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EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önümüzdeki 
süreçte ekonomide yapılacak hamlelere 
ilişkin açıklamalarının ülkemizin menfaati 
doğrultusunda kısa vadeli geçici çözümlerle 
değil, orta ve uzun vadeli adımlarla yola devam 
edilmesi adına çok önemli olduğunu söyledi.

14 İzmir, 30 Ekim 
depreminin 
yaralarını elbirliğiyle 
sarıyor
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Yeni dönemin mesajları
Dönmez: “İkinci dalgayla 
birlikte kış dönemi herkes için 
zorlayıcı geçecek”

Esen’den Meclis temennileri

“Kalıcı toparlanmanın reçetesi, 
yapısal reformlar”

Ağustos’ta 
işsizlik yüzde 13,2

Temel ekonomik göstergeler

“Yatırımcının faiz karşısında 
ezdirilmemesi gerekiyor”

Yorgancılar: “İzmir ve Ulyanovsk’un 
işbirliği potansiyeli yüksek”

“Sanayici pandemide 
durmadan çalıştı”

Yorgancılar İzmir Depremi’ni ve 
ekonomi gündemini değerlendirdi

Küresel ekonomide aşı 
iyimserliği

Yorgancılar, deprem sonrası 
sanayicilerin konularını ve 
beklentilerini Bakan Pekcan’a 
aktardı

Sanayicinin gündemi pandemi 
sürecinde yaşananlar

Yorgancılar: “Bu destek 
bize güç ve moral verdi”

Eylül’de sanayi üretimi
yıllık yüzde 8,1 arttı

Ege’den Ekim ayında 
1,24 milyar dolar ihracat

12 Cumhuriyetimizin 
97’inci yılını kutladık
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Önce Merkez Bankası Başkanı, ardından Hazine ve Maliye 
Bakanı değişimi ile başlayan süreçte, Devlet bürokrasisinin 
içinde yetişmiş tecrübeli ekonomi yönetimi ile girdiğimiz yeni 
dönemde, art arda önemli mesajlar verildi.

Merkez Bankası’nın ilk icraatı olarak faizleri 475 baz puan 
artırması, Hazine ve Maliye Bakanı’nın “Vergi düzenlemeleri 
başta olmak üzere mevzuatta öngörülebilirliğin artırılması ve 
bu sayede yatırım ortamının hem yerli, hem de uluslararası 
girişimciler açısından her bakımdan iyileştirilmesi için gerekli 
adımlar, başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere ilgili tüm 
taraflarla işbirliği halinde atılacaktır.” sözleri, yeni döneme dair 
verilen ilk mesajlar olarak piyasalara da olumlu yansıdı.

Sayın Cumhurbaşkanı’nın birkaç farklı toplantıda yaptığı 
açıklamalar, yeni dönemin en güçlü mesajları olarak kamuoyun-
da memnuniyetle ve umutla karşılandı. Sırasıyla;

Grup toplantısında;
“Ekonomi politikalarında güven ve kredibilite kazanımlarına 

daha fazla odaklanılacağı, iş ve yatırım ortamının daha cazip 
hale getirileceği, yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı se-
ferberlik başlatıldığı, yargı sistemi konusunda da yeni adımların 
atılacağı, yatırımcılara her türlü kolaylığın gösterileceği” sözleri 
oldukça önemli idi.

Ardından benim de katıldığım TOBB Ekonomi Şura’sında;
“Yüksek faizle üretim yapabilir miyiz? Mümkün değil. 

Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor. Şimdi 
önümüzde yeni bir dönem var. Artık çok daha güçlü bir şekilde 
üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata odaklanmamız gereki-
yor. Artık vites yükseltmenin bile yeterli olmadığı araç değiş-
tirmenin gerektiği bir dönemdeyiz bunun için ne gerekiyorsa 
yapmaya kararlıyız. İşte hukuk ve ekonomi reformları, bu yeni 
dönemin hazırlıklarıdır.”

Son olarak AB hedefi ile ilgili; 
“Kendimizi başka yerlerde değil Avrupa’da görüyor, gelece-

ğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz.” 
Birkaç hafta içinde yaşadığımız tüm bu gelişmeleri; ülke-

mizin menfaati doğrultusunda yanlışların görülmesi, eksiklerin 
tamamlanması, kısa vadeli geçici çözümlerle değil orta ve uzun 

vadeli adımlarla yola devam edilmesi adına çok önemsiyorum.
Pandeminin ilk etkisinin yarattığı olumsuzlukları henüz telafi 

edememişken, salgında ikinci güçlü bir dalga ile karşı karşıya 
olduğumuz şu dönemde iş dünyası olarak; önümüzü görmeye, 
istikrar ve güvene ihtiyaç duyarız. Bu anlamda söz konusu ge-
lişmeler, Sayın Cumhurbaşkanının kararlığı, özellikle iş dünyası 
için önemli bir motivasyondur. 

Üretimi, yatırımı öncelik gören, AB hedefi doğrultunda 
adımlar atan, başta hukuk alanında olmak üzere yatırımcıların 
hassasiyetlerini gözeten, reformlarla bir adım sonrasını planla-
yan bir yönetimin başarısız olma şansı yoktur. Tıpkı, 2002-2008 
döneminde olduğu gibi. 

Küresel ekonomiye baktığımızda; Çin, salgını kontrol altına 
alarak, yeni ekonomik hedefleri doğrultusunda hızla ilerliyor.  
ABD, Başkanını seçerek yeni bir döneme, yeni politikalara adım 
atıyor. İçinde Çin ve Japonya’nın da olduğu 15 Asya ülkesi dün-
yanın en kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasını (RCEP) imza-
lıyor. Yani, salgın tüm ülkelerin ekonomisini olumsuz etkilese de, 
bazılarının geleceğe yönelik harekete geçmesini engellemiyor.

Negatif ayrıştığımız, yeterince zaman kaybettiğimiz ve zor 
bir kışa girdiğimiz böyle bir süreçte; yeni ekonomi yönetimi ile 
“Yeni Bir Dönem” vurgusu çok önemli olup, yapılacaklar liste-
sindekileri bir an evvel hayata geçirmeli, söylemleri eyleme dö-
nüştürmeliyiz. Artan maliyetler, azalan talep karşısında rekabet 
gücü de azalan üreten kesimin finansal olarak kamu tarafından 
desteklenmesi, yeni dönemi taçlandıracak, yatırım ve istihdam 
adına hızlı bir toparlanma sağlayacaktır. Umutlarımızı yeşerten 
yeni dönem, ülkemiz için hayırlı olsun. 

Acımızın çok taze olduğu deprem sonrasında hayatını 
kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, ailelerine sabır 
ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ortak akılla 
yürüttüğümüz “Birlikten İzmir Doğar” kampanyamız ile ailele-
rimize sıcak bir yuva sağlanması hususunda desteklerinizi rica 
ediyoruz.

Kurucu liderimiz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü; 
ebediyete intikalinin 82. yıldönümünde rahmetle, şükranla, 
saygıyla anıyoruz. Ruhu şad olsun.

YENİ DÖNEMİN MESAJLARI

Ender YORGANCILAR
Ege Bölgesi Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

ender.yorgancilar@ebso.org.tr

       @EYorgancilar
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EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TOBB Türkiye 
Ekonomi Şurası’ndaki konuşmasında yatırımcıların yüksek faize ezdirilmemesi gerektiği yönündeki 
söyleminin çok önemli olduğunu belirterek “Çünkü Türkiye’nin bugün her zamankinden fazla 

üretim yapmaya ve istihdam yaratacak yatırımlara ihtiyacı var” dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifiyle 
Ankara’da gerçekleştirilen 
TOBB Türkiye Ekonomi Şurası 
toplantısına katıldı. Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev 
sahipliğinde düzenlenen toplantıda 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı 
Lütfi Elvan, Tarım ve Orman Bakanı 

Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan, Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu da hazır bulundu. 
Yorgancılar ile birlikte Erdoğan, 

Yorgancılar, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’na katıldı

“Yatırımcının faiz karşısında 
ezdirilmemesi gerekiyor”
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bakanlar ve Hicarcıklıoğlu TOBB’un 
Ankara’daki genel merkezinden 
şuraya katılırken yurt çapındaki 
365 oda ve borsanın temsilcileri 
ise videokonferans yöntemi ile 
pandemi sürecindeki konularını 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktardı.

Yorgancılar: ‘Yatırımcıyı 
ezdirmeyeceğiz’ sözü 
önemli
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Yorgancılar, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a üreten kesimin konularına 
gösterdiği ilgi nedeniyle teşekkür 
ederek özellikle üretim ve istihdam 
üzerindeki faiz yüküne atıfta 
bulunmasının, bu konunun altını 
çizmesinin çok önemli olduğunu 
söyledi. Yorgancılar, “Sayın 
Cumhurbaşkanımız konuşmasında 
yüksek faiz ile üretim ve istihdam 
olmaz, ülkemizin kalkınması için her 
türlü istişareye dayalı bir politika 
devam edecek dedi ve yüksek 

faize yatırımcımızı ezdirmememiz 
gerekiyor ifadesini kullandı. 
Burada yüksek faiz önünde yatırım 
yapacakları ezdirmeyeceğiz sözünü 
çok önemsiyoruz. Çünkü Türkiye’nin 
bugün her zamankinden fazla üretim 
yapmaya ve istihdam yaratacak 
yatırımlara ihtiyacı var” dedi.

“Yatırımcıyı yüksek faize 
ezdirmememiz gerekiyor”
Cumhurbaşkanı Erdoğan şurada 

yaptığı konuşmada Türkiye’deki 
oda ve borsaların üyelerinin yüksek 
faiz sebebiyle sahada yaşananların 
tercümanı olduğunu ve karar 
vericilere yol gösterdiklerini söyledi. 
Erdoğan, “Zira yüksek faizin nelere 
mal olduğu ortada. Yüksek faizle 
gerçek anlamda yatırım yapabilir 
miyiz? İstihdam üretebilir miyiz? 
Üretim yapabilir miyiz? İhracata 
yönelik ciddi adımlar atabilir miyiz? 
Mümkün değil. Öyleyse bizim bu 
noktada çok daha dikkatli olmamız 

lazım ve yüksek faize yatırımcımızı 
ezdirmememiz gerekiyor” dedi.

“Batanlar, ‘Beni faiz 
batırdı’ diyor”
Ekonominin kalbinde faaliyet 

gösteren oda ve borsa temsilcileri-
nin 81 il ve 160 ilçede iş dünyasının 
nabzını en güzel şekilde yansıttıkla-
rına inandığını ifade eden Erdoğan, 
şöyle konuştu:“Ekonomiyle ilgili her 
konuda iş dünyamızla ve onların 
temsilcileri olan sizlerle istişare et-
meye özel önem veriyoruz. Her oda 
ve borsamız kendi üyelerine çağın 
gerektirdiği en ileri hizmetleri ver-
menin yanında Türk ekonomisine de 
çok önemli katkılarda bulundu. Ben 
birçok sanayici, birçok iş adamları-
mızla oturup konuştuğumuzda hepsi 
nasıl battığını, nasıl bittiğini anlatır-
ken hep bana şunu söylerlerdi: ‘Beni 
faiz batırdı.’ Bunu söyleyen insanlara 
zulmetmek var mıdır? Bunları da 
tersine çevireceğiz.” 



9KASIM 2020

GÜNDEM

Yılsonunda pozitif 
büyüme hedefi
Yüksek faizden arındırılmış, 

istihdamdan finansmana, özellikle 
nakit akışından teşviklere kadar 
ihtiyaç duyulan çok sayıda destek 
paketini hayata geçirdiklerini 
belirten Erdoğan, bugüne kadar 
uygulanmış en büyük kredi 
paketleri, Kredi Garanti Fonu 
kefaletleri ve istihdam teşviklerinin 
de bu dönemde başlatıldığını 
dile getirdi. Erdoğan, “Sanayi ve 
ticaret sektöründeki adımlarla 
hizmet sektörleri toplamında 
ciro endeksi Eylül ayında yıllık 
yüzde 26,2 arttı. Bütün bunlarla 
beraber salgının yol açtığı ve 
halen devam eden kimi zorluklara 
rağmen yılı da pozitif büyümeyle 
bitireceğimize inanıyorum. Fiyat 
istikrarını ve finansal istikrarı 
birlikte sağlayacağız. Bunun için 
enflasyonla mücadele de en önemli 
önceliğimizdir. Hedefimiz bir an önce 
tek haneli enflasyon rakamlarına 
ulaşmaktır. Mali disiplini koruyarak, 
kamu finansman kalitesini artırarak, 
yapısal ve mikro reformları hayata 
geçirerek, değişim çizgimizden 
sapmayarak büyüme ve istihdam 
odaklı bir anlayışla yolumuza devam 
edeceğiz” diye konuştu. 

Pandemi süreci
Önlerindeki sorunları, piyasa 

ekonomisi kurallarına uygun şekilde 
çözeceklerini vurgulayan Erdoğan, 
şu değerlendirmelerde bulundu:“-
Salgının önüne geçmek için aldığı-
mız tedbirlerin yol açtığı sıkıntıların 
elbette farkındayız. Devlet olarak 
elimizdeki imkanları sonuna kadar 
kullanarak bu sıkıntıları azaltmanın 
gayreti içindeyiz. Önümüzdeki yıl 
tüm bu zorlukları geride bırakmış 
olarak bugünleri acı bir tebessümle 
yad edeceğiz. Sorumluluğumuzun 
ağır olduğunu biliyoruz ama mille-
timize olan güvenimiz, enerjimiz, 
şevkimiz, azmimiz daha da büyüktür. 
Ülkemizi bugünkü bölgesel ve küre-
sel liderlik seviyesine sizlerle birlikte 

getirdik. Yaşadığımız sıkıntıları yine 
sizlerle birlikte aşacak, hep birlikte 
büyük ve güçlü Türkiye hedefine 
ulaşacağız.”

Mevzuata ilişkin 
reform talebi
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu da Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’a teşekkür ederek “Sizin 
önderliğinizde başlatılacak, cesur ve 
ezber bozan, yeni bir yapısal reform 
hamlesi, küresel rekabette bizi öne 
çıkaracaktır. Bu noktada mevzuata 
ilişkin yapılacak reformlarda, eski-
den olduğu gibi, kamu-özel sektör 
diyalog mekanizmalarının kurulması 
ve istişarenin güçlendirilmesi çok 
faydalı olacaktır” diye konuştu.
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“Açıklanan uygulamalar hayata
geçerse yabancı yatırım Türkiye’ye akar”

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancı-
lar, Bloomberg HT canlı yayınına 

katılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın açıkladığı ekonomide yeni 
dönem mesajlarını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son 
derece olumlu açıklamalar yaptığını 
ve uygulanması durumunda orta ile 
uzun vadede Türkiye’nin büyümesine 
önemli katkılar sağlayacak unsurlara 
değindiğini belirten Yorgancılar, “Sayın 
Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu 
açıklamalar son derece olumlu ve 
piyasalar da bu açıklamaları olumlu 
karşıladı. Adalet reformu gibi, sis-
temle ilgili tıkanan yerlerde yapılacak 
değişiklikler gibi unsurların bir an önce 
hayata geçmesi çok önemli” dedi.

Söz konusu uygulamaların pratikte 
uygulanmaya başlamasıyla Türkiye’nin 
uluslararası yatırımları hızla çekmeye 
başlayacağını vurgulayan Yorgancı-
lar, “Bunlar hayata geçirildiği zaman 
dünyada dolaşan ve yatırım yapılacak 
güvenli bir liman arayan likiditeyi 

çekebileceğiz. Türkiye bu anlamda 
önemli avantajlara sahip ülkelerden 
bir tanesi, ancak bu değişikliklerin 
mutlaka uygulanması gerekiyor” diye 
konuştu.

Doğrudan yabancı yatırımların bü-
yüme üzerinde oldukça olumlu etkileri 
olduğunu hatırlatan Başkan Yorgancı-
lar, “Türkiye olarak yabancı sermayeyi 
yeniden ülkemize getirebilme olanağı-
nı yakalarsak büyümemize çok önemli 
katkısı olacaktır. Geçtiğimiz dönem-
lerde doğrudan yabancı yatırımların 
daha yoğun şekilde Türkiye’ye geldiği 
yıllara baktığımızda büyüme oranımı-
zın yüzde 4 ile 5’ler seviyesinde, hatta 
daha üzerinde olduğunu görüyoruz” 
ifadesini kullandı.

Para politikasında sıkılaşma ve 
kur hareketliliğini de değerlendiren 
Yorgancılar, “Döviz kurları her yıl enf-
lasyon oranında hareketlense mevcut 
sıkıntıları yaşamaktan uzak oluruz. Bir 
ay önce 8,80’den maliyet hesap edip 
fiyat veriyorsunuz, ancak ödeme, kur 
7,80 olduğu zaman geldiğinde ciddi 

bir mağduriyet söz konusu oluyor” 
dedi.

Vergi borçlarının yapılandırılma-
sıyla ilgili olarak, kendilerinin yapı-
landırmaya değil affa karşı oldukla-
rını dile getiren Yorgancılar, vergisini 
zamanında ödeyen sanayicilere teşvik 
olabilecek uygulamaların da hayata 
geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi. 
Matrah artırımı beklentisini dile getiren 
Yorgancılar, “Vergi borçlarının yapı-
landırılmasıyla ilgili 7256 sayılı yasada 
bir tek matrah artırımı yok. Bu konu 
hem kamuoyu ve hem de sanayiciler 
tarafından bekleniyordu. Bizler yapı-
landırmaya karşı değiliz, affa karşı-
yız. Af, vergisini zamanında ödeyen 
sanayicinin motivasyonunu bozan bir 
uygulama. Bu açıdan vergisini düzenli 
ödeyenler için de bir teşvik unsurunun 
düzenlenmesi gerektiğine inanıyo-
rum. Böylesi bir dönemde vergisini 
zamanında ödeyenleri teşvik edici bir 
uygulamanın da yapılan düzenlemeler-
de yer alması gerektiğini ifade etmek 
istiyorum” diye konuştu.

GÜNDEM
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Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
97. yıldönümü nedeniyle bir 
mesaj yayınlayan Ege Böl-

gesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, Amerikalı 
tarihçi ve psikiyatrist Prof. Arnold 
Ludwig’den örnek vererek “Ludwig, 
sıfırdan ülke yaratmak, toprakları 
genişletmek, iktidarda kalınan süre, 
askeri başarı, sosyal mühendislik, 
ekonomik başarı, devlet adamlığı, 
ideoloji ortaya koyma, ahlaken örnek 
olma, siyasi miras ve ülkenin nüfusu 
ölçütlerinden oluşturarak dünya 
liderlerini puanladığı bir sistemde 
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk’ü, 1941 lider içinde 
20’nci yüzyılın en büyük lideri olarak 
nitelendirmesini dayanakları ile 
sunmaktadır. Yüzyılın lideri ile 4 yıllık 
zorlu ve meşakkatli bir mücadelenin 
sonunda kazanılan zafer, bu milleti 
millet yapan bir zaferdir” dedi.

Yorgancılar “Cumhuriyet, boyun-
duruk altına girmektense, ölmeyi 
tercih eden bir milletin yansımasıdır. 
Cumhuriyet, bu millet için ‘Ya İstiklal 
Ya Ölüm’dür. Üstelik, kadın, çocuk, 
erkek, yaşlı, fakir, zengin demeden el 
ele, omuz omuza. Büyük bir gururla, 
heyecanla beklediğimiz 100. yıla 
doğru yaklaşırken, o gün Meclisin 
sahneden çekilmesini bekleyen dış 
güçler, bugün de aynı heves içerisin-
de türlü oyunların peşinde olabilir. 
Ancak, bu milletin DNA’sındaki bir-
liktelik ve inancı yok saymakta, aklın 
ve bilimin ışığında güçlü temellerle 
kurulan, laik, çağdaş, sanayileşmiş 
bir ülkenin toplumunu küçümsemek-
tedirler” diye konuştu.

