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10 İZMİR İÇİN 
EL ELEYİZ

EBSO, İZTO ve İTB’nin başarılı üyelerini 
ödüllendirdiği tören, bu yıl üç kurum 
tarafından ortaklaşa düzenlendi. Törende 
İzmir için ortak hareket eden kurumlar, 
birlikteliklerini perçinledi.
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56Birlikteliğimizi perçinledik

Esen’den Meclis temennileri

BREXIT sürecinin Türkiye 
ekonomisine olası etkileri

2019’da cari işlemler hesabı
1,7 milyar dolar fazla verdi

İzmir ile Konya sanayi ve 
ticarette yakınlaşmalı

“Dışa bağımlı olmaya 
devam ederiz”

Ocak ayında bütçe 
21,5 milyar lira fazla verdi

Dünya ekonomisi 
CORONAVIRUS tehdidi altında

Temel ekonomik göstergeler

Değişimdeki hızı akıl ve bilim 
süzgecinden geçirerek ilerlemeliyiz

Kırgızistan Büyükelçisi 
Ömüraliyev, EBSO’yu ziyaret etti

Yorgancılar: Sanayiciye pozitif 
ayrımcılık yapılmalı

Sanayicinin gündemi
istihdam, üretim ve KDV

‘Köy Enstitülerinden Günümüze 
Eğitim ve Arayışlar’ kitabı yayınlandı

Enerji verimliliği süreçlerinde
TÜPRAŞ örneği

İyi, kötü, çirkin...
Mumbai’nin renkleri

“Çin’de sadece tıbbi gereç 
üreten fabrikalar çalışıyor”

Yorgancılar, KKTC Başkonsolosu 
Başaran’ı ağırladı

Uluslararası yatırım merkezi:
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

74 Aralık’ta sanayi üretiminde 
artış yüzde 8,6
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Atalarımızın “Birlikten Kuvvet Doğar” sözünü 
kanıtlarcasına, İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ticaret 
Borsası ile kurduğumuz sinerji artarak devam ediyor. 
Son olarak, Ödül Törenimizi ortak gerçekleştirdik.

Törenimizi nazik katılımları ile onurlandıran; T.C. 
Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan’a, T.C. Tarım 
ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli’ye, Sayın 
TOBB Başkanımıza, Sayın Valimize, Sayın Büyükşehir 
Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.

Hizmet sağlamakta olduğumuz üyelerimiz için, 
değer katmamız gereken İzmir’imiz için ve tabi ki 
kaynaklarımızı etkin kullanmak için bu birlikteliğimizi 
önemli buluyorum.

Ortak Ödül Törenimizde 5’i sahnede olmak 
üzere 8 ayrı kriterde, toplam 58 plaket, 211 Başarı 
Belgesi ile toplamda 221 firmamıza ve başarılı genç 
girişimcimize ödüllerini takdim ettik.

Yangın yeri bir coğrafyada ve böylesine yıkıcı 
bir rekabet ortamında, rakipler karşısında çok 
yüksek düzeylere ulaşan maliyetlere rağmen, 
üretim sevdasından vazgeçmeyen sanayicilerimizi, 
Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı koymaya 
devam ettikleri için gönülden tebrik ediyorum.

Ne yazık ki, Şubat ayında yüreklerimizi 
yakan haberler peş peşe geldi. İdlib şehitlerimiz, 
çığ felaketinde kaybettiğimiz canlarımız, elim 
uçak kazası derken, Elazığ depreminin acısını 
hafifletmeden gelen bu kayıplar, 2020 yılının 
iyimserliğine sekte vurdu. 

Diğer yandan, koronavirüs ile dünya genelinde 
tedirginlik, Çin’de ölüm kabusu yaşanıyor. Çin 
ekonomisinin, dolayısıyla dünya ekonomisinin 
olumsuz etkilenmesi beklenen bu durumun devamı 
halinde, dünya genelinde yapılan büyüme ve ticaret 
artışı tahminlerinin de yeniden revize edilmesi söz 
konusu olacaktır.

Bununla birlikte; Çin’de üretim yapan firmaların 
kendilerine çıkış yolu aradığı ve özellikle Türkiye’ye 
sıcak baktıkları haberlerini de almaktayız.

Belirsizlikler içinde riskler ve fırsatlarla 
kuşatıldığımız bu süreçte, her fırsatı doğru 
değerlendirmek, her riski minimum zararla atlatmak 
ve her avantajı lehimize çevirmek zorundayız. 

İdlib şehitlerimiz başta olmak üzere kaybettiğimiz 
tüm canlarımıza Allahtan rahmet, ailelerine ve 
milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz.

BİRLİKTELİĞİMİZİ PERÇİNLEDİK

Ender YORGANCILAR
Ege Bölgesi Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

ender.yorgancilar@ebso.org.tr

       @EYorgancilar

BAŞKANDAN
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EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, KESİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Haluk 

Meriç, Kemalpaşa Belediye Başkanı 
Rıdvan Karakayalı, Bornova 
Belediye Başkanı Mustafa İduğ, 
EBSO Yönetim Kurulu ve Meclis 
Üyeleri, KESİAD Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve çok sayıda sanayicinin 
katıldığı etkinlikte bölge, Türkiye ve 
dünya ekonomisinde yaşanan son 
gelişmeler ele alındı.

KESİAD üyesi sanayicilerin 
büyük ilgi gösterdiği sunumunda 
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, Türkiye’nin sıçrama 
yapabilmesi için dünyadaki 
örneklerinde olduğu gibi değişimi 
iyi okumak ve bunu bilimsel bir 
süzgeçten mutlaka geçirmek 
zorunda olduğunu söyledi.

Yorgancılar, “Değişimdeki hızı, 
akıl ve bilim süzgecinden geçirerek 
ilerlediğimiz takdirde, sıçramak 
mümkündür. Bakınız Güney Kore, 
bakınız Çin, bakınız Singapur. 
Örnekler çoğaltılabilir” dedi. 
Yorgancılar, bugün iş insanlarımızın 
çoğunun, elinde çanta, dünyayı 
gezmeleri gerektiğini, çünkü 
dünya devi ülkelerin iş insanlarının 
yaptığının da bu olduğunu ifade 
etti.

İklim tehdidi 2020’de
ekonomiyi etkileyecek
2020 yılında küresel ekonomiyi 

etkileyecek başlıkları ticaret 
savaşları, olumlu beklentilere 
açık olan Brexit konusu, Çin'in 
ekonomik dönüşümü, küresel 
merkez bankalarının tavrı, 

Yorgancılar: “Değişimdeki 
hızı akıl ve bilim süzgecinden 
geçirerek ilerlemeliyiz”

Kemalpaşa Sanayici 
ve İş İnsanları 
Derneği’nin (KESİAD) 
düzenlediği 
Ekonomi Sohbetleri 
toplantısına katılan 
EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, “Küresel 
ve Ulusal Ekonomiye 
İlişkin Beklentiler” 
başlıklı sunumunda 
Türkiye’nin sıçrama 
yapabilmesi 
için dünyadaki 
örneklerinde olduğu 
gibi değişimi iyi 
okumak ve bunu 
bilimsel bir süzgeçten 
mutlaka geçirmek 
zorunda olduğunu 
söyledi.

“

“



7ŞUBAT 2020

GÜNDEM



8 ŞUBAT 2020

dünya genelinde agresif artış 
gösteren borç yükününün olumsuz 
yansımaları, ülkelerin mali destek 
paketleri, jeopolitik riskler ve 
Çin’de yaşanan Coronavirus 
salgını olarak sıralayan 
Başkan Yorgancılar, 
“Kearney’ye göre 2020’de 
yeni sınırlar çizilirken savaş 
söylemleri artacak. Su 
krizi, her krizde olduğu 
gibi inovatif çalışmaları 
motive edecek. Buna bağlı 
olarak şehirlerde altyapı 
ve iklim değişikliğine uyum 
çalışmalarının hızlanması 
bekleniyor. Doğal afetlerin 
artması ile afet ekonomisi ve 
yönetimi gelişecek” dedi.

Euromonitor’a göre de gelecek 
10 yıl için küresel risklerin başında 
da iklime bağlı unsurların yer 
aldığını ifade eden Yorgancılar, 
“Ekstrem iklim olayları ve iklim 
değişikliği mücadelesinin başarısız 
olması, en önemli riskler arasında 
gösteriliyor. Doğal afetler, bio-
çeşitliliğin azalması, insan kaynaklı 
çevresel felaketler ve su krizi 
de bununla bağlantılı diğer risk 
unsurları olarak ön plana çıkıyor” 
diye konuştu. 

Yorgancılar, yeni yılda 
küresel ekonomiyi etkileyecek 
diğer unsurları ise helal ürün 

piyasasındaki büyüme, 5G yarışı, 
kişisel veri gizliliğine uyum süreçleri, 
kuzeydoğu Asya’nın artan önemi, 
Amerikan Doları’nın değerindeki 
değişimler, ve uzay yarışlarını da 
kapsayan ticari ve ulusal çıkarların 
zıtlaşması olarak sıraladı.

Dünya Ekonomik Forumu’nun 
yıllık Davos Zirvesi’nde 
gerçekleştirilen beklenti anketinin 
sonuçlarına vurgu yapan Yorgancılar, 
dünya ekonomisine yön verenlerin 
2020’de en büyük riski ekonomik 
çatışmalar ve politik kutuplaşmalar 
olarak gördüğünü söyledi. 

Türkiye için riskler
Türkiye için 2020 yılının 

risklerini jeopolitik, ekonomik ve 
toplumsal olarak üç başlıkta 

ele alan Başkan Yorgancılar, 
jeopolitik riskleri Suriye 
gerilimi ve mülteciler, 
Doğu Akdeniz’de enerji 
çatışması, İran-ABD 
gerilimi ve Libya iç 
savaşı olarak sıralarken 
ekonomik risklerin ise 
AB ve küresel ekonomide 

beklenen daralma, iç 
talepte canlanmanın 

durması, reel sektör krizinde 
derinleşme, ABD ve AB 

yaptırım riski, jeopolitik risklerin 
etkisi ile döviz, altın ve petrolde 
artış eğilimi, dış politikada yaşanan 
her krizin ekonomiye olumsuz 
dönüşü, Brexit sonrası ihracatın 
olumsuz etkilenmesi, bütçe açığı ve 
yüksek borçluluk olduğunu söyledi. 
Yorgancılar, 2020’de Türkiye için 
işsizlikte artışın devam etmesi, 
toplumsal şiddet ve umutsuzluk 
halinin ise toplumsal riskler olarak 
ön plana çıktığını ifade etti.

Ufuk açıcı sunumu için EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’a teşekkür eden 
KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Haluk Meriç, etkinliğin anısına 
Yorgancılar’a plaket sundu.

GÜNDEM
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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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Kaya Termal Otel’de düzenlenen görkemli 
törene Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakde-

mirli ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu’nun yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 
EBSO Meclis Başkanı Salih Esen ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İZTO Meclis 
Başkanı Selami Özpoyraz ve Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut Özgener, İTB Meclis Başkan 
Vekili Güngör Şarman ve Yönetim Kurulu Baş-
kanı Işınsu Kestelli, oda ve borsaların yönetim 
kurulu ve meclis üyeleri, Ege Bölgesi’ndeki 

oda ve borsaların başkanları, milletvekilleri ve 
İzmir iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Bakanlara ve başkanlara 
teşekkür
Ünlü sunucu Oylum Talu’nun sunumuyla 

gerçekleşen törende yaptığı konuşmada İZTO 
ve İTB ile yakalanan sinerjinin artarak devam 
etmesinin çok önemli olduğunu belirten 
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgan-
cılar, “Bu birliktelik üç sebepten önemli. Üye-
lerimiz, değer katmamız gereken İzmir’imiz 
ve tabi ki kaynaklarımızı etkin kullanmak için. 
Değerli başkanlarıma bu anlamda teşekkür-

Üye Ödüllendirme 
Töreninde Özlenen Tablo

İZMİR İÇİN EL ELEYİZ
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lerimi sunuyorum. Törenimizi teşrif 
eden Ticaret Bakanıniz Sayın Ruhsar 
Pekcan, Tarım ve Orman Bakanımız 
Sayın Bekir Pakdemirli ve Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız 
Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkürlerimi 
sunuyorum” dedi.

Küreselleşme tersine bir eğilim 
izlerken, bilgi üretimi ve teknolojik 
gelişme hayallerin ötesinde ilerler-
ken, rekabette ve tüketimde tercihler 
fiyattan ziyade, hızlı teslimata, kişi-
leştirilmiş ürüne ve yeniliğe kayarken 
ve milyonlarca gencimiz iş ve aş 
beklerken ayakta kalmak ve sürdü-
rülebilir başarıyı yakalamak için daha 
çok, ama daha nitelikli üretmekten 
başka şansın kalmadığını ifade eden 
Yorgancılar, “Tüm bunlar, yıllardır 
gönülden inandığımız ‘Üretim Yoksa 
Kalkınmak Hayaldir’ mottomuzu haklı 
çıkarmakta. Ülkemize sıçrama yaşa-
tacak bir dönüşüm stratejisinin ortak 
akıl ile oluşturulması gerek. Eğitim 
sistemimizden, fabrikalarımızdaki üre-

time, ihracatımızın sofistikasyonun-
dan, şehirlerimizin yönetimine kadar 
bilgi çağını yakalamak, bilgi odaklı 
yaklaşım sergilemek zorundayız” diye 
konuştu.

Net ihracatçı bir kent olan İzmir’in 
ülkemize katkısını artırmak istediğini 
belirten Yorgancılar, “Bu amaçla; bü-
yük sanayi yatırımları için imara açıla-
cak büyük çaplı arsalara, uluslararası 
direkt uçuş imkanına, mevcut liman-
ların etkinleştirilerek, yeni limanlar 
eklenmesine, Türkiye ortalamasının 
üstünde kalarak yüzde 14 bandında 
işsizlik oranına sahip İzmir gibi illerde 
yatırım teşviki alacak olanlara özel is-
tihdam teşviki verilmesine ve bölgesel 
yerine katma değere dayalı sektörel 
teşvik sistemine ihtiyaç duymaktayız” 
ifadesini kullandı.

“Gümrük Birliği anlaşması 
revize edilmeli”
Kalkınmada yerelden küresele 

dönüldüğünde iki büyük ekonominin 

İzmir iş dünyasını 
buluşturan, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası, İzmir 
Ticaret Odası ve İzmir 
Ticaret Borsası’nın 
ortak düzenlediği Üye 
Ödüllendirme Töreni, 
Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan, Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli 
ve Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
katılımlarıyla 
gerçekleştirildi. İzmir iş 
dünyasının son dönemde 
yakaladığı birlikteliğin 
ve sinerjinin yarattığı 
heyecanın coşkusuyla 
gerçekleşen törende 
kentin başarılı firmaları, 
ödüllerine kavuştu.
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karşımıza çıktığını 
vurgulayan Yorgan-
cılar, “Dengeleri da-
eğiştiren Çin’in 2025 
Planı ile sanayi devi 
Almanya’nın 2030 
Planı’nda ortak hedef, 
sıçrama yaptıracak 
yatırımların destek-
lenmesi. Tıpkı, 1970’li 
yıllarda bunu başar-
mış olan Güney Kore 
gibi. Ülkelerin makro 
planları da göster-
mektedir ki, alın terini, 
akıl teri ile birleştiren 
firmalar daha etkin 
desteklenmeli ve 
cesaretlendirilmeli-
dir. Bununla birlikte, 
Gümrük Birliği anlaş-
masının bir an evvel 
revize edilmesini, Ak-
deniz ve Karadeniz’in 
karşı kıyıları da dikkate alındığında, 
komşu avantajımızın dış ticaret 
stratejimiz ile bütünleştirilmesini, 
pazar araştırması kapsamında bir 
yılda maksimum 10 yurtdışı seya-
hat ile sınırlandırılan desteklerin, 
ihracat kilogram fiyatına göre revize 
edilmesini, marka ve Turquality 
programlarının yaygınlaşması için 
birlikte çalışılmasını, mevcut önemli 
pazarlara, hedef ve yeni pazar-
lara düzenli ve daha fazla ticaret 
heyetleri programları yapılmasını, 
akaryakıt, elektrik ve doğalgazın 
reel sektöre sübvansiyonlu olarak 
verilmesini, know-how sağlayacak 
doğrudan yabancı yatırımların 
önceliğinde olan hukuk, güvenlik 
ve düşük maliyetler için, ülkemizin 
daha cazip hale getirilmesini istiyo-
ruz. AB’de üçüncü nesil, markalarını 
devam ettirme niyetinde değil. 
Know-how yapan firmaların alınması 
noktasında destek olunmasını, kay-
nakların verimli ve etkili kullanılması 
adına sanayi ve tarım envanterinin 
yapılmasını çok önemsiyoruz. Ayrıca 
110 ülkede, 162 ticaret müşavirimiz/
ataşemizin sayısının artırılmasını çok 
önemli buluyoruz” dedi.

“Sanayici, üretim 
sevdasından vazgeçmiyor”
Yangın yeri halindeki bir coğraf-

yada ve böylesine yıkıcı bir rekabet 
ortamında, rakipler karşısında çok 
yüksek düzeylere ulaşan maliyet-
lere rağmen, üretim sevdasından 
vazgeçmeyen sanayicilerimizin 
hakkını teslim etmek gerektiğini 
ifade eden Yorgancılar, “Türkiye’nin 
sürdürülebilir kalkınmasına katkı 
koyan tüm firmalarımızı gönülden 
tebrik ediyorum. İyi ki varlar. Tıpkı, 
ulu önderimiz Atatürk’ün dediği 
gibi, ‘Vazgeçenler Değil, Mücadele 
Edenler Tarihe Geçer.’ İşte biz reel 
sektör olarak; bu bilinçle çalışıyor, 
her şartta üstümüze düşeni yap-
maya gayret ediyoruz. Biliyoruz ki, 
çalışacağız, yorulacağız ve üret-
mekten asla vazgeçmeyeceğiz” 
diye konuştu.

“Her iki tarafın da 
menfaatine”
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 

ise törende yaptığı konuşmada 
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar’ın Gümrük Birliği 
anlaşmasının yeniden düzenlen-

mesi ve yurtdışı 
seyahat desteklerinde 
revizyon yapılması 
taleplerine ilişkin 
açıklamalarda bulun-
du. Avrupa Birliği ile 
Aralık ayında konuyla 
ilgili görüşme gerçek-
leştirdiklerini ifade 
eden Bakan Pekcan, 
“Gümrük Birliği An-
laşmamızın güncel-
lenmesi, hem Avrupa 
Birliği çalışmalarında, 
hem bizim çalışmala-
rımızda her iki tarafın 
da menfaatine. Dola-
yısıyla benim kendile-
rine önerim, siyasi ve 
politik tartışmaların 
başka bir mecrada 
yapılması, ticari ve 
ekonomik çalışmala-
rın önünü tıkamaması 

yönünde. Gümrük Birliği Anlaş-
ması'nın güncellenmesi artık bir 
zorunluluk haline geldi, üzerinde ça-
lışıyoruz. Sayın Yorgancılar, yurtdışı 
seyahat desteklerinin 10 seyahat ile 
sınırlı olduğunu söyledi. Buradan 
kendisine ve tüm iş dünyamıza 
sesleniyorum; ne kadar yurtdışı 
seyahat planınız varsa bana gelin, 
gerekli destek verilecektir” dedi.

“2020 için 
beklentimiz yüksek”
Pekcan, dünya ve bölgedeki 

ekonomik gelişmelere ilişkin de şu 
değerlendirmede bulundu:

“Ticaret savaşları, uluslararası 
korumacılık önlemleri, siyasi karışık-
lıklar, iç çatışmalar, protestolar, dün-
yada belirsizliklerin ön plana çıktığı 
bir dönem. 2019'da kasım ayı birinci 
çeyreğinde belirsizlik endeksi yayın-
landı. Belirsizlik endeksi birinci çey-
rekte yüzde 5 iken 2019'un üçüncü 
çeyreğinde yüzde 99,7'ye çıktı. 
Küresel ekonomi büyümesi 2020 
için 3,9 öngörülürken 2,9 olarak 
gerçekleşti. Küresel ticaret hacminin 
artışı yüzde 4 iken yüzde 1,2 olarak 
gerçekleşti. Bu büyüme rakamları 
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son 18 yılın en düşük rakamları. Bu 
anlamda önümüzdeki seneden bek-
lentimiz yüksek. Biz dünyadaki bu 
koşullara rağmen sizlerle beraber 
bu büyük rakamlarımıza ulaştık. 
İhracat artış sıralamamız dünyada 
yedinci sırada. Ocak ayında da 
yüzde 6,1 artış ile ihracatımızı 14 
milyar 765 milyon dolar seviyesin-
de. Bugüne kadar en yüksek Ocak 
rakamı gerçekleşti. 2019’da ithala-
tımızda yüzde 9,1 yavaşlama oldu. 
İhracatın ithalatı karşılama oranı 
yüzde 85,9; son 62 yılın en yüksek 
karşılama oranı. Dünyadaki tüm 
olumsuz koşullara rağmen Türkiye 
dinamik bir biçimde, tüm enerjisiyle 
yoluna devam ediyor. Biz 2020'ye 
daha inançlı, daha güçlü giriyoruz. 
Bundan sonra da hep beraber daha 
güzel işler yapacağız” diye konuştu.

“Fiyat 
belirleyicisi 
olmalıyız”
Tarım ve Orman Bakanı Bekir 

Pakdemirli ise Türkiye'nin kuru 
üzüm, incir, fındık, zeytin ve kayısı 
gibi birçok tarımsal üründe dünya 
lideri olduğunu ve tarımsal üretim-
de dünyada ilk 10'da yer aldığını 

belirttiği ko-
nuşmasında şu 
mesajları verdi:

“Küçükbaş 
hayvancılık-
ta Avrupa'da 
birinciyiz. Yine 
ağaçlandırma 
faaliyetlerinde 
dünyada üçüncü 
sırayız. Bunlar 
güzel işler elbet-
te. Ancak artan 
dünya ve ülke 
nüfusuna bakıl-
dığında bunların 
yetmeyeceğinin de farkındayız. 
Mesela artık üretimde ve ihracatta 
lider konumda olduğumuz ürün-
lerde biz, fiyat belirleyici olmalıyız. 
Bunu da üretimdeki artışa bağlı 
olarak, piyasa fiyatlarının üretici 
aleyhine düşmesini engelleyerek 
sağlayabiliriz. Biz bu tür konularda 
oldukça iyi niyetli, destekleyici ve 
teşvik ediciyiz. Örneğin; bildiğiniz 
gibi, Ege Bölgemizin lider konumda 
olduğu kuru üzüm ve kuru incire, 
TMO aracılığıyla müdahalede bu-
lunduk. Düşmesi beklenen iç ve dış 
piyasa fiyatlarını müdahalelerimiz 

sayesinde artışa geçirerek, üreti-
cimizin emeğini koruduk. Böylece 
ülkemizin, bu ürünlerde daha çok 
söz sahibi olmasını sağladık. Somut 
bir örnek vermek gerekirse kuru 
üzümde ihracat fiyatı geçen seneye 
göre, ton başına 200 dolar artmış. 
Yani ülkemize ilave 55 milyon dolar 
gelir sağlanmıştır. Aynı şekilde, üre-
timdeki artışa bağlı olarak, ihracat 
fiyatının ton başına 500 dolara düş-
mesi beklenen kuru incirde düşüşü 
durdurarak ihracatta oluşacak 10 
milyon dolarlık kaybı da engellemiş 
olduk.”

Bekir
Pakdemirli

Ruhsar
Pekcan
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Dokuz ilçeye daha 
tarımsal OSB
Sadece ihracatın yeterli 

olmadığını, markalaşmak 
ve ürünlere katma değer 
katarak, dünyaya pazarla-
mak gerektiğini kaydeden 
Bakan Pakdemirli, “Önü-
müzdeki dönemde söz-
leşmeli üretim, kamu, özel 
sektör ve üniversite işbir-
liği, endüstriyel amaçlı lifli 
bitkilerin üretimi, organik 
ve organomineral gübre 
kullanımı, su ürünlerinde 2 
milyar dolarlık ihracat he-
defi, yeni damızlık üretim merkezleri, 
2 milyon hektar alanın daha sula-
maya açılması, 14,3 milyon hektar 
tarımsal arazinin toplulaştırması gibi 
konuları bizim ağzımızdan daha sık-
lıkla duyacaksınız. Tabi diğer yandan, 
inovasyon üzerinde de önemle du-
ruyoruz. Bu noktada, Tarıma Dayalı 
İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin 
önemi, daha da çok ortaya çıkıyor. 
Ülkemizin ilk örneğini teşkil edecek 
olan, Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera 
Organize Sanayi Bölgesinin kuruluşu 
için, 7 Kasım'da gerekli imzayı attım. 
Dikili ilçesi dışında, İzmir’de dokuz 
ilçede daha Tarıma Dayalı İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi kuruyoruz. 
Hayvancılık, seracılık, süs bitkileri ve 
su ürünleri sektörlerine önemli kat-
kılar sağlayacak olan Ödemiş, Tire, 
Seferihisar, Bayındır, Bakırçay, Foça, 
Menderes, Kınık ve Torbalı ilçelerin-

de, proje ve yer seçimi çalışmalarına 
başladık. Bununla birlikte Ege bölge-
mizde Denizli-Sarayköy, Aydın-Efeler 
ve Manisa-Alaşehir Tarıma Dayalı 
İhtisas Sera OSB kurulması çalışma-
larımız da hızla devam ediyor” diye 
konuştu.

“Şehrin 
potansiyelini 
kullanacağız”
İzmir Valisi Erol Ayyıldız konuş-

masında İzmir iş dünyasının deprem 
bölgesindeki vatandaşların yanında 
olmasından ötürü teşekkür ederek 
üç kurumun ortaya koyduğu birlikte-
liğin mutluluk verici olduğunu söy-
ledi. Ayyıldız, ödül kazanan firmaları 
da tebrik etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tunç Soyer ise, konuşmasında 
şunları söyledi:

“İzmir'de fa-
aliyette bulunan 
tüm firmaların 
sorumlulukla-
rınım bilincin-
de olduğunu 
gururla söyle-
yebiliriz. İzmir 
doğu ve batının 
kesişim noktası 
olduğu çok özel 
bir şehir. İzmir 
Büyükşehir Be-
lediyesi, İzmir'in 
değerlerini ön 
plana çıkararak, 

dünyadaki gelişmeleri bütünleştir-
meyi amaçlayan kapsamlı stratejik 
plan çerçevesinde çalışmalarını 
sürdürüyor. En önemli başlıklarımız-
dan biri de ekonomi. Küresel olarak 
ekonominin kırılgan hale geldiğini 
biliyoruz. İzmir'in de bu süreçten 
olumsuz etkilenmemesi için şehrin 
potansiyeli kullanacağız.”

“Eşit şartlarda yarışma 
imkanı verin”
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 

da, “Bugün İzmir'de tarihi bir güne 
tanıklık ediyoruz. İZTO, EBSO ve İTB, 
yıllar sonra ilk defa böyle müşterek 
bir özel törenle İzmir iş dünyasını 
bir araya getirdi. Birlik ve beraberlik 
olunca rahmet ve bereket oluyor. 
Dünya ticareti düşerken Türkiye 
ihracatını artıran bir ülke oldu. 
Türk özel sektörü ayrıca turizm, 
müteahhitlik ve taşımacılıkta 53 
milyar dolar döviz girdisi sağladı. 
Dünyada sıkıntı var, etrafımız 
ateş çemberi. Ülkemize ihracat, 
istihdam ve yatırım kazandıran, 
vergi geliri sağlayan sizlerin başarı 
hikayelerinden gurur duyuyorum. 
Elbette altyapı, ulaştırma ve lojistik 
alanlarında yapılan yatırımların 
burada büyük payı var. Sıkıntılarımız 
yok mu, var. Ama hepsini aşacak 
iradeye ve imkana sahibiz. Devletten 
tek isteğimiz, rakiplerle eşit şartlarda 
yarışma imkanı verin. Bizi mevzuata, 
bürokrasiye boğdurmayın, gerisini 
biz hallederiz” dedi.

Tunç
Soyer

Erol
Ayyıldız

M. Rifat
Hisarcıklıoğlu

Mahmut
Özgener

Işınsu
Kestelli

GÜNDEM
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Ro-ro talebi
İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut 

Özgener ise yaptığı konuşmada, ro-ro taşı-
macılığında karşılaşılan sıkıntılara değindi. 
Ro-ro taşımacılığının, İzmir’de sadece 
Çeşme Limanı’ndan yapılması nedeniyle 
yükselen navlun ücretlerinin, üyelerinin 
rekabet güçlerini olumsuz etkilediğini be-
lirten Özgener, “Kentimizde tek limandan 
ro-ro taşımacılığına izin verilmesi, ihracatı-
mızı zorlaştıran bir unsur olarak karşımızda 
durmaktadır. Sadece İzmir’den değil, tüm 
Ege Bölgesi’nden karayolu araçlarımız ile 
yapılan ihracata hizmet veren İzmir Alsan-
cak Limanı’nın yeniden ro-ro taşımacılığına 
açılması ile rekabet koşullarının oluşacağı 
ve navlun ücretlerinin düşmesi ve bu düşü-
rülen ücretlerin doğrudan ihracatçılarımıza 
yansıyarak sorunun çözümüne katkıda 
bulunacağına inanıyoruz” diye konuştu.

“Sinerjiyi yakalamaya hazırız”
İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 

Kestelli de ödül alan tüm firmaları teb-
rik ederek, “Ödül alan Borsa üyelerimiz 
2019 yılında gruplarında en yüksek işlem 
hacmini gerçekleştiren firmalarımız. Alım 
satımlarını tescil ettirerek kayıt dışılığın 
önlenmesine, sağlıklı fiyat oluşumuna ve 
ödedikleri vergiler ile ekonomiye katkı 
sağladılar. Katkıları için teşekkür ediyo-
rum. Bizler, iş insanlarımızın teveccühleri 
ile seçilmiş temsilcileri olduğumuzun 
bilincindeyiz. Ellerimizi eski deyimle taşın 
altına koymaya, yeni terminolojiyle siner-
jiyi yakalamaya hazırız. 2020 yılının ilk ayı 
İzmir’in de hissettiği depremler, Korona 
virüsü kaynaklı endişeler derken oldukça 
karamsar başladı. Bu ödül töreni ile birlikte 
moralimizi yükseltmek; inanıyorum ki hepi-
mize iyi gelecek” ifadesini kullandı.

Üretim | Büyük Firma
1- TÜPRAŞ
2- PETKİM
3- PhilSA
4- JTI
5- Özkan Demir Çelik Sanayi

Yatırım | Büyük Firma
1- TÜPRAŞ
2- PETKİM
3- PhilSA
4- Türk Tuborg
5- Polibak

Üretim | KOBİ
1- Onurcan Ambalaj
2- Marbil Yağ Sanayi
3- Volkan İtfaiye
4- Tariş Zeytin
5- Ürün Tarım

Yatırım | KOBİ
1- Şahtaş Seramik
2- Eneko Havalandırma
3- Ajan Makine
4- Ürün Tarım
5- Cemdağ Aydınlatma

50 Yıl ve Üzeri Üyeler 
Hizmet Ödülü
Ak Döküm Sanayi
Belmar Dış Ticaret
Erol Ambalaj
Girgin Tarım
İzeltaş
Lupamat Makine
Tamtad Konserve

Teknikiş
Tukaş
Vedat Fikri Acar
Yeni Un

Genç Girişimci
Eren Kurt

Meslek Komitelerinde 
Üretim ve Yatırımda Birinci 
Olan Ortak Firmalar
Abalıoğlu Yağ
Abalıoğlu Yem
Ateş Çelik
Bak Ambalaj
Çamlı Yem
DYO
Ege Seramik
Ekoten
ESBAŞ
Etapak
İzbeton
K.F.C. Gıda
Kar-El Demir
Katmerciler
Kocaer Haddecilik
Konfor
Kutlusan Kafes
Luna Elektrik
Norm Cıvata
Pınar Süt
Ravago Petrokimya
Safe Spice
Safkar
Tekam-Puk
Tukaş
TYH Tekstil

EBSO’NUN ÖDÜLLENDİRDİĞİ SANAYİ KURULUŞLARI

GÜNDEM
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Ege Ekonomiyi Geliştirme 
Vakfı'nın (EGEV) sekretar-
yasını yürüttüğü ve EBSO ev 

sahipliğinde yapılan Şubat ayı İzmir 
Başkanlar Kurulu toplantısında 
güncel ekonomik gelişmeler, tarihi 
Alsancak Elektrik Fabrikası binası 
ve ülkeyi sarsan depremler masaya 
yatırıldı.

EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, 
global ekonomik göstergelerde-
ki toparlanma eğilimine rağmen 
jeopolitik risklerin ve Çin’de ortaya 
çıkan coronavirus salgınının oluş-

turduğu tehdide dikkat çekerek sa-
nayicilerin ve iş dünyasının temkinli 
hareket etmesi gerektiğini söyledi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar ise mevcut koşul-
larda global pazarları geliştirmenin 
önemine dikkat çekerek “Elimize 
çantamızı alarak ülke ülke dolaş-
mamız gerekiyor. Küresel anlamda 
gelişen koşullar, rekabet ortamını 
zorlaştırdı. Sanayicilerimiz ve iş 
dünyamız, yeni pazarlar yaratmak 
zorundadır” diye konuştu.

EGEV Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Ali Susam da Başkanlar 
Kurulu olarak İzmir için çok değerli 
olan Elektrik Fabrikası binasının 
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 
devrinin yapılması ve belirsizliğin 
ortadan kaldırılması gerektiğine 
inandıklarını söyledi. Toplantıda 
ayrıca depremler konusunda ayrı 
bir bakanlık kurularak kentsel 
dönüşümden, eğitimlere, alınacak 
tedbirlerden denetimlere kadar 
bu konuya dair tüm çalışmalar tek 
elden yapılması gerektiği görüşü 
dile getirildi.

İzmir Başkanlar Kurulu’ndan Deprem 
Bakanlığı ve Elektrik Fabrikası çağrısı

İzmir OSB’ler ve Serbest Bölgeler Platformu’nun Şubat 
ayı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Genel Sekreter Buğra Gökçe 
ile EBSO Meclis Başkanı ve Menemen Plastik İhtisas Sanayi 
Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Salih Esen, EBSO Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcıları H. İbrahim Gökçüoğlu ve Muhsin 
Dönmez ile OSB ve serbest bölgelerin başkan ve yöneticileri 
katıldı. Toplantıda İzmir’deki OSB’lerin çevresinde sulama ve 

kullanma amacıyla ihtiyaç duyulan su  konusunda yaşanan 
sıkıntılar dile getirildi. Ulaşım konusunda otobüs, metro 
ve İzban durak ve istasyonlarında düzenleme  talepleri 
gündeme gelirken Gaziemir bölgesindeki trafik yoğunluğu 
da masaya yatırıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Soyer, konuların çözümü için önemli adımların atıldığını ve 
oluşturulan birlikteliğin olumlu sonuçlar verdiğini görmekten 
mutlu olduğunu söyledi.

OSB’ler ve Serbest Bölgeler Platformu’nun
Şubat ayı toplantısı yapıldı
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İzmir ile Konya
sanayi ve ticarette 
yakınlaşmalı

Konya Sanayi Odası Meclis Baş-
kanı Tahir Büyükhelvacıgil, Ege Böl-
gesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar’ı ziyaret 
etti. Ziyarette sanayi ve ticarette 
Türkiye’nin önde gelen iki kenti olan 
İzmir ve Konya arasındaki bağın bu 
anlamda artırılması için yapılabile-
cekler konuşuldu.

Konya’nın tarımsal üretimin yanı 
sıra 45 binin üzerinde KOBİ’ye ev 
sahipliği yapan çok önemli bir sanayi 
şehri olduğunu ifade eden Ege Böl-
gesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, Türki-
ye’de sanayinin ve TOBB camiasının 
değerli ismi Tahir Büyükhelvacıgil’i 
EBSO’da ağırlamaktan büyük mut-
luluk duyduğunu söyledi. Türkiye’nin 
tahıl ambarı olmasının ve un, tuz 
ve şeker üretimde Türkiye’yi sırtla-
masının yanında tarıma dayalı gıda 
sanayisinin önemli merkezlerinden 
Konya’nın, ülkemizin gayrisafi yurt 

içi hasılasına önemli katkı sunduğu-
nu belirten Yorgancılar, “Konya’da 
makine imalatı, otomotiv yan sanayi, 
ana metal, tarım alet ve makineleri 
imalatı, gıda sanayi, ayakkabıcılık 
ve  araç üstü ekipmanları üretimi 
konusunda ön plana çıkıyor. Tarımsal 
makine ve ekipman üretiminde ol-
dukça güçlü. Metal işlemede iç Pazar 
üretiminin yarısına yakını Konya’da 
gerçekleşiyor. Türkiye’nin araç üstü 
ekipman üretimin büyük bölümü 
Konya’da gerçekleşiyor. İzmir ve 
Ege Bölgesi’nin de iddialı olduğu ve 
çok önemsediğimiz milli savunma 
sanayisinde Konya üst sıralarda yer 
alıyor. Dolayısıyla İzmir ve Konya’nın 
çok daha yakın ekonomik ve ticari 
ilişkiler içinde olması gerekiyor” diye 
konuştu.

Yorgancılar’a teşekkür eden Kon-
ya Sanayi Odası Meclis Başkanı Tahir 
Büyükhelvacıgil ise Konya’nın Türki-
ye'nin en büyük üçünü organize sa-

nayi bölgesine ev sahipliği yaptığını 
belirterek, “Konya Organize Sanayi 
Bölgemiz, büyüklük olarak Türki-
ye'nin en büyük üçüncü organize 
sanayi bölgesi konumunda bulunu-
yor. Burada beşinci kısım genişleme 
alanını tahsise açtık. Buradaki fab-
rikalarımızın tamamının üretime geç-
mesiyle birlikte bölgemizdeki aktif 
fabrika sayısı 770'in üzerine çıkmış 
olacak. Sayın Başkanın da ifade etti-
ği gibi, eskiden beri hakkında sadece 
tahıl ambarı diye yazılan Konya’mız, 
Türkiye’nin önemli sanayi kentlerin-
den biri haline gelmiş durumdadır. 
Makine ve aksamları sektörümüzden 
sonra otomotiv yedek parça sek-
törümüz ve hububat, bakliyat yağlı 
tohumlar sektörümüz geliyor. Bu üç 
sektörümüzde ciddi bir ihracat kapa-
sitesine sahibiz. Konya ayrıca plastik 
ambalaj, ayakkabı, döküm gibi 
birçok sektörde de iddialı konumda 
bulunuyor” dedi.

Konyalı Sanayi-
ci ve İşadamları Derneği               
(KONSİAD) İzmir Şube Başkanı 
Metin Arıcı ve Şube Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar’ı 
ziyaret etti. EBSO Meclis Üyesi 
Hayrullah Sorkun’un da bulunduğu ziyarette KONSİAD 
İzmir Şube Başkanı Arıcı, dernek çalışmaları hakkında 
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar’a bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti diye getiren Başkan 
Yorgancılar, İzmir’de çok sayıda Konyalı sanayici ve iş 

insanı bulunduğunu belirterek Başkan Arıcı ve yöne-
tim kuruluna dernek çalışmalarında başarılar diledi.      
KONSİAD İzmir Şube Kurucu Başkanı Metin Arıcı da 
Yorgancılar’a teşekkür ederek İzmir ile Konya arasındaki 
ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek için ellerinden 
geleni yaptıklarını ifade etti.

KONSİAD İzmir Şubesi’nden ziyaret
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
İzmir Başkonsolosu Servet Başaran,  
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancı-
lar’ı ziyaret etti. Ziyarette İzmir’in 
potansiyeli, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti ile İzmir arasındaki 
mevcut ekonomik ve ticari ilişkiler 
ile potansiyelin ve ilişkilerin nasıl 
geliştirilebileceği konuları masaya 
yatırıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti’nin Türkiye’nin gözbebeği oldu-
ğunu belirten EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, adada 
Rum kesimi ile mevcut sorunların 
aşılmasını umut ettiklerini, Doğu 

Akdeniz bölgesinde belirsizlik ve is-
tikrarsızlık durumunun hiç kimsenin 
menfaatine olmayacağını söyledi. 
Başkan Yorgancılar, Egeli sanayiciler 
olarak yavru vatana ellerinden ge-
len desteği vermeye hazır oldukları-
nı ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
İzmir Başkonsolosu Servet Başaran 
da İzmir’in hem Ege’nin, hem de 
Doğu Akdeniz coğrafyasının incisi 
olduğunu belirterek burada görev 
yapıyor olmaktan büyük mutluluk 
duyduğunu söyledi. Nazik kabulü 
için Ege Bölgesi Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ender Yorgan-
cılar’a teşekkür eden Başkonsolos 

Başaran, “İzmir gerçekten tarihsel 
anlamda her zaman Türkiye’nin dışa 
açılan kapısı olmuştur ve bugün 
de bu misyonunu sürdürüyor. 
Türkiye’mizin ihracatında İzmir’in 
çok önemli bir yeri var. İzmir ve 
Ege Bölgesi ile Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti arasındaki mevcut 
ticari ilişkileri geliştirmek adına ne 
gerekiyorsa yapılması gerekiyor. 
Bu anlamda Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nın güçlü ve aktif kurumsal 
yapısının büyük fayda sağlayacağı-
na hiç kuşku yok. Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Ender Yorgancılar’a 
yol gösterici ve yapıcı desteği için 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KKTC İzmir 
Başkonsolosu 
Başaran, 
Yorgancılar’ı 
ziyaret etti

Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmirli 
sanayi kuruluşları ile Polonyalı firmaları iş 
insanları heyeti toplantısında buluşturdu. 
Polonya Cumhuriyeti İzmir Fahri Konso-
losluğu işbirliğiyle, 7 Şubat 2020 günü 
gerçekleşen görüşmelerde firmaların 
işbirliği olanakları masaya yatırıldı. Türki-
ye’nin en büyük tarım, gıda ve hayvancılık 
fuarı olan Agroexpo İzmir için kente gelen 
firmaların ağırlığını gıda ve tarım üretici 
ve ithalatçıları oluşturdu. Polonya’nın doğusundaki 
en büyük şehir olan Lublin’den gelen,  tarım, süt, süt 

ürünleri ve diğer gıda sanayi konularında faaliyet 
gösteren heyet temsilcileriyle gerçekleşen görüşme-
lerin yeni işbirliklerinin kapısını açması bekleniyor.

Polonyalı iş insanları, İzmirli
sanayicilerle EBSO’da buluştu

ULUSLARARASI



19ŞUBAT 2020

Kavaklıdere Caddesi No:277 Kavaklıdere - Bornova - İZMİR
Tel: +90 232 360 17 77     Fax: +90 232 360 16 16
www.pomzaexport.com    ●    www.eilepomex.com

eile.pomexyapikimyasallari            eile pomex yapı kimyasalları

eile POMEX                                          

Tescilli markasıdır.ZEMİNİ SAĞLAM
İŞLETMELER İÇİN ÜRETİYORUZ



20 ŞUBAT 2020

HABER

Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından hazırlanan 
ve Prof. Dr. Kemal Kocabaş tarafından kaleme 
alınan Köy Enstitülerinden Günümüze Eğitim ve 

Arayışlar başlıklı kitap, yayınlandı.
EBSO Ocak ayı Meclis Toplantısında üyelere 

dağıtılan kitap hakkında Meclis konuşmasında 
değerlendirmede bulunan Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, Yönetim Kurulu olarak 
oluşturulan komisyonun çalışmaları sonucunda 
ortaya çıkan kitabın, köy enstitülerine ilişkin bir 
farkındalık yaratmak amacı taşıdığını söyledi. 
Yorgancılar, “Cumhuriyet tarihimizdeki sanayileşme, 
kooperatifleşme, bu süreçlerde ortaya çıkan başarılı 
örnekler ve köy enstitülerinin ülkemize sağlamış 
olduğu katkıları bir yayın olarak paylaşmak istedik. 
Bu kitabın ortaya çıkmasında katkıları olan yönetim 
kurulu üyesi arkadaşlarıma ve kitabı hazırlayan Sayın 
Prof. Dr. Kemal Kocabaş’a teşekkürlerimi sunuyorum” 
dedi.

“İşitirsem 
unuturum, 
görürsem 
anımsarım, 
yaparsam 
öğrenirim”

‘Köy Enstitülerinden Günümüze Eğitim ve 
Arayışlar’ kitabı yayınlandı

EBSO’nun yayınladığı 
“Köy Enstitülerinden 
Günümüze Eğitim 
ve Arayışlar” kitabı 
geçmişin ışığını geleceğe 
taşıyor. Kitap, Köy 
Enstitülerinin kapatıldığı 
27 Ocak 1954’ün günün 
66’ncı yıldönümü 
olan 27 Ocak 2020’de 
yayınlanarak EBSO Meclis 
Toplantısında üyelere 
sunuldu.

“

“
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Yüz yıl sonrası için...
Yorgancılar, kitabın önsözünde 

ise şu ifadelere yer verdi:
“Ege Bölgesi Sanayi Odası 

olarak her platformda eğitimin 
önemine vurgu yapmayı 
kendimize görev edindik. Anne-
baba olarak evlatlarımızın eğitim 
sürecinde, işveren olarak istihdam 
arayışlarımızda ve vatanını seven 
yurttaşlar olarak da uluslararası 
başarılarımızda çok net olarak 
görmekteyiz ki, eğitim sistemimiz 
Türkiye’yi geleceğe taşıyacak 
nitelikte ve yeterlilikte değildir. Bu 
kapsamda, kendi adımıza böyle 
bir farkındalık çalışması yapmak 
istedik. Bu çalışmanın ana amacı; 
geçmişte ülkemizin kendine 
özgü bir eğitim sistemi yaratarak 
başarıyla uyguladığı bir modeli, 
tamamen politik tartışmaların 
dışında tutarak aktarmak, bugünün 
şartlarında, geleceğin beklentileri 
doğrultusunda eksik kaldığımız 
konuları verilerle objektif bir 
şekilde ortaya koyarak, farkındalık 
oluşturabilmektir. Çinli Ozan Kuan 
Tzu’nun dediği gibi, ‘Bir yıl sonrasını 
düşünüyorsan tohum ek; ağaç dik 
on yıl sonrası ise tasarladığın; ama 
yüzyıl sonrası ise düşündüğün, halkı 
eğit” anlayışı içerisinde öncelikle, 
Köy Enstitüleri’ni anlamaya çalışıp, 
önerilerimizi sunmaya gayret ettik.”

Bir Cumhuriyet projesi
Kitabı kaleme alan Prof. Dr. 

Kemal Kocabaş ise eserin girişinde 
kitabın felsefesini şu sözlerle anlattı:

“Eğitim sistemini iyileştirme 
uğraşılarında, 1940’lı yıllarda 
ürettiğimiz bize özgü Köy Enstitüleri 
sistemini tekrar hatırlamaya 
gereksinmemiz vardır. Köy 
Enstitüleri, Ulusal Kurtuluş Savaşı 
ve Cumhuriyet Eğitim Devrimi 
süreçlerinden geçen ülkenin 
yurtsever eğitimcilerinin ülke 
gerçekleri ve çağdaş pedagojinin 
senteziyle yarattıkları özgün bir 
sistemin adıdır. Köy Enstitüleri bir 
Cumhuriyet projesiydi. Nüfusun 
büyük çoğunluğunu oluşturan, 

okuma yazma oranının çok 
düşük olduğu köylerin, kendi 
çocuklarıyla, işlevsel bir eğitimle 
içten canlandırılması tasarımıydı. 
Köy Enstitüleri, Mustafa Necati 
döneminde açılan Köy Öğretmen 
Okulları, Saffet Arıkan döneminde 
uygulamaya katılan Eğitmen 
Kursları ve Köy Öğretmen Okulları 
deneyimleri üzerinden 17 Nisan 
1940 tarihinde hayata geçirilen ve 
ülke gereksinmelerini temel alan 
‘insan, sanat, demokrasi’ merkezli 
bir toplumsal dönüşüm projesiydi. 
Enstitüler, Milli Eğitim Bakam 
Hasan-Âli Yücel ve İlköğretim 
Genel Müdürü İsmail Hakkı 
Tonguç’un emeği ve pedagojik 
öngörüleri üzerinde şekillenmişti. 
Köy Enstitüleri, laik, demokratik, 
bilimsel, karma eğitim sisteminin, 
nitelikli eğitimin, nitelikli öğretmen 
ve sağlıkçı yetiştirmenin, toplumsal 
değişim ve dönüşümün özgün 
kurumlarıydı.”

HABER

QR kodu kameraya 
okutarak Köy 
Enstitülerinden 
Günümüze Eğitim 
ve Arayışlar kitabını 
online olarak 
okuyabilirsiniz.
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Türkiye ile 420 milyon doların 
üzerinde ticaret hacmine sahip olan 
Kırgızistan Cumhuriyeti’nin Ankara 

Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliev, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’nı ziyaret etti ve 
sanayicilerle bir araya geldi. Büyükelçi 
Ömüraliyev’i ağırlayan EBSO Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı H. İbrahim 
Gökçüoğlu, gönül birliği içindeki Türkiye 
ve Kırgızistan’ın bu birlikteliklerini sanayi 
ve ticaret anlamında da ortaya koymaları 
gerektiğini söyledi.

“Kat edilecek çok yol var”
İki farklı coğrafyada yaşayan ama 

soy ve kültür birliği olan iki ülkenin 
ticari anlamda EBSO çatısı altında 
buluşmasını çok önemsediğini ifade eden 
Gökçüoğlu, “Öyle bir sürecin içinden 
geçmekteyiz ki, küresel ticaretin kuralları 
da yönü de değişmekte. ABD bugün 
korumacılığı savunurken, Çin serbest 
ticareti savunur bir noktaya geldi. Bizler 
tarihsel birliğimizi, ticari birliktelik ile 
pekiştirmeliyiz” dedi.

Türkiye’nin Kırgızistan ile ticaret 
hacminin 426 milyon dolar olduğunu 
ifade eden Gökçüoğlu, “Bunun içinde 
İzmir’in payı yüzde 3’lerde. Yani, birlikte 
kat etmemiz gereken yol uzun. Bu yolu 

Kırgızistan Büyükelçisi 
Ömüraliyev,
EBSO’yu ziyaret etti
“Tarihsel birliğimizi, ticari birliktelik ile pekiştirmeliyiz”

ULUSLARARASI
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açmak için Ege Bölgesi Sanayi Odası 
olarak, size her türlü desteği ve bilgi 
akışını sağlamaya hazırız. İzmir’in 
hammaddeye yakınlığı, ekonomik 
olarak jeostratejik ve lojistik önemi, 
ucuz ve nitelikli işgücüne sahipliği, 
yer altı kaynaklarının zenginliği, 
gelişmiş üniversite-sanayi işbirliği 
ortamı, örnek alınan serbest 
bölgeleri, teknoloji geliştirme 
bölgeleri, kurulacak teknoloji üssü 
ve yenilenebilir enerji potansiyeli ile 
her dönem ayrıcalıklı bir konumda 
olmasını sağlamaktadır. Enerjiden 
savunma sanayiye, tarımdan 
sanayinin en kilit sektörlerine ve 
turizmin tüm alanlarına kadar İzmir, 
işbirliği imkanları için çok zengin bir 
potansiyele sahiptir. Bu potansiyelden 
dost olarak gördüğümüz, sizlerin 
faydalanmasını çok arzu ederiz” diye 
konuştu.

Büyükelçiden
sanayicilere davet
Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi 

Kubanıçbek Ömüraliyev ise İzmir’de 
ve Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda 
bulunmaktan büyük memnuniyet 
duyduğunu belirterek İzmir’in 

lojistik avantajının küresel ölçekte 
önem taşıdığını ifade etti. Türkiye 
ile Kırgızistan’ın ticaretinde İzmir’in 
aldığı payın gerçek potansiyeli 
yansıtmadığını belirten Büyükelçi 
Ömüraliyev, “Demokrasi ile 
yönetilen bir ülke olarak yabancı 
yatırımcılar için bölgemizde en 
uygun şartları sunuyoruz. Gelir 
vergisi ve KDV oranlarında sunduğu 
avantaj, ucuz enerji maliyetleri ve 
Türk Havayolları’nın sefer sıklığı, 
Kırgızistan’ı Türk yatırımcılar için 
oldukça uygun bir yatırım lokasyonu 
haline getiriyor. Biz de ülkemizdeki 
yatırım olanaklarını tanımak isteyen 
tüm EBSO üyesi sanayicileri sizin 
vasıtanızla ülkemize davet ediyoruz. 
Kırgızistan Avrasya Ülkeler Birliği 
üyesi olduğu için ülkemizde üretilen 
mallar 186 milyon nüfuslu bir piyasaya 
gümrüksüz ihraç edilebiliyor. Ayrıca 
AB ve ABD’den  Genelleştirilmiş 
Tercihler Sistemi statüsüne sahip” 
ifadesini kullandı.

Görüşmenin ardından EBSO üyesi 
sanayiciler ile buluşan Büyükelçi 
Ömüraliyev, Kırgızistan’da yatırım 
olanaklarına ilişkin sanayicilerin 
detaylı sorularını yanıtladı.

ULUSLARARASI
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Adnan YILDIRIM
Ekonomi Bakan 
Yardımcısı (2014-2015)
Türk Eximbank Genel 
Müdürü (2016-2019)

Sanayi üretimindeki artış ekonomiyi büyütecek...

2020 YENİ VERGİLER YILI OLMASIN, ÖNCE 
MEVCUT VERGİLER TAHSİL EDİLSİN...

Ocak ayı ile birlikte içeride ve dışarıda 
pek çok felaketin art arda geldiği 2020 
yılı başında, bir yandan kayıplarımıza 
üzülürken bir yandan da geçen 
yıldan gelenlerle birlikte ekonomideki 
olumsuzlukları geride bırakma 
çabasındayız. Henüz çözüme bağlanmamış 
jeopolitik sorunlarımıza ek olarak küresel 
ekonomide yaşanan hızlı gelişmelere 
uyum sağlayarak 2020 yılında Türkiye 
ekonomisinin yeniden büyüme trendini 
yakaladığı bir yıl olması için iş aleminin 
tamamı canhıraş bir çaba içindedir.

Gösterilen çabaların olumlu sonuç 
verebilmesi için, beklentiler ve ekonomik 
verilerde geçtiğimiz yıla göre daha 
olumlu bir hava ve koşullar oluşmaya 
başlamıştır. Mevcut durumun ekonomide 
kalıcı büyüme sürecine dönüşebilmesi, 
beklentilerdeki iyileşmenin artarak 
devamına, kamu tarafında olağan dışı 
yöntemlerle kapatılmaya çalışılan bütçe 
açığı sorununun çözülmesine, işletmeler 

için ise finansman koşullarındaki 
iyileşmenin KOBİ’lere yansıtılabilmesine 
bağlıdır. 2019’un son çeyreğinden 
başlayarak, özellikle bireysel tüketici 
kredilerindeki hızlı artışın iç tüketimde 
yol açtığı artış, ekonomik büyümeyi 
pozitif etkilemeye devam etmektedir. 
Sıradaki gelişme, artan iç talep yanında 
önceki yılın biraz üzerinde seyreden 
ihracatımızın yol açacağı üretim artışının, 
düşen finansman maliyetlerinin yarattığı 
cazibeyle de birleşerek yaratacağı sinerjik 
etkinin sanayicilerimizi yeni yatırımlar için 
teşvik etmesidir. Sanayi Üretim Endeksi’nin 
Aralık/2019‘da, önceki aya göre yüzde 1,9, 
önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,8 
ve yıllık bazda yüzde 8,6 artması, sadece 
ekonomik büyüme değil aynı zamanda 
özel sektörün yeni yatırım kararları için de 
önemli bir göstergedir. 

Türkiye ekonomisi için sanayi 
üretimindeki gelişim ekonomik büyümenin 
yönü ve büyüklüğü için en önemli gösterge 

Özel sektör yatı-
rımlarının yüzde 

12,1 oranında 
artmasını hedef-
lediğimiz 2020 
yılında, bütçe 

açığının finans-
manında kamu-
nun borçlanma 
ihtiyacını düşü-
rebilmek için bir 

yandan kamu 
harcamalarını 
düşürebilmek, 

diğer yandan da 
mevcut vergi-
lerde tahsilat 
performansını 
artırabilmek 

gerekir.
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niteliğindedir. 
Önceki 
yazılarımızda da 
yer verdiğimiz 
aşağıdaki grafikte 
son 11 yıllık gelişim 
gösterilmektedir. 
Sanayi üremindeki 
artış, düşüş ya 
da durağanlık, 
ekonomik 
büyümede de 
aynı sonuca 
yol açmaktadır. 
Aralık/2019 
sonunda sanayi 
üretim endeksinde 
yaşanan artışın 
2019 yılı son çeyrek büyümesine, 
beklentilerin üzerinde yansıyacağı 
açıktır. 2020 yılı makro ekonomik 
hedeflerine erişilebilmesi için, sanayi 
üretim endeksinde yaşanan bu artış 
trendinin sürdürülebilmesi gerekir.

Öncelikle mevcut vergiler
tahsil edilebilmelidir
2020 yılına, gelir ve kurumlar 

vergisinde indirilecek giderlerde yeni 
uygulamalar, gelir vergisinde yüksek 
gelirlerde 5 puanlık oran artırımı, 
konaklama vergisi, dijital hizmet 
vergisi ve kapsamı daraltılarak 
yürürlüğü bir yıl ertelenen değerli 
konut vergisi gibi yeni vergi ve vergi 
uygulamaları ile başladık. 
2019 yılı, merkezi yönetim 
bütçe performansı 
bakımından kötü bir yıl 
olmuştur Bütçe giderleri 
yüzde 20,3 artarken, 
bütçe gelir artışı yüzde 
16,4’te kalmıştır. Genel 
Bütçe gelirlerinin en büyük 
kalemi vergi gelirlerindeki 
artış ise sadece yüzde 8,3 
olarak gerçekleşmiştir. 
Doğal olarak, 2019 
yılında ekonomide 
yaşanan olumsuzluklar 
vergi tahsilatını negatif 
etkilemiştir. Tahakkuk 
eden toplam vergilerin 
tahsilat oranı, 50 yıldan 

bu yana ilk kez yüzde 80’in altına 
(yüzde 78 seviyesine) gerilemiştir. 
Bu haliyle 2019 yılındaki tahsilat 
oranı, ekonomide ciddi krizler 
yaşadığımız 1994 yılında yüzde 
82,8, 2001 yılında yüzde 90,3, 
2009’da yüzde 87,4 oranlarının 
en düşüğü olarak gerçekleşmiştir. 
Vergi tahsilatında yaşanan düşüşte, 
ekonominin durumu kadar son 
yıllarda sıkça çıkarılan vergi affı/
barışı vb. yapılandırmaların 
da olumsuz etkisi vardır. Vergi 
mükelleflerinde sürekli yeni bir vergi 
barışı/affı çıkartılacağı beklentisi 
oluşmuştur. Ekonominin olumsuz 
performansı nedeniyle oluşan 
finansman sorunlarına bir de vergi 

barışı/affı gibi beklentiler eklenince 
haliyle vergi tahsilatı performansı 
da düşmektedir. Gelişmekte olan ve 
tasarruf açığı olan bir ekonomide, 
kamu harcamalarında yüksek artış 
ve vergi tahsilatındaki düşüşün yol 
açtığı bütçe açığındaki artış, sanayi 
işletmelerinin finansmana erişimini 
de kısıtlayıcı etki yapmaktadır. Özel 
sektör yatırımlarının yüzde 12,1 
oranında artmasını hedeflediğimiz 
2020 yılında, bütçe açığının 
finansmanında kamunun borçlanma 
ihtiyacını düşürebilmek için bir 
yandan kamu harcamalarını 
düşürebilmek, diğer yandan 
da mevcut vergilerde tahsilat 
performansını artırabilmek gerekir.
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ICCI Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve 
Konferansı kapsamında düzenlenen ‘Enerji 
Sohbetleri’ seminerlerinin ikincisi, Ege Bölgesi 

Sanayi Odası ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ev 
sahipliğinde, Solarbaba ve Türkiye Rüzgar Enerjisi 
Birliği (TÜREB) desteğiyle gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada 
Türkiye’nin enerjiye ve doğal kaynaklara olan 
talebinin ekonomik büyüme ve nüfus artışı 
sebebiyle her geçen gün artış gösterdiğini 
vurgulayan EBSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Muhsin Dönmez, 2002 yılından bu yana 
ülkemizin yıllık yüzde 5,5’lik büyüme oranıyla OECD 
üyeleri içerisinde elektrik talebinde en hızlı artış 
gösteren ülke olduğunu söyledi.

Türkiye’nin kurulu gücünün 2019 Temmuz sonu 
itibariyle 90,4 GW olduğunu hatırlatan Dönmez, 
“Kurulu gücümüz son 15 yılda üç kat artmıştır. 
Sanayi sektörü, enerji tüketiminde çok önemli 
bir yer tutuyor. Enerji maliyetleri biz sanayicilerin 
rekabeti için en önemli faktörlerin başında 

gelmektedir. Enerji politikaları çerçevesinde; enerji 
üretimlerine sağlanan desteklerin yeterli olmaması, 
son kullanıcılar için elektrik ve enerji maliyetlerinin 
yükselmesine sebep olmaktadır” dedi.

Üretimin sürdürülebilirliği
Sanayinin gelişmesi ile günden güne enerji 

ihtiyacı artan Türkiye’nin 2023 yılı için beklenen 
talebinin 500 milyar kwh seviyesini aşabilme 
ihtimalinin, üretimin sürdürülebilirliği konusunda 
endişe yarattığını ifade eden Dönmez, “Bu süreç, 
üretimdeki yatırımların önünü keserken, istihdama 
da ciddi olumsuz etki yapmaktadır. Bugün ihracat 
ile büyüme trendini yakalayan ülkemizin, 2023 
yılı ihracat hedeflerine ulaşabilmesi için ihtiyaç 
duyacağı enerjinin temini çok daha zaruri bir 
hal almıştır. Türk enerji piyasalarının temel iki 
özelliği, devamlı artan talep ve enerji kaynaklarının 
temininde dışa bağımlılıktır” diye konuştu.

Enerji verimliliği ve yenilenebilir kaynakların 
payının artmaması durumunda söz konusu 

EBSO’da düzenlenen Enerji Sohbetleri seminerinin açılışında konuşan 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhsin Dönmez, enerjinin 
verimli kullanılmaması ve yenilenebilir enerjiden faydalanılmaması 
durumunda dışa bağımlılığın süreceğini söyledi

“Dışa 
bağımlı 
olmaya 
devam 
ederiz”
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bağımlılık durumunun sürmesinin 
kaçınılmaz olduğunu dile getiren 
Dönmez, “Ülkemiz her ne kadar 
yerli ve milli enerji stratejisi 
çerçevesinde atmakta olduğu 
adımlarla bu bağımlılığı azaltmayı 
hedeflese de enerjiyi verimli 
kullanmadığımız ve yenilenebilir 
enerjiden faydalanma hedeflerimizi 
artırmadığımız müddetçe, ülkemiz 
dışa bağımlı bir yapı sürdürmeye 
devam edecektir” diye konuştu.

EBSO’nun çalışmaları
EBSO’nun bu anlamda enerji 

ve enerji verimliliği konusunda 
üstlendiği sorumluluğa vurgu 
yapan Dönmez, “Yönetim 
Kurulumuza bağlı olarak çalışan 
Yenilenebilir Enerji ve Enerji 
Verimliliği Çalışma Grubu 
aracılığıyla çalışmalarımız devam 
etmektedir. Çalışma grubumuz 
kurulduğu günden bu yana; 
enerjinin verimli kullanılması, 
ISO 50001 Yönetim Sisteminin 
kurulmasının desteklenmesi 
ve özendirilmesi, yenilenebilir 
enerji kümelenme çalışmaları, 
yenilenebilir enerjide yerli ekipman 
kullanımının desteklemesi, 
yenilenebilir enerji imalat teşviki, 
lisanssız elektrik üretimi yol 
haritasının hazırlanması gibi 
konularda faaliyetler yürütmüştür. 
EBSO olarak, güncel mevzuat 
ve uygulamalar hakkında bilgi 
vermek ve üyelerimizin yaşadığı 
sorunlara çözüm bulabilmek 
amacıyla konusunda uzman 
kişilerin katılımıyla etkinlikler 
düzenlemekteyiz. Bu etkinliği de bu 
yaklaşıma destek olması açısından 
önemsemekteyiz” ifadesini kullandı.

