır. Bu plan kapsamında 
işverenlerce iş sağlığı ve güvenliği 
amacıyla ilk olarak önleyici tedbir-
ler alınmalıdır. Bu doğrultuda T.C. 
Sağlık Bakanlığı’nın kendi resmi 
sitesinde yayınladığı rehber, sunum 
ve bilgilendirme metinlerinin afiş 
olarak bastırılıp dağıtılması, işye-
rinde çalışanlara gerekli bilgilerin 
verilmesi gerekmektedir.

● Bununla birlikte, işyeri olarak 
nitelendirilebilecek yerler düzenli 
olarak dezenfekte edilmeli; işçiler 
için işyerinin belirli yerlerine dezen-
fektan konulmalıdır. 

● Yine işyeri düzenli olarak 
havalandırılarak hava sirkülasyonu 
yaratılmalıdır. 

● Çalışanlar arasındaki mesafe 
ayarlanmalı, mevcut ise yemekha-
nenin ve diğer toplu yerlerin kullanı-
mı askıya alınmalı veya kısıtlamalı-
dır. 

● İşyeri hijyeni sağlanmalı ve bu 
tedbirler ispata elverişli bir şekilde 
çizelge veya tutanak tutulmak sure-
tiyle icra edilmelidir.

● İşyeri hekimi, gerekli gördüğü 
her an işçiler için gerekli tedbirleri 
almalı; her işçi için olayın vahame-
tine göre maske, alkollü mendil, 
eldiven, dezenfektan vb. malzeme-
ler temin edilmeli ve ispata elverişli 
şekilde işçiye verilmelidir. (İmza 
karşılığı)

● Özellikle yurt dışı odaklı çalı-
şan global firmalarda planlanan iş 
seyahatleri ertelenmeli; hatta yurt 
içinde duruma göre ofis çalışanları-
na home ofis (uzaktan) çalışma için 
izin verilmelidir.

● Zorunlu yurtdışı seyahatleri 
olacak ise kesinlikle 14 gün kuralına 
uyulmalıdır. İlgili önlemler alındıktan 
sonra ise her olay kendi içerisinde 
değerlendirilecektir.

Çalışanın corona virüse maruz 
kalmasının iş kazası sayılıp sayılma-

yacağına dair en kritik husus illiyet 
bağının tespitidir. COVID-19 gerçek 
anlamda kendisini gizleyebilen bir 
virüs olup, özellikle kuluçka süresin-
de hiçbir belirti olmaksızın kişinin 
normal hayatına devam etmesine 
olanak da vermektedir. Kaldı ki bazı 
vakıalarda görüldüğü üzere kuluçka 
süresinden sonra dahi, taşıyıcıda 
herhangi bir belirti olmamasına 
rağmen virüsü başkalarına bulaştı-
rabilmektedir

Çalışan, çalışması sırasında 
enfekte olursa bu bir iş kazası 
kapsamında değerlendirilebilecektir. 
Çalışan işveren tarafından yurt dı-
şına gönderilmiş ve 14 gün kuralına 
uyulmadan çalışmaya başlatılması 
sonrasında işyerinde vakıalar görül-
meye başlandı ise muhtemelen illi-
yet bağı kurulacak ve olayın yine iş 
kazası olduğu kanısına varılacaktır.

Ancak iş yeri sınırları dışında, 
iş ile ilgili olmayan bir durumda 
enfekte olduğu tespit edilebilen 
bir çalışanın ise bu virüsü kapması 
iş kazası sayılamayacaktır zira bu 
halde illiyet bağı kalkmış olacaktır.

Son olarak önemli hususlardan 
bir tanesi enfekte olmuş bir çalı-
şanın çalışmaya devam etmesi ve 
diğer çalışanlara virüsü bulaştırması 
konusunda ortaya çıkmaktadır. 
Çalışan bu belirtileri göstermese 
dahi çalışma arkadaşlarına yayması 
durumunda, diğer çalışanlar açısın-
dan durum iş kazası olarak değer-
lendirilecektir.

İzah edilen nedenlerle, öncelikle 
işverenler tarafından coronavirüse 
ilişkin tedbirlerin sıkı bir şekilde 
alınması, bu tedbirlerin denetlen-
mesi ve iş yeri hekimi ve iş güvenliği 
uzmanı ile birlikte gerekli eğitim 
ve bilgilendirmelerin dikkatli bir 
şekilde yapılması, çalışanların ise bu 
kural ve talimatlara sıkı şekilde uy-
malarının işveren tarafından temin 
edilmesi gerekmekle birlikte ancak 
somut olayın özelliğine ve uygun 
illiyet bağına göre nihai olarak iş ka-
zası değerlendirmesi yapılabilecek 
ve ilerleyen süreçte hukuki çözüme 
kavuşturulabilecektir.
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Tüm dünyayı ve Türkiye’yi et-
kisi altına alan COVID-19 salgınına 
karşı toplum sağlığını korumak 
adına canını dişine takarak çalışan 
sağlık çalışanlarına bir destek 
de İZELTAŞ’tan geldi. Virüs ile 
mücadeleye destek kapsamında 
İZELTAŞ’ın Işıkkent’teki üretim 
tesislerinde 25 bin adet siperlikli 
maske üretiliyor.

İZELTAŞ Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ender Yorgancılar, bu dönem-
de risk altında büyük emeklerle 
mücadele eden sağlık çalışanlarına 
teşekkür ederek, şunları söyledi:

“Toplum olarak kendimizi, çalı-
şanlarımızı korurken bir yandan da 
elimizde bulunan imkanları bu sürece destek olmak 
için kullanıyoruz. Bu konuda ilk günden bu yana kafa 

yorduk. Maskeleri tamamen kendi 
imkanlarımızla hazırladık. Ar-Ge 
ve proje ekibimiz tasarımını yaptı. 
Beş gün gibi kısa bir sürede kalıbı-
nı hazırladık. Üretim ekibimiz tüm 
teknik donanımlarını kullanarak 
büyük bir hevesle üretimi gerçek-
leştirdi. 5 bin adedi tamamladık ve 
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim 
ettik. İlk planda sağlık çalışan-
larımıza gönderilen bu siperlikli 
maskeleri, kendi çalışanlarımıza ve 
bayi çalışanlarımıza da gönderi-
yoruz. İhtiyaç halinde her zaman 
yeniden üretime hazır durumdayız. 
Bireylere ve kurumlara bu süreçte 
büyük sorumluluklar düşüyor. Hep 

birlikte bu süreci sağduyu ve dayanışma ile atlataca-
ğız” dedi.

Yaşar Üniversitesi Tasarım Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi (YÜTAM), 
COVID-19 ile mücadelede sağlık çalışan-
larına destek olmak için bünyesindeki 3 
boyutlu yazıcılar ve lazer kesim cihaz-
ları ile koruyucu yüz siperi üretmeye 
başladı.

Sağlık çalışanlarının virüsten korun-
masına katkı sağlamayı amaçladıklarını 
belirten YÜTAM Müdürü ve Endüstriyel 
Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Öğretim 
Üyesi Tolga Benli, “Sağlık çalışanlarımızı 
alkışlamanın yanı sıra onlara destek için 
neler yapabileceğimizi gözden geçirdik. 
Merkezimiz bünyesindeki çok sayıda 
3D yazıcıyı ve lazer kesim cihazımızı kullanarak 
aralıksız olarak koruyucu yüz siperi üretmeye 
başladık. Bu maskeler, hastayla yüz yüze muhatap 
olan sağlıkçıların yüzlerini önden gelecek etkilere 

karşı koruyor. Sağlık çalışanıyla hastanın arasında 
nefes temasını önleyecek şeffaf bir duvar çekil-
miş olunuyor. Bu tip maskeleri imal ederek sağlık 
çalışanlarımızın korona virüsten korunmalarına 
yardımcı olmayı hedefledik” dedi.

İZELTAŞ, 25 bin adet
siperlikli maske üretiyor

Yaşar’dan sağlık çalışanlarına
üç boyutlu destek

HABER
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Yerli yoğun bakım solunum 
cihazının sızdırmazlık elemanlarının 
üretimi Kastaş tarafından gerçekleş-
tirildi. Kastaş, Ar-Ge, satış ve üretim 
mühendislerinin özverili çalışmaları ile 
solunum cihazının en kritik parçaları 
arasında yer alan 11 farklı sızdırmaz-
lık elemanını kısa sürede üreterek 
teslimatını sağladı.  Pnömatik sistemle 
çalışan bu cihazlardaki sızdırmazlık 
elemanları, entübe durumda olan hastalara, istenilen 
basınçta oksijenin sıfır hata ile verilmesini sağlıyor. 

Projeye destek vermekten gurur duyduklarını 
belirten Kastaş Yönetim Kurulu Başkanı Haydar 
Atılgan, “Hasta sayılarının hızla arttığı ve ventilatör 
ihtiyacının tüm dünyada karşılanamaz noktaya ulaş-
tığı bu dönemde cihazların yerli üretimi çok önemli. 
Mayıs ayı sonuna kadar 5000 adetlik üretim hedef-
lenen ve bu hafta başında ilk 100 cihazın üretiminin 

tamamlandığı Yerli Solunum Cihazı 
Projesinde, Kastaş olarak sızdırmazlık 
elemanlarının tedariğini üstlenmekten 
gurur duyuyoruz. Biosys tarafından 
geliştirilen, prototip ve seri üretimini 
Arçelik’in üstlendiği, ASELSAN ve 
Baykar’ın Teknoloji ve mühendislik 
desteği sunduğu Yerli Mekanik Ven-
tilatör Projesi’nin ilk aşamalarından 
itibaren sürece dahil olarak, cihazların 

ihtiyaç duyduğu 11 farklı tip sızdırmazlık elemanının 
tedariği ile bu projeye katkı sağlıyoruz. Çok kısa süre-
de geliştirilen ve üretilen ilk 100 adetlik serinin ihtiyaç 
duyduğu 3 bin adet Sızdırmazlık elemanını iki haftalık 
sürede teslim etmeyi başardık. Şimdi Mayıs ayı sonu-
na kadar üretilmesi planlanan 5 bin adet ventilatör 
için 100 bin adedin üzerinde özel karışım sızdırmazlık 
elemanını, Kastaş olarak sosyal sorumluluk bilinciyle, 
projeye hibe edeceğiz” diye konuştu.

Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi’nde otomotiv sektörüne 
yönelik olarak amortisör aksam-
larının üretimi üzerine faaliyet 
gösteren Stal Gürmak Amortisör 
firması, koruyucu siperlik üreti-
mine geçerek COVID-19 salgını 
ile mücadele sürecine destek 
veriyor.

Yaşanan sıkıntılı dönemi 
dayanışma içinde atlatabilmek 
için üzerlerine düşeni yapmaya 
çalıştıklarını belirten Kadri Şeker, 
COVID-19 mücadelesine katkı koyabiliyor olmaktan 
mutluluk duyduklarını söyledi. 43 senedir birlik 
ve beraberlik düşüncesini her zaman ön planda 
tutan bir kurum olarak faaliyet gösterdiklerini ifade 
eden Şeker, “Dünya ve ülkemiz, insan yaşamını 
doğrudan hedef alan bir virüs salgını ile müca-

dele ediyor. Devletimizin aldığı 
önlemler ve vatandaşlarımızın 
yapılan uyarılara riayet etmesi 
ile umarız bu günler geride ka-
lacak. Biz de Stal Gürmak olarak 
Ar-Ge mühendislerimizin sağlık 
merkezleri ve doktorlarla iletişim 
halinde tasarladıkları siperlikleri 
üretip hastanelere dağıtımını ya-
pıyoruz. Bunu yaparak ülkemize 
yaşadığımız bu zor dönemde 
küçük bir fayda sağlıyabilirsek, 
Stal Gürmak ailesi olarak mutlu-

luk duyarız” dedi.
Şeker, ürettikleri siperlikleri Dr. Behçet Uz 

Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi’ne teslim ettiklerini, ihtiyaç duyulan 
noktalara teslim etmeye de devam edeceklerini 
ifade etti.

