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Covid-19’u yanı ensemizde hissettiğimizden bu yana 
15 ayı geride bırakıyoruz. Aşılama ile ilgili beklediğimiz o 
an geldi ve çok hızlı bir şekilde toplumun tüm kesimleri-
ne ulaşılmakta ve alternatif aşı seçeneği sunulmaktadır. 
Emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Pan-
demi öncesine dönmek istiyorsak, toplumun tamamına 
yakını aşılanmalı ve bu süreç hızlandırılmalıdır. Bireyler 
olarak, bizler de üzerimize düşen hassasiyeti göstermek 
zorundayız. 

Bununla birlikte; küresel salgının, küresel bir ekono-
mik krize dönüşmesinin ardından, kısmi de olsa topar-
lanma sinyalleri alınmaktadır. 

Dünya Ticaret Örgütü küresel mal ticaret hacminde 
2021 yılında %8 artış beklerken, Dünya Bankası Haziran 
Raporu’nda; küresel ekonomik toparlanmanın güçlü 
olduğu ancak, pek çok gelişmekte olan ülkenin salgını-
nın kalıcı etkileriyle mücadele ettiği görüşünde. Büyüme 
beklentilerini de yukarı yönlü revize ederek, küresel 
ekonomi için %5,6, Türkiye için %5, ABD için %6,8, Çin 
için %8,5 ve Avro Bölgesi için de %4,2 öngörüsünü 
paylaştı. Raporda, söz konusu toparlanmaya rağmen, 
üretimin ise salgın öncesi seviyelerin aşağısında seyre-
deceği beklentisine yer verildi ki, aşılamadaki hız içeride 
de üretim ve talebi yeniden şekillendirecektir.

İngiltere’de düzenlenen G-7 zirvesinin nihai bildiri-
sinde de koronavirüs ile mücadele konusu öne çıkmış 
ve G-7 ülkeleri gelecek yıl 1 milyar doz ekstra aşı temini 
taahhüdünde bulunmuştur. Ayrıca, G-7 toplantısında 
ülkemizi de ilgilendiren;

l Çin’in Kuşak ve Yol projesine karşı yeni bir alterna-
tif altyapı destek programı, 

l Dünya genelinde adil bir vergi sistemine olan 
ihtiyaç, 

l Rusya ile istikrarlı ve öngörülebilir ilişkilerin G-7 
ülkelerinin çıkarına olduğu, 

l Sıfır emisyonlu araçların yükselişini sağlamak için 

dizel ve benzinli araçlardan çıkış sürecinin hızlandırılma-
sı,

l En geç 2050’ye sıfır karbon emisyonu hedefleri 
vurgulanırken, 2030’a kadar toprakların ve okyanusların 
en az yüzde 30’unun korunması ve 2025’e kadar da 
iklim finansmanının yükseltilmesi hedefleri belirlendi.

Küresel ekonomide gerek bireysel gerekse kurulan 
stratejik işbirlikleri ile üretime dair yeni bir yol çizilirken; 
enflasyon oranı çok yüksek sayılı ülkelerden biri olarak; 
Mayıs ayında; yıllık TÜFE’nin %16,59, Yurtiçi Üretici Fiyat 
Endeksi’nin %38,3 oranında artması, üreticimizin üstün-
deki maliyet baskısını açıkça göstermektedir. Burada asıl 
önemli olan, Yİ-ÜFE’deki artış ve bu artışta %41,27 ile 
imalat sanayinin rolüdür. Yurt Dışı Üretici Fiyat Endek-
si’nde de imalattaki artış %39,61’dir. Yani sanayici, hem 
içeride hem de küresel piyasalarda çok ciddi maliyet ar-
tışları ve değer kaybına uğrayan TL ile birlikte her geçen 
gün eriyen rekabet gücü ile karşı karşıyadır. 

Özel sektörümüzün her zamanki dinamik yapısı ve 
krizlere karşı tecrübesi ile üretim, ihracat, istihdam ke-
sintiye uğramamış olabilir. Ancak, sanayi 5.0’ın, döngü-
sel üretimin, yeşil ekonominin üretimi tamamen yeniden 
şekillendirdiği bir çağda, üretimin niteliği açısından 
günü kurtaran değil, geleceği kurgulayan daha somut 
adımlara ve projelere ihtiyaç bulunmaktadır. Bunun için 
de reel sektörün rekabet gücünü artıran programlar 
ivedilikle hayata geçirilmelidir.

Covid sonrası döneme hızla yaklaşırken, açıkları-
mızı kapatma, eksiklerimizi tamamlama açısından son 
virajda olduğumuzu da unutmamalıyız. Zira, sonrası için 
hem rekabet gücü, hem de piyasada var olabilme adına 
çok geç kalabiliriz.

Önümüze güvenle bakacağımız, sağlık endişelerimi-
zin geride kaldığı, salgının gölgesinde geçirdiğimiz son 
bayram olması dileği ile sevdiklerinizle birlikte sağlıklı 
ve mutlu bir bayram diliyorum.

TOPLU AŞI İLE GELEN UMUT!

Ender YORGANCILAR
Ege Bölgesi Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

ender.yorgancilar@ebso.org.tr

       @EYorgancilar
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, İzmir 

Kaynak Verimliliği Programı 
kapsamında kurulacak olan İzmir 
Kaynak Verimliliği Merkezi’nin 
kente önemli katkılar sağlayacağını 
belirterek “Dünyada kuralların 
yeniden yazılacağı bir dönüşümün 
arifesinde, Sanayi 4.0 ekseninde 
şekillenen sanayi dönüşümünü 
İzmir’de hayata geçirmek adına 
İzmir Kaynak Verimliliği Merkezi 
önemli bir rol oynayacak. Merkezde 
uygulanacak program ile İzmir 
sanayisinin ihtiyaçlarına yanıt 
verecek uzmanlıkları kente transfer 
edeceğiz” dedi.

Kaynak verimliliği uygulamaları 
alanında kapasite oluşturmak 
amacıyla EBSO, İZKA, Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı ve 
RWTH Aachen Teknik Üniversitesi 
işbirliğiyle hayata geçirilecek olan 
İzmir Kaynak Verimliliği Merkezi’nin 
lansman toplantısı, çevrimiçi olarak 
gerçekleştirildi.

Çevresel sürdürülebilirlik 
için dönüşüm
Toplantının açılış konuşmasını 

yapan EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, 
dünyanın salgın sonrasında 
ekonomi ve sanayi kurallarının 
yeniden yazılacağı bir dönüşüm 
içerisinde olduğunu belirterek “Söz 
konusu dönüşümü hep birlikte 
yaşıyoruz. Bu süreçte çevreye 
saygılı üretim yaklaşımlarının 
otomasyonunu sağlamanın yolu, 

dijitalleşme ile değer zincirlerinin 
bütün adımlarının hızlı bir biçimde 
atılmasından geçiyor. Çevresel 
sürdürülebilirlik odağında 
sanayileşmenin dördüncü 
aşamasında olan Sanayi 4.0 
ekseninde şekillenen dönüşümü 
İzmir’de hayata geçirmek 
zorundayız” dedi.

Üretimde entegrasyon ile 
verimlilik artışı
Yorgancılar, iki bileşenli olarak 

yürütülecek olan programda 
Endüstriyel Simbiyoz Bileşeni 
kapsamındaki faaliyetlerin 
Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) ile, Dijital 
Dönüşüm Bileşeni kapsamındaki 
faaliyetlerin ise RWTH Aachen 
Teknik Üniversitesi Avrupa 4.0 
Dönüşüm Merkezi işbirliğiyle 
yürütüleceğini söyledi. Yorgancılar, 
“Bu program ve kurulacak olan 
İzmir Kaynak Verimliliği Merkezi, 
sağlayacağı avantajları itibariyle 

İzmir’in sanayi üretiminde daha 
rekabetçi olmasını sağlayacak. 
Bir sektörün hurdası, bir diğer 
sektörün hammaddesini 
oluşturuyor; bu bağlamda 
oluşturulacak entegrasyon 
ile maliyetler olumlu yönde 
etkilenecek ve üreticilerimizin 
eli tedarik açısından güçlenecek. 
Süreç, dijital dönüşüm ve Sanayi 
4.0 uygulamaları ile birleşince 
verimlilikte gerçek anlamda bir 
iyileşme sağlanmış olacak. Bu 
program ile amacımız, endüstriyel 
simbiyoz ve dijital dönüşüm 
konularına entegre bir yaklaşımla 
çözüm bulmak. Merkezde 
uygulanacak program ile İzmir 
sanayisinin ihtiyaçlarına yanıt 
verecek uzmanlıkları kente transfer 
edeceğiz” diye konuştu.

Yorgancılar, sahip olduğu 
organize sanayi bölgeleri, serbest 
bölgeleri, yeni kurulan tarıma 
dayalı OSB’leri ve güçlü sanayi 
altyapısı ile İzmir Kaynak Verimliliği 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, EBSO, İZKA, Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı ve RWTH Aachen Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilecek olan İzmir 
Kaynak Verimliliği Merkezi’nin kaynak kullanımı ve dijitalleşmeyi entegre ederek kentin üretim 

gücünü artıracağını söyledi.

“İzmir Kaynak Verimliliği Merkezi, sanayi 
üretiminde rekabet gücümüzü artıracak”
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Merkezi’nin kente önemli katkılar 
sağlayacağını belirterek emek 
verenlere teşekkür etti.

Sahip çıkmamız 
gereken önemli bir hamle
Toplantıda konuşan İzmir Valisi 

Yavuz Selim Köşger de 2020 
yılının başından beri devam eden 
pandemi sürecinin, tüm dünyada 
eşi görülmemiş bir ekonomik 
çalkantıya sebep olduğunu söyledi. 
Pandeminin küresel ekonomide 
yeni bir yapılanmayı beraberinde 
getireceğini belirten Vali Köşger, 
“Özellikle salgın sonrası koşullarda 
verimlilik ve rekabet baskısı, 
yenilikçi fikirlere yatırım yapmayı, 
ürün ve hizmetlerin tasarım, 
üretim ve sunumunda teknolojiyi 
odağa almayı gerekli kılmaktadır. 
Günümüzde ülkeler, sanayileşmede 
hem kaynak verimliliğinin hem 
de dijital dönüşümün önemini 
kavramış olup bu dönüşümü 
gerçekleştirebilmek için yapılması 
gerekenlere odaklanmış 
durumdadır. Bu aşamada hem 
dünyadaki gelişmelere ayak 
uydurmak hem de salgının 

etkilerini fırsata çevirmek üzere, 
İzmir Kalkınma Ajansı ve Ege 
Bölgesi Sanayi Odası iş birliğinde 
hayata geçirilen İzmir Kaynak 
Verimliliği Programı daha da 
önemli bir hale gelmektedir. 
Program kapsamında bu konuda 
iyi uygulama örneklerine imza 
atmış olan UNDP ve Aachen Teknik 
Üniversitesi bünyesinde bulunan 
Avrupa 4.0 Dönüşüm Merkezi 
ile çalışılacak, bu kurumlardaki 
deneyim, İzmir’in ihtiyaçları 
doğrultusunda şekillendirilerek, 
sanayimizin hizmetine sunulacaktır. 

Sahip olduğumuz potansiyeli 
yerinde ve verimli kullanmak 
için önemli bir fırsat olan bu 
program ve devamında kurulacak 
olan Kaynak Verimliliği Merkezi, 
hepimizin sahip çıkması gereken 
önemli bir hamledir” ifadesini 
kullandı.

Konuşmaların ardından RWTH 
Aachen Teknik Üniversitesi 
Avrupa 4.0 Dönüşüm Merkezi 
Genel Müdürü Prof. Dr. Thomas 
Gartzen, İzmir’de uygulanacak olan 
programın yol haritası hakkında 
katılımcıları bilgilendirdi.

BM Dünya Gıda Programı yetkilileri, 
Yorgancılar’ı ziyaret etti

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda 
Programı (WFP) Ülke Direktör 
Yardımcısı Margaret Rehm ve 
beraberindeki heyet, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar’ı 
ziyaret etti. EBSO Yönetim 
Kurulu Üyesi İdil Yiğitbaşı’nın 
da eşlik ettiği toplantıda WFP 
yetkilileri, yürüttükleri projeler 
hakkında Başkan Yorgancılar’a 
bilgi verdi. Toplantıda EBSO ve 
BM Dünya Gıda Programı’nın 
geliştirebileceği ortak projeler 
hakkında görüş alışverişinde 
bulunuldu.
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2021 yılı ilk çeyreğine 
ilişkin büyüme verilerini 
değerlendiren Ege Bölgesi 

Sanayi Odası (EBSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar  
“Bu yılın ilk çeyreği ile birlikte 
normal dönemlerin karşılaştırmasına 
imkan veren son çeyreği geride 
bıraktık. Salgının etkilerinin henüz 
ülkemize yansımadığı geçen yılın 
ilk çeyreğinde yüzde 4,5 oranında 
büyüyen ekonomi bu yılın ilk 
çeyreğinde ise yüzde 7 oranında 
büyümüştür. Bu oran yüzde 4,6 
olan 1999-2020 dönemi ilk çeyrek 
ortalama büyüme hızlarının 
oldukça üzerindedir. Salgın ve 
kapanmalarla geçen bu yılın ilk 
çeyreğinde ekonominin bu oranda 
büyümesinde; üretim boyutunda 
sanayi sektörü, talep boyutunda 
ise yatırım ve tüketim belirleyici 
olmuştur” dedi.

Büyümeyi 
sürdürülebilir kılmak
Yorgancılar geçen yılın ilk 

çeyreğine oranla bu yıl yüzde 
27 düzeylerinde artan döviz 
sepeti nedeniyle mal ve hizmet 
ihracatının arttığını belirterek 
“İthalatın gerilemesi ise net dış 
talebin büyümeye pozitif katkı 
yapmasını sağlamıştır. Dolayısıyla 
yılın ilk çeyreğinde çift kanatlı bir 
büyüme yaşanmıştır. 2020 yılının 
ikinci çeyreğinde ekonominin 
çift haneli küçülmüş olması, bu 
yılın ikinci çeyreğinde çift haneli 
büyümeyi mümkün kılacak gibi 
görünmektedir. Bu yüksek büyüme 
hızlarının sürdürülebilir olması ve 
geniş halk kitlelerine istihdam ve 
refah olarak da yansıması en büyük 
temennimizdir” diye konuştu.

Anahtar: Sanayi ve ihracat
Türkiye’nin muhteşem bir 

potansiyeli olduğunu ancak bir 
türlü istikrarlı ve sürdürülebilir 
büyüme patikasına giremediğini 
vurgulayan Başkan Yorgancılar, 
“Salgın süreci de bir kez daha 

ortaya koymuştur ki ülkenin ihtiyacı 
olan nitelikte büyüme; sanayi ve 
ihracatla mümkün olabilecektir. Yılın 
ilk çeyreğinde sanayi sektörünün 
yüzde 11,7, imalat sanayinin ise 
yüzde 12,2 oranında büyümesi ve 
sektör mal ihracatının yüzde 16,8 
artması bu savı desteklemektedir. 
Ayrıca bu yılın ilk çeyreğinde sanayi 
sektöründe istihdamın 351 bin 
kişi artması da Türkiye’nin çıkışı 
nerede araması gerektiğini ortaya 
koymaktadır” dedi.

Yılın ilk çeyreğinde yatırımların 
toplamda yüzde 11,4, makine-
teçhizat yatırımlarının ise yüzde 
30,5 oranında büyümesinin 
yılın geri kalan bölümü için 
umut verdiğini de ifade eden 
Yorgancılar  “Arz yönünden 
inşaat, talep yönünden de tüketim 
çekişli büyüme stratejisinden 
artık vazgeçilmesi, yatırım ve 
ihracat ile büyümenin ön plana 
çıkarılması gerekmektedir. Bunun 
başarılabilmesi hem ciddi boyutlara 
ulaşması beklenen işsizliğin 

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar “Salgın süreci de bir kez daha ortaya koymuştur ki ülkenin ihtiyacı 
olan nitelikte büyüme; sanayi ve ihracatla mümkün olabilecektir. İmkanlarımızı daha iyi görmek için 

imkansızı denemek ve başarmak zorundayız” dedi.

Başkan Yorgancılar, ilk çeyrek 

büyüme verilerini değerlendirdi

“Sanayi,  
büyümede 
lokomotif 
görevini yerine 
getiriyor”
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azaltılmasına hem de orta ve uzun 
vadede cari açıksız sürdürülebilir 
büyümeye hizmet edecektir. 
Sanayicilerimizle yapılacak ortak 
akıl toplantıları ile orta ve uzun 
vadeli yatırım önceliklerinin 
belirlenmesi ve işlevsel teşvikler 
yardımıyla bunu başarmak ve 
salgınının yaralarını daha hızlı 
gidermek mümkün olabilecektir” 

dedi.  
Sanayicinin önündeki en büyük 

engellerin yüksek enflasyon ve 
buna bağlı yüksek finansman 
maliyeti ile enerji maliyetlerinin 
yüksekliği olduğunu hatırlatan 
Başkan Yorgancılar  “Salgının 
getirdiği belirsizlik ortamı bizleri 
zorluyor. İmkanlarımızı daha iyi 
görmek için imkansızı denemek 

ve başarmak zorundayız. Devletin 
makro ekonomik iklimi iyileştirmesi 
ve kurumsallaşmayı geliştirmesi, 
bizlerin de sanayi 4.0 ve bilgi 
toplumu referanslı yatırımları 
artırmamız ve vizyonumuzu 
yenilememiz gerekiyor. Devlet ve 
sanayicinin etkin işbirliği bizi ileriye 
taşıyacak en önemli ihtiyaçtır.” 
dedi.

EÇEV 
heyetinden 
ziyaret

Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) 
Yönetim Kurulu Başkanı Behice 
Yıldız Ünsal ve beraberindeki heyet, 
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’a 
nezaket ziyaretinde bulundu. 
Ziyarette iki kurum arasında 
gerçekleştirilebilecek işbirlikleri 
görüşüldü.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın SGK’ya 
bağlı çalışanlara aşı randevularının açılması 
ve organize sanayi bölgelerinde de mobil 

aşılama birimlerinin kurulması açıklaması iş dünyası 
tarafından memnuniyetle karşılandı. İzmir iş dünyası 
temsilcileri de tüm çalışanları aşıya davet etti. 
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar “Hükümetimizin bu kararı 
bizleri rahatlattı. Şimdi görev bize düşüyor. Tüm 
çalışanlarımızı aşı olmaya davet ediyorum” dedi. 
İZTO Başkanı Mahmut Özgener de aşının Covid-19’la 
mücadelede en önemli değer olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın tüm çalışanların 
aşılama takvimine eklenmesi açıklamasının ardından 
aşılama sayısı günlük 1 milyonu aştı. Pandemi 
sürecinde önemli sıkıntı yaşayan üretim, satış ve 
hizmet sektöründe karar sevinçle karşılanırken, 
aşılama konusunda bir sıkıntı yaşanmaması için İzmir 
İş dünyası temsilcileri üzerlerine düşen bir görev 
varsa yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Yorgancılar’dan aşı çağrısı
Pandemi sürecinin en az hasarla atlatılması ve 

ekonominin çarklarının işlemesi adına önemli bir 
görev üstlenen çalışan kesimin aşılama takvimine 
alınmasının önemli bir karar olduğunu belirten 
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
“Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan, Hükümetimiz, Sağlık Bakanımız Sayın 
Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu’na teşekkürlerimizi 
sunuyorum. İzmir’de de Valimiz Sayın Yavuz Selim 
Köşger ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz zaman 
kaybetmeden aşı taleplerine yanıt vermek için 
hemen aksiyon aldılar. Organize sanayi bölgeleri 

ve serbest bölgelerdeki mobil aşılama birimleri 
konusunda da üzerimize düşen ne varsa yapmaya 
hazırız. Sanayicilerimiz üretimin sekteye uğramaması 
için gerçek anlamda taşın altına elini koydu. Pandemi 
sürecinde en ağır yükü üstlenen kesimlerden biri 
oldu. Ayrıca ülkemize giren aşı sayısı fazlalaştıkça, 
hastalığın yayılma hızı azalacak. Umarım bütün ülke 
bir an önce aşılanır ve bu hastalık için tedbirlerimizi 
geniş bir şekilde almış oluruz. Tüm çalışanlarımızı aşı 
olmaya davet ediyorum” dedi.

“Aşı en önemli değer”
Pandemide zorlu bir sürecin geride bırakıldığını 

belirten İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut Özgener ise “Aşı, Covid-19’la 
mücadelede elimizdeki en önemli değer. Yeşil 
pasaport sahibi 10 binin üzerindeki ihracatçımızın 
yanı sıra hizmet, lojistik ve gıda sektöründe 
faaliyet gösteren üyelerimiz ve çalışanlarının, 
ayrıca sektör ayrımı olmaksızın SGK’ya bağlı tüm 
çalışanların aşılanmasından memnuniyet duyuyoruz. 
Özellikle üretim sektöründe, sanayide yerinde aşı 
uygulamasının hayata geçirilmesi bu zorlu süreçte 
kesintisiz üretime devam eden sanayicilerimize 
büyük moral oldu. Bu yeni uygulama nedeniyle 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a 
ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya, ayrıca 
bu kararın uygulanmasını hızla hayata geçiren 
İzmir Valimiz Sayın Yavuz Selim Köşger’e ve İl 
Sağlık Müdürümüz Sayın Mehmet Burak Öztop’a 
desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tüm 
çalışanları ve sırası gelen tüm vatandaşlarımızın 
aşılarını bir an önce olması için hassasiyet 
göstermesini diliyorum” diye konuştu.

İzmir İş 
Dünyası’ndan 
aşı teşekkürü
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“İsviçre ile ortak projeler 
yapmak istiyoruz”

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, İzmir’in İsviçreli 

firmaların üretim yelpazesine uygun 
bir yatırım ortamı sunduğunu 
belirterek pandemi sonrasında 
ticaret hacmini artıracak çalışmalara 
yoğunlaşmak istediklerini söyledi.

İsviçre’nin İstanbul Başkonsolosu 
Julien Thöni, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar’ı ziyaret etti. 
Ziyarete İsviçre’nin İzmir Fahri 
Konsolosu Celal Hasan Umur ve 
Konsolosluk Direktörü Yasemin 
Öztürk de katıldı.

Karşılıklı uçuşlar
İsviçreli firmaları İzmir’e 

çekmek ve karşılıklı yatırımları 
artırmak adına pandemi sonrasında 
yapılacak çalışmaların büyük 
önem taşıdığını belirten Başkan 
Yorgancılar, “Bunun için karşılıklı 
havayolu seferlerinin artması 
büyük önem taşıyor. Sun Express’e 
sunduğumuz teklifin olumlu 
değerlendirilmesi halinde; İzmir ile 
Zürih, Cenevre ve Basel arasında 
doğrudan seferler gerçekleşirse 
bu durum bölgemiz ile İsviçre 
arasında var olan mevcut ticari ve 
ekonomik ilişkilerin gelişmesine 
önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. 
Milano Ticaret ve Sanayi Odası ve 
bu kurumun eğitim ajansı Formaper 
ile yaptığımıza benzer çalışmaları 
İsviçre ile de gerçekleştirmek 
isteriz” dedi.

“İzmir’i yerinde görün”
Pandemi süreci sonrasında 

karşılıklı sektörel ticaret heyeti 
organizasyonları yapılabileceğini 
ifade eden Yorgancılar, “İsviçre’den 
gelecek heyetleri ağırlamak 
istiyoruz. Ticaret heyetlerinin 

ziyaretleri ile iş insanlarının 
İzmir’in yatırım olanaklarını 
yerinde görmelerini istiyoruz. Bu 
heyetler, özellikle sektörel heyetler 
şeklinde organize edilirse çok daha 
verimli sonuçlar alınabileceğini 
düşünüyorum. Ticaret 
Bakanlığımızın verilerine göre 
İzmir’de İsviçre sermayeli 56 şirket 
var. Bu rakamın karşılıklı olarak 
artırılması için her tür çalışmanın 
ve işbirliğinin içinde memnuniyetle 
olacağımızı bilmenizi isterim” diye 
konuştu.

“İzmir’in farkındayız”
İsviçre’nin İstanbul Başkonsolosu 

Julien Thöni ise İzmir’in tarih 
boyunca Türkiye’nin batıya açılan 

kapısı olma misyonunu taşıyan çok 
önemli bir ticaret kenti olduğunu 
söyledi. İzmir’in geçmişinden 
aldığı ticaret kenti olma vizyonunu 
bugün de sürdürdüğünü dile 
getiren Başkonsolos Thöni, 
“Özellikle İzmir’deki serbest 
bölgelerin üretim ve yatırım 
anlamında sunduğu avantajların 
farkındayız. Bu avantajları pandemi 
sonrasında yatırımlarına hız 
verecek olan İsviçreli firmalarla 
paylaşacağız. Tıp, farmasötik kimya 
ürünleri ve makina ekipmanları 
konusunda var olan üretim 
potansiyelimizi Türkiye’de yatırıma 
dönüştürebilirsek bundan iki 
ülkenin de büyük kazancı olacaktır” 
ifadesini kullandı.

GÜNDEM
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Gelecek Partisi heyeti 
Başkan Yorgancılar’ı ziyaret etti

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Hakan Yazar ve beraberindeki heyet, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar’a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette güncel ve ekonomik gelişmelere ilişkin 

değerlendirmelerde bulunuldu.

Yorgancılar, Mehmetçik 
Vakfı İzmir Bölge 
Temsilcisi 
Ünal ile bir 
araya geldi
Türk Silahlı Kuvvetleri 
Mehmetçik Vakfı 
İzmir Bölge 
Temsilcisi Ömer Ünal, 
Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’ı ziyaret 
etti. Görüşmede 
vakfın çalışmaları ve 
gerçekleştirilebilecek 
işbirlikleri ele alındı.
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Tire Organize Sanayi Bölgesi 
(TOSBİ), Ege Üniversitesi 
Meslek Yüksek Okulu’na tahsis 

edilmek üzere OSB bünyesinde 
TOSBİ Meslek Yüksek Okulu’nun 
temelini attı. Temel atma törenine 
Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, 
Tire Belediye Başkanı Salih Atakan 
Duran, EBSO Yönetim Kurulu Üyesi 
ve TOSBİ Müteşebbis Heyet Başkanı 
Metin Akdaş, Ege Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Mehmet Ersan, 
TOSBİ Genel Müdürü Galip Kılınç, 
Müteşebbis Heyet üyeleri ve 
sanayiciler katıldı. 