Tarihin, tozlu sayfa-
lardan ibaret olmadığını 
hatırlamanın, en önemli 
görevimiz olduğunu 
da sözlerine ekleyen 
Yorgancılar “Çağın ge-
rektirdiği eserlerle, daha 
büyük hedefler için 
daha sağlam adımlar 
atmaya ihtiyacımız var. 
Atalarımız dün birlikte 
başardı. Bizler de, bu-
gün birlikte başaracağız. 
Cumhuriyetimizin 97. 
yılını coşkuyla kutluyor, 
başta ebedi liderimiz 
Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere, 
geçmişten bugüne tüm 
aziz şehitlerimizi rahmet 
ve şükranla anıyorum. 
Kahraman gazilerimizin 
önünde saygı ile eğiliyo-
rum” ifadesini kullandı.

Cumhuriyetimizin 97’inci yılını kutladık
DÜNYAYA ÖRNEK BİR MÜCADELENİN ESERİ:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar “Cumhuriyet, boyunduruk altına girmektense, 

ölmeyi tercih eden bir milletin yansımasıdır” dedi.

29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı programı 
kapsamında Cumhuriyet 
Meydanı’ndaki Atatürk 
Anıtı’na EBSO Meclis 
Başkanvekili Hakkı 
Attaroğlu çelenk sundu.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıldönümü nedeniyle 28 Ekim günü 
düzenlenen törene EBSO Meclis Başkanı Salih Esen ve Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar katıldı.



Atatürk’ümüzü 
vefatının 82’nci yılında andık

Hasret ve sevgiyle...
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk, vefatının 82’nci yıl dönümünde saygı ve 

özlemle anıldı. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, “Kararmayacak aydınlığının yolu, 

yolumuzdur. İzindeyiz Ata’m” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 82’nci 
yıl dönümünde törenlerle anıldı. İzmir 

Valiliği tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda 
düzenlenen törene Ege Bölgesi Sanayi 

Odası Meclis Başkanı Salih Esen ve 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar 

katıldı. Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum, İzmir Valisi Yavuz Selim 

Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı 
Korgeneral Ali Sivri ve İzmir protokolü katıldı.

Hayatı durduran siren
Anıta çelenklerin konulmasının ardından Atatürk’ün hayata gözlerini 

yumduğu saat 09:05’te tüm kentte çalan sirenlerle birlikte saygı duruşunda 
bulunuldu. Sirenle birlikte bütün İzmir, Atatürk’e olan sevgi, hatırasına saygı 

ve ilkelerine olan bağlılığını iki dakikalık saygı duruşu ile gösterdi. Tören 
İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından son buldu.

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete 
intikalinin 82’nci yılında Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen 
törene Meclis Başkanımız Salih Esen ve Yönetim Kurulu 
Başkanımız Ender Yorgancılar katılarak anıta çelenk sundu.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
ile birlikte İZTO, İTB, EİB, 
İMEAK DTO İzmir Şubesi, 

İESOB, EGİAD, ESİAD ve İZSİAD’ın 
katılımıyla ailesinde vefat olan 
depremzedelere konut ve diğer 
ihtiyaçların karşılanması için 
“Birlikten İzmir Doğar” kampanyası 
başlatıldı. Depremi izleyen 
günlerde kampanya, İzmir Valisi 
Yavuz Selim Köşger’in katılımıyla 
kamuoyu ile paylaşıldı.

Birlikten İzmir Doğar 
kampanyası ile rezerv alanlardan 
temin edilecek arsaya kalıcı 
konutlar yapılması ve 12 ayda 
teslim edilmesi hedefleniyor.

Kampanyanın tanıtımı için 
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in 
başkanlığında düzenlenen basın 

İzmir, 30 Ekim depreminin yaralarını elbirliğiyle sarıyor

BİRLİKTEN 
İZMİR DOĞUYOR

İzmir’de 30 Ekim’de yaşanan deprem felaketinin ardından, İzmir iş dünyası, depremde bir aile 
ferdini kaybeden ve evsiz kalan mağdurlar için kampanya başlattı. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar “Kampanyamıza her bir destek, bir yarayı sarmamıza vesile olacak. Zor günleri 

beraberce atlatacağız” dedi.
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toplantısına Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Meclis Başkanı Salih Esen 
ve Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar ile birlikte İzmir Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mahmut Özgener, İzmir Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Işınsu Kestelli, Ege İhracatçı 
Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak 
Eskinazi, İMEAK Deniz Ticaret 
Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf 
Öztürk, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir 
Sanayici ve İş İnsanları Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Küçükkurt, Ege Sanayici ve İş 
İnsanları Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Fadıl Sivri, İzmir Ticaret 
Odası Meclis Başkanı Selami 
Özpoyraz, İzmir Ticaret Borsası 
Meclis Başkanı Barış Kocagöz, 
İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir 
Şubesi Meclis Başkanı Kenan 
Yalavaç ve Ege Genç İş İnsanları 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Aslan katıldı.

“Zayıf binaların yol 
açtığı acıları bir kez daha 
yaşıyoruz”
Toplantıda yaptığı konuşmada 

depremde hayatını kaybeden 
İzmirlilere Allah’tan rahmet ve 
yaralılara acil şifalar dileyen EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, “Hep söylediğimiz 
gibi aslına deprem öldürmüyor, 
hazırlıksız olduğumuz için, 
zayıf yapılarda oturduğumuz 
için depreme mağlup oluyoruz. 
Zeminleri eksik ve zayıf betonla 
yapılan binaların yol açtığı 
acıları son depremde bir kez 
daha gördük. Daha önce bu 
acıları Gebze’de ve Gölcük’te de 
yaşamıştık” dedi.

Felaketin ardından yardıma 
koşan herkese teşekkür eden 
Yorgancılar, “Deprem esnasında 
başta Sayın Cumhurbaşkanımıza 
Bakanlarımıza, kurtarma 
ekiplerimize ve özellikle İzmir 

Yorgancılar, İzmir Depremi 
Koordinasyon Toplantısı’na katıldı

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 
Pakdemirli ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in iştirakiyle düzenlenen 
İzmir Depremi Koordinasyon Toplantısı’na katıldı.
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halkına bir kez daha teşekkür 
etmek istiyorum. Büyük bir 
dayanışma içinde böylesi 
bir depremi olabilecek en az 
hasarla atlattığımızı söylemek 
istiyorum. Hasarlı binalarımızın 
sayısı çok. Ancak 4,5 milyon 
gibi yoğun bir nüfusun yaşadığı 
bir şehirde bu ölçüdeki bir 
depremi bu kadar az hasarla 
atlatmayı da bir şans olarak 
değerlendiriyorum” diye 
konuştu.

“Biz İzmir’iz”
Birlikten İzmir Doğar 

kampanyası ile zor günleri 
birlikte aşmak için dayanışma 
ortaya koyduklarını dile 
getiren Başkan Yorgancılar, 
“Kampanyamıza her bir destek, 
bir yarayı sarmamıza vesile 
olacak. Zor günleri beraberce 
atlatacağız. Bir kez daha 
söylemek istiyorum, Biz İzmir’iz. 
Odalar olarak 500’er bin lira 
katkıyla toplam 1,5 milyon lira 
ile bu kampanyayı başlatıyoruz. 
Bir organize sanayi bölgemiz 
de 10 milyon lira katkı sağladı. 
Diğer OSB’ler de buraya 
katkıda bulunacaklar. Ayrıca 
birçok iş insanı ve hayırsever 
ile üyelerimizden destek olmak 
isteyenler var. Katkılarla birlikte 
bir an önce yer tespitini yaparak 
inşaatların gerçekleştirilip 
ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını 
amaçlıyoruz. Bunun onların 
acılarını bir nebze olsun 
hafifleteceğini umuyoruz” dedi.

Yorgancılar, “İlk günden beri 
yanımızda olan, destek olan, 
her anımızda sorunlarımıza 
çözüm bulan başta Sayın 
Valimize huzurunuzda çok 
teşekkür ediyorum. Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın Tunç 
Soyer’e de teşekkür ediyorum, 
o da ekibiyle beraber güzel bir 
sınav verdi. Allah buna benzer 
acı olayları bin daha yaşatmasın 
diyorum” ifadesini kullandı.

Yorgancılar’dan etiket önerisi
Başkan Yorgancılar, MMO’nun asansörleri sürekli denetleyip 

kullanım uygunluğu etiketi yapıştırdığı gibi binaların da sürekli 
denetlenerek “Girilebilir” veya “Girilemez” şeklinde etiketlenmesi 
gerektiğini söyledi.

İzmir’in genel yapı stokuna bakıldığında yeni yapıların dışında 
Kordon ve Karşıyaka dahil olmak üzere ağırlıklı olarak 1999 yılından 
önce inşa edilen binaların olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kalındığını 
vurgulayan Yorgancılar, “O dönemde 30’a 30 yapılan kolonlar bugün 
45’e 45 veya 50’ye 50 yapılıyor. Bugün inşaatta kullanılan demirin 
metrekaresi o dönemkinden daha fazla. O gün zorunlu olan C30 
beton, bugün en az 45 olmak zorunda. O zamandan beri bunun 
gibi pek çok değişiklikler yapıldı. Bunlara uyum sağlayabilmek 
açısından sürekli denetim yapılması gerekiyor. Makine Mühendisleri 
Odası tüm binalardaki asansörleri nasıl sürekli denetleyip ‘Bu 
asansör kullanılabilir’ veya ‘Kullanılamaz’ diye etiketler yapıştırıyorsa 
binaların da sürekli denetlenip ‘Bu binaya girilebilir’ veya ‘Girilemez’ 
diye etiketlenmesi gerekiyor. Bu noktada Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğümüze, Büyükşehir Belediyemize ve ilçe belediyelerine görev 
düşüyor. Bütün binaların baştan kontrol edilerek oturma raporlarının 
yenilenmesi gerekiyor” diye konuştu.
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Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı 
M.Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın 
katılımıyla düzenlenen İzmir İl ve 
İlçeleri Müşterek İstişare Top-
lantısı’nda alınan kararla İzmir’e 
10 milyon lira değerinde bir 
okul kazandırılacağı müjdesini 
vermişti. Bu kararın son derece 
önemli olduğunu belirten Ege 
Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancı-
lar “Başta depremde yaşamını 
yitiren hemşehrilerime Allah’tan 
rahmet diliyorum. Ne yazık ki 
deprem acısı İzmirimizde de 
yaşandı. Şimdi yaraları sarma 
zamanı. Biz İzmir iş dünyası 
olarak taşın altına elimizi koyduk 
ve depremde ailesinin fertlerini 
kaybeden vatandaşlarımıza konut 
yapma kararı aldık. “Birlikten İzmir 
Doğar” kampanyamız; İzmirlilierin 
desteğiyle hızla büyüyor.  Önceki 
gün yaptığımız müşterek istişare 
toplantısında TOBB Başkanımız 
Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun okul 
müjdesi de bizleri memnun etti” 
dedi.

Acil ve anlamlı bir karar
Kararın zarar gören okullar 

açısından da önemli olduğunu hatır-
latan Yorgancılar “Bundan önce 
olduğu gibi, bu zor günümüzde 
de zaman kaybetmeden İzmir’e 
gelen ve konuları yerinde görerek 
çözüm üretmeye çalışan Başka-
nımız M. Rifat Hisarcklıoğlu’na bir 

kez daha şükranlarımı sunuyorum. 
Okul yaptırma kararı son derece 
acil ve anlamlı bir karar. Aslında 
genele bakıldığında evini kaybeden 
vatandaşlarımızın barınma problemi 
çözüldükten sonra çocuklarımızın 

eğitim konusu da aciliyet arz edi-
yor. Bazı okullarımız zarar gördü. 
Bu okulların onarımı sırasında 
derslik açığı ortaya çıkabilir. Bu 
anlamda da TOBB’un okul yap-
tırma kararı yeni okullar için bir 
ilk adım olabilir” dedi.

Bu acıları bir daha yaşamak 
istemediklerini belirten Yorgancı-
lar şöyle konuştu:

“Deprem esnasında başta 
Sayın Cumhurbaşkanımız, Ba-
kanlarımız, kurtarma ekiplerimiz 
ve özellikle İzmir halkına bir kez 
daha teşekkür etmek istiyorum. 
Büyük bir dayanışma içinde 
böylesi bir depremi olabilecek en 
az hasarla atlattığımızı söylemek 
istiyorum. Ancak 4,5 milyon gibi 
yoğun bir nüfusun yaşadığı bir 

şehirde bu ölçüdeki bir depremi 
bu kadar az hasarla atlatmayı da 
bir şans olarak değerlendiriyorum. 
Allah buna benzer acı olayları bir 
daha yaşatmasın.”

GÜNDEM

Hisarcıklıoğlu: “Zor zamanları 
ancak birlik içinde aşabiliriz”

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Birlikten İzmir Doğar 
kampanyasına destek olacaklarını açıklayarak, “Yaşanan deprem 
felaketinin ardından İzmir’deki odalarımızın, borsamızın ve iş 
dünyasının başlatmış olduğu ‘Birlikten İzmir Doğar’ kampanyası 
kapsamında TOBB olarak maliyeti 10 milyon TL’ye kadar çıkacak bir 
okul yaptırıp İzmirlilerin hizmetine sunacağız” dedi. Kurumların bu 
kampanyayı desteklemelerinin önemini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bu 
zor zamanların ancak birlik içinde aşılabileceğini ifade etti.

Yorgancılar: “Bu destek 
bize güç ve moral verdi”

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar TOBB tarafından İzmir’e kazandırılacak okul 
müjdesinden memnuniyet duyduklarını belirterek “Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
İzmirimize bu zor günlerde verdikleri destek bizlere güç ve moral aşıladı. Dilerim bundan sonra 

böyle acılar yaşamayız” dedi.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Ticaret Bakanı 

Ruhsar Pekcan ve Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında 
düzenlenen İzmir İl ve İlçeleri 
Müşterek İstişare Toplantısı’na 
katılarak sanayicilerin konularını 
aktardı. Toplantıda İzmir il ve 
ilçelerindeki oda ve borsaların 
başkanları, deprem sürecinin 
başından bu yana üyelerin 
konularını ve taleplerini Bakan 
Pekcan’a iletti.

“Zayıf yapılar en kısa 
sürede boşaltılmalı”
Toplantının açılış bölümünde 

konuşan EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, 
İzmir’de yaşanan deprem 
felaketinin ardından tüm 
Türkiye’nin seferber olduğunu 
belirterek, “Depremin ardından 
başta Sayın Cumhurbaşkanımız, 
bakanlarımız, her kademeden 
tüm kamu yöneticilerimiz yardıma 
koştular. Türkiye ve İzmir büyük bir 
dayanışma sergiledi. Bu noktadan 
sonra artık zayıf binaların bir an 
önce tespit edilip tahliye edilmesi 

gerekiyor. Bir daha benzer acıların 
yaşanmasının önüne ancak böyle 
geçebiliriz. Asansör kontrollerinde 
olduğu gibi binalar da denetlenip 
oturulabilir ya da oturulamaz etiketi 
yapıştırılmalı ve oturulamaz olanlar 
en kısa süre içinde boşaltılmalı. 
Boşaltılmadığı takdirde elektriği, 
suyu ve doğalgazı kesilmeli. 

Başka türlü enkaz altından çıkan 
cenazelerin önüne geçemeyiz” dedi.

“Devlet İzmirlilerin 
yanında”
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 

ise depremin merkez üssüne en 
yakın ilçe olan Seferihisar’ın Sığacık 
Mahallesi’nde esnafı dinlediğini 

TOBB İzmir ve İlçeleri Müşterek İstişare Toplantısı gerçekleştirildi

Yorgancılar, deprem sonrası 
sanayicilerin konularını ve 

beklentilerini Bakan Pekcan’a aktardı
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belirterek vatandaşların taleplerini 
ilgili bakanlıklara ileteceğini söyledi.

İzmirlilere geçmiş olsun 
dileğinde bulunan ve hayatını 
kaybedenlere Allah’tan rahmet, 
yaralılara acil şifalar dileyen Pekcan, 
devletin depremin ilk anından 
itibaren tüm olanaklarıyla bölgede 
olduğunu ifade etti.

Bakan Pekcan şöyle konuştu:
“Biz de Ticaret Bakanlığı olarak 

esnafımızın yanındayız. Caddelerin 
yıkanmasına kadar bakanlıklarımız, 
kaymakamımız devreye girip 
gereken her türlü özeni gösterdiler. 
Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı, 
zarar gören esnafımıza 50 bin liraya 
kadar TESKOMB üzerinden hibe 
vereceğiz. TESKOMB üzerinden 
Halkbank’tan kredi kullanan 
esnafımıza kredilerini faizsiz 
olarak bir yıl daha öteleyeceğiz. 
İnşallah böyle felaketleri bir 
daha yaşamayız. Böyle afetler 
yaşamamak için devlet, sivil toplum 
örgütleri ve millet el ele vererek 
çalışmalarımızı tam bir iş birliği ve 
eş güdüm içerisinde sürdürmemiz 
gerektiğine inanıyorum.”

TOBB’dan İzmir’e okul
Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu da EBSO, İZTO, 
İTB, EİB, İMEAK DTO İzmir 
Şubesi, İESOB, EGİAD, ESİAD 
ve İZSİAD koordinasyonunda, 
İzmir’de yaşanan deprem 
sonucunda, ailesinde vefat olan 
depremzedelere konut yapımı, 
sosyal ve eğitim alanlarının 
yapımı ile gerekli olabilecek diğer 
ihtiyaçların karşılanması amacıyla 
başlatılan Birlikten İzmir Doğar 
kampanyasına destek olacaklarını 
belirterek, “Yaşanan deprem 
felaketinin ardından İzmir’deki 
odalarımızın, borsamızın ve iş 
dünyasının başlatmış olduğu 
Birlikten İzmir Doğar kampanyası 
kapsamında TOBB olarak maliyeti 
10 milyon TL’ye kadar çıkacak 
bir okul yaptırıp İzmirlilerin 
hizmetine sunacağız” diye konuştu. 

Hisarcıklıoğlu, tüm kurumların da 
bu kampanyayı desteklemelerinin 
önemini vurguladı.

Toplantıda, İzmir il ve ilçe oda 
ve borsalarının yönetim kurulu ve 
meclis başkanları, ayrıca depremin 

etkilerini azaltmak amacıyla 
üyelerinin taleplerini ve önerilerini 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a 
aktardılar ve bu zorlu süreçte 
de verdikleri desteklerden ötürü 
teşekkür ettiler.

TOBB heyetinden 
Soyer’e ziyaret

TOBB Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanlığında, EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ın da içinde bulunduğu, 
Oda/Borsa Başkanlarından oluşan heyet, İzmir İl ve İlçeleri Müşterek 
İstişare Toplantısı öncesinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer’i makamında ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, ziyarette Soyer’e geçmiş 
olsun dileklerini iletirken her konuda işbirliğine hazır olduklarını söyledi.
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EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Sanayiciler ne olursa olsun salgın sürecinin başından 
itibaren üretimi sürdürdüler. Tarım da bu süreçte üretime devam eden sektörlerden biri oldu” dedi.

Tarım ve Orman Sektörlerindeki Hedefler ile Konulara Yönelik Çözüm Önerileri 
Toplantısı, Bakan Pakdemirli’nin katılımıyla EBSO’da düzenlendi

“Sanayici pandemide 
durmadan çalıştı”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli’nin iştirakiyle 
EBSO, İZTO ve İTB işbirliğinde 

düzenlenen Tarım ve Orman 
Sektörlerindeki Hedefler ile 
Konulara Yönelik Çözüm Önerileri 

Toplantısı’nda konuşan Başkan 
Yorgancılar, pandemi döneminde 
üretim yapan tesislerin sektörleri 
ne olursa olsun üretime devam 
ettiğini, tarımın da bunlardan biri 
olduğunu söyledi.