Kastaş’tan yerli solunum cihazına 
yerli sızdırmazlık

Stal Gürmak’tan Dr. Behçet Uz 
Hastanesi’ne siperlik
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Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde 
akıllı elektrik ve su sayaçları üzerine faaliyet 
gösteren Luna Elektrik Elektronik firması, koru-
yucu siperlik üretimine geçerek COVID-19 salgını 
ile mücadele sürecine destek veriyor. Standart 
üretim düzenini etkilemeden hem sayaç hem de 
koruyucu siper üretmeye başlayan firma, günde 
10 binin üzerinde koruyucu siperlik yapıyor. Sağ-
lık çalışanlarına ücretsiz olarak dağıtılan koruyu-
cu siperlikten şu ana kadar yaklaşık 20 bin tanesi 
Türkiye’nin birçok noktasındaki sağlık kuruluşuna 
gönderildi ve gönderilmeye devam ediyor.

Luna Elektrik Elektronik firmasının Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı, “Normalde maske 
veya siper üretimimiz yok, ancak sağlık sektöründe 
böyle bir ihtiyaç olduğunu öğrenince çalışma başlat-
tık. Mühendislerimiz kısa sürede yoğun bir çalışma 
yürüttü. Üç gün içerisinde de yaklaşık 10 bin siperlik 
üretir hale geldik. Tüm sağlık çalışanlarına koruyucu 

siperliği bedelsiz sağlamaya başladık. Talep eden tüm 
sağlık çalışanlarına da bunları göndermeye devam 
ediyoruz” dedi

Karabağlı, halen 100 bin adet üretim yapmak için 
hazırlık yaptıklarını ifade ederek talebe ve ihtiyaca 
göre sağlık çalışanlarına yardım için bedelisiz olarak 
üretime devam edeceklerini söyledi.

Elektral, maske tedariki konu-
sunda azami gayretin gösterildiği 
mevcut dönemde yaptığı çalışma-
lar ile maskematik üretimine geçti. 
Maskematiklerin İzmir Büyükşehir 
Belediyesi ile yapılan işbirliği ile 
metro istasyonlarına konduğunu 
belirten Elektral Yönetim Kuru-
lu Başkan Yardımcısı Dr. Erdem 
Dinçsoy, ürettikleri maskematik 
ile vatandaşın ihtiyacını kolay-
ca karşılayabildiklerini söyledi. 
Dinçsoy, “Son günlerde medyada 
maske dağıtımı konusunda çeşitli 
tartışmalar var. Vatandaşlar PTT 
ya da eczane ile uğraşmadan, İzmirim Kart ile 
haftalık bir hijyen paketine sahip olabilecek. 7 mil-
yon İzmirim kart sahibi kolayca kartını okutup, el 
değmeden paketi alabilir. Bugün pandemi dolayı-

sıyla maske kullanımı zorunlu hale 
geldi. Hastanelerde, toplu ulaşım 
noktalarında, otellerde, AVM’lerde 
maskematik rahatlıkla kullanılabilir. 
Dolayısıyla vatandaşlarımızın mas-
keye ulaşmasını kolay hale getire-
biliriz. Bu cihazları, İç İşleri Ba-
kanlığı ile haberleştirip, TC Kimlik 
Kartına günde bir maske verdirebi-
liriz. Maske ulaşımında hızlı çözüm 
istiyorsak bu yöntem en modern, 
hijyenik ve basit olanıdır” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Başkanı Tunç Soyer de Elektral 
A.Ş’ye üretmiş olduğu maskema-

tik için teşekkür etti. İzmirli bir firmanın böyle bir 
otomatı üretip kullanıma sunmasının gurur verici 
olduğunu ifade eden Soyer, İzmirlilerin sağlığının 
her şeyden önce geldiğinin altını çizdi.

Luna Elektrik’ten salgınla 
mücadelede siperlik desteği

Elektral, İzmir metrosuna 
maskematik üretti
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İzmir merkezli Türklab firmasının 
ürettiği COVID-19 antijen ve antikor 
tanı kiti, TÜBİTAK tarafından olumlu 
karşılandı. Projenin sevindirici olduğu-
nu belirterek firmayı tebrik eden Ege 
Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
İzmir’de üretim yapan Türklab Fir-
ması’nın, COVID-19 antijen ve antikor 
tanı kiti üretim projesinin TÜBİTAK 
tarafından olumlu karşılanmasının son 
derece gurur verici olduğunu belirte-
rek  “Türklab firmamızın küresel virüs 
salgınına karşı,  dünyada bir ilk olan, 
COVID-19 antijen ve antikor tanı kiti üretim projesinin 
TÜBİTAK tarafından olumlu değerlendirilmesi, bizleri 
son derece mutlu etmiş, gururlandırmış ve heyecan-
landırmıştır” dedi.

Türklab Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şahin Yağlıde-
re’ye mektup göndererek son dönemde ve bugüne 
kadar yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür 
eden Yorgancılar  “Her zaman, ‘üretim yoksa kalkın-
mak hayaldir’ dedik, diyoruz. Belirsizliklerin olduğu 
bu zorlu süreçte, elini taşın altına koyarak üretime de-
vam etme çabasında olan tüm firmalarımızın gayreti 

çok kıymetlidir” diye konuştu.
İnsan hayatının hiçbir şeyle kıyaslanmayacağını 

vurgulayan Yorgancılar “Karşı karşıya kaldığımız bu 
süreçte hatırladık ki; insan sağlığı her şeyin önünde 
ve başka bir şeyle kıyaslanmayacak önemde. İnsan 
olmadan, ne üretmenin, ne tüketmenin, ne de yaşa-
mın değeri var. Bu süreç bizlere; eğitimin, ilimin, bili-
min,  önce insan yaşamını odak alan olguların vazge-
çilmezliğini bir kez daha, kalın harflerle hatırlattı Her 
zaman vurguladığımız, bilim ve teknolojinin ışığında 
katma değerli üretim yapmanın önemi, bugünlerde 
daha anlaşılır oldu ” ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
öncülüğünde Sağlık Bakanlığı’nın 
liderlik ettiği yerli suni solunum 
cihazları seri üretime hazır hale geldi. 
Biosys tarafından geliştirilen ve ilk 
prototipi Aselsan ve Baykar işbirliği ile 
tasarlanan suni solunum cihazının tüm 
bağlantı elemanlarını ise İzmir mer-
kezli Norm Holding temin etti. Norm 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih 
Uysal, koronavirüsü ile mücadelede 
can kaybının en aza indirilebilmesi 
için en önemli ihtiyaçlar arasında yer 

alan suni solunum cihazında ilk yerli 
üretimin bağlantı elemanlarını temin 
etmenin gururunu yaşadıklarını 
söyledi.

Firmalardan gelen talep doğ-
rultusunda 65 kalem farklı ürünü 
İzmir’de bulunan MS Vida, Standart 
Cıvata ve İstanbul’da bulunun Best 
Kale lojistik merkezleri aracılığı ile 
üç günde teslim ettiklerini kaydeden 
Uysal, “Toplam 6 bin adet hedefiyle, 
nisan ve mayısta solunum cihazı 
üretilmesi bekleniyor” dedi.

Antikor tanı kiti üreten 
Türklab’dan önemli başarı

Norm, yerli solunum cihazının 
bağlantı ekipmanlarını sağlıyor
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COVID-19 salgını karşısında Türkiye’nin ayakları-
nın üzerinde durduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, “Süreç içinde bir sıkıntıyla 
karşılaşmamak adına bu işin ne kadar kritik olduğu-
nun bilinciyle hareket ettik. Bugün bu cihazları ya da 
parçalarını, parasını verseniz dahi satın alamıyorsu-
nuz. İşte bu yüzden kendi imkanlarımızla bu cihazları 
üretmek için Sağlık Bakanlığı’mızla eş güdüm içeri-
sinde sürecin daha başında harekete geçtik. Çünkü 
araştırma geliştirme alt yapılarımıza, çalışkan ve 
becerikli mühendislerimize güveniyoruz. Biosys isimli 
bir girişim firmasının bu alanda yaptığı çalışmalar, ge-
liştirdiği bir ürün zaten vardı. Bu çalışmaları hızla seri 
üretime dönüştürmek için yerli firmalarımız bir milli 
seferberlik başlattı. Onlarca mühendis bir araya geldi, 
gece gündüz çalıştılar ve büyük bir özveriyle sadece 
14 gün gibi kısa bir sürede seri üretim bandından ilk 
yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazlarını indirdi-
ler. Bugün testleri tamamlanmış ürünlerin bir kısmını 
Sağlık Bakanlığı’mıza teslim ediyoruz. Mayıs sonuna 
kadar 5 bin cihaz üretilmiş olacak. Tüm çabamız, 
sağlık çalışanlarımızın insanüstü emeklerine bir nebze 

de olsa katkı sağlamak” dedi.

Türk mühendislerinin gücü
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bu cihazları 

sadece Türkiye için değil, şu an bu salgınla boğuşan 
tüm insanlık için ürettiklerini aktararak, “Ülkemizin 
ihtiyacının olmadığı durumlarda diğer ülkelere de 
bu cihazlar çok rahat bir şekilde gönderilebilir. Böyle 
bir küresel salgın döneminde yardım isteyen değil, 
yardım eden bir ülke olmak bizleri gururlandırıyor. Bu 
Türkiye’nin gücüdür. Bu Türk mühendislerinin gücü-
dür” diye konuştu. 

Tamamı yerli ve milli olan TRansfer sac 
üretim hattı ile beyaz eşya sektörü, 12 sani-
yede bir üretim yapma imkanına kavuştu. 
Dirinler firması tarafından 30 kişilik ekiple 
bir yıl süren çalışma sonucunda 12 saniyede 
üretim yapabilen TRansfer hattı geliştirdi. 
Buzdolabı, çamaşır makinası gibi ürünlerin 
kasasını 12 saniyede yapan hat, üretim ma-
liyetlerini düşürecek ve serilik ve hassasiyeti 
özellikleriyle üreticinin elini güçlendirecek. 

Dirinler Makina Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mustafa Rebil Dirin,  TRansfer hattını 
Türkiye’de yapan tek firma olmanın guru-
runu yaşadıklarını belirterek “Bu hatta giren sac, 
sürücü açıcı rulodan preslere transferlerle gidiyor 
ve 12 saniye içinde  stenilen ürünün kasası üretili-
yor. Böyle komplike hattı Dirinler olarak sanayiciye 
sunmak bizler için gerçekten büyük bir mutluluk. 
Dirinler, sanayiye verimlilik kazandırıyor, üretimde 

sanayilerin değerini üretime kazandırıyor. Biz fazla 
ürün ihraç ederek değil katma değerli teknolo-
jiyle büyümeyi kendimize hedef olarak belirledik. 
Bu hedefi yakalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Türkiye’nin en büyük makine üreticisi olarak ‘yerli 
ve milli’ üretime çok önem veriyoruz. Yeni nesil 
hattımız bunun en somut örneği” dedi.