Rüzgar enerjisinde
teknoloji üssü
İZKA Genel Sekreteri Dr. 

Mehmet Yavuz ise İzmir’i rüzgardan 
enerji üretiminin yanı sıra, kullanılan 
ekipmanların üretimi, teknolojisi ve 
inovasyonu ile bir ekosistem olarak 
ele alıp, küresel ölçekte Danimarka 
benzeri bir rüzgar enerjisi teknoloji 

merkezi üssü haline dönüşmek 
istediklerini söyledi. Yavuz, “İZKA 
tarafında geliştirilmiş ve şu an son 
aşamada olan ‘Best for Energy’ 
adını taşıyan bir Avrupa Birliği 
projemiz var. Bu proje İzmir’deki 
temiz enerji sektöründeki çalışan 
firmaların küresel ölçekte rekabet 
gücünü arttırılmasını amaçlayan 
bir proje. Bu kapsamda ise 
İzmir’deki tedarik zincirinin 
güçlendirmesine yönelik çok 
önemli çalışmalar gerçekleştirecek” 
dedi. Yavuz, önümüzdeki süreçte 
WindEurope’un bazı etkinliklerini 
İzmir’e çekmek istediklerini de 
ifade etti.

İzmir, rüzgarın başkenti
Toplantının açılış sunumunu 

yapan Sektörel Fuarcılık Genel Mü-
dürü Feraye Gürel, Türkiye’deki bü-
tün Teknoparkları ICCI’da bir araya 

getireceklerini ve onların içerisinde 
enerji start-up’larının olacağını 
belirtirken TÜREB Başkanı Hakan 
Yıldırım ise ‘İzmir Rüzgarın Baş-
kenti’ mottosunu bulmanın kolay 
olmadığını ve İzmir’in son 15 sene 
içerisinde rüzgara verdiği önem ve 
yaptığı yatırımlarla bunu fazlasıyla 
hak ettiğini söyledi. İzmir’in rüzgar 
türbini kurulu güçte rakam olarak 
bir numara olduğunu, rüzgar ve 
güneşin geçtiğimiz 20 sene ile önü-
müzdeki 40 seneyi kıyasladığında 
emekleme aşamasında olduğunu 
dile getiren Yılmaz, “2040 senesin-
de ise kömür ve doğalgazın önüne 
geçecek. 2040’a kadar dünya 
rüzgara 5.5 trilyon dolar, güneşe 
4.5 trilyon dolar harcayacak. O 
yüzden bu işin sanayisinden nasıl 
faydalanabiliriz ve bunu nasıl daha 
fazla geliştirebiliriz onu anlamanın 
zamanı geldi ve geçiyor” dedi. 

İZKA Genel Sekreteri
Dr. Mehmet Yavuz
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Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda 
çalışmalarını yürüten Yenilenebilir 
Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma 

Grubu’nun üyelerinin ortak görüşü ile 
EBSO üyelerini bilgilendirmek ve güncel-
sektörel konular hakkında bilgi alışverişini 
sağlayabilmek amacıyla düzenlenen 
bilgilendirme ve deneyim paylaşım 
toplantılarının Şubat ayındaki konuğu, 
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi oldu.

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği 
Çalışma Grubu’nun üyesi de olan TÜPRAŞ 
İzmir Rafinerisi’nin önerisi ve desteği ile 
düzenlediğimiz Enerji Verimliliği Deneyim 
Paylaşım Toplantısı’nda bölgenin sanayi 
devlerinden TÜPRAŞ’ın bu alanda ortaya 
koyduğu çalışmalar ve sahip olduğu 
tecrübe masaya yatırıldı. Toplantıya 
katılan TÜPRAŞ Üretim Sürdürülebilirlik 
Müdürü Yahya AKTAŞ ve Enerji Yönetimi 
Başmühendisi Gülşen ŞAHİN ANDAŞ, 
enerji verimliliği süreçlerine ilişkin 

uygulamalarını anlatarak sanayicilerin 
sorularını yanıtladı.

Toplantının açılış konuşmasını ise 
EBSO Meclis Üyesi, Yenilenebilir Enerji 
ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubu 
Başkan Yardımcısı  Mustafa Karabağlı 
gerçekleştirdi. Konuşmasında önde gelen 
araştırma şirketlerinin verilerine göre, 
son 25 yılda Türkiye’nin yıllık birincil 
enerji tüketimi 55 milyon ton karşılığı 
petrolden 155 milyon tona yükseldiği 
bilgisini veren Karabağlı, “Enerjiden 
yararlanmak günümüz şartlarında bir 
gereklilik olmakla beraber temel bir 
insan hakkıdır. Bu hususta, dünyada ve 
Türkiye’de şehirleşmenin ve ekonomik 
kalkınmanın devam etmesiyle enerji 
ihtiyacı da artmaya devam etmektedir. 
Önde gelen araştırma şirketlerinin 
verilerine göre, son 25 yılda Türkiye’nin 
yıllık birincil enerji tüketimi 55 milyon 
ton karşılığı petrolden 155 milyon tona 

Enerji verimliliği süreçlerinde
TÜPRAŞ örneği EBSO’da 
masaya yatırıldı
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yükselmiştir. Dünya ekonomisindeki 
güçlü büyümenin de etkisiyle, 100 
milyon tonluk artış, oldukça çarpıcı 
bir artışa işaret etmektedir. Ancak, 
ülkemizin enerji kaynaklarında dışa 
bağımlı bir konumda oluşu, enerji 
maliyetlerindeki değişkenlik ve 
sürekli artış tüm işletmelerimizin 
üretim maliyetlerine de 

yansımaktadır. Söz konusu üretim 
maliyetlerinin azaltılması hem de 
çevresel performansın arttırılması 
açısından enerji verimliliği önemli 
bir kavramdır” dedi.

Sanayi tesislerinde uygulanacak 
enerji verimliliği çalışmaları ve 
yenilenebilir enerji uygulamaları ile 
tesisin işletim maliyetlerinde yüzde 

30'a varan azalma sağlanabileceğini 
ifade eden Karabağlı, motorlarda 
verimlilik artışı çalışmalarıyla, 
aydınlatma sistemlerinde alınacak 
önlemlerle, buhar verimliliğini 
arttırıcı önlemlerle, ısıtma 
sistemlerinde verimlilik arttırıcı 
çalışmalarla, fan ve pompalarda 
verimlilik arttırıcı önlemlerle, 
kazanlarda ve fırınlarda yapılacak 
düzenlemelerle ve basınçlı hava 
kullanımında alınacak verimlilik 
arttırıcı önlemlerle bu maliyet 
düşüşünün sağlanabileceğini 
vurguladı.

Karabağlı’nın ardından konuşan 
TÜPRAŞ Üretim Sürdürülebilirlik 
Müdürü Yahya AKTAŞ ve Enerji 
Yönetimi Başmühendisi Gülşen 
ŞAHİN ANDAŞ, işletmelerde enerji 
verimliliğinin önemi ve TÜPRAŞ 
enerji yönetimi yaklaşımı ve örnek 
uygulamalar hakkında bilgiler 
vererek sanayicilerin sorularını 
yanıtladılar.

KOBİ’lerin AB’ye ihracatta yaşadıkları sorunlar
EBSO’da tartışıldı

TOBB’un proje sahibi olduğu ve EUROCHAMB-
RES iş birliğinde yürütülen Türkiye-AB İş Diyaloğu 
(Turkey-EU Business Dialogue - TEBD) Projesi 
kapsamında, “KOBİ’lerin AB Ülkelerine İhracatında-
ki Sorunları” konusundaki çalıştay, 17 Şubat 2020 
Pazartesi günü Ege Bölgesi Sanayi Odası Aydemir 
Aşkın Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıya farklı sektörlerle iştigal eden birçok fir-
manın temsilcisi katıldı. AB 
ile olan ticari ilişkilerimizi 
daha dengeli kılmak adına 
KOBİ’lerimizin ihracatla ilgili 
yaşadıkları sorunların dile 
getirilmesi ve çözüm öne-
rilerinin hazırlanması ama-
cıyla düzenlenen çalıştayın 
açılış konuşmasını TOBB 
AB Dairesi Uzmanı ve TEBD 
Proje Koordinatörü Burcu 
Atılgan gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasının ardından Akredite KOBİ 
Danışmanı Bülent Yüce, “KOBİ'lerin AB Ülkelerine İh-
racatında Karşılaştığı Engeller, İşletmeler İçin ihracat 
Yol Haritası, İnternet Pazar Araştırmasıyla Hedef Ülke 
Belirleme ve Müşteri Bulma Metodolojisi ile KOBİ’le-
rin Bireysel Gelişimleri için Öneriler” konulu sunumla-
rını gerçekleştirdi. Çalıştay, interaktif çözüm önerileri 
ve soru cevap kısmıyla sona erdi.
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Türkiye ekonomisinde, İzmir, tu-
rizm, tarım ve sanayi alanındaki 
ekonomik faaliyetler sonucu 

ülkemiz ihracatında önemli bir yer 
tutmaktadır. Geçtiğimiz yıl dünya 
ekonomisinde yaşanan durgunluk 
ülkemizi de etkilemiştir. Bununla be-
raber 2020 ve önümüzdeki yıllarda 
ekonomimiz de ciddi bir hareketlen-
me canlanma beklenmektedir.

2019 Türkiye ekonomisi için 
dengelenmenin hedef alındığı bir 
yıl olmuştur. Enflasyonla mücadele 
faizlerin düşürülmesi, dış ticaret 
açığının azaltılması, dövizde istik-
rar ve yurtdışında ülkemizin risk 
algısının makul düzeylere getirilme-
sine çalışılmıştır. 2020'de ise yüzde 
5 büyüme hedeflenmiştir. İstihdam 
açısından bu hedefe ulaşılması bir 
zorunluluktur.

Faizlerin düşmesi ve giderek 
daha da düşeceği beklentisinin 
tasarrufları yatırımlara yönlendire-
bileceğini umuyoruz. Enflasyon ve 
faizlerin düşmesinin sanayimize bir 
ivme kazandıracağı ümidindeyiz.

Savunma sanayinde yerli tedarik 
oranının artması ve dışa bağımlılığı-
nın azalma beklentisi sevindiricidir.

İzmir'de çalışan nüfusun yaklaşık 
yüzde 35'i sanayi sektöründedir. Or-
ganize sanayi bölgeleri, serbest böl-
geler, Teknoparklar ve küçük sanayi 
siteleri, istihdam ve üretime önemli 
ölçüde katkıda bulunmaktadırlar.

İzmir ve Manisa, özellikle oto-
motiv yan sanayi açısından (tedarik 
sanayii) yetişmiş kalifiye işgücü 
bakımdan ileri bir seviyeye ulaşmış-
tır. Bu husus mevcut ve yeni gelecek 
olan yatırımlar açısından önemli bir 
avantajdır. Ulaşım bakımından, İstan-
bul-İzmir Otoyolu'nun açılmış olması, 
İzmir limanı ve açılacak olan Çandar-
lı limanı, İzmir'i bir yatırım ve ihracat 
üssü haline getirecektir. Son yıllarda 
İzmir ve Ege Bölgesi'nde açılan 

üniversitelerle sanayi 
kuruluşlarının iş birliği 
içinde çalışmaları ve 
AR-GE merkezlerinin 
artması sevindiricidir.

İnsanımız, sanayici-
miz geçmişte yaşadı-
ğımız bazı krizleri aş-
masını bilmiş, bunları 
aşarak krizlerden ders 
çıkarmasını öğrenmiş 
ve tecrübe sahibi 
olmuştur. Sanayicimiz, 
imkan ve şartlar müsa-
it olduğunda çok hızlı 
bir sıçrama yapabile-
cek yetenektedir. 

Sonuç olarak ülkemiz ve Ege 
bölgesinin geleceği parlaktır.

Enflasyon ve faizlerin önümüz-
deki yıllarda daha da düşeceği ve 
gayrimenkulün de giderek bir ta-
sarruf aracı olmaktan çıktığı hususu 
göz önünde bulundurulduğunda, 
tasarrufların yatırımlara yöneleceği 
beklentisindeyim. Bu arada böl-
gemiz için önem arz eden büyük 
projelere, ortak akıl ve ortak serma-
ye ile girişilmesi halinde, gerek yeni 
yatırımlar ve gerekse özelleştirme-
lerden büyük imkanların doğabilece-
ği kanaatindeyim.

Buna en çarpıcı örnek 2008-
2009 yıllarında rahmetli Şinasi Ertan 
başkanımızın öncülük ettiği İzmirli 
girişimcilerin bir araya gelerek Al-

sancak Limanı özelleş-
tirme ihalesine dahil 
olma kararı alışımızı 
gösterebilirim. İzmirli 
girişimciler o gün bir 
araya gelip bir milyar 
dolar gibi ciddi bir 
sermaye taahhüdü ile 
ihaleye katılmıştık. An-
cak ihale Uzakdoğulu 
bir grupta kalmasına 
rağmen zamanın 
ekonomik şartlarından 
ötürü hayata geçeme-
mişti. Burada önemli 
olan ihalenin alınıp 

alınamaması değil İzmirliler olarak 
doğru projelerde bir araya gelerek 
bir sinerji oluşturmayı başarabilmek-
ti.

Dolayısıyla bundan sonra da bu 
tür projelerde birlikte hareket etme 
iradesini gösterebilmek çok önem-
lidir. İleride inşallah yeni projelerle 
bu gibi başarılı örnekleri arttırmış 
oluruz.

Bunların yanında ülkemizin ihra-
catta lider sektörü olan Otomotiv ve 
yan sanayi sektörümüz için kısa bir 
analiz yapmak istiyorum. Onar yıllık 
dönemlerle baktığımızda

Görüldüğü gibi 35 yıl sonrası 
ülke toplam ihracatımız yaklaşık 25 
kat artarken otomotiv ve yan sanayi 
ihracatımız yaklaşık 330 kat artmış-
tır. (Tablo 1)

GÖRÜŞ

Mehmet TİRYAKİ
2009 - 2012 Dönemi 
EBSO Meclis Başkanı

Türkiye’nin üretim ve ihracatında 
mevcut durum ve 2020 beklentileri

Tablo 1
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Ancak bu zaman aralığında milli 
gelirde ihracatta elde ettiğimiz artış-
larla, yarışa neredeyse aynı zamanda 
başladığımız Güney Kore ve Japon-
ya’nın bu konuda elde ettiği artışları 
kıyasladığımızda daha kat etmemiz 
gereken bir hayli mesafe olduğunu 
görmekteyiz. (Tablo 2)

Otomotiv ve Yan sanayi sektö-
rümüz 2000’li yılların başından beri 
toplam ihracatımızdaki lider sektör 
durumunu sürdürmekte ve bu özel-
liğini de yıllardır korumaktadır. Son 
yıllarda toplam ihracatımızın yaklaşık 
yüzde 19’u otomotiv sektöründen 
gelmektedir. Ancak bu ihracatımızın 
ağırlığı AB ülkelerine olmaktadır. 
Gelecek yıllarda da otomotiv ve yan 
sanayi ihracatımızın ağırlığının AB 
pazarına ilaveten özellikle yeni pa-
zarlar ile yaygınlaştırılmasına ihtiyaç 
vardır. Tablo 3’te de görüleceği gibi 
AB’ye ve ABD’ye toplam ve otomo-
tiv ihracatımızı karşılaştırdığımızda 
ihracatımızda mutlaka bir pazar 
çeşitlendirmesi gerektiği açıkça 
görülmektedir.

Şöyle ki; 2018’de toplam 168 
milyar dolarlık toplam ihracatımız-
da otomotiv sektörü 31,5 milyar 
dolar ile birinci sırada. Bu otomotiv 
ihracatının 24,6 milyar doları da 
AB ülkelerine yapılmıştır. Yani tüm 
otomotiv ihracatımızın yüzde 45’i. 
Fakat diğer sütunda görüldüğü gibi 
ABD’ye yaptığımız toplam otomotiv 
ihracatı 1,6 milyar dolar ile toplam 
otomotiv ihracatımızın sadece 
yüzde 6,3’ü. Görüldüğü gibi ihracat 
pazarlarımızın daha da çeşitlendiril-
mesi gerekmekte. Örneğin ABD’ye 
yaptığımız 1,6 milyar dolarlık toplam 
otomotiv ihracatı, 274 Milyar dolar 
otomotiv ithalatı olan ABD’nin 
toplam otomotiv ithalatının sadece 
yüzde 1,8’idir (Tablo 3)

Ayrıca otomotiv ve yan sanayi 

sektörü global bir sektördür. Yurt 
dışına yatırım yapmak cari açığı 
arttıran değil azaltan bir etkendir. Bu 
sektörümüzün önü çok açıktır. Biz de 
sektörde global bir tedarikçi olmak 
zorundayız. Buna en güzel örnek 
Japonya örneğidir. 2005-2015 yılları 
arasında Japon otomotiv sanayisi-
nin yurt dışı üretim adetlerinin yurt 
içi üretim adetlerinden daha fazla 
olduğunun görüldüğü tablodur. Bu 
aradaki fark giderek yurt dışı adetle-
rin lehine açılmaktadır.

Japon otomotiv sanayisinin 
Japonya dışındaki yatırımlarının ül-
kelere göre dağılımlarının görüleceği 
tabloda ise bu yatırımların dünya 
üzerinde ne kadar geniş bir coğraf-
yada yer aldığı dikkat çekmektedir. 
Doğal olarak otomotiv üreticisi 
hangi ülkeye gidiyorsa yan sanayi-
cisi de peşlerinden o ülkeye yatırım 
yapmaktadır.

Görüldüğü gibi ülkemiz son elli 
yıldır gerek ekonomik büyüklük 
genelinde ve gerekse otomotiv 
sektörü özelinde önemli kazanımlar 
elde etmiş olmasına rağmen yarışa 
neredeyse aynı yıllarda başladığımız 
Güney Kore ve Japonya örnekleri ile 
mukayese ettiğimizde bu konuda 
yapılan çalışmalar göstermektedir ki 
bu ülkeler gerek milli gelirde gerekse 
ihracatta lider durumdaki otomotiv 

sektöründe bizleri geride bırakmış-
lardır. 

Yapılan araştırmalara bakarak 
bunun başlıca sebepleri şöyle sırala-
yabiliriz:

1- Güney Kore ülkemizden yirmi 
yıl önce ihracata açılmış ve ihracatı 
yaparak öğrenmiştir. Türkiye ise 
1980’lerde dışa açılmış ve dolayısıyla 
bunda geç kalmıştır. 

2- Güney Kore daha odaklı 
sektörel sanayi politikaları uygu-
lamış bunun sonunda da özellikle 
elektronik, otomotiv çelik sanayi gibi 
alanlarda başarılı sonuçlar almıştır. 
Ülkemizde ise uzun yıllardır sektörel 
odaklı uzun vadeli sanayi politikaları 
uygulanamamıştır.

3- Güney Kore teknolojik alanlara 
odaklanmış bir eğitim politikası 
uygulamış, örneğin yurt dışı eğitim 
destekleri gibi teşviklerle yurt dışın-
da eğitilen araştırma mühendislerini 
akabinde ülkelerinde tatmin edici 
ücretlerle istihdam ederek bunda da 
başarılı olmuşlardır. 

Tüm bunlara rağmen ekonomi-
mizin ve sanayimizin son elli yılına 
baktığımızda başardıklarımızın ve 
başaramadıklarımızın ışığında ülke-
mizin ve ekonomimizin önünün açık, 
önünde potansiyellerin ve birçok 
fırsatların olduğunu vurgulamak 
istiyorum. 

Tablo 2 (Milyar Dolar)

Tablo 3
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2018 yılı verilerine göre; 513 milyon 
kişinin yaşadığı, dünya çapında 
toplam gelirin yüzde 22’sine sahip 

olan, küresel mal ve hizmet ihracatının 
yüzde 35’ini gerçekleştiren Avrupa 
Birliği, İngiltere’nin ayrılma talebi ile 
2020 yılında farklı bir döneme giriyor.

31 Ocak 2020 tarihi itibari ile 
Avrupa Birliği’nden resmi olarak 
ayrılan İngiltere, 11 aylık geçiş süreci 
boyunca AB üyesiymiş gibi faaliyetlerini 
sürdürmeye devam edecektir. Bu 
sürecin sonrasında ise, kısa vadede 
İngiltere-Türkiye ticaretinin olumsuz 
etkilenmesi beklenirken, orta vadede, 
İngiltere ile AB’nin ve İngiltere ile diğer 
ülkelerin yapacağı anlaşmalar önem 
kazanacaktır. Türkiye’nin İngiltere ile 

yapacağı serbest ticaret anlaşması ise 
Türkiye açısından belirleyici olacaktır.

Brexit sonrasında, anlaşmasız 
ticarette karşılaşılacak gümrük 
vergilerindeki değişimin olumsuz 
etkisinin, AB ile ticaret anlaşmalarına 
sahip Türkiye, Japonya, Kanada ve 
Norveç için daha yüksek olabileceği 
öngörülmektedir. 

11 aylık geçiş sürecinde yeni ticaret 
anlaşmalarının imzalanamaması 
durumunda, AB-İngiltere ve İngiltere-
Türkiye arasındaki ticaret ilişkileri, 
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına 
tabi olacaktır. 

Bu kapsamda, Türkiye, AB 
ülkeleriyle GB çerçevesinde sanayi 
ürünlerinde uygulanan yüzde 0 gümrük 

TOBB desteği ile 
Türkiye Ekonomi 
Politikaları 
Araştırma Vakfı 
Tepav tarafından 
hazırlanan “Özel 
Sektör İçin Ürün 
Bazlı Brexit Rehberi” 
çalışmasından EBSO 
Araştırma Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan 
özeti sunuyoruz

BREXIT sürecinin
Türkiye ekonomisine 
olası etkileri

www.tepav.org.tr/brexit 
adresinden ulaşılabilen 
Web Arayüzünde, 
(karekodu kameradan 
da okutarak) 21 ayrı 
sektörden Türkiye’nin 
İngiltere’ye ihracatında 
9.437 ve İngiltere’den 
ithalatında ise 16.447 
adet ürün için ürün 
bazlı bilgiler mevcuttur.

HABER



33ŞUBAT 2020

vergisi avantajından (tercihli ticaret 
avantajı), İngiltere ile olan ikili 
ticaretinde yararlanamayacak. Yani, 
geçiş sürecinin tamamlanmasını 
takiben İngiltere-Türkiye arasında 
yeni bir anlaşmanın yürürlükte 
olmadığı süre zarfında, Türkiye’nin 
İngiltere ile gerçekleştirdiği 
ticarette, AB ülkelerinin ticaretini 
düzenleyen GB kurallarının yerini 
DTÖ kuralları alacak. Türkiye ve 
İngiltere arasında yeni bir ticaret 
anlaşması imzalanması durumunda 
ise ikili ticarette anlaşma 
kapsamında belirlenecek olan 
gümrük vergileri temel alınacaktır.

Geçiş süreci içerisinde Türkiye 
ve İngiltere arasında yeni bir ticaret 
anlaşması imzalanmazsa, Türkiye-
İngiltere ikili ticaretinin yüzde 
98,2’sinin yüzde 0 gümrük vergisi 
ile gerçekleşmesini sağlayan GB 
oranları yerlerini MFN oranlarına 
bırakacak veya süreç içerisinde 
Türkiye ve İngiltere arasında yeni 
bir anlaşma imzalanırsa, geçiş 
sürecini takiben GB oranlarından 
yeni anlaşma kapsamında 
belirlenen oranlara geçilecek. 

Öte yandan İngiltere, AB’nin 
imzalamış olduğu ticaret 
anlaşmalarının bir parçası 
olmayacağı için İngiltere’nin mevcut 
GB’deki pozisyon değişikliği, 
Türkiye’nin İngiltere’ye ihracatında 
üçüncü ülkelere karşı konumunu 
değiştirebilecek. İngiltere, geçiş 
süreci sonrasında AB’nin Ortak 
Gümrük Tarifesinden çıktığında 
diğer ülkelere AB’den farklı gümrük 
vergisi oranları önerebilecektir.

2018 yılı itibariyle Türkiye’nin 
İngiltere’den ithalatı 7,45 milyar 
dolar olarak gerçekleşirken; 
Türkiye İngiltere’ye 11 milyar dolar 
değerinde mal ihraç ederken, 
mal ticaretinde dış ticaret 
fazlası vermektedir. 2018 yılında 
İngiltere’nin ithalatında Türkiye’nin 
payı yüzde 1,63 olmakla beraber 
2017 yılında düşüş gösteren pay 
tekrar yükseliş eğilimindedir. 
İngiltere’nin ihracatında ise 
Türkiye’nin payı yüzde 1,53 olarak 
gerçekleşirken, 2015’ten beri 

bu oran yükseliş eğilimindedir. 
Türkiye’nin ihracatında İngiltere’nin 
payı yüzde 6,6 olup, Türkiye’nin 
ithalatında ise İngiltere’nin payı 
yüzde 3,3 olarak gerçekleşmiştir.

İngiltere, 2018 yılında; 18,4 
milyar dolarlık ikili ticaret 
hacmi ve Türkiye’nin toplam 
ticaretinden aldığı yüzde 
4,7’lik pay ile Türkiye’nin ikili 
ticaretinde en yüksek ticaret 
hacmine sahip altıncı partner ülke 
konumundadır. Türkiye’nin en 
fazla ticaret gerçekleştirdiği ilk 10 

ortak arasında, 3,5 milyar dolar 
değerindeki dış ticaret fazlası ile 
İngiltere, Irak’tan sonra Türkiye’nin 
en fazla dış ticaret fazlası verdiği 
ülke olarak öne çıkmaktadır.

İngiltere, 2015 yılında Türkiye’nin 
en çok ithalat yaptığı on birinci 
ülke konumundan 2018 yılında 
yedinci sıraya yükselmiştir. Benzer 
şekilde; Türkiye, İngiltere’nin en çok 
ihracat yaptığı yirmi ikinci ülke iken 
2015-2018 döneminde on altıncılığa 
yükselmiştir.

Brexit sonrasında Türkiye ve 

Geçiş sürecinde Türkiye ve İngiltere arasında ticaret anlaşmasının imzalanmadığı 
senaryoda Türkiye İngiltere’ye 2018 yılındaki ihracatını gerçekleştirseydi, hangi 
sektörlerde vergi oranları açısından kayıp ya da kazanç elde edebilir?, Türkiye’nin 
İngiltere’ye ihracat hacmi, milyon dolar.

HABER
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İngiltere ticaretinin 
ne düzeyde 
etkileneceğine ilişkin 
Tepav tarafından 
yapılan analizde 
şu maddelere yer 
verilmiştir:

Belirli olan 
etkiler
1- Türkiye ve 

İngiltere arasındaki 
ticarette şu anda 
uygulanan ve geçiş 
süreci boyunca 
uygulanacak Gümrük 
Birliği gümrük vergisi 
oranları,

2- Türkiye ve İngiltere’nin ticaret 
anlaşması bulunmayan ülkelerden 
ithalatlarında şu anda uyguladıkları 
MFN oranları.

Belirsiz olan etkiler
1- Geçiş süreci sonrasında 

İngiltere’nin anlaşmasız ülkelerden 
ithalatında uygulayacağı MFN 
oranları,

2- Geçiş süreci sonrası için 
Türkiye ve İngiltere arasında yeni 
bir ticaret anlaşması imzalanırsa 
bu anlaşmadaki gümrük vergisi 
oranları,

3- Geçiş süreci sonrası 
için İngiltere’nin AB’den farklı 
olarak gerçekleştirebileceği 
ticaret anlaşmaları ve bu ticaret 
anlaşmalarındaki gümrük vergisi 
oranları.

İngiltere’ye ihracatta
olası gümrük vergileri
Geçiş sürecini takiben, 

İngiltere’ye ihracatta karşılaşılacak 
gümrük vergilerinin Türkiye’ye 
etkilerine ilişkin olası üç senaryo 
şöyle:

1- Gümrük vergisinde Türkiye 
için doğrudan değişiklik yok: 
Türkiye ve İngiltere arasında yeni 
bir ticaret anlaşması imzalanmasa 
dahi İngiltere yeni bir MFN cetveli 
uyguladığı sürece, Türkiye’nin 
mevcutta karşılaştığı GB 
oranlarının yeni açıklanan MFN 

oranlarıyla aynı olması durumunda, 
Türkiye açısından ilgili ürünlerde 
karşılaşılacak gümrük vergilerinde 
doğrudan değişiklik olmayacaktır. 
Diğer yandan, eski MFN oranlarının 
yeni açıklanan MFN oranlarından 
daha yüksek olması durumunda, 
diğer ülkeler için bu ürünlerde 
karşılaşılacak gümrük vergileri 
düşmüş olacağı için diğer ülkeler 
adına bir kazanç oluşacaktır. Bu 
durumda ise Türkiye için doğrudan 
bir değişiklik olmasa da diğer 
ülkelerin karşılaşacağı gümrük 
vergilerinde gerçekleşecek düşüş 
nedeniyle, Türkiye için dolaylı bir 
rekabet gücü kaybı yaşanacaktır.

2- Gümrük vergisinde Türkiye 
için doğrudan kayıp: Türkiye’nin 
mevcutta karşılaştığı GB oranlarının 
yeni açıklanacak MFN oranlarından 
düşük olması durumunda, 
Türkiye açısından ilgili ürünlerde 
karşılaşılacak gümrük vergilerinde 
yeni bir anlaşma imzalanana kadar 
geçen süreçte artış olacağı için 
rekabet gücünde doğrudan bir 
kayıp yaşanabilecektir. Ek olarak, 
eski MFN oranları, Türkiye’nin 
GB oranları ve yeni açıklanacak 
MFN oranlarını temsilen 8 
Ekim MFN oranları birbirleriyle 
karşılaştırıldığında, “tüm ülkeler 
için doğrudan kayıp var, Türkiye 
için göreceli daha büyük kayıp 
var”, “diğer ülkeler için kazanç 
var, Türkiye için kayıp var”, “diğer 
ülkeler için değişiklik yok, Türkiye 
için kayıp var” ve “tüm ülkeler 
için eşit kayıp var” şeklinde 

farklı alt senaryolar 
yaşanabilecektir. 

3- Gümrük 
vergisinde Türkiye 
için doğrudan kazanç: 
Yeni açıklanacak MFN 
oranlarının Türkiye’nin 
mevcutta karşılaştığı 
GB oranlarından 
daha düşük olması 
durumunda, 
Türkiye açısından 
ilgili ürünlerde 
karşılaşılacak gümrük 
vergilerinde düşüş 
yaşanacağı için 
Türkiye adına rekabet 

gücünde doğrudan bir kazanç elde 
edilecektir. Eski MFN oranlarının 
Türkiye’nin GB kapsamında 
karşılaştığı oranlardan daha 
yüksek olması durumunda, Türkiye 
geçmişteki avantajını kaybedip 
diğer ülkelerle benzer bir pozisyona 
geldiği için her ülke adına kazanç 
olsa da Türkiye açısından göreceli 
daha az kazanç olacaktır. 

Geçiş süreci sonrasında 
Türkiye’nin İngiltere ile olan 
ihracatında ve ithalatında gümrük 
oranlarında gerçekleşecek 
değişimler, Tepav tarafından 
hazırlanan “Özel Sektör için 
Ürün Bazlı Brexit Rehberi Web 
Arayüzü”nde, ürün bazında 
paylaşılmaktadır. Bu Arayüz 
aracılığıyla, firmalar, kendi 
ürünlerini aratıp ilgili ürünlerdeki 
mevcut gümrük vergilerine 
ve geçiş süreci sonrasında 
karşılaşılacak gümrük vergilerine 
tek bir kaynak üzerinden 
ulaşabilecektir. Gümrük vergilerinin 
paylaşıldığı bu Arayüzde ayrıca her 
bir ürün için geçiş süreci sonrasında 
ilgili ürününün etkilenme düzeyi 
paylaşılmaktadır. 