“Sanayici pandemide 
durmadı”
Bu süreçte  tarımsal üretim 

ve gıda sanayinin hayati önem 
taşıdığının görüldüğünü belirterek 
üyelerin konularıyla her zaman 
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yakından ilgilenen Tarım ve Orman 
Bakanı Pakdemirli’ye teşekkür eden 
Yorgancılar, “Sanayiciler ne olursa 
olsun salgın sürecinin başından 
itibaren üretimi sürdürdüler. 
Biliyoruz ki bugün Türkiye’nin 
daha fazla üretmeye ve istihdam 
sağlayacak daha fazla yatırıma her 
zamankinden çok gereksinimi var” 
dedi.

Başkan Yorgancılar üretim ve 
ihracatın, özellikle de gıda, tarım 
ve tarıma dayalı sanayi kollarının 
Türkiye’nin geleceği olduğunu 
vurguladı. Yorgancılar “Geçtiğimiz 
yıl makro koşullar nedeniyle reel 
sektör oldukça zorlanmıştı. Bu 
yıl ise dünyayı sarsan pandemi 
nedeniyle bildiğimiz tüm kuralları 
bir tarafa bıraktık ve ‘Yaşamak 
için yaşatmak lazım’ diyerek insan 
ve üretimin devamlılığı odaklı bir 
süreç yaşadık. İşte bu süreçte bir 
kez daha gördük ki gıda, tarım ve 
tarıma dayalı sanayi kolları kritik 
öneme sahip” diye konuştu.

Bir haftada 50 milyon
30 Ekim’de İzmir’de yaşanan 

depremin acısını yaşadıklarını 
ifade eden Başkan Yorgancılar, 
İzmir iş dünyası tarafından 
başlatılan “Birlikten İzmir Doğar” 
kampanyasına atıfta bulunarak “Bir 
hafta sürede 50 milyon liraya yakın 
para topladık. Bugün itibariyle 
49 milyon 180 bin lira. Bu, ortaya 
koyduğumuz birlik ve beraberliğin 
bir sonucudur. Hedefimiz bir an 
önce arsayı alıp inşaata başlamak” 
dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli de konuşmasında 
İzmir’de yaşanan depremle ilgili 
gerekli derslerin çıkarılacağını 
söyledi. Pakdemirli, “İzmir’in 
duruşuna ayrıca teşekkür ediyorum. 
Kimse siyaset yapmadı, birlikte 
beraber olduk yan yana yürüdük 
ve ne yapılması gerekiyorsa başta 
hükümet olmak üzere belediyemiz, 
tüm kamu kurumları, STK’ler, 
gönüllüler hep birlikte el attık bu 
işe” dedi.

“Sektörün moralinin 
bozulmaması gerekiyor”
Bakan Pakdemirli, Covid-19 

sürecinde Türkiye’nin tarım ve 
gıda sektöründe hiçbir sıkıntı 
yaşamadığını belirterek, ülkede son 

iki yılda tarımsal hasılanın yüzde 46 
artışla 277 milyar liraya ulaştığını 
söyledi. Söz konusu dönemde 
bitkisel üretimin ve büyükbaş 
hayvan varlığının yüzde 8, 
küçükbaş hayvan varlığının yüzde 

“İzmir Tarım Teknoloji Merkezi” 
işbirliği protokolü imzalandı

EBSO, İZTO ve İTB üyelerinin Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli’ye konularını aktarmasıyla devam eden toplantının 
ardından Tarım ve Orman Bakanlığı ile İzmir Ticaret Borsası arasında 
“İzmir Tarım Teknoloji Merkezi” işbirliği protokolü imzalandı. Protokolü 
Bakanlık adına Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü 
Nevzat Birişik, İTB adına Başkan Işınsu Kestelli imzaladı.
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20 arttığını dile getiren Pakdemirli, 
şöyle konuştu:

“Çiftçimize, yetiştiricimize 
teşekkür ediyorum. Önemli olan 
sektörün moralinin bozulmaması. 
Çiftçimizin moralini yüksek 
tutmamız lazım ki üretim artsın, 
çiftçimiz tohuma küsmesin. 
Problemleri elbette konuşacağız. 
Eleştiriler elbette olacak ama bazen 
gereğinden fazla muhalefetin 
ve bazı medyanın bazı şeyleri 
içinden cımbızla çekerek, tamamını 
göstermeme yaklaşımı var.”

“Tüm Türkiye’yi 
yanımızda hissettik”
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger 

ise depremde tüm Türkiye’yi İzmir 
olarak yanlarında hissettiklerini 
söyledi. İzmir iş dünyası tarafından 

başlatılan Birlikten İzmir Doğar 
kampanyası için teşekkürlerini 
ileten Köşger, “Maalesef doğal 
afetler yaşanıyor. Olmamasını 
temenni ederiz ama oldu. Millet 
olarak yekvücut olmamız, İzmirli 
olarak bir dayanışma içine 
girmemiz çok kıymetli. İzmirlilere 
çok teşekkür ediyorum” ifadesini 
kullandı.

Vali Köşger esnek mesai 
uygulamasını OSB’lerde de 
başlattıklarını ifade ederek, “16 
Kasım’dan itibaren uygulamaya 
başlıyoruz; OSB’lerde mesai 
başlangıcını sabah 07.00’ye çektik” 
dedi.

Katma değerli 
üretim vurgusu
Toplantıda İzmir Ticaret Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut 
Özgener, tarım ve gıda sektörünün 
geleceğin stratejik sektörlerinden 
biri olduğunu vurguladı. Kentte 
kurulması planlanan tarıma dayalı 
ihtisas organize sanayi bölgeleri 
hakkında bilgi veren Özgener, 
bu bölgeler hakkında atılması 
gereken adımları paylaştı. İzmir 
Ticaret Borsası (İTB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de 
tarım sektörünün çok önemli bir rol 
üstlendiğini aktardı. Katma değerli 
üretimi artırmanın gerekliliğini 
dile getiren Kestelli, “Bunun 
için gerekli yapısal dönüşümleri 
gerçekleştirecek iradenin hem 
kamu hem de özel sektörde var 
olduğunu düşünüyorum” diye 
konuştu.
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Cumhuriyet Halk Partisi İzmir 
Milletvekilleri Sevda Erdan 
Kılıç ve Tuncay Özkan ile 

İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar’ı ziyaret 
etti. Başkan Yorgancılar ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek 
yerelde ve ulusalda sanayi üretiminin 
desteklenmesi adına yapılması gerekenler 
hakkında görüşlerini dile getirdi. Konuk 
milletvekilleri Kılıç ve Özkan ile İl Başkanı 
Yücel ise sanayicilerin konularıyla yakından 
ilgilendiklerini belirterek bu konuları 
sürekli gündemde tutan ve çözümün 
takipçisi olan Ege Bölgesi Sanayi Odası ve 
Başkan Yorgancılar’a teşekkürlerini iletti.

CHP heyeti Başkan 
Yorgancılar’ı ziyaret etti

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
ev sahipliğinde ve İzmir Vali 
Yardımcısı Hulusi Doğan 
Başkanlığında Covid-19 Tedbirleri 
Toplantısı düzenlendi. EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, sanayi kuruluşlarında 
uygulanmakta olan Covid-19 
tedbirlerine ilişkin konuları Vali 
Yardımcısı Doğan’a aktardı. 
Toplantıya Kemalpaşa Organize 

Sanayi Bölgesi Başkanı Kamil 
Porsuk ile İzmir Atatürk Organize 

Sanayi Bölgesi ve İZTO yetkilileri 
de katıldı.

İşletmelerde Covid-19 tedbirleri 
EBSO’da masaya yatırıldı

Yorgancılar ALOSBİ Müteşebbis Heyet Toplantısı’na katıldı
Aliağa Organize 

Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) 
Müteşebbis Heyet Toplantısı, 
Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nda gerçekleştirildi. 
Toplantıya EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar da katıldı.
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TV35 canlı yayınına katılan 
EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, 

30 Ekim’de İzmir’de yaşanan 
deprem ve güncel ekonomik 
gelişmelere ilişkin değerlendir-
melerde bulundu.

Depremde kaybettiğimiz 
vatandaşlarımıza Allah’tan rah-
met, acılı yakınlarına başsağlığı 
dileyen, yaralı olarak kurtulan 
vatandaşlarımızın da en kısa 
zamanda sağlıklarına kavuşma-
larını temenni eden Yorgancılar, 
“Yaşadığımız deprem, İzmir’de 
mevcut konut stokunun yete-
rince sağlam olmadığını çok acı 
bir biçimde bizlere gösterdi. En 
kısa süre içinde gerekli dönüşümün 
bölgede yapılması gerekiyor” dedi.

Programda güncel ekonomik 
gelişmelere ilişkin değerlendir-
melerde de bulunan Yorgancılar, 
Türkiye’nin ithalatının büyük bölü-
münü aramalı ithalatı oluşturduğu 
için çok net bir kur politikasına 
ihtiyacımız olduğunu vurguladı. 
Yorgancılar, “Yerli olarak ürettiğimiz 
ürünlerimizin önemli bir bölümü 

ithal hammadde kullandığı için kur 
kaynaklı fiyat artışları yaşıyoruz. 
Kurun yanı sıra faiz artışının yarat-
tığı maliyet de sanayicinin üzerine 
binmeye başladı ve bütün bunların 
bilançosunu önümüzdeki günlerde 
göreceğiz. Uzun süredir enflasyon/
faiz/kur korelasyonunda enflasyon 
artıyor, ancak kur belirli bir seviye-
yi muhafaza ediyordu. Şimdi kur, 
bir anlamda enflasyondaki artış 
ile arasını kapatmış oldu. Bunlara 

bağlı olarak süreç ilerledikçe borç-
luluk oranının artmakta olduğunu 
izliyoruz. Bu durum ülkemiz için de 
küresel ekonomi için de oldukça 
büyük riskler barındırıyor. Sürekli 
vurguluyoruz, döviz geliri olmayan 
sanayicimizin dövizle borçlanma-
ması gerekiyor. Yıllardır üretim 
olmazsa kalkınma hayaldir dedik. 
Üretim için de sanayicinin istikrara 
ve önünü görebilmeye ihtiyacı var” 
diye konuştu.

Yorgancılar İzmir Depremi’ni ve 
ekonomi gündemini değerlendirdi

İZFAŞ Yönetim 
Kurulu toplantısı, 
İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Tunç Soyer’in 
başkanlığında 
gerçekleştirildi. 
Toplantıya EBSO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender 
Yorgancılar 
katıldı.

Yorgancılar İZFAŞ Yönetim Kurulu 
toplantısına katıldı
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EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Muhsin Dönmez, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
ve Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp 
Meşe’nin iştirakiyle videokonferans yöntemiyle 
gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Toplantıda, 
Covid-19 salgını sürecinde sanayi kuruluşlarının 
konuları ve çözüm önerileri ele alındı.

Sağlık 
Bakan Yardımcısı
Meşe, sanayicilerin
konularını dinledi

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, 25 Kasım 
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 
Günü’nde Twitter hesabından 
paylaştığı iletide “Şiddetin ama’sı, 
gerekçesi olmaz. İnsanlığa ihanettir 
kadına şiddet. Şiddetin her 
türlüsüne, şiddetle hayır! Sev ki 
dünya değişsin” ifadesini kullandı.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, Twitter 
aracılığıyla yayınladığı mesajıyla 
tüm öğretmenlerin Öğretmenler 
Günü’nü kutladı. Başöğretmen 
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ulusları 
kurtaranlar yalnız ve ancak 
öğretmenlerdir” sözünü paylaşan 
Yorgancılar, “Başöğretmen Gazi 
M. Kemal ATATÜRK başta olmak 
üzere, geleceğin mimarı, mesleğini 
layıkıyla icra eden tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum” ifadesini kullandı.

“Kadına şiddetin gerekçesi olmaz”

“Ulusları kurtaranlar yalnız ve 
ancak öğretmenlerdir”



26 KASIM 2020

GÜNDEM

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meslek Komiteleri Ortak 
Toplantısı, EBSO Yönetim 

Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar 
başkanlığında gerçekleştirildi. 
Toplantıda sektörlerin konuları ve 
çözüm önerileri değerlendirildi.

Toplantıda yaptığı 
konuşmasında bir yandan 
depremin yaralarını sırmaya 
çalışırken bir yandan da hızla artan 
Covid-19 vaka sayılarıyla mücadele 
ettiklerini ifade eden Yorgancılar, 
son iki hafta içinde Mart-Haziran 
döneminden bile daha fazla vaka 
ile karşı karşıya olunduğunu 
vurguladı.

Küresel beklentiler 
negatife dönüyor
Yorgancılar, “Tüm bu 

önlemlerin, ekonomi üzerindeki 
olumsuz etkilerini hepimiz 
derinden hissediyoruz. Dünya 

genelinde artan vakalar sebebiyle, 
2020’nin son çeyreği ve 2021’in ilk 
çeyreği için farklı ülkelere yönelik 
ekonomik büyüme tahminleri 
yine negatif ibreye dönmeye 
başladı. Küresel ticaret hacmi 

daralırken, pandeminin olumsuz 
ekonomik etkilerine karşılık pek 
çok gelişmiş ülkede kamu borcu 
ciddi düzeyde artıyor. Uluslararası 
Finans Enstitüsü tarafından 
açıklanan güncel bir rapor, küresel 

EBSO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’nda konuşan 
Başkan Yorgancılar:

“Kalıcı toparlanmanın 
reçetesi, yapısal reformlar”
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borçluluğun pandemi sebebiyle 
15 trilyon Dolar artarak tarihi 
rekor düzeylere eriştiğini ortaya 
koydu. Dünya Ticaret Örgütü ise 
2020’de küresel ticaretin yüzde 9,2 
daralacağı öngörüsünde bulundu” 
dedi.

“Büyük Sıfırlama”
Dünyanın hem sağlık hem de 

ekonomi anlamında topyekün bir 
iyileşmeye ihtiyaç duyduğunu 
belirten Yorgancılar, “İşte bu 
yüzden, söz konusu büyük 
değişim ve dönüşüm süreci, 
Dünya Ekonomik Forumu 
tarafından ‘Büyük Sıfırlama’ olarak 
nitelendiriliyor. Ülkemiz, gerek 
söz konusu küresel gelişmeler, 
gerekse kendi içsel dinamiklerimiz 
açısından, tüm bu yaşananların 
adeta merkezinde yer alıyor. Bu 
sebeple, başta Türk Lirası’ndaki 
değer kaybı olmak üzere, 
ekonomimiz süreçten derinden 
etkileniyor” diye konuştu.

Yapısal reform vurgusu
Önümüzdeki günlerde 

açıklanacak olan üçüncü çeyrek 

büyümesinde kısmi bir toparlanma 
beklenebileceğini dile getiren 
Yorgancılar, “Ancak, tedbirlerin geri 
gelmesi son çeyrek büyümesini 
yine kaçınılmaz olarak olumsuz 
etkileyebilecektir. Tüm bu zorlukları 
bir bütün olarak ele aldığımızda, 
ülkemiz ekonomisinin kurtuluş 
reçetesinin yapısal reformlardan 
geçtiğini, iş dünyası olarak uzun 
zamandır dile getiriyoruz. Geçen 
hafta gerçekleştirdiğimiz TOBB 
Ekonomi Şurası’na katılan Sayın 
Cumhurbaşkanımızın, ‘yüksek 
faize yatırımcımızı ezdirmememiz 
gerekiyor’ cümlesini çok önemli 
buluyorum. Yine Şura’da, yüksek 
faiz ile üretim ve istihdamın 
olmayacağı, ülkemizin kalkınması 
için her türlü istişareye dayalı bir 
politika izleneceği güvencesi, artık 
çok daha güçlü şekilde üretime, 
yatırıma, istihdama ve ihracata 
odaklanmamız gerektiğine işaret 
etmesi çok çok önemli.  Sayın 
Cumhurbaşkanımız tarafından 
reform gündeminin somut bir 
biçimde dile getirilmesi de çok 
olumlu bir gelişmedir. Ekonomik ve 
hukuk alanındaki reformların hızla 

hayata geçirilmesi iş dünyası için 
son derece mühim. İş alemi güven 
ortamı istiyor, istikrar istiyor, önünü 
görmek istiyor. Döviz kurlarındaki 
değişimler önümüzü görmekte 
sıkıntı yaratıyor” ifadesini kullandı.

2021 için umut kaynağı
Söz konusu reformların 

vakit kaybedilmeden hayata 
geçirilmesinin 2021 için umut 
kaynağı olacağını belirten 
Yorgancılar, “Devam eden aşı 
çalışmalarının da başarıya 
ulaşmasını ve 2021’in bu anlamda 
yeni umutların yılı olmasını 
temenni ediyorum. Gerek 
pandemide, gerekse depremde, 
ekonomik olumsuzluk yaşayan 
hem siz değerli üyelerimizin, hem 
de vatandaşlarımızın en küçük bir 
talebini bile gerçekleştirebilmek 
veya ilgili makamlara iletebilmek 
için durmaksızın çaba içerisindeyiz. 
Umut ediyorum ki bu birlik 
ve beraberlik anlayışımızla 
harmanlanacak yeni reform süreci, 
hem ulusal sağlığımıza hem de 
ekonomimize şifa olacaktır” diye 
konuştu.

Yorgancılar, Kongolu Bakanlar ile ortak 
yatırım olanaklarını görüştü

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, Kongo 
Cumhuriyeti Altyapı ve Büyük 
Projeler Bakanı Jean Jacques 
Bouya ve Özel Ekonomik 
Bölgeler Bakanı Gilbert 
Mokoki ile gerçekleştirilen 
videokonferansa katıldı. 
Görüşmede, Kongo 
Cumhuriyeti özel ekonomik 
bölgeleri Türk yatırımcılara 
tanıtılırken, iki ülke arasındaki 
işbirliği ve yatırım olanakları 
da değerlendirildi. Toplantıya 
katılan EBSO önceki dönem başkanı ve DEİK Türkiye-Kongo Cumhuriyeti İş Konseyi Başkanı Tamer Taşkın ile 
ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Deniz Gündüz de görüşlerini dile getirdiler.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yö-
netim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Rusya Federasyo-

nu’nun Ulyanovsk bölgesinde İzmir’in 
üretimini gerçekleştirdiği kalemlerde 
bugün ve gelecekte devamlı bir tale-
bin söz konusu olduğunu belirterek 
“Gerek ihracat ve gerekse karşılıklı 
yatırım anlamında İzmir ve Ulyanov-
sk’un işbirliği potansiyelinin yüksek 
olduğunu görüyoruz” dedi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, Rusya Federasyonu Ul-
yanovsk Bölge Valisi Sergey Morozov 
ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer’in katılımıyla düzenlenen 
İzmir ve Ulyanovsk karşılıklı yatırım 
olanakları toplantısına katıldı. Vide-
okonferans yöntemiyle gerçekleşen 
toplantıda İzmir ve Ulyanovsk'un po-
tansiyel işbirliklerinin temelleri atıldı.

İşbirliği altyapısı
Başkan Yorgancılar, Ulyanovsk 

bölgesi ile İzmir’in sanayi ve ticarette 
işbirliği potansiyelinin yüksek oldu-
ğunu, halen devam eden faaliyetlere 
ilaveten pandemi sürecinin ardından 
karşılıklı ziyaretlerle bu potansiyelin 
hayata geçirileceğini söyledi.