5 bin yerli solunum cihazı üretilecek

Dirinler TRansfer ile 12 saniyede 
üretim yapıyor
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Ege Bölgesi Sanayi Odası ve 
İzmir basınının Aytaç Ablası, 
EBSO’nun unutulmaz basın 

müşaviri Aytaç Sefiloğlu, vefatının 
20’inci yıldönümü olan 17 Nisan’da 
sevgi ve özlemle anıldı. Her sene 
kabri başında düzenlenen anma 
töreni bu yıl COVID-19 salgını kap-
samında alınan önlemler nedeniyle 
yapılamazken EBSO’nun her yıl 
geleneksel olarak düzenlediği Aytaç 
Sefiloğlu Gazetecilik Yarışması’nın 
jüri değerlendirme süreci ve ödül 
töreni de ileri bir tarihe ertelendi. 
Salgının geride kalmasının ardından 
21’inci kez düzenlenen yarışmanın 
jüri değerlendirme toplantısı ve ödül 
töreni de gerçekleştirilecek.

Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir 
Gazeteciler Cemiyeti, Aytaç Sefiloğ-
lu’nun ailesi ve Ekonomi Muhabirleri 
Derneği İzmir Şubesi’nin içinde yer 
aldığı kişi ve kurumlar Sefiloğlu’nu 
her yıl Narlıdere’deki kabri başında 
anıyor. 

Bu yıl salgın nedeniyle Aytaç Se-
filoğlu’nu #EvdeKal’arak andıklarını 
belirten eşi gazeteci Macit Sefiloğlu, 
sosyal medya hesasından yaptığı 
açıklamada şöyle dedi:

“O’nu toprağa vermemizin ardın-
dan, insanına, kentine, toplumuna, 
sosyal hayata, mesleği gazetecilik 
ile inanılmaz hizmetleri olan Aytaç’a, 
başta meslektaşları olmak üzere, son 
çalıştığı kurum Ege Bölgesi Sanayi 
Odası, Narlıdere Belediyesi’nde o 
dönem başkan olan Abdül Batur 
ve onu seven dostları sahip çıktı. 
Yıllardır bizim için onur kaynağı olan 
vefa duygularını bizimle paylaştı. 
Adı halen Narlıdere’de bir parkta 
ve Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda 
yaşatılıyor. Bizi hiç yalnız bırakma-
yan ve Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda 
düzenlenen geleneksel gazetecilik 
yarışmasına ve basın birimine Aytaç 
Sefiloğlu adını veren kurum yönetici-
lerini burada anmak isterim. Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar 
nezdinde, tüm EBSO’nun geçmiş ve 
mevcut yönetimini saygıyla selamlı-
yorum.”

Mesleğe adanmış bir ömür
23 Mayıs 1960’ta Sivas’ta doğan 

Aytaç Sefiloğlu, meslek hayatına 
Yeni Ekonomi Gazetesi’nde muhabir 
olarak başladı. Ticaret Gazetesi ve 
Söz Gazetesi’nde ekonomi muha-

birliği yapan Sefiloğlu, 1987 yılında 
meslektaşı Macit Sefiloğlu ile evlendi 
ve 1991’de Dilan dünyaya geldi. Söz 
Gazetesi’nin yayın hayatına son ver-
mesi ile birlikte 1987 yılında Yeni Asır 
Gazetesi’ne geçen Sefiloğlu, 1994 yı-
lına kadar burada muhabirlik ve edi-
törlük görevlerini yürüttü. Başbakan-
lık Basın-Yayın Genel Müdürlüğü burs 
programını kazanarak Ankara’da ve 
ABD’de eğitim gören Sefiloğlu, 1994 
yılında Ege Bölgesi Sanayi Oda-
sı’nda basın müşaviri olarak göreve 
başladı. EBSO’daki görevi sırasında, 
İzmir’in ilk özel televizyonlarından 
Kanal 1’de (İzmir TV) ‘Ekonomik Gün-
dem’ adlı programı hazırlayıp sundu 
ve meslek yaşamı sürensince çok 
önemli çalışmalara imza attı. Sefi-
loğlu’nun çeşitli kurumlardan 17 adet 
gazetecilik başarı ödülü bulunuyor. 
1998 yılında rahatsızlanan Sefiloğlu, 
17 Nisan 2000’de aramızdan ayrıl-
dı. Sefiloğlu’nun vefatının ardından 
EBSO, bünyesindeki basın merkezine 
ve geleneksel gazetecilik yarışması-
na Aytaç Sefiloğlu’nun ismini verdi.  
Narlıdere Belediyesi tarafından da 
ilçede yapılan parka Sefiloğlu’nun adı 
verildi.

Aytaç’sız
20 yıl

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın unutulmaz basın müşaviri 
Aytaç Sefiloğlu, vefatının 20’nci yılında ailesi, dostları ve 

EBSO camiası tarafından bu kez #EvdeKal’arak anıldı. 
Sefiloğlu’nun sonsuzluğa uğurlandığı 17 Nisan’da sevgi 
ve özlem dolu mesajlar paylaşıldı. COVID-19 salgınına 

karşı alınan önlemler kapsamında EBSO tarafından her 
yıl düzenlenen Aytaç Sefiloğlu Gazetecilik Yarışması’nın 

bu yılki ödül töreni ise ileri bir tarihe ertelendi.
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İhsan ÖZBELGE 
ÖZDURAN
EBSO Vakfı
Yönetim Kurulu Üyesi Birinci Dünya Savaşı’ndan yeni çıkmış, 

savaş yorgunu bir milletin Kurtuluş Savaşı 
mücadelesi devam ederken,  kurulacak 
yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
temeli olan TBMM’nin, dünyaya örnek 
olmuş bir kararlılıkla  kuruluşunun 100. 
yıldönümündeyiz.

Bugün; Türk Milletinin; özgürlük, 
adalet ve eşitlik kavramlarını 
içeriğinde muhafaza eden “Egemenlik 
kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi ile 
onurlandırıldığı, demokratik devlet 
yönetimi ile padişahlığın  son bulduğu, 
kuvvetler ayrılığı ilkesi ile tanıştırıldığı 
gündür. 

Bugün; Atamızın “Vatanı korumak  
çocukları korumakla başlar“ öğretisi 
ile 23 Nisan’ı  Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı olarak “ikbâl ışığı” diye 
tanımladığı  tüm dünya çocuklarına 
armağan ettiği kutlu bayram  günüdür.

 
Tüm dünyayı kasıp kavuran Covid-19 

salgını ile mücadele ettiğimiz bu zor 
süreçte, kutlu bayramımızın yıldönümünü, 
evlerimizde kalarak ve kendi olağanüstü 
hallerimizi uygulayarak da olsa  “vatan 
sevgisi eve sığar”  coşku ve heyecanı 
içinde,  tüm benliğimizde hissetmekteyiz.

“Gün bu gündür” diyerek ULUSAL 
yardımlaşma gayreti içinde olan 
milletimiz, bu zor zamanları en az hasarla 
atlatabilmek için,  başta fedakâr sağlık 
çalışanlarımız olmak üzere,  devletin tüm 
kurumları ile yardımlaşmanın en güzel 
örneğini göstermektedir. 

Ulu önderimizin, ulus devlet olmayı 
hedef gösteren;  “KENDİNİZ İÇİN DEĞİL, 
BAĞLI BULUNDUĞUNUZ ULUS İÇİN 
ELBİRLİĞİ İLE ÇALIŞINIZ. ÇALIŞMALARIN 
EN YÜKSEĞİ BUDUR” sözlerinin önemini 
idrak ederek ve elbirliği ile bu acımasız  
salgından kurtuluş için kenetlenme  ve 
yardımlaşma günüdür.

Hiçbir sosyolojik ve etnik ayrım 
yapmaksızın herkese eşit mesafede 
olan bu salgının zihin açıcı etkileri ile 
anladık ki;  kaybettiğimiz tüm ahlaki 
ve vicdani değerlere toplumumuzu 
tekrar kavuşturacak olan  “sari” iyilik 
hareketlerine her zamankinden çok daha 
fazla ihtiyacımız var.  

Geleceğe yön veren insanlık ve 
bilim tarihi; artan iyilik hareketleri ile 
üstesinden geleceğimiz bugünleri 
yazacak, yarının büyükleri ise; evlerde 
yaşanan bu coşkulu bayram gününü 
gelecek kuşaklara tarihi bir anı olarak 
nakledecektir.

Ve yeniden şekillenecek olan yeni  
dünya düzeninde Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti nice yüzyıllarda nice 23 Nisan 
kutlamalarına erişecektir. 

Bu yorgun ve yaşlı dünyanın her 
anlamda şifa bulup iyileştiği günlere 
erişmek dileği ve Türk halkının 
iradesini temsil eden Türkiye Büyük 
Millet Meclisimizin mevcudiyetine, 
başkumandanımız M. Kemâl Atatürk’e,  
tüm Cumhuriyet kahramanlarına sonsuz 
saygı ile... 

Vatan sevgisi
eve sığar
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Kenevirin botanikteki Latince 
ismi bu. Kenevirden son yıllarda 
eskiden olduğu gibi sadece olumsuz 
anlamda söz edilmiyor artık. Eskiden 
kenevir deyince akla esrar ve onun 
uyuşturucu olarak satışını yapan 
uygunsuz kişiler gelirdi. Kaçak yol-
dan kenevir üretenler ve satanların 
fotoğrafları güvenlik güçlerinin suç 
bültenlerinin baş köşesinde olurdu.

Ama özellikle 2016 yılında 19 
ilde kenevir üretimi yasallaştıktan 
sonra ülke gündeminde daha fazla 
yer almaya başladı. Bu olağanüstü 
bitkiden herkes olumlu olarak söz 
etmeye başladı. Ancak yine de ekim 
yapmak için Tarım ve Orman Bakan-
lığı’ndan “izin almak” gerekiyor. Bu 
konudaki yönetmelik çerçevesinde 
belirlenen hükümlere uymak ve üre-
timi ona göre yapmak durumunda-
sınız. Ekimden hasata kadar ayda bir 
kez kontrol ediliyor Bakanlık yetki-
lileri tarafından. Ve esrar yapımında 
kullanılan yan dalları ile yaprak ve 
çiçek artıkları derhal imha ediliyor. 
Lif, tohum ve sapları ise hasat ede-
rek kullanabiliyorsunuz.

Kenevir bitkisi “etinden, sü-
tünden” cümlesinin tam anlamını 
verecek bir bitki. Her bölümünden 
istifade ediliyor. Bataklık kurutma-
dan tutun, radyasyon temizleyiciliği-
ne, olağanüstü oksijen üretiminden 
kumaş ve kağıt yapımına kadar her 
alanda kullanılabiliyor.

Tabi uyuşturucu olarak kullanımı, 
maalesef diğer yararlarının önüne 
geçiyor. Esrar deyince akla bu tür 
kullanım geliyor. Birleşmiş Milletler 
Uyuşturucu Suç Ofisi’nin (UNODC) 

2016 verilerine göre dünya çapında 
en yaygın olarak kullanılan “uyuştu-
rucu madde” halen esrar. Yaklaşık 
200 milyon kişinin kullandığı tahmin 
ediliyor.