Ürünlerin sektörleri, 2018 yılına 
ait ihracat/ithalat ticaret hacimleri 
de bu Arayüzde paylaşılırken ek 
olarak geçiş süreci sonrasında 
gümrük vergileri nedeniyle rekabet 
gücünde kayıp yaşanabilecek 
ürünlerde alternatif pazar önerileri 
listelenmektedir. 
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Ön ödemeli konut satış sözleşme-
leri TKHK m. 40’ta “Ön ödemeli konut 
satış sözleşmesi, tüketicinin konut 
amaçlı bir taşınmazın satış bedelini 
önceden peşin veya taksitle ödemeyi, 
satıcının da bedelin tamamen veya 
kısmen ödenmesinden sonra taşınma-
zı tüketiciye devir veya teslim etmeyi 
üstlendiği sözleşmedir” şeklinde 
tanımlanmıştır. Ön ödemeli konut 
satış sözleşmeleri, tam iki tarafa borç 
yükleyen sözleşmelerdir.

Ön ödemeli konut satış sözleşme-
si bir tüketici işlemidir. Bu sebeple, 
sözleşmenin bir tarafında ticari veya 
mesleki amaçlarla hareket eden ger-
çek veya tüzel kişi (satıcı) bulunurken, 
diğer tarafta tüketici sıfatını taşıyan 
kişi (alıcı) bulunmalıdır. Satıcının ticari 
veya mesleki olmayan amaçlarla ha-
reket etmesi durumunda, ön ödemeli 
konut satış sözleşmesinin özellikleri 
var olsa bile, bu sözleşme tüketici 
işlemi olarak kabul edilemez. Alıcı-
nın ise satış konusu taşınmazı konut 
olarak kullanma amacıyla edinmesi 
gerekmektedir. Aksi takdirde alıcının 
tüketici sıfatına sahip olması mümkün 
değildir. Gerçek kişiler dışında, tacir 
sıfatı bulunmayan tüzel kişiler (der-
nekler, vakıflar vs.) de konut amaçlı 
taşınmaz edinebilirler. (1)

Ön Ödemeli Konut Satışları 
Hakkında Yönetmelik hükümleri 
gereğince, satıcının konut satışına 
başlamadan önce, konut adedi otuz 
ve üzerinde olan projeler için bina 
tamamlama sigortası yaptırmasının 
veya diğer teminat ve şartlardan en 
az birini sağlamasının zorunlu olduğu 
düzenlenmiştir (m. 12/1). Dolayısıyla 
konut sayısının otuzun altında olduğu 
projelerde, satıcının herhangi bir 
teminat gösterme zorunluluğu bulun-
mamaktadır.

Teminat türleri arasında bina 
tamamlama sigortası, banka teminat 

mektubu, bağlı kredi ile 
teminat ve hak ediş sis-
temi bulunmakla birlikte, 
bu makalemizde “bina 
tamamlama sigortası” 
üzerinde durulacaktır.

Bina tamamlama 
sigortası
Ön Ödemeli Ko-

nut Satışları Hakkında 
Yönetmelik’te bina 
tamamlama sigortasının 
kapsamının, koşulları-
nın ve uygulama esaslarının Hazine 
Müsteşarlığı tarafından belirleneceği 
düzenlenmiştir (m. 13/1). Bina tamam-
lama sigortası kapsamında sağlanan 
tazminat, teminat ve benzeri güven-
celer iflas veya tasfiye masasına dâhil 
edilemez, haczolunamaz ve üzerlerine 
ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konula-
maz. (2)

Bu çerçevede Hazine Müsteşarlığı 
tarafından “Bina Tamamlama Sigor-
tası Genel Şartları” belirlemiştir. Genel 
şartlarda bina tamamlama sigortası-
nın konu itibariyle üç halle sınırlan-
dırıldığı görülmektedir. Bu durumlar, 
“Satıcının iflâs etmesi, Satıcının gerçek 
kişi olması durumunda mirasçıların 
mirası reddetmesi şartıyla ölümü, 
Satıcının sözleşmede taahhüt edilen 
teslim tarihini müteakip 12 ay içinde 
konutu veya devre tatili tamamlaya-
maması” şeklindedir.

Yukarıda belirtilen üç halden sa-
dece birinin varlığı halinde tüketicilere 
kanundaki Genel Şartlar ve sigorta 
poliçesindeki özel şartlar çerçevesin-
de sigorta teminatı sağlanır. Satıcının 
ölümü durumu ayrıca koşullandırıl-
mış, sigorta teminatının sağlanması 
mirasçıların mirası reddetmesi şartına 
bağlanmıştır. Bu durumda eğer 
mirasçılar mirası reddetmemişse, 
satıcının ölmesi başlı başına rizikonun 

gerçekleştiği anlamına 
gelmemektedir. (3)

Ön ödemeli konut 
satışında devir veya 
teslim süresi sözleşme 
tarihinden itibaren otuz 
altı ayı geçemez (TKHK 
m. 44/1). Ancak Ge-
nel Şartlardaki hüküm 
gereğince tüketici, 
sözleşmenin kurulma-
sından itibaren otuz altı 
ayın geçmesiyle birlikte 
sigortaya başvuramaz. 

Sigortaya başvurulabilmesi için, tes-
lim tarihinin üzerinden 12 ay geçmiş 
olması gerekmektedir. Dolayısıyla 
TKHK m. 44/1 hükmünde düzenlenen 
devir ve teslim süresinin bir anlamı 
kalmamaktadır. (4)

Sadece banka kanalıyla yapılacak 
ödemeler teminat senedi kapsamında 
kalmaktadır. Taşınmazın kısmen bağlı 
kredi ile alınması halinde ise kredi 
veren veya konut finansmanı kuruluşu 
tarafından sağlanan kredi tutarını 
aşan kısım teminat kapsamındadır. 

Bina tamamlama sigortası çerçe-
vesinde sigortacının yükümlülüğü, 
riziko gerçekleştiğinde tüketiciler 
tarafından yapılan ödemeleri yasal 
faizi ile birlikte geri ödemektir (Genel 
Şartlar m. B. 6/2). Ancak sigortacının 
bu çerçevede ödeyeceği tazminat tu-
tarı, poliçede belirtilen azami teminat 
limiti ile sınırlıdır (Genel Şartlar m. 
B. 6/1). Şu halde  tüketici, poliçede 
belirtilen limitten daha fazla zarara 
uğramışsa, bunların giderilmesi için 
satıcıya başvurmak zorundadır. (5)

Sigortacı, poliçede kararlaştırılma-
sı halinde ödeme yapmak yerine pro-
jenin tamamlanarak hak sahiplerine 
teslim edilmesine de karar verebilir. 
(Genel Şartlar m. B. 6/5). Esasen bina 
tamamlama sigortasında tüketici-
ye ödeme yapmak yerine konutun 

Ön ödemeli konut satış sözleşmesi gereği satıcının teminat 
sağlama zorunluluğu kapsamında

“BİNA TAMAMLAMA SİGORTASI”

Av. Murat ULUSU
EBSO Hukuk Danışmanı
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tamamlanarak teslim edil-
mesi daha uygun bir çözüm 
yoludur. Zira ön ödemeli 
konut satış sözleşmesinde 
tüketicinin amacı konut 
sahibi olmaktır. Dolayısıyla 
bina tamamlama sigorta-
sında, sigortacının projeyi 
tamamlayarak tüketici-
lere teslim etmesinin asıl 
yükümlülük olarak dü-
zenlenmesi uygun olurdu. 
Hâlbuki genel şartlarda 
sigortacının asıl yükümlü-
lüğünün poliçede belirtilen 
tazminatı ödemek olduğu 
düzenlenmiştir. Binanın tamamlana-
rak tüketicilere teslimi ise tamamen 
sigortacının tercihine bırakılmıştır. 
Dolayısıyla sigortacı, ödeme yapmak 
yerine projeyi tamamlamanın daha 
uygun olduğuna karar verirse ve 
poliçede de kararlaştırılmışsa bu yolu 
tercih edebilir. (6)

Sigortacı, projenin tamamlan-
ması yönünde karar verirse yeni bir 
yüklenici ile anlaşmak durumundadır. 
Ancak Genel Şartlarda, rizikonun sa-
tıcının taşınmazı sözleşmede taahhüt 
edilen teslim tarihini müteakip 12 ay 
içinde tamamlayamaması nedeniyle 
gerçekleşmesi durumunda, sigor-
tacının aynı satıcı ile anlaşabileceği 
belirtilmiştir. (Genel Şartlar m. B. 
6/8). (7)

Bu durum tüketiciler için olduk-
ça sakıncalıdır. Çünkü sigortacıya, 
tüketicilerle sözleşme yapan ve 
süresince taşınmazı teslim edemeyen 
satıcı ile projenin tamamlanması için 
anlaşabilme imkânı tanınmıştır. Daha 
önce yapması gereken yükümlülüğü 
yerine getirmeyen satıcıya güvenmek 
tüketiciyi mağdur konuma sokabile-
cektir ve sigorta burada işlevselliğini 
bir noktada yitirmektedir. Taşınmazı 
süresinde tamamlamayarak riziko-
nun doğmasına sebep olan satıcı ile 
projenin tamamlatılması tüketicilerin 
yeniden mağdur edilmelerine sebep 
olabilir.

Öte yandan, sigortacının projeyi 
tamamlamaya karar vermesi halin-
de taşınmazın yeni teslim tarihinin 

yüklenicinin belirlenmesinden 
itibaren makul süreyi ve herhalde 
24 ayı geçemeyeceği kabul edilmiş-
tir (Genel Şartlar m. B. 6/6). Zaten 
tüketicinin sigortaya başvurabilmesi 
için teslim tarihinin üzerinden 12 ay 
geçmiş olması gerekmektedir. Bunun 
üzerine bir de 24 aylık proje tamam-
lama süresi eklendiğinde taşınmazın 
teslim süresi 72 (36+12+24) aya uza-
maktadır. Dolayısıyla söz konusu bu 
düzenleme de tüketicilerin aleyhine 
bir durum ortaya çıkarmaktadır.

Taşınmaz için bina tamamla-
ma sigortası yaptırılmış ise, sigorta 
teminatı, kurulduğu tarihten itibaren 
hüküm doğurmak üzere cayma hakkı 
süresi sonunda yürürlüğe girer. (8) 
Satıcının konut satışına başlamadan 
önce, konut adedi otuz ve üzerinde 
olan projeler için bina tamamlama 
sigortası yaptırması zorunludur.

Bina Tamamlama Sigortası Genel 
Şartların A. 4 maddesinde teminat 
dışı kalan haller on iki fıkra olarak 
sayılmıştır. Buna göre;

l Yapılacak olan proje kapsamın-
da olup fakat konut olarak kullanılma-
yacak alanlar,

l Tüketicinin sözleşmeden cayma-
sı veya dönmesi hali, 

l Tüketicinin taşınmazı devir veya 
teslim almaktan kaçınması hali, 

l Dolaylı zararlar ile sözleşmede 
kararlaştırılan cezai şart, 

l Taşınmazın iç kısmında kullanı-
lan fayans, musluk, yer döşemesi, kapı 
kolu, mutfak dolabı gibi oturmaya 
elverişliliği engellemeyen kıymetlerin 

projede taahhüt edilen 
nitelikte olmaması hali,

l Yapılacak olan proje-
nin sel, dolu, yıldırım gibi 
doğal afetler sonucunda 
bitirilememesi

l Konut satış sözleş-
melerinin kurallara aykırı 
yapılması ve noter onayın-
da yapılmaması

l İnşaat firmasının 
projeye aykırı hareket et-
mesi ve kamu kurumlarının 
projeyi durdurması

l Nükleer tehlike veya 
kirlenmeden meydana 

gelebilecek olumsuzluklar
l Ayaklanma, savaş, isyan, ihtilal 

veya müdahale sırasında oluşabilecek 
olumsuzluklar ve projeye gelebilecek 
zararlar

l Yapılan inşaatın bakım faaliyet-
leri kapsamında kaynaklanan infilak, 
yangın, duman, dâhili su, kar ağırlığı, 
her türlü taşıt çarpması durumunda 
oluşabilecek zararlar

l İnşaat firmasının projeyi yapar-
ken kurallara aykırı hareket etmesi ya 
da herhangi bir sebepten ötürü kamu 
kurumunun projeyi durdurma kararı 
alması durumları sigortanın teminat 
kapsamı dışında kalmaktadır.

Sonuç olarak, Tüketicinin Korun-
ması Hakkında Kanun ve Ön Ödemeli 
Konut Satışları Hakkında Yönetmelik 
hükümleri doğrultusunda konut ade-
dinin otuz ve üzeri olan projeler için 
bina tamamlama sigortası yaptırması 
zorunludur. Bu teminat türüne ilişkin 
esaslar ise Hazine Müsteşarlığı tara-
fından “Bina Tamamlama Sigortası 
Genel Şartları” ile belirlenmiştir.
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Cumhurbaşkanlığı himayesinde 
düzenlenen ve üniversiteler, 
kamu ve özel sektör kurumları 

ile odaların işbirliğinde 20-21 Mart 
tarihlerinde yapılacak olan Ege 
Bölgesi Kariyer Fuarı’nın (EGEKAF) 
tanıtım toplantısı, Ege Üniversitesi 
Yeni Senato Salonunda yapıldı.

Toplantıda konuşan EBSO 
Yönetim Kurulu Üyesi Ateş İlyas 
Demirkalkan, uzun süredir çeşit-
li platformlarda dile getirdikleri 
üzere, öğrencilerin gerçekleştirdiği 
stajların resmi müfredat kapsamın-
da yapılması gerektiğini söyledi. 
Demirkalkan, “Gençlerimizin stajla-
rının zorunlu ders olarak müfredata 
eklenmesini uzun süredir gündeme 
getiriyoruz. Böylece öğrencilerimiz, 
dört yıllık öğrenimlerinin sonun-
da bir yıllık tecrübe sahibi olmuş 
olacaklar ve reel sektöre döndükle-
rinde bu durum kendilerine büyük 
avantaj sağlayacak” dedi.

İşe başlarken
avantaj sağlayacak
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Necdet Budak’ın başkanlığında 
Ege Bölgesi’ndeki 16 üniversitenin 

rektörlerinin, Cumhurbaşkanlığı 
İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. 
Dr. Salim Atay’ın, İzmir Vali Yardım-
cısı Barış Demirtaş’ın, İzmir Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mah-
mut Özgener’in ve Ege Bölgesi’nde-
ki oda ve borsaların temsilcilerinin 
katıldığı toplantıda öğrencilerin ka-
riyer hedeflerini doğru belirlemele-
rinin önemine değinen Demirkalkan, 
“Öğrencilerimize kariyer hedeflerini 
belirlemeleri sürecinde var olan se-
çenekleri sunarak ufuklarını açan bu 
etkinliği EBSO olarak önemsiyor ve 
destekliyoruz. Öğrencilerin ilgi ve 
becerilerine uygun olarak gerçek-
leştirilecek faaliyetler, gençlerimizin 
kurum ve kuruluşlarla doğrudan 
temasa geçerek kariyer imkânlarıyla 
ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlaya-
cak ve esasen bu yönüyle sadece 
öğrencilerimize değil, sanayicile-
rimize ve iş dünyamıza da önemli 
katkı sunacak” diye konuştu.

Daha etkin
tanıtım gerekiyor
Bu noktada öğrencilerin bu 

tür organizasyonlara daha yoğun 
şekilde katılımlarının sağlaması 

konusunun da çok önemli olduğunu 
vurgulayan Demirkalkan, “Kariyer 
Fuarı gibi etkinliklerin her platform-
da gerçekleştirilmesinin yanında, 
bu etkinliklerin tanıtımlarının daha 
etkin yapılması gerektiği de bir ger-
çek. 38 yıllık bir sanayici olarak söy-
leyebilirim ki, daha etkin tanıtımla 
bu etkinliklerden sağlanan faydanın 
kat be kat artırılması mümkün ola-
caktır” ifadesini kullandı.

Kamu ve özel sektör
öğrencilerle buluşacak
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kay-

nakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim 
Atay ise ofisin kuruluş aşamasından 
amaçlarına ve bugüne dek yapılan 
projelere değindi.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Bu-
dak da kamu ve özel sektör kuruluş-
larını bir araya getirerek üniversite 
öğrencilerinin kariyer planlamala-
rını sağlamak için gerçekleştirilen 
EGEKAF’a bu sene ev sahipliği 
yapacak olmanın gururunu yaşadık-
larını söyledi. İzmir Vali Yardımcısı 
Barış Demirtaş ise fuarın çok ciddi 
katkılar ortaya koyacağına inandığı-
nı ifade etti.

“Stajlar, okullarda zorunlu ders 
kapsamına alınmalı”
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Salih Esen, EBSO Meclisi 
Ocak ayı oturumunda yaptığı açılış 

ve başkanlık sunuşlarında Elazığ olan 
ve çevresindeki pek çok ilimizi etkileyen 
şiddetli bir deprem yaşandığını, 1500’den 
fazla kişi yaralanırken, 41 vatandaşımızın 
maalesef hayatını kaybettiğini belirterek, 
hayatını kaybeden vatandaşlarımıza 
Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, 
yaralılarımıza acil şifalar diledi.

Yaşadığımız depremlerin, içinde 
bulunduğumuz riski ortaya koyduğunu, 
geçmişte yaşanan acılar da dikkate 
alınarak, telafisi mümkün olmayacak 
bir İstanbul depremi düşünüldüğünde 
önlemlerin ivedi şekilde, ciddiyetle 
yapılması gerektiğini ifade eden Esen, 
eğer depremden ders aldık diyor isek, 
mutlaka en azından bu kez çok radikal 
devlet bazında düzenlemelerin yapılması 
ve deprem işleri bakanlığı kurulması 
gerektiğini, ancak ne yazık ki ülkemizde 
gündem çok çabuk değiştiği için 
yaşananların unutulduğunu, ateşin ise 
düştüğü yeri yaktığını söyledi. 

Jeopolitik riskler
Başkan Esen, 2020 yılına ABD-İran 

gerilimiyle giriş yaptığımızı, ciddi bir 
savaşın eşiğinden dönüldüğünü, sular 
durulmuş gibi görünse de, sıcak savaş 
ihtimalinin hala canlılığını koruduğunu 
belirterek söz konusu durumun pek çok 
riski beraberinde getirdiğini ifade etti.

İran’ın Avrasya’nın merkezindeki 
jeopolitik konumu nedeniyle pek çok 
farklı ülkenin geçiş güzergâhında 
olmasının söz konusu risklerin temelini 
oluşturduğunu vurgulayan Esen, 
muhtemel bir ABD-İran savaşının sadece 
iki ülkeyi ilgilendirir denilemeyecek kadar 
derin bir kapsamda bulunduğunu, bu 
nedenle her türlü senaryonun dikkate 
alınarak tedbirli ve ihtiyatlı davranılması 
gerektiğini söyledi.

Libya, Brexit ve ABD-Çin arasındaki 
anlaşmanın olumlu yöndeki seyrinin 
şimdilik tansiyonu düşürmüş gibi 
göründüğünü, dünya ekonomisine 
olduğu kadar siyasi ortamı ve küresel 
barışı da tehdit eden bu sorunların 
aşılmasının sevindirici gelişmeler 

EBSO Meclis 
Başkanı 

Salih Esen, 
iç piyasadan 
toparlanma 
sinyallerinin 
gelmesinin 

tüm kesimleri 
sevindirdiğini, 
ancak sanayici 

açısından 
maliyetlerin 

hala çok yüksek 
olduğunu 
söyledi.

Esen’den 
Meclis 

temennileri
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olduğunu, ancak rekabetin bu 
kadar yüksek olduğu bir çağda 
küresel sorunların aşılmasının 
maalesef kolay olmadığı için kendi 
adımıza dikkatli davranmada 
fayda bulunduğunu ifade eden 
Esen, politik konular hassasiyetini 
korurken, ekonomimizdeki 
gelişmelerin de benzer bir çizgide 
seyrettiğini söyledi. En kötünün 
geride kalmış gibi görünmekle 
birlikte net bir yorum yapmanın 
güç olduğu görüşünü dile getiren 
Esen, iç piyasadan toparlanma 
sinyallerinin gelmesi sevindirici 
iken sanayicilerimiz açısından 
maliyetlerin hala çok yüksek 
olduğunu dile getirdi. 

İklim değişikliğinin etkileri
Esen, dünyamızın geleceğini 

sadece ekonomik ve politik 
sorunların değil, çevresel 
faktörlerden kaynaklı iklim 
değişiklerinin de tehdit 
ettiğini, geçtiğimiz aylarda 
Brezilya’daki yağmur ormanları 
yangınlarının ardından, aylardır 

söndürülemeyen ve doğayı 
mahveden Avustralya’daki 
yangınlarla dünyanın sarsıldığını, 
iklim değişikliğinin getirdiği 
yangın, sel, kasırga gibi 
afetlerden kaçış olmadığını, 
ülkemizde ve kentimizde de 
yaz aylarında canımızı yakan 
orman yangınlarından sonra 
geçtiğimiz haftalarda çeşitli 
illerimizde gözlemlenen sel 
felaketlerinin dünyanın her yerinde 
iklim değişikliği sonuçlarının 
görüldüğünü ortaya koyduğunu 
belirtti. Diğer taraftan, ülkemizde 
her geçen yıl artan kuraklık ve yakın 
gelecekte su fakiri ülkeler listesine 
gireceğimize yönelik öngörülerin 
bu konuda ivedi biçimde kapsamlı 
bir strateji geliştirilmesinin gerekli 
olduğunu gösterdiğini, bu noktada 
kamuya ve yerel idarelere büyük 
görevler düştüğünü vurguladı.

Çevre konularına hassasiyetle 
yaklaşan Ege Bölgesi Sanayi 
Odamızın, Çevre Ödül Töreni’ni 
gerçekleştirdiğini dile getiren Esen, 
çevre dostu üretimi kendine misyon 

edinmiş ödül alan firmaları bir kez 
daha tebrik etti. 

A Milli Takım Kadın 
Voleybol Takımımızın 2020 
Olimpiyat Oyunları Avrupa 
Elemelerinde şampiyon olarak 
Tokyo Olimpiyatlarına katılma 
hakkını kazandığını söyleyen 
Esen, uluslararası ve çok önemli 
başarılarından dolayı takımımızı 
yürekten tebrik ettiğini söyledi. 

EBSO Ailesi
Odamızda 1972-1981 yılları 

arasında meclis üyeliği, 1977-97 ve 
1992- 1995 yılları arasında Yönetim 
Kurulu üyeliği yapan Hayrettin 
Yorgancıoğlu ve Odamızda 
1995-2005 yılları arasında Meclis 
üyeliği, 1997-99 ve 2001-2005 
yılları arasında Yönetim Kurulu 
üyeliği yapan Tahir Işıkoğlu’nun 
vefat ettiklerini duyuran Esen, 
Merhumlara Allah’tan rahmet, 
ailelerine, yakınlarına başsağlığı 
ve sabırlar dilediğini söyleyerek, 
Meclisi bir dakikalık saygı duruşuna 
davet etti.
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Yorgancılar: Sanayiciye 
pozitif ayrımcılık yapılmalı

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar EBSO Ocak ayı meclis 
toplantısındaki sunumunun başında 
Elazığ’da yaşanan depremde hayatını 
kaybedenlere Allah’tan rahmet ailelerine 
başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. 
Meclis Başkanı Salih Esen’in de dile 
getirdiği üzere ülkemizde yaşananların 
kısa süre sonra unutulduğunu ve bu 
nedenle depreme ilişkin ülkemizde 
çalışmaların en kısa sürede başlaması 
gerektiğini vurgulayan Yorgancılar, Elazığ 
depremi sonrası bir fotoğrafı Meclis 
üyeleri ile paylaşarak, bir arsa içerisindeki 
sekiz apartmandan sadece iki tanesinin 
yıkılmasının insanları, depremin değil 
binaların öldürdüğü gerçeğini maalesef 
bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Dünyanın her yerinde depremlerin 
yaşandığını, bunların birçoğunu 

hissetmediğimizi, ancak Elazığ depremi 
sonrasında yaşananların yapılarımızın 
çoğunun ne kadar kalitesiz olduğunu 
ve denetim sistemimizin düzgün 
çalışmadığını gösterdiğini belirten 
Başkan Yorgancılar, deprem sonrasında 
Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın, 
ilgili milletvekillerimizin bölgeye 
giderek yerinde incelemeler yaptıklarını, 
koordinasyonun sağlanmasına gayret 
ettiklerini dile getirdi. Hava şartları 
nedeniyle bölgede ciddi bir soğuk 
olduğunu, en kısa sürede gerekli 
yardımların yapılmasını dilediklerini, 
zaten Türk insanının birlik olarak 
ellerinden gelen gayreti göstererek 
yardım ettiklerini söyledi. 

EBSO’nun duyarlılığı
Yorgancılar, kendilerine gelen 

MECLİS

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ender Yorgan-
cılar, “Ekonomi 

politikaları 
oluşturulurken 
sanayicilerden 
görüş alınması 
gerekiyor.  Sa-
nayiciler olarak 
akaryakıt, elekt-
rik ve doğalgazın 

sübvansiyonlu 
olarak verilmesi, 
döviz kurlarında 

istikrarın sağ-
lanması ve reel 
faizlerin makul 
düzeyde tutul-
ması ile enflas-
yonla mücade-
leye kararlılıkla 
devam edilme-
sini bekliyoruz” 

dedi.
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talepler doğrultusunda AFAD 
koordinatörlüğünde İzmir 
Valiliği’nin de bilgisi dahilinde 
çocuk bezi, katalitik soba ve 
gıda malzemelerinden oluşan bir 
kamyonu EBSO, İTO ve İTB olarak 
yola çıkardıklarını belirterek aynı 
acının tekrar yaşanmamasını ümit 
ettiklerini söyledi.

Yılın ilk günlerinde gelen 
şehit haberleriyle büyük üzüntü 
yaşadıklarını söyleyen Yorgancılar, 
şehitlerimize Allah’tan rahmet, 
ailelerine sabır ve başsağlığı diledi. 

Köy enstitüleriyle ilgili bir 
kitapçık bastırdıklarını, toplantı 
öncesi dağıtımının yapıldığını 
söyleyen Yorgancılar, Cumhuriyet 
tarihimizdeki sanayileşme, 
kooperatifleşmenin sonucundaki 
başarılı örnekleri, köy enstitülerinin 
ülkeye sağlamış olduğu katkıları 
bir farkındalık yaratabilmek 
adına yayın olarak paylaştıklarını 
söyleyerek, emeği geçenlere 
teşekkür etti. 

Model fabrika çalışmaları
Odamız ve İzmir Ticaret Odası 

ile Sanayi Teknoloji Bakanlığı 
arasında İzmir’de model fabrika 
kurulması üzerine 21 Ekim 
2019 tarihinde bir protokol 
imzalandığını, makine parkurları, 
altyapı hizmetleri, eğiticilerin 
eğitimleri, merkezde çalışacak 
personelin 2021 Ocak ayına kadar 
olan maaşlarının Avrupa Birliği 
MADAD fonundan sağlanacak 
hibeyle karşılanacağını, bu 
süreçte Odamız ve İzmir Ticaret 
Odasının sadece model fabrikanın 
çalışacağı yerin kirasını ödemekle 
yükümlü olduğunu belirten Başkan 
Yorgancılar, model fabrikanın 
tüzel kişiliğinin oluşturulması 
için Odamız ve Ticaret Odası’nın 
yüzde 50-50 ortaklığıyla 1 milyon 
lira sermayeli İzmir Uygulamalı 
Yetkinlik Dijital Dönüşüm Merkezi 
Anonim Şirketi’nin resmiyet 
kazanarak 6 Ocak 2020 tarihinde 
İzmir ticaret siciline tescil edildiğini, 
böylelikle model fabrika direktörü 

ve eğitmen kadrosunun da 
görevlerine başladığını, Gaziemir 
Sarnıç’ta bin metrekarelik bir alanın 
kiralandığını, 2020 yılında tüm 
altyapı ve makine parkurlarının 
tamamlanarak hizmete açılmasının 
planlandığını belirtti. 

Küresel risk algıları
Dünya Ekonomik Forumu 

Davos Toplantılarının uyumlu 
ve sürdürülebilir bir dünyanın 
paydaşı olmak temasıyla bu yılki 
çalışmalarını gerçekleştirdiğini 
ifade eden Yorgancılar, 117 
ülkeden 3 bin iş insanı, siyasetçi, 
akademisyen, sivil toplum 
kuruluşunun gerçekleştirilen 
zirveye kendisinin de katıldığını 
söyledi. Yorgancılar, her yıl olduğu 
gibi Dünya Ekonomik Forumu 
tarafından zirve katılımcılarına 
2020 yılının ilk 10 riski nedir diye 
sorulduğunda alınan cevapların; 
ekonomik çatışmalar yüzde 78,5; 
politik kutuplaşmalar yüzde 78,4; 
ekstrem iklim olayları yüzde 77,1; 

doğal ekosistemin çöküşü yüzde 
76, siber saldırılar yüzde 76, 
ticarette korumacılık yüzde 76, 
popülist protestolar yüzde 75, 
internet dolandırıcıları yüzde 75, 
büyük ülkelerde resesyon yüzde 
72, kontrolden çıkan yangınlar 
yüzde 70 olduğunu dile getirdi.

Başkan Yorgancılar, ortaya 
çıkan sonuçlara bakıldığında 
hepsinin yaşandığını, ekstrem 
iklim olaylarının ilk defa bu 
kadar yüzde ile dile getirildiğini, 
bu risklerden sonra 2020’de 
ekonomiyi etkileyecek başlıklara 
bakıldığında; ticaret savaşlarının 
2020’yi şekillendirecek en önemli 
konu olarak görüldüğünü, henüz ilk 
anlaşması yapılan ve farklı fazlarda, 
farklı taleplerin masaya yatırılacağı 
ABD-Çin geriliminin dikkatle 
izlenmeye devam edileceğini 
söyledi. Yorgancılar, ekonomiyi 
etkileyecek diğer başlıkların ise 
azalan büyümesi ve borçlu yapısı 
ile Çin’in ekonomik dönüşümü, 
merkez bankalarının faizleri 

MECLİS
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indirme marjlarının daralması 
ile izleyeceği politika, Brexit’te 
sürecinin ilerlemesinin yarattığı 
olumlu hava, dünya genelinde 
ülke ekonomilerinde agresif 
artış gösteren borç yükününün 
olumsuz yansımaları, birçok 
ülkenin daralan küresel ekonomi 
karşısında firmalarını destekleyici 
mali destek paketleri, farklı 
noktalardan jeopolitik risklerin 
hareketlenmesi ve uluslararası 
dengelerin bozulması, Çin’de 
yaşanan Coronavirüs salgını olarak 
sıralandığını ifade etti.

2020 için kötü durum 
senaryosu
Yorgancılar, 2020 yılına ilişkin 

tahminlerle ilgili öngörülerinde 
oldukça başarılı olan Kearney’in 
2020 ilk 10 sıralamasına 
bakıldığında; yeni sınırlar çizilirken, 
savaş söylemlerinin artacağı, 
su krizinin yaygınlaşmasının, bu 
konudaki inovasyonun gelişimini 
hızlandıracağı, şehirlerin hızla 
gelişiminin, altyapı ve iklim 

değişikliğine uyum konusundaki 
çalışmaları hızlandıracağı, doğal 
afetler yaygınlaşıp şiddetlendikçe, 
afet ekonomisi ve yönetiminin 
gelişeceği, helal ürünler piyasasının 
küresel ölçekte 2,5 trilyon doları 
aşacağı, ABD’nin, 5G yarışındaki 
zorluklarla yüzleşeceği, kişisel 
veri gizliliği kurallarına ilişkin 
standartların küresel ölçekte 
yaygınlaşacağı, Kuzeydoğu 
Asya’nın, jeopolitik açıdan çok 
daha önemli ve sıcak bir bölge 
haline geleceği, ABD dolarının 
değerinin artmaya devam edeceği, 
uzay yarışlarını da kapsayan, 
ticari ve ulusal çıkarların giderek 
daha zıtlaşmaya başlayacağı gibi 
konuların yer aldığını belirtti.