Rusya Federasyonu'nun hız-
lı gelişen bölgelerinden biri olan 
Ulyanovsk’ta başta tekstil, kumaş, 
iplik, hazır giyim, ayakkabı üretimi,  
tarım, hayvancılık, bitki yetiştiriciliği, 
gıda ürünlerinin işlenmesi, süt ve 
süt ürünleri, küçük ev aletleri, beton, 
seramik, vitrifiye, mobilya ve rüzgar 

enerjisi gibi sektörlerde hem üretim 
potansiyeli hem de talebin söz ko-
nusu olduğunu dile getiren Yorgan-
cılar, “Bölgedeki yatırım grafiği göz 
önüne alındığında İzmir’in üretimini 
gerçekleştirdiği kalemlerde bugün 
ve gelecekte devamlı bir talep söz 
konusu. Bu anlamda gerek ihracat 
ve gerekse karşılıklı yatırım anlamın-
da İzmir ve Ulyanovsk’un işbirliği 
potansiyelinin yüksek olduğunu 
görüyoruz. Pandemi süreci nedeniyle 
tüm ülkeler ağırlıklı olarak iç talep-
lerini karşılamaya odaklandılar ve 
istediğimiz ölçekte organizasyonlar 
yapamadık. Ancak en kısa zamanda 
bitmesini umduğumuz bu sürecin 
ardından hızla açığı kapatmak ve 
karşılıklı ziyaretlerle sözünü ettiğimiz 
potansiyelin hayata geçirilmesini 
sağlamak istiyoruz” dedi.

Bölgeye açılmak için 
uygun nokta
Ulyanovsk Valisi Sergey Mo-

rozov ise Ulyanovsk'un önemli bir 
sanayi bölgesi ve Rusya'nın gurur 
kaynağı olduğunu söyledi. Türki-
ye'nin, Rusya ve Ulyanovsk bölge-
sinin kadim dostu, önemli bir ortağı 
olduğunu dile getiren Morozov, 
“Bölgemiz Rusya’nın üretim üssü 
konumunda ve yatırım yapma 
kolaylığı açısından üst sıralarda yer 
alıyor. Serbest ticaret bölgesi, ham-
meddeye erişim ve enerji maliyetle-
ri açısından Ulyanovsk dikkat çeken 
bir bölge konumunda. Ayrıca hem 

mevcut yatırımların ve hem de bölge 
ülkelerindeki sanayi kuruluşlarının 
taleplerine en hızlı ve düşük maliyetli 
biçimde cevap verecek bir konumda-
yız. Bu bakımdan İzmirli sanayicileri 
bölgemize davet ediyoruz. Sayın 
Yorgancılar’ın dediği gibi, oldukça 
yüksek olan karşılıklı işbirliği potan-
siyelimizi hayata geçirmek istiyoruz” 
dile konuştu.

Desteğe hazırız
İzmir Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Tunç Soyer de İzmir’in dünya 
şehri vizyonu çerçevesinde sanayi 
ve ticarette geliştireceği işbirliklerini 
çok önemsediklerini söyledi. Mevcut 
ilişkileri ileriye taşıyacak her adımı 
ellerinden gelen en güçlü şekilde 
destekleyeceklerini vurgulayan 
Soyer, İzmir’e yaklaşımları nedeniyle 
Ulyanovsk Bölge Valisi Morozov’a 
teşekkür etti.

Yorgancılar: “İzmir ve Ulyanovsk’un 
işbirliği potansiyeli yüksek”

GÜNDEM
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EBSO ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde 
“Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve 
Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Hakkındaki 

Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi. Videokonferans 
yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda EBSO üyesi 
sanayi kuruluşlarının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda 
firma temsilcilerine yönetmeliğin usul ve esasları hak-
kında kapsamlı bilgi verildi. Etkinlikte detaylı bir sunum 
yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi 
Genel Müdürlüğü Kimyasallar Yönetimi Daire Başkanlığı 
Uzmanı Dilek Erkan, EBSO üyesi sanayi kuruluşlarının 
temsilcilerinden gelen soruları da yanıtladı.

EBSO üyesi firmalar “Kimyasalların Kaydı, 
Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında 

Yönetmelik” konusunda bilgilendirildi

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde 
gerçekleşen İzQ İzmir Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Bilgilendirme Toplantısı’na katıldı. Toplantıda İzmir’in 
inovasyon ve girişimcilik kentine dönüşümüne yönelik yürütülen İzQ projesinde gelinen son noktaya yönelik 

olarak katılımcılara bilgi verildi.

Yorgancılar, İZKA Yönetim Kurulu 
toplantısına katıldı

İzQ Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Yönetim Kurulu Toplantısı İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında 
gerçekleştirildi. Toplantıya EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar katıldı.
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Adnan YILDIRIM
Ekonomi Bakan 
Yardımcısı (2014-2015)
Türk Eximbank Genel 
Müdürü (2016-2019)

EKONOMİDE DÜŞTÜĞÜMÜZ 
YERDEN KALKABİLİRİZ!

Türkiye ekonomisinde kur, faiz, 
enflasyon üçgeninde yaşanan son üç yıllık 
çalkantılı dönemde makro göstergelerin 
tamamının bozulmaya devam ettiği, 
içerideki & dışarıdaki yatırımcıların 
güvenin düştüğü, beklentilerin olumsuza 
döndüğü bir dönem yaşadık. Bu süreçte, 
döviz rezervlerimiz erimeye devam etti, 
bütçe açığındaki yüksek artışa bağlı 
olarak kamu borcu katlandı, kurdaki artış 
ve ithalat önlemelerine rağmen cari açığı 
kapatamadık, yargı, kamunun genelinde 
liyakat ve bağımsız kurumlarımızın 
sürekli tartışma konusu oldu ve sonuçta 
ekonomi yönetimi değiştirildi. Doğrudan 
faiz artışı yapamayan TCMB Ekim ayı 
PPK toplantısında dolaylı ve karmaşık 
yollarla faiz artışı yapmayı denedi, 
sonuç daha kötü oldu. Aslında, fiilen 
piyasa beklentilerine uygun faiz artırımı 
yapılmıştı ama açıkça yapılamayan faiz 
artışından beklentinin tersi oldu, üstelik 

Merkez Bankasının itibarı biraz daha 
zayıflatılmış oldu. Aynı şekilde bağımsız 
kurumlarımızın çoğu, benzer şekilde 
itibar kaybettiler, bağımsızlıkları kağıt 
üzerinde kaldı. Bağımsız kurumlarımızın, 
yılların birikimi ve bizden önceki 
kuşakların emeği ile oluşturulan 
kredibilitesini geri kazandırmak yıllarımızı 
alacaktır. Merkez Bankası özelinde 
duruma bakıldığında ise ironik bir durum 
var. Merkez Bankası başkanları kolayca 
görevinden alınabilir hale gelince, 
bir önceki Başkan faizi düşürmüyor/
söz dinlemiyor diye 5 Temmuz 2019 
tarihinde görevinden alınırken, yerine 
atanan Başkan birkaç kez faiz düşürmüş 
olmasına rağmen son toplantıda faizi 
doğrudan artır(a)mayıp, arka kapıdan 
dolaylı yoldan faiz artırınca 7 Kasım 2020 
tarihinde görevinden alındı.

Başkan değişiminden iki hafta sonra 
toplanan Para Politikası Kurulu, (13 Eylül 
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2018’de yapılan 625 baz 
puanlık faiz artırımından) 
26 ay sonra 475 baz puanlık 
en yüksek faiz artışını 
yaptı. Henüz iki ay önce 
Eylül/2020 PPK toplantısında 
yapılan 200 baz puanlık 
artırımla birlikte son iki 
ayda toplam 675 puanlık 
faiz artışı yapılmış oldu. 
Şüphesiz bu faiz artırımlarının 
sebebi, yükselen enflasyon 
nedeniyle fiyat istikrarının 
öncelikli hale gelmiş 
olmasıdır. Yeni ekonomi 
yönetiminden yapılan 
açıklamalar sonrasında, 
Sayın Cumhurbaşkanımız 
da ekonomi ve hukukta 
reformların yapılacağını, 
ilgili bakanlıklar, kurum ve 
kuruluşlarla yakın çalışma 
içinde olunacak yeni bir 
dönem başlatıldığını söyledi. 
Yeni ekonomi yönetiminin, 
kamu maliyesinde disiplin, 
şeffaflık, öngörülebilirlik, 
hesap verilebilirlik, serbest 
piyasa vurgusu, piyasa dostu 
olunacağı şeklindeki açıklamaları 
gerek yurtiçinde gerekse 
yurtdışında olumlu algılandı. 
Ekonomi yönetiminde 
değişimin ardından 
piyasanın beklentisine 
uygun 475 baz puanlık 
faiz artışı, iki hafta içinde 
CDS’imizi 400’ün altına, 
döviz kurlarını %10 
düşürdü. Her ne kadar 
yapılan açıklamalarda 
Merkez Bankası 
vd. kurumlarımızın 
bağımsızlığına hiç 
vurgu yapıl(a)mamış 
olsa da kurumlarımızın 
önümüzdeki dönem 
uygulamaları ve alınacak 
kararlar hakkında olumlu 
beklentiler oluştu. 

Yukarıda 
özetlediğimiz süreçte 
önemli olan, Merkez 
Bankasının son iki ayda 

niye toplam 675 baz puan faiz 
artırmak zorunda kaldığıdır! Üstelik 
bu gelişmelerle eşzamanlı olarak 
en üst seviyede “...yatırımcılarımızın 
yüksek faize erdirilmeyeceği...” 

söylenmesine rağmen faiz 
artışı yapıldı. Oysa pandemi 
döneminde, diğer ülkelerin 
Merkez Bankaları faiz 
oranlarını ya düşürdüler yada 
sabit bıraktılar. Dünyada 
paranın bollaştığı, faizlerin 
artırılmadığı bir dönemde 
faiz artıran Türkiye ekonomisi 
bütün dünyadan negatif 
ayrışmış oldu. Yüzde 15’lik 
politika faizi ile Sierra Leone 
ile birlikte dünyanın faizi en 
yüksek 12’nci ülkesi olduk!

Dünyada faizlerin 
artırılmadığı, tam tersine 
bazı ülkelerin (Hindistan, 
Çin, Endonezya, Filipinler, 
Brezilya) faiz düşürdüğü bir 
dönemde, son iki ayda 675 
baz puan faiz artışı yapmak 
zorunda kaldık! Anadolu’da 
meşhur sözdür, “Yiğit düştüğü 
yerden kalkar!” Yaşadığımız 
sorunların kaynağını doğru 
görmeli, çözümleri de 
sorunlarımızın kaynaklandığı 
yerlerde aramalıyız! Durumu 

toparlamak için sadece söylem 
değiştirmek yetmez. Daha 
geniş çerçevede demokrasi, 
hukukun üstünlüğü, adalet, yargı 

bağımsızlığı, kamuda 
liyakat, bağımsız 
kurumlarımızın 
güçlendirilmesi; 
içerideki & dışarıdaki 
yatırımcıya güven 
kazandırıcı adımlar 
atmak, gerginlik 
politikası yerine 
uzlaşmacı olabilmek, 
bozulan Türkiye 
algısını iyileştirmek 
gibi konularda samimi, 
doğru ve somut 
adımlar atılabilirse 
düştüğümüz yerden 
hızlıca kalkabiliriz. Heba 
ettiğimiz yılları geri 
getiremeyiz belki ama 
uçurumun kenarından 
dönmüşken çok daha 
iyisini yapabiliriz.
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ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU 
KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜK 
HALLERİ; YOKLUK, BUTLAN VE İPTAL 
EDİLEBİLİRLİK MÜESSESELERİ

Türk Hukukunda hükümsüzlük halleri 
yokluk, butlan ve iptal olmak üzere üç 
başlık altında düzenlenmiştir. Yokluk, 
herhangi bir hukuki işlemin kurucu ve 
zorunlu şekil unsurlarının bulunmaması 
hali olup zaman ve kişi sınırlaması 
olmaksızın ileri sürülebilir. Yönetim Kurulu 
kararlarında ise yokluk kanunda açık bir 
düzenleme olmamakla beraber dava yolu 
ile ileri sürülebilmektedir. Yönetim kurulu 
kararlarının butlanı hakkında kanunda 
düzenmiş olup asıl husus işbu kararların 
iptal halidir. 

I. YÖNETİM KURULU 
KARARLARINDA YOKLUK 
Yokluk söz konusu olduğu durumlarda 

işlem hiç doğmamış sayılır. Bir Yönetim 
Kurulu kararının yok hükmünde olmaması 
için kurucu unsurları ve zorunlu şekil 
şartlarının tam olması gerekir. Yönetim 
Kurulu kararının eksiksiz sayılması için 
iki kurucu unsur gerekli olup bunlar; 
Yönetim Kurulu toplantısının yapılması ve 

Yönetim Kurulu üyelerinin bu toplantıda 
karar almasıdır. İşbu toplantı üç şekilde 
olabilmektedir ve bunlar Türk Ticaret 
Kanunu’ nda açıkça belirtilmiştir. Kurucu 
unsur eksikliği olarak, çağrıda toplantı 
yer ve/veya saatinin yazılmamış olması 
hali, yetkili olmayan kişi tarafından çağrı 
yapılması, Yönetim Kurulu üyesi olmayan 
kişiler tarafından karar alınması, kanunda 
öngörülen asgari toplantı ve karar yeter 
sayılarına aykırı karar alınması sayılabilir.

Son olarak Türk Ticaret Kanunu’nda 
butlan ve iptal düzenlenmiş olup yokluk 
hakkında özel bir hüküm olmadığından 
işbu hususta genel hükümlere gidilmesi 
gerekecektir.

II. YÖNETİM KURULU 
KARARLARINDA BUTLAN 
Butlan yokluğun aksine hukuki bir 

işlemin kurucu unsurlarının tam olması 
ancak geçerlilik unsurlarının olmaması 
yahut eksik olması durumudur. Bu halde 
mevzu bahis hukuki işlem ölü doğmuş 

Av. Murat ULUSU
EBSO Hukuk Danışmanı
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veya sakat haldedir. Türk Borçlar 
Kanunu genel hükümlerinde 
butlan hali 27. maddede 
“Kanunun emredici hükümlerine, 
ahlaka, kamu düzenine, kişilik 
haklarına aykırı veya konusu 
imkânsız olan sözleşmeler kesin 
olarak hükümsüzdür.” şeklinde 
açıklanırken Türk Ticaret Kanunu 
madde 391’ de “Yönetim Kurulunun 
kararının batıl olduğunun tespiti 
Mahkemeden istenebilir. Özellikle; 
eşit işlem ilkesine aykırı olan, 
anonim şirketin temel yapısına 
uymayan veya sermayenin 
korunması ilkesini gözetmeyen, pay 
sahiplerinin, özellikle vazgeçilmez 
nitelikteki haklarını ihlal eden veya 
bunların kullanılmalarını kısıtlayan 
ya da güçleştiren, diğer organların 
devredilemez yetkilerine giren ve 
bu yetkilerin devrine ilişkin kararlar 
batıldır.” şeklinde düzenlenmiştir.

Bir Yönetim Kurulu kararı 
butlanla sakat olduğu takdirde işbu 
kararın alındığı tarihten itibaren 
geçersiz sayılır. Bu karar ile yapılan 
işlemler ve uygulamalar da geriye 
etkili olarak geçersiz olacaktır. 
Butlanla sakat olan Yönetim Kurulu 
kararları her zaman ve ilgili herkes 
tarafından ileri sürülebilir. Yokluk 
gibi butlan da Mahkeme tarafından 
re’ sen dikkate alınır. Ancak bazı 
hallerde butlanın ileri sürülmesi 
Türk Medeni Kanunu madde 2 
gereği dürüstlük kuralına aykırı 
olurken yoklukta böyle bir durum 
söz konusu olmayacaktır.

III. YÖNETİM KURULU 
KARARLARINDA İPTAL
Yönetim Kurulu 

kararları iptal edilmeden 
önce sonuç doğurmayı 
sürdürürken, iptal 
edildikleri takdirde 
geçmişe etkili olarak 
ortadan kalkacaktır. 

İşbu Yönetim Kurulu 
kararlarının iptali hususu 
yokluk ve butlanın 
aksine tartışmalı olup 
Eski Ticaret Kanununda 

iptal söz konusu değildi. 2499 sayılı 
mülga SPK m.12/VI hükmü ve 1163 
sayılı Kooperatifler Kanunu m. 16 
hükümlerinde iptal öngörülmüş 
olsa da bu hususlar istisnai 
niteliktedir.

6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu’nda Yönetim Kurulu 
kararlarının iptaline dair açık bir 
hüküm olmamakla beraber 391. 
maddede açıkça Yönetim Kurulu 
kararları iptal edilemez hükmü 
bulunmaktadır. Ancak bunların 
istisnası olarak Türk Ticaret 
Kanunu’nda Yönetim Kurulu 
kararlarının iptal edilebileceğine 
dair iki hüküm bulunmakta olup 
bunlar TTK md 192/II ve md 460/V 
hükümleridir.

TTK md 192/II’de birleşme, 
bölünme ve tür değiştirmeye ilişkin 
Yönetim Kurulu kararları aleyhine 
iptal davası açılabileceği, TTK 
md 460/V’de ise kanun koyucu 

Genel Kurul kararlarının iptalini 
düzenleyen TTK md 445’e atıf 
yaparak bazı hallerde Yönetim 
Kurulu kararlarının iptali hususunu 
düzenlemiştir ve Yargıtay da aynı 
görüştedir. 

Son olarak 6362 Sayılı SPK m. 
18/VI hükmü ile kayıtlı sermaye 
sistemini seçen halka açık 
anonim ortaklıklarda “Yönetim 
Kurulunun bu maddedeki esaslar 
çerçevesinde aldığı kararlar 
aleyhine, 6102 sayılı Kanun’un 
Genel Kurul kararlarının iptaline 
ilişkin hükümleri çerçevesinde 
Yönetim Kurulu üyeleri veya hakları 
ihlal edilen pay sahipleri, kararın 
ilanından itibaren otuz gün içinde 
ortaklık merkezinin bulunduğu yer 
Ticaret Mahkemesinde iptal davası 
açabilirler.” hükmü getirilmiştir. 
Kâr payı avansının dağıtılmasına 
ilişkin Yönetim Kurulu kararlarının 
ise ilanından itibaren otuz gün 

içinde, SPK md 18/V 
hükmüne göre iptal 
davası açılabileceği 
düzenlenmiş olup, 
TTK m. 460/V 
hükmünde iptal 
davası açma süresi 
bir ay iken SPK m.18/
VI hükümlerine karşı 
iptal davası açma 
süreleri ise otuz gün 
ile sınırlı tutulmuştur.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Salih Esen, Ekim ayı 
Meclis toplantısında yaptığı 

açılış ve başkanlık sunuşlarında 
Covid-19 pandemisinin endişe verici 
bir aşamaya geldiğini belirterek 
Kasım ayının bu anlamda belirleyici 
geçeceğini ve toplum olarak çok 
dikkatli davranmamız gerektiğini 
söyledi. Esen, “Yedi aydır iş haya-
tımızdan sosyal hayatımıza kadar 
kısıtlandığımız bu süreçte geldiğimiz 
noktada, sanki yeniden başa döner 
gibi bir durumdayız. Dünya Sağlık 
Örgütü Direktörünün son açıklaması, 
Covid-19 salgınının endişe verici bir 
aşamaya girdiği yönünde. Kuzey 
yarımküre kışa girerken özellikle 
Avrupa ve Kuzey Amerika’da vakalar 
hızla artmaya başladı. Kasım ayı bu 
anlamda oldukça zor ve belirleyici 
geçecek gibi görünüyor ve daha dik-
katli davranmamız gerekiyor. Zira her 
geçen gün yakın çevremizden daha 
çok vaka haberleri alıyoruz” dedi.