Tıbbi amaçlı kullanımının tarih-
çesi 5000 yıl kadar önce başlıyor. O 
tarihte Çin hükümdarı Shen Nung 
bitkilerle ilgili yazdığı eserinde 
romatizma, gut hastalığı ve hafıza 
bozukluğuna iyi geldiğini, ayrıca 
kusma, parazit enfeksiyonları, ishal 
ve dizanteriye çare olarak kullanıla-
bileceğini, iştah açmak amacıyla çay 
olarak veya yenerek tüketilebileceği-
ni yazmış.

Yine o yıllarda Hindistan’da uyku-
ya yardımcı, ağrı kesici ve afrodizyak 
olarak kullanıldığı kayıtlara girmiş.

Yakın tarihlere gelirsek, 1800’lü 
yıllarda Britanya ve Birleşik Devletler 
ilaç kitabına (pharmacopeia) girdiği-
ni görüyoruz.

Modern tıbbın babası sayılan 
William Osler de 1915 yılında yayın-
lanan kitabında migren, nevralji ve 
uykusuzluk gibi sağlık sorunları için 
kullanımını bir tedavi yöntemi olarak 
öneriyor.

Günümüzde THC (telra hydro 
cannabino), yani Cannabis’in etkin 
maddesi türevi olan ve “dronabinol 
ve nabilone” isimli ilaçlar, reçete 
edilebilen ilaçlardandır.

Bunlar sentetik cannabinoid’ler-
dir. Böylesi ilaçlar olduğu gibi bu 
tarz sentetik türevlerin herhangi bir 
ot üzerine sıkılıp kurutulduktan son-
ra “ot”, “marihuana”, “kafa yapıcı”, 
“bonsai” olarak gayri yasal biçimde 
satılabilmekte, hatta uyuşturucu 

piyasasının yüzde 90’dan fazlasını 
bu tür sentetik esrar benzeri ürünler 
teşkil etmektedir. Gerçek cannabis’in 
bu konuda suçu yok gibidir, hele 
hele yararları yanında görmezden 
gelinebilecek yerdedir. AIDS hasta-
ları ve kemoterapi görenler için ağrı 
kesici ve iştah artırıcı, depresyon ve 
psikolojik bozukluklarda, glokom 
tedavisinde, uyku bozukluğunda, 
MS (multiple-skleroz) tedavisinde 
kullanılabileceği bugünkü bilimsel 
çalışmalarla ispat edilmiştir ve kulla-
nılabilmektedir. Son yıllarda alzhei-
mer tedavisinde belleğin iyileşmesi 
ve hastalık semptomlarını azaltmada 
kullanılmaya başlanmıştır.

Medikal cannabis kullanımı 
yıldan yıla artış göstermektedir. 
Ülkemizde Sağlık Bakanlığı yurt 
dışı ilaç kullanım listesinde üç adet 
sprey türü ilaç bulunuyor. Bu ürünler 
Türkiye’de yasal olarak kullanılabilen 
yegane cannabis içerikli ilaçlardır ve 
kırmızı reçete ile kontrollü biçimde 
satılmaktadır. Dünya ülkelerinde 
ise kullanımı konusunda çok farklı 
uygulamalar vardır. Kimisinde hem 
medikal hem keyfi kullanımı yasal, 
kimisinde belirli bir miktara kadarını 
bulundurmak legaldir...

Cannabis sonuçta önemli bir 
bitki. Ekonomik olarak da, ilaç olarak 
da... Bu özellikleri nedeniyle kendin-
den söz ettirmeye devam edecektir. 
Cannabis hakkında tartışmaların 
biteceği kanaatinde hiç değilim, hele 
hele İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün 
rakamlarına göre kayıtlı 80 bin İz-
mirli madde bağımlısı olup bu nüfus 
oranıyla Türkiye birincisi iken.

Enver OLGUNSOY
EBSO Meclis Üyesi

CANNABİS
SATİVA
(Hint Keneviri)
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Görseli QR tarama uygulamasında  görüntüleyerek, 
EBSO Araştırma Müdürlüğü 2020 Nisan ayı 
Ekonomik Bültenine erişebilirsiniz.

Covid-19 pandemisi, dünya 
sağlığını ve ekonomisini 
tehdit etmeye devam 

ediyor. Pandemi sebebiyle vaka 
sayısı hızlı bir yükselişle 2 milyon 
400 bini geçerken, hayatını 
kaybedenlerin sayısı ise 200 
bini aştı ve artıyor. Özellikle AB 
ülkeleri ile birlikte, ABD’de de 
her gün binlerce insanın hayatını 
kaybetmesi büyük endişe 
yaratıyor. 

Sağlık alanında küresel 
ölçekte en üst düzeyde sağlık 
platformu olan Dünya Sağlık 
Örgütü, pandemi ile ilgili küresel 
tedbirlerin alınmasında geç 
kaldığı iddialarıyla eleştirilerin 
hedefi haline geldi. ABD Başkanı 
Donald Trump, pandeminin 

bu derece olumsuz noktalara 
gelmesinin sebebi olarak 
gösterdiği Dünya Sağlık 
Örgütüne sağladıkları fonu 
durdurduğunu açıkladı. Bununla 
birlikte, geç kalınan önlemler 
sebebiyle, G20 ülkelerinin 
pandemi ile mücadeleye 
toplamda 7 trilyon Dolar ayırmak 
zorunda kaldığı açıklandı.

Pek çok uluslararası kurum 
ve kuruluş, 2020 yılında dünya 
ekonomisinin daralacağı yönünde 
uyarılarda bulunuyor. Uluslararası 
Para Fonu (IMF), “Büyük 
İzolasyon” başlığı ile yayınladığı 
güncel küresel ekonomik 
görünüm raporunda 2020’ye 
yönelik küresel ekonomik 
büyüme tahminini yüzde 3,3’ten 

yüzde -3,0’a kadar düşürdü. IMF, 
izolasyon ve geniş çaplı iş yerleri 
kapatmaların virüsün yayılmasını 
yavaşlatmak için şart olduğunu, 
aksi halde izolasyonun yarattığı 
ekonomik maliyetten daha büyük 
yıkımların yaşanacağını belirtti. 
Diğer taraftan, Dünya Bankası 
da pandemi sebebiyle ciddi bir 
küresel resesyon beklediklerini ve 
süreçle mücadele kapsamında, 
ticari kreditörlerin özellikle 
yoksul ülkelerin borçlarının 
hafifletilmesine yönelik çabaları 
artırmaları gerektiğini belirtti.

2020 yılı Ekonomik Görünüm 
Raporu’nu bir başka kurum 
olan Euler Hermes de gelişen 
ve gelişmekte olan ülkelerde 
pandemi sebebiyle keskin bir 

Aşağıdaki görseli QR tarama uygulamasında görüntüleyerek, Araştırma Müdürlüğü

2017 Ekim ayı Ekonomik Bültenine erişebilirsiniz:

Doğudan batıya tüm ekonomiler, 
salgına karışı aldıkları f inansal 

önlemleri uyguluyor
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resesyon yaşanacağını ve yıl 
sonunda küresel ölçekte iflasların 
yüzde 14 artacağını belirtti. 
Kurumun tahminlerine göre, 
cari olarak sürdürülen izolasyon 
uygulamaları yeterli olursa, 
yılın ikinci yarısında toparlanma 
başlayabilir.

Pandeminin yıkıcı etki yarattığı 
bir diğer alan ise petrol piyasaları 
oldu. OPEC ve OPEC dışı bazı 
ham petrol üreticisi ülkeler, 
uygulayacakları ham petrol 
kesintisine dair nihai kararlarını, 
günlük ham petrol üretim miktarını 
10 milyon varil azaltma olarak 
açıkladı. Söz konusu kesinti, OPEC 
tarihindeki en büyük kesinti olarak 
dünya ekonomi tarihine geçti. 

ABD
Pandeminin en olumsuz 

etkilediği ülkelerden olan ABD’de 
Başkan Donald Trump,

virüs nedeniyle toplam can 
kaybının 60-65 bin arasında 
beklendiğini açıkladı.  Virüsün 
dünyaya bu denli yayılmasının 
sebebi olarak geç ve eksik bilgi 
paylaştığı iddiasıyla Çin’i suçlayan 
Trump, pandeminin zamanında 
alınabilecek önlemlerle çok daha 
az hasarla atlatılabileceği ancak 
şu an 184 ülkenin virüs sebebiyle 
zor durumda olduğunu belirtti. 
Pandeminin yarattığı ekonomik 
olumsuzluklarla mücadele 
kapsamında hazırlanan 2 trilyon 
dolar ile ABD tarihinin en büyük 
ekonomik teşviği olan destek 
paketi de Senato’dan geçerek 
onaylandı.

ABD genelinde pandemi 
nedeniyle ekonomi durma 
noktasına gelirken, pek çok 
makroekonomik veri alarm 
vermeye başladı. Özellikle, işsizlik 
maaşına başvuranların sayısının 
tarihi rekor kırarak 20 milyon kişiyi 
aşması endişe yaratıyor. Diğer 
taraftan, tüketimin azalmasının 
etkisiyle Şubat’ta yüzde 0,1 artan 
tüketici enflasyonu, Mart’ta aylık 
bazda yüzde 0,4 düştü.

Uluslararası Ödemeler Bankası 
(BIS), pandeminin yarattığı krizin 
doların fonlama maliyetine ve 
swap piyasasına etkilerini inceleyen 
bir çalışma yayınladı. BIS’ın 
çalışmasına göre, doların maliyeti 
2008 küresel finans krizi düzeyini 
geçmeye başladı. Dolar maliyetinin 
artması, özellikle Amerikan Merkez 
Bankası’nın (FED) varlıklarının ve 
uyguladığı politikaların riskinin 
yükselmesi anlamına geliyor.

EURO BÖLGESİ – AB
AB Parlamentosu, pandemiyle 

mücadele kapsamında hazırlanan 
3 milyar Euro’luk destek 
paketini onayladı. Destek paketi 
özellikle, acil sağlık hizmetlerini 
destekleyecek koruyucu giysi 
ve solunum cihazı gibi önemli 
ürünlerin stoklanması, geçici 
hastaneler kurulması ve hastaların 
sınır ötesi taşınması gibi işlemler 
için kullanılacak. Bununla 
birlikte, onaylanan bir başka 
karar tasarısında ise pandeminin 
ekonomik etkilerine karşı yeni bir 
kurtarma paketi daha hazırlanması 
gerektiği resmen kabul edildi.

Euro Bölgesi’nde Şubat’ta 
inşaat üretiminin aylık bazda 
yüzde 1,5 daraldığının açıklanması, 
pandeminin olumsuz etkilerinden 
biri olarak dikkat çekti. Diğer 
taraftan, talep ve tüketimin 
gerilemesiyle, Şubat’ta yüzde 1,2 
olan tüketici enflasyonu, Mart’ta 
yüzde 0,7’ye düştü. Böylece 
enflasyon, Avrupa Merkez 
Bankası’nın (ECB) hedefi olan 
yüzde 2’ye yakın olması düzeyinin 
oldukça altında kalmış oldu.

AB Komisyonu pandeminin 
yarattığı ekonomik maliyetler 
sebebiyle, tedarik zincirinin 
çeşitlendirilmesi gerektiğini 
açıkladı. Pandemi sebebiyle 
kısa süre içinde vatandaşlarla 
birlikte, kamu hizmetlerinin ve 
ekonomilerin de önemli ölçüde 
etkilendiğini belirten komisyon, 
bu durumun küresel ekonomi ve 
ticaret üzerinde de ciddi sonuçları 

olacağını, olumsuzlukların 
hafifletilmesi için tedarik ağının 
çeşitlendirilmesi gerektiğini 
vurguladı.