Türkiye için riskler
Ülkemiz için üç ana başlıkta 

riskleri toplamaya çalıştıklarını 
söyleyen Başkan Yorgancılar, 
buna göre; jeopolitik risklerde, 
Suriyeli mülteciler, Doğu 
Akdeniz’deki enerji gerilimi, İran-
Amerika Birleşik Devletleri’nin 

olası savaşının bize olan etkisi, 
Libya’daki iç savaşın bize olan 
etkisi gibi konuların yer aldığını, 
ekonomik risklerde; Avrupa Birliği 
ve küresel ekonomi de beklenen 
daralma, iç talepte başlayan 
canlanmanın durması, reel sektör 
krizinde derinleşme, ABD ve AB 
yaptırım riski, jeopolitik risklerin 
etkisi ile döviz, altın ve petrolde 
artış eğilimi, dış politikada yaşanan 
her krizin ekonomiye olumsuz 
dönüşü, Brexit sonrası ihracatın 
olumsuz etkilenmesi, bütçe açığı 
ve yüksek borçluluk olduğunu, 
toplumsal risklerde; işsizlikte artışın 
devam etmesi, toplumsal şiddet 
ve umutsuzluk hali konularının yer 
aldığını söyledi.

Türkiye için fırsatlar
Yorgancılar Türkiye için 

2020 fırsatları nedir diye 
baktıklarında; FED ve Avrupa 
Merkez Bankaları’nın gevşek 
para politikasına devam edecek 
olması, başta Avrupa olmak üzere 
birçok Afrika pazarında beklenen 
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büyüme, seçimin konuşulmayacağı, 
ekonomiye odaklanılacağı bir 
yıl beklentisi, hükümetin çözüm 
odaklı somut adımlarına devam 
ediyor olması, CDS risk primindeki 
gerileme, faiz ve enflasyonda 
beklentiler doğrultusunda düşme, 
sıcak para girişi olduğunu dile 
getirdi. 

Aralık ayından itibaren hükü-
metin iş hayatına dönük önemli 
düzenlemeler yaptığını, bunlar 
arasında; yanlış bir uygulama olan, 
ihracat bedellerinin TL’ye çevrilme 
zorunluluğunun kaldırılması, ihra-
catçıların hususi damgalı pasaport 
hakkı süresinin, iki yıldan dört yıla 
çıkarılması, yatırım teşvik belgesi 
kapsamında gerçekleştirilecek 
inşaat harcamaları için yüklenilecek 
KDV’nin iadesine yönelik uygula-
manın, 2020 ve 2021 yıllarında da 
devam etmesi, tavuk yumurtasının 
toptan tesliminde KDV’nin yüzde 
8’den yüzde 1’e indirilmesi, toptan-
cı halleri ve su ürünlerinin toptan 
satış yerlerinde faaliyette bulu-
nanlara yapılan balık teslimlerinde 
KDV oranının yüzde 8’den yüzde 
1’e düşürülmesi, mobilya ürünlerin-
de uygulanan KDV oranının yüzde 
18’den yüzde 8’e çekilmesi, Türk 
Eximbank’ın, KOBİ’lere ve yüksek 
teknolojili ürün üreten ihracatçılara 
kullandırdığı Türk Lirası kredilerin-
deki faiz oranının yüzde 17,60’tan 
yüzde 7,95 seviyesine indirilmesi, 
e-ticaret sitesinin Ticaret Bakanlı-
ğı’ndan Güven Damgası alması ile 
online alışverişin daha güvenli hale 
gelmesi gibi konularının bulundu-
ğunu ifade etti.

Sanayicinin beklentileri
Yorgancılar, böyle bir ortam-

da sanayicilerin 2020 yılından ne 
beklediğine bakıldığında, “Dünya 
ve Türkiye Ekonomisinde 2019 
Değerlendirmesi, 2020 Yılı Beklen-
tileri” Ekonomik Raporun içinde de 
yer alan bazı maddelerin; ekonomi 
politikalarının yapım sürecinde, 
sanayicilerden görüş alınması, bu 
zorlu süreçte, sanayicilere pozitif 

ayrımcılık yapılması; akaryakıt, 
elektrik ve doğalgazın sübvan-
siyonlu olarak verilmesi, döviz 
kurlarında istikrarın sağlanması 
ve reel faizlerin makul düzeyde 
tutulması, enflasyonla mücadeleye 
kararlılıkla devam edilerek yüzde 5 
düzeylerine indirilmesi, yeni sanayi 
yatırımları için teşviklerin etkinleş-
tirilmesi, işsizlik ile mücadele için 
istihdam teşviklerinin artırılması, 
vergisini düzenli ödeyenlere SGK 
uygulamasında olduğu gibi yüzde 
5 indirim yapılması, katma değerli 
üretimin önündeki engellerden biri 
olan eğitim sistemindeki yanlışların 
düzeltilmesi konularının bulundu-
ğunu söyledi.

Yılda iki kez yaptığımız 
ekonomik değerlendirme 
anketimizin 2019 yılı gerçekleşen 
ve 2020 yılı ilk altı aylık 
beklentilerine ilişkin analizden 
bazı grafikleri Meclis Üyeleri 
ile paylaşan Yorgancılar, anket 
detaylarının Odamız web sitesinde 
yer aldığını ifade etti.

Yorgancılar konuları
değerlendirdi
EBSO Meclis Üyesi sanayicilerin 

gündeme getirdiği konuları da 
değerlendiren Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, Engin 
Aktaş’ın dile getirdiği sektörlerine 
ilişkin sıkıntıları not aldığını ancak, 
dosya olarak da Yönetim Kurulu’na 
iletilirse gerekli çalışmalara 
başlayacaklarını söyledi. 

Hüseyin Arıcı’nın dile getirdiği, 
baskı tesislerindeki KDV’nin 
düşürülmesi konusunda gerekli 
çalışmayı yapacaklarını dile getiren 
Yorgancılar, Erkan Kaça’nın ifade 
ettiği doğal ürün konusunun 
çözümünün GS1 barkotları 
kullanılmaya başlandığı zaman 
çözüme ulaşacağını, tüketicinin 
aldığını ürünün nerede, nasıl 
üretildiğini, içeriğini net bir şekilde 
görebileceğini, bu barkodun 
kullanıma dahil edilmesi için 
önümüzdeki hafta TÜİK Başkanı ile 
görüşeceğini söyledi. 

Nedim Anbar’ın, dile getirdiği 
sektörlerindeki KDV uygulamasının 
benzerini un ve ekmek sektörünün 
yaşadığını, bu sorunu çözmenin tek 
yolunun ABD’deki gibi KDV’nin son 
satış esnasında tahsilatı yöntemi 
olduğunu belirtti.

Ergin Erdinç’in dile getirdiği, 
geri kazanımlardaki katkı payı 
oranıyla ilgili 16 Ocak 2020 
tarihinde gerekli müracaatı 
yaptıklarını söyleyen Yorgancılar, 
Haluk Tezcan’a teşekkür ederek, 
okulu 2021 öğretim yılına 
yetiştirmeyi istediklerini, bir meclis 
toplantısının da ALOSBİ’deki 
okulda yapmayı ümit ettiklerini 
söyledi.

Barış Erel’in dile getirdiği, 
Suriyelilerin ülkemize alınması ile 
ilgili olarak; bu konudaki politikanın 
doğru ya da yanlış olduğu 
hususunda yorum yapmayacağını, 
içinde bulunduğumuz durumda 
bu insanlar ülkemizde Türk 
Vatandaşlarıyla birlikte yaşıyorlarsa 
o zaman eğitilip, bir şekilde hayata 
tutunmalarına destek vermek 
durumunda olduğumuzu, çünkü 
bunu yapmadığımız müddetçe 
potansiyel suçlu olabilecekleri 
göz önüne alınarak kendi can 
sağlığımızı tehlikeye atmış 
olacağımızı dile getirdi.

Yorgancılar ayrıca 30 Nisan 
2011 tarihinde Aydın’da bulunan 
binamızın üst katındaki kiracının 
Odamıza ödemesi gereken kira 
bedelini vermemesi üzerine bir 
dava açtıklarını, aradan dokuz sene 
geçmesine rağmen mahkemenin 
halen devam ettiğini, maalesef 
ülkemiz adalet sisteminin başka 
türlü çalışamadığını ifade etti. Halk 
Bankası’nın istihdam odaklı işletme 
kredisi verdiğini meclis üyelerinin 
bilgisine sunmak istediğini 
dile getiren Yorgancılar, NACE 
koduna göre işletmeye alınacak 
her yeni işçi için 200 bin liraya 
kadar işletme kredisi verildiğini, 
bir yıl ödemesiz, 5 yıl vade veya 
iki yıl ödemesiz, 5 yıl vade gibi 
alternatifleri olduğunu söyledi.
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Engin AKTAŞ
Asansör sektörünün konuları
EBSO Meclis Üyesi Engin Aktaş, EBSO 

49. Grup Asansör, Yürüyen Merdiven ve 
Yük Kaldırma Ekipmanları Komitesi ola-
rak, yerli ürün üretebilmek amacıyla tüm 
kazançlarını ve yatırımlarını firmalarına 
yaptıklarını, ürünleri ile yerli ürün belgesi 
almak için üzerlerine düşen görevi yerine 
getirmeye gayret ettiklerini, hem ülkemi-
ze hizmet etmek hem de sayısız imalat 
gerçekleştirerek, ithalatı azaltıp, ihracatı 
artırmak için gayret sarf ettiklerini belirtti.

2018 TÜİK verileri baz alındığında, 
asansör sektörünün, geniş halk kitleleri-
nin asansörü en yaygın dikey ulaşım aracı 
olarak tercih etmesi nedeniyle önemli 

bir faaliyet alanı olduğunu dile getiren 
Aktaş, asansör sektörünün faaliyet alan-
ları dikkate alındığında, üretilen binaya 
göre yıllık montaj sayısı, belgelendirme 
hizmetleri, periyodik kontrol hizmetleri, 
aksam üretimi, bakım ve servis hizmetleri 
genelinde toplam 1 ila 1,5 milyar dolar 
ciroya sahip olduğunu, ihracat ve ithalat 
toplamının ise 320 milyon dolar olduğu-
nu, ülkemiz asansör ihtiyaçları, asansör 
yürüyen merdiven, yürüyen yol yapımları, 
kaldırma ekipmanları, vinç ve benzeri 
bakım ve onarım giderleri gibi kalemleri 
içinde barındıran sektörlerinde 1 milyar 
doların nerede olduğunu sorguladıklarını, 
veriler yanlış değil ise sektörün kanayan 
yarası haline gelen cevabın kendi içinde 

Sanayicinin gündemi
istihdam, üretim ve KDV

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi 
Sanayiciler, çeşitli sektörlerdeki KDV’nin tahsilat 
usulleri hakkında düşüncelerini dile getirdi. Örnek 
olarak su ürünlerinde yüzde 1’e düşürülen KDV’nin 
sadece balık hallerinde uygulandığını, balık 
çiftliğinden market zincirlere satılmak istendiğinde 
yüzde 8 oranının geçerli olduğunu ve bu konuyla 

ilgili düzenleme yapılması gerektiğini vurguladılar. 
ALOSBİ’de kurulacak olan meslek lisesi nedeniyle 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve 
emeği geçerlere teşekkür eden sanayiciler, mevcut 
maliye ve para politikaları hakkında görüşlerini 
dile getirdiler ve Mahir Eller Projesi hakkında bilgi 
aldılar.
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saklı olduğunu söyledi. 
Aktaş, bu veriler ışığında Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Ba-
kanlığı, Maliye Bakanlığı, Dış Ticaret 
Bakanlığı’nın bir araya gelerek, 
ortak bir tavır alması mecburiye-
tinin kaçınılmaz bir hale geldiğini 
söyleyerek, diğer meslektaşları gibi 
durumdan çok rahatsız olduğunu, 
1 milyar dolar nerede sorusunu 
kendine sorduğunda aklına gelen 
cevapları paylaşmak istediğini söy-
ledi. TÜİK verilerine bakıldığında ül-
kemizde 450 bin adet asansör bu-
lunduğunu, aylık bakım bedellerinin 
100 TL’yle 1500 TL arası olduğunu, 
asansör başına ortalama yıllık bedel 
1000 dolar olarak baz alındığında 
çıkan sonucun 450 milyon dolara 
denk geldiğini, bu bedeli maalesef 
üçe bölünmek durumunda oldu-
ğunu, yurt dışı firmaların bu bedel 
üzerinden 3’te 2’lik pay alarak 300 
milyon dolar elde ettiklerini, ne 
kadar kâr ettikleri ve ne kadarını 
yurt dışına aktardıkları konusunda 
ise bir çalışma ve veriye maalesef 
ulaşamadığını söyledi. 

2018 yılında yürüyen merdiven 
ve yol bakım onarım ihtiyaçlarının 
200 milyon dolar olduğunu ki bunu 
da kamu ihalelerinden öğrenebil-
diklerini, güvenilir bir kaynaktan 
2018 yılında vinç ve kaldırma 
ekipmanlarında bakım maliyetinin 
180 milyon dolar olarak belirlendiği 
bilgisine ulaştıklarını, geriye kalan 
170 milyon doları yurt dışı ve yurt 
içi alımlar şeklinde düşündüğünü 
söyledi. Aktaş, verilerden de anlaşı-
lacağı üzere sektörlerinin 2000 yılı 
stratejik ürün kapsamında değer-
lendirilmesi için gerekli belge ve 
dokümantasyonları Sanayi Bakanlı-
ğına vererek, sektörlerini “stratejik 
önem kazanan sektör” sınıfına 
taşıdıklarını belirtti. 

Bakanlıklarla yaptıkları görüş-
meler ile uygulanabilecek ilave 
gümrük vergileri konularındaki gö-
rüş ve önerilerini ilettiklerini, mev-
cut yönetmelikteki piyasa denetim 
koşulları hususundaki bilgi kirlili-
ğinden ilgili Bakanlığın da rahatsız 

olduğunu, zira 
maalesef teşvik 
belgelerinde ila-
ve gümrük ver-
gisi ve KDV’leri 
ödemeden 
ülkemize ürün-
lerin girdiğini, 
piyasa denetimi 
gözetimine ba-
kıldığında 2019 
verilerinde ilk 9 
ayda 2,5 milyon 
TL civarında 
ceza kesildiğini, 
cezaların büyük 
bölümünün yerli işletmelere uygu-
landığını, ithal sektör bileşenlerine 
kesilen bir ceza olmadığını, uygula-
madaki yanlışlığı ve çözüm buluna-
mayışını anlayamadıklarını belirtti. 

Aktaş, ülkemizde hiçbir yap-
tırımla karşılaşmayan ithalatçı 
firmaların, kendi ülkelerinde ciddi 
cezai yaptırımlarla karşılaştıklarını, 
AB basınında cezalara ilişkin yer 
alan haberler göre 992 milyon Euro 
cezai işlem uygulandığını, bazı fir-
maların kanuna uygun olmayan ça-
lışmalar gerçekleştirmesi nedeniyle 
cezaların 1,3 milyar dolara çıktığını 
söyledi. İhale bedelleri alt birleşim 
elemanı olan sektörlerinde yapılan 
bir ihalede yabancı firmaların ihale 
öncesi 85 milyon ile 98 milyon euro 
arası bir ön keşif çıkardığını, yerli 
firmaların ise 45 ile 55 milyon euro 
arası keşif çıkardığını, ithal firma-
ların ihaleye alt bileşeni olarak 35 
milyon Euro olarak ürünleri ülkemi-
ze getirdiğini, bu bedelle ihaledeki 
mevcut kurallar ve standartlara 
göre böyle bir imalatın yapılması, 
üretimi ve montajının mümkün 
olmadığını, bu ürünler ülkemize 
geldiği sürece kaçınılmaz kazaların 
yaşanacağını vurguladı. 

Sanayi Bakanı Varank’ın; “Bu tür 
şikâyetler bizi derinden üzmektedir. 
Yüzde15 fiyat avantajı uygulama 
mecburiyeti var. Tabi ki idareler bu-
nun arkasından olacak” ifadelerinin 
de işin cabası olduğunu, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ile EBSO ailesi 

olarak yapılabileceklerin belirlen-
mesi gerektiğini, sektör temsilci-
leri olarak kendilerine verilecek 
her türlü göreve hazır olduklarını 
söyleyen Aktaş, bahsettiği ürünlere 
dair gerekli yasal yaptırımların uy-
gulanması, hiçbir fon ödeme girişi 
yapmadan gelen ürünlerinin tespit 
edilerek, ek vergi konulması, fona 
ve vergiye tabi tutulması, leasingle 
yapılsa bile KDV, vergi, üretime tabi 
tutulmasını talep ettiklerini belirtti.

Erkan KAÇA
Pazarlamada kullanılan
hatalı kavramlar
EBSO Meclis Üyesi Erkan Kaça, 

Elazığ ve Malatya’da meydana 
gelen deprem neticesinde hayatını 
kaybeden vatandaşlarımıza Al-
lah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar 
dileyerek, bir daha yaşanmaması 
temennisinde bulundu. 

Sabun ve deterjan sektöründeki 
denetimsizliğin müşteri ayağıyla 
ilgili bilgilendirme yapmak istediği-
ni, “doğal” tabirinin kelime anlamı 
olarak doğanın geleneklerine ve 
yasaklarına uygun, doğada bulun-
duğu şekilde olan ve insan eliyle 
şekillendirilmemiş anlamını taşıdığı-
nı, “sentetik” kelimesinin ise doğa-
da bulunduğu şeklin dışında işlem 
görerek oluşturulmuş ürün anlamı-
na geldiğini söyledi. Kaça, orga-
nik kelimesinin direkt ve sadece 
tarımla alakalı bir tabir olduğunu, 
bazı ülkelerde biyo diye de kulla-
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nıldığını, tarımdaki bir uygulama 
rejimi olduğunu, kısıtlandırılmış ilaç, 
kısıtlandırılmış gübre kullanımını 
ifade ettiğini, “ekolojik” kelimesinin; 
insan ve çevre eko sistemine zarar 
vermeyen ürün anlamına geldiğini, 
dezenfektan, anti bakteriyel, anti 
virüs, antifungal ifadelerinin canlı 
organizmaları öldüren kimyasal 
ürünler olduğunu, bu durumda bi-
yosidal belgesi gibi Sağlık Bakanlığı 
onayı gerektiğini söyledi. 

Bu bilgiler ışığında, ulusal med-
yadaki reklamlar dâhil olmak üzere 
birçok yerde doğal deterjan, doğal 
sabun, bitkisel deterjan, bitkisel 
sabun, organik deterjan, organik 
sabun, onu içermeyen, bunu içer-
meyen ifadelerinin kullanıldığını, 
hatta en büyük yalanın kimyasal 
içermeyen deterjan ve sabun ifa-
desi olduğunu belirtti. Kaça, doğal 
ya da bitkisel deterjan veya sabun 
olamayacağını ama bu durumun bir 
pazarlama aracı olarak kullanıldı-
ğını, bahsi geçen ifadelerin fütur-
suzca kullanımı çok yanlış olduğu 
için halkımızın bilinçlendirilmesi 
gerektiğini dile getirdi. 

Kaça, internet üzerinden özel-
likle de sosyal mecralarda yapılan 
satışlardaysa durumun daha da 
vahim olduğunu, çünkü buralarda 
tamamen kayıt dışı firmaların yer 
aldığını, uydurma görüntülerle yurt 
dışından topladıkları, birbiriyle 
alakalı olmayan görüntüleri tek bir 
ürün yapıyormuş gibi göstererek, 

aynı zamanda 
mali kayıt dışılık 
da yaratarak 
reklam, tanıtım 
ve satış gerçek-
leştirdiklerini 
vurguladı. En 
kötüsünün ise bu 
durumu denetle-
yen kimse olma-
dığı gibi şikâyet 
için müracaatta 
bulunulacak bir 
merciinin de 
bulunmaması ol-
duğunu söyledi. 

Pazarlama yöntemlerini denet-
leyecek, kanuni legal bir denetim 
yapılmasını sağlayacak bir ekip 
kurulması gerektiğini, çünkü satış 
yapabilmek adına kullanılan tabir-
lerin insanları bazen korkutarak, ba-
zen yanlış yönlendirerek yapıldığını, 
hatta internet üzerinden satışların 
mali denetimden uzak kayıt dışı 
firmalar tarafından bir fatura bile 
kesilmeden yapıldığını vurguladı. 
Kaça, bu konu sadece temizlik 
kimyasalı özelinde bile bu kadar 
vahimken, gıda, tarım, kozmetik, 
medikal gibi insan sağlığı açısından 
daha primer konularda nerelere 
vardığının düşünülmesini istediğini 
söyledi. 

Nedim ANBAR
Su ürünlerinde 
uygulanan KDV
EBSO Meclis Üyesi Nedim An-

bar, ilkokul ve ortaokulu okuduğu 
Elazığ’da yaşanan deprem nedeniy-
le hayatını kaybedenlere Allah’tan 
rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’ın sunumunda dile 
getirdiği su ürünlerinde yüzde 1’e 
düşürülen Katma Değer Vergisiyle 
ilgili olarak bir yorumda bulunmak 
istediğini, indirimin sadece balık 
hallerinde, yani kabzımala, aracıya 
verilen balıkta uygulandığını, balık 
çiftliğinde üretilen balığın market 
zincirlerinde satılmak istendiğinde 

yine yüzde 8 KDV uygulamasının 
devam ettiğini belirtti. Çiftlikte 
üretilen balıkların zaten yüzde 70’e 
yakın bölümünün market zincirle-
rine satıldığını, dolayısıyla yasanın 
çıkış şekliyle ilgili ciddi sıkıntı, 
düzeltilmesi gereken bir yanlış 
bulunduğunu söyledi. 

Anbar, 5-6 Ocak 2020 tarihle-
rinde İzmir’e yağan şiddetli yağ-
murlar neticesinde Karareis Deresi 
üzerine yapılan barajın çok dolması 
nedeniyle savak kapaklarının açıl-
ma zarureti doğduğunu, derenin 
ise iyileştirme çalışması yapılması 
yerine hafriyat çalışması gerçek-
leştirilmesi sonucu, tüm çamurlu 
suyun kafeslerin 1,5 kilometre 
karşısından denize döküldüğünü, 
4 milyon dolar değerinde ihracata 
hazır balığın, solungaçlarına çamur 
kaçması nedeniyle telef olduğu-
nu, haber verilseydi iki saat içinde 
kafesleri başka bir yere taşıma im-
kanları bulunduğunu dile getirerek, 
koordinasyonsuzluğu anlamanın 
mümkün olmadığını vurguladı.

Yorgancılar’ın sunumunda bu-
lunan 2020’de daha iyiye gidiyoruz 
görüşünün elbette beyaz bir tablo 
olduğunu, ancak Kanal İstanbul’a 
harcanacak 75 milyar liranın ve 
devletin ihaleleri bittikten sonra ge-
nelde rakamın iki katına çıktığı göz 
önüne alındığında bu paranın nasıl 
projeye aktarılacağı, aktarıldığında 
ekonominin nasıl düzeleceğini anla-
yamadığını söyledi. Anbar, proje ile 
sadece 3-5 firmanın kazanç sağla-
yacağını, oysa ülkemizin daha fazla 
üreterek, ihracat yapmaya odaklı 
çalışmalar gerçekleştirmek için bu 
parayı harcaması gerektiğini, ya da 
en azından bu proje yerine depre-
me dayanıklı konutla yapılmasının 
daha doğru olacağına inandığını 
belirtti.

Elazığ’a destek olmak için 
hazırlanan Ergani Belediyesi’nin 
yardım kamyonunun, Belediye 
Başkanı HDP’li olduğu için Elazığ’a 
sokulmayarak geri çevrilmesinin 
vicdansızlık olduğunu, artık bu 
kamplaşmadan kurtulmamız, kav-
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gayı gürültüyü bırakma-
mız, işimize odaklanmamız 
gerektiğini vurguladı.

Arif KURAN
Pamuk sektör 
toplantısına davet
EBSO Meclis Üyesi Arif 

Kuran, Elazığ’da yaşa-
nan deprem dolayısıyla 
hayatını kaybedenlere 
Allah’tan rahmet, yaralılara 
geçmiş olsun dileklerini 
iletti. Menemen Ziraat ve 
Ticaret Odası’nın ortaklaşa 
düzenlediği pamuk sektör 
toplantısının 30 Ocak 2020 Per-
şembe günü saat 14.00’te gerçek-
leştirileceğini duyurmak için söz 
aldığını, pamuğun hammaddesin-
den ambalaja kadar ilgisi olan tüm 
meclis üyelerini toplantıya bekle-
diklerini söyledi.

Anbar’a değerli konuşması 
için teşekkür eden Kuran, ülkemiz 
eksiklerini düzeltmenin başta Hükü-
metin en büyük görevi olduğunu 
ama Kızılay gibi bir kurumun Acun 
Ilıcalı’yla mukayese edilmesini çok 
doğru bulmadığını, zaten rakam-
ların da gerçekçi olmadığını söyledi. 

Kuran, deprem sebebiyle ülkede 
provokasyon ve ayrıştırmacı düşün-
ce sahibi olup, gelen yardımı ilçeye 
sokmayan belediye başkanı gibi 
HDP Eş Genel Başkanı’nın “Elazığ 
Kürt mü, Türk mü” paylaşımının 
da ayrıştırmaya çanak tuttuğunu 
ifadeyle, Elazığ’ın Fethi Sekin oldu-
ğunu söyleyerek, kimsenin Kürt mü, 
Türk mü diye sorgulamasına gerek 
olmadığını söyledi. 

Hüseyin ARICI
Kumaşta KDV oranları
EBSO Meclis Üyesi Hüseyin 

Arıcı, kumaş ve tekstil baskılarında 
yüzde 18 olan KDV oranını indirmek 
için ne yapmaları gerektiğini sor-
du.  Meclis Başkanı Salih Esen de 
konuyla ilgili Yönetim Kurulumuzun 
yol gösterici olacağını söyledi.

Ergin ERDİNÇ
Geri kazanım katkı payları
EBSO Meclis Üyesi Ergin Erdinç, 

10 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete-
de yayınlanan mevzuat kapsamın-
da, geri kazanım katkı paylarının 
alınmasıyla ilgili usul esaslarının 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 
çıkartılarak, yönetmelik ile yayın-
lanacağının belirtildiğini ve yoğun 
olarak poşetlerden bu kapsamda 
bedel alınmaya başlandığını söy-
ledi. 31 Aralık 2019 tarihli mükerrer 
Resmi Gazetede ise geri kazanım 
katkı payı yönetmeliğinin Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
yayınlandığını, 25 Ocak 2020 tarihli 
Resmi Gazetede de Cumhurbaş-
kanlığı tarafından uygulanacak geri 
kazanım katkı payı bedelleriyle ilgili 
bir yayın yapıldığını belirtti. 

Bu çerçevede öncelikle ürettiği 
ürünlerde, plastik ambalaj, kâğıt 
ambalaj, ahşap ambalaj gibi amba-
laj kullanan herkesin geri kazanım 
katkı payıyla ilgili Ocak 2020 döne-
mi için beyanname vereceğini, geri 
kazanım katkı payıyla ilgili olarak 
Çevre Bakanının daha evvel yapmış 
olduğu açıklamalarda beklenen 
gelir bedelinin 15 milyar TL olarak 
açıklandığını ifade eden Erdinç, 
burada çok değişik bir püf nok-
tası olduğunu, geri kazanım katkı 
paylarıyla ilgili bedel, eğer piyasaya 
sürenler ve ithalatçılar tarafından 
fatura üzerinde belirtilmek kaydıyla 
gönderilirse sanayici ya da ithalat-

çının bu bedelin tahsilatına aracılık 
yapacağını, fatura üzerinde yazıl-
mazsa doğrudan yaklaşık 15 milyar 
TL’lik bedelin sanayici tarafından 
alınacağını söyledi. Erdinç, muhte-
melen Ocak ayının sonuna doğru 
Hazine ve Maliye Bakanlığından 
çıkmasını beklediği 2 No’lu geri 
kazanım katkı payı genel tebliği ol-
duğunu, bu tebliğ kapsamında Yö-
netim Kurulumuzun, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliğinin geri kazanım 
katkı paylarıyla ilgili bedelleri fatura 
üzerinde ibra edilmesi konusunda 
bir girişimde bulunmaları gerektiği-
ni, bunu yaptıkları takdirde sanayi-
cinin ve iş adamlarının üzerindeki 
ilave bir maliyetin kalkacağını, 
sadece muhasebeleşme ve tahsi-
latla ilgili ilave bir külfetin geleceği 
konusunda bilgilendirme yapmak 
istediğini söyledi.

Haluk TEZCAN
ALOSBİ’ye kurulacak
meslek lisesi için teşekkür
EBSO Meclis Üyesi Haluk Tez-

can, geçen Meclis toplantısında dile 
getirdikleri TOBB vasıtası ile yapıla-
cak okulun ALOSBİ’de inşa edilmesi 
taleplerinin neticelendiğini, gerekli 
onayın alındığını, birkaç ay içeri-
sinde temel atmayı planladıklarını 
belirterek, katkıları için Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’a 
teşekkür etti.

Bölgelerinde yapılacak oku-
lun önemini hemen hissetmeye 
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başladıklarını iki firmanın okulun 
amfilerine sponsor olmak istedik-
lerini, yaratılacak katma değerden 
öğrencilere burs vereceklerini, 
uluslararası düzeyde kaynak ve 
benzer meteoroloji dalında geniş 
bir amfi yapacakları, mezunlara 
hem staj hem de iş başı anlamında 
destek vereceklerini belirttiklerini 
söyledi. Tezcan, organize sanayi 
bölgelerinde okul olmasının değeri 
çok iyi bildiklerini, uygulamasını da 
yaşayarak görmekten büyük kıvanç 
duyduklarını vurguladı. 

EBSO Meclis Üyesi Enver Olgun-
soy’un bu sürçte kendilerine büyük 
destek verdiğini söyleyen Tezcan, 
hem Olgunsoy’a hem emeği geçen 
herkese teşekkür ederek, destek-
leri için Yorgancılar’a okulun adına 
teşekkür plaketi takdim etti.

Mehmet 
KARAHALİLOĞLU
Türkiye’nin mevcut
maliye ve para 
politikaları
EBSO Meclis Üyesi Meh-

met Karahaliloğlu, yaklaşık 
altı ay önce mecliste bir kur 
tahmininde bulunduğunu 
ama yanıldığını, sebebinin 
de kendisinin bu tahminleri 
serbest piyasa koşullarında 
gelişecek olaylara göre ya-
parken ülkemizde kontrollü, 
müdahil bir para politikası 
izlenmesinden kaynaklandı-

ğını söyledi. 
Ülkemizde 

bazı düzenleme-
lerde gerçekten 
iyi adımlar atıl-
dığını ve olumlu 
yaklaşımlar ger-
çekleştirildiğini, 
ama ekonomide 
bir tarafı dü-
zeltirken diğer 
tarafın bozulma 
durumu oldu-
ğunu, nitekim 
programda 
bulunan yüzde 

5’lik büyüme göz önüne alındığın-
da, her gerçekleştirilmek istenen 
yüzde 1’lik büyüme için 10 milyar 
dolar cari açık vermek zorunda 
kalındığını belirtti. Karahaliloğlu, 
2019 yılında ithalatın çok düştüğü-
nü, ekonominin hiç büyümediğini, 
ancak ekonomi yüzde 5 büyüseydi 
yaklaşık 40 milyar dolar cari açık 
verilmiş olunacağını belirtti. 

Karahaliloğlu, 6-7 ay önce ülke-
mizin içinde bulunduğu durumdan 
daha rahat çıkabilmesi için yapısal 
reformların yapılması gerekliliğinde 
hemfikir olduklarını, peki bütün 
yapısal reformlar gerçekleştirildi 
mi diye soracak olursa herkesin 
içinden yanıtlayabileceğini söyledi. 
Türkiye’nin geçen sene 130 milyar 

lira bütçe açığı verdiğini, bu sene 
yaklaşık 160 milyar lira cari açık 
vermesinin planlandığını ki bu-
nun Merkez Bankası kaynaklarının 
kullanılmasına rağmen yaşandığını, 
bunun çok önemli bir konu olduğu-
nu dikkatlere sunmak istediğini dile 
getirdi.

Vatandaş olarak her zaman ge-
lirlerimizden devlete vergi ödeme-
ye hazır olduklarını, bunu devletin 
de bize bakması, koruması için 
yapmak durumunda olduklarını zira 
dünyada sistemin bu şekilde ilerle-
diğini, ancak insanların varlıkların-
dan, servetlerinden vergi almaya 
başlamanın çok tehlikeli bir durum 
olduğunu söyledi.