Sürecin gidişatı
Pandemi sürecinde ekonomide 

de belirsizliğin ne yazık ki devam 
ettiğini ve uzayan sürecin kış döne-
minde ekonomi üzerinde yeni bir 
baskı oluşturmamasının en büyük 
temennileri olduğunu belirten Esen, 
“Böyle temenni ediyor olsak da, 
istemediğimiz böylesi bir süre-
ce doğru hızla ilerliyoruz. Çünkü 
piyasaların ateşi dinmek bilmiyor. 
Kurdaki artış ne vatandaşın, ne 
ihracatçının, ne de ülkemizin işine 
yarıyor. Ekonomimiz bu süreçte 
yara aldı, ateşin her yükselmesinde 
yara derinleşti. İçeride, dışarıda 
direkt ekonomiyle ilgili olan ya da 
olmayan olaylar bu ateşi ne yazık ki 
daha da körükledi. Dolayısıyla her 
şartta üretim yapmaya çalışan iş 
insanlarının işleri de daha zorlaştı” 
diye konuştu.

Böylesi bir süreçte şahsen çok 
önceden planladığı bir yatırım ka-
rarını hayata geçirebiliyorken, yeni 
yatırımcılar için oldukça zorlayıcı bir 
süreç yaşandığını vurgulayan Esen, 
“Hem istihdamı artırmak istiyo-
ruz, hem yatırım yapma ortamını 
güçleştiriyoruz. En kötüsü de bu 

çelişkiden ne zaman kurtulacağımı-
zı bilmiyoruz” ifadesini kullandı.

Yeni vergi tasarısı 
adil olmalı
Esen, İzmir’in adının öne çıktığı 

sahte içkiden ölümlerin oldukça 
üzücü bir noktaya geldiğini dile ge-
tirerek alkollü içeceklerin vergilerle 
aşırı pahalanmasının, etil alkole 
ulaşımın zorlaşmasının işin vahame-
tini gözler önüne serdiğini söyledi. 
Esen, “Olayı sadece ‘içmesinler’ 
deme seviyesinde tutmak da sa-
kıncalıdır. Bu nedenle bazı ürünler 
üzerine odaklanarak getirilen ek 
vergilerin tekrar değerlendirilmesi 
ve adil bir dağılım yapılması faydalı 
olacaktır” dedi.

Esen, öte yandan TBMM’de 
görüşülen vergi tasarısının da genel 
olarak vergisini her dönem düzenli 
ödeyen işverenleri mağdur etmeye-
cek ve haksızlık yaratmayacak şe-
kilde hazırlanması gerektiğini, Co-
vid-19 etkisinin de dikkate alınarak 
vergi ödemelerinin ertelenmesinin 
büyük önem taşıdığını vurguladı.

Esen’den Meclis temennileri
EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, ekonominin pandemi sürecinde aldığı yaralar nedeniyle her şartta 
üretim yapmaya çalışan iş insanlarının işlerinin daha da zorlaştığını belirterek “Hem istihdamı 
artırmak istiyoruz, hem yatırım yapma ortamını güçleştiriyoruz. En kötüsü de bu çelişkiden ne 

zaman kurtulacağımızı bilmiyoruz” dedi.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Muhsin Dönmez, Ekim 

ayı Meclis toplantısında yaptığı 
konuşmada EBSO Yönetim Kurulu 
olarak yüz yüze yapılamayan Meclis 
toplantılarının telafisi niteliğinde 
sektörel gruplar oluşturarak üyeleri 
dinleyebilecekleri toplantılar 
dizisi planladıklarını, ilk olarak 
gıda sektörüyle başladıklarını, 
Yönetimi temsilen Başkan 
Ender Yorgancılar’ın ve Meclisi 
temsilen Başkan Salih Esen’in 

ile 17 üyemizin katıldığı verimli 
bir toplantı gerçekleştirdiklerini 
belirterek “Toplantı notları Tarım 
ve Orman Bakanımız Sayın 
Pakdemirli’ye takdim edildi. 
Ancak Ticaret Bakanlığı’nın Aralık 
ayına kadar yüz yüze toplantıları 
ertelenmesine ilişkin kararına 
istinaden, toplantıları ne yazık ki 
devam ettiremedik. İlk fırsatta 
yeniden bir arada olmayı istiyoruz. 
Bugün Yönetim Kurulu Başkanımız 
Ender Yorgancılar, İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanımız ile önemli 

bir toplantısı olduğu için Meclis 
toplantısına iştirak edemedi. 
Kendisinin görevli olduğunu 
hususunu paylaşmak istiyorum” 
dedi.

Türkiye ekonomisi ve 
küresel gelişmeler
Küresel ekonomideki gelişmeler 

ele alındığında, ilk olarak ticaretin 
yönüne bakılması gerektiğini 
vurgulayan Dönmez, “Pandemi 
sürecinde küresel ticaret hacminde 
gelişmekte olan ülkeler, dünya 

EBSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muhsin Dönmez, piyasalardaki belirsizliğin ortadan kalkması 
adına Merkez Bankası ve BDDK’nın attığı adımların çok önemli olduğunu belirterek “Destekleyici 
adımların atılması büyük önem arz ediyor. Çünkü ikinci dalgayla birlikte kış dönemi herkes için 

zorlayıcı geçecek gibi görünüyor” dedi.

Dönmez: “İkinci dalgayla birlikte kış 
dönemi herkes için zorlayıcı geçecek”
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ortalaması ve gelişmiş ülkelerin 
çok üstünde yer aldı. Kuşkusuz 
Çin’in hızlıca toparlanması ve 
faaliyetlerine geri dönmesinin bu 
grafikte etkisi büyük olmuştur. 
Dünya genelinde bir daralma söz 
konusuyken, Çin kısmi de olsa 
büyümeyi başardığını; IMF’in son 
açıkladığı raporda 2020 yılı için 
Çin’in gayrisafi yurt içi hasılasının 
Amerika Birleşik Devletleri’nin 
gayrisafi yurt içi hasılasını 
geçeceğine işaret ediliyor. Türkiye 
özelinde ticarete bakıldığında, 
ihracatımızda çok sınırlı bir 
ilerleme varken, son 2 aydır yüzde 
6 oranında ihracatımızda azalma 
yaşandı. Ekonomimiz için en 
önemli itici güç ihracat olduğu için 
firmaların önceliği ihracatı artırmak, 
devletin önceliği de ihracatı 
daha etkin desteklemeye devam 
etmektir. İş insanları olarak ihracatı 
nasıl artıracağımızı düşünürken, 
son bir aydır ilginç şekilde Türk 
ürünlerine ve Türkiye’ye dair 
boykot ve kısıtlamalar, art arda 
açıklanıyor. Diyalog yoluyla söz 
konusu kısıtlamaların mutlaka 

ortadan kaldırılması gerekiyor, aksi 
takdirde ihracatımız bu işten çok 
olumsuz etkilenecek” diye konuştu. 

Bu kapsamda Suudi Arabistan’ın 
“Made in Turkey” menşeili malları 
boykot etme kararı aldığını 
hatırlatan Dönmez, “İngiltere 
seyahat koridoru listesinden 
Türkiye’yi çıkardı. Irak Türkiye 
uçuşlarını önce 1 Eylül’e, sonra 
1 Ekim’e, daha sonra 3 Ekim 
itibarıyla da yeniden 1 Kasım’a 
kadar durdurdu. Japonya Türk 
vatandaşlarına vize uygulamaya 
başladı. Suudi Arabistan Ticaret 
Odaları Başkanı ‘Türkiye’yi 
boykot etmek her Suudi tüccarın 
sorumluluğudur’ gibi bir demeç 
verdi. Kanada, Dağlık Karabağ 
bölgesinde yaşanan çatışmalarda 
kullanıldığını iddia ederek ülkesinin 
askeri alanda bazı teknolojiler için 
Türkiye’ye verdiği ihracat iznini 
geçici olarak durdurdu. Almanya 
Türkiye için zorlaştırdığı vize 
başvurularına çok kısıtlı koşullara 
bağlı tıbbi tedavileri ekledi ve 
ikinci bir test yaptırılabileceğini 
vurguladı. Fas 1200 Türk ürününün 

gümrük vergilerini yüzde 90 
arttırma kararı aldı. Benzer 
şekilde Cezayir ve Tunus’un da 
bu boykota katılması söz konusu. 
Yunanistan, Türkiye’yle Gümrük 
Birliği Anlaşması’nın tamamen 
askıya alınması için AB Komisyonu 
nezdinde girişimlerde bulundu. 
Almanya, İtalya ve İspanya 
da Türkiye’ye askeri teçhizat 
ihracatının durdurulması çağrılar 
yapıldı” dedi.

Küresel ekonomide 
henüz istenilen canlanmanın 
yakalanamadığını, AB’nin özellikle 
salgında ikinci dalganın etkisiyle 
çok zor günler geçirdiğini, içeride 
de çok fazla etkinin bir arada 
olmasıyla özellikle kurlarda keskin 
çıkışlar yaşandığını dile getiren 
Dönmez, “Ağustos ayından bu 
yana piyasadaki belirsizliği ortadan 
kaldırmaya yönelik çok fazla adım 
atıldı. Merkez Bankası ve BDDK 
bu açıdan çok sayıda hamlelerde 
bulundu.  Elbette faiz tek başına 
yeterli bir çözüm değil, beraberinde 
belirsizliğin ortadan kalkması, 
destekleyici adımların atılması ve 
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buna bağlı hamlelerin yapılması 
büyük önem arz ediyor. Çünkü 
ikinci dalgayla birlikte kış dönemi 
herkes için zorlayıcı geçecek gibi 
görünüyor” diye konuştu.

Jeopolitik konuları kapsayan 
gündemin de çok sıcak oluğunu 
ifade eden Dönmez, “Amerika 
Birleşik Devletleri seçimleri, 
boykotlar, talebin istenilen seviyeye 
gelememesi gibi birçok ana etken 
arasında sıkışmış durumdayız. 
Diğer yandan vergiyle ilgili yeni 
düzenlemeler Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin gündeminde.  
Eylül itibariyle vergi tahakkuk 
tahsilatında yüzde 50’nin altında 
kalan illerin sayısı 30, Türkiye 
ortalaması olan yüzde 70’in 
altında kalan illerin sayısı ise 70 
oldu. 2019 yılının aynı döneminde 
bu oran 26 ile karşılık 45 il 
olmuştu. Ama yılın tamamı için 
yeniden değerlendirme yapmak 
gerekiyor. Bu verilere dayanarak 
olağanüstü bir dönemden 
geçerken KOBİ’lerimizin bir 
yapılandırmaya ihtiyacı olduğunu 
söyleyebiliriz. Ancak Mecliste 
onaylanan haliyle mücbir sebep 
kapsamında ertelenen vergilerin 
yapılandırma dışında kalması, 
firmalarımız açısından olumsuz bir 
haberdir. Kamudan alacağı olanlara 
mahsuplaşma imkânı getirilmesi ise 
yıllardır alacağı olan firmalarımız 
için kötünün iyisi niteliğinde bir 
haberdir” dedi. 

 Dönmez, 14 Ekim itibariyle 
geçen seneden beri dillendirilen 
Sanayileşme İcra Komitesi’nin 
resmi olarak görevleri arasında 
yer alan milli ve yerli sanayileşme 
hedefine yönelik olarak sanayicinin 
ve teknoloji üreticisi kurum 
ve kuruluşların yatırım, üretim 
ve finansman süreçlerinin 
kolaylaştırılması amacıyla gerekli 
tedbirleri almanın başlı başına 
çok önem teşkil etmesi nedeniyle 
amacına ulaşmasını umut ettiklerini 
söyledi.

Diğer bir dikkat çeken 
maddenin ise, ülke için kritik öneme 

sahip şirketlerin ortaklık yapılarında 
yurt içi üretim sürekliliğini ve 
ulusal güvenliği riske atabilecek 
değişiklere ilişkin yapılacak işlemler 
konusunda karar almak olduğunu 
belirten Dönmez, bu tür komitelerin 
hantal değil çevik olması ve 
konulara anında çözüm üretmesinin 
beklendiğini, aksi takdirde önceki 
üretilmiş komisyonlardan bir 
farkının kalmayacağını ifade etti. 
Dönmez, çalışmalarında fayda 
sağlanmasını umduğu komite 
için emeği geçenlere ve geçecek 
olanlara teşekkür etti.

Dönmez konuları 
değerlendirdi
EBSO Meclis Üyesi sanayicilerin 

gündeme getirdiği konuları da 
değerlendiren EBSO Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Muhsin 
Dönmez, Murat Kurtalan’ın 
gündeme getirdiği maddeye ilişkin 
olarak mecazi ve basit bir mantıkla, 
bazı şirketlere verilen ayrıcalıkların 
yol, su, elektrik olarak kendilerine 
dönmesini çok anlaşılır bir şekilde 
dile getirdiğini söyledi. 

Nedim Anbar’ın hayvancılık 
sektörüyle ilgili talebini yönetim 
kurulu toplantısında görüştüklerini 
belirten Dönmez, Tarım ve Orman 

Bakanı’na dosyayı bizzat ilettiğini, 
en kısa sürede olumlu bir gelişme 
yaşanmasını ümit ettiklerini söyledi.

Barış Erel’e çok hassas, 
ders niteliğindeki konuşması 
için teşekkür eden Dönmez, 
Cumhuriyet değerlerinin herkes 
için önemli olduğunu, Atatürk’ün 
“yurtta barış, dünyada barış” 
sözlerine ise herkesin sahip çıkması 
gerektiğini dile getirdi. 

Dönmez, maalesef ülkemizde 
ve şehrimizde zor durumda 
vatandaşlarımızın bulunduğunu, 
empati yaparak destek 
sağlamalarının insanlık vazifeleri 
olduğunu, bazılarının yardımı 
aleni şekilde yaparken bazılarının 
hiç kimseye belli etmeden 
yapabildiğini, burada önemli 
konunun ihtiyaç sahiplerine destek 
çıkılması olduğunu söyledi.   

Mehmet Karahaliloğlu’nun, 
“döviz ülkeyi batırmaz, bütçe 
krizi batırır” şeklinde bir ifadesi 
bulunduğunu ama en azından 
sanayiciler olarak ilerisini görmek 
istediklerini, gerçekten sabit fiyatla 
iş yapan birçok firmanın döviz 
artışları yüzünden zarar ettiğini, 
battığını, birçok firmanın üretim dışı 
kaldığını, istikrarın gerekli olduğunu 
dile getirdi.

Açıkhavada farkımız

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

markanızı açık ara öne çıkarıyoruz. 

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

Dijital Baskı Merkezi Tabela / Totem Üretimi

Çelik Konstrüksiyon

Dış Cephe Sistemleri

Endüstriyel Reklam Çözümleri

Araç giydirme
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Murat Kurtalan
Piyasanın tahsil 
edilemeyen alacakları 
için bir öneri
EBSO Meclis Üyesi Murat 

Kurtalan, pandemide daha yoğun 
hale gelen ekonomik rahatsızlıklarla 
ilgili sık sık paketler açıklandığını, 
kendisinin de sanayici kimliği ile bu 
sanayi paketlerine katkı sunmak için 
bir öneri paketi hazırladığını söyledi.

Kurtalan, hazırladığı 
senaryosunda; 2021’den geçerli 
olmak şartıyla hükümetin almasını 
önerdiği bir opsiyon bulunduğunu 

belirterek “Bir sanayicinin 2020 
yılının 15 Aralık tarihine kadar, 2020 
yılının öngörü cirosunun 10 milyon 
TL olduğunu düşünelim. 15 Aralık 
ile 31 Aralık tarihleri arasında ilgili 
sanayi odaları, ticaret odaları, Sanayi 
Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı’ndan 
oluşacak bir heyet, bu firmanın 10 
milyon cirosunun ne kadar gerçekçi 
olduğunu kontrol edecek. Kapasite 
kullanım oranları zaten belli. Eğer 
10 milyon cirosu gerçekçiyse, bir yıl 
boyunca bu sanayici işçi çıkarmamak 
şartıyla, mevcut istihdamı piyasada 
tutmak kaydıyla çalışmaya devam 
ederse, Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

Muhsin Dönmez’in konuşmasında 
dile getirdiği ambargo uygulamaları 
ve pandemi nedeniyle cirosu her 
türlü 8 milyonda kalacak, yani yüzde 
20 kaybı olacak. Aradaki 2 milyon 
ciroyu devlet ilgili şirkete defaten 
hibe olarak faizsiz verdi, ama yapılan 
8 milyon cironun içinde 1,5 milyon 
TL’lik tahsilat yapamadığı kısım 
bulunuyor. Yani 8 milyon ciroya 
rağmen eline geçen gerçek para 
6,5 milyon lira. 1,5 milyon da çeşitli 
sebeplerle ödenemeyen cirosu. 
Devletin sanayiciye 6,5 milyon ciroyu 
kimden ve kaç listeden yaptığına 
ilişkin sorusuna, 150 adet liste 

Sanayicinin gündemi pandemi 
sürecinde yaşananlar

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi sanayiciler COVID-19 salgını sürecinde ödeme 
akışında yaşanan sıkıntıları, gençlerde işsizlik oranı ve çözüm yolları ile öğrencilere 

dağıtılacak tabletlerle ilgili verilmesi önerilen destek konusunu gündeme getirdiler.
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yanıtının verildiği düşünüldüğünde, 
bu sefer ‘senin zararın 1,5 milyondu, 
tahsil edemediğin rakam 150 tane 
müşteriye bölündüğünde müşteri 
başına 10 bin lira para tutuyor. 
Ödemesini yapan müşteriden bu 
10 bin lirayı tekrar geri al’ deniyor, 
müşteri de parayı tekrar geri 
ödüyor. Bu durum karşısında, 
hem sanayicinin gönlündeki olay 
gerçekleşiyor, hem de devlet 2 
milyonu veriyor, dolayısıyla 10 
milyonluk ciro yapılıyor” dedi.

Bu durum karşısında tüm meclis 
üyelerinin ‘bunu da nereden çıkardın, 
böyle bir şey olur mu’ dediklerini 
duyar gibi olduğunu belirten 
Kurtalan, “Dolayısıyla projemin 
iki tane boyutu var. A tarafında 
gerçekleşmeyen cironun faizsiz hibe 
olarak ödenmesi, açığının kapanması. 
B tarafında ise tahsilatı yapılmayan 
paranın tekrar iade edilmesi. Bunun 
için herhangi bir işlem yapmaya da 
gerek yok, Türkiye’de zaten bu işlem 
uygulanıyor. A planı tarafında; bu 
ülkedeki köprü, havalimanı ve yollarla 
ilgili pandemi nedeniyle geçmeyen 
araçlar için zaten ödeme yapılıyor. 
Bu yeni bir uygulama değil. B planı 
tarafındaki, tahsilat yapılmayanlar 
konusunda nasıl geri ödenecek diye 
düşünülüyorsa, bu da Türkiye’de 
15 yıldır yapılıyor. İki hafta önce 
kanunun uzatımı gerçekleştirildi. 
TBMM’de beş yılda enerji dağıtım 
firmalarına eksik ve kaçak tutarlarını, 
ödeyenlerden tahsille ilgili şu anda 
faal bir kanun bulunsa da görüldüğü 
üzere uygulanması çok da mümkün 
olmuyor. Bunun başka avantajları 
var, örnek olarak 150 işçinin çalıştığı 
bir firmadan söz edersek, bildiğim 
kadarıyla TÜİK rakamları 1 milyon 
280 bin civarında olduğu söylenen 
kısa dönem çalışma ödeneği ve 
ücretsiz izinle ilgili ödenen paraların 
verilmeyeceği gibi, çalışanlardan, 
çalışacakları için hem gelir vergisi, 
hem SGK paraları da alınacak, yani 
aslında proje, bir win-win projesi” 
diye konuştu.

1 Ocak 2021’den itibaren devreye 

girecek 
Avrupa Yeşil 
Mutabakatı 
kapsamında 
28 sektörü 
kapsayan 
yeni bir 
vergilendirme 
sistemi 
geleceğini 
sanayicilerin 
dikkatine 
sunan Kurtalan, 
ülkemizin 
bugünlere ulaşmasını sağlayan, 
sonsuza kadar kutlamayı umut 
ettiğimiz Cumhuriyet Bayramını 
kutlayarak, başta yüce Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere, silah 
arkadaşlarını saygı ve minnetle 
andığını ifade etti.