Törende konuşan EBSO Yönetim 
Kurulu Üyesi ve TOSBİ Müteşebbis 
Heyet Başkanı Metin Akdaş, 
Türkiye’nin üretmekten başka çaresi 
olmadığını ve bu eğitim kurumlarına 
sanayinin ihtiyacı olduğunu söyledi. 
Üretmeden kalkınmanın hayal 
olduğuna dikkat çeken Akdaş, “Biz 
mutlaka üretmek zorundayız. Bu 
pandemi süresi boyunca da bunun 
önemini çok daha iyi kavradık. 
Ülkemizi ayakta tutan en büyük 
dinamiklerden bir tanesi sanayi 
sektörü. Fakat sanayi sektörünün 
ciddi anlamda kaynak sıkıntısı 
çekiyor. Özellikle kalifiye insan 

kaynağı sıkıntısı mevcut” dedi.
Sanayiye eğitilmiş eleman ve 

eğitilmiş personelin gelmediğini 
vurgulayan Akdaş, “Sanayide 
çalışanların büyük çoğunluğu 
mesleki anlamda eğitimsiz insanlar. 
Dolayısıyla bu eğitim yuvalarına 
çok ihyacımız var. Bu süreci ısrarla 
takip eden Tire Kaymakamı’na 
çok teşekkür ediyorum. Tabi ki 
bu yatırım için TOSBİ sanayicileri 
kaynak ayırdı, dolayısıyla bölge 
sanayicilerini de cani yürekten 
kutluyor, hepsine teşekkür 
ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” diye 
konuştu.

“Örnek bir proje”
Tire Belediye Başkanı Salih 

Atakan Duran ise “Belediye olarak 
TOSBİ’nin öngörü ve talebiyle bu 
alanı takas ile TOSBİ’ye devrettik. 
Ülkemize örnek olacak başarılı bir 
projeye başlanıyor. Hem teorik hem 
de pratik eğitim bir arada verilecek, 
hayırlı olsun” dedi.Tire Kaymakamı 
Fatih Çobanoğlu da zorlu bir 
süreçle, bürokratik engelleri 
aşarak bu noktaya geldiklerini 
belirterek, “Sanayici ile akademinin 
bir araya geldiği, ilçenin ve 

ülkenin menfaatine ortak noktada 
buluştuğu çok güzel bir yatırıma 
imza atıyoruz. Tire’ye çok önemli 
katkısı olacaktır” dedi.

Ege Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Mehmet Ersan 
da yatırıma emek veren TOSBİ 
yönetimine, sanayicilere ve Tire 
Kaymakamlığı’na teşekkür etti.

TOSBİ MYO’da hangi 
bölümler olacak?
Modüler bir sistemle, sonradan 

büyütülebilecek bir yapıyla inşa 
edilen Ege Üniversitesi TOSBİ 
Meslek Yüksek Okulu’nda TOSBİ’nin 
kümelenmesine uygun olarak 
Gıda Teknolojileri ve Endüstriyel 
Otomasyon olmak üzere iki bölüm 
olacak. 20 Eylül 2021 tarihine 
yetiştirilecek olan okula ileriki 
yıllarda bölümlerin eklenmesi 
planlanıyor. 5 milyon TL’ye 
mal olması beklenen ve 20 bin 
metrekare parsel alanında 1600 
metrekare inşaat alanı bulunan 
TOSBİ Meslek Yüksek Okulu’nda 
4 derslik, 2 laboratuvar, 3 ofis, bir 
toplantı salonu, yemekhane, kantin 
ve çok amaçlı toplantı salonu olması 
planlanıyor.

TOSBİ Meslek Yüksek 
Okulu’nun temeli atıldı

GÜNDEM
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
(EBSO) tarafından Dünya Çevre 
Günü ve Çevre Koruma Haftası 

nedeniyle düzenlenen iki seminer-
de sanayiciler için karbon ayak izi 
kavramının taşıdığı önem ve plastik 
sektörü özelinde sürdürülebilir üre-
tim ve çevre konuları değerlendirildi.

EBSO ve Ege Orman Vakfı işbir-
liğinde düzenlenen “İş Dünyası İçin 
Karbon Ayak İzinin Önemi” başlıklı 
seminerde karbon ayak izi kavramı 
ile sanayi işletmelerinin karbon ayak 
izlerini azaltmaya dönük atabilecek-
leri adımlar hakkında katılımcılara 
bilgi verildi.

Çevreyi koruyarak üretim
Toplantının açılış konuşmasını 

yapan EBSO Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Muhsin Dönmez, iklim değişik-
liğinin ve dünyada yarattığı etkilerin 

endişe verici bir noktaya geldiğini 
söyledi. Son yıllarda bizzat yaşanan 
mevsimsel sorunların bu noktanın en 
önemli göstergelerinden biri olduğu-
nu belirten Dönmez, “Haberler aracı-
lığıyla gördüğümüz müsilaj ve atık-

ların geri dönüştürülmesi gerekirken 
gelişi güzel çevreye atılması bizlere 
gösteriyor ki, çevreyi kirletiyoruz. 
Hem de hiç düşünmeden.  EBSO 
olarak bizler de çevre konusunda 
sorumluluk sahibi olduğumuzun 

EBSO’da Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası’nda iki seminer düzenlendi

“Çevreye rağmen değil, 
çevreyi koruyarak üretim”

Muhsin
Dönmez
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farkındalığıyla, çevreye 
rağmen değil, çevreyi 
koruyarak ve mevzuata 
uygun üretim yapılması 
vizyonuyla çalışmalar 
yürütüyoruz” dedi.

Yoğun ve bilinçli 
çalışma
EBSO’nun sanayici-

leri bilgilendirmek, bakış 
açılarını değiştirmek ve 
farkındalık oluşturmak 
amacıyla birçok etkinlik 
düzenlediğini vurgulayan Dönmez, 
“Bu anlamda bilinçli ve yoğun bir 
çalışma içindeyiz. Bu anlayışla üre-
tim yapan üyelerimizi Çevre Ödül 
Yarışması aracılığıyla ödüllendirerek; 
diğer üyelerimizi teşvik ediyoruz. 
Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında 
Türkiye’nin AB ile işbirliğine devam 
edebilmesi için en fazla değişim ve 
dönüşüm geçirmesi beklenen tarım, 
elektronik, ambalaj, plastik, tekstil ve 
inşaata girdi sağlayan imalat kolları 
gibi sektörlerde düzenlemeleri iyi 
anlaması ve gelişmeleri takip etmesi 
gerekiyor. Bugünkü seminerimiz de 
bu konuda sanayicimizin farkındalık 
kazanması adına büyük önem taşı-
yor. Bu seminerin düzenlenmesinde 
Ege Orman Vakfı başta olmak üzere 
tüm paydaşlarımıza ve katılımlarınız 
için sizlere teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.

Herkese görev düşüyor
Ege Orman Vakfı Yönetim Kurulu 

Üyesi Nihat Gündüz de 9 milyara 
yaklaşan dünya nüfusunun yarattığı 
kirliliğin, doğal ekosistemin sunduğu 
kaynakların çok daha hızlı tüken-
mesine neden olduğunu belirterek 
“İkinci bir dünya kadar kaynağa 
ihtiyacımız var, Gezegenimiz her gün 
biraz daha yaşanmaz hale geliyor. 
Doğayı korumak, yalnızca devlet-
lerin ve bürokrasinin görevi olmak-
tan çıkmıştır. Tüm kurumlarımız, 
STK’larımız, üniversitelerimiz, hülasa 
hepimizin üzerine görevler düşüyor” 
ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Batıçim 

Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Ünal, 
GTE Carbon Genel Müdürü M. Kemal 
Demirkol, Ege Orman Vakfı Genel 
Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili ve 
Pınar Et Kalite Güvence Direktörü 
Yüksel Soyubelli karbon ayak izi ve 
su ayak izi uygulamaları ile sürdürü-
lebilirlik çalışmaları hakkında katılım-
cılarla tecrübelerini paylaştı.

“Dünyanın 2050 yılına 
kadar zamanı var”
EBSO tarafından düzenlenen 

ve “Kuşaklar Boyu Sürdürülebilirlik 
Perspektifinde Plastik Sektörüne Ba-
kış” başlıklı ikinci seminerde ise atık 
yönetimi ve Sıfır Atık programı ko-
nularında sanayiciler bilgilendirildi.

Toplantıda konuşan EBSO Çevre 
Çalışma Grubu Başkanı Erdoğan 
Çiçekçi “Paris Anlaşması ile 2050’yı-
lına kadar dünyada sera gazının 
sıfırlanması amaçlandı. Dünyanın 
2050 yılına kadar zamanı var; bu 
tarihte karbon emisyonları sıfıra in-
dirilmezse dünyanın kendini geriye 
sarması mümkün olmayacak. Avrupa 
Yeşil Mutabakatı ile getirilen mali 
yaptırımların ciddi bir ilerleme sağla-
yacağını bekleyebiliriz. Buna en kısa 
sürede adapte olmamız hayati önem 
taşımaktadır. EBSO 16 yıldır çevre 
konularını gündemde tutan bir kuru-
luş olarak sorumluluğunu her zaman 
yerine getirdi ve getiriyor.” dedi.

Sanayici için yerli atık
İzmir Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürü Ömer Albayrak da 2010 
yılından beri uygulanan Sıfır Atık 
programının artık ulusal bir politika 

haline geldiğini belirterek sanayinin 
hammadde olarak 85 milyon ton atık 
ithal ettiğini, Sıfır Atık uygulamasının 
yaygınlaştırılmasıyla bu ithalat yü-
künden kurtulmanın mümkün oldu-
ğunu söyledi.

Albayrak, “Son günlerde 
gündemimizde olan ve Marmara 
Denizi’ni etkileyen müsilaj 
sorunu, konunun önemini bir kez 
daha gözler önüne serdi. Çevre 
politikaları, ekonomi politikalarını 
da doğrudan etkiliyor. Önle, azalt, 
dönüştür, yeniden kullan, döngüsünü 
kullanarak yaşamak zorundayız. 
2010 yılında Bakanlığımız tarafından 
başlatılan Sıfır Atık programı, artık 
ülke politikası haline gelmiştir. 
2023 yılına kadar bu uygulamayı 
tüm Türkiye sathında yaymayı 
hedeflemekteyiz. Geçtiğimiz yıl 
sanayi için 85 milyon ton atık ithal 
edildi. Türkiye’de atıkların çok daha 
düzenli toplanması ve ayrıştırılması 
yoluyla sanayimizin hammadde 
olarak ihtiyaç duyduğu atığı yerli 
kaynakla elde etmiş olacağız. İzmir 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
olarak EBSO’nun ve sanayicilerimizin 
bizlere verdiği destekten ve 
sergilediği işbirliğinden ötürü 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından SOCAR 
Türkiye Rafineri ve Petrokimya 
İş Birimi Pazarlama Müdürü Dr. 
Mevlüt Çetinkaya, “Kuşaklar Boyu 
Sürdürülebilirlik Perspektifinde 
Plastik Sektörüne Bakış” başlıklı bir 
sunum gerçekleştirdi. Çetinkaya, 
EBSO üyesi sanayicilerin sorularını 
da yanıtladı.

Nihat
Gündüz

Erdoğan
Çiçekçi

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

İŞLETMELERİN FİNANSMANA 
ERİŞİMİNDE GÜNCEL DURUM

Pandeminin ikinci yılında dünyada 
ve Türkiye’de “finansmana erişim”, 
pandemi sonrası toparlanmanın en 
önemli enstrümanı olarak görülüyor. 
Önlemleri katı uygulayan, hızlı aşılama 
ile ekonomisini ve günlük yaşamı erken 
normalleştirebilen ülkelerin piyasaları da 
hızlıca normalleşiyor. Dünya genelinde 
merkez bankalarının 2009 sonrasında 
başlayan ekonomiyi destekleme 
politikaları, pandemi döneminde de 
devam etti. Pandeminin tamamen sona 
ermesi, merkez bankalarına kademeli 
olarak para arzını ve varlık alımlarını 
sınırlama imkanı sağlayacak. Diğer bir 
deyişle, merkez bankaları, enflasyondaki 
gelişmeleri de dikkate alarak 
piyasalardan kademeli olarak çekilmeye 
çalışacaklar. Bu nedenle, önümüzdeki 
dönemde merkez bankalarının ve 
büyük ekonomilerin atacakları adımların 
hacmine ve takvimine bağlı olarak, 

küresel finansmana erişimde yeni 
bir dönem, faiz oranlarında ise artış 
yaşanması beklenmektedir. 

Pandemi döneminde faaliyetleri 
kısmen ya da tamamen olumsuz 
etkilenen işletmelerimiz için doğal olarak 
finansmana erişim biraz daha zorlaşmış, 
finansman maliyetleri artmıştır. Dünya 
genelinde finansmanın bol, maliyetlerin 
düşük olduğu bu dönemde, gelişmekte 
olan ekonomiler için dalgalı bir süreç 
olmuştur. Türkiye’de ise durum farklı 
gelişmiş, 2019 ve 2020’de kredi hacmini 
artırmayı hedefleyen TCMB ve bankacılık 
uygulamaları ile düşük tutulmaya çalışılan 
faiz oranları, artan döviz talebi kaynaklı 
kur artışına ve yüksek enflasyona neden 
olunca faizler tekrar artırılmak zorunda 
kalınmıştır. Güncel durumda, Türk 
Lirasında kamu finansmanı %19 ve üstü 
oranlarda, işletmelerin finansmanı %20
’lerde, orta&uzun vadeli döviz kredileri 



17HAZİRAN 2021

EGE’DEN

ise %7 ve üstü faiz oranlarıyla 
karşılanabilmektedir. 
İşletmelerin dış kaynak 
ihtiyacının karşılanmasında, 
finansmana erişim ve 
finansman maliyetleri 
kadar, yatırımların ve büyük 
projelerin finansmanı için 
orta ve uzun vadeli kaynak 
ihtiyacının karşılanabilmesi 
de önemlidir. Kısa vadeli 
finansman ihtiyacının 
karşılanmasında, enflasyon 
oranlarına bağlı olarak 
oluşan güncel faiz oranlarıyla 
borçlanmak normaldir; 
ancak yüksek faiz oranları 
(ve kısalan vadeler) yatırım 
yapılmasına ve projelerin 
hayata geçirilmesine engeldir. 
Ekonominin büyütülebilmesi, 
istihdamın artırılabilmesi için 
kaçınılmaz olan yeni yatırımlar 
ve projelerin başlatılabilmesi için 
düşük finansman maliyetleri ile 
uygun vade yapısının oluşması 
beklenecektir. 

Türkiye ekonomisinde 
finansmana erişimi ve finansman 
maliyetlerini belirleyen önemli 
konu başlıklarında güncel durumu 
özetlemek gerekirse,

l TCMB döviz rezervi sorunu 
yaşamaktadır. TCMB’nin net döviz 
rezervini artırmak, swaplar sonrası 
yaklaşık 50 milyar dolar eksiye 
düşen döviz rezervini pozitife 
çevirmeye ihtiyacı vardır.

l Yurtdışı bankalara net ödeme 
yapılmakta; yurtdışı kaynak kaybı 
devam etmektedir.

l Yabancı sermaye girişi 
(gayrimenkul hariç) tarihimizde ilk 
kez eksiye düşmüştür.

l Aşılamadaki gecikmenin 
etkisiyle, turizm gelirlerinde 2021 
beklentisi, cari açığın finansmanına 
sınırlı katkı yapabilecektir.İthalat 
önlemlerine bağlı olarak yıllık cari 
açık 30 milyar dolar seviyesindedir.

l Toplam dış borcumuz 450 
milyar dolar, kısa vadeli kısmı 192 
milyar dolar, sadece Hazine’nin 
döviz cinsinden borcu (Nisan 

sonunda) 135 milyar dolar olup 
hem kamu hem de özel sektör 
rezerv pozisyonuna ve döviz 
kuruna karşı çok duyarlıdır. 

l Hazine’nin borçlanma ihtiyacı, 
(TL borçlanmalarda %19’un, döviz 
borçlanmada %5’in üzerinde 
faiz oranlarıyla) henüz faizleri 
düşürmeye etkili olacak seviyeye 
indirilememiştir.

l Kredi/mevduat oranı 
Mayıs/2021 sonu itibariyle %104 
olup, ekonominin %5’in üzerinde 
istikrarlı büyüdüğü dönemlerdeki 
%120’lerin epey altındadır.

l Ticari kredilerdeki artış oranı, 
bireysel kredilerdeki artışın 15 puan 
kadar altında seyretmektedir.

l Son aylarda verilen ticari 
krediler içinde büyük işletmelerin 
payı artmakta, KOBİ’lerin payı 
düşmektedir.

l Kredilerin yapılandırılması 
ve takibi konusunda BDDK 
düzenlemeleri ile hazine destekli 
KGF garantili kredilerin tazminine 
ilişkin düzenlemeler nedeniyle 
tahsili gecikmiş alacakların gerçek 
durumu anlaşılamamaktadır.

l Mevduatta döviz, kredilerde 
TL tercihi devam etmektedir. 
Bankalardaki mevduatın %56’sı 
döviz cinsinden, kredilerin %63’ü 

ise TL cinsindendir. Diğer bir 
deyişle, döviz kurlarındaki artış 
beklentisi kırılamadığı için 
mevduatta döviz, kredide ise 
TL tercihi belirgin bir şekilde 
devam ediyor.

l Kredilerde artış hızı 
düşmesine rağmen, halen 
%24 ile TÜFE’nin 8 puan 
üzerindedir.

l 400’ün biraz altındaki 
ülke CDS’imiz hala çok yüksek, 
bizden bir alttaki Güney Afrika 
CDS’inin 200 puan üzerindedir.

Özetle; reel sektörün (ve 
bireylerin) finansmana erişimi 
sınırlıdır, maliyeti yüksektir, 
vadeler kısadır; üstelik bu 
koşulların 2021’de iyileşmesi 
beklentisi oluşmamıştır.. Bu 
dönemde orta&uzun vadeli 

yatırımları ile büyüme projeksiyonu 
olan işletmelerin, sermaye 
piyasasında halka arz, yurtdışından 
uygun maliyetle doğrudan kaynak 
temini, alacak sigortası, barter 
vb. alternatifleri kullanmaları çok 
doğru olur. Finansmana erişimin 
kolaylaşması, faizlerin düşmesi 
ve vadelerin uzaması için; TCMB 
rezervinin artması, Hazine’nin 
borçlanma ihtiyacının düşürülmesi 
ile yeniden uygun maliyetli 
dış kaynak girişinin başlaması 
konularında olumlu gelişmelere 
ihtiyaç bulunmaktadır. Bu amaçla, 
Mart ayında açıklanan hukuk 
ve ekonomi reform paketleri ile 
eylem planlarının henüz olumlu 
etkisi görülmemiştir. Ayrıca, başta 
AB ve ABD ile ilişkiler olmak 
üzere dış politika ve jeopolitik 
konularda yapılan görüşmelerin ve 
atılan adımların etkileri yakından 
takip edilmektedir. İçerideki 
ve dışarıdaki yatırımcılarda; 
kurumsal yönetim, karar süreçleri, 
kredibilite, güven ortamı, hukukun 
üstünlüğü, bağımsız ve tarafsız 
kurumların etkinliği, uluslararası 
ilişkilerde mevcut Türkiye algısında 
belirgin bir iyileşmeye ihtiyaç 
duyulmaktadır.
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Av. Murat ULUSU
EBSO Hukuk Danışmanı

Bir süredir görüşmeleri devam 
eden İcra ve İflas Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi’ne dair son görüşmeler 
de tamamlanmış olup, işbu kanun 
teklifi TBMM’de kabul edilmiştir. İşbu 
kabul edilen yasa ile yapılan bir kısım 
değişiklikler aşağıdaki gibidir;

l İflas İdare Memurlarından 
Birinin Hukukçu Olması Zorunlu Hale 
Getirilmiştir.

Kanunun 223. maddesine eklenen fıkra 
ile; İflas idare memurları, bilirkişilik bölge 
kurulları tarafından oluşturulan iflas idare 
memurları listesinden seçilecektir. Bu 
şekilde seçilen iflas idare memurlarından 
birinin yeminli mali müşavir veya serbest 
muhasebeci mali müşavir, birinin ise 
hukukçu olması zorunlu hale getirilmiştir.

l Ticari İşletmeler, Bütünlük 
İçeriyorlarsa Ve Bütün Olarak Satıldığı 
Takdirde Daha Yüksek Gelir Elde 
Edilecekse Tek Parça Halinde Satılacaktır.   

Kanunun 241. maddesinin üçüncü 
fıkrası değiştirilmiş olup bu yönde; ticari 
ve ekonomik bütünlük arz eden ya da 
bir bütün halinde satıldığı takdirde daha 
yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal 
ve haklar ile bu mal ve hakları bünyesinde 
bulunduran işletmeler, bir bütün olarak 
satılacak. Satışta işletmenin devamlılığı ve 
ekonomiye olan katkısı gözetilecek olup 
bu halde taşınmazın paraya çevrilmesi 
hükümleri uygulanacaktır. Şayet bir bütün 
olarak satış gerçekleşmezse mal ve haklar 
ayrı ayrı satılacaktır.

l Şartları Sağladığı Takdirde Rehinli 
Mal Satılabilecektir.

Kanunun 295. maddesine eklenen işbu 
madde gereği; rehinli malın konkordato 
projesine göre işletme tarafından 
kullanılması öngörülmüyor veya kıymeti 
düşecek ya da muhafazası masraflı olacak 
ise 297. maddenin ikinci fıkrasındaki usule 
göre satışına izin verilebilecek olup satış 
gelirinden rehinli alacaklıya rehin miktarı 
kadar ödeme yapılacaktır.

TBMM GENEL KURULUNDA 
KABUL EDİLEN İCRA VE İFLAS 
KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
KANUN TEKLİFİ
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l Borçlunun Bir Kısım İşlemleri 
Yapabilmesi İçin Mahkeme Kararı 
Gerekmekte Olup Aksi Halde 
Yapılan İşlemler Hükümsüz 
Sayılacaktır. 

Kanunun 297. maddesinin ikinci 
fıkrası şu şekilde değiştirilmiştir; 
Borçlu, mahkemenin izni dışında 
mühlet kararından itibaren rehin 
tesis edemez, kefil olamaz ve 
ivazsız tasarruflarda bulunamaz; 
taşınmazını, işletmenin faaliyetinin 
devamı için önem arz eden taşınırını 
ve işletmenin devamlı tesisatını 
devredemez ve takyit edemez. Aksi 
hâlde yapılan işlemler hükümsüzdür. 
Mahkeme bu işlemler hakkında 
karar vermeden önce komiserin 
görüşü ile alacaklılar kurulunun 
muvafakatini almak zorundadır.

l Geçici Mühlet Kararından 
Sonra Komiserin İzniyle Akdedilmiş 
Borçlar, Adi Konkordatoda 
Konkordato Şartlarına Tabi 
Olmayacaktır.

Kanunun 308/c maddesinin 
dördüncü fıkrasının birinci cümlesi 
değiştirilmiş olup, işbu değişikliğe 
göre; Kredi kurumları tarafından 
verilen krediler de dâhil olmak üzere 
geçici mühlet kararından sonra 
komiserin izniyle akdedilmiş borçlar, 
adi konkordatoda konkordato 
şartlarına tabi olmayıp, temerrüt 
hâlinde mühlet sırasında dahi icra 
takibine konu edilebilecektir. Ayrıca 
206. madde kapsamında rehinli 
alacaklardan hemen sonra, 
diğer bütün alacaklardan önce 
ödenecek olup; malvarlığının 
terki suretiyle konkordatoda 
yahut sonraki bir iflâsta 248.
madde kapsamında masa borcu 
sayılacaktır.

l Kat Mülkiyeti 
Kanunu’nda Yapılan 
Değişiklikle Yapı Kullanma 
İzin Belgesi Düzenlenen Tüm 
Yapıların Cins Değişikliği 
İşlemleri Resen Yapılacak. 

634 sayılı Kat Mülkiyeti 
Kanununun 6. fıkrası 

değiştirilmiş olup işbu değişikliğe 
göre; Yapı kullanma izin belgesi 
düzenlenen tüm yapıların 
cins değişikliği işlemleri resen 
yapılacaktır. Yapı kullanma izin 
belgesini düzenlemeye yetkili idare 
tarafından Mekânsal Adres Kayıt 
Sistemine yüklenerek elektronik 
ortamda kadastro müdürlüğüne 
gönderilen yapı kullanma izin 
belgesi ile yapı aplikasyon projesine 
göre kadastro müdürlüğünce tescil 
bildirimi düzenlenecektir. Tapu 
müdürlüğüne gönderilen tescil 
bildirimi üzerine başkaca bir belge 
aranmaksızın cins değişikliği resen 
tescil edilecek ve cins değişikliği 
yapılmış taşınmaz kat irtifakı tesisli 
ise, kat irtifakının tesciline ait resmî 
senede ve 12. maddede yazılı 
belgelere dayalı olarak başkaca 
bir belge aranmaksızın resen kat 
mülkiyetine çevrilecektir. Ayrıca 
bu işlemler, döner sermaye hizmet 
bedelinden muaftır.

l Emlak Vergi Değeri ve 
Emlak Borcu İlgili Belediye 
Tarafından Elektronik Ortamda 
Sorgulanacaktır.

29/7/1970 tarihli ve 1319 
sayılı Emlak Vergisi Kanununun 
30. maddesinin sekizinci fıkrası 
değiştirilmiş olup işbu değişikliğe 
göre; Tapu müdürlükleri, bina ve 
arazinin devir ve ferağında tapu 
ve kadastro harcının matrahında 

dikkate alınan emlak vergi değeri 
ile emlak vergisi borcunu ilgili 
belediyesi tarafından sağlanan 
sistem üzerinden elektronik 
ortamda sorgulanacaktır. Miras, 
mahkeme kararı, cebrî icra, 
kamulaştırma hâlleri ile özel 
kanunlarda öngörülen diğer hâller 
hariç emlak vergisi borcu bulunan 
bina ve arazinin devir ve ferağı 
yapılmayacak ve tapu müdürlükleri 
devir ve ferağ işlemini, işlemin 
yapıldığı ayı takip eden ayın 
15’inci günü akşamına kadar ilgili 
belediyelere elektronik ortamda 
bildirecektir.

l Bazı İnşaat İzinleri 
Prosedürlerine Bağlı Olan 
Harçlar, Bedel Ve Ücretler De Yapı 
Ruhsatı Başvurusu İle Tek Seferde 
Ödenebilecektir.