ALMANYA
Pandemi ile sıkı bir mücadele 

yürüten Almanya’da tedbirlerin 
gevşetilmesi kapsamında 20 
Nisan’da mağazaların, 4 Mayıs’ta 
ise okulların ve kuaförlerin 
kademeli olarak açılmasına 
karar verildi. Şansölye Merkel, 
pandeminin yayılmasını önlemek 
için alınan tedbirlere disiplinli bir 
şekilde uyan halka da teşekkür 
etti. Ancak, karantina önlemlerinin 
gevşetilmesi hayatın kısa sürede 
eskiye döneceği anlamına da 
gelmiyor ve pek çok tedbirin uzun 
vadede devam etmesi bekleniyor.

Deutsche Bank, pandeminin 
İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana 
en büyük ekonomik daralmaya 
neden olacağını öngördüklerini ve 
yaşanan ekonomik sıkıntıların bir 
taraftan da Avrupa’da bankacılık 
sektöründe sistemik bir krize sebep 
olabileceğini açıkladı. Avrupa 
bankalarının daralmaya karşı 
sermaye ve likidite düzeylerinin 
güçlü olmakla birlikte, karlılıklarının 
ise düşük düzeyde olduğu 
belirtiliyor. Bu da pek çok bankanın 
zarar edip, uzun vadede işten 
çıkarma gibi yollara gidebileceğini 
gösteriyor.

Mevcut ekonomik duruma 
ilişkin bir diğer açıklama da, 
Alman Sanayi ve Ticaret Odaları 
Birliği’nden geldi. Birlik başkanı, 
pandeminin ekonomik etkilerinin 
çok büyük olduğunu ancak bu 
etkilerin boyutunun henüz kesin 
olarak öngörülemediğini açıkladı.  
Birlik başkanı aynı zamanda 
ekonomik faaliyetlerin normale 
dönmesi için ortak yol haritası 
belirlenmesinin gerekli olduğunu 
belirterek işbirliği çağrısı yaptı. 

İNGİLTERE
İngiltere’de pandemi ile 

mücadele kapsamında kısmi 
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karantina uygulamasının 
3 hafta daha uzatılmasına 
karar verildi. Sürü 
bağışıklığı denemesiyle 
eleştirilerin hedefi olması 
sonrası, önlemleri sıkı bir 
şekilde artıran ülkede 
virüsün yayılmasını 
yavaşlatmakta başarılı 
olunduğu ancak sürecin 
uzun vadeye yayılacağı 
belirtildi. Özellikle, sosyal 
mesafe önlemlerinde 
yapılacak herhangi bir 
gevşemenin, virüsün 
yayılmasında ikinci bir 
atağa yol açmasından 
endişe edildiğinden, tedbirler 
uzatılıyor.

İngiltere ekonomisinin 
virüsün olumsuz etkilerine maruz 
kalınmadığı Şubat ayında bile 
beklenmedik şekilde daralması, 
endişe yarattı. Açıklanan verilere 
göre, ekonomi aylık bazda yüzde 
0,1 daraldı. Daralmada özellikle, 
inşaat sektöründeki küçülme etkili 
oldu. Bununla birlikte, ihracattaki 
yüzde 11’lik düşüş nedeniyle 
Şubat ayında dış ticaret açığı da 
14,2 milyar dolara yükseldi. Hem 
pandeminin, hem de Brexit’in 
etkisiyle İngiltere ekonomisinin 
yüzyılın en büyük daralmasını 
yaşayabileceği tahmin ediliyor.

Uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşu Fitch 
Ratings, süregelen olumsuzluklar 
sebebiyle İngiltere’nin kredi 
notunu AA seviyesinden AA- 
seviyesine indirdi ve görünümünü 
de negatif olarak değiştirdi. Fitch 
Ratings, İngiltere’de özellikle kamu 
maliyesindeki zayıflamanın ve mali 
gevşeme durumunun sorunlara yol 
açacağını kaydetti.  

JAPONYA
Diğer ülkelere göre vaka ve 

ölüm sayısında daha düşük bir 
seyir izlemesiyle pandemiyle 
mücadelede başarısıyla dikkat 
çeken Japonya’da yeni tedbirler 
getirildi. Özellikle, nüfusun yoğun 

olduğu merkezlerdeki virüsün 
yayılmasını engellemek için büyük 
kentlerde olağanüstü hal ilan edildi.  
Alınan karar kapsamında, insanların 
evde tutulması ve işyerlerinin kapalı 
kalması sağlanarak, yayılımın kısa 
sürede tamamen kontrol altına 
alınması hedefleniyor.

Japonya’da diğer taraftan 
pandeminin ekonomik tahribatını 
hafifletmek için dünyadaki en 
büyük paketlerden biri olarak 
nitelendirilen 988 milyar dolarlık 
yeni bir destek paketi daha 
açıklandı. Başbakan Shinzo 
Abe, ülke tarihinin en büyük 
teşviği olduğunu belirttiği söz 
konusu paket kapsamında mali 
harcamaların artırılacağını belirtti. 
Paket kapsamında, pandemiden 
etkilenen tüketici ve küçük 
işletmelere yönelik nakit dağıtımı 
ve işletmeler için vergilerde 
ertelemeye gidilmesi dikkat çekiyor.

Destek paketleri kapsamında 
yapılan harcamaların ülke milli 
gelirinin yüzde 20’sine denk 
gelmesi dikkat çekti. Başbakan 
aynı zamanda salgınının derinleşen 
ekonomik etkileri ile başa çıkmak 
için Hükümetin gerekli tüm adımları 
atmaktan da kaçınmayacağını 
belirtti. 

ÇİN
Çin ekonomisi 2020 yılının ilk 

çeyreğinde 28 yıl sonra ilk kez 
daralma kaydetti. Ekonominin 

daralma oranı yıllık bazda 
yüzde 6,8 ile beklentilerin de 
üzerinde gerçekleşti. Daralmada, 
üretimin ve harcamaların büyük 
ölçüde azalması öncelikli olarak 
etkili oldu. Ayrıca pandeminin 
etkilerinin kısmen azaldığı Mart 
ayında sanayi üretiminin yüzde 
1,1 düşüş kaydetmeye devam 
etmesi de daralmada etkili oldu. 
Bunun yanında, yine ilk çeyrekte 
perakende satışlar yüzde 15,8 
azalırken, sabit varlık yatırımları 
yüzde 16,1 düştü.

Salgını kontrol almayı başaran 
Çin’de Nisan ayı ile birlikte ekonomi 
kademeli toparlanmaya başlasa 
da, tam olarak toparlanmasının 
ancak yılın ikinci yarısında 
başlayabileceği düşünülüyor. 
Özellikle ülkeler arası sınırlar 
kapalı kaldığı sürece, dünyanın en 
büyük ihracatçılarından olan Çin’in 
salgını tek başına kontrol altına 
almayı başarmasının ekonomisini 
düzeltmeye yetmeyeceği 
öngörülüyor. Bu durum sebebiyle, 
2019’da yüzde 6,1 olarak 
gerçekleşen Çin büyümesinin 2020 
yıl sonunda yüzde 2’in altında 
düşüp tarihi bir dip yapması 
bekleniyor.

Fitch Ratings, Çin Hükümeti’nin 
pandemi ile mücadeleye yönelik 
adımlarının kamu sağlığı ve sosyal 
mesafe önlemlerine yoğunlaştığını, 
ekonomik teşviklerin ise sınırlı 
kaldığını açıkladı. Kurumun yaptığı 
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açıklamaya göre, Çin’in kredi 
notunun güçlü bir görünüme sahip 
olabilmesi için, daha sıkı ekonomi 
politikalarına ve teşviklere ihtiyacı 
var.  

HİNDİSTAN
Hindistan’da, pandemi 

nedeniyle sokağa çıkma yasağı ülke 
genelinde uygulanmaya başladı. 
Sokağa çıkma yasağı ilk etapta 21 
gün boyunca uygulanacak şekilde 
belirlendi. Hindistan, kalabalık 
nüfusuna rağmen düşük vaka 
ve ölüm sayıları ile dikkat çeken 
bir başka ülke olarak kayıtlara 
geçti. Ancak, yine de sokağa 
çıkma yasağı gibi sert tedbirler 
alınmaktan kaçınılmıyor.

Hindistan, pandeminin olumsuz 
ekonomik etkilerine hafifletmek 
amacıyla 22 milyar dolarlık bir 
kurtarma ve teşvik paketi açıkladı. 
Söz konusu pakette özellikle, yoksul 
ve mali güçlük içerisindeki halka, 
gıda ve nakit transferi yapılması 
planlandı. 

GÜNEY KORE
Salgını en hızlı biçimde kontrol 

altına almayı başarmasıyla dünyada 
örnek gösterilen Güney Kore, 
diğer ülkelere de yol göstermesi 
için mücadele yöntemlerini detaylı 
biçimde anlatan bir rehber kitap 
hazırladı. “Covid-19’da Salgın 
Eğrisini Yataylaştırmak: Güney Kore 
Tecrübesi” başlığıyla yayınlanan 
ve son üç ayda alınan tedbirlere 
ilişkin bilgilere yer verilen raporda, 
ülkenin başarısının ardında 
yatan sebepler olarak özellikle 
bilgi ve iletişim teknolojilerini 
virüs yayılım takibinde etkin bir 
biçimde kullanması ve yaygın test 
uygulaması gösterildi. 

Güney Kore’nin salgını kontrol 
altına almadaki başarısı ekonominin 
de daha az etkilenmesini sağladı.  
Güney Kore’nin başarısını inceleyen 
IMF, ülke ekonomisinin salgın 
sürecinden diğer gelişmiş ülkelere 
göre çok daha az etkilendiğini ve 
sanayi üretiminin gücünü korumaya 

devam ettiğini belirtti. 

BREZİLYA
Brezilya’da vaka sayısı 

artmaya devam ederken, salgının 
abartıldığını ifade ettiği için devlet 
başkanı Bolsonaro eleştirilere 
konu olmaya devam ediyor. Sağlık 
Bakanı Mandetta ise salgının daha 
ciddiye alınması ve sosyal mesafe 
kurallarının artırılması gerektiğini 
belirtti. Böylece, devlet başkanı 
ile sağlık bakanı arasında görüş 
ayrılığı ortaya çıkması sonrasında, 
sağlık bakanı görevden alındı ve 
Bolsonaro bir kez daha eleştirilerin 
hedefi oldu.

Brezilya’da salgının daha ciddiye 
alınması gerektiği yönündeki 
halk tepkisi, IMF’nin Brezilya 
ekonomisinin 2020’de yüzde 
5,3 daralacağının öngörüldüğü 
açıklanmasından sonra güçlendi. 
Diğer taraftan, hane halkı 
borçluluğunun yüzde 67’ye kadar 
çıkması da bir diğer olumsuz etki 
olarak dikkat çekti. Sürece ilişkin 
gelişmeleri değerlendiren Brezilya 
Merkez Bankası, pandemi sebebiyle 
ekonomideki olumsuz etkilerin 
2020’nin ilk 3 çeyreği boyunca 
devam edeceğini, düzelmenin 
ancak 4. çeyrekte başlayacağını 
açıkladı. 