Nedim Anbar
Aquakültür sektörüne 
yönelik mesnetsiz 
iddialara cevap
EBSO Meclis Üyesi Nedim 

Anbar, et ve su ürünleri sektöründe 
diğer sektörlerde olduğu gibi ciddi 
sıkıntılar yaşandığını belirterek 
“Yaptığımız son komite toplantısında 
İzmirli zincir marketlerden biri artık 
dayanacak güçleri kalmadığını, 
sattıkları hayvanı aynı fiyat ile 
yerine koyamadıklarını, firmaların 
çok ciddi sıkıntılar yaşayacaklarını 
dile getirdi. Bu kapsamda sektör 
özelinde bir kaç küçük önerimiz 
var. Dövizin geldiği son noktada 
hayvan ithalatı artık neredeyse 
imkansız hale geldi. Bu nedenle 
Yönetim Kurulu’ndan en azından 
pandemi sürecinde alınacak tedbirler 
içerisine hayvancılık sektörünü biraz 
olsun ayağa kaldırabilmeye yönelik 
havyan ve yem ithalatında vergilerin 
belli bir süre için dondurulması, 
sıfırlanması ve bir sübvansiyon 
sağlanması yönünde girişimde 
bulunulmasını talep ettik. Aksi 
takdirde hayvancılık sektörü kolay 
kolay toparlanamayacak. Ülkemizin 
içinde bulunduğu durumun sebebi 

pandemi gibi gösterilmeye çalışılsa 
da başka nedenler var; bu nedenleri 
de EBSO Meclisinin yüzde 90’ından 
fazlası biliyor. Çevremizde dost 
ülke kalmadı, dolayısıyla ülkemize 
yabancı yatırımcı da gelmiyor, 
buna bağlı olarak da volatil finans 
piyasasında kredi bulunamıyor, 
sıcak para olmadığı için kısır bir 
döngü içerisindeyiz.  Bunlar ışığında 
taleplerimizden bir tanesi, artık 
dünyayla sulh edilmesidir” dedi.

Su ürünleri sektörüne karşı duran 
bazı çevreler olduğunun herkesçe 
bilindiğini vurgulayan Anbar, 
“Bunlardan biri de ana muhalefet 
partisi milletvekillerinden avukat 
bir Hanımefendi. Basından da takip 
edildiği üzere sektörümüz için 
‘İzmir’in doğa harikası koylarının 
denetimsiz balık çiftlikleri tarafından 
kirletilmesine ve Adriyatik 
Denizi gibi mahvedilmesine izin 
vermeyiniz’ şeklinde ifadeleri var. 
Bu Hanımefendinin bilmediği birkaç 
hususa değinmek isterim. Öncelikle 
‘denetimsiz balık çiftliği’ cümlesi, 
baştan sona tamamen yanlış bir 
ifadedir. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti 
sınırları içerisinde denetimsiz 
bir tek balık çiftliği yoktur. Hepsi 
denetlenmektedir. Elbette yanlış 
yerlerde konuşlandırılmış çiftlikler 
olabilir ve bunun düzeltilmesi gerekir. 
Ancak Çeşme sularını kirletenin balık 
çiftlikleri yoktur” diye konuştu. 

Ayrıca ‘Adriyatik Denizi gibi’ 
ifadesinin doğru olmadığını 
dile getiren Anbar, “Adriyatik 
Denizi’ndeki kirliliğin gerekçelerini 
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internetten inceleyip araştırdığımızda 
kirlenme sebepleri arasında 
endüstriyel atıklardan petrole 
ve sanayi atıklarına kadar birçok 
kirletici unsur varken aquakültürün 
adı bile geçmiyor. Çünkü Adriyatik 
Denizi’ndeki toplam su ürünleri 
üretiminin yaklaşık kabaca 7-8 bin 
tonu, 10 bin tonu bulmayan kısmı 
orkinos olmak üzere levrek ve çipura, 
geri kalan 15 bin tonu da çift kabuklu 
yumuşakça denilen istiridye, midye 
benzeri su ürünleri üretiminden 
oluşuyor. İstiridye, midye gibi 
üretimler özellikle bu tür yerlerde 
teşvik ediliyor, çünkü bunlar adeta 
denizin filtresidir ve, diğer çiftliklerin 
yaratmış olduğu organik yoğunluğu 
ortadan kaldırırlar” ifadesini kullandı.

Su ürünleriyle ilgili akıllara gelen 
en ufak sorulara dahi cevap vermeye 
hazır olduklarını söyleyen Anbar, 
saçma sapan mesnetsiz, dayanaksız 
iddialara kimsenin prim vermemesini 
istedi.

Barış Erel
“Çalışan ve üreten için 
coğrafya kader değildir”
EBSO Meclis Üyesi Barış Erel, 

yılbaşında 5,5 lira seviyesinde 
olan dolar kurunun toplantının 
yapıldığı gün itibariyle 8 lira 
eşiğini aştığını, döviz borçlusu 
şirketlerin bilançolarında yıkıcı 
kur zararlarının ortaya çıkmasının 
kaçınılmaz olduğunu söyledi. Erel, 
“Bu dönemde özel kesimin döviz 
yükümlülükleri azalırken, devletin 
döviz yükümlülüklerinin hızla artışa 
geçmesi bütçe giderlerinde ciddi bir 
artışa yol açacak. Öte yandan kamu-
özel sektör iş birliği projelerinde 
yer alan şirketlere döviz cinsinden 
verilen hasılat garantileri nedeniyle, 
bütçeden yapılacak ödemelerin 
çığ gibi artması ve bütçe açığının 
daha da yükselmesi bekleniyor. 
Türk Lirası ve döviz cinsinden 
tahvillerin faizlerdeki büyük artışları 
bütçe açığını daha da büyütecek. 
Bir yandan dış açık büyürken, bir 
yandan da bütçe açıkları olağanüstü 

boyutlara ulaşacak. 
Daha açık bir 
ifadeyle önümüzdeki 
aylarda enflasyon 
oranında büyük bir 
sıçrama yaşanacak. 
Bu durum faizlerin 
ve kurların yeniden 
artacağı anlamına 
geliyor. Ekonomi 
kur artışı, enflasyon 
artışı, faiz artışı üçlü 
kısır döngüsüne 
girildiği zaman, 
ücret ve maaşların artış oranlarının 
yükselen enflasyon oranının çok 
gerisinde kalacağı için bu süreçten 
işçi, emekçi kesim de zarar görecek” 
dedi.

Üzülerek ve istemeyerek ifade 
etse de bu durumun, kişi başına 
gelirin 3 yıldır gerilediği ve işsizlik 
dalgasının tsunamiye dönüştüğü 
bir ortamda yoksulluğun daha 
da derinleşmesi ve yaygınlaşması 
anlamına geldiğini ifade eden 
Erel, “Sıkıntılı süreci aşabilmek için 
öncelikle son yıllarda büyük ölçüde 
zedelenen demokratik, laik ve 
sosyal hukuk devleti niteliklerinin 
yeniden ülkemize kazandırılması 
gerekiyor. İkinci olarak tarım ve 
sanayiyi ayağa kaldıracak, cari açığı 
makul düzeye çekecek, sıcak paraya 
bağımlılığını ortadan kaldıracak, 
teknoloji geliştirmeyi hedefleyen, 
iyi planlanmış ve seçilmiş alanlarda 
uygulanacak, bir kısmı ithal ikamesi 
programı tasarlanması, takvime 
bağlanması ve uygulamaya 
konulması gerekiyor” diye konuştu.

Ticaret savaşlarının had safhaya 
ulaştığı uluslararası konjonktürün bu 
bakımdan fırsatlar sunduğunu, dış 
kaynak bağımlılığı ve borçlanmanın 
artarak devam edeceği için birkaç 
yıl içinde sorunun daha da büyümüş 
olarak yeniden karşımıza çıkacağını 
belirten Erel, “Bu sorunları, içinde 
bulunduğumuz coğrafya gibi, 
dış güçler gibi, iç mihraklar gibi 
bahanelere sığınarak çözemeyiz. 
Her ne kadar İbn-i Haldun ‘coğrafya 

kaderdir’ dese 
de yaşadığımız 
dönemde bu söz 
anlamını yitirdi. 
Güney Kore 
ve Kuzey Kore 
aynı coğrafyayı 
paylaşmalarına 
rağmen, Güney 
Kore’de kişi 
başına gelir 30 bin 
dolar iken, Kuzey 
Kore’de 1000 dolar. 
Dolayısıyla konunun 

coğrafya ile değil yönetim tarzı 
ile alakalı olduğu çok net ortada. 
Güneydeki yönetim toplumsal 
refahı attıracak işlerle uğraşırken, 
kuzeydeki yönetim kendi varlığını 
güçlendirip iktidarını sürdürmeye 
odaklanıyor. Aynı şekilde Japonya 
da coğrafya kaderdir sözüne teslim 
olmak yerine kaderini kendisi 
çizerek, dünyanın en gelişmiş 
ekonomilerinden birisi durumuna 
geldi. Türkiye Cumhuriyeti, 
Osmanlı’nın son döneminde kaderine 
teslim olmasına başkaldıran Mustafa 
Kemal ve arkadaşları sayesinde 
büyük devrimlere girerek olumlu 
sonuçlar almaya yöneldi. Öncelikle 
çevresindeki istikrarsız yapıdan 
kendisini soyutlamak için ‘yurtta 
sulh, cihanda sulh’ ilkesini geliştirdi. 
Uzun yıllar bu ilkeye sadık kalması 
sonucu savaşlardan uzak durabildi. 
Son dönemde bu ilke ülkeyi terk 
edince coğrafya kader haline geldi; 
Türkiye Ortadoğu’daki bitmez, 
tükenmez savaşların ortasına daldı. 
Çok sayıda göçmeni kabul ederek 
kendi yurttaşlarından ayırdığı 
sınırlı kaynaklar ile maalesef onlara 
bakmaya başladı” dedi.

Laikliği Cumhuriyetin temel ilkesi 
olarak kabul eden Türkiye’nin bu 
coğrafyada din, mezhep, tarikat, 
cemaat savaşlarının getirdiği 
geriliklerden uzaklaşarak bilime 
yönelmişken, Osmanlı’dan devralınan 
bozuk yapının yeniden hortladığını 
ve bilimden uzaklaşmanın 
başladığını dile getiren Erel, “Türkiye 

Barış
Erel



43KASIM 2020

coğrafyanın kader olmadığını 
kanıtlayabileceği uğraşıdan geri 
dönerek, sıradan bir Ortadoğu 
devleti konumuna dönmeye başladı. 
Coğrafya ve şu an yaşadığımız 
ekonomik güçlükler kader değildir, 
çünkü bilim bu tür yaklaşımı kabul 
etmiyor. Bilim gözleme ve deneye 
dayanır, doğru yönetim bir ülkeyi ileri 
götürürken, yanlış yönetim geriye 
götürür. Dolayısıyla ‘Kader’ ifadesini 
kullanmanın sebebi beceriksizliktir, 
çalışmamaktır, yeterince mücadele 
etmemektir. Bu, suçu üzerinden 
atmanın yoludur” ifadesini kullandı.

Erel, her şeyini kaybetmiş bir 
ulusun bağımsızlığını kazanabilmek 
için giriştiği milli mücadelenin 
sonucunda elde ettiği ümmetçilik 
yerine ulusçuluğu, kulluk yerine 
yurttaşlığı, kişi iradesi yerine 
ulus iradesini, bağnazlık yerine 
çağdaşlığı temsil eden bir rejimi, 
yani Cumhuriyeti bize armağan 
eden Mustafa Kemal Atatürk ve 
silah arkadaşlarını minnet, rahmet 
ve şükranla anarak, Cumhuriyetin 
97.yılını kutladı. 

Hasan Küçükkurt
“Herkesin elini taşın altına 
koyması gerekiyor”
EBSO Meclis Üyesi Hasan 

Küçükkurt, 29 Ekim’de BASİFED 
çatısı altında İZSİAD, EGİAD ve 
ESİAD ortaklığında “Cumhuriyet 
Kazanımları” toplantısının 
İlber Ortaylı’nın katılımıyla 
gerçekleştirileceğini belirterek, tüm 
meclis üyelerini toplantıya davet 
etti.

Küçükkurt, Cumhuriyet, Atatürk, 
eğitim gibi konularda mangalda 
kül bırakmayan birçok insanın 
gerçekte o düşünceler ışığında 
yaşamadığını, birçok hanede tablet, 
internet yoksunluğu nedeniyle 
öğrencilerin eğitimlerini alamadığını, 
çocuklarımızı bu durumdan 
kurtarmak adına birçok sivil toplum 
örgütü bağışlarla elinden gelen 
desteği gösterirken, aslında herkesin 
taşın altına elini koyması gerektiğini, 

bu konuda 
Meclis Üyelerini 
daha hassas 
davranmaya 
davet ettiğini 
söyledi. 

Küçükkurt’a 
teşekkür 
eden EBSO 
Meclis Başkanı 
Salih Esen, 
gerçekten 
BASİFED 
ve İZSİAD 
olarak takdir edilecek çalışmalara 
imza atıldığını, kendilerine destek 
olmanın başlıca görevleri arasında 
bulunduğunu söyledi.

Esen’e teşekkür eden Küçükkurt, 
İZSİAD olarak 15 gün önce İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’ne 100 tane, 
Bayraklı Belediyesi’ne 50 tane 
tablet verdiklerini, Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği’nin de 500’e 
yakın tablet vereceğini söyledi. 
Küçükkurt, sanayiciler olarak da 
güzel bir destek sağlamayı umarken 
maalesef 10 kişiden fazla destek 
sağlayan olmadığını, elbette 
pandemi nedeniyle sıkıntılı günler 
yaşadıklarını, ancak çok şükür ki 
aç ve açıkta olmadıklarını, evlerine 
ekmek götüremeyen insanların, 
eğitim alamayan çocuklarımızın 
varlığını düşününce daha fazla 
destek olunması gerektiğini belirtti. 

Mehmet Karahaliloğlu
“Bütçe açığı krizi ülkeyi 
mahveder, yeni vergilere 
hazırlıklı olalım”
EBSO Meclis Üyesi Mehmet 

Karahaliloğlu, Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Muhsin Dönmez 
ile birçok Meclis üyemizin, 
vergilerin azaltılmasından veya 
bu vergilerin alınmamasından, 
ertelenmesinden, bu tür vergilerin 
bizleri zorladığından bahsettiğini 
ama ortada bir yanılgı bulunduğunu 
söyledi. Karahaliloğlu “Herkes 
dövizin artışına kilitlendi, dövizin 
artması bir ülke için çok önemli 

değil. Ülkeyi mahveden ve 
tamamen sıfırlayacak konu, bütçe 
açığı krizidir. Dövizin yükselmesi bir 
sebep değil, bütçe kriziyle oluşan 
bir sonuçtur. Döviz bir şekilde 
çözülebilecek bir konudur, ama 
gözüken bütçe örneğin 100 birim, 
bütçe açığı 200 birim ise işte bu 
konu korkunçtur. Bu durum halkı 
fakirleştiriyor, ekonomiyi gerçekten 
batırıyor. Şu anda ödemek zorunda 
olduğumuz vergilerin veya 
gelecekteki vergilerin affedilmesi, 
ötelenmesi önümüzdeki sene 
daha büyük vergilere sebep 
olacak. Çünkü bütçe açığını 
kapatmak için yurt dışından bir 
şey getiremeyeceğimiz için halka 
dönülecek. O nedenle herkese 
dolaylı ve dolaysız birçok yeni vergi 
gelecek, bunları ödemeye şimdiden 
hazırlıklı olmamız gerekiyor” dedi.

Küçükkurt’un sanayicilerden çok 
az destek sağlandığına ilişkin bir 
serzenişi olduğunu ancak, bir takım 
gruplara dahil olunmamasının, 
kişilerin yardım etmediği anlamına 
gelmediğini belirten Karahaliloğlu, 
“Belki şahsi olarak kurumların 
yaptığından daha fazla yardım 
gerçekleştirildi ve kişiler bunu dile 
getirmek istemeyebilirler.Ben de 
özel olarak yardım yaptım ve bunu 
dile getirmek istemeyebilirim. Ama 
gruplara destek çıkmadığı için de 
kendisini suçlu hissetmek istemem. 
Dolayısıyla bu tür serzenişleri doğru 
bulmuyorum. Herkesin 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” 
diye konuştu.
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Belirsizliğin, kaygının, hatta kor-
kunun hakim olduğu durumlarda ve 
zamanda komplo teorileri havalarda 
uçuşur. Son pandemi durumu da, bu 
sözünü ettiğim ortamı yarattı tüm 
dünyada. Komploculara gün doğdu. 
Yok virüs laboratuvar ortamında üre-
tildi, yok üretenler, insanlara uygu-
lanacak tedavi yöntemleri sırasında, 
genetik değişimine sebep olacak, 
yok insanlara çip takılacak. Komplo 
teorileri diz boyu. Toplumun stres 
katsayısı tavan yapmış durumu, bu 
komplo teorilerine inanmaya hazır 
bir ortam yaratıyor. Bu durumdan 
ancak bilimi ve rasyonel düşünceyi 
benimsersek kurtulabiliriz, bu komp-
lo teorilerinin esiri olmayız.

Duyularla elde edilen bilginin gö-
receliği nedeniyle, rasyonel düşün-
ceyi benimsersek, bilginin kaynağı 
olarak aklı ve bilimi esas alırsak, 
doğru davranmış oluruz.

Bilimsel araştırmalar kanıta da-
yalıdır. Yeni bulgular ortaya çıktıkça, 
değişime açıktır. Oysa irrasyonel 
açıklama ve duyumlar varsayımlara, 
hatta daha da kötüsü, bazen komplo 
teorilerine zemin hazırlar ve insan-
lar kanıt olmadan bazı söylemleri 
gerçekmiş gibi algılar. Halbuki bu 
irrasyonel tartışmaları ele 
veren işaretlere bakarak, 
bunları irdelersek, yani ras-
yonel düşünürsek doğrulara 
ulaşmak mümkündür.

Örneğin, bu söylemler 
kanıtların tümünü bir bütün 
olarak ele almak yerine, 
bilimsel gerçekliği olma-
yan tartışmalarda, verilerin 
içinden işe yarayanlar seçilir, 
hatta araştırma yöntemleri 
veya sonuçlarla oynanır, 
daha kötüsü yanlış iddialar 
ortaya atılır. Bu duruma en 
güzel örnek aşıların -tabii ki 
grip aşısının da- otizme yol 
açtığını savunanlar, civanın 
bilinen tehlikelerini kanıt 

olarak öne sürerler. 
Oysa civa artık aşılar 
da kullanılmamakta-
dır. Hatta kullanıldığı 
dönemlerde bile aşı ile 
alınabilecek civa mik-
tarı, balık yediğimizde 
aldığımız civa miktarı 
ile kıyaslanmayacak 
düzeydedir. Aşı yılda 
bir kez (grip için), 
diğer aşılarda ise, yıllar 
içinde bir kez uygula-
nırken, biz insanlara 
bol bol balık ye de-
mekteyiz. İşte bu tür doğru bilgileri 
saklayarak, civanın bilinen tehlikeleri 
sıralanır ve aşı karşıtlığı pompalanır. 
Bir de bu aşı karşıtlığı lider duru-
munda olan, toplumun bir bölümü 
için rol model olan kişiler tarafından 
dile getirilirse ve de ülkemizde ol-
duğu gibi aşı olma mecburiyeti yasa 
ile ortadan kaldırılırsa, seyreyleyin 
ortaya çıkan kaosu.