26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı 
Belediye Gelirleri Kanununun 
Mükerrer Yedinci bölümüne 
ek madde getirilmiş olup işbu 
madde gereği;   iş yapma kolaylığı 
reformları kapsamında birleştirilen 
bazı inşaat izinleri prosedürlerine 
bağlı olan harçlar, bedel ve ücretler 
de yapı ruhsatı başvurusu ile 
tek seferde ödenebilecek olup 
bu sayede, idari başvuru olarak 
birleştirilen süreçlerin arka planında 
var olan ödeme işlemlerinin 
tek seferde yapılabilmesi 
amaçlanmaktadır.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Salih Esen, Mayıs ayı 
Meclis toplantısının başında 

yaptığı açılış ve başkanlık sunuşla-
rında EBSO Meclisi’ne konuk olan 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hoş 
geldiniz diyerek katılımlarından 
ötürü teşekkür etti. Odaların bağlı 
bulunduğu kanun gereği siyasetin 
hizmet alanlarının dışında olduğunu 
vurgulayan Esen, “Bununla birlikte 
sanayimizi, sanayicimizi, üreten ke-
simi, ülkemizi, bölgemizi ilgilendiren 
her konunun da muhatabıyız. Bu 
nedenle geçen ayki Meclis Toplan-
tısını İYİ Parti Genel Başkanı Meral 
Akşener’in katılımlarıyla gerçekleş-
tirdik. Bu ayki Meclisimizde de CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-
lu’nu konuk ediyoruz” dedi.

“Beklentimiz üreten 
Türkiye’ye destek”
Bir yanda pandemi 

kısıtlamalarından normalleşmeye 
geçme sürecinin ve diğer yanda 
ise ülke gündeminde dinmeyen 
rüzgarların olduğunu belirten Esen, 
“Bütün bunların içinde ekonomide 
ivedilikle çözüm bekleyen konular 
bulunuyor. Bizim muhalefet 
partilerinden beklentimiz, 
özellikle de böylesi süreçlerde 
konularımıza sahip çıkarak, üreten 
bir Türkiye için destek vermeleridir. 
Onlardan, ülkemizde hukuk ve 

demokrasiye yönelik tartışmalar 
devam ederken demokrasinin en 
önemli unsurlarından olan muhalif 
kültürü yaşatmalarını, Türkiye’nin 
menfaatleri doğrultusunda 
yanlışa yanlış demelerini, doğruyu 
topluma göstermelerini ve 
tüm güçlerini doğrunun hayata 
geçirilmesi için kullanmalarını 
bekliyoruz. Özellikle ülkemiz 
gibi gelişmekte olan ülkelerde 
demokrasiyi zenginleştiren bu 
kültürü geliştirmek ve içselleştirmek 
zorundayız. Bu anlamda Sayın 
Kılıçdaroğlu’nun diğer muhalefet 
partileriyle işbirliğini ve uyumlu 
tavrını takdirle izliyoruz. Ancak 
geldiğimiz noktada daha fazlasına 
ihtiyaç var. O nedenle Sayın Genel 
Başkanın bugün bizlerle paylaşacağı 
bilgi ve görüşlerin, ülkemizdeki 
sorunlara ilişkin çözüm önerileriyle 
ilgili ufkumuzu genişleteceğine 
inanıyorum” diye konuştu.

“Yaz dönemi fırsat olmalı”
Pandemide normalleşme 

adımları atılmaya başlansa da, 
sürecin toplum üzerinde bıraktığı 
maddi manevi hasarı atlatmanın 
kolay olmayacağını dile getiren 
Esen, “Yurtdışı örneklerden de 
görüldüğü gibi, ülkeler çok sıkı 
karantina ve aşılama uygulamaları 
ile vaka sayılarını makul seviyelere 
düşürmeyi başardılar. Üreten 
kesim olarak yüzlerce, binlerce işçi 

çalıştıran fabrikalarda pandemi 
koşullarında çalışmak oldukça 
zorlayıcı. Bunun için aşılama 
hızının arttırılarak bir an önce 
yaygınlaştırılması en büyük 
temennimizdir. Bu yaz döneminin 
ülkemiz için bir fırsat olmasını, 
vaka sayılarının hızla düşürülerek 
asıl konularımıza odaklanmayı 
bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Asıl konulara odaklanmak 
isterken maalesef bir meczubun 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e, 
devlet erkanının önünde yaptığı 
hakareti hatırlatan Esen, “Bu 
olayı sadece kınamakla kalmak 
istemiyorum, aynı zamanda 
lanetliyorum. Tekrarına izin 
verilmemesi gerektiğinin altını çok 
kalın çizgilerle çizmek istiyorum” 
dedi. 

İzmir’de özellikle spor alanında 
güzel gelişmelerin olduğunu ifade 
eden Esen, “Süper Lige çıkarak 
İzmirlileri mutlu eden Altay’ı ve 
İkinci Lige yükselen Bucaspor’u 
gönülden tebrik ediyorum. Önce 
iyi birey anlayışını benimseyen ve 
bir dönem benim de başkanlığını 
yaptığım Altınordu’ya başarılar 
diliyorum. Aerobik jimnastikte 
dünya şampiyonu olan milli 
sporcumuz Ayşe Begüm Onbaşı’yı 
ve Avrupa Şampiyonu olan Anadolu 
Efes’i gönülden kutluyorum” diye 
konuştu.

Esen’den Meclis temennileri
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, EBSO Meclisi’nin 

Mayıs ayı toplantısında yaptığı 
konuşmasında yoğun gündemleri 
içinde vakitlerini ayırarak Meclise 
konuk olan Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’na ve İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tunç Soyer’e 
teşekkür etti.

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
yıllardır tüm faaliyetlerini “Üretim 
yoksa, kalkınmak hayaldir” anlayışı 
kapsamında sürdürdüğünü 
hatırlatan Başkan Yorgancılar, 
“Biliyoruz ki yaratılan katma 
değer, sağlanan istihdam, ülkeye 
kazandırılan döviz, ödenen vergiler 
ve üretim kültürü, sanayileşmeyi 

kalkınmanın anahtarı yapmaktadır” 
dedi.

Ekonomik görünüm
Bu gerçeğin yanında pandemi 

süreci uzadıkça sorunların 
derinleştiğini, ekonomide puslu 
ve belirsiz bir ortamın egemen 
olduğunu ve bunun da sanayicinin 
hareket alanını kısıtladığını 
belirten Yorgancılar, “İmalat sanayi 
pandemide iyi bir sınav vermiş 
olsa da, yüzde 99’u KOBİ olan bir 
yapı içerisinde, belirsizlikle baş 
edebilmek uzayan süreçte her 
geçen gün zorlaşmaktadır. Bu 
ortamda Covid-19 riski fabrikalarda 
endişe yaratıyor. Hammadde 
teminindeki sıkıntılar devam ediyor. 
Konteyner bulunamıyor ve navlun 

fiyatları çok yüksek seyrediyor. 
Tüm maliyetler öngörülemez 
şekilde sürekli artıyor, buna bağlı 
olarak ürüne sağlıklı fiyatlandırma 
yapılamıyor. KOBİ’lerin beklediği 
nakit desteği sağlanamıyor ve 
finansman temini çok pahalı. Bütün 
bu unsurlara bağlı olarak da istikrar 
maalesef bir türlü sağlanamıyor” 
diye konuştu.

Verilerde de henüz istikrarın 
sağlanamadığının altını çizen 
Yorgancılar, “İşsizlik, acil çözüm 
bekleyen konularımız arasında en 
ön sırada. İstihdam yaratamayan 
büyüme modelinin çözümünün 
sanayi olduğunu bir kez daha 
vurgulamak istiyorum. Ancak 
bilgi bazlı sanayileşmede 
somut  adımlar yetersiz kalıyor. 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Her platformda ifade ettiğimiz gibi rakiplerimizle 
eşit şartlarda rekabet gücüne sahip olmak istiyoruz. Sürdürülebilir büyüme için çare, bilgi bazlı 
sanayi üretimi olup, bunun için de üreten kesimin kırılganlıklarının giderilmesi ve motivasyonu 

son derece önemlidir” dedi. 

    Yorgancılar:   
  “Rakiplerimizle 
  eşit şartlarda   
  rekabet gücüne 
     sahip olmak 
        istiyoruz”
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Yüksek faiz, yüksek enflasyon, 
aşırı oynak kur kıskacındayız. 
Her kesimde borçluluk seviyesi 
çok yüksek durumda. PMI ve 
güven endekslerinde istikrar 
sağlanamıyor. İthalata bağımlılık bir 
türlü azaltılamıyor. CDS risk primi, 
Türkiye algısına maalesef zarar 
veriyor. Uluslararası ilişkilerimiz 
bir türlü istikrar kazanamıyor. 
Odamızın ilk 100 ve Türkiye’nin 
ilk 500 firmasında borç özkaynak 
oranı çok yüksek seviyede. Yani 
firmalarımız, kazandıkları paraları 
bankalara finansman olarak geri 
ödüyorlar” ifadesini kullandı.

“40 yılı aşkın süredir 
yüksek enflasyonla 
yaşıyoruz”
Dünyada 40 yılı aşkın süredir 

yüksek enflasyonla yaşayan ikinci 
bir ülkenin olmadığını vurgulayan 
Başkan Yorgancılar, “Öncelikli 
konularımızdan olan ve yıllardır 
enflasyonla mücadele eden bir 
ülke olarak, üretici fiyat endeksinin 
tüketici fiyat endeksinden yukarı 
yönlü ayrışmasını çok riskli 
buluyorum. Yakın zamanda artan 
bu maliyetlerimiz, ister istemez 
tüketiciye yansıyacak ve bu 
döngünün devamı, enflasyonu 
daha da yukarı çıkaracaktır. Kur 
artışı, maliyet artışı, enflasyon 
artışı, faiz artışı, yatırım azalışı 
sarmalından bir an önce çıkmak 
durumundayız. Aksi halde, 
ekonomik sorunlar sosyal sorunları 
da derinleştirecektir” dedi.

“Büyüme desteklenmeli”
Türkiye’nin yüzde 7 ile 2018 

yılının birinci çeyreğinden beri 
en yüksek büyüme oranını 
gerçekleştirdiğini ifade eden 
Yorgancılar, “Bu tablo özel tüketim 
odaklı bir büyüme olarak öne 
çıksa da, imalat sanayinin güçlü 
bir şekilde ağırlığını koyduğu da 
bir çeyrek oldu. İmalat sanayi 
yüzde 12,2; sanayi yüzde 11,7; tarım 
yüzde 7,5; hizmetler yüzde 5,9 ve 
inşaat sektörü yüzde 2,8 oranında 

büyüdü. Yüzde 11,4’lük artışla 
gayrisafi sabit sermaye yatırımları, 
imalat sanayideki artışla birlikte 
doğru orantılı olarak artmıştır ki 
çeyreklik bazdaki en umut veren 
veridir. Yatırımların alt kaleminde, 
makine yatırımlarının yüzde 30,5 
ile güçlü büyümesini sürdürüyor 
olması, ihracat pazarımız Avrupa’da 
aşılamanın hızlanmış olması, sınırlı 
da olsa artan ihracatla birlikte, 
yatırım iştahının devrede olması, 
sanayi ürünlerine daha fazla 
ihtiyaç duyulmasının bu artışta 
etkili olduğunu söyleyebiliriz” diye 
konuştu.

Küresel ekonomiye bakıldığında 
büyüme oranlarının Çin’in 
yüzde 18,3; ABD’nin yüzde 6,4; 
Almanya’nın yüzde eksi 3,1 ve 
Euro Bölgesi’nin yüzde eksi 1,8 
olarak gerçekleştiğini hatırlatan 
Başkan Yorgancılar, “Bu tablo 
göz önüne alındığında Türkiye’nin 
gerçekleştirdiği yüzde 7’lik büyüme 
oldukça önemlidir. Olağanüstü 
bir dönemde üretimin büyümeyi 
desteklemesi kritik önem taşıyor” 
ifadesini kullandı.

Doğrudan yabancı 
yatırımlar
İstihdam yaratan, ihracatla 

ve üretimle büyüyen bir yapının 
devamının sürdürülebilir bir 
ekonominin olmazsa olmazı 
olduğunu dile getiren Yorgancılar, 
“Ancak doğrudan yatırımlar, 
hem sağlayacağı istihdam, hem 
know-how hem de kazandıracağı 
döviz açısından ülkemiz için 
son derece önemli. Ancak, 
yıllar itibari ile baktığımızda da, 
Türkiye’nin cazibesini kaybettiği 
açıkça ortaya çıkmaktadır. 2020 
yılı itibari ile açıklanan veri, 
Türkiye’de 7,8 milyar dolar iken, 
Brezilya’da 33 milyar dolar ve 
Hindistan’da 57 milyar dolardır. 
CDS gibi, büyüme gibi, işsizlik 
gibi verilerle karşılaştırdığımızda 
ise, doğru orantılı ilişki açıkça 
ortaya çıkmaktadır. Tablo da teyit 
etmektedir ki, Türkiye’nin algısının 

kötüleştiği, risklerinin arttığı 
dönemlerde gelmeyen yatırımlar 
istihdama ve büyümeye de 
olumsuz yansımıştır” dedi.

Türkiye ve dünyada 
gündem
Birçok ülkenin pandemiye 

rağmen, gelecek planlarını 
ötelemediğini ve ülkelerini 
ileriye taşıyacak gündemlerle 
süreci yönetmeye çalıştıklarını 
ifade eden Yorgancılar, “Genel 
olarak baktığımızda, küresel 
ekonomin gündeminde ülkelerin 
yeni işbirlikleri, geleceklerini 
kurguladıkları 2030-2050 planları, 
Sanayi 5.0 ve dijitalleşme, yeşil 
mutabakat, Mars’ta yaşam arayışı 
ve aşılamanın yaygınlaştırılması 
ile pandemide normalleşme 
var. Türkiye’ye baktığımızda 
ise ne yazık ki geleceğimize 
hizmet etmeyen, kazanımlarımızı 
kaybetmeye dönük ana başlıkların 
gündemde yer tuttuğunu üzülerek 
görmekteyiz. Ülkemizin kurucu 
lideri, varlığımızın sebebi Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’e, kurduğu 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın en 
yüksek makamlarında oturan 
kişilerce lanet okunmasını vatan 
hainliği ile eşdeğer görüyoruz. 
Özerk olan ve olması gereken 
kurumların bağımsızlığını, 
kurumsal yapılarımızda liyakatı 
konuşuyoruz. Geleceğin Türkiye’sini 
kurgulayacak eğitim sisteminin çok 
uzağındayız ve aynı yöntemlerle 
farklı sonuçlar bekliyoruz. Hukuk ve 
adalet sistemindeki aksaklıkları ve 
reform zorunluluğunu tartışıyoruz. 
Uluslararası ilişkilerimizde 
kırılganlıklar yaşıyoruz. AB ile 
ilişkilerimizde ilerleyemiyoruz. ABD 
ile ilişkilerimiz, davalar sürecine 
takıldı. Bir yanda Doğu Akdeniz 
konuları sıcaklığını korurken, diğer 
yanda turizmde Rusya’ya umut 
bağlamış durumdayız. Suç örgütleri 
ekranlarda boy gösterirken, 
siyasette normalleşmeye ihtiyaç 
duymaktayız” diye konuştu.
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Sanayicinin beklentileri 
Bu bağlamda CHP Genel Başkanı 

Kemal Kılıçdaroğlu’nun gösterdiği 
müzakereci ve uyum sağlayan ko-
nuşmaların kendileri için son derece 
önemli olduğunu belirten Yorgan-
cılar, sanayicinin beklentilerini şu 
sözlerle sıraladı:

“Mecliste gündemde olan vergi 
yapılandırması, vergisini düzenli 
ödeyenleri cezalandıracak şekilde 
olmamalıdır. O nedenle, vergisini dü-
zenli ödeyenlere getirilen 5 puanlık 
vergi indirimi uygulamasındaki sıkın-
tıların da giderilmesini bekliyoruz. 
Ayrıca, matrah artırımı ve stok affının 
getirilmesi, peşin vergi uygulama-
sının kaldırılması, kamuda bekleyen 
alacakların ödenmesi, yüzde 25’e 
çıkarılan kurumlar vergisi oranının 
eski seviyesi olan yüzde 20’ye çekil-
mesi, ÖTV’ye tabi ürünlerde verilen 
teminat mektuplarındaki sorunların 
giderilmesi, hammadde tedarikinde 
yaşanan sorunların ortadan kal-
dırılması, girdiler üzerindeki ilave 
gümrük vergilerinin düşürülmesi 
veya kaldırılması, GEKAP maliyetleri-
nin düşürülmesi, ihracat desteklerinin 
çeşitlendirilmesi, Eximbank ihracat 
taahhüt kapatmalarda süre uzatıl-
ması, istihdam üzerindeki mali ve 
mevzuat yüklerinin hafifletilmesi, iş 
davalarında taraflara eşit muamele 

edilmesi, iş davalarında zaman aşımı 
süresinin bir yıla indirilmesi, piyasada 
kamu kaynaklı rekabeti bozan uygu-
lamalara son verilmesi, Covid-19’un 
iş kazası kapsamından çıkarılması 
ve Avrupa Birliği yeşil dönüşüm süre-
cine yönelik yol haritasının belirlen-
mesi konularını sanayicinin öncelikli 
beklentileri arasında saymak isteriz.”

100 büyük firma
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 39 

yıldır kesintisiz yaptığı ve firmala-
rın performanslarını ortaya koyan 
Üretimden Satışlara Göre 100 Büyük 
Sanayi Kuruluşu ve ayrıca açıkla-
nan Türkiye’nin 500 Büyük Firması 
çalışmalarının sonuçları hakkında 
bilgi veren Yorgancılar,  “Üyelerimizin 
pandemi döneminde üretimleri yüz-
de 13 artarken, ihracatları yüzde 15 
azalmıştır. Firmaların toplam aktifleri 
içinde borçluluk payı 100 büyük fir-
mada yüzde 80,5; 500 büyük firma-
da yüzde 68,4 olmuştur. Yani, kredi 
yöntemi ile verilen destekler firmala-
rın kaynak yapısını da bozmaktadır. 
Bunların başında kredi faizlerinin 
yükselmesi ve ithalata bağlı olarak 
ortaya çıkan kur farkları geliyor. 
Diğer yandan firmalarımız faaliyet 
kârlarının büyük kısmını finansman 
giderleri için kullanıyor. Sonuç olarak, 
enflasyonun altında üretim artışı 

gerçekleştirip, finansal kırılganlık 
artarken, düşük karlarla ve borçlarla 
üretim yapmaya çalışmak sürdürüle-
bilir bir durum değildir” dedi.

“Eşit şartlarda rekabet”
Rakiplerle eşit şartlarda rekabet 

gücüne sahip olmak istediklerini 
her platformda dile getirdiklerini 
vurgulayan EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, “Sürdü-
rülebilir büyüme için çare, bilgi bazlı 
sanayi üretimi olup, bunun için de 
üreten kesimin kırılganlıklarının gide-
rilmesi ve motivasyonu son derece 
önemlidir. Bu şartlarda, tarihe geçen 
olağandışı bir yılda üreterek, ülke 
ekonomisine katkı koyan firmalarımı-
zı gönülden tebrik ediyor, başarıları-
nın artarak devamını diliyorum” diye 
konuştu.

Sporda yakalanan başarıları da 
kutlayan Yorgancılar, “Süper Lig’e 
yükselen Büyük Altay’ı ve ikinci lige 
yükselen Bucaspor’u tebrik ediyor, 
Altınordu takımını da başarısından 
dolayı kutluyorum. İzmir, inşallah 
daha çok takımla temsil hakkını en 
yakın zamanda elde edecektir. Tabi 
ki, Dünya Şampiyonu olarak bizleri 
gururlandıran Milli sporcumuz Ayşe 
Begüm Onbaşı’yı ve Avrupa Şam-
piyonu olan Anadolu Efes’i tebrik 
ediyorum” ifadesini kullandı.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclisi, Mayıs ayı toplantısında 
CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu’nu konuk etti.
Cumhuriyet Halk Partisi 

olarak iktidara geldiklerinde, 
ülkenin büyümesi ve kalkınması 
için dört ayaklı bir stratejileri 
bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, 
“Bu stratejinin birinci halkası 
can ve mal güvenliğidir. Devlet, 
vatandaşının can ve mal güvenliğini 
hukukun üstünlüğünü öngörerek, 
yargının bağımsızlığını öngörerek, 
parlamentonun vesayet altında 
olmamasını öngörerek, darbe 
hukukundan arınmış bir anayasayla, 
darbe hukukundan arınmış bir 
Siyasi Partiler Yasasıyla ve devletin 
şeffaf olmasıyla sağlayabilir. 
Gerçek anlamda demokrasiyi 
ülkeye getirmek istiyoruz. Sayın 
Yorgancılar’ın dile getirdiği, ‘artık 
önümüzü görmek istiyoruz’ 
söylemini ancak devlet yönetiminin 

istikrarlı, saydam olmasıyla 
sağlayabiliriz” dedi.

“Bilgi çağını yakalamak 
zorundayız”
İkinci stratejilerinin “Üreten 

Türkiye” olduğunu belirten CHP 
Genel Başkanı, bu stratejiyi hem 
EBSO Meclis Başkanı Salih Esen’in 
ve hem de Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar’ın dile getirdiği 
“üretim yoksa kalkınmak hayaldir” 
ifadesinin de desteklediğini söyledi. 
Kılıçdaroğlu, “Bununla birlikte ne 
üreteceğimiz de önemli. Zira katma 
değeri yüksek ürün üretemediğimiz 
sürece bilgi çağını kaçırırız. 
Dolayısıyla mutlaka bilgi çağını 
yakalamak ve onu sürdürülebilir 
kılmak zorundayız. Üniversiteler 
bilgi üretmediği takdirde katma 
değeri yüksek ürün üretemeyiz. 
Gençlerimizin bu konuda ciddi 
anlamda çalışıyorlar. Her türlü 
imkan sağlanırsa katma değeri 

yüksek ürün üretme konusunda 
çok başarılı olabiliriz. Amerika’daki 
Silikon Vadisi’nde çalışan çok 
Türk var. Türkiye’de rahat hareket 
edemedikleri, kendilerini baskı 
altında hissettikleri için yurtdışında 
çalışmak, bu gençlerimiz açısından 
cazip hale geldi. Dolayısıyla üreten 
Türkiye için üniversitelerin idari 
özerkliği, bilimsel özerkliği ve mali 
özerkliği olması gerekiyor. Bu üç 
özerklik olmadığı takdirde istenenin 
elde edilemez. Zira üniversiteyi 
üniversite yapan kendi kültürü, 
kendi tarihi ve kendi geçmişidir” 
diye konuştu.

Eğitim reformu
Eğitimde 4+4+4 sisteminin 

kalkınma planında olmadığını dile 
getiren Kılıçdaroğlu, “Bakanlar 
Kurulunda bu konu hiç görüşülmedi. 
Milli Eğitim Bakanlığı’nda da 
hiç görüşülmedi. Hiçbir hazırlık 
yapılmadı. Meclis’te 5 milletvekili, 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, EBSO Meclisi’ne konuk oldu

“EBSO, dünyaya bakış açısıyla
örnek bir Oda”
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kanun teklifi olarak öneriyi verdiler 
ki bunlar da eğitimci değil. Şimdiye 
kadar bu devlet, böylesine bir 
felaketi yaşamadı. Çocuklarımız 
denek olarak kullanıldı. Bunu 
engellemeye çalıştık ama maalesef 
önüne geçemedik. Eğitim reformu 
konusunda en başarılı ülke 
Finlandiya’dır. Avrupa’da bütün 
ülkelerin kişi başına geliri artıp, 
Finlandiya’da artmayınca yaptıkları 
araştırmada, eğitim sisteminin 
ülkenin kalkınmasının önündeki 
en büyük engel olduğunu fark 
etmişler ve bir eğitim reformu 
hazırlamışlar. Finlandiya Modeli 
böyle ortaya çıkmış, Ve bugün 
Finlandiya, kişi başına düşen milli 
gelirde Avrupa’nın en iyi ülkeleri 
arasında yer alıyor. Bunun üzerine 
biz CHP olarak, Finlandiya’da 
eğitim reformunu yapan bakan 
yardımcısını Türkiye’ye davet ettik, 
neler yapılabileceği konusunda bilgi 
almak üzere bir toplantı düzenledik. 
Ancak katılımcıların yüzde 99’u 
toplantıya gelmedi. Biz bu konuda 
kararlıyız, yeni bir eğitim modeli 
ile pırıl pırıl gençler yetiştirmek 
için bütün engelleri kaldıracağız” 
ifadesini kullandı. 

Sosyal devlet
Üçüncü stratejilerinin güçlü bir 

sosyal devlet yaratılması olduğunu 
vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Biri 
yer biri bakar, kıyamet ondan 
kopar tablosunu kaldırmamız 
gerekiyor. Uluslararası Çalışma 
Örgütü’nün öngördüğü 9 sigorta 
dalından birisi olan aile destekleri 
sigortasını hayata geçireceğiz. 
Medya eşliğinde fakirlere yapılan 
yardım ayıbını ortadan kaldıracağız. 
Yoksulluk kader değildir. Vatandaşa 
istihdam yaratılamıyorsa, ailesi 
geçinemiyorsa aile destekleri 
sigortası o aileye bakacak. Aileye 
asgari bir gelir güvencesi verilecek. 
Aslında 1971 yılında Parlamentoda 
bu konudaki 102 Sayılı Sözleşme 
onaylandı, ama kanunlaşmadı. 
Çünkü yoksulluk sürdürülerek 
iktidar olunmak isteniyor. İşte bu 

bakış açısını değiştireceğiz” dedi.

Her alanda sürdürülebilirlik
Dördüncü stratejilerini 

“sürdürülebilirlik” başlığı 
altında topladıklarını ifade 
eden Kılıçdaroğlu, “Demokrasi, 
üretim, teknoloji ve sosyal devlet 
anlayışı gibi kavramlar, sürekli 
gelişen kavramlardır. Sağ ve sol 
kavramlarının artık tarihin tozlu 
raflarında kalması gerektiğini 
düşünüyorum. 1789 Fransız 
Devriminden sonra ortaya çıkan 
sağ ve sol kavramları, 21. yüzyıl 
Türkiye’sinin sorunlarını çözemez. 
Bunun için Türkiye’nin yeni 
bir bakışla, yeni bir demokrasi 
anlayışıyla ve yeni bir sosyal devlet 
anlayışıyla yola çıkması gerekiyor. 
Çünkü 1789’da solun kullandığı 
pek çok argümanı bugün artık sağ 
kullanıyor. Artık dünya demokrasiler 
ve totaliter rejimler olarak ikiye 
bölündü. Dünya demokrasiyi 
savunuyorsa bizim de demokrasiyi 
savunmamız gerekir. Kişiler 
özgürce düşüncelerini ifade etmek 
istiyorlarsa mutlaka demokrasinin 
yerleşmesi gerekir” diye konuştu.