Barış EREL
Mahir Eller Projesi
EBSO Meclis Üyesi Barış Erel, 

TOBB öncülüğünde Odamız 
işbirliğinde yürütülen, Mahir Eller 
Projesi ile ilgili değerlendirmelerde 
bulundu.  Mustafa Kemal 
Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda 
sulh” idealinden, ilkesinden bu 
yana komşularla iyi geçinmenin, 
komşularla ilişkilerin önemini 
vurguladığını ama içinde 
bulunduğumuz durumun ortada 
olduğunu, tarihini bilmeyen 
insanların ülke yönetimine talip 
olmaması gerektiğini söyledi.
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Mahir Eller Projesi Oda Koordi-
natörü Seda Arıcan Maslen, TOBB 
öncülüğünde, TEPAV işbirliğinde 
İzmir’de EBSO ve diğer 11 ilde ilgili 
oda tarafındoan yürütülen Mahir 
Eller Projesi hakkında Meclis üyele-
rine bir sunum gerçekleştirdi.

Projenin ekonomik bir en-
tegrasyon projesi olduğunu ve 
hedef kitlenin Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşları ve geçici koruma 
altındaki Suriyeliler olduğunu 
belirten Maslen, 15 milyon Euro 
bütçeleri bulunduğunu söyledi.  
Projenin hedef kitlesindeki insan-
ların mesleki becerilerinin bel-
gelendirilmesi suretiyle istihdam 
edilebilirliklerini artırmak, nitelikli 
iş gücü anlamında Türkiye eko-
nomisine katkı sunmak olduğunu 
dile getiren Maslen, EBSO’da proje 
ekibi olarak Eylül 2018’den bu yana 
toplamda 1756 kişinin başvurusu-
nu alarak, mesleki yeterliliklerini 
belirlediklerini, 1220’sinin geçici 
koruma altındaki Suriyelilerden, 
523’sinin de üye firma çalışanla-
rımız ile bireysel olarak başvuran 
vatandaşlarımızdan oluştuğu-
nu, Suriyelilerin yüzde 60’ından 
fazlası aktif çalışma çağında iken 
yüzde 70’inin dikkat çekici olarak 
işsiz veya düzensiz çalışan olarak 
kayıt dışı istihdam görüldüğünü 
belirtti. Sınav ve belgelendirme 
kapsamında EBSO olarak Nisan 
2019 tarihinden bugüne kadar 23 
mesleki yeterlilik alanında 38 sınav 
açtıklarını, sınavlara toplamda 486 
kişinin katıldığını, 398’inin belge 
almaya hak kazandığını ifade etti. 
Maslen, EBSO’nun sınavlara en çok 
sayıda yönlendirme yapan, resmi 
olmayan sonuçlara göre en fazla 
sayıda belgelendirme performan-
sıyla diğer proje iller arasında başı 
çektiğini vurguladı. 

Maslen, proje kapsamında 
işverenlere çalışma izni ücretinin, 
işveren sigorta primlerinin tama-

mının, ve brüt asgari ücretin yüzde 
10’unun karşılanması gibi teşvikler 
verildiğini de ifade etti.

EBSO Meclisi Üyelerine 
Mahir Eller Projesi sunumu

Odamızda 1992-2005 yılları 
arasında Meclis Üyeliği yapan Ömer 
Ninat, aramızdan ayrıldı. Önceki 
dönemler ve mevcut dönem dahil 
olmak üzere EBSO Meclisi’nin en yaşlı 
üyesi olan Ninat, 1929 doğumluydu 
ve 91 yaşındaydı. Ninat’ın cenazesi, 12 
Şubat 2020 Çarşamba günü Alsancak 
Hocazade Camii’nde öğle vakti kılınan 
cenaze namazının ardından toprağa 
verildi. Ninat’ın cenazesine EBSO 
Meclis Başkanı Salih Esen, Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve 
Meclis Üyeleri katıldı.

Ömer Ninat’ı kaybettik

Ömer
Ninat

EBSO, ortak meclis toplantısı 
için İSO’ya misafir oluyor

Ege Bölgesi Sanayi Odası, 
Şubat ayı meclis toplantısı için 
İstanbul Sanayi Odası’na konuk 
oluyor. İSO’nun ev sahipliğinde 
gerçekleşecek olan ortak meclis 
toplantısında her iki Odanın 
gündemlerindeki konular değerlendirilerek Türkiye ekonomisi ve sanayi 
sektörünün ortak konuları masaya yatırılacak.

MECLİS
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TDM Macau Televizyonu Genel Müdürü Joao 
Francisco Pinto, Portekiz asıllı bir gazeteci ve 30 
yıla yakın süredir mesleğini Hong Kong ve Ma-

cau’da icra ediyor. Pinto’ya Çin’deki mevcut durumu 
ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin Coronavi-
rus salgınından nasıl etkilendiğini sorduk.

Sayın Pinto, öncelikle Doğu Asya’da Coronavirus 
gölgesinde yaşayan insanların genel psikolojileri ne 
durumda? Sokakta hangi duygu hakim; korku mu, 
umut mu? Bundan biraz söz etmenizi isteriz...

Çin Halk Cumhuriyeti başta olmak üzere sözünü 
ettiğiniz coğrafyanın tümü, Aralık 2019’da başlayan 
Coronavirus enfeksiyonunun yarattığı tehdit ile yüz 
yüze durumda. Takip ettiğiniz gibi Çin’de on binlerce 
kişide enfeksiyon var ve sizinle konuştuğumuz gün 
itibariyle bin yüzün üzerinde insan hayatını kaybetti. 
Coronavirus salgını, Çin’de yeni yıl kutlamalarının 
yapılacağı dönemin hemen öncesinde başladı. Bu dö-
nem, Çin halkı için en önemli kutlamaya tekabül eder. 
Dolayısıyla bu yıl kutlamaların yerini, hayatını kaybe-
denlerden ötürü bir matem havası almış durumda. 

Öte yandan seyahat kısıtlamalarından ötürü yüz bin-
lerce Çinli de ailelerinin yaşadığı kentlere dönüp tatil-
lerini bu şekilde geçiremedi. Çin anakarasında korku 
ve umutsuzluk hakim durumda. Salgının önü alınmış 
değil, her gün belirli sayıda yeni enfeksiyon vakası ve 
yeni ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. İnsanlar, 
Çin’deki sağlık sisteminin yeni vakaları karşılayacak 
ve tedavilerini sağlayacak denli dirençli olmamasın-
dan endişe ediyorlar. Pek çok Çinli, Wuhan’da sadece 
birkaç günde inşa edilen iki yeni dev hastanenin de 
hastalık karşısında kendilerine umut vaat etmediğini 
belirtiyor.

Hong Kong ve Macau’da ise genel hissiyat biraz 
daha farklı. Benim yaşadığım Macau’da yönetim, lokal 
olarak salgını durdurmak amacıyla çok sert önlem-
ler aldı. Bu önlemler içinde casinoların kapatılması, 
okulların ve devlet kurumlarının tatil edilmesi, spor 
müsabakalarının ve insanların toplu halde bulunduğu 
sinemalara, tiyatrolara, müzelere, kütüphanelere, bah-
çelere, parklara ve spor salonlarına girişlerin yasak-
lanması gibi tedbirler var. Restoranlar ve mağazaların 
tamamına yakını kapalı durumda. Açık olan resto-
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Gazeteci Joao Francisco 
Pinto, Coronavirus 
nedeniyle Çin’de 
üretimin ve ekonominin 
neredeyse tamamen 
durduğunu söyledi

“Çin’de 
sadece 
tıbbi gereç 
üreten 
fabrikalar 
çalışıyor”

26 yıldır Macau ve Hong Kong’da mesleğini sürdüren Portekizli gazeteci 
Joao Francisco Pinto, Coronavirus salgınının Çin ekonomisine vurduğu 
darbeyi Egeli sanayiciler için değerlendirdi. Ülkede üretimin durduğunu 
ve çalışan az sayıda fabrikanın ise sağlık ürünleri ve tıbbi gereçler 
ürettiğini belirten Pinto, salgının önüne geçilemezse Çin’de sosyal bir 
kargaşanın da söz konusu olabileceğini belirtiyor.

RÖPORTAJ
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ranlar ise alakart değil, “al-götür” 
formatında hizmet veriyor. Şehir 
genelindeki hoparlörler, sürekli ola-
rak insanların evden çıkmamaları ve 
başka insanlarla temas etmemeleri 
yönünde anonslar yapıyor.

Bununla birlikte Macau yöneti-
mi, maske satışlarında uygulanan 
fiyatları denetim altına almak 
amacıyla da önlemler aldı. Herkesin 
1 Amerikan Doları gibi sembolik bir 
ücret karşılığında, 10 gün kullanmak 
üzere 10 maske alma hakkı var. Bu 
kararlı önlemler sayesinde Macau’da 
şu ana dek 7’si Çinli turistler olmak 
üzere sadece 10 kişide Coronavirus 
görüldü.

Hong Kong’da ise umutsuzluk 
hakim. Bu durum, özellikle halkın 
yeterli sayıda maskeye ulaşamıyor 
olmasından kaynaklanıyor. İnsanlar, 
Hong Kong yönetimini virüse karşı 
yeterince etkin koruma önlemleri 
almamakla suçluyor. Ayrıca geçti-
ğimiz altı aydır süren protestolar 
yüzünden Hong Kong halkında 
yönetime karşı genel bir güvensizlik 
de var. Salgın, şehirdeki durumu 
daha da kötüleştirdi.

Bu yeni tip virüs Çin ekonomisi 
tam olarak nasıl etkiledi? Küresel 
piyasalar için en kötü durum senar-
yosu sizce nedir?

Tek kelimeyle ve özetle söy-
lemek gerekirse, Çin’de ekonomi 
“durdu.” Yeni yıl tatilinin ardından 
birçok fabrikada hala işbaşı yapılmış 
değil. Açık fabrikalar ise sade-
ce sağlık ürünleri üreten tesisler. 
Durum gerçekten çok karışık. Salgın 
kontrol altına alınamazsa bu durum, 
Çin’in GSYH’sına doğrudan doğruya 
olumsuz olarak yansıyacak boyutta. 
Üretim yapamayan ve kapanma-
sından korkulan tesisler nedeniyle 
giderek artan bir işsizlik oranıyla 
karşılaşılması riski söz konusu. 
Bunun da Çin toplumunda bir 
sosyal kargaşaya sebebiyet vermesi 
olasıdır.

Elbette her ne olursa olsun, Çin 
her zaman küresel bir ekonomik 
aktör olmaya devam edecek, ancak 

üretim ve ihracat ka-
pasitesini eski haline 
getirene dek bocala-
yacağı da bir ger-
çek. Mevcut durum 
sürdüğü müddetçe 
doğal olarak yabancı 
yatırım çekemeyecek 
ve ithalatı da giderek 
azalacak. Pek çok 
önemli ticaret fuarları, 
kongreler ve benzeri 
etkinlikler hali hazırda 
ertelenmiş durumda.  
Formula 1 Çin Grand 
Prix’si gibi küresel 
çaptaki spor etkinlik-
leri de iptal edildi. Dünyadaki ulus-
lararası havalimanlarından birçoğu, 
Çin anakarasına yaptıkları uçuşları 
durdurdular. Bütün bu yaşananlar, 
komşu ülkelerde ve Çin’in Kuşak 
ve Yol projesi kapsamında altyapı 
yatırımları yaptığı ülkelerde dalga 
etkisi yaratarak hissedilecek. 

Size göre salgın hakkındaki bil-
gilendirmelerinde Beijing yönetimi 
şeffaf davranıyor mu? Yoksa şu ana 
kadar bildiklerimiz, buzdağının 
sadece görünen yüzü mü?

Beijing’in, salgının başlamasın-
dan itibaren kamuoyunun bilgilen-
dirmek anlamında şeffaf davrandığı 
söylenemez. Bildiğiniz gibi sürecin 
başlangıcında virüsün tehlikesi 
hakkında uyarılarda bulunan bir 
doktora polisler tarafından açık-
lamalarına son vermesi yönünde 
uyarıda bulunulmuştu; sonrasında 
aynı doktorun enfeksiyon nedeniyle 
hayatını kaybettiği açıklandı. Çin’de 
enformasyon, sıkı bir kontrol altın-
da. Komünist Parti propaganda de-
partmanı, tüm medya organlarının 
sert çizgilere sahip resmi yönergele-
re uymasını istiyor ve bunu tavizsiz 
biçimde denetliyor. Sosyal medya 
da sıkı kontrol altında bulunuyor. 
Nüfusun büyük bir çoğunluğunun 
Facebook, Twitter veya YouTube 
gibi mecralara ulaşması mümkün 
değil. Bunların yerine Weibo, Wec-
hat ve YouKu gibi benzerlerine izin 

veriliyor. Elbette tüm bu mecralar 
da Çin Güvenlik Seddi (China’s 
Great Firewall) denen resmi internet 
sansürünün kontrolüne tabi durum-
da. 

Bu tür salgın vakalarında komp-
lo teorileri de sıklıkla dillendiriliyor. 
Coronavirus’ün de biyolojik bir sal-
dırı olduğunu veya virüsün sadece 
sarı ırkı etkilediğini söyleyenler var. 
Sizin görüşünüz nedir?

Öncelikle ifade etmeliyim ki 
virüs, sarı ırktan olmayanları da 
basbayağı etkiliyor. Çin’de yaşayan 
ve dünyanın çeşitli ülkelerinden 
gelen yüzlerce kişi de enfeksiyon 
kapmış durumda. Bu tür virüslerin 
mutasyon geçirip yayılmak yerine 
hayvanlardan insanlara geçmesi de 
az görülen bir durum değil. 2003’te 
yaşanan SARS salgını da böyleydi.

Çinliler çok fazla et ve bilhassa 
sakatat tüketirler, sakatat yemenin 
onları sağlıklı tuttuğuna inanırlar. 
Coronavirus salgını da ilk kez bir 
canlı hayvan pazarında başladı. İlk 
rapor edilen vakaların tamamına 
yakını, Wuhan’daki aynı pazarı işa-
ret ediyor ki bu pazarda her türden 
çok sayıda canlı hayvanın ticareti 
yapılıyor.

Coronavirus salgınının bir biyo-
lojik saldırı olduğuna ben şahsen 
inanmıyorum. Benim fikrim, Çin hal-
kı vahşi hayvan tüketimini sürdür-
düğü müddetçe bu tür durumların 
önünün alınamayacağı.

RÖPORTAJ
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GÖRÜŞ

Özellikle yurtdışında daha da farkında 
oluyorum; bir toplulukta eğer bir kişi hap-
şırırsa, Türk mü, yabancı mı olduğunu şıp 
diye anlayabiliyorum. Ağzını eli ile kapatır-
sa Türk, kolu ile kapatırsa mutlaka yabancı-
dır. Doğrusu hangisi?

Tabii ki kol ile kapatmak ve hapşırıkla 
ağızdan istem dışı fışkıracak zerrecikleri 
bizim gibi avucumuza, elimize bulaştırmak 
yerine kolu ile karşılamak doğrusu. Böylece 
toplu taşıma araçlarında ya da kalabalık 
alanlarda elimizle tuttuğumuz nesneler ara-
cılığı ile başka kişilere bakteri, virüs bulaşını 
önlemiş oluruz. Özellikle son günlerde sal-
gını konuşulan virütik hastalıkların olduğu 
bir dönemde bu davranış olağanüstü önem 
taşıyor. Zira bu tür rahatsızlıklar, hastaların 
solunum yollarından çeşitli yollarla zerre-
cik saçılımı sonucu salgına dönüşme riski 
taşıyor.

Virüs, elimizle tuttuğumuz bir nesnede 
uzun süre hayatiyetini koruyor. O nesneyi 
tutan başka bir kişiye rahatlıkla bulaşa-
biliyor; tabii kişi ellerini sık sık ve doğru 
şekilde yıkamıyorsa. Peki doğru el yıkamak 
dediğimiz şey nasıl olmalı? Aslında yaz-kış 
kalabalık alanlardan (toplu taşıma araçla-
rı, alışveriş merkezleri, okul, hastane vs.) 
özel alanımıza (ev-işyeri vs.) geldiğimizde 
yıkamalıyız. Ancak özellikle kış aylarında 
bu çok daha önem kazanıyor, hatta hasta 
değilsek korunma amaçlı maske takmak-
tan da önemli. Eller en az 20-30 saniye 
müddetle sabun ile iyice ovulmalı parmak 
araları da dahil elin tüm yüzeyi temizlen-
meye çalışılmalıdır. Kış aylarında ayrıca el 
dezenfektanları ile ovmak daha iyi sonuçlar 
verecektir. En kolayı ülkemizde kullanımı 
çok olan kolonya ile olanıdır. Zira yapılan 
çeşitli çalışmalarda yüzde 50 ila 70’lik 
alkol içeren solüsyonların eldeki bakterileri 
öldürmede son derece etkili olduğu ispat-
lanmıştır. Kolonyalarımız da en az yüzde 60 
en çok yüzde 80 alkol içermektedir, yani 
ideal bir el temizleme ürünüdür. Jel tipi el 
dezenfektanları tercih edilmemeli, alkollü 

olanlar dediğim gibi de evlerimizde en 
kolay bulunabilen kolonya kullanılmalıdır.

Son günlerde gündemde olan korona 
virüs konusuna da burada değinmeden 
geçmek olmaz. Yeni korona virüs enfek-
siyonlarına dair araştırma verileri paylaşı-
lırken kamuoyunda oluşan endişenin bir 
yandan yaratılan panik havası ile mani-
püle edildiği görülüyor. Basında ve sosyal 
medyada salgına dair henüz bilinmeyen 
geçerliliği kanıtlanmamış ve doğrulanma-
mış verilerin yaygınlaştırılması toplumları 
korkuya ve çaresizliğe itiyor. Kapitalizm 
koşullarında her yıl tüberküloz gibi tedavisi 
olan bulaşıcı hastalıklardan yaşam ve çalış-
ma koşullarının etkisi ile ölen yüzbinlerce 
insan dikkate alınmazken, bu tür salgınlara 
dair bilinmezci yaklaşımların ve eldeki 
bilimsel verilere ulaşılamayacak felaket 
senaryolarının yazıldığı görülüyor, hatta 
komplo teori bolluğundan sosyal medya 
platformları yıkılıyor.

Aslında yıllardır bilinen bir virüs ailesi-
nin mensubu korona virüs. Sars, mers gibi 
2000’li yıllardan bu yana dünya kamu-
oyunu meşgul eden bu korona virüs bu 
ailenin yeni bir türüdür. O nedenle “2019-n 
cov” olarak isimlendirilmektedir. Epeydir 
kamuoyunu meşgul ettiği için daha geniş 
olarak anlatmayacağım bu 2019-n cov 
virüsünü. Sadece riskli grup dediğimiz 65 
yaş üstü, kronik akciğer hastalığı (KOAH), 
organ yetmezliği, kanser, diyabet, bağışıklık 
sistemi hastalıkları gibi kronik hastalıkları 
olan kişilerde hastalık ağır seyredebiliyor. 
Genç ve sağlıklı erişkinlerde nispeten hafif 
seyrediyor ve öldürücülüğü düşük oranda. 
Aşısı da henüz geliştirilememiştir. Muh-
temelen gelecek kış başında grip aşıları 
içinde olacaktır diye düşünüyorum.

Bu yazının yazıldığı tarihe kadar ülke-
mizde korona virüs vakasına rastlanmadı. 
Kısacası “uluslararası önemi haiz halk sağ-
lığı acil durumu” yoktur. Çin’e karşı gelişen 
ve özellikle geliştirilen şüpheci ve izole 
edici tutumun terk edilmesi gerekmektedir.

Enver OLGUNSOY
EBSO Meclis Üyesi

İnsanlığın virüslerle imtihanı...

VİRÜSSAVAR

Coronavirus’ün 
üç boyutlu 
mikroskop 
fotoğrafı.
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Mumbai’de iyi, kötü ve çirkin, hepsi 
bir aradaydı. Halklar arasındaki 
refah seviyesi hatları o kadar 

keskin ki beş yıldızlı otellerin yanında 
çadırda yaşayan insanlar otel artıklarıyla 
yaşamını sürdürmeye çalışıyorlar. Yıllık 
45 milyar dolar altın ve mücevher 
ihracatı, yüz milyarlarca dolar teknoloji 
ihracatı olan bir ülkenin halkının bu 
durumda olması birçok soruyu da 
akıllara getiriyor. Ancak bu kadar 

çelişkilerin olduğu ülkenin geçmişinden 
getirdiği o gizemli ve egzotik havası her 
gelene "iyi ki gelmişim" dedirtiyor. İşte 
Hindistan'ın Mumbai kentinin çelişkilerle 
dolu öyküsü...

En büyük şehir
Mumbai, Hindistan'ın en büyük 

şehirlerinden, nüfusu açısından da 
dünyanın ilk 10 şehrinden biri. 20 
milyon insanın yaşadığı ve yıllardan 

Eski adı 
Bombay olan 
Hindistan'ın 
Mumbai 
kentinin o 
gizemli havası 
bizleri hemen 
sarıverdi. 
Kalabalık 
nüfus, fakir 
halk, çarpık 
kentleşme... 
Dünyanın 
hemen her 
yerindeki 
bu terimler 
ne yazık ki 
Hindistan'da en 
üst seviyede 
yaşanıyor.

İyi, kötü, çirkin...

MUMBAİ’NİN
RENKLERİ
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beri 'Bombay' diye tanınan bu 
metropolün ismi 14 yıl kadar 
önce Mumbai olarak değiştirildi. 
O tarihte iktidarda bulunan Hint 
Milliyetçi eğilimli Bharatiya Janata 
Partisi (BJP), İngiliz döneminden 
kaldığını iddia ettiği birçok şehir 
ismini eski Hint isimlerle değiştirdi. 
Uluslararası kataloglara girmiş olan 
bir metropolün isminin değişmesi 
gerçekten de önemli zorluklar 
yaşattı. Bombay ismi Portekizce'de 
Güzel Körfez anlamına gelen "Bom-
Baia"dan gelmekteydi.

Mumbai, geçmişinde, yaşam 
seviyesi oldukça düşük halkın, 
çamurlu dar sokaklarda sıtma 
ile mücadele ederek yaşadığı bir 
yerleşimken Portekizli sömürgeciler 
tarafından bir düğünde başlık 
parası olarak İngilizlere verilmişti! 
İngiliz hükümeti ise şehri İngiliz 
Doğu Hindistan Şirketi'ne (British 
East India Company) 10 İngiliz 
Lirası değerindeki altın karşılığında 
kiraladı. Böylece Mumbai, bir ticaret 
limanı olarak önem kazanmaya 
başladı. 1869 yılında Süveyş 
Kanalının açılması ve Bombay'da 
büyük yükleme limanlarının 
kurulmasıyla Avrupa pazarlarına 
ulaşıldı. Bu dönemde İngiliz Gotik 
sanatı ile Moğol mimarisinin ortak 
ürünleri şehri süslemeye başladı. 
Bunlar arasında en önemlileri 

'Victoria Terminus' Tren istasyonu 
(şimdiki adı Chattrapati Shivaji 
Terminus), Gateway of India ve 
Mumbai Üniversitesi sayılabilir.

Sanayi gelişiyor
Mumbai'de gelişen sanayi, 

Hindistan ekonomisinin itici 
gücünü oluşturuyor. Mumbai ayrıca 
Hindistan'ın endüstriyel açıdan 
en çok gelişen bölgelerinden biri 
olma özelliğini de koruyor. Yolcu 
ve kargo taşımacılığında önemli 
bir gümrük kapısını oluşturan 
Mumbai havaalanı, Hindistan'ın 
en büyük havaalanı konumunda. 
Mumbai ve yakın çevresinde, 

otomobilden bisiklete, kimyadan 
petrol sanayiine kadar pek çok 
üretim kolu faaliyette olduğu 
belirtilirken önemli miktarda tekstil 
üretimi de yapılıyor. Mumbai, 
Hindistan ile ticaret yapanlar 
için de önemli bir finans merkezi 
olduğu belirtiliyor. Mumbai şehrinin 
merkezi sayılabilecek olan Neriman 
Point bölgesi ise dev gökdelenleri 
ile Manhattan Adasını hatırlatıyor. 
Şimdilerde 20 milyona yaklaşan 
nüfusuna rağmen Mumbai, 
Hindistan'ın en ucuz yemek 
yenebilecek ve en ucuz ulaşımı olan 
şehirlerinden biri olmaya devam 
ediyor.

GEZİ
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Gandhi Müzesi
Mumbai'deki Mani Bhavan, Hint 

ulusunun babası olarak bilinen Mahatma 
Gandhi'den kalan gerçek bir hatıradır. 
1917 - 1934 yılları arasında Hindistan'ın 
büyük özgürlük savaşçısı Gandhi'nin 
evi olan müze, Gandhi Müzesi olarak da 
biliniyor. Hindistan'ın özgürlük hareketiyle 
ilgili birçok radikal kararı bu evde almış 
olduğu söylenen Gandhi'nin şahsi eşyaları, 
fotoğrafları ve onu anlatan kitapların 
sergilendiği müze, Hindistan'ın yakın 
tarihine de ışık tutuyor. Dönemin ABD 
Başkanı Obama'nın da ziyaret ettiği 
müze, gezerken insanı o olağanüstü 
günlere götürüyor. Mani Bhavan adlı bu 
evde, Gandhi'nin yaşamından kesitler 
vererek onu yansıtan bir müze olarak 
kullanılmakta. Kütüphane bölümünde 
Gandhi hakkında yazılmış kitaplar 
sergileniyor.

Çamaşır canavarları
Burası Mumbai'deki toplu çamaşır 

yıkama yeri olarak bölgenin en ilginç 
alanlarından yerlerinden biridir. 
Bu çamaşırhane, tüm Mumbai'nin 
kuru temizleme ve çamaşır yıkama 
dükkanlarından gelen çamaşırların; topluca 
yıkandığı, kurutulduğu ve ütülendiği bir 
yer. Her dükkan, kendi koduyla ve sipariş 
numarasıyla aldığı çamaşırları işaretliyor. 
Tüm Mumbai'den toplanan çamaşırların 
miktarını siz düşünün. Burada, on binlerce 
çamaşırın aynı yerde yıkanıp temizlenmesi ve birbirine 
karıştırılmadan tekrar sahibine iletilmesi gibi müthiş bir 
organizasyon gerçekleştirilmektedir.

6 milyonda bir hata
Mumbai'nin diğer bir enteresan yanı ise işçilerin 

yemek şekli. Şehir merkezinde çalışan binlerce erkek, 
öğle yemeği için çarşıda veya restoranda pişen 
yemeklerden satın almak yerine, eşinin hazırladığı 
ev yemeğini yemek ister. Eşleri, yaşamakta oldukları 
Mumbai'nin banliyö semtlerinden birinde kocası için 
lezzetli yemekler pişirir. Mumbai'de mesafeler çok 
uzun olduğu için bunları eşine ulaştırmak için banliyö 
treni, otobüs veya tren kullanarak gidip gelmesi 
çok uzun sürecektir ve bu işin maliyeti de yüksek 
olur. Bunun yerine yemeklerin sahibine ulaştırılması 
işini düzenli bir şekilde yapan, Dabawallah'lar görev 
başındadır. Bu kişiler her gün, abonelerin evine uğrayıp 
sefertaslarını toplar, toplanma merkezlerinde biraraya 

getirir. Sefertasları, üzerindeki renk kodlarına göre ve 
gidecekleri semtlere göre gruplara ayrılır, el arabaları 
ile trenlere yüklenir. Artık, ulaşacakları adrese varmaları 
için zamana karşı bir yarış başlamıştır. Yemekler, fazla 
soğumadan ve sahipleri birbirine karıştırılmadan 
çabucak götürülmelidir. Her iş günü bin kadar 
Dabawallah, 160 bin kadar ev yemeğini evinden alır ve 
sahibine iletir. Genç Dabawalla'lar daha çok evlerden 
bisikletle sefertası toplama isleriyle meşgulken daha 
yaşlılar işlerin organizasyonu işlerine bakıyorlar. Pazar 
hariç her gün saat 11'den sonra CST tren istasyonu 
veya Churchgate Banliyö istasyonunda başlarında 
Nehru Şapkası ve çizgili pijama desenli üniformalarıyla 
Dabawallahları taşıma ve nakliye işinin başında 
görebilirsiniz. Bu iş için bir aileden aldıkları aylık ücret 
150 Rupidir (3 Dolar). Bir Dabawallah'ın aylık kazancı 
ise 5 bin Rupiye yaklaşır (100 Dolar). Kurdukları bir 
tür veri tabanına dayalı dağıtım sistemi ile batılıların 
hayranlığını çekmiş olan Dabawallah'ların hata yapma 
oranı 6 milyonda bir olarak hesaplanmıştır.

GEZİ
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HABER

EBSO Vakfı 
Kadınlar 

Birliği’nden
“La Diva Turca”ya

saygı
Dünyaca ünlü opera sanatçımız Leyla Gencer’i 
anlatan “La Diva Turca” belgeseli, EBSO Vakfı 
Kadınlar Birliği organizasyonu ile İzmir’de gösterildi.

Batı ülkelerinde “La Diva Turca”, 
“La Gencer” ve “La Regina” isimleriyle 
tanınan; Milano, Roma, Napoli, Venedik, 
Viyana, Paris, San Francisco, Köln, Buenos 
Aires, Londra, Rio de Janerio, Bilbao ve 
Chicago’da sahne alan; Lucia’nın, Nor-
ma’nın, Lady Macbeth’in, Queen Eliza-
beth’in, Filoria Tosca’nın, Lucrezia’nın, 

Madam Butterfly’ın, Alceste’nin, Ai-
da’nın, Violetta’nın, Leonora’nın 

“Leyla la Turca”sı soprano 
Leyla Gencer; Ege Bölgesi 

Sanayi Odası Vakfı (EB-
SOV) Kadınlar Birliği 

tarafından gerçek-
leştirilen belgesel 
film gösterimiyle 
İzmir’e anıldı.

EBSO Vakfı’nın 
organizasyonuyla 
İzmir Devlet Opera 
ve Balesi Elhamra 
Salonu’nda ger-

çekleştirilen “Leyla 
Gencer La Diva Tur-

ca” belgesel filminin 
gösterimi büyük ilgi 

görürken, etkinliğe EBSO 

Vakfı Kadınlar Birliği Başkanı İpek Özçelik 
ile birlikte filmin yönetmeni Selçuk Metin, 
EBSOV Kadınlar Birliği üyeleri, sanatçılar, 
vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 
hazırlanan, yönetmenliğini Selçuk Metin’in 
yaptığı ve seslendirmesini ise ünlü oyuncu 
Halit Ergenç’in gerçekleştirdiği Leyla 
Gencer La Diva Turca belgeselinin senar-
yosu, gazeteci yazar Zeynep Oral imzasını 
taşıyor. Filmin gösteriminden önce bir ko-
nuşma yapan EBSO Vakfı Kadınlar Birliği 
Başkanı İpek Özçelik, dünyanın sayılı sop-
ranoları arasında yer alan Leyla Gencer’in 
Türk kadınının sembol isimlerinden biri 
olduğunu belirterek EBSO Vakfı Kadınlar 
Birliği olarak kendisini anıyor olmaktan 
büyük kıvanç duyduklarını söyledi. Geçir-
diği kaza nedeniyle dinlenen ve gösterime 
gelemeyen gazeteci yazar Zeynep Oral’ın 
mesajını da okuyan Özçelik, Oral’a acil 
şifa dilerken etkinliğe katılan yönetmen 
Selçuk Metin’e de teşekkür etti.

Özçelik’in teşekkür plaketi sunduğu 
yönetmen Selçuk Metin de, filmin göste-
riminin sonunda EBSOV Kadınlar Birliği 
üyelerinin ve izleyicilerin belgesel ve Leyla 
Gencer ile ilgili sorularını yanıtladı.
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Ortadoğu’nun en büyük 
ekonomilerinden biri olan 
Birleşik Arap Emirlikleri 

(BAE), kişi başına düşen milli gelir 
açısından dünyanın en zengin 
ekonomilerinden biridir. Ülke, 
yer altı kaynaklarına dayalı hızlı 
büyümesinin yanında son yıllarda 
yapay zeka ve dijitalleşmeye yap-
tığı büyük yatırımlarla da dikkat 
çekmektedir. Özellikle, başkent 
Abu Dabi’nin yanında Dubai, hem 
iş hayatına hem de turizm dünya-
sına sunduğu fırsatlarla bir cazibe 
merkezi haline gelmiş ve küresel 
çapta ün kazanmıştır.