RUSYA
Rusya Devlet Başkanı 

Vladimir Putin, pandeminin Rus 

ekonomisi üzerindeki etkilerinin 
giderek kötüleştiğini belirterek, 
iş dünyasının ciddi bir baskı 
altında olduğuna dikkat çekti. 
Özellikle, ciddi biçimde düşüş 
kaydeden talebin hem Rusya hem 
de diğer ülkeler için en hassas 
sorun olduğunu ifade eden Putin, 
ülkedeki perakende ticaretin 
Nisan’da yüzde 35 düştüğünü, 
aynı zamanda bankalardaki 
kredibilite azalışının da olumsuz 
olduğunu belirtti. Bununla birlikte, 
krize karşı yeterli rezervlerin 
olduğuna değinen Putin, söz 
konusu kaynakların en verimli 
şekilde kullanılması gerektiğini 
vurguladı.

Rusya’da pandeminin olumsuz 
etkileri sebebiyle ülkedeki işsiz 
sayısının 2,5 milyondan 8 milyona 
yükselebileceği ve ekonominin 
yüzde 5 küçülebileceği 
öngörülüyor. Özellikle Rus 
bankacılık sektörünün yıl sonuna 
kadar krizin etkilerini yaşamaya 
devam etmesi ve ek kredibilite 
imkanlarına ihtiyaç duyacakları 
bekleniyor.

Rusya Merkez Bankası, 
uluslararası rezervlerin 13-20 Mart 
döneminde yüzde 5,1 gibi keskin 
bir şekilde azalarak 551,2 milyar 
dolara düştüğünü açıkladı. Söz 
konusu düşüşün temel sebebi 
olarak süre gelen olumsuzlukların 
döviz piyasalarında yarattığı baskı 
gerekçe gösterildi.
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Ege Bölgesi’nden 
Mart’ta 
1 milyar 95 milyon 
dolarlık ihracat

Ocak-Mart döneminde 3 milyar 250 milyon 
dolar ihracata imza atan Ege bölgesi, son 
bir yıllık dönemde ise 13 milyar 304 milyon 

dolarlık ihracat gerçekleştirmiş oldu.

Tarım ve maden yükselişte
Mart ayında sanayi ürünleri ihracatı yüzde 12’lik 

düşüşle 667 milyon dolardan 585 milyon dolara 
geriledi.

Tarım sektörlerinin ihracatı ise yüzde 6’lık artışla 
405 milyon dolardan 428 milyon dolara yükseldi.

Madencilik sektörünün 2019 yılı Mart ayında 71 
milyon dolar olan ihracatı, 2020 yılı Mart ayında 
yüzde 14 artarak 82 milyon dolara geldi.

Artış rekortmeni hububat
İhracatını yüzde 120 yükselterek 56 milyon 

dolara çıkaran ve en fazla ihracat artışı gösteren 
Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği oldu.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları 
Birliği bir ay aradan sonra 101 milyon dolarla 
yeniden zirvedeki yerini alırken, Ege Hazırgiyim ve 
Konfeksiyon İhracatçıları Birliği yüzde 28’lik düşüşe 
rağmen 85,8 milyon dolarlık ihracatıyla ikinci sırada.

Ege Maden İhracatçıları Birliği 82 milyon dolarla 
ihracatını yüzde 14 arttırmayı başardı. Ege Kuru 
Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin ihracatı 
ise yüzde 17’lik gelişimle 78,8 milyon dolarlık ihracat 

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki firmaların Mart ayı ihracatı, küresel ekonominin seyrini 
etkileyen salgınının dış ticaret üzerindeki etkilerine rağmen yüzde 4 gerileyerek 1 milyar 95 

milyon dolar oldu.
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rakamına ulaştı.

Yaş meyve sebzeye 
yoğun talep
Ege Tütün İhracatçıları Birliği ise 

yüzde 8’lik artışla 77,5 milyon doları 
hanesine yazdırdı. Ege Su Ürünleri 
ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları 
Birliği ise yüzde 71,8 milyon dolarlık 
ihracatı kayda aldı.

Ege Yaş Meyve Sebze 
İhracatçıları Birliği, Mart ayında 
Türkiye’ye 71,4 milyon dolar döviz 
kazandırdı. Ege Mobilya Kağıt ve 
Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 
ise Mart ayını 54,1 milyon dolarlık 
ihracat ile geride bıraktı.

Mart ayında ihracatını artıran 
Ege Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği ise yüzde 9’luk 
gelişimle 19,3 milyon dolar ihracat 
yapma başarısı gösterdi.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı 
İhracatçıları Birliği’nin Mart ihracatı 
16,4 milyon dolar, Ege Deri ve Deri 
Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin 
ihracatıda yüzde 12,8 milyon dolar 
olarak kayıtlara geçti.

İlk üç: Almanya, 
ABD, İngiltere
Mart ayında Ege bölgesinden 

197 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. 

En çok ihracat gerçekleştirilen 
ilk 10 ülke ise 132 milyon dolarla 
Almanya, 73 milyon dolarla ABD, 
68 milyon dolarla İngiltere, 52 
milyon dolarla Hollanda, 49 milyon 
dolarla İtalya, 48 milyon dolarla 
İspanya, 40 milyon dolarla Fransa, 
33 milyon dolarla İsrail, 31 milyon 
dolarla Çin, 24 milyon dolarla 
Rusya.

Küresel salgından en fazla hasar 
gören Avrupa Birliği üyesi ülkelere 
2019 yılının Ocak-Mart döneminde 
1 milyar 706 milyon dolar ihracat 
yapılırken 2020 Ocak-Mart 
döneminde bu rakam yüzde 1,17’lik 
düşüşle 1 milyar 686 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. Ege bölgesi 
firmalarının toplam ihracatında 
AB’nin payı yüzde 51,88 olarak 
kayıtlara geçti.

Afrika öne çıktı
2020 yılının Ocak-Mart 

döneminde Ortadoğu ülkelerine 
yapılan ihracat 448 milyon dolar, 
Amerika kıtasına 319 milyon dolar, 
Afrika ülkelerine yüzde 31,07’lik 
artışla 262 milyon dolarlık dış 
satım yapıldı. Asya ülkelerine 228 
milyon dolar, Eski Doğu Bloku 
ülkelerine 159 milyon dolar, Türk 
Cumhuriyetlerine ise 46 milyon 

dolar, diğer Avrupa ülkelerine 
ise 41 milyon dolarlık ihracat 
gerçekleştirildi.

Üstesinden birlikte 
geleceğiz
Ege İhracatçı Birlikleri 

Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 
Şubat ayı ihracatını dile getirirken 
koronavirüs salgını nedeniyle 
2020 hedeflerinin riske girdiğini 
söylediğini Mart ayı verilerinin bu 
tespiti doğruladığından bahsetti. 
Eskinazi, “Yılın ikinci çeyreğinde 
de ihracat rakamlarında azalma 
görebiliriz. 2020 yılının ikinci 
yarısında koronavirüsün kontrol 
altına alınması sonrasında üretim 
ve ihracat rakamlarında toparlanma 
olabilir ancak 2020 yılı sonunda 
beklentilerimizin tamamının 
karşılık bulduğu bir yıl olmayacak. 
Dünya bütün küresel dengeleri 
sarsan ciddi bir sınavdan geçiyor. 
Devletimiz ve milletimiz olarak 
birlikte büyük bir mücadele 
süreci içindeyiz. Dünyanın dört 
bir yanında Türkiye’nin bayrağını 
dalgalandıran ihracatçılar olarak 
yerli milli çizgimizi, eksenimizi, 
kendi gücümüzü kendimiz tahkim 
ederek bu sınavın üstesinden 
geleceğiz” dedi.
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Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan 2020 yılı 
Mart ayı dış ticaret, ticaret, esnaf ve kooperatif 
verilerine göre Mart ayında ihracat yıllık yüzde 

17,81 azalarak 13 milyar 426 milyon dolar oldu. 2020 
yılının Ocak-Mart döneminde ise ihracat yüzde 3,93 
azalışla 42,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Mart ayında tüm dünyayı hem sosyal hem de 
ekonomik anlamda çok büyük oranda olumsuz 
etkileyen COVID-19 salgını nedeniyle başta Irak 
ve İran sınırlarındaki karantina önlemleri ve AB 
ülkelerinde görülen pazar ve talep daralmaları, 
Mart ayı ihracatında görülen düşüşün ana nedenleri 
oldu. Mart ayında görülen bu düşüş, yılın ilk iki 
ayında yüzde 4,1 oranında artış gösteren ihracatın 
da üç aylık dönem itibariyle negatif büyüme 
göstermesine neden oldu.

Son 12 aylık döneme bakıldığında ise ihracat, bir 
önceki döneme göre yüzde 0,4 oranında artış ile 
179 milyar 98 milyon dolar seviyesine yükseldi. Mart 
ayında ithalat ise yüzde 3,13 artarak 18 milyar 821 

milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı 5 milyar dolar
Mart ayında dış ticaret açığı 5 milyar 395 milyon 

dolar olarak gerçekleşirken dış ticaret hacmi ise bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,76 azalarak 32 
milyar 247 milyon dolar oldu.

2020 yılı Mart ayında ihracatın ithalatı 
karşılama oranı ise yüzde 71,3; Ocak-Mart 
döneminde ise yüzde 76,9 olarak gerçekleşti. Öte 
yandan, işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın hariç 
tutulduğunda ihracatın ithalatı karşılama oranı ise 
yüzde 78,2’ye yükseldi.

Lider sektör otomotiv
“Motorlu Kara Taşıtları” faslında ihracat Mart 

ayında yüzde 31,19 azalışla 1 milyar 741 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. Mart ayında en fazla ihracat 
yapılan diğer fasıllar ise sırasıyla “Kazanlar ve 
makineler” (1 milyar 377 milyon dolar) ve “Elektrikli 

İhracata
virüs freni

Küresel salgının etkisiyle Türkiye’nin Mart ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 17,81 azalarak 13 milyar 426 milyon dolar oldu.
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makina ve cihazlar” (705 
milyon dolar) oldu.

Lider destinasyon 
Almanya
Mart ayında en fazla 

ihracat yapılan ülkeler 
sırasıyla Almanya, ABD ve 
İngiltere olurken ithalatta 
ise ilk üç sırayı Almanya, 
ABD ve Çin aldı. Mart ayında 
ihracatçılar 205 farklı ihracat 
pazarına ulaşmayı başardı. 
Mart ayında ABD’ye yapılan 
ihracat bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 11,97; Rusya 
Federasyonu’na yüzde 6,02 
ve Hollanda’ya ise yüzde 5,79 
oranında artış gösterdi.

Toplam ihracatın beşte 
biri, en büyük üç 
pazarımıza yapıldı
Genel Ticaret Sistemi’ne 

göre en fazla ihracat yapılan 
ilk üç ülke, Mart ayı itibarıyla 
toplam ihracatın yüzde 22,1’ini 
oluştururken, en fazla ithalat 
yapılan ilk üç ülkenin toplam 
ithalattan aldığı pay ise yüzde 
25,7 olarak gerçekleşti.

Diğer taraftan, COVID-19 
salgını nedeniyle bir önceki 
yılın aynı dönemine göre 
değer bazında Mart ayında 
ihracatında en fazla düşüş 
gösteren ilk beş ülke Irak, 
İtalya, İspanya, Almanya ve 
Fransa oldu. Bu ülkelerin 
toplam ihracat içindeki payı 
2019 yılı Mart ayında yüzde 
29,50 iken, 2020 yılı Mart 
ayında 4,8 puan düşerek 
yüzde 24,68’e geriledi. Diğer 
taraftan, bu ülkelere yönelik 
ihracatta görülen azalış, 
Mart ayında ihracatta değer 
bazında görülen 2 milyar 
910 milyon dolarlık toplam 
düşüşün yüzde 51,76’sına 
tekabül etti.