Devlette, sürdürülebilirliğin 

anahtarının liyakat olduğunun altını 
çizen Kılıçdaroğlu, “Politikacılar ve 
yönetimdeki siyasi partiler sürekli 
değişir. Devlet denilen kurum ise 
bürokrasidir. Devletin hafızasını 
bürokrasi tutar. Devletin hafızasında 
siyaset kurumları olamaz. 
Dolayısıyla devlette liyakatin 
sağlanması gerekiyor. Sürekli yeni 
planlar yapılması gerekiyor, ama 
maalesef Devlet Planlama Teşkilatı 
sessiz sedasız kapatıldı” ifadesini 
kullandı.

“EBSO örnek bir Oda”
Konuşmasının sonunda 

İzmir milletvekili olduğu için 
çok gurur duyduğunu belirten 
Kılıçdaroğlu, “İzmir gerçekten 
Türkiye’nin gözbebeği. Zira güçlü 
bir coğrafyası ve hinterlandı 
bulunuyor. Ege Bölgesi Sanayi 
Odası da çalışmalarıyla, dünyaya 
bakış açısıyla, demokrasiyi, insan 
haklarını savunmasıyla, tarihsel 
değerlerine bağlılığıyla örnek bir 
Odadır. Mustafa Kemal Atatürk’e 
sahip çıkmak konusunda burada 
gösterilen tepki, bunun en güzel 
örneklerinden biridir” diye konuştu.

EBSO Meclis Başkanı Salih Esen ve Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, bir araya gelindiğinde takdim edilmek üzere CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na işlemeli Atatürk portresi sundu.
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İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tunç Soyer, CHP 
Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun konuk olduğu Ege 
Bölgesi Sanayi Odası Mayıs ayı 
olağan Meclis toplantısında, İzmir’de 
gerçekleşmesi olası depremlere 
karşı yürütülen çalışmalar hakkında 
bir sunum yaptı.

“İzmir’de öncelikli risk”
Ege Bölgesi Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, bilim insanlarının 
İzmir’de şiddetli bir deprem 
beklediğini belirterek “AKUT 
Başkanımızla görüştüm. Kendisi, 
her ne kadar Türkiye’de beklenen 
depremim İstanbul depremi olduğu 
ifade edilse de esas beklenen 

depremin İzmir depremi olduğunu 
söyledi. Riskli depremler iller 
bazında değerlendirildiğinde 
İzmir dünyada 25’nci, İstanbul 
ise 77’nci sırada yer alıyor. Eğer 
İzmir’de 7’nin üzerinde bir deprem 
olursa 90 bin binanın yıkılacağı 
tespit edilmiş durumda. Şehir 
merkeziyle Karşıyaka’yı birbirine 
bağlayan yol üzerindeki iki tane 
köprüde meydana gelebilecek 
bir çökme, kurtarma ekiplerinin o 
bölgelere ulaşımının son derece 
zorlaşması anlamına gelecektir. Bu 
yüzden depremle ilgili yapılacak 
faaliyetlerde İstanbul kadar İzmir’in 
de birinci sıradaki öncelikler 
arasında yer alması gerekmektedir” 
dedi.

EBSO Meclis Üyesi Hakkı 

Attaroğlu da 1998 Deprem 
Yönetmeliği öncesinde İzmir’de 
yapılan binaların çoğunda sıkıntı 
olduğunu belirterek “Mevcut imar 
yönetmelikleri binaların tekrar 
yapılmasında bize büyük sıkıntı 
yaşatıyor. Yıkılan binaların tekrar 
aynı ölçekte yapılamıyor. Bunların 
aşılmasına yönelik İzmir Büyükşehir 
ve ilçe belediyelerimiz plan 
notlarında esneklikler getirdi, bunun 
için teşekkür ediyoruz. Ancak asıl 
sıkıntı yönetmelikte. Eski yapıların 
tekrar aynı ölçekte yapılmasına 
cevaz verecek belli esnekliklerin 
sağlanması gerekiyor” diye konuştu.

Soyer’den iyi haber
İzmir Büyükşehir Belediye 

Başkanı Tunç Soyer ise Başkan 

Başkan Soyer EBSO Meclisi’ni deprem 
çalışmaları konusunda bilgilendirdi
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Yorgancılar’a “iyi haber” vermek 
istediğini belirterek bahsi geçen 
köprülerin ölçümlerinin yapıldığını, 
tereddüde mahal verecek bir 
aşınma, korozyon veya tehdidin söz 
konusu olmadığını söyledi.

30 Ekim Depreminden 10 gün 
sonra yapılan Büyükşehir Belediye 
Meclisinde yaptıkları toplantıda, 
depremden aylar önce kurdukları 
Deprem Afet Daire Başkanlığı’na 
200 milyon lira kaynak aktarmaya 
karar verdiklerini belirten Soyer 
“Bu 200 milyon lirayla İzmir’deki 
yapı stokunun envanterini çıkartma 
çalışması yapmaya başladık. 33 
bin 100 binaya deprem güvenliği 
sertifikası verilecek şekilde 
ölçümlere başladık. Şu anda 
Bayraklı’da çalışmalar devam 
ediyor. Ayrıca bir laboratuvar kurma 
çalışması da devam ediyor” dedi.

Depreme hassas bölgelerde 
yeniden yapılacak binalarla ilgili aynı 
hakkı koruyabilecekleri bir mevzuat 
oluşturduklarını ifade eden Soyer, 
“Depremde hasar görmüş veya 
depreme güvensizliği tescil edilmiş 
binanın yerine aynı metrekarede, 
aynı yükseklikte ve aynı hacimde 
yeni bir bina yapımına olanak 
sağladık. Korunması gereken ve ‘K 
alanı’ olarak adlandırdığımız alanlar 
tek tek ilçe belediyelerce tespit 
edildi. Meclisin de onayından sonra 

imar planlarında revizyona gidildi” 
diye konuştu.

Orta hasarlı binalar için kredi
Devletin ağır hasarlı binaların 

imalat masrafının yüzde 50’sini 
üstlendiğini, kalan yüzde 50’sinin 
de vatandaşa 20 yıl vadeli kredi 
tahsisiyle sağlandığını hatırlatan 
Soyer, “Bu kredi ilk iki yıl ödemesiz, 
18 yıl geri ödemeli, çok düşük faizli 
bir kredi. Ama bu kredi mevzuat 
gereği sadece ağır hasarlı binalarla 
ilgili olarak verilebiliyor. Orta 
hasarlı binalarla ilgili bir düzenleme 
mevzuatta bulunmuyor, sadece 
güçlendirme yapma zorunluluğu 
getiriliyor. Eğer güçlendirme 
yapılmazsa bir sene sonra bu 
binanın devlet tarafından yıkımının 
yapılacağı belirtiliyor. Fakat bununla 
ilgili bir kaynak çözümü yok. Biz 
bu açığı ve boşluğu gördük, bunun 
için Dünya Bankası’yla bir müzakere 
süreci başlattık. 250 milyon dolarlık 
kaynak konusunda tüm süreçler 
tamamlandı ve Cumhurbaşkanı’nın 
onayında bulunuyor. İller Bankası 
ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’yla 
beraber sürdürdüğümüz 
müzakereler sonucu yaklaşık iki yıla 
yayılması gereken bir süreci üç ayda 
tamamladık. Onayın alınmasının 
akabinde orta hasarlı binaların 
yapımıyla ilgili beş yıl ödemesiz, 

25 yıl vadeli ve çok düşük faizli bir 
krediyi Dünya Bankası’ndan tahsil 
edeceğiz” ifadesini kullandı.

Soyer ayrıca Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi’yle yaptıkları protokol 
çerçevesinde İzmir’in bütün fay 
hatlarıyla ilgili çok detaylı bir 
çalışma gerçekleştirdiklerini de 
sözlerine ekledi. 

Uyum içinde 
çalışma vurgusu
Soyer’e teşekkür eden CHP 

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 
da “Genel Merkez olarak belediye 
başkanları ile iletişim halindeyiz. 
Belli aralıklarla Genel Merkez 
bilgilendiriliyor Sayın Soyer deprem 
konusunda yapılan çalışmaları dile 
getirdi; ama Sayın Yorgancılar’ın 
da ifade ettiği üzere İzmir, deprem 
konusunda risk açısından önceliği 
olan bir kent olduğu için ciddi 
yatırımlar yapılması gerekiyor. 
Bütün belediyelerin kentleri süratle 
depreme dayanıklı hale getirmeleri 
için merkezle birlikte uyum içinde 
çalışmaları lazım. Fakat CHP’li 
belediyeler iktidar tarafından 
engellenmek isteniyor. Nitekim 
Sayın Soyer’in çok kısa zamanda 
bulduğu kredi için aylardır imza 
bekleniyor. Yani devletin önyargıyla 
değil, bilgiyle, birikimle yönetilmesi 
gerekiyor” diye konuştu.
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Hüseyin Vatansever
Yüksek katma 
değerli üretim
EBSO Meclis Üyesi Hüseyin 

Vatansever, Türkiye’nin ihracatta 
kilogram başına yarattığı katma 
değerin gelişmekte olan ülkelere 
oranla çok düşük seviyede 
olduğunu belirterek “En önemli 
ihracat sektörlerimizin başında 
gelen otomotivde bile 1,37 dolar 
/ kilogram seviyesinde bir katma 
değere sahibiz. Toplam ihracatımız 
içinde de yüksek katma değerli 
ürünlerin payı sadece yüzde 
3,5 seviyesinde. Türk sanayisi 
bu seviyeyle gelebileceği yere 
gelmiştir ve daha fazla ileri 

gidemeyecek. 
CHP’nin Türk 
sanayisinin içinde 
bulunduğu bu 
yüksek yapısal 
soruna karşı bakışı 
ve çözüm önerileri 
nelerdir ve konuyla 
ilgili planlamayı 
sanayicilerle ne 
zaman paylaşmayı 
düşünüyorsunuz” 
dedi.

Vatansever’in 
ortaya koyduğu tablonun gözler 
önünde olduğunu belirten 
Kılıçdaroğlu, “Çok fazla üründe 
bu sıkıntı yaşanıyor. Sanayide 

vasatlaşmayla karşı 
karşıyayız. Katma 
değeri yüksek ürün 
üretemediğimiz 
sürece bilgi çağını 
kaçırırız. Dolayısıyla 
mutlaka bilgi çağını 
yakalamak ve 
onu sürdürülebilir 
kılmak zorundayız. 
Üniversiteler 
bilgi üretmediği 
takdirde katma 
değeri yüksek 

ürün üretemeyiz. Gençlerimizin bu 
konuda ciddi anlamda çalışıyorlar. 
Her türlü imkan sağlanırsa katma 
değeri yüksek ürün üretme 

Kılıçdaroğlu, EBSO Meclis 
Üyelerinin sorularını yanıtladı

EBSO Meclisi Üyesi sanayiciler, Mayıs ayı toplantısına konuk olan Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Türkiye ve dünya ekonomisi ile siyasi ve toplumsal 

gündeme ilişkin sorular yönelttiler.

Hüseyin
Vatansever
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konusunda çok başarılı 
olabiliriz” diye konuştu.

Mustafa Sivridağ
Suç örgütleri
EBSO Meclis Üyesi 

Mustafa Sivridağ, EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar’ın 
sanayicinin sıkıntılarını 
ifade ettiğini ve ülke 
ekonomisinin artık 
su götürmediğini 
belirterek, “CHP olarak 
sanayinin ve sanayicinin yanında 
nasıl durmayı planlıyorsunuz? 
Son dönemde herkesin izlediği 
suç örgütü lideri ile ilgili konuda 
CHP’nin neden bir aksiyonu 
olmadı?” dedi.

Kılıçdaroğlu, Sedat Peker 
konusunda bir yeraltı örgütü 
liderinin sözlerinden yola çıkarak 
iktidarı eleştirmenin doğru 
olmadığını ve etik olmadığını 
belirterek “Peker’in söylediklerinin 
büyük ölçüde doğru olduğunun 
düşünülmesi, devletin ve 
iktidarın saydam olmamasından 
kaynaklanıyor. İktidar hukuk içinde 
kalmak zorundadır. Hukukun dışına 
çıktığı andan itibaren yer altı 
dünyası iktidarı teslim alır ki bugün 
karşılaştığımız tablo da budur. 
Konuya ilişkin yorum yapmadan 
önce iktidarın bir açıklama 
yapmasını bekliyoruz. Bu konuda 
parlamentoya düşen görev, bir 
araştırma komisyonu kurulmasıdır. 
Kıbrıs’ta bir gazetecinin 
katledilmesi sonrasında Kıbrıs 
Parlamentosu toplanarak iddiaları 
araştırmak üzere bir araştırma 
komisyonu kurdu, ama bizim 
iktidarımız gırtlağına kadar kirliliğe 
battığı için konunun parlamentoda 
dile getirilmesi istenmedi. Ancak 
eninde sonunda olaylar bir 
şekilde kamuoyu gündeminde 
tartışılacaktır” diye konuştu.

Nedim Anbar
Su ürünleri sektörü
EBSO Meclis Üyesi Nedim 

Anbar, su ürünleri üretiminin son 
yıllarda denizsel kaynaklardaki 
balıklarımızın da tüketilmesiyle 
ciddi şekilde sıkıntı yaratan bir 
konu olduğunu belirterek, “Bu 
itibarla su ürünleri üreticiliği 
hem günümüzde, hem de 
geleceğimizde oldukça önemli 
bir üretim şeklidir. Ama 
Cumhuriyet Halk Partisi İzmir 
Milletvekillerinden halihazırda 
toplantıda da bulunan Sevda Eren 
Kılıç Hanımefendi’nin bu konuyla 
ilgili olarak inanılmaz yanlış 
bilgilerle donatılmış bir şekilde 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 
vermiş olduğu bir soru önergesi 
vardır. Bu soru önergesinin 
içerisindeki sorular bile konudan ne 
kadar uzak ve kopuk olunduğunu 
gösteriyor. İzmir’de Su Ürünleri 
Üreticileri Birliği adı altında bir 
sivil toplum kuruluşu bulunmasına 
rağmen konuya ilişkin ne bu birliğe, 
ne de su üreticilerine danışılmadan 
soru önergesi verilmesini doğru 
bulmuyorum. Bu konuda Sayın 
Kılıçdaroğlu’nun düşüncesini 
sormak isterim” dedi.

Su ürünleri üreticilerinin yeteri 
kadar toplumu aydınlatıcı bilgi 
aktarmadığını ve çevrecilerin 
yaptığı ciddi eleştirilerin ne 
kadarının da doğru olduğunu 
bilmediğini belirten Kılıçdaroğlu, 
“Çünkü bu konunun uzmanı 
değilim. Ama arzu edilirse bu 
işin uzmanlarıyla, çevrecilerle, 
üreticilerle bir araya gelip konuyu 
görüşebiliriz, çözüm üretebiliriz” 
diye konuştu.

Mustafa Dirin
Siyasi Partiler Yasası
EBSO Meclis Üyesi Mustafa 

Dirin, partiler içerisinde demokrasi 
olduğunu söyleyemediklerini 
belirterek “Partiler içerisinde 
demokrasiyi yerleştirmemiz 
gerektiğine inanıyorum. Şu anda 
demokrasiyi parti içerisinde ve 
şahsında uygulayan bir görüntü 
sergilediği için Kılıçdaroğlu’ndan 
onur duyuyorum. İktidara gelirler 
ise Siyasi Partiler Yasasını, 
demokrasinin işlediği anlamda 
değiştirmeyi düşünüyor musunuz? 
Güçlendirilmiş parlamenter sistemi 
nasıl gerçekleştireceksiniz?” dedi.

Siyasi partiler yasasının 
mevcut haliyle demokratik bir 
yasa olmadığını ifade eden 
Kılıçdaroğlu, “Bu, 12 Eylül artığı bir 
yasadır. Tamamen parlamentonun 
vesayet altına alınmasına yol 
açmakta olup mutlaka değişmesi 
gerekmektedir. Bunun için ‘milletin 
vekilini millet seçmeli’ diyoruz. Ön 
seçim bu aşamada çok önemli bir 
unsur ve mutlaka Siyasi Partiler 
Yasasında zorunlu kriter olması 
gerekiyor. Zorunlu olduğunda 
ister delegelerle birlikte, istenirse 
üyelerle ön seçim yapılabilir. 
Elbette ki yasaların genel 
başkanlara milletvekili seçiminde 
kontenjan vermesi gerekir, 
ama bu kontenjan son derece 
sınırlı olmalıdır. Çünkü iktidara 
gelindiğinde çok farklı kesimden 
insanların parlamentoda yer alması 
önem arz ediyor” diye konuştu.

Güçlendirilmiş parlamenter 

Nedim
Anbar

Mustafa
Sivridağ

Mustafa
Dirin
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sistem ile ilgili de bilgi veren 
Kılıçdaroğlu, “Bundan kast 
ettiğimiz, gerçekten parlamentonun 
vesayet altından kurtulması ve 
yargı bağımsızlığının mutlaka 
sağlanmasıdır. Yargı bağımsızlığı 
ve tarafsızlığının olmadığı, hukukun 
üstünlüğünün sağlanmadığı 
takdirde bu süreç yürümez. 
Cumhurbaşkanının kesinlikle 
tarafsız noktada kalması gerekiyor. 
Bir siyasi parti genel başkanının 
aynı zamanda cumhurbaşkanı 
görevini yürütmesini doğru 
bulmuyoruz. Yine parlamentoda 
buna benzer bir kesin hesap 
komisyonu kurulmasını istiyoruz. 
İktidara gelirsek kesin hesap 
komisyonunda kesin bütçe kanunu 
görüşülecek ve o komisyonun 
başkanlığı ana muhalefet partisine 
verilecek. Kesinleşen bütçenin 
hesapları ile siyasi iktidar da hesap 
verecek. Bu çok önemli ve çok 
değerli bir durumdur. Nitekim 
bütçe harcamaları yapılırken, ‘ben 
kesin hesap komisyonuna gidip 
hesap vereceğim’ diye düşünen 
bakanlar, milletvekilleri veya 
yürütme organı daha dikkatli 
davranacak. Güçlendirilmiş 
parlamenter sistemde bütçe 
harcamalarının amaca uygun olarak 
yapılıp yapılmadığını saptamak için 
Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı 
olan Sayıştay’ın güçlendirilmesi 
gerekiyor. Uluslararası denetim 
kuralları çerçevesinde bütçe 
denetiminin gerçekleştirilmesi 
ve belli aralıklarla mutlaka 
parlamentonun bilgilendirilmesi 
önem arz ediyor. Buna benzer 
birçok husus var, ana düşünce 
olarak bu konuları dile getirmek 
istiyorum” ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı 
Meral Akşener’in güçlendirilmiş 
parlamenter sistemle ilgili 
açıklamalar yaptığını ve Ahmet 
Davutoğlu’nun da kendilerini 
ilk ziyaretinde ve diğer partileri 
ziyarete gittiğinde düşündüklerini 
aktardığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, 
“Sayın Babacan da bu konuda bir 
çalışma yapıyor. Bizim çalışmamız 

da Merkez 
Yönetim 
Kurulu’ndan 
geçti, 
önümüzdeki 
günlerde Parti 
Meclisine 
sunacağız. 
Buradan da 
geçtikten 
sonra diğer 
partilere 
göndereceğiz. 
Sadece 
Millet İttifakını oluşturan siyasi 
partiler olarak bir araya gelip, 
güçlendirilmiş parlamenter sistemin 
ilkelerini belirleyeceğiz” diye 
konuştu.

Barış Erel
Enerji maliyetleri
EBSO Meclis Üyesi Barış 

Erel, sanayicilerin en önemli 
giderlerinden birinin enerji 
olduğunu belirterek “Avrupa 
Birliği İstatistik Kurumu 
Eurostat’ın verilerine göre 
Avrupa’nın en yüksek fiyatlı 
elektriğini tüketiyoruz. Petrol 
fiyatları çıktıkça elektriğe zam 
yapılıyor, ancak petrol fiyatları 
düşünce elektrikte bir düşüş 
olmuyor. Konuya ilişkin Sayın 
Kılıçdaroğlu’nun düşüncelerini 
öğrenmek isteriz. Genel Başkan 
Yardımcısı Sayın Ahmet Akın’ın 
yenilenebilir enerjiyle ilgili çok 
önemli çalışmalarını yakından takip 
ediyoruz. Bu çalışmaların artarak 
devam etmesini diliyoruz” dedi.

En pahalı elektriği Türk 
sanayicisi kullanırken rekabet 
edebilmelerinin söz konusu 
olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, 
“Bundan daha da vahimi, Akkuyu 
Nükleer Santrali devreye girdiği 
zaman sanayici, burada üretilen 
enerjinin kilovat saatini KDV hariç 
12,5 centten kullanacak. Bunun 
13,85 cente kadar da çıkabilmesinin 
garantisi verildi. Akkuyu’da neden 
nükleer santral kurulduğunu 
anlamak mümkün değil. Hem 
pahalı elektrik kullanacağız, hem de 

bütün risk bize ait olacak. Buradan 
kimlerin ne avanta elde ettiğini 
bilmiyoruz. Çok yakın zamanda 
karşı karşıya kalacağımız diğer bir 
risk de Yeşil Mutabakat konusu. 
Paris Sözleşmesi imzalanmadığı 
takdirde iki yıl sonra Avrupa 
Birliği’ne mal ihraç edilmek 
istendiğinde ek vergi ödenecek. 
Türkiye’deki sanayici, Avrupa’daki 
sanayicilere oranla daha yüksek 
vergi yüküyle karşı karşıya 
kalacak ve rekabet şansı daha da 
azalacak, Bu konuda TÜSİAD’ın 
Yeşil Mutabakat konusunda yaptığı 
güzel bir çalışma var, bütün 
sanayicilerin bu raporu okumasını 
öneriyorum. Hatta sanayiciden 
önce siyasetçilerin buna bakması 
gerekiyor. Zira kömürle işleyen 
santrallerin tamamının belli bir 
zaman dilimi içinde kapanması 
gerekiyor. Yenilenebilir enerji 
konusunda dünyada büyük 
çabalar var. Almanya yenilenebilir 
enerjiyi ve teknolojiyi kullanarak 
maliyeti 3 cente düşürecek, biz ise 
Akkuyu Nükleer Santrali’nden 12,5 
cente enerji satın almak zorunda 
kalacağız. Aynı şekilde dünyadaki 
internetin de en pahalısını biz 
kullanıyoruz. Bunların düzelmesi 
gerekiyor ve bu konuda karamsar 
değilim” diye konuştu.

H. İbrahim Gökçüoğlu
Atatürk ortak değerimizdir
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı ve Meclis 
Üyesi H. İbrahim Gökçüoğlu, 
Cumhuriyetimizin kurucusu 

H. İbrahim
Gökçüoğlu

Barış
Erel
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Atatürk’e hakaretler edilmesi 
noktasında belirli tepkilerin 
gösterildiğini hatırlatarak “Ama 
bu tepki muhalefet partileri 
olarak, bir masadan, tek ses, 
tek yürek olarak cevap verildiği 
zaman etkili olacaktır. Bu 
noktada muhalefetin duvarının 
gösterilmesi gerekmektedir” 
dedi. Kılıçdaroğlu’nun sürekli 
ve haklı olarak sandık talebinde 
bulunduğunu ifade eden 
Gökçüoğlu, “Fakat ekonomi, 
hukuk ve sosyal yaşam noktasında 
CHP’nin nasıl bir programı 
olduğunu anlatmadan, sadece 
seçim sandığı istiyoruz gibi 
söylemlerin çok etkili olmayacağını 
düşünüyorum. 100 günde şunu 
yapacağız, 200 günde bunu 
yapacağız gibi net programların 
halka sunulmasının etki 
sağlayabileceği düşüncesiyle Sayın 
Kılıçdaroğlu’nun fikrini sormak 
istiyorum” diye konuştu.

Katma değerli ürünler 
noktasında, Türkiye’nin kilogram 
başı ihracat değeri seviyesinin 
ifade edilenden daha da düşmeye 
başladığını dile getiren Gökçüoğlu, 
“Dolayısıyla milletimizin serveti 
dışarıya gidiyor. İhracatta rekor 
kırılıyor denilse de değer olarak 
çok fazla tonaj ve malzemenin 
gitmesiyle bu rekor kırılıyor. 
Makine sektörü her sektöre hitap 
ettiği için sektör hakkındaki 
düşüncelerinizi sormak isterim. 
Ayrıca eğitim sistemimizin 
organizasyonu ve reorganizasyonu 
için nasıl bir düşünceye sahip 
olunduğunu, köy enstitüsü 
modelinin pilot uygulama olarak 
düşünülüp, düşünülmediğini 
öğrenmek isteriz” ifadesini 
kullandı.

Atatürk’e yapılan söyleme 
karşı tepkinin Millet İttifakını 
oluşturan partilerin bir araya 
gelip ortak söylem ile yapılması 
görüşünün doğru olduğunu 
belirten Kılıçdaroğlu, “Ancak bazen 
gündem çok hızlı gelişiyor, her 
bir liderin farklı yerlerde olduğu 
göz önüne alınacak olursa, bir 

araya gelip bir 
metni imzalamak 
zaman alacağı 
için mümkün 
olamıyor. Ancak 
telefonla çok rahat 
bir birbirimize 
ulaşabiliyoruz. 
Atatürk, Türkiye 
Cumhuriyeti’nde 
yaşayan 83 
milyonun ortak 
değeridir. Sadece 
bizim değil, 
bütün dünyanın saygı duyduğu 
bir lider olduğunu kabul etmek 
gerekmektedir. Maalesef zaman 
zaman bu tür olaylar yaşmakta. 
Daha acı olan durum ise, devlet 
erkanı önünde böyle bir olayın 
yaşanması ve devlet erkanının ses 
çıkarmamasıdır” dedi.