Serbest piyasa ekonomisi ku-
rallarının geçerli olduğu BAE’de, 
ekonomi büyük oranda petrol ve 
doğalgazdan oluşan yer altı kay-
naklarına dayanmaktadır.  Dünya 
petrol rezervinin yüzde 7’sine ve 
doğalgaz rezervinin yüzde 3’üne 
sahip olan ülkede, ekonominin 
yüzde 40’ı enerji sektöründen 
beslenmektedir. 

Sıcak iklim şartları ve arazi ya-
pısının elverişsizliği sebebiyle, ta-

rım sektörü dar bir hacme sahiptir 
ve tarımsal ürünler büyük oranda 
ithalat yoluyla karşılanmakta-
dır.  Ülkenin en büyük tarımsal 
üretimi hurmadır. Bununla birlikte, 
iklimsel olarak elverişli bölgelerde 
limon ve mango yetiştiriciliği de 
söz konusudur. 

Yer altı kaynaklarının zenginli-
ği doğrultusunda, sanayi sektö-
rünün büyük bir kısmını hidro-
karbonlar olarak anılan petrol ve 
doğalgaz üretimi oluşturmaktadır.  

Ancak, yeraltı kaynakları 
önemli bir ekonomik zenginlikle 
birlikte ciddi düzeyde bir sektörel 
bağımlılık da getirmektedir. Bu 
sebeple, ekonomiye çeşitlilik ka-
zandırmak ve söz konusu bağım-
lılıktan kurtarmak amacıyla, “Abu 
Dhabi 2030 Planı” açıklanmıştır. 
Söz konusu plan kapsamında, 
200 milyar Dolar’dan daha fazla 
yatırımla, yüksek katma değerli 
üretimin hakim kılındığı, küresel 
ekonomi ile entegre bir piyasa 
sisteminin yaratılması hedeflen-
miştir.  

Sanayide söz konusu çeşitli-
liğin sağlanması için son yıllarda 
farklı alanlara hitap eden yaklaşık 
2.500 kadar fabrika kurulmuştur. 
200 binden fazla kişiye istihdam 
olanağı yaratmış olan söz konu-
su fabrikalar; kimyasal madde, 
elektrik malzemeleri, inşaat 
malzemeleri, mobilya, plastik ve 
gıda üretimine yoğunlaşmıştır. 
Kalkınmada stratejisinde ele 
alınan sektörler ise; havacılık ve 
uzay, bilgi teknolojileri ve bilişim, 
yenilenebilir enerji ve altyapı 
hizmetleri olmuştur.

Bununla birlikte, ekonomik 
gelişimi toplumsal gelişimle des-
teklemek için “Dubai 2021 Planı” 
açıklanmış ve plan kapsamında 
Dubai’ye yönelik mutlu, yaratı-
cı ve güçlü insanların yaşadığı 
akıllı şehir modelinin geliştirilmesi 
amaçlanmıştır.   

Dış ticaret yapısı, diğer 
ülkelerden gelen malların, BAE 
serbest bölgeleri ve limanları 
üzerinden yakın bölge ülkeleri-
ne aktarılması esasına dayanan 

GÖSTERGE

Uluslararası yatırım merkezi:

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
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re-export ağırlıklı bir yapıdadır. 
Diğer taraftan, petrol ve doğalgaz 
yataklarının zenginliği, dış ticaret 
dengesinin ihracat lehine olmasını 
sağlamaktadır. İthalatta ise yine 
sanayiye yönelik ürünler ve ilaçlar 
dikkat çekmektedir. Ayrıca, tarım ve 
gıda ürünlerinin büyük bir bölümü 
ise ithalat yoluyla karşılanmaktadır.

Hizmetler sektörü ise büyük 
ölçüde turizme ve finans sektörüne 
dayanmaktadır.  Özellikle Hong 
Kong ve Singapur modelleri örnek 
alınarak, Dubai için akıllı ve marka 
kentleşme politikası uygulanması, 
hizmetler sektörünü geliştirmiştir. 
Dubai’nin Ortadoğu Bölgesi’nde 
bir ticaret, finans ve turizm merke-
zi olmasına yönelik geliştirilen bu 
strateji olumlu sonuçlarını vermiş 
ve Dubai, bölgede olduğu kadar 
dünyada da üne kavuşmuştur. Ya-
bancıların yıllar boyu artan yatırım-
ları sonucu Dubai’nin dünyanın en 
kozmopolit şehri haline gelmesi de, 
marka kentleşmeye yönelik geliştiri-
len politikaların bir sonucudur.  

Dubai’nin EXPO 2020’yi kazan-
ması da kente ve ülkeye değer ka-
zandıran bir diğer gelişim olmuştur. 
“Fikirleri buluşturmak ve geleceği 
yaratmak” sloganıyla düzenlenen 
ve 6 ay sürecek etkinlik için yine 
akıllı kent modeliyle adeta küçük 
bir şehir inşa edilmiştir. Söz konusu 
etkinlik alanı, pek çok otorite tara-
fından geleceğin yapay zekalı akıllı 
şehirlerin öncü bir modeli olarak 
örnek gösterilmiştir. 

BAE’nin, kalkınma hamlesi 
sürecindeki bir diğer stratejisi ise 
dijitalleşme ve yapay zeka çalışma-
ları olmuştur. Dünyanın ilk yapay 
zeka üniversitesinin kurulması ve 
ilk yapay zeka bakanının göreve 
atanması, konunun çok yönlü ve 
ciddi bir biçimde ele alındığını gös-
termektedir. 

İş Yapma Kolaylığı Endeksi’n-
de 16./190 sırada yer alan BAE’de 
doğrudan yabancı yatırımlar, eko-
nomik gelişimin önemli bir parçası 
sayılmıştır. Özellikle serbest böl-
geler ve sanayi bölgeleri, yabancı 

yatırımcılara sunulan özel fırsatlarla 
tanınmaktadır. Dubai’nin re-export 
modelli ticari yapısı, BAE ile birlikte 
diğer ülkelere de yatırım fırsatı 
sağlamaktadır.

Türkiye-Birleşik Arap 
Emirlikleri İlişkileri  
BAE’nin 1971’de kurulması 

akabinde karşılıklı olarak Büyükel-
çiliklerin açılmasıyla, resmi siyasi 
ilişkiler başlamıştır. Yıllar içerisinde 
siyasi ilişkilerin ekonomik ve kültürel 
işbirliği alanlarına taşınması için de 
çaba harcanmıştır. Ticari ilişkiler ise 
inşaat, gıda ve savunma sektörle-
rinde gelişim kaydetmiştir. Türki-
ye-BAE İş Konseyi Toplantısı ve 
Karma Ekonomik Komisyon Toplan-
tısı, ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesi 
yönünde önemli resmi girişimler 
olarak dikkat çekmektedir.

Türkiye’nin BAE’ye ihracatında 
temel ürünler; kıymetli metaller, 
hava taşıtları aksam ve parçaları, 
makinalar ve elektrikli cihazlar, 
demir-çelik şeklindedir. Türkiye’nin 
BAE’den ithal ettiği temel ürünler 
ise; petrol ve petrol yağları, kimya-
sal maddeler, altın, alüminyum ve 
mücevherattır. 

Ekonominin petrole olan bağım-
lılığını azaltmak ve üretimde çeşit-
lilik kazandırmaya yönelik planların 
bir sonucu olarak BAE’ye yönelik 
yatırımlar giderek daha çok önem 
kazanmaktadır. Bu kapsamda yatı-
rımda öncü sektörler; yenilenebilir 
enerji, sağlık, eğitim, finans, ulaşım, 
altyapı, bilişim ve Sanayi 4.0’a yö-
nelik teknolojilerdir. Yatırımlarla ilgili 
bilgilere, BAE Yatırım Yönetimi’nden 
erişilebilmektedir.

(https://www.eia.gov.ae/)

GÖSTERGE
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Görseli QR tarama uygulamasında  görüntüleyerek, 
EBSO Araştırma Müdürlüğü 2020 Şubat ayı 
Ekonomik Bültenine erişebilirsiniz.

Dünya, Çin’de başlayan ve 
küresel ölçekte hızlı bir şekilde 
yaygınlık gösteren koronavirüs 
(covid-19) salgınıyla sarsılıyor. 
Hastalık kısa sürede Çin başta 
olmak üzere pek çok ülkede 
binlerce kişiye bulaşırken, Dünya 
Sağlık Örgütü acil durum ilan 
etti. 

Virüs salgını, insanların 
sağlığıyla birlikte küresel 
ekonominin gelişimini de 
tehdit ediyor. Uluslararası Para 
Fonu (IMF) Başkanı Kristalina 
Georgieva, virüs salgınının 
küresel ekonomi için büyük 
bir belirsizlik oluşturduğuna 
dikkat çekti. IMF Başkanı aynı 
zamanda düşük verimliliğin, 
düşük ekonomik büyümenin ve 
düşük enflasyonun normal bir 
hal almaya başladığı konusunda 
endişelerini dile getirdi. 

Diğer taraftan, Dünya Ticaret 
Örgütü ise 2020’nin başlarında 
zayıf seyrini sürdürmesi 
beklenen küresel ticaretin 
virüs salgını sebebiyle daha 
da kötüleşebileceğini belirtti. 
Pek çok küresel firmanın satış 
hedeflerini aşağı yönlü revize 
etmeleri de, küresel büyümenin 
2020’de hedeflerin altında 
kalabileceğine işaret ediyor.

Citigroup, ekonomik 
gelişmelere dair yayınladığı 
bir raporda küresel piyasaların 
virüs salgınından etkilenen 
tüm faaliyetlerde V tipi bir 
toparlanma olacağı beklentisinin 
yaygın olduğunun ancak 
bunun gerçekleşmesinin 
garanti olmadığını belirtti. 
Kurumun değerlendirmesine 
göre, piyasalarda iyileşmenin 
daha uzun vadeye yayılması 

ve U tipi bir toparlanmanın söz 
konusu olması daha muhtemel 
görünüyor. 

ABD
ABD Doları önemli piyasa 

paraları karşısında Temmuz’dan 
bu yana görülen en güçlü 
kazançlarını gerçekleştirdi. 
Dolar’ın güçlenmesinde, 
jeopolitik belirsizlikler ve virüs 
salgını sebebiyle, yatırımların 
riskli varlıklardan güvenli 
varlıklara yönelmesi etkili oldu.  
Diğer taraftan New York Fed 
Empire State imalat endeksi 
Şubat’ta 8,1 puan yükselerek 
Mayıs’tan bu yana en yüksek 
değerini aldı.

Amerikan Merkez Bankası 
(FED) Başkanı Jerome Powell, 
ülke ekonomisinin güçlü 
görünümünü sürdürdüğünü ve 

Aşağıdaki görseli QR tarama uygulamasında görüntüleyerek, Araştırma Müdürlüğü

2017 Ekim ayı Ekonomik Bültenine erişebilirsiniz:

Dünya ekonomisi 
CORONAVIRUS tehdidi altında
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işsizliğin son yarım yüzyılın en 
düşük düzeyinde kalmaya devam 
ettiğini, bu sebeple koronavirüs 
gibi risklerin ekonomi üzerindeki 
etkisinin sınırlı olacağını belirtti.  
Bu bağlamda, bazı büyük şirketler 
satış hedeflerinin tutmayacağını 
açıklasalar da, ABD büyüme 
verileriyle ilgili aşağı yönlü bir 
revizyona gitmek için erken olduğu 
değerlendiriliyor. 

EURO BÖLGESİ – AB
2019’da Euro Bölgesi’nin yüzde 

1,2; AB’nin ise yüzde 1,4 büyüdüğü 
açıklandı. Almanya’daki düşük 
büyüme, bölgenin ekonomik 
büyümesinin zayıf kalmasında etkili 
oldu. 2019 Aralık ayında sanayi 
üretiminin yıllık bazda yüzde 4,1 
gerilemesi de, büyümeyi aşağı 
çeken etkenlerden oldu. Bölgesel 
risklerle birlikte, beklenmedik 
küresel belirsizlikler, 2020 
büyümesinin beklentilerin altında 
kalmasına sebep olabilir.

AB Komisyonu, 2020 Kış 
Ekonomik Tahminler Raporu’nu 
yayımladı. Raporda özellikle 
koronavirüs salgınının uzun 
vadeye yayılması halinde 
küresel finansman koşullarının 
zorlaşacağının belirtilmesi dikkat 
çekti. Komisyonun raporuna göre, 
2020 ve 2021’de Euro Bölgesi 
yüzde 1,2; AB ise yüzde 1,4 büyüme 
kaydedecek. 2020’de en yüksek 
büyümenin Almanya ve Fransa 
gibi büyük ekonomilerden ziyade 
Malta, Romanya ve İrlanda gibi 
ekonomilerde olması bekleniyor. 

ALMANYA
Almanya Merkez Bankası 

(Bundesbank), yayınladığı 
değerlendirme raporunda Alman 
ekonomisinde bir süredir devam 
eden yavaşlama eğiliminin, 
koronavirüs salgını sebebiyle 
güçlenebileceğini duyurdu. 

Özellikle, yılın ilk çeyreğinde 
virüs salgınıyla birlikte ihracat 
hacminin düşük seyretmesinin de 
etkisiyle, büyümenin hedeflerin 

altında kalması bekleniyor. 
Bu bağlamda, imalat sektörü 
üzerindeki aşağı yönlü baskının 
hafiflemesine karşın, yeni ortaya 
çıkan riskler sebebiyle 2020 
büyümesi yine beklentilerin altında 
kalabilir.

Almanya Federal İstatistik 
Ofisi 2019 son çeyreğinde 
istihdamın yıllık bazda yüzde 0,7 
artışla 45,5 milyon kişi düzeyinde 
gerçekleştiğini açıkladı. Eğitim 
ve sağlık grubu ile ticaret grubu 
istihdamın en çok arttığı sektörler 
oldu. Böylece 2019 yılı boyunca, 
Almanya ekonomisindeki 
olumsuzluklara rağmen istihdam 
artışı ılımlı seyrini sürdürdü.

BRİTANYA
Britanya ekonomisin 2019 

yılında yüzde 1,4 büyüme 
gösterdiği açıklandı. Brexit gibi 
belirsizliklerin yanında, Sterlin’deki 
değer kayıpları ve sanayi üretiminin 
son çeyrekte beklentilerin altında 
kalması, büyümenin sınırlı bir artış 
kaydetmesinde etkili oldu.

Britanya, AB’den resmen 
ayrılmasıyla birlikte ekonomi ve 
ticaret hayatında da yeni arayışlara 
yöneldi.  Bu kapsamda, Boris 
Johnson Hükümeti ABD başta 
olmak üzere pek çok ülke ile 
ticaret anlaşması imzalamak için 
çalışmalara başladı. 

Hükümet, küresel ticaretteki 
gücünü artırabilmek için, hassas 
Britanya ürünlerini korumakla 
birlikte, özellikle ABD ile 
uygulamaya koyacağı bir serbest 
ticaret anlaşması kapsamında 
imalat bileşenleri üzerindeki 
gümrük vergilerini kaldırmayı 
hedefliyor. 

JAPONYA
Japonya, 2019’un son 

çeyreğinde beklentilerden daha 
kötü bir performans sergileyerek 
yüzde 6,3 daraldı. Böylece, 
ülke ekonomisinde 2014 yılı 2. 
çeyrekten beri en büyük daralma 
kaydedilmiş oldu. 

Daralmada satış vergisinin 
yükseltilmesi, ticaret savaşları, 
ülkede yıkım yaratan kasırgalar ve 
tüketim harcamalarının daralması 
etkili oldu. Korana virüs gibi risk 
faktörleri de dikkate alındığında, 
2020 ilk çeyreğinde de daralma 
kaydedilip ülkenin resesyona 
girmesinden endişe ediliyor.

Japonya’da imalat PMI 
Endeksi’nin Ocak ayı verisi 
itibariyle 9. ay üst üste eşik değerin 
altında kalmış olması, 2020’nin de 
zorlukla geçeceğine işaret ederek, 
resesyon endişelerini güçlendiriyor.

ÇİN
Ticaret savaşlarında anlaşmaya 

varılmasıyla ekonomide rahatlama 
sağlanacağı düşünülen Çin, bu kez 
de koronavirüs salgınıyla mücadele 
ediyor. Pek çok ülkenin Çin’e 
uçuşlarını askıya almasının yanı 
sıra, sınır kapılarının kapatılması 
ve zincir mağazaların şubelerini 
kapatması gibi gelişmeler ülkeyi 
oldukça olumsuz etkiliyor. 

Salgını durdurmaya yönelik 
çalışmalar devam ederken, 
ekonomistler 2020’nin ilk 
çeyreğinde büyümenin oldukça 
olumsuz etkileneceği görüşündeler. 
Özellikle, Çin’in elektronik ve 
bilişim alanındaki ihracatının 
zayıflaması, 2020 ilk çeyreği 
itibariyle ekonomik görünümün 
beklenenden kötü olmasına sebep 
olabilir. Gelişmeleri değerlendiren 
Uluslararası Kredi Derecelendirme 
Kuruluşu Moody’s, 2020 yılı 
büyüme tahminini yüzde 5,8’den 
yüzde 5,2’ye düşürdü. 

Olumsuz gelişmelere karşın, 
Çin Merkez Bankası (PBOC) 
virüs salgınının ülke ekonomisi 
üzerindeki etkilerinin kısa vadede 
sınırlı kalacağını, uzun vadede ise 
risklere karşı tampon oluşturacak 
birçok politika aracının olduğunu 
söyledi. Bu açıdan Merkez 
Bankası’na göre virüs salgını yılın 
ilk çeyreğinde ekonomik faaliyetleri 
olumsuz etkilese de, ikinci yarıda 
toparlanma güçlenecek. Çin’in 
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Döviz rezervinin Ocak 
ayının sonunda 3,2 
trilyon dolar düzeyinde 
olmaya devam etmesi de, 
ekonomiye dair umutların 
korunmasında etkili oldu.

HİNDİSTAN
Hindistan’da 

ekonominin yavaşladığına 
dair işaretler güçleniyor. 
Ülke genelinde, 20 farklı 
sanayi sektörü üzerinde 
yapılan bir araştırma 
maaşların 2020’de yüzde 
9,1 artışla son 10 yılın 
en düşüğünde kaldığını 
gösterdi. Bir önceki yılın ortalama 
maaş artış oranı ise yüzde 9,3 
olmuştu. Koronavirüs salgınının 
etkisiyle 2020 ilk çeyreğinde, 
ekonomi açısından durum daha 
olumsuz bir görünüm alabilir. 

ABD’de yapılan bir araştırmada, 
Hindistan’ın yaşadığı konjonktürel 
ekonomik zorluklara rağmen 
gücünü koruduğuna ve 2019 verileri 
itibariyle İngiltere ile Fransa’yı 
geride bırakarak dünyanın en 
büyük 5. ekonomisi olacağına yer 
verildi. Ancak, Hindistan’ın yüksek 
nüfusu, kişi başına milli gelirin diğer 
büyük ekonomilere göre oldukça 
geride kalmasına sebep oluyor.  

GÜNEY KORE
Koronavirüsün olumsuz 

düzeyde etkilediği ekonomilerden 
bir diğeri de Güney Kore oluyor. 
Özellikle Çin ile olan ticari 
ilişkilerinin yoğunluğu ve 
bölgede olduğu kadar küresel 
ekonomide de önemli bir yeri 
olması, mevcut gelişmelerin 
Güney Kore’yi olumsuz 
etkilemesine sebep oluyor. 
Moody’s, mevcut gelişmeleri 
dikkate alarak Güney Kore 
büyüme tahminini 2020 
için yüzde 2,1’den yüzde 
1,9’a revize etti. Kredi 
derecelendirme kuruluşuna 
göre, virüs salgını Güney 
Kore’de imalat sektörüyle 

birlikte turizm sektörünü de 
olumsuz etkileyecek.

OECD, Güney Kore’de tüketici 
enflasyonunun 2019’da yüzde 0,4 
ile rekor düşük düzeye gerilediği 
açıklandı. Açıklanan son verilere 
göre, 36 OECD ülkesi içinde, Güney 
Kore tüketici enflasyonu açısından 
2017’de 15. sırada yer alırken, 2019 
itibariyle 33. sıraya geriledi. Bu aynı 
zamanda, Güney Kore’de 1966’dan 
beri ölçülen en düşük enflasyon 
oranı oldu. 

BREZİLYA
Brezilya’da Hükümet, uyguladığı 

reform politikalarına istinaden 
2020 için yüzde 2 büyüme 
oranı hedefliyor. Ekonomistler 
ise söz konusu büyüme oranına 
erişilebilmesi konusunda; 2019 
Aralık ayı sanayi üretiminin 
beklentilerin altında kalması 

ve küresel ekonomiye ilişkin 
belirsizliklerin artması nedeniyle 
daha çekimser kalıyorlar.

Brezilya Merkez Bankası, ülke 
ekonomisinin 2019’da yüzde 0,9 
büyüdüğünü açıkladı. Ekonomik 
aktivite endeksinin özellikle Aralık 
ayında beklentilerin altında kalması 
da, büyümenin sınırlı düzeyde 
izlenmesinde etkili oldu.

RUSYA
Rusya Merkez Bankası 

politika faizinde 25 baz puan 
indirime giderek, faizleri yüzde 6 
düzeyine indirdi. Banka böylece 
art arda altı kez faiz indirimine 
gitmiş oldu. Enflasyonun hedef 
seviyenin altında seyretmesi 
faiz indirimlerinde etkili oluyor. 
Ekonomistlerin beklentisine göre, 
2020’de faiz indirimleri devam 
edecek. Dezenflasyona yönelik 

riskler, Merkez Bankası’nın karar 
alma sürecinde etkili olacak.

Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin, Rusya’nın 
ekonomik büyümesinin 
ortalama küresel büyümenin 
üzerinde olması gerektiğini 
belirterek, Merkez Bankası’na 
ve Hükümete ekonomik reform 
politikalarına odaklanılması 
yönünde çağrıda bulundu. 
Özellikle, ülkeye yönelik 
yatırımların artırılması, 
büyümenin yükseltilmesi 
açısından önem taşıyor.
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Ege Bölgesi’nin ihracatı 
Ocak’ta yüzde 10 arttı

Ocak ayında EİB bünyesindeki 12 ihracatçı 
birliğinin sekizi ihracatını arttırmayı başarırken, 
dört birliğe bağlı firmalar, geçtiğimiz Ocak ayı 
ihracat performansının gerisinde kaldı. Ege İhracatçı 
Birlikleri üyesi firmaların Ocak ayındaki ihracatı 
yüzde 10’luk artışla 1 milyar 143 milyon dolara çıktı. 
EİB’nin son 1 yıllık ihracatı ise; yüzde 1’lik artışla 13 
milyar 406 milyon dolara ilerledi.

Yağlı tohum ihracatı rekor yeniledi
2019 yılında EİB bünyesinde ihracat artış 

rekortmeni olan Ege Hububat Bakliyat Yağlı 
Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 2020 
yılına da hızlı bir giriş yaptı. Birliğin, ihracatı 2019 
yılı Ocak ayına göre yüzde 27’lik artışla 34,4 milyon 
dolardan, 43,5 milyon dolara fırladı.

Diğer sektörler
EİB bünyesinde 2019 yılında en fazla ihracat 

yapan birlik olan Ege Demir ve Demirdışı Metaller 
İhracatçıları Birliği, 2020 yılı Ocak ayında ihracatını 
yüzde 26 geliştirerek 150 milyon dolar dövizi 

ülkemize kazandırdı ve zirvedeki yerini korudu.
2018 ve 2019 yıllarını ihracat rekorlarıyla geride 

bırakan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 
2020 yılına da yüzde 25’lik ihracat artış hızıyla 
girdi. Ege Bölgesi’nden yapılan yaş meyve sebze ve 
mamulleri ihracatı Ocak ayında 76 milyon doları aştı.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 
yüzde 24’lük ihracat gelişimiyle 14 milyon dolarlık 
ihracatı hanesine yazdırırken, En büyük ihraç pazarı 
Çin’de çıkan coronavirus nedeniyle moralleri bozulan 
Ege Maden İhracatçıları Birliği Ocak ayında yüzde 
22’lik ihracat yükselişi ile morallendi. Ege’den yapılan 
maden ihracatı 76.5 milyon dolara ulaştı.

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde zirve ortağı 
olan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları 
Birliği 2020 yılına parlak bir giriş yaptı. EHKİB’in 
Ocak ayı ihracatı, 2019 yılı Ocak ayına göre yüzde 
11’lik artışla 105 milyon dolardan, 116.5 milyon dolara 
çıktı. EHKİB, Ocak ayı ihracat performansıyla, Ege 
Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’ni 
takibini sürdürdü.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, 
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Ege İhracatçı Birlikleri üyesi firmaların Ocak ayındaki ihracatı yüzde 10’luk 
artışla 1 milyar 143 milyon dolara çıktı. Ege Bölgesi 2019 yılının Ocak ayında 
1 milyar 36 milyon dolar ihracat gerçekleştirmişti. EİB’nin son 1 yıllık ihracatı 
ise; yüzde 1’lik artışla 13 milyar 406 milyon dolara ilerledi.
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Ocak ayında yüzde 13’lük ihracat 
artışıyla 19,3 milyon dolar dövizi 
Türkiye’ye kazandırırken, Ege 
Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri 
İhracatçıları Birliği yüzde 6’lık 
ihracat gelişimiyle 51,3 milyon dolar 
ihracat seviyesini gördü.

Türkiye’nin geleneksel ihraç 
ürünleri çekirdeksiz kuru üzüm, 
kuru kayısı ve kuru inciri dünyanın 
dört bir tarafına ulaştıran Ege Kuru 
Meyve ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği 66 milyon dolarlık dışsatım 
rakamıyla 2019 yılı Ocak ayı 
performansını tekrarladı.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği, 
Ocak ayında yüzde 4’lük gerileme 
yaşadı ve 77 milyon dolar ihracat 

yaptı. Ocak ayında 82,3 milyon dolar 
dövizi Türkiye’ye kazandıran Ege 
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 
İhracatçıları Birliği, EİB bünyesindeki 
gıda ihracatçı birlikleri arasında 
zirvedeki yerini korumasına karşın 
ihracatında yüzde 7’lik gerilemeye 
engel olamadı.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı 
İhracatçıları Birliği’nin ihracatı ise; 
yüzde 13’lük düşüşle 16,4 milyon 
dolar oldu.

2020’ye güzel başlangıç
Dünya genelinde her gün 

artan koruma önlemleri ve dünya 
ekonomilerindeki durgunluğa 
karşın 2020 yılına çok güzel bir 

giriş yaptıklarını belirten Ege 
İhracatçı Birlikleri Koordinatör 
Başkanı Jak Eskinazi, bu 
grafiğin 2020 yılının geneline 
yayılması için 366 gün 24 saat 
çalışacaklarını kaydetti.

Ege İhracatçı Birlikleri 
olarak 2020 yılını 
Sürdürülebilirlik Yılı ilan 
ettiklerini hatırlatan Eskinazi, 
“Sürdürülebilir ve katma 
değerli ihracat için yıl 
boyunca etkinlikler yapacağız. 
5 Şubat 2020 tarihinde 
Ticaret Bakanımız Sayın 

Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla gıda 
sektöründe sürdürülebilir ve katma 
değerli ürün ihracatının yol haritasını 
belirlemek için “Gıda Sanayi 
Stratejisi Çalıştayı” düzenleyeceğiz. 
2020 yılında İnovasyon, Ar-Ge 
ve Tasarım odaklı projelerimizle 
Birliklerimizden 2019 yılında ihracat 
yapan ihracatçılarımızın hem 
sayısını, hem de yaptıkları ihracatın 
katma değerini arttırma çabası 
içinde olacağız. 

Türk ekonomisindeki iyileşme, 
faizlerdeki düşüş, hepsinden 
önemlisi seçimsiz 2020 yılında 
2018 ve 2019 yıllarının yaralarını 
saracağız” diye konuştu.
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 
rakamlara göre Eylül’de 89,3 puanda olan ekonomik 
güven endeksi, Ekim’de 92,8; Kasım’da 94,3; Aralık 
ayında 96,5 puan olmuştu. Endeks, 2019 Mayıs 
ayında 81,8 puan ile yılın en düşük seviyesindeydi. 
Endeks, 2019 Eylül ayından bu yana yükselişini 
sürdürüyor.

Ekonomik güven endeksi Ocak’ta geçen yılın 
aynı ayına göre 14,6 puan artarak yükselme trendini 
sürdürürken aynı zamanda 20 ayın zirvesine de 
ulaştı. Endeks, son olarak Mayıs 2018’de 98,5 puanı 
gördükten sonra tekrar bu seviyeleri geçememişti.

Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, 
hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven 
endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Tüketici 
güven endeksi bir önceki aya göre Ocak ayında 
yüzde 0,1 oranında artarak 58,8 değerini, hizmet 
sektörü güven endeksi yüzde 2,2 oranında artarak 
95,2 değerini, perakende ticaret güven endeksi 
yüzde 2,2 oranında artarak 105,0 değerini ve inşaat 
sektörü güven endeksi yüzde 14,6 oranında artarak 
78,9 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven 
endeksi ise Ocak ayında yüzde 2,1 oranında azalarak 
106,4 değerini aldı.

Ocak ayında ekonomik güven 
endeksi 0,6 puan yükseldi
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Ocak ayı ihracat rakamları, Hatay’da düzenlenen 
toplantıda açıklandı. Buna göre Ocak ayında 
Türkiye genelinde yapılan ihracat yüzde 6,1 artış ile 
14 milyar 765 milyon dolar oldu. 12 aylık ihracatta 
ise 181,6 milyar dolara ulaşıldı. İthalat hacmi, Türkiye 
ekonomisindeki hareketlenmeye bağlı olarak geçen 
yılın Ocak ayına göre yüzde 19 artarak 19,2 milyar 
dolar oldu. İhracattaki artışın etkisiyle ihracatın 
ithalatı karşılama oranının da Ocak ayında yüzde 
76,8 gibi yüksek bir oranda gerçekleşti.

Küresel faktörler
Ocak ayı ihracat rakamlarına ilişkin bilgi 

veren Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail 
Gülle, 2020’nin, tıpkı ilk aydaki gibi aylık ihracat 
rakamlarında artış yaşanarak ilerleneceği bir yıl 
olacağını söyledi. Türkiye ekonomisinin 2019’un 
üçüncü çeyreğinden itibaren pozitif büyüme 
trendine girmesinin ve ekonominin çarklarının 
hızlanmasının ithalat rakamlarına da yansımış 
gözüktüğünü ifade eden Gülle, ABD ile Çin 
arasındaki yaşanan ticaret savaşları ve Brexit 
sürecinde gelinen nokta ile ilgili değerlendirmelerde 
bulunarak, küresel ticaretin tüm engellerini aşan 

Türkiye ihracatının 2020 yılında normalleşme 
sürecine giren küresel koşullarda daha başarılı bir 
ivme sergileyeceğini aktardı.

Tüm dünyanın son dönemde Çin’in Wuhan 
kentinde ortaya çıkan korona virüsünün etkilerine 
odaklandığını anımsatan Gülle, Türkiye’de bu 
alanda ilerleyen süreci anımsatarak, bu durumun 
ihracata da etkilerinin mutlaka olacağını ama bu 
etkilerin azaltılması için ihracatçıların çalışmaya 
devam edeceğini bildirdi.

İhracatçı firmasayısı 90 bin 317
2020 yılına, Cumhuriyet tarihinin en yüksek 

ocak ayı ihracatını gerçekleştirmenin gurur ve 
sevinci ile başladıklarını belirten Gülle, şunları 
kaydetti:

“Ülkemizin ihracat performansı, rakiplerimiz ve 
hedef pazarlarımız ile karşılaştırıldığında, başarılı 
ivmesi ile öne çıkıyor. 2019 yılı genelinde, ihracat 
ailemiz 90 bin 617 firmaya ulaşmış durumda, ithalat 
yapan firma sayısı ile neredeyse on bin firmalık bir 
farkı yakalamış durumdayız. Türkiye Ekonomisinin 
dengelenme ve değişim süreci ihracatın gelişimi 
anlamında uygun bir zemin sağlıyor. Hazine ve 

Türkiye’nin ihracatında yılın 
ilk ayında yüzde 6,1 artış

Türkiye genelinde gerçekleşen ihracat, 2020’nin Ocak ayında yüzde 6,1 artış ile 14 milyar 
765 milyon dolar oldu. 12 aylık ihracat ise 181,6 milyar dolara ulaştı.
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Maliye Bakanımızın altını çizmiş 
olduğu, faizlerdeki gerileme, 
ihracatçılarımızın finansmana 
erişimi anlamında olumlu koşulların 
oluştuğu bir sürece işaret ediyor. 
Nitekim 2016 yılından bu yana ilk 
defa, iki yıllık tahvil faizlerimizin 
yüzde 9,96 ile tek haneye 
gerilediğini görüyoruz. Bu süreç, 
piyasa faizlerine de yansıyarak, 
yatırım ortamının daha da 
iyileşmesini sağlayacaktır.”