Benzer şekilde Mart ayında 
Avrupa Birliği ülkelerine 
yapılan ihracat, bir önceki yılın 

aynı ayına göre yüzde 22,26 
azalışla 6 milyar 205 milyon 
dolar olurken söz konusu 
ülkelere yapılan ihracat, 
toplam ihracatın yüzde 
46,2’sini oluşturdu.

2020 yılı Mart ayında 
görülen Venezuela’ya yüzde 
136,1’lik, Pakistan’a yüzde 
35,1’lik, Türkmenistan’a yüzde 
31,5’lik ve ABD’ye yüzde 
12,0’lik ihracat artışları ise 
dikkat çekti.

TL ile dış ticaret
Türk Lirasının dış ticaretteki 

kullanımı konusunda 
Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı 
çalışmalar devam ederken 
Mart ayında milli para 
birimiyle ihracat işlemlerinin 
gerçekleştirildiği ülke sayısı 
177 oldu. Aynı dönemde 108 
ülkenin çeşitli firmalarıyla 
ithalat işlemleri de Türk Lirası 
ile gerçekleştirildi. 2020 yılının 
Mart ayında Türk Lirası ile 
yapılan dış ticaretin toplamı 11 
milyar 940 milyon TL olarak 
gerçekleşti. Bunun 4 milyar 
617 milyon TL’lik kısmı ihracat, 
7 milyar 323 milyon TL’lik 
kısmı ithalat oldu.

Gümrük gelirleri
Bakanlığın açıklardığı 

rakamlara göre gümrük 
idareleri tarafından tahsil 
edilen vergi tutarı Mart 
ayında 14 milyar 830 milyon 
TL oldu. 2020 yılı Ocak-
Şubat döneminde Türkiye’nin 
vergi gelirleri toplamı 139 
milyar 145 milyon TL iken, 
gümrük idarelerince tahsil 
edilen vergilerin toplam 
vergi gelirleri içerisindeki 
payı yüzde 17,7 olarak 
gerçekleşti. 2020 yılının ilk 
üç aylık döreminde gümrük 
idarelerince tahsil edilen 
vergilerin toplamı ise 39 
milyar 459 milyon TL olarak 
gerçekleşti.
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun Ocak ayı işgücü 
istatistiklerine göre Türkiye genelinde 15 ve 
daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, geçen 

yılın aynı dönemine göre 306 bin kişi azalarak 4 
milyon 362 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,9 puanlık 
azalış ile yüzde 13,8 seviyesinde gerçekleşti. Tarım 
dışı işsizlik oranı ise 1,1 puanlık azalış ile yüzde 15,7 
oldu.

İstihdam oranı yüzde 44
İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Ocak 

döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 
109 bin kişi artarak 27 milyon 266 bin kişi, istihdam 
oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 44 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım 
sektöründe 242 bin, inşaat sektöründe 68 bin 
kişi azalırken, sanayi sektöründe 257 bin, hizmet 
sektöründe ise 161 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin 

yüzde 16’yı tarım, yüzde 20,7’si sanayi, yüzde 5,2’si 
inşaat, yüzde 58,1’i ise hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücüne katılım yüzde 51
İşgücü 2020 yılı Ocak döneminde bir önceki 

yılın aynı dönemine göre 196 bin kişi azalarak 31 
milyon 629 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 1,2 
puanlık azalış ile yüzde 51 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı yüzde 31
Ocak 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 2,1 puan azalarak yüzde 31 olarak gerçekleşti. 
Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puan azalarak 
yüzde 20,9 oldu.

Ocak ayında
işsizlik yüzde 13,8

Ocak ayında işsizlik oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 0,9 puanlık azalışla yüzde 13,8 
oldu. COVID-19 salgınının etkisinin Türkiye’ye ulaşmadığı söz konusu dönemde işsiz sayısı 

yıllık bazda 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu.
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15-64 yaş grubunda işsizlik 
oranı bir önceki yılın aynı dönemine 
göre 0,9 puan azalışla yüzde 
14,1; tarım dışı işsizlik oranı ise 1,1 
puanlık azalışla yüzde 15,8 oldu. 
Bu yaş grubunda istihdam oranı 
0,4 puanlık azalışla yüzde 48,6, 
işgücüne katılma oranı ise 1,1 
puanlık azalışla yüzde 56,5 oldu.

Genç işsizlik yüzde 24,5
15-24 yaş grubunu kapsayan 

genç nüfusta işsizlik oranı bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 2,2 
puan azalışla yüzde 24,5; istihdam 
oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 
31 oldu. Aynı dönemde işgücüne 
katılma oranı 1,5 puanlık azalışla 
yüzde 41,1 seviyesinde gerçekleşti. 
Ne eğitimde ne de istihdamda 
olanların oranı ise bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 0,2 puanlık 
artışla yüzde 25,7 seviyesinde 
gerçekleşti.

Mevsim etkisinden 
arındırılmış işsizlik 
yüzde 12,6
Mevsim etkisinden arındırılmış 

işsizlik oranı bir önceki döneme 
göre 0,4 puan azalarak yüzde 12,6 
oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme 
göre 155 bin kişi azalarak 4 milyon 

60 bin kişi olarak gerçekleşti.
Mevsim etkisinden arındırılmış 

istihdam oranı bir önceki döneme 
göre 0,2 puan azalarak yüzde 45,3 
oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 101 
bin kişi azalarak 28 milyon 90 bin 
kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış 
işgücüne katılma oranı bir önceki 
döneme göre 0,5 puan azalarak 

yüzde 51,8 oldu. İşgücüne katılan 
sayısı 256 bin kişi azalarak 32 
milyon 150 bin kişi olarak tahmin 
edildi. Ekonomik faaliyete göre, 
mevsim etkilerinden arındırılmış 
istihdam, tarım sektöründe 32 
bin kişi, sanayi sektöründe 50 bin 
kişi, hizmet sektöründe 20 bin kişi 
azalırken, inşaat sektöründe 2 bin 
kişi arttı.
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Şubat ayı sanayi üretimi ve perakende satışlar 
verisi açıklandı. Ocak ayında aylık yüzde 0,2 
azalma gösteren sanayi üretimi Şubat ayında 

yüzde 1,2 arttı.
Sanayinin 

alt sektörleri 
(2015=100) 
incelendiğinde, 
2020 yılı 
Şubat ayında 
madencilik ve 
taşocakçılığı 
sektörü endeksi 
bir önceki 

yılın aynı ayına göre yüzde 1,7; imalat sanayi 
sektörü endeksi yüzde 8 ve elektrik, gaz, buhar ve 
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi 

Sanayi üretimi Şubat’ta
yıllık yüzde 7,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayına ilişkin sanayi üretimi verisini açıkladı. Buna göre 
Şubatta sanayi üretimi yıllık yüzde 7,5; aylık yüzde 1,2  arttı.
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yüzde 4,4 arttı.
Sanayinin 

alt sektörleri 
incelendiğinde, 
2020 yılı Şubat 
ayında madencilik 
ve taşocakçılığı 
sektörü endeksi 
bir önceki aya 
göre yüzde 5,8 
azalırken, imalat 
sanayi sektörü 
endeksi yüzde 1,6 
ve elektrik, gaz, 
buhar ve iklimlendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 
arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış 
hacmi (2015=100) 2020 yılı Şubat 
ayında bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 10,6 arttı. Aynı ayda 
gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 
9,6; gıda dışı satışlar (otomotiv 
yakıtı hariç) yüzde 14,7; otomotiv 
yakıtı satışları yüzde 1,8 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış 
hacmi 2020 yılı Şubat ayında bir 
önceki aya göre yüzde 1,4 arttı. 
Aynı ayda gıda, içecek ve tütün 
satışları yüzde 3, gıda dışı satışlar 
(otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,9 
artarken, otomotiv yakıtı satışları 
yüzde 1,9 azaldı.

Cari fiyatlarla perakende ciro 
2020 yılı Şubat ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 
arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve 

tütün satışları yüzde 24,7; gıda 
dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) 
yüzde 25,2; otomotiv yakıtı satışları 
yüzde 8,3 arttı.

Cari fiyatlarla perakende ciro 
2020 yılı Şubat ayında bir önceki 
aya göre yüzde 2,2 arttı. Aynı ayda 
gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 
4,2; gıda dışı satışlar (otomotiv 
yakıtı hariç) yüzde 3,4 artarken, 
otomotiv yakıtı satışları yüzde 4,3 
azaldı.

Euro Bölgesi’nde 
sanayi üretimi

azaldı
Eurostat verilerine göre 19 üyeli 
Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi, 
Şubat ayında önceki aya kıyasla 
yüzde 0,1 düşerken, 2019’un Şu-
bat ayı ile kıyaslandığında yüzde 

1,9 gerileme kaydetti. AB’nin 
bütününde ise sanayi üretimi, Şu-
bat’ta ocak ayına kıyasla değiş-
mezken, 2019’un aynı dönemine 

göre yüzde 1,3 azaldı. Söz konusu 
dönemde AB ülkeleri arasında 

aylık bazda sanayi üretiminde en 
fazla artış yüzde 8,7 ile Estonya, 

yüzde 3,7 ile Danimarka ve yüzde 
3,1 ile Letonya’da gerçekleşti. En 
fazla düşüş ise yüzde 3,7 ile Yu-
nanistan, yüzde 2,8 ile Portekiz 

ve yüzde 2,6 ile Malta’da ölçüldü. 
Söz konusu veriler, AB ülkelerin-
de COVID-19 tedbirlerinin geniş 
ölçüde yürürlüğe girdiği Mart 

ayını kapsamıyor.

Mart’ta kapasite 
kullanım oranı geriledi

İmalat sanayisi 
genelinde kapasite 
kullanım oranı 
(KKO), Mart’ta 
bir önceki aya 
göre 0,7 puan 
azalarak yüzde 
75,3 seviyesine 
geriledi. Merkez 
bankasından 
yapılan açıklamaya göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite 
kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak 
yüzde 76,2’ye düştü.
Kasım-Aralık 2019’da hatırlanacağı yüzde 77’nin üzerine çıkan 
kapasitre kullanım oranı, 2020 ilk iki ayda da yüzde 75,5 ve yüzde 76 
seviyesindeydi.
Önümüzdeki ayların verileri içinde salğın ile bağlantılı karantina 
önlemleri nedeniyle hem iç talepte hem de ihracat talebinde 
beklenen düşüşün, kapasite kullanım oranını daha sert şekilde 
aşağıya çekmesi bekleniyor.
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Mart ayında TÜFE aylık yüzde 0,57; yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise 
yüzde 0,87 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 
Mart dönemi tüketici ve yurtiçi üretici fiyat 
endeksini açıkladı. Buna göre; TÜFE’de 

(2003=100) 2020 yılı mart ayında bir önceki aya 
göre yüzde 0,57; bir önceki yılın Aralık ayına göre 
yüzde 2,29; bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
11,86 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,33 
artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları
Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük 

olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,18 ile 
giyim ve ayakkabı, yüzde 6,72 ile eğlence ve kültür 
ve yüzde 7,69 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir 
önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu 
ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 40,19 ile alkollü 

içecekler ve tütün, yüzde 17,21 ile çeşitli mal ve 
hizmetler ve yüzde 15,31 ile konut oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı mart 
ayında azalış gösteren diğer grup ise yüzde 0,05 
ile haberleşme oldu. Buna karşılık, ana harcama 
grupları itibarıyla 2020 yılı Mart ayında artışın 
yüksek olduğu gruplar sırasıyla, yüzde 2,78 ile 
sağlık, yüzde 1,95 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve 
yüzde 1,24 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Mart 2020’de, endekste kapsanan 418 
maddeden, 98 maddenin ortalama fiyatında düşüş 
gerçekleşirken, 32 maddenin ortalama fiyatında 
değişim olmadı. 288 maddenin ortalama fiyatında 
ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve 
tütün ile altın hariç TÜFE’de 2020 yılı Mart ayında 

Mart ayında yıllık enf lasyon 
yüzde 11,86
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bir önceki aya göre yüzde 0,77; bir 
önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 
1,12; bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 11,65 ve on iki aylık 
ortalamalara göre yüzde 12,61 artış 
gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyatları
Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı 

Mart ayında bir önceki aya göre 
yüzde 0,87; bir önceki yılın Aralık 
ayına göre yüzde 3,22; bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 8,50 ve 
on iki aylık ortalamalara göre yüzde 
12,61 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörü
Sanayinin dört sektörünün 

yıllık değişimleri; madencilik ve 
taşocakçılığında yüzde 10,90; 
imalatta yüzde 7,79; elektrik, gaz 
üretimi ve dağıtımında yüzde 18,08; 
su temininde yüzde 5,51 artış olarak 
gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının 
yıllık değişimleri; ara malında yüzde 
7,04; dayanıklı tüketim malında 

yüzde 11,43; dayanıksız tüketim 
malında yüzde 13,25; enerjide 
yüzde 1,53; sermaye malında yüzde 
9,99 artış olarak gerçekleşti.