İktidara geldikleri takdirde ilk 
bir haftada yapacaklarını sekiz 
madde halinde kamuoyuyla 
paylaştıklarını dile getiren 
Kılıçdaroğlu, “Benzer çalışmalar da 
hazır, ama maalesef söylediğimiz 
konuları toplumun büyük bir 
kısmı duymuyor. Dolayısıyla 
tekrarın gücünü kullanarak 1 
haftada yapacağımız çalışmaları 
geniş kitlelere aktarmak için belli 
bir zaman dilimine ihtiyacımız 
var. İçinde bulunduğumuz 
badireyi atlatabilmek, sesimizi 
duyurabilmek için şehirleri tek tek 
geziyoruz ve EBSO ile yapmakta 
olduğumuz gibi toplantılar 
gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Eğitim revizyonunda köy 
enstitüleri modeli gibi bir modeli 
düşünmediklerini anlatan 
Kılıçdaroğlu, “Bunun yerine bütün 
organize sanayi bölgelerinde 
teknoloji liseleri kurmak istiyoruz. 
Zira katma değeri yüksek ürün 
üretmek istiyorsak, katma değeri 
yüksek ürün üreten fabrikaların 
istihdam edebileceği, teknolojiyi 
içselleştirmiş ara elemana ihtiyaç 
var. Bunun için Milli Eğitim 
Bakanlığı ile organize sanayi 
bölgesi yönetimleri eşgüdüm 
içinde çalışacak. Okul donanımı 

OSB ya da sanayi 
odalarınca 
sağlanacak. Yatılı 
ve en az altı yıl 
olacak bu okullarda 
öğrencilerin 
staj yapacağı 
fabrikadaki 
ustabaşılar, patron 
ve mühendisler 
tarafından 
değerlendirilecek. 
Eğer öğrenci 
üniversiteye gitmek 

istiyorsa artı puanla izdüşümü olan 
bölümlere gitmesi sağlanacak” 
ifadesini kullandı.

Yıldıray Yalınız
Bürokraside kadrolaşma
EBSO Meclis Üyesi Yıldıray 

Yalınız, iktidara geldikleri takdirde 
güvenlik güçlerine ve hukuka kılcal 
damarlara kadar sirayet etmiş 
rahatsızlığı ‘rövanş almadan’ nasıl 
gidermeyi düşündüklerini sordu.

27,5 yıl bürokraside çalışmış biri 
olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, 
“Bürokrasi su gibidir, içinde 
bulunduğu tasın şeklini hızlıca 
alır. Devlet kademelerinde son 
derece nitelikli, yetişmiş çok sayıda 
insan var; ama şu anda köşeye 
itilmiş durumdalar. Bunları süratli 
bir şekilde devlet kademelerine 
yerleştirilebiliriz. Bürokraside 
herkes üstündeki amirine bakar; 
eğer üstteki düzgün çalışırsa 
herkes düzgün çalışır. Ama üstteki 
malı götürüyorsa aşağıdaki de 
bunu kendine hak görür. Devleti 
yönetirken asla ön yargıyla hareket 
edilmemesi gerekiyor. Devlet 
kinle, öfkeyle yönetilecek bir 
kurum değildir. 15 Temmuz darbe 
girişiminden sonra 16 Temmuz’da 
Meclis’te yaptığım konuşmada bu 
olayı soruşturacaksanız devletin 
yararına uygun olarak soruşturun, 
sakın işkence yapmayın, çünkü 
işkence yaptığınız andan itibaren 
bütün haklılıklarınız yerle bir 
olur dedim. Devletin hukukun 
üstünlüğü içinde yönetilmesi 
önemlidir” diye konuştu.

Yıldıray
Yalınız

MECLİS
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Murat Kurtalan
Siyasette 
yaşanan tıkanma
EBSO Meclis Üyesi Murat 

Kurtalan, siyasette her geçen 
gün daha büyük bir tıkanmaya 
gidildiğini belirterek “Mevcut 
sistemle ilgili çözüm konusunda 
vatandaş olarak endişelerimiz 
artıyor. Her ilin kendi delegeleriyle 
seçeceği milletvekiliyle yola 
çıkılması ve o bölgenin temsil 
edilmesinin daha iyi olup, 
olmayacağı konusunda Sayın 
Kılıçdaroğlu’nun görüşlerini sormak 
isterim” dedi.

Devlet yönetiminde 
bütün yetkilerin bir kişiye 
verilemeyeceğini ifade eden 
Kılıçdaroğlu, “Verildiği takdirde 
olacaklar, Türkiye’ye bakıldığında 
çok net görülüyor. İnsan evinde 
bile eşine ve çocuklarına 
danışırken bu yapılanın doğru 
değil. Kalite düştüğü için 
insanların siyasetten soğuduğu 
görüşü çok doğru. Çünkü bu 
siyaset, çok kirli bir siyaset. Her 
türlü iftiraya maruz kalınabiliyor. 
Kaliteli hale getirmek için de 
Millet İttifakı olarak parlamentoya 
sunacağımız bir numaralı kanun, 
siyasi ahlak kanunu olacak. Bunu 
yapabildiğimiz takdirde çok önemli 
bir adımı atmış olacağız” diye 
konuştu.

Metin Akdaş
Parti içi demokrasi
EBSO Yönetim Kurulu ve Meclis 

Üyesi Metin Akdaş, Türkiye’de 

insanların 
gittikçe 
siyasetten 
soğuduğunu 
ve siyasete 
girmekten 
korktuğunu 
belirterek 
“Siyaset 
de girenler 
nedeniyle 
kalitesini 
gittikçe 
kaybediyor. 
Sayın Kılıçdaroğlu’nu tenzih 
ederek, gerçekten ülke için kalbi 
çarpan, yüreği atan insanları bir 
kenara koyarak dile getirmek 
istiyorum, ama maalesef siyaset 
‘pek akıllı adam işi değil’ gibi bir 
noktaya yaklaştı. Bunun düzelmesi 
gerekiyor. Cumhuriyet Halk 
Partisi, 1980 öncesinde ön seçim 
yapan bir partiydi. Ön seçim ve 
delege sistemi, Sayın Kurtalan’ın 
da bahsettiği üzere, seçilenlerin 
tabanla olan ilişkisinin son derece 
güçlü olduğu bir sistemdi. Bu 
hususu ifade etmek isterim” dedi. 
Akdaş, yine Cumhuriyet Halk 
Partisi’ni ayrı yere koyarak ederek, 
ülkede parti içi demokrasinin 
gittikçe liderlik demokrasisine 
dönüşmeye başladığını, CHP’nin 
oy oranlarının bir noktada kilitlenip 
kaldığını ve arttırmak için ne 
düşünüldüğünü sordu.

Parti içi demokrasinin mutlaka 
olması gerektiğini, ama her 
kafadan da bir ses çıkmaması 
gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, 
“Partinin içine giren, partili olan 

bir kişinin konuşmalarını parti 
programı çerçevesinde yapması, 
partinin çizdiği sınırlar içinde 
çalışmalarını gerçekleştirmesi 
gerekir. Bu, bütün dünyada 
uygulanan bir kuraldır. CHP’nin 
oy oranı zaman içerisinde 
artışa geçecek ve taşlar yerine 
oturacak. Bu bağlamda asıl 
üzerinde durduğumuz konu, 
partinin oy oranından ziyade 
millet ittifakının oy oranının yüzde 
55-60’lara çıkmasıdır. Çünkü en 
büyük arzumuz, güçlendirilmiş 
parlamenter sistem şeklinde 
anayasa değişikliği yapmak. Bu 
anayasa değişikliği, her türlü 
vesayetten uzak olacak ve bütün 
partilerin katılımıyla gerçekleşecek. 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
400 milletvekili çıkarıp anayasayı 
tek başımıza değiştirme gücüne 
sahip olsak dahi ittifaktan bağımsız 
hareket etmeyiz. Zira ittifak, 
farklı görüşlerin demokratik 
ortamda dile getirilmesi ve bu 
ortamların yaratılmasıdır. İşte o 
zaman gerçek anlamda demokrasi 
yakalanabilecektir” diye konuştu.

Metin
Akdaş

Murat
Kurtalan

MECLİS
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Enver OLGUNSOY
EBSO Meclis Üyesi

Ülkelerin bütçeleri daralmasına 
karşın, sağlık harcamaları gün 
geçtikçe daha pahalı oluyor 

ve daha da artarak sürüyor. Bu da 
hükümetleri sağlık harcamalarında çeşitli 
yollarla kısıtlamaya gitmeye zorluyor. 
Ülkemizde gün geçtikçe ilaçlar geri 
ödeme listesinde günden güne azalıyor.

Bazı vitaminler, ağrı kesiciler, bitkisel 
ilaçlar gibi ilaçların çoğu bu gün tüketici 
tarafından ödemesi yapılarak satın 
alınması gerekiyor. Hatırlayalım eskiden 
tüm bunları devlet bütçesi karşılıyordu. 
Ayrıca en önemlisi de, yeni biyoteknolojik 
ilaçlara ulaşmak da zor, normal yoldan 
temin edilemiyor. Ancak doktor reçeteleri 
sıkı denetlendikten sonra, eczacı odaları- 
eczacılar birliği kanalı ile ithal edilip 
hastaya sunuluyor. Bu da ilaç temininde 
zorluk ve sonuçta az tüketilmesini 
dolaylı yoldan sağlama yöntemi olarak 
kullanılabiliyor. Tabii insanımız da 
modern ilaçlara tam anlamıyla ulaşımı 

sağlanmamış, hatta etkisi sorgulanır, eski 
ilaçlarla tedaviye zorlanmış oluyor.

Devlet sağlık bütçesini minimize etme 
adına bu tür uygulamalar yaparken, 
insanımız da bu bütçeyi büyütmeyecek 
bir takım sorumluluklar almalı diye 
düşünüyor.

İşte tam burada “sağlık okuryazarlığı” 
gibi bir konu gündeme geliyor. Sağlık 
bakanlığı bunu sağlama adına programlar 
düzenliyor, medyada kamu spotları ile de 
halk uyarılarak mutlaka ilaçların reçete ile 
alınması öneriliyor.

Serbest eczanelerin elden ilaç 
satılması önlenme adına reçetesiz ilaç 
satışı denetimi yapılıyor.

Sınırlı olan sağlık bütçesinin etkin 
kullanımı için ilaçlar ve tedavi şekli, 
“maliyet etkinlik” analizleri yapılıp 
öyle geri ödeme listesine alınıyor. 
Farmaekonomi olarak adlandırılan bu 
olguya bizler de sağlık okuryazarı olarak 
katkıda bulunmalıyız.

Kendi
kendinin

doktoru
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Sağlık okuryazarlığı, sağlıkla 
ilgili bilgilere ulaşmak, bu bilgileri 
anlamak ve bu bilgileri sağlıkla 
ilgili kararlarında kullanmak olarak 
tanımlanabilir.

Sağlık bakanlığımız tarafından 
yapılan ölçümlemelerde, Türkiye’de 
yaklaşık olarak 10 kişiden 7 sinin 
sağlık okuryazarlık düzeyi yetersiz 
bulunmuş. Sağlık okuryazarlığı 
düzeyi düştükçe, kronik hastalıklar 
artıyor. Kadın ve yaşlı nüfusumuz 
ise sağlık okuryazarlığı konusunda 
çok daha kötü durumda.

Sağlığı geliştirmek için 
sağlık okuryazarlık düzeyini 
arttırmamız gerekiyor. Ülkemizde 
bu okuryazarlık düzeyi yetersizliği 
insanımızı sağlıklı yaşam 
konusunda yanılgıya sürüklediğini 
de görüyoruz.

Örneğin; gerekli gereksiz 
taramaların yaptırılması, gerekli 
gereksiz ilaçların başkalarının 
benzer hastalıklarına iyi geldiği savı 
ile kullanması en sık karşılaştığımız 
yanılgılardan.

Çağımızın vebası kanserin 
ölümcül sonuçlar doğurduğu 
düşüncesi ile yapılan rutin kanser 
tarama testleri zararsızdır savı da 
çok büyük bir yanılgımız. Burada 
habis bir tümör yakalama çabası 
ile yaptırılan bu tetkikler bu tür 
ihtiyacı olmadığı halde 
yaptırılan testler, kişiyi 
tehlikeli durumlara 
sokabilir. 
Ancak 
ailevi 

nedenlerle genetik sorunları 
olanlar, hekimin gerekli gördüğü 
durumlarda bu testler yapılmalıdır. 
Ayrıca bu rutin testlerde 
hatalı pozitif sonuç çıkması 
da sık rastlanan bir durumdur. 
Hatalı pozitif test sonuçlarının 
neticesinde, insanların aslında 
sağlam olduklarını öğrenmelerine 
kadar geçen sürede, dörtte biri 
cerrahi müdahaleden geçiyor, bu 
unutulmamalıdır. Ayrıca gereksiz 
görüntülü tetkiklerde, alınan 
radyasyon da unutulmamalıdır.

Temel olarak farklı kanser 
türleri için ne kadar çok tarama 
testlerinden geçerseniz, hatalı-
pozitif sonuç çıkma olasılığı o 
kadar artar. Ayrıca bazı hastalıklar 
kendi kendine geçebilir, hemen 
tıbbi müdahale ve ilaca sarılmayın. 
Hastalığın şiddeti artmadan, bir 
süre gözetim altında tutmak, belki 
en doğru yollardan olabilir.

Tıbbi hizmetlere erişim, 
insanların sağlıklı olmalarını 
etkileyen faktörlerden biridir, 
ancak en önemlisi 
değildir. Eğitim, 
sağlıklı 
barınma 
ve 

çevre, iyi bir beslenme rejimi, 
daha önemli rol oynar. Ayrıca 
maddi olanağı olanların hemen 
yurtdışında tedaviyi talep etmesi 
de yanılgılardan biridir. İlk akla 
gelen ABD olmasına rağmen 
orada da sağlıkta büyük sorunların 
olduğu unutulmamalıdır.

21.yüzyılda kamu sağlığı 
konusunda başarının başında, daha 
fazla insanın 65 yaşından daha 
uzun yaşaması geliyor. Örneğin; 
ABD bu konuda hiç de başı 
çekmiyor, 65 yaşını tamamlayan 
kadın sayısı açısından 28.sırada, 
erkek sayısı bakımından 24.sırada. 
Görüldüğü gibi birçok ülke ABD’nin 
önünde yer alıyor.

Büyüklerimiz ise şöyle derken 
ne kadar haklıdır: “İnsan önce kendi 
kendinin doktoru olabilmelidir”. 
Bunu şöyle tamamlarsak daha 
doğru olacaktır.  Sağlık okur 
yazarlığı olan insan, kendi kendinin 
doktoru olmalıdır.



36 HAZİRAN 2021

BASINDA EBSO

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, yazılı ve görüntülü medya aracılığıyla sanayicilerin 

konularını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.
“ “
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Transatlantik ilişkilerde 
yeni küresel öteki: Çin

ABD Başkanı Joe Biden’ın 
önce G7, ardından 
NATO ve Avrupa Birliği 

(AB) zirvelerine katılımının 
ardından ufukta daha güçlü 
bir “Çin tehdidi” belirdiğini 
söylemek yanlış olmayacak. 
Uluslararası İlişkiler camiasını 
son yıllarda en çok meşgul eden 
konuların başında, “yükselen 
Çin” ve bu yükselişe verilecek 
olası tepkiler geliyor. Graham 
Allison’dan John Mearsheimer’a, 
Fareed Zakaria’dan Joseph 
Nye’e pek çok teorisyen, 
bu yükselişin uluslararası 
sistemde yaratacağı etkilere 
dair senaryolar üretmekte. 
Pandemiye rağmen 2020’yi 

yüzde 2,3’lük ekonomik büyüme 
ile kapatan ve 13 trilyon avrodan 
fazla gayrisafi yurtiçi hasılası 
(GSYİH) olan Çin’in, küresel 
düzlemde alışıldık ezberleri 
bozduğu ve ABD liderliğindeki 
Batı ittifakında ve kendi yakın 
coğrafyası başta olmak üzere, 
dünyanın geri kalanında önemli 
bir endişe yarattığı kesin. Fakat 
bu endişeyi gidermenin yolları 
konusunda henüz tam bir 
uzlaşıya varılmış değil. Şimdilik 
“sorunun” varlığının pek çok 
ülke tarafından kabul edildiğini 
ve yeni bir ortak küresel tehdit 
inşası için ABD’nin yoğun çaba 
harcadığı gözlemleniyor. Henüz 
yolun başındayız ve gerilimin 

Çin’in atacağı adımlara da bağlı 
olarak yükselmesi veya düşmesi 
mümkün.

Ortak tehdit inşası
       Trump döneminde 

uygulanan korumacı ekonomi ve 
ötekileştirici söylemler nedeniyle 
pek çok bölge ile olduğu 
gibi Batı’yla ilişkileri de yara 
alan ABD, Biden yönetiminde 
öncelikle Transatlantik 
camiayla olan ilişkileri tamir 
etme yolunu seçti. “ABD geri 
döndü” sloganı eşliğinde 
gerçekleştirilen ikili ve çoklu 
görüşmeler sayesinde, Biden 
yönetimi yüz yüze diplomasi 
uygulayarak Batılı müttefiklerine 

ABD’de Biden yönetimi ve Avrupalı müttefikleri, Trump döneminin Transatlantik ilişkilerde 
yarattığı hasarı silebilmek adına “yenilenmiş bir ortaklık” arayışında bulunuyor. Bu ortaklığın 

hedef tahtasında ise artık Rusya kadar Çin de var.
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“yalnız olmadıkları” mesajını 
verdi. Bunu yaparken elbette 
fedakârca bir yaklaşımdan ziyade, 
ittifak kurmanın temel mantığını 
oluşturan, karşılıklı kazanç 
duygusu ön planda. Gerek G7 
gerekse NATO ve AB zirvelerinde 
ABD’nin tüm dikkatini devam 
eden Rusya tehdidine ve Asya 
Pasifik’te yükselen Çin tehlikesine 
odakladığı görülüyor. Bu “çifte 
tehdit” yaklaşımıyla ABD, Putin 
Rusya’sı ile olan mevcut gerilimlerin 
takipçisi olacağı mesajını verirken 
diğer yandan giderek belirginleşen 
Çin rekabetine karşı safları 
sıklaştırmaya çalışıyor.

2014’te Kırım’ı ilhakının 
ardından Rusya’yı aralarından atan 
gelişmiş ülkeler, G8’den G7’ye 
evrilmiş ve o tarihten bu yana 
Trump’ın aksi yöndeki çabalarına 
rağmen Rusya’yı tenkit etmeye 
devam etmişti. Dünyanın ikinci 
büyük ekonomisi olan Çin ise bu 
yapıya asla alınmadı. ABD, Kanada, 
İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya 
ve İtalya’nın, AB’nin de katılımıyla 
düzenledikleri bu yılki toplantıya 
davet edilen ülkelerden üçü dikkat 
çekici. Konuk katılımcılar Hindistan, 
Güney Kore ve Avustralya’nın 
özellikle Çin’in yakın çevresinde yer 
alan ülkeler olduğunu unutmamak 
gerek. Hindistan, Avustralya ve 
Japonya, ABD ile birlikte 2007’den 
bu yana “Dörtlü Güvenlik Diyaloğu” 
(Quad İttifakı) denilen bir yapının 
daha parçası. Bu yapı, özellikle 
Güney Çin Denizi’nde Çin’e askeri 
ve diplomatik yollarla karşı koyma 
amacı taşıyor. G7’nin bu yılki 
dördüncü konuk üyesi olan Güney 
Afrika ise Çin’in en çok ticaret 
yaptığı ülkelerin başında geliyor.

Bu açıdan bakınca Pazar günkü 
zirvede ABD’nin adeta G7 ve Quad 
İttifakını bir araya getirdiği ve temel 
amacının Çin’i yalnızlaştırmak 
olduğu görülüyor. Nitekim 
G7’nin bu yılki sonuç bildirgesine 
bakıldığında “küresel jeopolitik 
riskler” başlığı altında Çin’in açıktan 
hedef alındığını ve bu ülkenin ortak 

bir tehdit olarak inşa edilmeye 
çalışıldığını görüyoruz. 2050 
civarında dünyanın bir numaralı 
ekonomisi olması beklenen Çin; 
sadece hegemonyasını kaybetme 
riski taşıyan ABD için değil, yakın 
çevresindeki diğer bölgesel güçler 
için de bir endişe kaynağı. Her ne 
kadar Hindistan gibi bazı yakın 
komşuların yanı başlarındaki 
Çin’i ürkütmemek adına temkinli 
davrandığı; hatta riski dengeleme 
(hedging) politikası uygulayarak 
hem Washington’ı hem de Pekin’i 
idare etmeye çalıştığı bilinse 
de ABD Çin karşıtı cepheyi 
olabildiğince genişletme çabasında. 
Washington’un yüzünü Asya 
Pasifik’e dönme çabası Obama 
döneminde öne çıksa da aslında 
bunun ön adımları, Quad İttifakı 
örneğinde görüldüğü gibi, G. W. 
Bush döneminde atılmıştı. Obama 
ile “Asya’ya Yönelim” (Pivot to 
Asia) politikasına ağırlık veren 
ABD’nin, aynı dönemde “Avrupa ve 
Ortadoğu’nun sorunlarını öncelikle 
bu bölgelere ait ülkeler çözsün” 
yönünde, “uzaktan dengeleme”ye 
(offshore balancing) dayalı bir 
strateji izlemeye çalıştığı görüldü. 
Suriye, ne yazık ki ABD’nin özellikle 
Orta Doğu’dan çıkarak kemer 
sıkma ve Asya Pasifik’e yönelme 
politikasının en yakıcı sonuçlarını 
gördüğümüz yer oldu.

Amerikan dış politikasında 
devamlılık unsurları olduğunun sık 
sık altı çizilir. Trump yönetimi de 
bu anlamda Obama’dan devraldığı 
“Asya’ya Yönelim” politikasına 
öncelik vermeye devam etti. 
Çin’i bir “ulusal güvenlik tehdidi” 
olarak ilan ederek, kamuoyunun 
gözünde bu ülkeyi Amerikan 
çıkarlarının önündeki başat tehdit 
olarak gösterdi. Özellikle ABD’nin 
öz kaynaklarını devreye sokarak, 
iç dengelemeye ağırlık verdi. 
ABD ve Çin arasında bir süredir 
gözlemlediğimiz “ticaret savaşları” 
ya da deniz kuvvetlerindeki 
askeri teknolojik hamleler, bu 
iç dengelemenin bir parçasıydı. 

Bu haftaki zirve trafiğinin ortaya 
koyduğu üzere, şimdi sıra ikinci 
aşamada; yani dış dengelemede.

Yoksul ülkeler 
açılımının hedefi Çin
G7, NATO ve AB toplantıları 

vasıtasıyla ABD, ortak Çin tehdidine 
karşı, güçlü bölgesel ve küresel 
ittifaklar kurmaya çalışıyor ve 
Çin’i alenen bir tehdit olarak 
tanımlamaktan çekinmiyor. Bu 
“tehditle” mücadele, neorealist 
Mearsheimer’ın önerdiği üzere, 
ABD’nin Soğuk Savaş doktrini 
olan “çevreleme” (containment) 
stratejisine evrilir mi, bu henüz net 
değil. Ancak 21. yüzyılda Çin’le 
mücadelenin, bir önceki yüzyılın 
Soğuk Savaş dinamikleriyle 
tıpatıp aynı olmayacağını 
kestirmek mümkün. “Kuşak ve Yol 
Projesi” sayesinde tüm dünyayı 
bir ağ gibi saran Çin, siyasi 
bir önkoşul içermeyen uygun 
krediler vasıtasıyla Batı’nın ilgi 
göstermediği pek çok yoksul 
ülkeyi “borç tuzağına” düşürmüş 
durumda. Afrika coğrafyası bu 
açıdan hayli dikkat çekici.

ABD özellikle bu noktadan 
hareket ederek, Çin’i “oyunu 
kuralına göre oynamaya” davet 
ediyor. Malum, söz konusu 
oyunun; yani liberal, kapitalist 
dünya sisteminin kurucusu ABD. 
Washington’ın son hamleleri ile 
Pekin artık, bu oyunu istediği gibi 
oynamaktan mahrum kalacak. 
G7 zirvesinin sonuç bildirgesinde 
yayınlanan, yoksul ülkelere 
altyapı projelerinde destek verme 
kararı ya da ihtiyacı olan ülkelere 
Kovid-19 aşısı dağıtma sözü, Çin’in 
bir süredir devam eden sessiz 
ve derinden yayılma stratejisinin 
önünü kesme amaçlı. G7’nin 
yoksul ülkelerle “değer odaklı, 
yüksek kaliteli ve açık” işbirlikleri 
kurma önerisi, doğrudan Çin 
modeline bir başkaldırı. Çin ise 
tüm dünyayı ilgilendiren sorunların 
küçük bir grup devlet tarafından 
çözülemeyeceğine vurgu yaparak, 
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kartların yeniden karılmasını istiyor. 
Dolayısıyla da aslında, mevcut 
dünya sistemine, bu sistemin 
kurumsal yapılarına ve değerler 
manzumesine, alttan alta bir itiraz 
ortaya koyuyor. Bu itirazı, Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 
daimî üyesi olarak yapıyor olması 
ise ayrıca ironik.

“Tarafını seç” baskısı
Batılı liberal değerler sistemi 

olmaksızın devlet kapitalizmi 
uygulayan Çin’in Washington 
Konsensüsüne alternatif bir Pekin 
Konsensüsü yaratma çabası sonuç 
verir mi, bu şimdilik belirsiz. 
Anahtar, liderlerden çok, ülke 
kamuoylarının elinde. Kitleler, 
demokrasi, insan hakları ve bireysel 
özgürlüklerden taviz vererek 
zenginleşmeyi tercih ederlerse, 
ABD’nin şansı giderek azalır; Rusya 
ve Çin gibi otoriter yönetimler 
kazançlı çıkar. Bu nedenle de 
Biden yönetimi “evrensel insan 
hakları” mottosuna vurgu yapıyor. 
Elbette bu vurgunun Filistin gibi 
ahlaki ve vicdani meseleler yerine, 
ekonomik sebeplerle gündeme 
getirilmesi çelişkili bir durum. 
Ancak görülen o ki Biden yönetimi, 
Doğu Türkistan ve Hong Kong gibi 
hassas noktalardan hareketle Çin’i 
evrensel değerlere muhalefetten 
yargılamaya ve yalnızlaştırmaya 
devam edecek. Çin ise “anti-
yaptırım” yasası gibi araçlarla, 
ABD’nin ekonomik tedbirlerine 
yanıt vererek, Batılı özel şirketleri 
ABD ile Çin arasında seçim 
yapmaya zorlayacak. Halihazırda 
AB bile kendi içerisinde Çin ile 
işbirliğinin sınırları konusunda 
uzlaşmış değil. İtalya’nın Kuşak-
Yol Projesine katılım için Çin ile 
masaya oturması Almanya ve 
Fransa’dan bir hayli tepki almıştı. 
Bununla birlikte gerek İngiltere, 
Almanya, Fransa ve Hollanda gibi 
Batı Avrupalı ülkeler gerek Batı 
Blokuna görece geç katılan Orta 
ve Doğu Avrupa ülkeleri, Çin ile 
farklı alanlarda pek çok işbirliği 

anlaşması imzalamış durumda. 
Tüm bunlar ise, ABD’nin canını 
bolca sıkan konular. Aynı şey 
Rusya ile yapılacak anlaşmalar 
için de geçerli. Türkiye’nin S-400 
meselesinde yaşadığı gibi, Almanya 
da Kuzey Akım-2 doğalgaz boru 
hattı nedeniyle ABD baskısı altında. 
Washington her ne şartta olursa 
olsun, müttefiklerini Rusya veya Çin 
eksenine kaptırmak ya da herhangi 
bir bağımlılık ilişkisi içine sokmak 
istemiyor.