Halbuki aşı olma sadece kişiyi 
ilgilendiren bir özgürlük olarak algı-
lanamaz, toplumu ilgilendiren çok 
yaşamsal bir olgudur. Unutulmasın 
ki, Covid-19 da, bir kişiden başlamış 
ve neredeyse bir yılda tüm dünya-

yı içine alarak, tüm 
insanlığı, ekonomiyi 
çökertebilmiştir. Şimdi 
çok merak konusudur, 
acaba aşı karşıtları 
doğru bir Covid-19 aşı-
sı bulsa, aşıyı yaptırır 
mı, yaptırmaz mı? Bu 
sorunun cevabı bize 
aşıların gerekli olup 
olmadığı ve kişisel 
özgürlük alanına girip 
girmediğini göstere-
cektir. (Bence hepsi 
aşıyı yaptırmak için 

sıraya girecektir). Bu durumda 
ülkemiz yasalarının acilen tekrar 
değiştirilmesi ve aşıların bireysel 
özgürlük alanına girmediği, toplumu 
ilgilendirdiği gerçeğini kabul edecek 
şekilde hazırlanmalıdır.

Ayrıca, başka bir davranış biçimi 
de, inançların bilimin önüne konma-
sıdır. Bilim, insanların nasıl davran-
ması gerektiğini söylemez. Bilimin 
insanların değer verdiği inanışları 
reddettiği yolunda dolaylı iddialar 
ortaya atılıyorsa bilin ki bu güdümlü 
muhakeme olgusunun dışavurumu-
dur. Bilimi, inancın karşısına koyan 
bu tür davranışların sahiplerinin en 

büyük kaygısı, dünya görüş-
lerinin darbe alması ve ait 
olduğunu düşündüğü toplu-
ma ters düşme korkusudur. 
Halbuki bilim, insanların 
manevi değerlerini göz 
ardı etmez, daha doğrusu 
daha önce söylediğim gibi, 
insanlara nasıl davranması 
gerektiğini söylemez.

Komplo teorilerin vasat 
bulduğu, içinde olduğumuz 
gibi belirsizliğin ve kaygının 
hakim olduğu zamanlarda 
serinkanlı, bilime inanan, 
biraz da bu tür söylemlere 
şüphe ile yaklaşmak, komp-
lo teorilerini çürütmenin 
yegane yoludur.

Enver OLGUNSOY
EBSO Meclis Üyesi

Komplo teorileri mevsimi

GÖRÜŞ
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16. yüzyılda yaşamış ünlü ozan Karacaoğlan’ın dizeleri 
ile; ayrılığı, yoksulluğu ve ölümü hissetmek, anlamak ve 
yaşamak üzerine kurgulanmış zor bir sınavdan geçiyoruz... 
Kaygan zeminlerde dengede durmaya çalışarak, ölümle 
burun buruna  risk içinde yaşıyoruz garantisiz ve savun-
masız hayatlarımızı...

Sağlık ordumuzun Mart ayından bu yana tüm dünyayı 
esir alan Corona virüs illeti ile bitmeyen savaşı ve hayatını 
kaybeden binlerce insan... Ekonomik, sosyolojik, psikolojik 
yıpranmalara mukavemet göstererek, yaşamlarını idame 
ettirebilmek ve de ülke ekonomisinin çarklarını döndüre-
bilmek için çalışma hayatının içinde olmaya gayret ettikçe 
yoksullaşan insanlarımız...

Uzaktan ve  yüz yüze  seyreltilmiş eğitim programla-
rı  ile ders başı yapan, eğitime erişimde fırsat eşitsizliği 
yaşayan çocuklarımız... İşinden, aşından, eşinden, dostun-
dan uzak yepyeni bir hayat düzeni içinde tüm yaşanan bu 
olumsuzluklarla baş etme çabası içindeki günlük rutini-
mizde  “Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm “ dizeleri dillere 
pelesenk olmuştu adeta...

Zorluk üstüne zorluk, dert üstüne dert... 30 Ekim 
saat 14:51 de İzmir’i sarsan 6.9 şiddetindeki deprem ve 
acı üstüne acı... Her birimizi ayrı ayrı durum ve şartlarda 
yakalayan bu büyük sarsıntının ilk şoku ile hepimiz “geçti 
çok şükür” dedik...

Oysa geçmemişti... 
Seferihisar-Sığacık açıklarında  meydana gelen Tsu-

naminin tetiklediği İzmir Bayraklı ve Bornova’da maddi, 
manevi büyük hasarlara yol açan bir büyük bir afattı 
yaşadığımız...

Göçük altında kalan canların sağ çıkarılması için; geceli 
gündüzlü yapılan çalışmalar, edilen dualar,  çaresizlik 
içindeki geçmek bilmeyen zaman ve umutla umutsuzluk 
arasındaki bekleyişler...

Ve kurtarma ekiplerinin “sesimi duyan var mı ?” 
nidaları... Hayatını kaybeden 116 can; yıkılan, tarumar olan 
yuvalardan çıkarılan 1.034 yaralı ve evsiz kalan 15.000 
vatandaşımız..

Ya onların nidaları? Onları duyan var mıydı? Hayata 
dair ne varsa; anıları, ümitleri, yaşanmışlıkları yerle yeksan 
olan; anne, baba, evlat  kaybı ile acıların en büyüğünü 
yaşayan aileler…

Fedakâr kurtarma ekiplerinin şefkatli kollarında enkaz 
altından çıkarılan yavrularımız; kayaların arasında açan 
umut çiçekleri gibi sımsıkı hayata tutunan güzeller güzeli 
Elif ve Ayda...

Aç susuz küçücük bedenleri ile günlerce enkaz altında 
gösterdikleri dirayetle haykırıyorlardı adeta... Salim akıl ile 

düşünemeyen, gönül gözü 
ile göremeyen  ve yüreği ile 
duyamayanların yarattıkları 
bu bozuk düzene...

Bu acılı , bu elim ve 
tesellisi güç  acılar karşısın-
da; geçmiş olsun dilekleri  
zayıf, cılız ve bir o kadar da 
anlamsız kalmıştı..

Güzel İzmir yasa bürünmüştü… 
Oysa, ülkemizin bir deprem ülkesi ve uzunluğu 40 kilo-

metre olan fay hattı üzerinde yer alan İzmir ve havalisinin 
ise bir deprem bölgesi olduğu çok bilinen bir gerçektir... 

Ve bilinir ki; on beşinci yüzyıldan bu yana İzmir’ de 
vuku bulmuş depremler, zamanın nüfus kesafetine göre 
can ve mal kayıplarına sebep olagelmiştir.

İzmir tarihine, üniversitelerin bilimsel çalışmalarına, 
çeşitli yazılı kaynaklara itibar edilmeksizin, Smyrna antik 
kentini çepeçevre kuşatan yapılaşma ile  Bornova’nın 
mümbit tarım arazileri, yemyeşil bağlar, bahçeler  betona 
teslim edilmişti...

Kayıp şehir Smyrna üzerine, kayıp gidecek bir şehir 
daha inşa etmek cüretini gösteren sığ düşünceler; sığ 
zeminlere diktikleri binalarla, 1980’li yıllarda yazmaya 
başlamışlardı bugün okunan bu hazin hikâyeyi.

Şehrimizde yaşanan bu derin acılara deva olmaya 
çalışan mülki idarenin, yerel yönetimlerin, TOBB’a bağlı 
odalarımızın, tüm sivil toplum kuruluşlarının, dernek ve 
birliklerin büyük bir dayanışma örneği göstererek, “Birlik-
ten İzmir Doğar”, “Bir kira bir yuva” sloganları ile başlat-
tıkları  kampanyaların kıymeti elbette çok büyük...

Kurtuluş mücadelesinde olduğu gibi;  İzmir halkı yine 
el ele, gönül gönüle vererek bu kanayan yaraları elbette 
saracaktır...

Ancak; bu yaraların derin izleri, yüreklerde ve hafızalar-
da daima kalacaktır.

Ülkemizin deprem gerçeği ile ilgili çalışmalara süratle  
başlanarak;  T.C Hükümeti Deprem Bakanlığı kurulmasının 
ve gerekli çalışmaların bilimin ışığında yapılmasının elzem 
olduğunu düşünenlerdenim.

Bu anlamda; 
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemâl Atatürk’ü, 

ölümünün 82. yılında, “Benim manevi mirasım bilim ve 
akıldır” sözleri ile yâd ediyor, Atamızın bu kıymetli söz-
lerinin ışığında,  Corona aşısını geliştirerek % 90 başarıyı 
garantileyen ve Nobel’e  aday  gösterilmeleri söz konusu 
olan Türk asıllı iki bilim insanının dünyaya yaydığı umudun 
gerçekleşmesini  diliyorum...

İhsan ÖZBELGE 
ÖZDURAN
EBSO Vakfı
Yönetim Kurulu Üyesi

EX-İLİYORUZ
“Üç derdim var birbirinden seçilmez
                                           Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm...”
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, yazılı ve görüntülü medya aracılığıyla sanayicilerin 

konularını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.
“ “
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ABD'de 3 Kasım'da yapılan 
başkanlık seçiminin 
ardından Obama 

döneminde başkan yardımcısı 
olarak görev yapan Demokrat 
Parti’nin adayı Joseph Robinette 
Biden Jr. (Joe Biden), ülkenin 
46’ncı başkanı seçildi. Biden, 
yönetimin devri sürecinin 
ardından 20 Ocak 2021 tarihinde 
görevini mevcut başkan 
Donald Trump’tan devralacak. 
Demokrat Parti’nin seçimi 
kazanmasıyla birlikte Kamala 
Harris de başkan yardımcısı 
olacak. Böylece ABD tarihinde 
ilk kez bir siyahi ve kadın başkan 
yardımcısı olacak.

Türkiye-ABD ilişkileri
Joe Biden senatörlük yaptığı 

36 yıl boyunca Türkiye'yi yakından 
ilgilendiren birçok konunun içinde 
yer almıştı. Kampanya sırasında 
ise Aralık ayında New York Times'a 
verdiği bir mülakatın Türkiye ile ilgili 
kısımlarının Ağustos ayında sosyal 
medyada paylaşılması sonrasında 
mülakat sırasında sarf ettiği sözler 
büyük tepki topladı.

Biden, senatörlüğü döneminde 
uzun yıllar Türkiye'nin Kıbrıs 
politikasını sert dille eleştirirdi, 
1915 olaylarının ABD tarafından 
“soykırımı” olarak tanınması için 
de faal olarak çalıştı. Seçim bölgesi 
olan Delaware’de Yunan asıllı 
nüfusun çok olduğu biliniyor.

Türkiye'nin 1974'teki Kıbrıs 
çıkartmasından bir yıl önce 
Senatör olan Biden, uzun yıllar 
Türkiye'ye Kıbrıs'tan çekilme çağrısı 
yaptı. 1987 yılında da BM’nin bu 
doğrultuda aldığı karara uymadığı 
için Türkiye'ye yeniden ambargo 
uygulanmasını öngören kanun 
taslağını hazırlayan ve Kongre'ye 
sunan isimlerden biri oldu.

Dört kez Türkiye’ye geldi
Senatörlüğü döneminde Türkiye 

karşıtı bir tutum takınan Biden'ın 
Başkan Yardımcılığı sırasında daha 
dengeli bir role büründüğü görülü-
yor. Biden, ABD Başkan Yardımcısı 
olarak dört kez Türkiye'yi ziyaret 
etti ve bu ziyaretlerin her biri ikili 
ilişkiler açısından kritik dönemler-
de yapıldı. Türkiye'ye ilk ziyaretini 
Aralık 2011'de yaptı. Biden, ana 
gündemini Arap Baharı nedeniyle 
Orta Doğu'daki yaşanan gelişmele-
rin oluşturduğu ziyaret kapsamında, 
dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül ve Başbakanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile bir araya geldi. Joe Bi-
den yine aynı ziyarette Fener Rum 
Patrikhanesi'ni de ziyaret etti ve 
burayı ziyaret eden ilk ABD Başkan 
Yardımcısı oldu.

2014’teki ikinci ziyareti ise IŞİD’in 
Kobane'ye yönelik operasyonu ve 
ABD'nin de örgüte karşı başlattığı 
hava bombardımanlarının hemen 
ardından gerçekleşti. Aynı dönemde 
ABD, Türkiye'nin PKK ile bağlantısı 
olduğu gerekçesiyle "terör örgütü" 
kabul ettiği Halk Savunma Birlikle-
ri'ne (YPG) silah desteği vermeye 
başlamıştı.

Biden'ın üçüncü ziyareti Ocak 

2016'da oldu. Bu ziyaret de Türki-
ye'nin IŞİD'le mücadele koalisyo-
nuna dahil olması ve ABD'nin bu 
örgüte yönelik operasyonlarında 
Türkiye'deki üslerini kullanmasına 
izin vermesinden kısa bir süre sonra 
gerçekleşti.

Biden, ABD Başkan Yardımcısı 
olarak Türkiye'yi dördüncü ve son 
kez 2016'da ziyaret etti. 15 Temmuz 
darbe girişiminden yaklaşık bir ay 
sonra yapılan bu ziyaretin ana gün-
demini de Fethullah Gülen'in iadesi 
oluşturdu.

Biden'ın Türkiye'nin geçtiği-
miz Ekim ayında Rusya'dan satın 
aldığı ve Sinop açıklarında dene-
diği S-400 füze savunma sistemi 
konusunda yaptırım uygulama ih-
timali olduğu ifade ediliyor. Trump, 
Türkiye'nin S-400 füze savunma 
sistemi adımına karşı geçtiğimiz yıl 
Kongre'den geçen yaptırım kararını 
onaylamamıştı.

Ancak Biden'ın dış politikadaki 
en önemli önceliklerinden birinin 
NATO'yu daha etkin hala getirmek 
olduğu belirtiliyor. Bu noktada 
stratejik noktada bulunan Türkiye 
ile ilişkileri geliştirme yolunu 
seçeceğini söyleyen uzmanlar da 
bulunuyor.

Biden döneminde Türkiye-ABD 
ilişkileri nasıl olacak?
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Alsancak Limanı yeniden 
Ro-Ro operasyonlarına açıldı

EBSO’nun girişimleri sonuç verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi UKOME kararıyla Ağustos 2018’de Ro-Ro taşımacılığına kapatılan limanda, 

ihracatın desteklenmesi amacıyla yeniden söz konusu operasyonlara izin verdi.

TCDD İzmir Alsancak Limanı, 
Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığının izniyle yeniden 

Ro-Ro operasyonlarına açıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi 

Ulaşım Koordinasyon Merkezi 
(UKOME) kararıyla şehir içi trafiğini 
olumsuz etkilediği gerekçesiyle 
Ağustos 2018'de durdurulan Ro-
Ro operasyonları, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığının izniyle yeniden 
başlatıldı. Konteyner ve benzeri 
yükler hariç, yalnızca tekerlekli 
araçların ve yüklerinin taşınması 
kaydıyla, tır veya kamyon taşıyan 
Ro-Ro gemileri sınıfının yeniden 
limandan yükleme ve tahliye 
yapabilmeleri için Bakanlıkça gerekli 
izin verildi.

Kent içi trafiğin aksamaması 
yönünde de Bakanlık tarafından 
değerlendirmeler yapıldı. Ro-Ro 

taşımacılığına hizmet edecek 
kamyon, tır, çekici türü araçların 
07:30-09:30; 17:30-19:30 
saatlerinde kente ve limana giriş-
çıkış yapamayacağı belirtildi.       

Artan ihracatı desteklemek 
amacıyla yapılan düzenleme 

çerçevesinde, İspanya, Fransa, Tunus 
gibi ülkelere Ro-Ro taşımacılığında 
söz konusu limanın kullanılmasına 
izin verilerek, ihracatçıların daha 
ucuz taşıma maliyetleri ile Kuzey 
Afrika ve Güney Avrupa'ya ulaşması 
hedefleniyor.
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Avrupa Merkez Bankası (ECB), 
Avro Bölgesi'ne ilişkin 6 aylık 
Finansal İstikrar Değerlendir-

me raporunu yayımladı.
Raporda, ekonomik faaliyetlerin 

2020'nin ikinci çeyreğinde tüm Avro 
Bölgesi ülkelerinde keskin bir şekilde 
daraldığı, salgından en fazla etkilenen 
ülkelerde GSYH'de daha keskin bir 
düşüş görüldüğü belirtilerek, şöyle 
denildi:

“İlkbaharın sonlarından itibaren 
salgına yönelik tedbirlerin gevşe-
tilmesi, ekonomik faaliyetlerde bir 
toparlanma oluşturdu. Bununla 
birlikte Covid-19 vakalarında son artış 

ECB, Covid-19 krizinde 
finansal istikrarın önündeki 

tehlikelere karşı uyardı
Avrupa Merkez Bankası, sağlık krizi ve bunun ekonomiye etkilerinin Avro Bölgesi’nde 

finansal sistemin istikrarı için riskler oluşturduğu konusunda uyarıda bulundu.



51KASIM 2020

HABER

AB’den üyelerine mali 
sürdürülebilirlik uyarısı
Avrupa Birliği (AB), yüksek kamu borcuna sahip Belçika, 

Fransa, Yunanistan, İtalya, Portekiz ve İspanya’yı mali 
sürdürülebilirlik konusunda uyardı.

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerin ekonomi politikalarına yönelik 
tavsiyeler içeren Avrupa Sonbahar Dönem Paketi başlıklı çalışmasını 
yayımladı.

Covid-19 salgını nedeniyle Avro Bölgesi ülkelerine 2021’de 
destekleyici mali politikalar uygulaması tavsiye edilen çalışmada, üye 
ülkelerin salgın nedeniyle uyguladıkları politikaların ülkenin koşullarına 
uygun, geçici ve hedef odaklı olması gerektiği belirtildi.

Çalışmada, salgın öncesinde de yüksek kamu borcuna sahip 
olan Belçika, Fransa, Yunanistan, Portekiz ve İspanya’nın bütçe 
harcamalarında mali sürdürülebilirliğe dikkat etmesi gerektiği ifade 
edildi.

AB Komisyonunun bütün üye ülkelerin 2021 yılı taslak bütçelerini 
değerlendiğine işaret edilen çalışmada, özellikle Fransa, İtalya, 
Litvanya ve Slovakya’nın planladığı bazı bütçe harcamaların geçici 
görünmediği ve dengeli olmadığı dile getirildi.

Çalışmada, salgın nedeniyle şirket ve hane halklarının borç geri 
ödemelerinde zorluklar yaşayabilecekleri, bu durumun bankacılık 
sektörünün dayanıklılığını test edeceği ifade edilerek, hükümetlerin 
takipteki alacaklara yönelik ikinci piyasalar geliştirebilecekleri 
kaydedildi.

AB Komisyonu, salgın nedeniyle mayıs ayında birlik bütçe ve kamu 
harcamaları gibi mali kurallarını askıya almış, üye ülkelere Kovid-19’la 
mücadeleye daha fazla kaynak ayırma imkanı sağlamıştı.

Kamu borcunun GSYH’ye oranının en fazla olduğu AB ülkeleri 
yüzde 187,4 ile Yunanistan, yüzde 149,4 ile İtalya, yüzde 126,1 ile 
Portekiz, yüzde 115,3 ile Belçika, yüzde 114,1 ile Fransa ve 110,1 ile 
İspanya olarak öne çıkıyor.

ve buna bağlı olarak birçok ülkede 
kamuda tedbirlerin yeniden uygulan-
masıyla Avro Bölgesi'ndeki ekonomik 
iyileşme beklenenden daha hızlı bir 
şekilde ivme kaybetti.”

“Düzensiz toparlanmaya 
karşı hazırlıklı olunmalı”
Covid-19 sağlık krizi ve bunun 

ekonomiye etkilerinin Avro Bölge-
si'nde finansal sistemin istikrarı için 
riskler oluşturduğu uyarısında bu-
lunulan raporda, politika yapıcıların 
ekonomideki düzensiz toparlanmaya 
karşı hazırlıklı olmaları gerektiği 
kaydedildi.