Petrolde düşüş
Yıllık en fazla azalış; yüzde 

25,70 ile kok ve rafine petrol 

ürünleri, yüzde 1,50 ile ham petrol 
ve doğal gaz olarak gerçekleşti. 
Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 
46,19; metal cevherleri yüzde 
20,08; elektrik, gaz üretim ve 
dağıtımı yüzde 18,08 ile endekslerin 
en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi’nin 
Mart ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri 
yayımladı. Buna göre, Euro Bölgesi’nde şubat ayında 
yüzde 1,2 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 0,7’ye 
indi.

Euro Bölgesi’nde Mart ayındaki enflasyonun ana 
bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon 
yüzde 2,1 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde 

gerçekleşti. Bunu yüzde 1,3 ile hizmetler ve yüzde 0,5 
ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 4,3 ile de 
enerji izledi.

Öte yandan, Euro Bölgesi’nde para politikasını 
yürütmeden sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası 
(ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 
2’nin hemen altında, yüzde 2’ye yakın seviyede 
enflasyon hedefliyor.

Euro
Bölgesi’nde 
yıllık
enflasyon
0,7’ye geriledi
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Suudi Arabistan ve Birleşik Arap 
Emirlikleri’nden sonra Arap 
dünyasında bölgede üçüncü büyük 

ekonomi olan Mısır, aynı zamanda Afrika 
kıtasında da Güney Afrika’dan sonra 
ikinci büyük ekonomi konumundadır. 
Nil Nehri’nin etkisiyle bereketli topraklar 
üzerine kurulu bir bölgede yer alan 
Mısır, antik çağlardan beri edindiği 
kültürel mirasıyla uygarlığa yön veren 
medeniyetlerden biri olmuştur.

90’lı yıllara kadar olan yakın tarihini 
bölgedeki gerginliğin de etkisiyle 
çalkantılar içerisinde geçiren Mısır, 
1991 yılı itibariyle geniş bir ekonomik 
reform hareketi başlatmıştır. Ekonomik 

reform sürecinde istikrarlı bir büyüme 
oranı ve uzun vadeli kalkınma 
stratejisi benimsenmiş, bu doğrultuda 
serbestleşme ve dışa açılma politikalarına 
yer verilmiştir. Özelleştirmelerin 
artırılması ve üretimde kamu sektörü 
yerine özel sektöre ağırlık verilmesi, 
devlet sübvansiyonlarının ve fiyat 
kontrollerinin azaltılması, yatırım ve 
ticarette serbestleşmeye gidilmesi, bu 
süreçte uygulanan politikaların bazılarıdır. 

2000’li yıllarda ise dışa açılma süreci 
hızlandırılmış, ülkeye yönelik yabancı 
yatırımların özendirilmesi için yatırım 
ve teşviklerde yeni yasal düzenlemeye 
gidilmiştir. Gerçekleştirilen tüm bu 

Yatırıma açık bir tarım ve turizm ülkesi

MISIR
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reform hareketlerinin önemli 
bir başarısı olarak, Mısır Dünya 
Bankası’nın gerçekleştirdiği en aktif 
reform gerçekleştiren ilk 10 ülke 
çalışmasında dört kez yer almıştır. 
2010-11 yıllarında başlayan Arap 
Baharı süreci, reformları sekteye 
uğratarak ekonomiyi olumsuz 
etkilemiş olsa da, istikrarın tekrar 
sağlanması için tedbirler alınmaya 
devam edilmektedir.

Nil deltasının sağladığı 
avantajlar ve Nil sularının inşa 
edilen yeni barajlarla toprak 
alanların sulanması için kullanılması, 
tarım sektörünü Mısır ekonomisinin 
temel gelir kaynaklarından biri 
haline getirmiştir. Ülkedeki 
istihdamın 1/3’ü tarım sektöründe 
yer almaktadır. Temel tarım ürünleri 
arasında; buğday, pirinç, mısır, 
pamuk, domates, zeytin, hurma ve 
narenciye gelmektedir. Özellikle 
Mısır pamuğunun kalitesiyle dünya 
genelinde talep görmesi, en dikkat 
çekici tarımsal zenginliktir. Ancak, 
bu avantajlara rağmen, ekilebilir 
arazilerin hala çok sınırlı olması, 
diğer tarım ürünlerinde ithalatı 
zorunlu kılmaktadır.

Mısır’ın kanıtlanmış petrol ve 
doğalgaz rezervleri açısından 
kendine yeter bir ülke olması, 
sanayi sektörünü de bu yönde 
şekillendirmiştir. Bu açıdan, sanayi 
de temel sektörler, petrol sanayi, 
demir-çelik ve çimento şeklindedir. 
Bunun yanında, tekstil ve hazır 
giyim de sanayide ağırlıklı bir 
yapıya sahiptir. Ayrıca, Körfez 
ülkelerindeki yeniden yapılanma ve 

altyapı geliştirme çalışmaları, inşaat 
sektörünün ekonominin temel itici 
güçlerinden biri haline gelmesini 
sağlamıştır. 

Hizmetler sektöründe ise turizm 
başı çekmektedir ve sağladığı döviz 
girdisiyle ülkenin milli gelirinin 
de en önemli kaynaklarından 

biridir. Özellikle antik Mısır’ın ve 
piramitlerin ünü, Mısır’ı turizmde 
dünya çapında bir cazibe merkezi 
kılmaktadır. Bununla birlikte, 
reform sürecinin bir sonucu olarak 
bankacılık ve finans hizmetleri de 
sektörü beslemektedir.

Mısır’ın Ortadoğu ve Afrika’daki 
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yedi ülkenin yanı sıra, AB ile 
serbest ticaret anlaşması olması, 
dış ticaret hacminin gelişmesini 
sağlamıştır. Doğal kaynakların ve 
tarımsal ürünlerin ekonomideki 
payı doğrultusunda, Mısır’ın ihraç 
ettiği temel ürünler; ham petrol 
ve petrol yağları, altın, mineraller, 
tekstil ürünleri, pamuk ve 
turunçgiller şeklindedir. İthal edilen 
temel ürünler ise; otomobiller ve 
otomotiv parçaları, buğday, telefon 
cihazları ve tıbbi ürünlerle ilaçlar 
şeklindedir.

Liberalleşme sürecinde ikili ve 
çok taraflı ticaret anlaşmaları ile 
birlikte ABD ve İsrail ile yapılan 
Nitelikli Sanayi Bölgeleri Anlaşması 
gibi adımlar, Mısır’ı doğrudan 
yabancı yatırımlarda cazip bir ülke 
haline getirmiştir. Düşük enerji ve 
iş kurma maliyetleri de, yatırımları 
artıran bir diğer unsur olmuştur. 
Ülkede hala üç milyon civarında 
konut eksiğinin olduğunun 
belirtilmesi, inşaat sektörünü 
temel yatırım yapılan sektör haline 
getirmiştir. Bunun yanında; enerji, 
altyapı ve turizm sektörü yatırımları 
da dikkat çekmektedir.

Türkiye-Mısır İlişkileri
İki ülke arasında, Osmanlı 

İmparatorluğu dönemine dayanan 
ortak tarihi miras, ekonomik 
ve sosyal bağdaşlığın da güçlü 
olmasını sağlamıştır.  Mısır’ın, Afrika 
kıtasında Türkiye’nin en büyük 
ticari ortağı olması, ikili ilişkilerin 
gücünün bir sonucudur.  

Türk-Mısır İş Forumu, İş 
Konseyi ve Yüksek Düzeyli Ticari 
İstişare Mekanizması gibi ikili 
girişimler, ekonomi ve ticaret 
alanında da ilişkilerin gelişmesini 
sağlamıştır. Söz konusu girişimlerin 
düzenli olarak gerçekleştirilen 
toplantılarında, ticaret hacmini 
artırmak en önemli hedef olarak 
vurgulanmıştır. Nitekim, yaşanan 
siyasi gerilimlere rağmen, son 
yıllarda ticaret hacminin rekor 
kırması da, ekonomik ilişkilerin 
olumsuzluklara rağmen gücünü 
koruduğunu göstermektedir. 1 Mart 
2007’de yürürlüğe giren Türkiye-
Mısır Serbest Ticaret Anlaşması 
kapsamında Mısır tarafından 
Türk menşeli ürünlere kademeli 
olarak tarife indirimi uygulanmaya 
başlanması da, Türkiye’nin Afrika’da 
en çok ihracat yaptığı ülkenin Mısır 

olmasında etkili olmuştur.  
Türkiye’nin Mısır’a ihraç ettiği 

temel ürünler; ham petrol türevi 
ürünler, tekstil ürünleri, demir 
ve çelik ürünleri, çeşitli metal 
ürünleri ve kara ulaşım araçlarıdır. 
Türkiye’nin Mısır’dan ithal ettiği 
başlıca ürünler ise; plastik ürünleri, 
ham petrol türevi ürünler, organik 
kimyasallar, gübreler ve tekstil 
ürünleri şeklindedir. 

İş Konseyi toplantılarında Mısır, 
Türkiye’den gelen yatırımların ivme 
kazanmasına her zaman talepkar 
olduğunu belirtmiştir. Mevcut 
durumda 200 firmanın üzerinde 
olan Mısır’daki Türk yatırımları 
ağırlıklı olarak tekstil sektörüne 
yoğunlaşmıştır. Yatırımda öncelikli 
sektörler; tarım ve arazi ekimi, 
hayvansal gıda üretimi, otomotiv, 
inşaat ve inşaat malzemeleri, 
mühendislik ve elektronik, kimya, 
gıda işleme, eğitim ve turizmdir. 
Yatırımlarla ilgili tüm detaylı 
bilgilere, “Yatırımlar ve Serbest 
Bölgeler Genel Yönetimi”nden 
erişilebilmektedir.

https://www.investinegypt.gov.
eg/ 
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İZMİR’İN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ
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