Bu kapitalist rekabetin dayattığı 
“tarafını seç” baskısını Türkiye 
dahil pek çok ülkenin giderek daha 
fazla hissedeceği öngörülebilir. 
Bu anlamda her iki tarafı da idare 
eden “riski dengeleme” stratejisini 
uygulamak giderek zorlaşacak. AB 
ülkeleri şimdiden bu baskıya karşı 
çözüm yolları arıyor. G7’ye ilaveten, 
NATO ve AB zirvelerinde ABD’nin 
Çin karşıtı mesajlarını Avrupalı 
ülkelerin yumuşattığı iddia ediliyor. 
Bu durumda, sonuç bildirgelerinde 
yer alan tüm uyarı mesajlarına 
rağmen, AB ülkelerinin ekonomik 
gerekçelerle ABD’ye nazaran 
daha itidalli davrandığını; şeffaflık 
ve hesap verebilirlik kriterleri ile 
barışçıl ve demokratik bir dünya 
vurgusu yaptığı görülüyor. Yine 
de NATO Zirvesinde olduğu 
gibi ABD-AB Zirvesinde de Çin, 
Rusya ile birlikte temel gündem 
maddesini oluşturmaya devam 
ediyor. “Başlıca düşman” olarak 
halen Rusya’ya işaret eden NATO, 
dezenformasyon dahil, Çin’in 
stratejik meydan okumalarına karşı 

duracağını açıkladı. Atlantik İttifakı 
Çin’i “doğrudan askeri tehdit” 
olarak tanımlamasa da 2030 
Strateji Konsepti ile bu ülkenin 
yükselişinden duyduğu rahatsızlığı 
dile getirdi. Tüm bunların “ileride 
gerçekleştirilmesi planlanan 
çatışma ortamına hizmet ettiğini” 
ileri süren Çin ise NATO’nun Soğuk 
Savaş mantığından çıkamadığını 
ve Çin’in barışçıl kalkınmasını 
engellemeye çalıştığını öne sürüyor.

Görüldüğü üzere saflar hızla 
sıklaşıyor. Biden yönetimi ve 
Avrupalı müttefikler, Trump 
döneminin Transatlantik ilişkilerde 
yarattığı acı hatıraları silebilmek 
adına “yenilenmiş bir ortaklık” 
amacında. Bu ortaklığın hedef 
tahtasında ise artık Rusya kadar Çin 
de oturuyor. Biden yönetimi “Çin 
ile çatışma değil, rekabet içindeyiz” 
dese de rakibi alaşağı etmek ve 
hegemonyasını sağlama almak 
için, Trump dönemine nazaran 
daha geniş çaplı ve sistematik bir 
politika ortaya koyma yolunda. 
Çin’den gelen ilk tepkilere bakılırsa 
bizi sert bir hesaplaşma bekliyor. 
“Güç dengesi” teorileri, iç ve dış 
dengeleme sonuç vermezse üçüncü 
ve son aşamanın savaş olacağını 
öne sürer. Umarız uluslararası 
camia bu yönde bir restleşme 
içinde olmaz ve rasyonel akıl yeni 
bir dünya savaşını engelleyecek 
şekilde devrede kalır.

[İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Helin Sarı Ertem’in makalesinden 

alıntıdır.]
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Beş lojistik merkezinde proje 
çalışmaları tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı ile TCDD Genel 
Müdürlüğünün yürüttüğü 

çalışmalarla bölgesinde ulaşım 
koridorlarının merkezinde 
bulunan Türkiye’nin lojistik 
üs haline dönüştürülmesi 
hedefleniyor.

Bu kapsamda, Türk 
sanayicilerin yükünü demir 
yoluyla taşıyarak rekabet gücünü 
artırmak amacıyla lojistik merkez 
yapımlarına devam ediliyor.

Planlanan 25 lojistik merkez 
tamamlandığında sektöre 75,2 
milyon ton ve 4,1 milyon TEU 
ilave taşıma imkanıyla 19,9 
milyon metrekare konteyner 
stok ve elleçleme sahası 
kazandırılacak.

Bu kapsamda, 2020 yılında 
2 yeni lojistik merkez daha 
sektörün hizmetine sunuldu. 
Konya kent merkezine yaklaşık 
25 kilometre mesafede toplam 

1 milyon metrekare alan üzerine 
kurulan ve yıllık 1,7 milyon ton 
kapasitesi olan Konya Kayacık 
Lojistik Merkezi ve Mersin 
(Yenice) Lojistik Merkezi ile 
bugüne kadar 11 lojistik merkezi 
işletmeye alındı. Öte yandan, 
Kars Lojistik Merkezinin yapımı 
tamamlanırken, hizmete alma 
çalışmalarında sona gelindi.

İzmir de aralarında
İzmir Kemalpaşa ve Sivas’ta 

kurulacak lojistik merkezlerin 
yapım çalışmaları devam 
ederken, Bilecik (Bozüyük), 
Kayseri (Boğazköprü), Karaman, 
Bitlis (Tatvan) ve Çerkezköy’de 
(Tekirdağ) kurulacak 5 lojistik 
merkezin proje çalışmaları 
tamamlandı.

Mardin, Habur, İstanbul 
(Avrupa Yakası), Çandarlı, 
Filyos, İyidere/Altyapı Yatırımları 
Genel Müdürlüğü (AYGM) 

lojistik merkezleri için ise etüt 
proje ve planlama çalışmaları 
devam ediyor. Bu çalışmalarla 
Türkiye’nin lojistik merkez sayısı 
25’e yükselmiş olacak.

İşletim modeli 
geliştiriliyor
Lojistik merkezlerin işletim 

modeline ilişkin olarak TÜBİTAK 
Türkiye Sanayi Sevk ve İdare 
Enstitüsü (TÜSSİDE) tarafından 
yürütülen araştırma projesi 
de tamamlandı ve lojistik 
merkezlerin yük potansiyelleri 
tespit edildi.

Projenin ikinci aşamasında 
ise önceliklendirme ve işletim 
modellerinin belirlenmesine 
yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Proje sonunda önerilen 
modeller dahilinde lojistik 
merkezlerin geliştirilmesi ve 
maksimum faydanın sağlanması 
hedefleniyor.

Türkiye’yi lojistik üssü haline getirmek ve Türk sanayicilerinin demir yollarıyla nakliyede rekabet 
gücünü artırma amacı doğrultusunda 5 lojistik merkezin daha proje çalışması tamamlandı.
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Çölleşme ve kuraklığın 
küresel ekonomiye zararı, 

yıllık 15 trilyon dolar

Dünyada iklim değişikliği 
ve küresel sıcaklıktaki 
yükselişler nedeniyle 

giderek etkisini artıran orman 
yangınları, çölleşme, kuraklık ve 
arazi bozulumu her yıl küresel 
ekonomiye 15 trilyon dolar zarar 
veriyor.

Çölleşme tehdidinin yol açtığı 
sorunlar ve buna karşı yürütülen 
mücadeleye yönelik Birleşmiş 
Milletler (BM) kararıyla 1994’ten 
bu yana her yıl 17 Haziran, 
“Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla 
Mücadele Günü” olarak 
kutlanıyor.

BM Çölleşme ile Mücadele 
Sözleşmesi’nin (UNCCD) 26’ncı 
yıl dönümüne denk gelen bu 
yılki etkinlikler, “bozulmuş araziyi 
sağlıklı araziye dönüştürmek” 
temasına odaklanacak.

1,8 milyar insan tehlikede

BM verilerinden derlenen 
bilgilere göre çölleşme, arazi 
tahribatı ve kuraklık, orman 
yangınları, çölleşme ve diğer 
arazi bozulmalarının küresel 
ekonomiye her yıl yaklaşık 15 
trilyon dolara yakın zarar veriyor 
ve Dünya Bankası’nın 85,8 
trilyon dolar olarak hesapladığı 
dünya ekonomisinin yüzde 10-17 
küçülmesine neden oluyor.

Küresel kuraklığın daha da 
derinleşeceği, 2025 yılına kadar 
dünyada yaklaşık 1,8 milyar 
insanın ciddi su kıtlığı yaşayacağı 
ve dünya nüfusunun üçte ikisinin 
su sıkıntısı çekeceği tahmin 
ediliyor.

Kuraklıklar yavaş gelişmesine 
rağmen diğer afet türlerinden 
daha fazla ölüme neden oluyor. 
Küresel kuraklığın, 2045 yılına 
kadar yaklaşık 135 milyon insanı 
evlerinden edeceği öngörülüyor.

Her yıl 12 milyon hektar 
ekilebilir arazi kuraklık ve 
çölleşme nedeniyle kaybediliyor, 
bu durumdan 100’den fazla 
ülkede 1,5 milyar insan 
etkileniyor.

BM Gıda ve Tarım Örgütüne 
(FAO) göre de çölleşmenin 
yayılması durdurulmazsa, 
2030 yılına kadar Afrika’nın 
ekilebilir alanlarının üçte ikisi 
kaybedilebilir.

Aşırı kuraklık sorunu
Dünya Ekonomik Forumu’nun 

internet sitesinde yayımlanan ve 
125 yılı kapsayan 27 farklı küresel 
hidrolojik iklim simülasyonuna 
dayanan bir araştırmaya göre, 
aşırı kuraklıkla karşı karşıya 
kalan insan sayısının, bu yüzyılın 
sonuna kadar iki katına çıkabilir.

Araştırmacılar, iklim 
değişikliği ve kuraklığın, 

2025 yılına kadar dünyada yaklaşık 1,8 milyar insanın ciddi su kıtlığı yaşayacağı ve dünya 
nüfusunun üçte ikisinin su sıkıntısı çekeceği tahmin ediliyor
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dünyanın üçte 
ikisinde doğal kaynak 
sularının büyük oranda 
azalmasına neden 
olacağını tahmin ediyor. 
21. yüzyılın sonlarında ise 
karaların ve aşırı kuraklıkla 
karşı karşıya kalan insan 
sayısının yüzde 3 olduğu 1976-
2005 dönemine nazaran iki kattan 
fazla artarak yüzde 7-8’e çıkacağı 
öngörülüyor.

Asya’da 325 milyon 
insan etkilendi
UNCCD’ye göre, iklim 

değişikliğinin etkilerinden 
kaynaklanan aşırı ve değişken hava 
olayları, özellikle “Sahel” olarak 
bilinen Sahra Çölü’nün kuzey 
bölümündeki yarı kurak kesim 
ve Güney Asya gibi bölgelerde 
yoksulluğun daha ciddi boyutlara 
gelmesine yol açıyor.

Afrika’nın kuru bölgelerindeki 
ve Karayipler ile Pasifik’teki 
adalarda kırılgan ekosistemler de 
nüfus artışı ve iklim değişikliği 
ile karşı karşıya. Topraktan verim 
alınamaması ve su kıtlığının neden 
olduğu açlık ve yoksulluk, zorunlu 
göç ve çatışmalar için zemin 
oluşturuyor.

Yeni 
olmasa da 

çölleşmenin 
özellikle Afrika için son yıllarda 
daha da artan bir şekilde ciddi 
ekonomi ve kalkınma üzerinde 
etkilerinin olduğu dile getiriliyor. 
Afrika’nın güneyinde önceki yıllarda 
meydana gelen kuraklık sonucu 
yaklaşık 40 milyon insan etkilendi.

Her yıl sadece çölleşme sonucu 
oluşan arazi bozulumu dünya 
çapında ekonomilere 490 milyar 
dolar veriyor.

Güneydoğu Asya, ortalama 
olarak her beş yılda bir meydana 
gelen şiddetli kuraklıklarla uzun 
süredir mücadele ediyor. Uzun 
süreli 2015 ve 2018 kuraklıkları, 
yirmi yıl boyunca kaydedilen en 
şiddetli kuraklıklar bölgede aynı 
anda ekilebilir arazilerin yüzde 
70’inden fazlasını ve 325 milyondan 
fazla insanın hayatını etkiledi. 
Bölgedeki hiçbir ülke, geçim 
kaynaklarının ve gıda güvenliğinin 

kesintiye uğramasının yanı sıra 
orman yangınları da dahil olmak 

üzere kuraklığın yıkıcı etkilerinden 
kurtulamadı.

En son veriler, bölge nüfusunun 
yüzde 15 ila 25’inin tekrarlayan 
kuraklıklara orta veya yüksek 
seviyede maruz kaldığını 
gösteriyor.

Türkiye 1998’de UNCCD’ye 
taraf oldu
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile 

Mücadele Sözleşmesi, 14-15 Ekim 
1994’te imzalandı ve 26 Aralık 
1996’da resmen yürürlüğe girdi.

Sözleşme ile çölleşmenin 
küresel ölçekte ne durumda 
olduğunu ortaya koymak, 
ülkeleri çölleşme ile mücadele 
konusunda çalışmaya teşvik etmek, 
çölleşmeden etkilenen ülkelerde 
sürdürülebilir kalkınmanın 
sağlanmasına katkıda bulunmak, 
ülkeler arasında bu konudaki iş 
birliğini geliştirmek çalışmaları 
desteklemek için ulusal ve 
küresel fonları harekete geçirmek 
amaçlanıyor.

Türkiye, 2018 yılı itibarıyla 
toplam 197 ülkenin taraf olduğu 
UNCCD’ye, 31 Ağustos 1998’de 
katıldı.
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Fitch: Güçlü küresel talep 
gelişmekte olan ekonomilerdeki 

ihracatçıları teşvik etti

Uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşu 
Fitch Ratings, Covid-19 

salgını süresince güçlü küresel 
talebin gelişmekte olan 
ekonomilerdeki ihracatçılara 
yardımcı olduğunu belirtti.

Fitch’ten yapılan açıklamada, 
geçen yıl küresel ürün talebindeki 
artışın bazı gelişen ekonomilerin 
cari açıklarının kapatılması için 
destekleyici olduğu ancak salgın 
sonrasında talep kalıplarının 
normalleşmesiyle bu durumun 
devam etmeyebileceği belirtildi.

Salgın süresince güçlü 
küresel talebin gelişmekte olan 
ekonomilerdeki ihracatçılara 
yardımcı olduğu aktarılan 
açıklamada, ABD’deki teşvik 
desteğinin, ABD’nin mal 
talebini orantısız bir şekilde 
artırdığı, Kovid-19 sosyal mesafe 
önlemlerinin ise ABD’nin hizmet 

tüketimini kısıtladığı kaydedildi.

Yerli ürünlere dönüş
Açıklamada, gelişmiş 

ekonomilerin salgın 
kısıtlamalarını azaltmasıyla 
gelişen ekonomilerin cari 
hesaplarındaki bakiyelerin 
iyileşmesinin zamanla 
gevşemesinin olası olduğu 

belirtildi.
Gelişmiş ekonomilerdeki 

kısıtlamaların azaltılmasının 
tüketici harcamalarının ithal 
ürünlerden yerli ürünlere 
kaymasına neden olabileceği 
aktarılan açıklamada, “Bu da 
gelecek dönemde gelişmekte 
olan ekonomilerin ihracat 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Covid-19 salgını süresince güçlü 
küresel talebin gelişmekte olan ekonomilerdeki ihracatçılara yardımcı olduğunu belirtti.
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büyümesinin daha ılımlı bir hal 
almasına neden olabilir” denildi.

Salgına ilişkin konuların gelişen 
ekonomilerdeki seyahat ve turizm 
gibi sektörlerdeki toparlamayı 
geciktirebileceği belirtilen 
açıklamada, gelişen ekonomilerdeki 
uluslararası turist sayısında 
son dönemde bir miktar artış 
görülmesine karşın sayının halen 
salgın öncesi dönemin altında 
olduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer 
verilen Fitch Ratings Ekonomi 
Bölümü Direktörü Robert Sierra, 
“Ticaret tarafındaki artışın büyük 
kısmı Batılı tüketicilerin elektronik 
ürünleri stoklaması ve hükümetlerin 
tıbbi ekipman satın alması 
nedeniyle Doğu Asya’dan yapılan 
ihracattan kaynaklandı” ifadesini 
kullandı.

Petrol fiyatları 
yükselecek
Fitch Ratings’ten yapılan 

açıklamada, Covid-19 salgınına 
yönelik aşı çalışmalarının başarılı 
olması ve kısıtlamaların daha da 
hafifletilmesi durumunda petrol 
talebinde artış eğiliminin yılın 
ikinci yarısında da devam edeceği 
bildirildi.

Yeni virüs türevlerinden 
kaynaklı vaka artışlarının talepteki 
toparlanma beklentilerini olumsuz 
etkilemeyi sürdürdüğüne işaret 
edilen açıklamada, OPEC+ 
ülkelerinin üretim politikalarının 
petrol arzı yönetiminde önemini 
koruduğu belirtildi. OPEC+ 
ülkelerinin nisanda kabul ettiği ve 
haziranda uygulamaya aldığı üretim 
artışlarının artan talebi karşılamaya 
yardımcı olacağı ancak yılın ikinci 
yarısında piyasayı dengelemek için 
yetersiz kalacağı ifade edildi.

Açıklamada, OPEC+ grubu 
ülkelerinin günde yaklaşık 7 
milyon varil yedek kapasitesi 
olduğu ve bunun kısa vadede 
artan talebi karşılamak için yeterli 
olacağı tahminine yer verildi. 
Talepteki toparlanma hızının 
üretimindeki artış oranlarının 
gerisinde kalıp kalmayacağı 
konusundaki belirsizliklerin 
fiyatlarda dalgalanmalara sebep 
olabileceğine işaret edildi.

Fitch, dünya genelinde en 
yaygın olarak kullanılan Londra 
Brent türü ham petrolün varilinin 
bu yıl 63 dolar, gelecek yıl ise 55 
dolar civarında seyredeceğini 
öngörüyor. Bir önceki raporunda 

Fitch, Brent türü ham petrolün bu 
yıl 58 dolar, gelecek yıl ise 53 dolar 
olacağını tahmin etmişti.

WTI türü ham petrolün ise bu yıl 
ortalama 60 dolar, gelecek yıl ise 
52 dolar olması bekleniyor. Fitch 
daha önce bu rakamın bu yıl için 
55 dolar, gelecek yıl için 50 dolar 
olacağını açıklamıştı.

Çip sıkıntısı
Ayrıca kuruluştan yapılan 

açıklamada, otomotiv talebinin 
güçlü olduğu belirtilerek, 
üreticilerin en karlı modellere 
öncelik vererek üretim kaybının 
nakit akışı üzerindeki etkisini 
dengelemeye yardımcı olduğu 
aktarıldı.

Çip sıkıntısının muhtemelen 
daha uzun süreceğine işaret edilen 
açıklamada, bunun etkilerinin 
piyasaların tahmin ettiğinden daha 
büyük olacağı kaydedildi.

Açıklamada, çip sıkıntısının 
otomobil üreticilerinin tahmini 
yıllık satışlarının yüzde 5’ine mal 
olmasının beklendiği belirtildi.

Birçok otomobil üreticisinin 
2021’in 2’nci çeyreğinde en ağır 
baskılarla karşılaşmayı beklediğine 
değinilen açıklamada, sıkıntının 
2022’de giderek azalacağı aktarıldı.
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Türkiye’nin Birleşik Krallık’a 
yaptığı ihracat Ocak-Mayıs 
döneminde geçen yılın 

aynı dönemine göre yüzde 45,2 
artarak 4 milyar 796 milyon 
420 bin dolara yükseldi. Bu 
dönemde Birleşik Krallık’a 
en fazla otomotiv endüstrisi, 
elektrik elektronik, hazır giyim 
ve konfeksiyon ürünleri ihracatı 
yapıldı.

Söz konusu dönemde Birleşik 
Krallık’a 1 milyar 93 milyon 903 
bin dolarlık otomotiv endüstrisi 
ihracatı gerçekleşirken, 803 
milyon 489 bin dolarlık elektrik 

elektronik ve 731 milyon 534 
bin dolarlık hazır giyim ve 
konfeksiyon ihracatı yapıldı. 
Birleşik Krallık’ın Türkiye’nin 
ihracatından aldığı pay yılın ilk 
beş ayında yüzde 6,20 oldu.

Birleşik Krallık’a en fazla 
ihracat bu dönemde İstanbul’dan 
gerçekleşti. İstanbullu şirketlerin 
Birleşik Krallık’a dış satımı 
bu dönemde geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 27,8 
artarak 1 milyar 580 milyon 
430 bin dolardan 2 milyar 20 
milyon 522 bin dolara yükseldi. 
Türkiye’nin Birleşik Krallık’a 

ihracatında İstanbul’un payı 
yüzde söz konusu dönemde 
yüzde 42,12 olarak gerçekleşti.

Mayıs ayı ihracatı 
ikiye katlandı
Türkiye, mayıs ayında miktar 

bazında en fazla dış satımı 
Birleşik Krallık’a yaptı. Birleşik 
Krallık’a yapılan ihracat, mayıs 
ayında geçen yılın aynı dönemine 
göre, yüzde 104 artarak 554 
milyon 565 bin dolardan 1 milyar 
86 milyon 101 bin dolara çıktı.

Bu dönemde, miktar bazında 
ihracat artışında Birleşik Krallık’ı 

Türkiye’nin, geçen Aralık ayında Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı Birleşik Krallık’a 
yaptığı ihracat Ocak-Mayıs 2021’de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,2 artarak      

4 milyar 796 milyon 420 bin dolara yükseldi.

STA sonrası Türkiye'nin Birleşik 
Krallık'a ihracatı yüzde 50 arttı
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ABD, Almanya, 
İspanya ve 
İtalya takip 
etti.

Mayıs 
ayında 
Türkiye’nin 
ihracatı ABD’ye 
504 milyon 
774 bin dolar 
artarak 1 milyar 
979 bin dolara, 
Almanya’ya 
442 milyon 
93 bin dolar 
artışla 1 milyar 
289 milyon 
336 bin dolara, 
İspanya’ya 429 
milyon 329 bin 
dolar yükselişle 
680 milyon 
352 bin dolara, 
İtalya’ya 388 
milyon 259 bin 
dolar artarak 
761 milyon 512 bin dolara ulaştı.

Mücevher sektörü 
ön plana çıktı
Türkiye’nin Birleşik Krallık’a 

gerçekleştirdiği dış satımda 
mücevher sektörü ön plana çıktı. 
Mücevher sektörünün Birleşik 
Krallık’a ihracatı mayıs ayında 
229 milyon 9 bin dolar tutarında 
gerçekleşti.

Bu sektörü, 166 milyon 591 bin 
dolarla elektrik-elektronik, 154 
milyon 382 bin dolarla hazır giyim 
ve konfeksiyon, 116 milyon 526 
bin dolarla otomotiv endüstrisi, 
74 milyon 807 bin dolarla çelik 
sektörleri izledi.

Gemi ve yat 177 bin dolar, 
zeytin ve zeytinyağı 471 bin dolar, 
diğer sanayi ürünleri 901 bin dolar, 
süs bitkileri ve mamulleri 928 bin 
dolarla ülkeye 1 milyon doların 
altında dış satım gerçekleştiren 
sektörler olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde tütün sektörü 
ise Birleşik Krallık’a ihracat 
gerçekleştirmedi.

İller bazında bakıldığında 
ise Birleşik Krallık’a en fazla dış 
satımı 593 milyon 314 bin dolarla 
İstanbullu şirketler gerçekleştirdi. 
İstanbul’u 71 milyon 709 bin dolarla 
İzmir, 71 milyon 362 bin dolarla 
Manisa, 64 milyon 504 bin dolarla 
Denizli, 57 milyon 424 bin dolarla 
Bursa izledi.

AB’nin ardından ilk STA
Birleşik Krallık, Avrupa Birliği 

ile vardığı anlaşmanın ardından 
ilk serbest ticaret anlaşmasını 29 
Aralık’ta Türkiye ile imzalamıştı. 
İmza öncesinde bir açıklama 
yapan İngiltere Uluslararası Ticaret 
Bakanı Liz Truss, “Türkiye’yle 
birlikte çalışmayı sabırsızlıkla 
bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı. 
Söz konusu anlaşmanın Türkiye’nin 
en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke 
konumunda olan Birleşik Krallık’la 
ticaretin gelişiminin en büyük 
teminatı olması beklenirken, 
uzmanlar, anlaşmanın etkisiyle 
gelecek dönemde Birleşik Krallık’ın, 
Almanya’yı geçerek en fazla 
ihracat yapılan ülke konumuna 

gelebileceğinin altını çizmişti.

İlişkilerin 
derinleştirilmesi niyeti
Bu arada NATO zirvesi 

kapsamında bir araya gelen 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve İngiltere Başbakanı 
Boris Johnson’ın iki ülke arasındaki 
ilişkiyi ticaret ve savunma dahil 
birçok alanda derinleştirme 
konusunda anlaştıkları belirtildi.

Erdoğan ve Johnson, İngiltere 
ve Türkiye arasındaki ilişkiyi ticaret 
ve savunma dahil birçok alanda 
derinleştirmek için çalışmaya karar 
verdi.

Başbakan Johnson ve 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca 
Suriye, Libya ve Afganistan da dahil 
olmak üzere bir dizi dış politika 
konusunu da görüştü.