Sektörler
Ocak ayı içerisinde toplam 

38 bin 165 firma ihracat 
gerçekleştirirken, ihracat ailesine 
bin 449 yeni firma katıldı. Ocak 
ayının lideri, 2,4 milyar dolarlık 
ihracat ile otomotiv sektörü 
olurken, 1,7 milyar dolara ulaşan 
kimyevi maddeler sektörü ikinci, 
1,5 milyar dolara ulaşan hazırgiyim 
ve konfeksiyon sektörü üçüncü 
oldu. Otomotiv sektörü, yüzde 
3,2 artış göstererek olumlu 
sinyallerle 2020 yılına başlamış 
oldu. Hazırgiyimde artış yüzde 5,8 
olurken, kimyevi maddelerin yüzde 
10,6 artış ile geçtiğimiz yılın pozitif 
ivmesi devam etti. Dokuz sektör 
ihracatında yüzde 10’un üzerinde 
artış gerçekleştirirken, Ocak ayının 
en güçlü performansına imza 
atanlar ise yüzde 29 artışla 256 
milyon dolar ihracat gerçekleştiren 
yaş meyve ve sebze, yüzde 22 
artışla 185 milyon dolara ulaşan 
fındık ve mamulleri ve yüzde 21 
artışla 222 milyon dolara ulaşan halı 
sektörleri oldu.

Bölgesel veriler
Sektörlerin ihracat yaptıkları 

ülke sayılarına bakıldığında ise, 199 
ülke ve bölgeye gerçekleştirdiği 
ihracatla kimyevi maddeler birinci, 
187 ülke ve bölgeye ihracat ile çelik 
ve hububatın ikinci, 182 ülke ve 
bölgeye ihracat yapan demir ve 
demirdışı metaller üçüncü sırada 
yer aldı.

Kimyevi maddelerin Hollanda’ya 
ihracatında yüzde 226’lık, aynı 
ülkeye hazır giyim sektörünün 
yüzde 30’luk ihracat artışı yakaladı. 
Otomotiv sektörü ise İspanya ve 
Fransa’da yüzde 20’nin üzerinde 
bir artış yakaladı. Ocak ayında Türk 
ihracatçıları 214 ülke ve bölgeye 
Türkiye’nin ürettiği ürünleri satmayı 
başardı. Bu ülkelerin 132’sine 
ihracat artarken 100 ülkede artış 
yüzde 10’un, 38 ülkede ise yüzde 
50’nin üzerinde gerçekleşti. En çok 
ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke 
ise 1,4 milyar dolar ile Almanya, 
889 milyon dolar ile İtalya ve 870 
milyon dolar ile Birleşik Krallık oldu. 
İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 
49,2 olurken, ilk 20 ülkenin payı 
yüzde 67 seviyesinde.

Ülke gruplarına göre ihracata 
bakıldığında ise, en büyük 
pazar olan Avrupa Birliği’nin 
ihracatımızdaki payı 7,4 milyar 
dolarlık bir hacim ile yüzde 50 
seviyesine yükseldi. Söz konusu 
durum, AB’nin iç pazarındaki 
toparlanmanın ihracata olumlu 
etkisi olarak değerlendirildi. AB 
haricindeki diğer Avrupa ülkelerini 
de hesaba katıldığında Türkiye’nin 

ihracatında Avrupa kıtasının payı 
yüzde 57,4 olarak gerçekleşti.

Diğer ülke gruplarına 
bakıldığında, Yakın ve Orta Doğu 
ülkelerine yüzde 8 artış ile 2,8 
milyar dolar, Afrika kıtasının 
tamamına yüzde 5,3 artış ile 1,4 
milyar dolar, Uzak Doğu ülkelerine 
ise yüzde 5’e yakın bir artış ile 988 
milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

53 ilin ihracatı arttı
Ocak ayında 53 ilin ihracatı 

artarken en çok ihracat 
gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla,

5,6 milyar dolarla İstanbul, 1,3 
milyar dolarla Kocaeli ve 1,2 milyar 
dolarla Bursa oldu. En dikkat çekici 
artışlar ise yüzde 110 artışla 30 
milyon dolar ihracata imza atan 
Karabük, yüzde 33 artışla 11 milyon 
dolara ulaşan Kırklareli ve yüzde 
33 artışla 17 milyon dolar ihracat 
yapan Giresun’da yaşandı.

Ocak ayında Türk lirası ile açılan 
beyannamelere göre, 174 ülkeye 
toplam 4,4 milyar TL tutarında 
ihracat gerçekleştirildi; 6 bin 404 
firma ihracat işlemlerinde Türk 
Lirasını tercih etti. 

Miktar bazında ihracat Ocak 
ayında, geçen yıla göre yüzde 
13,9 artarak 12,9 milyon ton 
olarak gerçekleşti. Avro-dolar 
paritesinde 2018 yılı sonundan bu 
yana gözlenen gerileme, ihracata 
etki eden önemli değişkenlerden 
biri olarak ön plana çıkıyor. Ocak 
ayında paritedeki gerilemenin 
negatif etkisi 197,8 milyon dolar 
olarak gerçekleşti.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 
tarafından Aralık 2019 dönemine ilişkin ödemeler 
dengesi verileri açıklandı. Cari işlemler açığı, 2018’in 
Aralık ayına göre 1 milyar 731 milyon dolar artarak 
2 milyar 798 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun 
sonucunda, cari işlemler hesabı, 2019 yılında 1 
milyar 674 milyon dolar fazla verdi. Söz konusu ge-
lişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret 
açığının 2 milyar 89 milyon dolar artarak 3 milyar 
402 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 
93 milyon dolar artarak 1 milyar 87 milyon dolara 
yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası ise 1 mil-
yar 429 milyon dolar azalarak 1 milyar 454 milyon 
dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi altında 
seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2018 
yılının Aralık ayına göre 214 milyon dolar artarak 1 
milyar 112 milyon dolara yükseldi.

Portföy yatırımlarında çıkış
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, 

geçen yılın Aralık ayında 281 milyon dolar düzeyinde 
gerçekleşti. Bu dönemde, portföy yatırımları 871 
milyon dolar net çıkış kaydetti.

Aynı dönemde yurt dışı yerleşikler hisse senedi 
piyasasında 89 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma 
senetleri piyasasında ise 12 milyon dolarlık net alış 
yaptı.

Yurt dışında tahvil ihraçlarıyla ilgili Aralık 2019’da 
bankalar 206 milyon dolar net borçlanma gerçekleş-
tirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt 
dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 
272 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içinde-
ki mevduatları 333 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili Aralık 
2019’da genel hükümet 45 milyon dolar net kulla-
nım gerçekleştirirken, bankalar ve diğer sektörler 
sırasıyla 13 milyon dolar ve 3 milyar 27 milyon doları 
net geri ödeme yaptı. Resmi rezervlerde ise ge-
çen yılın Aralık ayında 539 milyon dolar net azalış 
yaşandı.

Yılsonu güncellemeleri
TCMB açıklamasına göre, “Revizyon Politikası” 

doğrultusunda yapılan yıl sonu çalışmaları kapsa-
mında, ödemeler dengesi istatistiklerinde 2015’ten 
itibaren dış ticaret, hizmetler, doğrudan yatırımlar, 
portföy yatırımları ve diğer yatırımlar kalemleri baş-
ta olmak üzere çeşitli güncellemeler yapıldı. Yapılan 
güncellemeler neticesinde Net Hata ve Noksan ka-
lemi, 2013’te 660 milyon dolar, 2014’te 1 milyar 337 
milyon dolar ve 2018’de 1 milyar 124 milyon dolar 
artış gösterirken, 2015’de 19 milyon dolar, 2016’da 1 
milyar 694 milyon dolar, 2017’de 280 milyon dolar 
ve 2019’un ocak-kasım döneminde ise 1 milyar 929 
milyon dolar düşüş kaydetti.

GÖSTERGE

2019’da cari işlemler hesabı
1,7 milyar dolar fazla verdi

Cari işlemler hesabı Aralık 2019’da 2,8 milyar dolar açık verirken, 2019 genelinde 
1,7 milyar dolar fazla verdi.
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Kasım ayına ilişkin işgücü istatistiklerine göre 
söz konusu dönemde istihdam oranı 0,7 puan 
azalarak yüzde 32,6’ya, işgücüne katılma 

oranı da 0,3 puanlık azalışla yüzde 43,2 seviyesine 
geriledi. İşgücü piyasasında ise bir önceki döneme 
göre sanayi istihdamından kaynaklı sınırlı bir 
iyileşme gözlendi.

Türkiye’de Kasım 2019 döneminde işsizlik oranı 
2018’in aynı dönemine göre 1 puan arttı ve yüzde 
13,3 oldu. Ancak, Ağustos 2019’daki yüzde 14 
işsizlik oranından sonra başladığı düşüş trendini 
sürdüren işsizlik oranında ekonomik aktivitedeki 
kıpırdanmanın etkisi gözleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine 
göre Kasım 2019 döneminde 2018’e göre sanayi 
sektöründe 102 bin yeni istihdam yaratıldı. Kasım 
2019’da sanayi üretimindeki yüzde 5,1’lik büyüme 
de dikkati çekmişti. Türkiye’nin en iyi turizm 

yıllarından biri olan geçen yıl Kasım 2019’da turizm 
sektöründe 1 yılda yeni istihdam 115 bin kişi oldu. 
Ne var ki turizm ve imalat sanayindeki olumlu 
gelişmeler işsizlik oranını yüzde 13 seviyesinin altına 
indirmeye yetmiyor. İnşaat sektörü istihdam kaybını 
hızla sürdürüyor.

Sektörler
Kasım 2019’de inşaat sektörü istihdamı 253 bin 

kişi azaldı ve sektörün toplam istihdamı 1 milyon 
585 bin kişiye geriledi. Bu rakam 2014 yılındaki 
inşaat sektörü istihdamından daha düşük bir veriye 
işaret ediyor. Mevsimsel etkilerin de desteğiyle mart 
dönemine kadar inşaatta istihdam kaybının sürmesi 
bekleniyor.

TÜİK verilerine göre istihdam edilenlerin sayısı 
2019 Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 145 bin kişi azalarak 28 milyon 169 

Kasım ayında 
işsizlik yüzde 13,3’e yükseldi
İşsiz sayısı Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre 327 bin kişi artarak 4 milyon 
308 bine yükseldi. Aynı dönemde işsizlik oranı 1 puan artarak yüzde 13,3 seviyesinde 

gerçekleşirken, tarım dışı işsizlik oranı 1,1 puanlık artışla yüzde 15,4’e, genç nüfusta işsizlik 
ise 0,9 puan artışla, yüzde 24,5’e yükseldi.
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bin kişi, istihdam oranı ise 0,9 
puanlık azalış ile yüzde 45,6 
oldu. Bu dönemde, istihdam 
edilenlerin sayısı tarım 
sektöründe 147 bin, inşaat 
sektöründe 253 bin kişi 
azalırken, sanayi sektöründe 
102 bin, hizmet sektöründe 
ise 152 bin kişi arttı. İstihdam 
edilenlerin yüzde 17,3’ü tarım, 
yüzde 20,4’ü sanayi, yüzde 
5,6’sı inşaat, yüzde 56,6’sı ise 
hizmet sektöründe yer aldı.

TÜİK verilerine göre 
Kasım 2019 döneminde 
önceki yılın aynı dönemine 
göre ticaret sektöründe 
istihdam kaybı 109 bin 
oldu. Ekim 2019’de ise 119 
bin kişilik kayıp yaşanmıştı. 
İnşaat gibi ticaret sektörü 
de istihdam açısından 
alarm veren sektörlerden. 
Finans sektörü 47 bin kişilik, 
ulaştırma 23 bin, eğitim 37 
bin, sağlık 77 bin kişilik yeni 
istihdam yaratmış. Ancak 
kamu yönetimi ve savunma 
sektöründe 18 bin kişilik, 
idari destek ve hizmet 
faaliyetlerinde ise 5 bin kişilik 
kayıp var.

Ekonomik aktiviteyle 
paralel düşüş
Analistlerin yorumlarına 

göre 2019’un son ayı da 
yüksek işsizlik oranı ile 
geçecek. Hükümetin Yeni 
Ekonomi Programı’na göre 
2019 sonu için işsizlik oranı 
beklentisi yüzde 12,9; 2020 
için ise yüzde 11,8. YEP’te 
işsizlik oranının tek haneli 
günlerine 2022’den önce 
dönmesi beklenmiyor. 
2020’nin ilk çeyreğinden 
itibaren hem ekonomik 
toparlanma hem de 
mevsimsel olarak turizm ve 
inşaatta canlanmayla işsizlik 
oranında gerileme bekleniyor. 
Yaz aylarında yılın en düşük 
işsizlik oranları bekleniyor.

Euro Bölgesi olumsuz seyre karşın işsizlik

10 senenin en düşük 
seviyesinde

Ekonomik koşulların kötüleşmesine rağmen 19 ülkeyi kapsayan Euro 
Bölgesi’nde Şubat ayı işsizlik oranları son on yılın en düşük seviyesini 

korudu. Avrupa İstatistik Dairesi’nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre Euro 
Bölgesi’nde Şubat ayında işsizlik oranı yüzde 7,8 oldu. Eurostat’ın verilerine 
göre Şubat ayı işsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına oranla 1 milyon 169 bin 

kişi azalarak 12 milyon 73 bine düştü. 2018 yılında yüzde 8,5 seviyesinde 
olan işsizlik oranları, Euro borç krizi döneminde yüzde 12 seviyesine 

tırmanmıştı.
Ancak Eurostat’ın verilerine göre ülkelerin işsizlik oranları arasındaki 

uçurum farkı varlığını sürdürüyor. Şubat ayı itibarıyla en düşük işsizlik 
yüzde 1,3 ile Çekya’da ölçüldü. En yüksek işsizlik oranı ise yüzde 18 ile 

Yunanistan ve yüzde 13,9 ile İspanya’da kaydedildi.
Ekonomide son dört yılın en düşük büyüme oranının gerçekleştiği Euro 

Bölgesi için resesyon uyarısı yapılmıştı. Zayıflayan küresel ekonomi, ticaret 
savaşları ve Brexit’in yaratmış olduğu belirsizlik nedeniyle Ekonomik 

İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) 2019 yılı için büyüme tahminlerini 
yüzde 1,8’den yüzde 1’e düşürmüştü.
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Sanayi üretimi mevsim 
ve takvim etkisinden 
arındırılmış olarak 

bir önceki aya göre yüzde 
1,9; son çeyrekte de önceki 
yılın çeyreğine göre yüzde 
5,8 oranında artış gösterdi. 
Önceki yılın Aralık ayında 
yaşanan sert daralma, 
sanayi üretimimin 2019 
Aralık döneminde güçlü 
artış göstermesini sağladı. 
Takvim etkisinden arındırılmış 
artış 8,6; arındırılmamış 
artış yüzde 9,6 oldu. Sanayi 
üretimi 2019’da ortalamada 
ise yüzde 0,6 daraldı.

Sanayi üretimi, baz 
etkisinin desteğiyle pozitif 
bölgedeki seyrini sürdürüyor. 
Aralık ayında yıllık bazda 

Aralık’ta sanayi üretiminde 
artış yüzde 8,6

Aralık ayında sanayi üretimi 2018’de yaşanan yüzde 9,9’luk düşüşten kaynaklı baz 
etkisine bağlı olarak yüzde 8,6 arttı. Yıllık olarak ise yüzde 0,6 düşüş kaydetti.



75ŞUBAT 2020

GÖSTERGE

yüzde 6,7 artması beklenen sanayi 
üretimi, yüzde 8,6 artış gösterdi. 
Arındırılmamış verilere göre sanayi 
üretimi artışı yüzde 9.5 olarak 
hesaplandı. Sanayi üretimi aylık 
bazda ise yüzde 1,9 arttı.

Sanayi ortalamada 
yüzde 0.6 daraldı
Sanayi üretimi, 2019 yılında 

adeta “V” çizdi. Aralık ayı güçlü baz 
etkisiyle yüzde 10’lara ulaşsa da, 
yıllık ortalama yüzde 0,6 düşüşe 
işaret etti. Sanayi üretimi 2018 
yılında ise ortalama yüzde 1,3 artış 
göstermişti.

Sektörler
Sanayinin alt sektörleri 

incelendiğinde, 2019 yılı Aralık 
ayında madencilik ve taşocakçılığı 
sektörü endeksi bir önceki aya göre 
yüzde 4,1; imalat sanayi sektörü 
endeksi yüzde 1,9 ve elektrik, gaz, 
buhar ve iklimlendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 
arttı.

Öte yandan takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi üretimi 2019 yılı 
dördüncü çeyreğinde bir önceki 
yılın aynı çeyreğine göre yüzde 
5,8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre 
mevsim ve takvim etkilerinden 

arındırılmış sanayi üretimi ise 
yüzde 1,5 artış gösterdi.

İmalat sanayi 8.1 puan 
katkı verdi
İmalat sanayi, yıllık bazda 

8,1 puan katkı sundu. TÜİK 
verilerine göre, yıllık bazda 
sanayinin alt sektörleri 
incelendiğinde, madencilik 
ve taşocakçılığı sektörü 
endeksi bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 9,8; imalat 
sanayi sektörü endeksi yüzde 
9,1 ve elektrik, gaz, buhar 
ve iklimlendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü endeksi yüzde 
0,3 arttı.

İmalat sanayinde büyümeyi 
sürükleyen sektörlerin başında 
gıda geliyor. Gıda sektörü yıllık 
üretimini yüzde 8,1 arttırdı 
ve imalat sanayi büyümesine 
1,1 puanlık katkı sağladı. Tekstil 
sektörü yüzde 11,6; giyim ise 
yüzde 10,7 üretim artışı yakaladı. 
Bu iki sektörden 1,9 puanlık katkı 
geldi. İhracatçı sektörlerden kimya 
sektöründe yüzde 10,5 büyüme 
karşılığında 0,5 puanlık katkı var. 
Kauçuk ve plastik imalatında da 
yüzde 9,3’lük artıştan 0,5 puan 
katkı sağlandı.

Tüm verilerde revizyon
TÜİK’in açıkladığı verilere göre, 

Aralık 2019’de mevsim ve takvim 
etkisinden arındırılmış olarak sanayi 
üretimi aylık yüzde 1,9; takvim 
etkisinden arındırılmış olarak yıllık 
yüzde 8,6 arttı. 2019’un yanı sıra 23 
ayın en yüksek artışını yakalayan 
sanayi verisine karşılık TÜİK tüm 
eski aylarda revizyona gitti. Kasım 
2019’da yıllık büyüme yüzde 5,1 
açıklanmışken yüzde 4,9’a çekildi.

2020 yılı Ocak ayında, 
imalat sanayinde kapasite 
kullanımı, yüzde 75,5 seviyesinde 
gerçekleşti. Üretim yapan 
1784 işyeri tarafından İktisadi 
Yönelim Anketi’ne verilen 
yanıtların toplulaştırılması yoluyla 
hesaplanan kapasite kullanım 
oranı, bir önceki aya göre 1,5 
puan azaldı. Mevsimsel etkilerden 
arındırılmış kapasite kullanım 
oranı (KKO-MA) ise bir önceki aya 
göre 1,1 puan azalarak yüzde 75,8 
seviyesinde gerçekleşti.

Kapasite kullanım oranı yüzde 75,5

Cirolar yüzde 
21 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet 
sektörleri toplamında ciro endeksi 
2019 yılı Aralık ayında, bir önceki 

yılın aynı ayına göre yüzde 21 artış 
kaydetti. Endeksin alt kalemleri olan 
ticaret ciro endeksindeki yüzde 26,9 
ve hizmet ciro endeksindeki yüzde 
22,3’lük artış dikkat çekti. Türkiye 

İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 
yapılan açıklamaya göre, yıllık sanayi 

sektörü ciro endeksi yüzde 16,8; 
inşaat ciro endeksi yüzde 8,1 büyüdü.
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Tüketici enflasyonu geçtiğimiz ay aylık yüzde 1,35 arttı, yıllık enflasyon yüzde 
12,15’e çıktı. Ocak’ta enflasyonu en çok artıran gıda grubu olurken, politika faizi 

enflasyonun 0,9 puan altında kaldı.

Türkiye’de tüketici enflasyonu 2020 yılına hızlı giriş 
yaptı. Tüketici enflasyonu aylık Ocak’ta yüzde 1,35 ar-
tarken yıllık enflasyon yüzde 12,15’e yükseldi. Piyasanın 
beklentisi aylık artışın yüzde 1,1 civarında artması yıllık 
enflasyonun ise yüzde 11,8 civarındaydı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 
ekmek zamları, et fiyatlarındaki artış, havaların kötü 
gitmesiyle taze sebze ve meyve fiyatlarındaki yükseliş, 
enflasyonu beklentiyi aşmasındaki ana etkenler olarak 
ön plana çıktı. Mevcut enflasyon için 0,9 puan, gelecek 
enflasyona göre ise 0,75 puan negatif reel getiri söz 
konusu olduğu için piyasa, Merkez Bankası’nın Şubat 
toplantısını pas geçmesini bekliyor.

Ekmeğe yüzde 4,13 zam
TÜİK verilerine göre gıdada en fazla artış yüzde 

81,46 ile patlıcanda gerçekleşti. Patlıcan fiyatı nere-

deyse iki katına yaklaşmış olsa da özellikle ekmekteki 
yüzde 4 ve sığır eti başta olmak üzere et fiyatların-
daki yüzde 2 civarındaki yükseliş, patlıcandan daha 
etkili oldu. Bunun yanı sıra mevsimi olmasına rağmen 
ıspanak yüzde 15, karnabahar yüzde 14, kabak yüzde 19 
kuru soğan yüzde 20 arttı. Gıda ve içecek grubundaki 
yüzde 4,65’lik aylık yükseliş, manşet enflasyonu 1,06 
puan arttırdı.

Vergi indirimi fiyata yansıdı
Giyim ve ayakkabı grubunda kış indirim sezonuna 

girildi ve bu grupta fiyatlar yüzde 6,65 azaldı ve man-
şet enflasyonu 0,46 puan geriletti. Ev eşyası grubunda 
mobilya KDV indiriminin fiyatları az da olsa etkilediği 
görülüyor. Oturma, yemek odası grupları, yataklar yüz-
de 4 ila 7 arasında fiyat indirimleri yaşamış ve bu da ev 
eşyası grubunun enflasyonunu yüzde 1,44 düşürmeye 

GÖSTERGE

Enflasyon Ocak’ta 
yüzde 1,35 ile beklentiyi aştı
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yetmiş durumda. Manşet enflasyona 
bu gruptan indirici katkı 0,11 puan 
seviyesinde gerçekleşti.

Otomobil yıla artışla girdi
Ulaştırma grubu yine gıda gibi 

manşet enflasyonda ağırlığı düşürü-
len gruplardan oldu. Ama bu grubun 
Ocak ayında yüzde 0,87 olan aylık 
enflasyonu, manşet enflasyonu 0,14 
puan arttırdı. Bunda en büyük etki, 
dizel otomobildeki yüzde 20 fiyat 
yükselişinden kaynaklandı. Benzinli 
otomobil fiyatları ise yüzde 6 civa-
rı arttı. İthallerde yeni modellerin 
gelişinin Şubat’a kalması ve sadece 
yerli üretimde yeni modellerin olması 
ile kur yükselişi otomobilde fiyatları 
artırdı. Ağırlıkları sepette az olsa ve 
enflasyonu çok etkilemese de köprü 
geçişleri yüzde 9,94; tren biletleri 
yüzde 17,3; uçak biletleri yüzde 23,7 
zamlandı. TÜİK’ten yapılan açıklama 
şu şekilde:

Tüketici fiyatları
“Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 

yıllık yüzde 12,15, aylık yüzde 1,35 arttı. 
TÜFE’de (2003=100) 2020 yılı Ocak 
ayında bir önceki aya göre yüzde 1,35; 
bir önceki yılın Aralık ayına göre yüz-
de 1,35; bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 12,15 ve on iki aylık ortalamalara 
göre yüzde 14,52 artış gerçekleşti. 
Yıllık en düşük artış yüzde 2,14 ile 
haberleşme grubunda gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre 
artışın düşük olduğu diğer ana gruplar 
sırasıyla, yüzde 5,66 ile eğlence ve 
kültür, yüzde 6,00 ile giyim ve ayak-
kabı ve yüzde 7,51 ile ev eşyası oldu. 
Buna karşılık, bir önceki yılın aynı 
ayına göre artışın yüksek olduğu ana 
gruplar ise sırasıyla, yüzde 42,21 ile 
alkollü içecekler ve tütün, yüzde 15,11 
ile eğitim ve yüzde 15,01 ile çeşitli mal 
ve hizmetler oldu. Aylık en yüksek 
azalış yüzde 6,65 ile giyim ve ayakka-
bı grubunda oldu.

Ana harcama grupları
Ana harcama grupları itibarıyla 

2020 yılı Ocak ayında azalış gösteren 
diğer gruplar ise, yüzde 1,44 ile ev 

eşyası, yüzde 0,25 ile haberleşme ve 
yüzde 0,02 ile alkollü içecekler ve 
tütün oldu. Buna karşılık, ana harca-
ma grupları itibarıyla 2020 yılı Ocak 
ayında artışın yüksek olduğu gruplar 
ise sırasıyla, yüzde 4,88 ile çeşitli mal 
ve hizmetler, yüzde 4,65 ile gıda ve 
alkolsüz içecekler ve yüzde 3,96 ile 
sağlık oldu.

Ocak 2020’de, endekste kapsanan 
418 maddeden, 125 maddenin ortala-
ma fiyatında düşüş gerçekleşirken, 25 
maddenin ortalama fiyatında değişim 
olmadı. 268 maddenin ortalama fiya-
tında ise artış gerçekleşti.

Yİ-ÜFE
Yurt içi üretici fiyat endeksi 

(Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 8,84; aylık yüzde 
1,84 arttı. Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 
yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 
yüzde 1,84; bir önceki yılın Aralık 
ayına göre yüzde 1,84; bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 8,84 ve on iki 
aylık ortalamalara göre yüzde 15,71 
artış gösterdi.

Sanayi
Sanayinin dört sektörünün 

yıllık değişimleri; madencilik ve taş 
ocakçılığında yüzde 12,76; imalatta 
yüzde 8,45; elektrik, gaz üretimi ve 
dağıtımında yüzde 13,07; su temininde 
yüzde 4,27 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık 
değişimleri; ara malında yüzde 5,15; 
dayanıklı tüketim malında yüzde 8,93; 
dayanıksız tüketim malında yüzde 

13,37; enerjide yüzde 13,75; serma-
ye malında yüzde 8,78 artış olarak 
gerçekleşti.

Sanayinin dört sektörünün aylık 
değişimleri; madencilik ve taş ocakçılı-
ğında yüzde 2,33; imalatta yüzde 1,85; 
elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında 
yüzde 0,95; su temininde yüzde 5,46 
artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık 
değişimleri; ara malında yüzde 1,36; 
dayanıklı tüketim malında yüzde 2,60; 
dayanıksız tüketim malında yüzde 1,71; 
enerjide yüzde 3,01; sermaye malında 
yüzde 2,55 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık en yüksek azalış yüzde 2,23 
ile kağıt ve kağıt ürünlerinde gerçek-
leşti.

Yıllık en fazla azalış; yüzde 2,23 ile 
kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 0,70 ile 
giyim eşyası, yüzde 0,46 ile bilgisa-
yarlar ile elektronik ve optik ürünler 
olarak gerçekleşti. Buna karşılık tütün 
ürünleri yüzde 64,40; ham petrol ve 
doğal gaz yüzde 25,49; temel ecza-
cılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 
24,94 ile endekslerin en fazla arttığı 
alt sektörler oldu.

Aylık en fazla azalış; yüzde 9,68 
ile tütün ürünleri, yüzde 0,65 ile giyim 
eşyası, yüzde 0,57 ile kağıt ve kağıt 
ürünleri olarak gerçekleşti. Buna kar-
şılık diğer ulaşım araçları yüzde 11,27; 
ham petrol ve doğal gaz yüzde 7,05; 
kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 
5,52 ile endekslerin en fazla arttığı alt 
sektörler oldu.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak ayı bütçe uy-
gulama sonuçlarına göre, merkezi yönetim bütçesi 
Ocak ayında 21,5 milyar lira fazla verdi.  Geçtiğimiz 
Ocak ayında merkezi yönetim bütçe gelirleri bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre yüzde 26 oranında artarak 
122 milyar 170 milyon liraya yükseldi.

Merkezi yönetim bütçe giderleri ise yıllık bazda 
yüzde 9,6 oranında artarak 100 milyar 669 milyon 
lira olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 
87,9 milyar lira ve faiz dışı fazla ise 34,2 milyar lira 
oldu.

Öte yandan Merkez Bankası’nın (TCMB) yaklaşık 
40 milyar TL tutarındaki kâr dağıtımı 2019 sonrası 
2020’de de erkene Ocak ayına alınmıştı. Bütçenin 
fazla vermesinde bu tutar temel belirleyici unsur 
oldu. 2020 yılı Ocak ayı bütçe gerçekleşmeleri şöyle 
oldu: 

Vergi gelirleri 67,4 milyar lira
Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak ayı itibarıyla 

122 milyar 170 milyon lira olarak gerçekleşti. Vergi 
gelirleri 67 milyar 416 milyon lira, genel bütçe vergi 
dışı gelirleri ise 53 milyar 375 milyon lira oldu. 2020 
yılı Ocak ayı vergi gelirleri tahsilatı 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,1 
oranında arttı. Vergi gelirlerinin bütçe 
tahminine göre gerçekleşme oranı ise 
2019 yılında yüzde 7,4 iken 2020 yılında 
yüzde 8,6 oldu.

2019 yılı Ocak ayında bütçe gelirleri 
96 milyar 951 milyon lira iken 2020 
yılının aynı ayında yüzde 26 oranında 

artarak 122 milyar 170 milyon liraya yükseldi. Bütçe 
tahminine göre bütçe gelirlerinin Ocak ayı gerçek-
leşme oranı 2019 yılında yüzde 11 iken 2020 yılında 
yüzde 12,8 oldu. 

Bütçe giderleri yüzde 9,6 arttı
Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak ayı itibarıy-

la 100 milyar 669 milyon lira olarak gerçekleşti. Ocak 
ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
9,6 oranında artarken; giderlerin bütçe ödeneklerine 
göre gerçekleşme oranı ise 2019 ve 2020 yıllarında 
yüzde 9,6 ve 9,2 oldu. 

Faiz harcamaları 12 milyar 745 milyon lira, faiz 
hariç harcamalar ise 87 milyar 924 milyon lira olarak 
gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 4 oranında artarak 87 mil-
yar 924 milyon lira oldu. Faiz hariç giderlerin bütçe 
ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise yüzde 9,2 
olarak açıklandı. 2020 yılında merkezi yönetim bütçe 
giderleri için öngörülen 1 trilyon 95 milyar 461 milyon 
lira ödenekten Ocak ayında 100 milyar 669 milyon 
lira gider gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında ise 91 
milyar 860 milyon lira harcama yapılmıştı.
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bütçe 
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fazla verdi

Merkezi yönetim bütçesi, Ocak ayında Merkez Bankası kâr transferi ile 21,5 milyar lira 
fazla verdi. Ocak ayında bütçe gelirleri 122,2 milyar lira olurken; bütçe giderleri ise

 100,7 milyar lira olarak açıklandı. Aynı dönemde faiz dışı fazla ise 34,3 milyar lira oldu.
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