Bu arada Johnson, Doğu 
Akdeniz’deki gerilimin azalmasını 
memnuniyetle karşıladığını 
belirtirken, Kıbrıs’ta Birleşmiş 
Milletler (BM) öncülüğünde bir 
çözüme ulaşmanın önemini 
vurguladı.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası (TCMB) tarafından 
Haftalık Para ve Banka 

İstatistikleri yayımlandı. Buna 
göre, bankacılık sektöründeki 
toplam mevduat (bankalar arası 
dahil) 11 Haziran ile biten haftada 
14 milyar 397 milyon 132 bin lira 
artarak 3 trilyon 960 milyar 182 
milyon 537 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL 
cinsi mevduat yüzde 2,13 artışla 1 
trilyon 704 milyar 272 milyon 692 
bin liraya yükselirken, yabancı 
para (YP) cinsinden mevduat 
yüzde 0,65 azalışla 2 trilyon 119 
milyar 110 milyon 338 bin lira 
oldu.

Bankalarda bulunan toplam 
YP mevduatı, geçen hafta 
256 milyar 185 milyon dolar 
düzeyinde gerçekleşirken, bu 
tutarın 228 milyar 490 milyon 
doları yurt içinde yerleşik kişilerin 
hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam 
YP mevduatındaki değişime 
bakıldığında, parite etkisinden 
arındırılmış verilerle 11 Haziran 
itibarıyla 806 milyon dolarlık artış 
görüldü.

Bir haftalık dönemde mevduat 
bankalarındaki tüketici kredileri 

yüzde 0,46 artarak 663 milyar 
823 milyon 513 bin lira oldu.

Aynı dönemde, taksitli ticari 
krediler yüzde 0,96 azalışla 558 
milyar 789 milyon 853 bin liraya 
inerken, kredi kartları bakiyesi 
yüzde 1,52 yükselişle 226 milyar 
355 milyon 440 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki 
tüketici kredilerinin 252 milyar 
162 milyon 397 bin lirası konut, 9 
milyar 932 milyon 722 bin lirası 

taşıt ve 401 milyar 728 milyon 
394 bin lirası diğer kredilerden 
oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB 
dahil toplam kredi hacmi de 
11 Haziran ile biten haftada 29 
milyar 24 milyon 609 bin lira 
azalarak 3 trilyon 716 milyar 215 
milyon 100 bin liraya geriledi. 
Toplam kredi hacmi, geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 19,97 
artış gösterdi.

Bankacılık sektörünün
mevduatı arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Ocak-Mart 2021 dönemine ilişkin 
verimlilik istatistiklerini açıkladı. 
Buna göre, takvim etkilerinden 
arındırılmış toplam sanayi çalışan 
kişi başına üretim endeksi, söz 
konusu zaman diliminde geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 
arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden 
arındırılmış toplam sanayi çalışan 
kişi başına üretim endeksi ise 
2020’nin son çeyreğine göre yüzde 
0,1 azaldı. Bu yılın birinci çeyreğinde 
toplam sanayi çalışılan saat başına 
üretim endeksi, yıllık bazda yüzde 

4,5 yükselirken çeyreklik bazda 
yüzde 0,9 düşüş kaydetti.

Takvim etkilerinden arındırılmış 
ana sanayi grupları verileri 
incelendiğinde, çalışan kişi 
başına üretim endeksinde yıllık 
bazda en fazla artış yüzde 9,8 ile 
dayanıklı tüketim malı üretiminde 
gerçekleşti. Mevsim ve takvim 
etkilerinden arındırılmış çalışan 
kişi başına üretim endeksinde yılın 
ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe 
göre en fazla artış da yüzde 3,1 ile 
dayanıklı tüketim malı üretiminde 
oldu.

Sanayide çalışan kişi başına 
üretim arttı
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Covid-19 salgınının başladığı 
ve şirketlerin faaliyetlerine 
ara vermek zorunda kaldığı 

geçen yılın ilk çeyreğine göre bu 
yılın aynı döneminde borsada 
işlem gören sanayi şirketlerinin 
karının artış kaydettiği görüldü.

Covid -19 salgını kaynaklı 
olumsuz etkilerin üstesinden 
gelen şirketlerin bilançolarında da 
iyileşme kaydettiği gözlemlendi.

Borsada işlem gören sanayi 
şirketlerinin karı, geçen yılın 
aynı dönemine göre 13 milyar 
491 milyon 120 bin 162 lira artış 
kaydetti.

Sanayi şirketlerinin geçen yılın 
ilk çeyreğinde 639 milyon 106 
bin 915 lira olan karı bu yılın aynı 
döneminde 14 milyar 130 milyon 
227 bin 77 liraya yükseldi.

Salgından kayda değer 
bir şekilde etkilenen hizmet 
sektörüne dahil şirketler ise 
zarardan kara döndü. Geçen 
sene kapanmaların da etkisiyle 
olumsuz etkilenen hizmet 
sektörüne dahil şirketler 
kısıtlamaların azalmasıyla birlikte 
şirketlerin faaliyetlerinde daha 
etkili hale gelmesi kayıpların 
telafisini sağladı.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 1 
milyar 946 milyon 666 bin 24 
lira zarar eden hizmet sektörüne 
dahil şirketler bu yılın ilk üç 
ayında 5 milyar 664 milyon 510 
bin 762 lira kara geçti.

Mali şirketlerin karı 6 milyar 
377 milyon 656 bin 351 lira 
artarak 13 milyar 697 milyon 
974 bin 365 liradan 20 milyar 
75 milyon 630 bin 716 liraya 
çıktı. Teknoloji şirketlerinin karı 

da 400 milyon 316 bin 623 lira 
yükselerek 1 milyar 37 milyon 
56 bin 681 liradan, 1 milyar 437 
milyon 373 bin 304 liraya ulaştı.

Alt sektör endeksleri
Alt sektör endekslerine 

bakıldığında en fazla metal 
ana sanayi şirketlerinin karı 
arttı. Salgın döneminde tedarik 
sıkıntısı çeken metal ana sanayi 
şirketleri karlarındaki artışla 
dikkati çekti.

Borsada işlem gören metal 
ana sanayi şirketlerinin karı bu 
yılın ilk çeyreğinde geçen yılın 
aynı dönemine göre 4 milyar 233 
milyon 911 bin 715 lira artarak 
211 milyon 269 bin 80 liradan 4 
milyar 445 milyon 180 bin 795 
liraya yükseldi.

Metal ana sanayi şirketlerinin 
ardından karlarında holding ve 
yatırım şirketleri 3 milyar 713 
milyon lira, metal eşya makina 
şirketleri 3 milyar 113 milyon 
lira, gıda içecek şirketleri 1 
milyar 315 milyon lira, ticaret 
şirketleri 1 milyar 153 milyon lira, 
iletişim şirketleri 927 milyon 
lira, bankacılık sektörüne 
dahil şirketler 717 milyon lira, 

madencilik şirketleri 585 milyon 
lira, tekstil deri şirketleri 168 
milyon lira, sigorta şirketleri 101 
milyon lira, finansal kiralama 
faktoring şirketleri 95 milyon lira, 
KOBİ Sanayi şirketleri 87 milyon 
lira, bilişim şirketleri 86 milyon 
lira artış kaydetti.

Bu dönemde, kimya petrol 
plastik şirketleri 1 milyar 852 
milyon 460 bin 375 lira zarardan 
1 milyar 407 milyon 513 bin 558 
lira kara, inşaat şirketleri 709 
milyon 56 bin 432 lira zarardan 
1 milyar 73 milyon 383 bin 852 
lira kara, elektrik şirketleri 470 
milyon 301 bin 509 lira zarardan 
910 milyon 528 bin 805 lira kara, 
gayrimenkul yatırım ortaklığı 
şirketleri 236 milyon 220 bin 734 
lira zarardan 1 milyar 132 milyon 
843 bin 73 lira kara, taş toprak 
sektörüne dahil şirketler 169 
milyon 23 bin 903 lira zarardan 
451 milyon 505 bin 209 lira kara, 
orman kağıt basım şirketleri 29 
milyon 707 bin 347 lira zarardan 
178 milyon 180 bin 905 lira kara, 
menkul kıymet yatırım ortaklığı 
şirketleri 14 milyon 187 bin 301 
lira zarardan 4 milyon 850 bin 
996 lira kara döndü.

Borsada ilk çeyrekte en çok 
sanayi şirketlerinin karı arttı

Borsada işlem gören sanayi şirketlerinin geçen yılın ilk çeyreğinde 639 milyon 106 bin 915 
lira olan karı, bu yılın aynı döneminde 14 milyar 130 milyon 227 bin 77 liraya yükseldi.
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Görseli QR tarama uygulamasında  görüntüleyerek, 
EBSO Araştırma Müdürlüğü 2021 Haziran ayı 
Ekonomik Bültenine erişebilirsiniz.

Dünya genelinde aşı 
çalışmalarının hız 
kazanması, beklentilere 

uygun olarak piyasalara ve 
küresel ekonomiye de olumlu 
yansıyor. Aşılamada yol kat 
etmiş pek çok ülkenin seyahat 
kısıtlamalarında gevşemeye 
gitmesi, turizmde yaz aylarına 
yönelik beklentilerin güçlenmesini 
sağlıyor. Küresel ticaretin de 
benzer şekilde yaz aylarında 
ivme kazanması bekleniyor. Bu 
doğrultuda, 3. çeyrek itibariyle 
gelişmiş ekonomiler başta olmak 
üzere pek çok ülke daha keskin 
büyüme oranları kaydedebilir.  

Farklı ülkelerin imalat PMI 

endekslerinin rekor düzeyde 
artması, küresel büyümenin 
artacağına ilişkin işaretleri 
güçlendiriyor. Ancak, imalat 
PMI endeksinin gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkeler arasında 
ayrışması, büyümenin de farklı 
ülkeler arasında ayrışabileceği 
konusunda endişe yaratıyor. 
ABD, Euro Bölgesi, İngiltere, 
Avustralya gibi gelişmiş ülkelerin 
imalat PMI endekslerinde tarihi 
rekorlar kaydedilirken, Türkiye’nin 
de aralarında bulunduğu gelişen 
ekonomiler grubunda ise endeks 
daha ılımlı bir seyir izliyor.  Ancak, 
aşılama çalışmalarının hız 
kazanmasıyla, gelişen ekonomiler 

grubunun imalat PMI endeksi de 
belirgin artışlar kaydedebilir.

Küresel gıda fiyatları rekor 
düzeydeki artışını sürdürüyor. 
Mayıs ayında yıllık bazda %39,7 
gibi ciddi bir artışla aralıksız 12. 
ayda da yükselişini sürdüren 
küresel gıda fiyatları, Eylül 
2011’den bu yana en yüksek 
düzeyine ulaştı. BM Gıda ve 
Tarım Organizasyonu (FAO), 
konuya ilişkin yaptığı açıklamada 
gıda fiyatlarındaki artışın 
yakın zamanda düşmesinin 
beklenmediği belirtilirken, 
gıda enflasyonunun küresel 
ekonomi için en az pandemi 
kadar ciddi ayrıştırıcı risk unsuru 

Aşağıdaki görseli QR tarama uygulamasında görüntüleyerek, Araştırma Müdürlüğü

2017 Ekim ayı Ekonomik Bültenine erişebilirsiniz:

Küresel ekonomide toparlanma 
trendi devam ediyor
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olabileceğine dikkat çekti.
Uzun süredir tartışma konusu 

olan çok uluslu şirketlerin faaliyette 
bulundukları her ülkede en az 
%15 oranında vergilendirilmeleri 
konusunda, G7 ülkeleri anlaşmaya 
vardı. Anlaşma sağlanan kararla 
birlikte, çok uluslu şirketlerin 
faaliyette bulundukları her ülkede 
küresel çapta en az %15 vergi 
ödemelerinin yanı sıra, yatırım 
kararlarına ilişkin iklimsel etki 
raporlamaları yapması da zorunlu 
hale getirildi. Amazon, Google, 
Microsoft gibi küresel teknoloji 
lideri şirketleri birebir etkileyecek 
olması yönüyle dikkat çeken karar 
hakkında, ekonomistler “küresel 
ekonominin gelişmesi açısından 
tarihi bir karar” yorumunda 
bulundu. 

ABD
Nüfusunun büyük çoğunluğunu 

aşılayan ABD’de pek çok kısıtlama 
kaldırılırken, Başkan Joe Biden, 
6 trilyon Dolar’lık ilk kapsamlı 
bütçe teklifini Kongre’ye sundu. 
Hazırlanan yeni bütçede altyapı, 
sağlık ve eğitim gibi harcamalarda 
artış hedeflendi. Bütçede, 2022 
mali yılında 4,2 trilyon Dolar’lık 
gelir sağlanması hedeflenirken, 
6 trilyon Dolar’lık harcama 
yapılması planlandı. Yeni bütçe 
teklifinde, yatırımların yanı sıra 
vergi düzenlemeleri de yer aldı ve 
kurumlar vergisi oranının %21’den 
%28’e yükseltilmesi planlandı.

ABD Merkez Bankası’nın (FED) 
verilerine göre; ABD’de sanayi 
üretimi, Mayıs’ta aylık %0,8 artarak 
piyasa beklentilerinin üzerinde 
gerçekleşti. Bununla birlikte, yine 
Mayıs’ta kapasite kullanım oranı 
0,6 puan artışla %75,2’ye yükseldi. 
Söz konusu veriler, aşılama 
çalışmalarının piyasalarda ve 
imalat sanayinde olumlu karşılık 
bulduğunu gösteriyor.

Euro Bölgesi | AB
Euro Bölgesi’nde tüketici 

enflasyonu Mayıs’ta beklentilere 

uygun olarak %2 artış kaydetti.  
Bölgedeki enflasyona en büyük 
katkı %1,2 ile enerji fiyatlarından 
gelirken, hizmetler sektöründeki 
enflasyon ise %0,45 ile sınırlı 
kaldı. Diğer taraftan, bir diğer 
önemli gösterge olan perakende 
satışlar ise Nisan’da yıllık bazda 
%24 artarken, aylık bazda ise 
%3,1 azaldı. Söz konusu veriler, 
yıllık bazda pandeminin olumsuz 
etkilerinin gerilemeye başladığını 
teyit ederken, aylık bazda görülen 
gerileme ise pandemiye bağlı aylık 
dalgalanmaların devam ettiğini 
gösteriyor.

Euro Bölgesi’nin sanayi 
üretimi Nisan’da aylık bazda 
%0,8, yıllık bazda ise %39 arttı. 
Dayanıklı mallarda %65,4’lük ve 
ara mallarda %38,7’lik artış, sanayi 
üretimini destekleyen ana kalemler 
oldu. Aşılamanın AB genelinde 
yaygınlaşmış olması itibariyle, 
Mayıs ve Haziran aylarında daha 
keskin sanayi üretimi artışları 
kaydedilebilir.

Dijital para birimleri, Euro 
Bölgesi’nde de tartışma konusu 
olmaya devam ederken, 
uluslararası yatırım bankası Morgan 
Stanley, dijital Euro’nun resmi 
olarak kullanıma girmesi halinde 
banka mevduatlarında %8 düşüş 
olabileceği öngörüsünde bulundu. 
Morgan Stanley söz konusu 
öngörüsünü, 15 yaşın üzerindeki 
tüm Euro Bölgesi vatandaşlarının 
birikimlerinin önemli bir kısmını 
dijital bir cüzdana aktarabileceği 
senaryosunu referans alarak yaptı. 

Almanya
Almanya’da sanayi üretimi, 

Nisan’da aylık bazda % 1 azalırken, 
yıllık bazda %26,4 arttı. Aylık bazda 
artış beklentilerinin aksine azalış 
kaydedilmesinde, özellikle tüketici 
ürünleri ve inşaat üretimindeki 
düşüş etkili oldu. Benzer 
doğrultuda, Nisan’da fabrika 
siparişleri artış beklentilerinin 
aksine %0,2 azaldı. 

Ancak, fabrika siparişlerinde 

yıllık bazda %79 gibi güçlü bir artış 
sergilemesi, pandeminin olumsuz 
etkilerinin aşılmaya başlandığını 
gösteriyor.

Bir diğer önemli gösterge olan, 
tüketici enflasyonu Mayıs’ta yıllık 
bazda %2,5 artışla 2018 yılından bu 
yana en yüksek düzeyine yükseldi.  
Enflasyon artışında, özellikle gıda 
ve enerji fiyatlarındaki yükseliş 
etkili oldu. 

İngiltere
İngiltere, nüfusunun büyük 

çoğunluğunu aşıladıktan sonra 
karantina önlemlerini büyük 
ölçüde gevşetirken, delta varyantı 
olarak anılan vakaların artışa 
geçmesi endişeleri yeniden 
arttı. Artan vakaları dikkate alan 
İngiltere, önlemleri tamamen 
kaldırma tarihini erteledi. Yaz 
ayları boyunca vakaların seyri ve 
yeni bir aşılamaya gerek duyulup 
duyulmayacağı, İngiltere kadar 
dünya geneli için de belirleyici 
olacak.    

İngiltere’de tüketici fiyatları 
Mayıs’ta yıllık %2,1 yükseldi. 
Beklentilerin hafif üzerinde 
gerçekleşen enflasyonda, enerji 
ve tekstil fiyatlarının artması 
etkili oldu. Gıda ve alkolsüz 
içecek fiyatları ise dünyanın geri 
kalanının aksine ise düşüş kaydetti. 
Yine Mayıs’ta üretici fiyatları 
da beklentilerin hafif üzerinde 
gerçekleşerek yıllık %4,6 yükseldi. 

İngiltere’de ortalama konut 
fiyatları Mayıs’ta %9,5 artarak, 
yaklaşık son 7 yılın en yüksek 
düzeyine çıktı. Söz konusu artış, 
ülke genelinde ortalama konut 
fiyatlarının yaklaşık 22 bin Sterlin 
düzeyinde arttığını gösteriyor. 
Fiyat artışının temel gerekçesini 
ise pandeminin konut talebini 
artırması ve kısıtlamalar boyunca 
birikimleri artan vatandaşların 
konut alma yönünde daha 
fazla harcama yapma istekleri 
oluşturuyor. 

Japonya
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Japonya’da sanayi üretimi 
Nisan’da aylık bazda %2,9, yıllık 
bazda ise %15,8 arttı. Beklentilerin 
üzerinde gerçekleşen sanayi 
üretiminin artışı, pandemi sonrası 
imalat sanayinin toparlanması 
yönünde güçlü bir gösterge oldu. 
Bir diğer olumlu gelişme olarak, 
Mayıs ayı ihracatı 1980’den bu yana 
görülen en hızlı artışı kaydetti. 
Nisan’da yıllık bazda %38 artan 
ihracat, Mayıs’ta ise %50 arttı. 
Mayıs’ta ithalat artışının yıllık 
bazda %28 ile sınırlı kalmasıyla, 
ticaret fazlası 91 milyar Yen olan 
beklentilerin iki katından daha fazla 
düzeyde, 187 milyar Yen olarak 
kaydedildi. 

Japonya Merkez Bankası 
(BOJ), gerçekleştirdiği güncel 
toplantıda gösterge faiz oranını, 
%-0,10 düzeyinde sabit tuttu. 
Piyasa beklentilerine uygun 
olarak gerçekleşen karara ilişkin 
BOJ, ülke ekonomisinin pandemi 
sebebiyle hala zorlu bir süreçte 
olduğunu ancak toparlanmaya 
başladığını belirtti. Mevcut 
zorlukları dikkate alan BOJ, Eylül 
sonunda tamamlanması planlanan 

pandemi yardım programının 6 ay 
uzatılmasına karar verdi. 

Japonya’da imalatçıların 
ekonomiye olan güvenlerini 
gösteren Tankan Endeksi 
Haziran’da hafif artarak, 21 puandan 
22 puana yükseldi. Pandeminin 
küresel ve bölgesel olarak aşılmaya 
başlanmış olması itibariyle, 2. 
çeyrekte daha güçlü bir toparlanma 
kaydedilebilir. 

Çin Halk Cumhuriyeti
Çin Merkez Bankası (PBOC) 

gerçekleştirdiği güncel toplantıda, 
faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. 
Alınan karar doğrultusunda, PBOC 
faiz oranını 1 yıl vadeli için %3,85, 
5 yıl vade için  %4,65 olarak 
uygulamaya devam edecek. Piyasa 
beklentilerine uygun olarak alınan 
kararla birlikte, PBOC son 14 aydır 
faiz oranını değiştirmemiş oldu.

Çin’de Mayıs’ta ihracat yıllık 
bazda  %28,  ithalatı ise %51 arttı. 
Söz konusu artış doğrultusunda, 
ithalat son 10 yılın en büyük artışını 
gösterirken, ticaret fazlası 45,5 
milyar Dolar olarak kaydedildi. 
Özellikle, Çin’in ABD ile ticaret 

fazlasının Mayıs ayında Nisan’daki 
28,11 milyar  Dolar’dan Mayıs’ta 
31,78 milyar Dolar’a yükselmesi 
dikkat çekti.

Hindistan
Hindistan, vakaları kısmen 

düşürmüş olsa da, delta varyantının 
yıkıcı etkisiyle mücadele etmeye 
devam ediyor. Ülke nüfusunun 
çokluğu ve sınırlarının tüm dünya 
ile kapalı kalmaya devam ettiği 
dikkate alındığında, Hindistan’ın 
yaz ayları boyunca pandeminin 
olumsuz ekonomik etkilerine 
maruz kalmaya devam edeceği 
düşünülüyor.

Hindistan Merkez Bankası, 
gerçekleştirdiği güncel toplantıda 
faiz oranlarında değişikliğe gitmedi 
ve faiz oranını %4 seviyesinde 
sabit tuttu. Karar kapsamında, 
Merkez Bankası faiz oranlarını 
üst üste 6. kez sabit tutmuş oldu. 
Konuya ilişkin yapılan açıklamada, 
pandeminin ekonomik etkileriyle 
mücadele etmek ve ekonomik 
toparlanmanın kalıcı bir temelde 
ilerleyebilmesi için destekleyici 
duruşun devam edileceği belirtildi. 
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Merkez Bankası ayrıca 
pandeminin mevcut olumsuz 
etkilerini de dikkate alarak, büyüme 
beklentisini %10,5’ten %9,5’e 
aşağı yönlü revize etti. Üçüncü ve 
son çeyrekte pandeminin seyri, 
Hindistan büyümesinin seyrinde 
etkili olacağı için, yeni revizyonlar 
kaydedilebilir.

Brezilya
Brezilya’da sınırların kapalı 

kalmaya devam etmesine rağmen, 
ülkenin genel anlamda ekonomik 
performansı beklentilerden daha 
güçlü seyrediyor. Ülke ekonomisi ilk 
çeyrekte yıllık bazda %2,3 büyüdü. 
Böylece, milli gelir pandemi öncesi 
düzeyine geri döndü. Mevcut 
olumlu göstergeleri dikkate alan 
uluslararası kredi derecelendirme 
kuruluşu Moody’s, Brezilya için 
2021 ekonomik büyüme tahminini 
%3,3’ten %4,9’a revize etti.

Brezilya Merkez Bankası, 
gerçekleştirdiği güncel toplantıda 
politika faizini 75 baz puan 
yükselterek, %4,25’e çıkardı. 
Böylece Merkez Bankası, faiz 
oranını art arda üçüncü kez 
yükseltmiş oldu. Ekonomik 
performansın beklentilerden güçlü 
seyrettiğini teyit eden Merkez 
Bankası, bu doğrultuda faizlerin 
muhtemelen planlanandan 
daha fazla ve belki de daha hızlı 

artırılabileceğini ifade etti. 

Güney Kore
Güney Kore’de güçlü ekonomik 

toparlanma devam ediyor. İhracat, 
Mayıs’ta yıllık bazda %45,6 artarak 
1988 yılından bu yana en büyük 
artışı gösterdi. İhracat artışı, 
beklentilerin hafif altında kalsa 
da, güçlü bir büyümeye işaret 
ediyor. Özellikle, küresel ölçekteki 
çip krizine rağmen çip ihracatının 
%25 artması dikkat çekti. Aynı 
dönemde, ithalat ise yine 
beklentilerin hafif altında kalarak 
%38 büyüdü. Böylece, ülkenin dış 
ticaret fazlası ise Nisan’daki 434 
milyon Dolar düzeyinden, Mayıs’ta 
2,9 milyar Dolar’a yükseldi. 

Güney Kore’nin pandemiyi 
kontrol altına almayı başaran 
ülkelerin başında gelmesi, iç 
talebin ve tüketici harcamalarının 
artmasında da etkili oldu. Mayıs’ta 
kredi kartı harcamaları yıllık bazda 
%7 oranında artarken, mağazaların 
kar oranı %17, online perakende 
satışlardan elde edilen kar oranı ise 
%48 oranında yükseldi. Hükümet, 
aylık olarak yayınladığı ekonomi 
değerlendirme raporunda, mevcut 
iyileşmenin güçlenerek devam 
edeceği öngörüsüne yer verdi. 

Rusya Federasyonu
Rusya’nın pandeminin olumsuz 

ekonomik etkilerini geri bırakmaya 
başladığı yönündeki işaretler 
güçleniyor. Güncel ekonomik 
gelişmeleri değerlendiren Rusya 
Merkez Bankası, pek çok ana 
sektörde büyüme kaydedildiğini 
ve ekonominin pandemi öncesi 
döneme geri dönmeye başladığını 
belirtti. Gelişmeleri değerlendiren 
ekonomistler, tüm olumsuzluklara 
rağmen Rusya ekonomisinde 
hizmetler sektörünün gelir yaratma 
açısından GYSH içinde daha küçük 
bir paya sahip olması sebebiyle, 
ekonomik toparlanmanın da diğer 
ülkelerden daha kısa süre içinde 
olacağını ifade ediyor. Rusya’da 
tüketici enflasyonu Mayıs’ta 
beklentileri aşarak %6 oranında 
kaydedildi. Enflasyon oranının 
yüksek gelmesi, Rusya Merkez 
Bankası’nın faiz oranını kararını 
da etkileyerek, faiz oranında 
bir kez daha artırıma gitmesine 
sebep oldu. Merkez Bankası, 
gerçekleştirdiği güncel toplantıda 
faiz oranını 0.50 baz puan artırarak 
%5,5’e yükseltti. Ekonomik 
toparlanmanın öngörülerden 
daha hızlı ve güçlü olmasının 
yanı sıra, artan gıda fiyatları gibi 
gelişmeler, Rusya’daki enflasyonun 
beklentilerden daha fazla artmasına 
sebep oluyor.  Diğer yandan, Rusya 
da delta varyantı riski ile karşı 
karşıya olan ülkelerden.  
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Ege Bölgesi Mayıs’ta 1,21 milyar 
dolar ihracat gerçekleştirdi

2021 yılının Ocak-Mayıs 
döneminde yüzde 26’lık 
artışla ihracatını 6 milyar 

100 milyon dolara taşıyan Ege 
Bölgesi firmaları, son bir yıllık 
dönemde ihracatı yüzde 14’lük 
artışla 14 milyar 257 milyon 
dolara taşıdı.

Mayıs ayında, Ege İhracatçı 
Birlikleri bünyesindeki 12 
ihracatçı birliğinin 10 tanesi 
ihracatlarını arttırma başarısı 
gösterirken, 2 birlik 2020 
yılı Mayıs ayı performansını 
yakalayamadı.

Sanayi sektörlerinin 
ihracatı yüzde 87 arttı
Ege İhracatçı Birlikleri 

bünyesindeki sanayi sektörlerinin 
ihracatı Mayıs ayında yüzde 87’lik 
artışla 380 milyon dolardan, 
712 milyon dolara fırladı. Tarım 
sektörlerinin Mayıs ayı ihracatı 
412, 6 milyon dolar olurken, 

2020 yılı Mayıs ayına göre yüzde 
20 gelişim gösterdi. Madencilik 
sektörü ise; yüzde 54’lük artışla 
2020 yılı Mayıs ayında 68 milyon 
dolar olan ihracatını 94 milyon 
40 bin dolara ilerletti.

Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmalar, 2020 yılı Mayıs ayında 791 milyon dolar olan 
ihracat rakamlarını 2021 yılının Mayıs ayında yüzde 54’lük artışla 1 milyar 218 milyon 637 

bin dolara yükseltti. Sanayi sektörlerinin ihracatı da yüzde 87 artış gösterdi.
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Tekstil sektöründen 
beşinci rekor
2021 yılına fırtına gibi giren ve 

ilk dört ay ihracat artış rekorları 
kıran Ege Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği’nden Mayıs 
ayında beşinci rekor geldi. ETHİB, 
Mayıs ayında ihracatını yüzde 
223’lük artışla 11 milyon dolardan 
35, 7 milyon dolara yükseltti.

Demir sektörünün ihracat 
artışı yüzde 73
Ege İhracatçı Birlikleri çatısı 

altındaki 12 ihracatçı birliği arasında 
en fazla ihracat yapan ise; 138 
milyon dolarla Ege Demir ve 
Demirdışı Metaller İhracatçıları 
Birliği oldu. EDDMİB, Mayıs ayında 
ihracatını yüzde 73 arttırma başarısı 
gösterdi.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal 
Mamuller İhracatçıları Birliği, Mayıs 
ayında ihracatını yüzde 61’lik artışla 
66, 7 milyon dolardan 107, 4 milyon 
dolara çıkardı ve EİB çatısı altında 
adını ikinci sıraya yazdırdı.

Pandemi nedeniyle 2020 yılında 
zor günler geçiren Ege Maden 
İhracatçıları Birliği, 2021 yılında 
dünyada yaşanan normalleşmeyle 
birlikte ihracatta her ay yeni 
başarıları kariyerine ekliyor. 
Mayıs ayında ihracatını yüzde 
38’lik gelişmeyle 94 milyon 40 
bin dolara yükselten EMİB son 1 
yıllık dönemde yüzde 11’lik artışla 
1 milyar 5 milyon dolarlık ihracat 
rakamını hanesine yazdırdı ve 2021 
yılı için ortaya koyduğu 1 milyar 
dolar hedefini Mayıs sonu itibariyle 
yakaladı.

Hazırgiyim ihracatında 
yüzde 59’luk artış
Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon 

İhracatçıları Birliği, en büyük ihraç 
pazarı Avrupa’daki normalleşmeyle 
birlikte ihracatta eski parlak 
günlerine tekrar kavuştu. EHKİB’in 
ihracatı Mayıs ayında yüzde 59’luk 
artışla 90 milyon 619 bin dolara 
çıktı. EHKİB son bir yıllık dönemde 
de 1 milyar 442 milyon dolar dövizi 

Türkiye’ye kazandırmayı başardı.
Ege Yaş Meyve Sebze 

İhracatçıları Birliği, Mayıs ayında 79 
milyon 291 bin dolarlık taze sebze 
meyve ve meyve sebze mamulleri 
ihracatına imza atarken, 2020 yılı 
Mayıs ayına göre ihracatını yüzde 
36 yukarı taşıdı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği ise; Mayıs ayında 
yüzde 29’luk ihracat artışıyla 57 
milyon 252 bin dolarlık ihracat 
rakamına ulaştı.

Türkiye’deki tütün ve tütün 
mamulleri ihracatçılarını çatısı 
altında buluşturan Ege Tütün 
İhracatçıları Birliği, Mayıs ayında 
56 milyon 849 bin dolarlık ihracat 
yaptı.

Mobilya, kağıt ve odundışı 
orman ürünleri sektörlerini 
bünyesinde barındıran Ege 
Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri 
İhracatçıları Birliği, 56 milyon 323 
bin dolarlık dövizi Mayıs ayında 
hanesine yazdırırken, 2020 
yılı Mayıs ayına göre yüzde 16 
performans artışı gösterdi.

En büyük ihraç kalemlerinden 
haşhaş tohumu için Hindistan’ın 
ithalat vizesinin çıkmasını bekleyen 
Ege Hububat Bakliyat Yağlı 
Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği, 2021 yılı Mayıs ayında 40 
milyon 267 bin dolarlık ihracata 
imza attı.

Mayıs ayında 12 milyar 829 bin 
dolarlık ihracat gerçekleştiren Ege 
Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları 
Birliği, 2020 yılı Mayıs ayıyla 
kıyaslandığında ihracatta yatay bir 
seyir izledi.

Ege Deri ve Deri Mamulleri 
İhracatçıları Birliği ise; yüzde 76’lık 
gelişimle ihracatını 9 milyar 740 
milyon dolara taşıdı.

İller bazında rakamlar
Mayıs ayında İzmir 1 milyar 

123 milyon 480 bin dolar dövizi 
Türkiye’ye kazandırdı. İzmir’de 
faaliyet gösteren iki serbest 
bölgeden Mayıs ayında 216, 5 
milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Ege Bölgesi’nde en fazla 
ihracat yapan ikinci il olan Manisa 
Mayıs ayını 445, 3 milyon dolarlık 
ihracat tutarıyla geride bırakırken, 
Denizli 341, 3 milyon dolar dövizi 
Türkiye’ye kazandırdı.

Mayıs Muğla açısından yeni 
bir rekor ayı oldu. Mayıs ayında 
69, 9 milyon dolar ihracat yapan 
Muğla tarihinin aylık ihracat 
rekorunu kırarken, Ege Bölgesi illeri 
sıralamasında da dördüncü sıranın 
sahibi oldu. Aydın, 66 milyon dolar, 
Balıkesir ise; 56, 2 milyon dolarlık 
ihracat gerçekleştirirken, Afyon 31, 
6 milyon dolar, Uşak ve Kütahya 
29’ar milyon dolar ihracat yapma 
başarısı gösterdi.

GÖSTERGE
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Genel Ticaret Sistemi’ne 
göre Türkiye’nin ihracatı, 
Mayıs ayında yüzde 65,5 

artışla 16,5 milyar dolar olurken 
ithalat ise yüzde 50,4 artışla 20,6 
milyar dolar olarak açıklandı. 
Böylece Mayıs ayında dış ticaret 
açığı 4,2 milyar dolar oldu. 
Geçen yıl dış ticaret açığı 3,4 
milyar dolar iken pandemi öncesi 
dönem olan 2019 yılının aynı 
ayında dış ticaret açığı 1,8 milyar 
dolar düzeyindeydi. 

Dış ticaret hacmi, yüzde 
58,92 artarak 37 milyar 109 
milyon dolar olurken ihracatın 
ithalatı karşılama oranı yüzde 
79,9 oldu. Altın hariç ihracatın 
ithalatı karşılama oranı ise yüzde 

79,5 seviyesinde gerçekleşti.
12 aylık ihracat rakamı ise 

193,3 milyar dolar ile bugüne 
kadar gerçekleşen en yüksek 
yıllık ihracat olarak kayda geçti.

En fazla ihracat 
kazanlar-makinalarda
2021 yılı Mayıs ayında en çok 

ihraç edilen “kazanlar-makinalar”  
faslını (1 milyar 648 milyon 
dolar), “motorlu kara taşıtları” 
(1 milyar 534 milyon dolar) 
ve “demir-çelik” (1 milyar 333 
milyon  dolar) ihracatı takip etti.

2021 yılı Mayıs ayında en çok 
ithal edilen “mineral yakıtlar, 
mineral  yağlar” faslını (3 milyar 
94 milyon dolar), “kazanlar-

makinalar” (2  milyar 383 milyon 
dolar) ve “demir-çelik” (2 milyar 
333 milyon  dolar) ithalatı izledi.

İhracatta Almanya; 
ithalatta Çin
2021 yılı Mayıs ayında en fazla 

ihracat yapılan ülke Almanya (1 
milyar 405 milyon dolar) olurken, 
bu ülkeyi sırasıyla ABD (1 milyar 
149 milyon dolar) ve İngiltere (1 
milyar 105 milyon dolar) takip 
etti.  En fazla ithalat yapılan ülke 
ise Çin (2 milyar 632 milyon 
dolar) olurken, sırasıyla Rusya 
Federasyonu (2 milyar 74 milyon 
dolar) ve Almanya (1 milyar 785 
milyon dolar) ikinci ve üçüncü 
sırada yer aldı.

Türkiye’nin
Mayıs ayı 
ihracatı 
16,5 milyar 
dolar

Mayıs ayında ihracat yıllık bazda yüzde 65,5 artışla 16,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Güçlü 
artış geçen yıl pandemi kaynaklı dış ticarette yaşanan gerilemenin yarattığı baz etkisinden 

kaynaklanıyor. Mayıs ayında dış ticaret açığı ise 4,2 milyar dolar seviyesine yükseldi.
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Merkezi yönetim bütçesi 
Mayıs ayında da 
açık verdi. Hazine ve 

Maliye Bakanlığı’nın verilerine 
göre Mayıs ayında bütçe açığı 
13,4 milyar TL oldu.

2021 yılı Mayıs ayında 
merkezi yönetim bütçe 
giderleri 117,9 milyar TL, 
bütçe gelirleri 104,6 milyar TL 
olarak kaydedildi.

Faiz dışı bütçe giderleri 
104 milyar TL ve faiz dışı 
fazla ise 0,6 milyar TL olarak 
gerçekleşti.

Beş aylık açık 
7,5 milyar TL
2021 yılı Ocak-Mayıs 

döneminde merkezi yönetim 
bütçe giderleri 550 milyar TL, 
bütçe gelirleri 542,5 milyar TL ve 
bütçe açığı 7,5 milyar TL oldu.

Faiz dışı bütçe giderleri 468,5 
milyar TL ve faiz dışı fazla ise 73,9 
milyar TL olarak kaydedildi.

2021 yılı Ocak-Mayıs 
döneminde merkezi yönetim 
bütçe giderleri geçen yılın aynı 

dönemine göre yüzde 14,8 
oranında artarak 549 milyar 984 
milyon TL olarak gerçekleşti.

Faiz hariç bütçe giderleri 
geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 13,1 oranında artarak 468 
milyar 527 milyon TL oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi 
Elvan sonuçlarla ilgili Twitter 
hesabından şu değerlendirmeyi 

yaptı: “Ocak-Mayıs faiz dışı 
dengesi, mali disiplin politikalarını 
kararlılıkla sürdürdüğümüzü 
gösteriyor. Dün açıklanan cari 
açık verisi, iyileşme patikasında 
olduğumuzu işaret ediyor. 
Pandemi nedeniyle gerekirse, 
odaklı/seçici desteklerle 
vatandaşımızın yanında olmaya 
devam edeceğiz.”

Mayıs ayında bütçe açığı
13,4 milyar TL

Merkezi yönetim bütçesi Mayıs ayında 13,4 milyar TL açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı 
verilerine göre Ocak-Mayıs döneminde toplam açık 7,5 milyar TL olarak kaydedildi.

Eurostat: AB ekonomileri bu yıl ve 
2022’de toparlanacak

Covid-19 aşılarının yaygınlaşması ve kısıtlamalarının azalması ile Avrupa Birliği ekonomisi beklenenden 
daha hızlı toparlanacak. Bazı üye ülkeler 2021’de kayıplarını kapatırken diğerlerinin kriz öncesi seviyelere 

gelmek için 2022’yi beklemesi gerekecek.
Avrupa Birliği istatistik ofisi Eurostat’ın son tahminlerine göre 2020 yılında yüzde 6,8 daralan Euro 

Bölgesi ekonomisi 2021 ve 2022’de yüzde 3,8 oranında büyüyecek.
Geçen yıl yüzde 6,3 küçülen Avrupa Birliği ekonomisinin ise bu yıl yüzde 3,7 gelecek yıl yüzde 3,9 

büyümesi bekleniyor.
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
(TÜİK) Nisan ayına ilişkin 
yayınladığı sanayi üretim 

endeksini verilerine göre sanayi 
üretimi güçlü baz etkisiyle yıllık 
yüzde 66 arttı. Aylık olarak 
bakıldığında ise yüzde 0,9’luk 
düşüş görüldü. Böylelikle geçen 
yılın Nisan ayından bu yana 
ilk kez sanayi üretiminde aylık 
daralma kaydedildi.

Sanayi üretimi Nisan ayında 
baz etkisiyle önceki yıla göre hızlı 
artış kaydederken, bir önceki aya 
göre ise gerileme gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
açıkladığı verilere göre 
sanayi üretimi Nisan’da aylık 
yüzde 0,9 geriledi. Böylelikle 
Nisan 2020’den sonra sanayi 
üretiminde 11 ay devam eden 
aylık yükseliş serisi son buldu.

Nisan’da sanayi üretimi 
salgının sanayi faaliyetini durma 
noktasına getirdiği önceki yılın 
Nisan ayına göre yüzde 66 artış 
gösterdi.

2021 yılı Nisan ayında 
madencilik ve taşocakçılığı 

sektörü endeksi bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 25,5, 
imalat sanayi sektörü endeksi 
yüzde 72,3 ve elektrik, gaz, buhar 
ve iklimlendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü endeksi yüzde 
26,6 arttı.

Sektörlere aylık değişim 

bazında bakıldığında 2021 yılı 
Nisan ayında madencilik ve 
taşocakçılığı sektörü endeksi bir 
önceki aya göre yüzde 4,1, imalat 
sanayi sektörü endeksi yüzde 
0,7 ve elektrik, gaz, buhar ve 
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 
sektörü endeksi yüzde 1,3 azaldı.

Sanayi üretimi son 1 yılda 
ilk kez aylık olarak daraldı

Sanayi üretim endeksi, Mart’ta 
aylık bazda yüzde 0,7, yıllık 
bazda yüzde 16,6 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 
referans yıllı) incelendiğinde, 2021 
yılı Mart ayında madencilik ve 
taşocakçılığı sektörü endeksi bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
14,8, imalat sanayi sektörü endeksi 
yüzde 17,2 ve elektrik, gaz, buhar ve 
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 
sektörü endeksi yüzde 11,9 arttı.

Sanayi üretimi aylık 
yüzde 0,7 arttı  

Sanayinin alt sektörleri 
incelendiğinde, 2021 yılı Mart 

ayında madencilik ve taşocakçılığı 
sektörü endeksi bir önceki aya 
göre yüzde 1,7 azalırken, imalat 
sanayi sektörü endeksi yüzde 
0,3 ve elektrik, gaz, buhar ve 
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 
sektörü endeksi yüzde 7,3 arttı.

Çeyrek bazda artış 
yüzde 12,3
Takvim etkisinden arındırılmış 

sanayi üretimi 2021 yılı birinci 
çeyreğinde bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre yüzde 12,3 arttı. 
Bir önceki çeyreğe göre mevsim 
ve takvim etkilerinden arındırılmış 
sanayi üretimi ise yüzde 2,6 arttı.

Euro Bölgesi PMI veri setinin 
en yüksek seviyesine çıktı

GÖSTERGE
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Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası’nın (TCMB) 
yayımladığı Nisan ayına 

ilişkin ödemeler dengesi 
istatistiklerine göre cari açık 
1,71 milyar dolarla beklentinin 
altında kaldı. Bu gelişmede 
dış ticaret açığındaki düşüş 
ve hizmetler sektörü kaynaklı 
girişlerin etkisi oldu. Verilerde 
4 aylık net hata noksanın 7,2 
milyar dolar seviyesine çıkması 
da dikkat çekti.

Piyasanın genel beklentisi 
cari açığın Nisan’da 2,2 milyar 
dolar düzeyinde gerçekleşmesi 
yönündeydi. Mart ayında cari 
açık 3,3 milyar dolar olmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası (TCMB) verilerine göre 
12 aylık cari işlemler açığı ise 32 
milyar 737 milyon dolar oldu.

TCMB’nin değerlendirmesine 
göre Nisan’da cari açığın 
1,71 milyar dolar seviyesinde 
kalmasında ödemeler dengesi 
tanımlı dış ticaret açığının bir 
önceki yılın aynı ayına göre 
2,33 milyar dolar azalarak 1,5 
milyar dolara gerilemesi ve 
geçen yılın Nisan ayında 339 
milyon dolar net çıkış kaydeden 
hizmetler dengesi kaleminin bu 
ayda 811 milyon dolar net giriş 
kaydetmesi etkili oldu.

Verilere göre Altın ve enerji 
hariç cari işlemler hesabı, bir 
önceki yılın Nisan ayında 3,54 
milyar dolar açık vermişken, 
Nisan 2021’de 942 milyon dolar 
fazla verdi.

Hizmetler dengesi 
altında seyahat kaleminden 
kaynaklanan net gelirler 596 

milyon dolar olarak gerçekleşti. 
Birincil gelir dengesinden 
kaynaklanan net çıkışlar, bir 
önceki yılın aynı ayına göre 110 
milyon dolar artarak 1,3 milyar 
dolar olarak kaydedildi.

İkincil gelir dengesinden 
kaynaklanan net girişler bir 
önceki yılın aynı ayına göre 212 
milyon dolar artarak 248 milyon 
dolar oldu.

Doğrudan yatırımlardan 
kaynaklanan net girişler 56 
milyon dolar oldu. Nisan’da 
portföy yatırımları ise 1,53 milyar 
dolar net çıkış kaydetti. Resmi 
rezervler 1,18 milyar dolar azaldı.

Net hata noksan kalemi 
Nisan’da 198 milyon dolar fazla 
verdi, 4 aylık net hata noksan 
7,2 milyar dolar fazla olarak 
gerçekleşti.

Nisan’da cari açık
1,71 milyar dolar
Nisan’da cari açık
1,71 milyar dolar

GÖSTERGE
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İşsizlik, Nisan ayında bir önceki 
aya göre 0,9 puan artış gös-
terdi ve yüzde 13,9 seviyesine 

yükseldi. İşsizlik yıllık bazda ise 
0,2 puan arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) hesaplamalarına göre, 
Türkiye genelinde 15 ve daha 
yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 
nisan ayında bir önceki aya göre 
275 bin kişi artarak 4 milyon 511 
bin kişi oldu. 

Mevsim etkisinden arındırılmış 
genç işsizlik oranı, bir önceki aya 
göre 0,1 puanlık artışla yüzde 
25,6’ya çıktı.

Mevsim etkisinden arındırılmış 
atıl işgücü oranı bir önceki aya 
göre 1,7 puan artarak 27,4’ye çıktı.

Tarım dışı işsizlik oranı ise 
nisanda yüzde 16,2 olarak kayde-
dildi.

İstihdam oranı 
yüzde 44,2
İstihdam edilenlerin sayısı 

bir önceki aya göre 193 bin kişi 
azalarak 28 milyon 56 bin kişi, 
istihdam oranı ise 0,4 puanlık 
azalış ile yüzde 44,2 oldu.

İşgücü Nisan’da aylık bazda 
83 bin kişi artarak 32 milyon 567 
bin kişi, işgücüne katılma oranı 
ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 51,3 
olarak gerçekleşti.

15-24 yaş grubunu kapsayan 
genç nüfusta istihdam oranı 
0,5 puanlık artışla yüzde 32’ye 
yükseldi. Bu yaş grubunda 
işgücüne katılma oranı ise bir 
önceki aya göre 0,8 puan artarak 
yüzde 43 oldu. 

Nisan ayında istihdam 
edilenlerin sayısı bir önceki aya 
göre tarım sektöründe 62 bin 

kişi, inşaat sektöründe 9 bin kişi 
artarken, sanayi sektöründe 212 
bin kişi, hizmet sektöründe 52 bin 
kişi azaldı. İstihdam edilenlerin 
yüzde 18’i tarım, yüzde 21,3’ü 
sanayi, yüzde 6,4’ü inşaat, yüzde 
54,2’si ise hizmet sektöründe yer 
aldı.

Üç yıldan daha uzun süredir 
iş bulamayan toplam işsiz sayısı 
143 bin kişi olarak dikkat çekti. 
Toplam işsizler içerisinde 352 
bin kişi 2 yıldan daha uzun bir 
süredir işsizken 1 yıldan uzun 
bir süredir iş bulamayanların 
sayısı ise 1 milyon 252 bin kişi 
olarak açıklandı. 3 yıldır işsizlerin 
oluşturduğu işsizlik oranı yüzde 
3,3 olurken 3 yıldır işsiz olan 
nüfusun 74 bin kişisini erkekler, 
69 bin kişisini ise kadınlar 
oluşturdu.

İşsizlik 
Nisan’da 

yüzde 13,9
TÜİK, Nisan ayı işsizlik oranını 0,9 puan artışla yüzde 13,9 olarak hesapladı.

Atıl işgücü oranı ise aylık bazda 1,7 puan artarak 27,4’ye çıktı.



61HAZİRAN 2021

GÖSTERGE

Mayıs ayında tüketici 
fiyatları bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 

16,59 arttı. Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 
verilere göre Mayıs ayında 
tüketici fiyatları bir önceki aya 
göre yüzde 0,89 artış kaydetti. 
Çekirdek enflasyon da yüzde 
16,99 oldu.

Mayıs’ta üretici fiyatlarındaki 
yükseliş ivmesi ise devam etti. 
Mayıs’ta üretici fiyat endeksi bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 38,33 arttı. Aylık bazda 
artış ise yüzde 3,92 oldu.

Üretici enflasyonu ile tüketici 
enflasyonu arasındaki makas 
Mayıs ayında 21,74 puanla rekor 
seviyeye yükseldi.

En düşük artış alkollü 
içecekler ve tütünde
TÜİK verilerine göre Yıllık en 

düşük artış yüzde 2,90 ile alkollü 
içecekler ve tütün grubunda 
gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı 
ayına göre artışın düşük olduğu 
diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 
5,75 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 
8,07 ile haberleşme ve yüzde 
10,05 ile eğlence ve kültür oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın 
aynı ayına göre artışın yüksek 
olduğu ana gruplar ise sırasıyla, 
yüzde 28,39 ile ulaştırma, yüzde 
21,79 ile ev eşyası ve yüzde 19,30 
ile sağlık oldu.

En yüksek artış patateste
Mayıs ayında aylık en 

yüksek artış yüzde 41,57 ile 
patateste oldu. Patatesi yüzde 

36,37 ile havuç, yüzde 29,46 ile 
şehirlerarası otobüs ücreti takip 
etti.

Mayısta fiyatı en çok artış 
gösteren diğer ürünler arasında 
yüzde 17,48 ile yurt içi bir hafta 
ve daha fazla süreli turlar, yüzde 
16,63 ile limon, yüzde 8,99 ile 
mücevher (altın) yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat 
düşüşü ise yüzde 50,94 ile sivri 
biberde oldu. Bunu yüzde 45,52 
ile çarliston biber, yüzde 34,90 
ile taze fasulye, yüzde 27,44 
ile domates, yüzde 25,22 ile 
salatalık, yüzde 21,20 ile sarımsak 
takip etti.

Piyasanın Mayıs ayına 
ilişkin yıllık enflasyon beklentisi 
yüzde 17,23 olmuştu. Aylık 
bazda enflasyon beklentisi ise 
yüzde 1,44 olarak belirlenmişti. 
19 kurumun katıldığı ankette 
en düşük beklentiyi paylaşan 
kurum Mayıs ayında aylık 

enflasyonun yüzde 1,18; yıllık 
enflasyonun yüzde 16,94 olarak 
gerçekleşmesini öngörmüştü.

Tam kapanma tedbirleri
Mayıs ayının ilk 17 gününde 

Covid-19 salgınıyla mücadele 
kapsamında tam kapanma 
tedbirleri uygulanmıştı. Önlemler 
kapsamında birçok mal ve hizmet 
satışı noktası kapalı kalırken 
talepte de gerileme izlenmişti. 
Nisan’da Türkiye’de tüketici fiyat 
endeksi yıllık yüzde 17,14 artışla 
2 yılın en yüksek seviyesine 
yükselmişti.

Mayıs ayına gelindiğinde 
Dolar/TL kurundaki yükseliş 
dikkat çekmişti. Dolar/TL kuru 
Mayıs ayının sonunda 8,61 
seviyesini aşarak tüm zamanların 
en yüksek seviyesini görürken, 
ay genelinde Türk Lirası dolar 
karşısında yüzde 3 gerileme 
kaydetmişti.

Mayıs enflasyonu yüzde 16,59
Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Mayıs ayında enflasyon yüzde 16.59 
olarak gerçekleşti. TÜFE’de 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89; 
bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,39; bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 

16,59 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14,13 artış gerçekleşti.
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TÜRKİYE’NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ

Kaynak: TÜİK, TCMB, RİSK MERKEZİ, BUMKO, T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI, HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI, BORSA İSTANBUL, TOBB, TEİAŞ-EPDK
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İZMİR’İN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ

*Çeyreklik açıklanmakta olup, III. çeyrek verileridir.  **Aylık bazda olanlar tescil değil, başvuru verileridir.
 Kaynak: TÜİK, TCMB, RİSK MERKEZİ, BUMKO, T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI, TOBB, TPMK, T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, ISO 
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Uzaklardaki gönül dostu ve ticaret ortağı

J A P O N Y A



37OCAK 2021

MECLİS

Açıkhavada farkımız

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

markanızı açık ara öne çıkarıyoruz. 

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

Dijital Baskı Merkezi Tabela / Totem Üretimi

Çelik Konstrüksiyon
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Araç giydirme