Sağlık krizinde hükümetler tara-
fından sağlanan teşvikler ve yardım-
ların Avro Bölgesi'nde risklerin kısa 
vadede sınırlandırılması için destek 
sağladığı belirtilen raporda, bu yar-
dımlara hızlı bir şekilde son verilme-
sinin şirketler ve hanehalkı üzerinde 
baskı oluşturabileceği vurgulandı.

Salgına ilişkin destekler sona erdi-
ğinde bankaların büyük bir ihtimalle 
kredi kayıpları için daha fazla karşılık 
ayırmaları gerekeceğine işaret edilen 
raporda, “Devam eden zayıf karlılık, 
önümüzdeki aylarda bankaların reel 
ekonomiyi kredilerle destekleme 
kapasitesini baltalayabilir” denildi.

Raporda, Avro Bölgesi'nde şir-
ketlere verilen kredilerdeki zararların 
önceki krizlerden daha düşük ve 
ABD'de görülenlerin altında olduğu 
hatırlatıldı.

Raporda görüşlerine yer ve-
rilen ECB Başkan Yardımcısı Luis 
de Guintos, yaz boyunca görülen 
ekonomik faaliyetlerdeki toparlanma 
işaretleri ve Covid-19'a karşı aşıda 
son zamanlarda kaydedilen iler-
lemenin bazı iyimserliklere neden 
olduğunu belirterek, “Hükümetler, 
virüsün yayılmasını kontrol altına 
alma çabalarını sürdürüyor. Bundan 
dolayı önümüzde uzun bir yol var ve 
yetkililerin politika önlemlerini artırıp 
artırmayacakları ve nasıl artıracak-
ları konusunda zor kararlar almaları 
gerekiyor ve en sonunda oluşturduk-
ları borçla başa çıkmaları gerekecek” 
ifadeleri kullanıldı.
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Görseli QR tarama uygulamasında  görüntüleyerek, 
EBSO Araştırma Müdürlüğü 2020 Kasım ayı 
Ekonomik Bültenine erişebilirsiniz.

Covid vaka sayılarının dünya 
genelinde ciddi bir şekilde 
tırmanışa geçmesi, pek çok 

ülkede yeni karantina önlemlerine 
gidilmesine sebep oluyor. Dünya 
Sağlık Örgütü, gerekli altyapının 
oluşturulmaması halinde, 2021 ba-
şında üçüncü bir dalganın geleceği 
konusunda uyarıda bulundu. Diğer 
taraftan, Almanya ve İngiltere gibi 
ülkelerden peş peşe gelen farklı 
aşı haberleri ise, pandeminin son 
bulacağına dair umutları artırıyor. 
Aşı haberleri, piyasalarda da iyim-
serlik havasının artmasını sağlıyor.

Uluslararası Finans Enstitüsü, 
yayınladığı güncel bir raporda 
küresel borçluluğun pandemi 

sebebiyle 15 trilyon Dolar artarak, 
tarihi rekor düzeye yükseldiğini 
açıkladı. Toplam borçların 2020’de 
277 trilyon Dolar’ı aşması bekleni-
yor. Enstitü, söz konusu borçluluk 
artışı sebebiyle, uzun vadede pek 
çok ülkenin ekonomik faaliyetle-
rinde döviz kuru şoku gibi ciddi 
aksamalar yaşanacağını, hatta çok 
sayıda ülkenin temerrüde düşece-
ğini öngördü. 

Çok uluslu yatırım bankası 
Goldman Sachs, küresel GSYH’nın 
2020 yılında yüzde 3,9 daralaca-
ğını tahmininde bulundu. Kurum, 
2021 yılı büyüme tahminini ise 
yüzde 4 olan piyasa beklentisinin 
daha üzerinde, yüzde 6 olarak 

açıkladı. Söz konusu iyimser 
yaklaşımın altında, aşı haberlerinin 
piyasaları olumlu fiyatlamasının 
yattığı düşünülüyor. Goldman 
Sachs ayrıca Çin haricindeki büyük 
merkez bankalarının ancak 2025’te 
faiz artırımına başlayabileceklerini 
belirtti. Çin Merkez Bankası’nın 
istisna sayılmasında ise, Çin’in 
mevcut durum itibariyle pandemi 
öncesi üretim seviyelerine dön-
mesi, kredilerin hızla büyümesi ve 
mali politikanın oldukça genişle-
meci olması gerekçe gösterildi. 
Bu sebeple, Çin Merkez Bankası, 
dünyadaki diğer merkez bankala-
rından çok daha önce faiz artırımı-
na başlayabilir. 

Aşağıdaki görseli QR tarama uygulamasında görüntüleyerek, Araştırma Müdürlüğü

2017 Ekim ayı Ekonomik Bültenine erişebilirsiniz:

Vakalardaki artış, yeni kısıtlamalar ve negatif yönlü beklenti 
revizyonlarına rağmen

KÜRESEL EKONOMİDE 
AŞI İYİMSERLİĞİ
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Dünya nüfusunun ve küresel 
GSYH’nin yüzde 30’unu oluşturan 
15 ülke, ASEAN Zirvesi kapsamında 
bir araya gelerek, tarihin en büyük 
serbest ticaret anlaşmasını imzala-
dılar. “Bölgesel Kapsamlı Ekonomik 
Ortaklık Anlaşması (RCEP)” olarak 
isimlendirilen söz konusu anlaşma-
nın yürürlüğe girmesinden itibaren 
15 ülke arasında 20 yıl içinde gümrük 
vergilerinin yüzde 90 oranında azal-
tılması hedefleniyor. Ekonomistler 
ayrıca, anlaşmanın küresel ekonomi-
yi 186 milyar Dolar büyüteceği ön-
görüsünde bulundu. Bu açıdan söz 
konusu yeni dönem, hem Asya’daki 
işbirliğinin güçlendirilmesi, hem de 
ticaret savaşlarının sonlandırılma-
sı konusunda bir milat niteliğinde 
değerlendiriliyor. 

ABD
ABD seçimleri, oldukça tartışmalı 

bir ortama sahne olurken, seçimin 
kazananı Joe Biden oldu. Tartışmala-
rın sebebini ise pek çok yerde Trump 
ve Biden arasındaki oy farkının az 
olması ve Trump’ın seçim sonuçla-
rını kabul etmeyerek dava açması 
oluşturdu. Seçim sonuçlarını Biden’ın 
kazandığının açıklanmasının ardın-
dan ise dikkatler yeni ABD politika-
larına odaklandı. Başkan Biden’ın 
yeni ABD ekonomi politikalarına dair 
ilk açıklaması, pandemi sebebiyle 
ekonominin tamamen kapatılmasının 
kesinlikle düşünülmediği oldu. Biden 
ayrıca, virüsle çok daha etkin bir 
mücadele stratejisi geliştirileceğini 
açıklayarak, pandeminin ABD’de 
kesin olarak bitirileceğini belirtti. 

Uluslararası yatırım bankası J.P. 
Morgan, pandeminin yine kötü bir 
seyir izlemeye başlaması sebebiyle 
ABD ekonomisinin 2020’nin son 
çeyreğinde yüzde 2,8 büyümesinin 
ardından, 2021 yılının ilk çeyreğinde 
yüzde 1 daralacağı öngörüsünde 
bulundu. Söz konusu daralma öngö-
rüsünün sebebi olarak, kış aylarında 
vakaların yükselmesi ve tedbirlerin 
artırılması gerekçe gösteriliyor. J.P. 
Morgan ayrıca ABD’de 1 trilyon Do-
lar’lık yeni bir yardım paketinin 2021 

ilk çeyrek sonuna doğru uygulamaya 
konacağının beklendiğini açıkladı.

Goldman Sachs da ABD ekono-
misine dair yeni değerlendirmelerde 
bulunarak, büyüme tahminlerini aşa-
ğı yönlü revize etti. Kurum artan va-
kalar sebebiyle, 2020 yılı son çeyrek 
büyüme beklentisini yüzde 4,5’ten 
yüzde 3,5’e, 2021 ilk çeyrek için de 
yüzde 3,5’ten yüzde 1’e indirdi. Gold-
man Sachs ayrıca Amerikan Merkez 
Bankası’nın (FED) ekonomik canlan-
mayı desteklemek için varlık alımları-
nın ortalama vadesini uzatacağını 
öngördü. Biden’ın yeni politikaları ve 
aşı çalışmalarının başarıya ulaşması 
gibi senaryolar dikkate alınarak, 2021 
2. çeyrekten itibaren ise ekonominin 
dikkat çekici bir şekilde toparlanaca-
ğı düşünülüyor. 

EURO BÖLGESİ | AB
Euro Bölgesi’nde yeni Covid 

tedbirleri kapsamında işletme 
faaliyetleri tekrar gerilemeye baş-
ladı. Kasım’da imalat PMI endeksi 
Temmuz’dan beri en düşük değerine 
gerilerken, hizmetler PMI endeksi 
de azalarak, üst üste üç ay gerileme 
kaydetmiş oldu. Söz konusu veriler, 
ekonomide son çeyrek itibariyle 
ibrenin yine negatife dönmeye 
başladığını ortaya koyuyor. Güncel 
ekonomik gelişmeleri değerlendiren 
Morgan Stanley de, Euro Bölgesi için 
dördüncü çeyreğe dair ekonomik 
tahminlerini aşağı yönlü revize etti. 
Vaka artışının ve tedbirlerin devam 
etmesi, 2021 ilk çeyrek büyümesini 
de olumsuz etkileyebilir. 

AB kurumları, pandeminin 
ekonomik sonuçlarıyla mücadele 
için hazırlanan 750 milyar Euro’luk 
kurtarma programı ve 1 trilyon 
Euro’nun üzerinde belirlenen bütçe 
konusunda uzlaştı. Ağustos’tan beri 
müzakereleri devam eden program, 
AB’nin 2021-2027 dönemindeki büt-
çesini de kapsıyor. Böylece kurtarma 
paketi de dahil olmak üzere gelecek 
dönem bütçesi, 1,8 trilyon Euro ola-
rak belirlendi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 
pandeminin ekonomi üzerindeki 

olumsuz etkileri sürdükçe acil varlık 
alım programının da devam edece-
ğini açıkladı. İlk olarak pandeminin, 
ekonomik faaliyet üzerindeki olum-
suz etkilerinin mutlak biçimde yok 
olması gerektiğini belirten Merkez 
Bankası ekonomistleri, gerçek bir iyi-
leşme için ise ekonomik toparlanma 
ve enflasyon dinamikleri konularında 
da gelişmeler görülmesi gerektiğini 
belirtti. Bu açıdan acil varlık alım 
programının en erken 2021 Haziran’a 
kadar devam edeceği ve gerektiğin-
de de uzatılabileceği öngörülüyor.

ALMANYA
Almanya ekonomisi 2020 üçüncü 

çeyrekte, çeyreksel bazda beklen-
tilerden daha iyi bir performans 
kaydederek, yüzde 8,2 büyüdü. 
Üçüncü çeyrekteki yıllık değişim ise, 
yüzde 4,3 daralma şeklinde kayde-
dildi. Böylece yıllık bazlı daralma, 
beklentilerden daha iyi bir görünüm 
sergilemiş oldu. Büyüme verilerini 
değerlendiren Almanya Finans Baka-
nı, pandeminin ekonomik etkileriyle 
mücadele için uygulamaya konan 
teşviklerin olumlu sonuç verdiğini ve 
ekonominin beklenenden daha iyi 
bir seyirde olduğunu açıkladı. 

Almanya’da yılın son çeyreğinde 
ise daralma bekleniyor. Almanya 
Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü 
(DIW) yaptığı güncel açıklamada, 
alınan yeni pandemi önlemleri ve 
karantina uygulamaları sebebiyle, 
ülke ekonomisinin son çeyrekte 
yüzde 1 daralacağının öngörüldüğü 
belirtti. Ancak, pandemide mevcut 
dalganın Almanya ekonomisine ilk 
dalga kadar zarar vermeyeceği de 
vurgulandı. 

Güncel gelişmelere ilişkin bir 
diğer değerlendirme ise Almanya 
Başbakanı Merkel’den geldi. Mer-
kel, pandeminin ekonomiyi daha 
sürdürülebilir hale getirme konusun-
da Hükümetler için çok iyi bir ders 
olduğunu belirtti. Merkel’in açıkla-
malarına göre, pandeminin öğrettik-
leri doğrultusunda gelecek yıllarda 
küresel sağlık, yoksullukla mücadele 
ve iklim değişikliği konuları, küresel 
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ekonomi üzerinde hiç olmadığı kadar 
önemli hale gelecek.

Uluslararası kredi derecelendirme 
kuruluşu Fitch Ratings, Almanya’nın 
kredi notunu teyit etti. Fitch Ra-
tings’ten yapılan açıklamaya göre, 
ülkenin uzun dönem yabancı ve 
yerel para cinsinden kredi notu AAA 
olarak teyit edildi. Kredi notunun gö-
rünümü ise durağan olarak korundu.

BRİTANYA
İngiltere Merkez Bankası Başkanı, 

pandeminin ve Brexit’in getirdiği 
belirsizliklerin, Britanya ekonomisine 
dair olumsuzlukları artırdığını açıkla-
dı. Olumsuzlukların başında, Britan-
ya’ya yönelik yatırımların azalması 
geliyor. Yatırımcılar, uzun bir süredir 
bekle ve gör stratejileri sebebiyle 
Britanya’ya yönelik yatırım kararlarını 
ertelerken, pandeminin ve Brexit 
sürecinin uzaması, söz konusu ertele-
me kararlarının da uzamasına sebep 
oluyor. Merkez Bankası Başkanı, 
yatırımlardaki duraksamaya rağmen 
Britanya’nın özellikle istihdam piya-
saları açısından pandeminin ekono-
mik etkileriyle mücadele konusunda 
başarılı olduğunu da belirtti.  

Pandemi ve Brexit kaynaklı söz 
konusu gelişmeleri değerlendiren 
uluslararası kredi derecelendirme ku-
ruluşu S&P, ülkenin kredi notunu AA 
olarak teyit ederken, kredi görünü-
münü ise durağan olarak belirledi. 

Adada son yılların en ciddi kamu 
borçlanma düzeyi kaydediliyor. 
Ekim ayında kamu borçlanması yıllık 
bazda 10,8 milyar Sterlin artışla 22,3 
milyar Sterlin’e yükseldi. Pandemi ile 
mücadelenin kamu borçlanma ihtiya-
cının artmasında ciddi düzeyde etkisi 
olurken, yeni tedbirlerin devreye alın-
ması, yılın son 2 ayında borçluluğun 
daha da artmasına sebep olabilir.

JAPONYA
Japonya Merkez Bankası (BOJ), 

büyüme ve enflasyon beklentilerini 
aşağı yönlü revize ettiğini açıkladı. 
BOJ, gerçekleştirdiği para politikası 
toplantısı sonucunda yaptığı açıkla-
mada, 2020 ekonomik daralma bek-

lentisini yüzde -4,7’den yüzde -5,5’e, 
enflasyon tahminini yüzde -0,5’ten 
yüzde -0,6’ya indirdiğini belirtti. 
Bununla birlikte, politika faizini ise 
değiştirmeyerek yüzde -0,1’de sabit 
bıraktı. BOJ, ayrıca sınırsız miktarda 
devlet tahvili alımına devam edile-
ceğini ifade etti. Dünya genelinde 
artan vakalar sebebiyle, Japonya 
ekonomisinin de ılımlı bir toparlan-
ma sergileyeceğini belirten Banka, 
2021 ilk çeyreğinde kaydedilecek 
gelişmelerin de çok önemli olacağını 
vurguladı. 

Japonya’da enflasyondan arın-
dırılmış reel ücretler Eylül ayında da 
düşmeye devam etti. Pandeminin 
olumsuz etkileri sebebiyle, son 7 ay-
dır düşen reel ücretler, hane halkının 
alım gücünün düşmesini göstermesi 
açısından da önemli bir veri ola-
rak değerlendiriliyor. Pandeminin 
geride bırakılmasıyla, reel ücretlerin 
de toparlanma eğilimine gireceği 
öngörülüyor.   

Diğer taraftan, dış ticaret 
hacmindeki kan kaybının Ekim ayı 
itibariyle yavaşlamaya başlaması, 
Japonya ekonomisinde toparlanma 
işaretlerine dair umut kaynağı oldu. 
Ekim’de, özellikle otomotiv sektö-
ründe Çin ve ABD kaynaklı ihracat 
talebinin artması, Japonya’daki 
ticaretteki kayıpların yavaşlamasını 
sağladı. Uzmanlar, ihracatın nere-
deyse pandemi önceki düzeye geri 
döndüğünü belirtirken, toparlanma-
nın 2021 ilk çeyreğinde güçlenmesi 
bekleniyor.

ÇİN HALK CUMHURİYETİ
Çin’de yeni vakaların olduğuna 

dair haberler, ülkede ve dünyada 
endişeleri artırdı. Yeni vakaların 
yayılmasını engellemek için, ülkenin 
farklı yerlerinde pek çok yeni tedbir 
getirildi. Çin Başbakanı Xi Jinping, 
pandeminin küresel sağlık sistem-
leri için ciddi tehditler oluşturmaya 
devam ettiğini açıklayarak, aynı 
zamanda dünya ekonomisinin 1929 
Büyük Buhran’dan beri en kötü re-
sesyonu yaşadığını belirtti. Pandemi 
ile mücadelenin hala zorlu bir süreç 

oluşturduğunu belirten Jinping, hem 
virüsle, hem de ekonomik etkileriyle 
savaşmanın tek yolunun uluslararası 
dayanışma ve işbirliğinden geçtiğini 
vurguladı. 

ABD Başkanlık görevine Biden’ın 
seçilmesi, Çin-ABD ilişkileri açısından 
da yeni bir dönüm noktası olarak 
kabul ediliyor. Çin yönetimi, ABD’de-
ki yeni başkanlık dönemiyle birlikte 
iki ülke arasında daha az değişken 
olmakla birlikte, yine zorlu ilişkiler 
beklendiğini açıkladı. Bu açıdan, 
politika yapıcılar iki ülke arasındaki 
ilişkilerde başta ticaret savaşları 
olmak üzere sert tutumun devam 
edeceğini öngörüyor.  Çin Dışişleri 
Bakanlığı ise, ABD’nin yeni başkanlık 
dönemiyle birlikte iki ülkenin karşı-
lıklı iletişim ve diyaloğunun güçlen-
dirilmesi gerektiğini bildirdi.

IMF, Çin ekonomisinin pandemi 
sürecinde doğru ve etkin bir şekil-
de yönetilmesi sayesinde, ülkenin 
2020’de yüzde 1,9 ve 2021’de yüzde 
8,2 büyüyeceği öngörüsünde bulun-
du. Çin yönetiminin ekonomiyi to-
parlamak için erken ve aktif adımlar 
attığını belirten IMF, ülke ekonomisi-
nin 2021’de daha çok güçlenmesini 
bekliyor. Çin’de Ekim ayında ihraca-
tın güçlü bir performans sergilemesi 
ve dış ticaret fazlasının beklentilerin 
çok üzerinde gerçekleşmesi gibi 
gelişmeler de, ülkedeki ekonomik 
toparlanmanın hızlandığını göste-
riyor. Yine Ekim ayında imalat PMI 
Endeksi’nin son 10 yılın en yüksek 
değerine çıkması da, bir diğer güçlü 
toparlanma göstergesi oldu.

HİNDİSTAN
Hindistan’da vaka sayıları 

artmaya devam ederken, pande-
minin olumsuz ekonomik etkile-
riyle mücadele kapsamında alınan 
önlemler olumlu sonuçlarını veriyor. 
Hindistan Merkez Bankası ekono-
mistleri, yaptıkları güncel analizlerde 
Hindistan’da sağlanan teşviklerle 
toparlanma yönünde önemli atılım-
lar sağlandığını ve üçüncü çeyrek ile 
son çeyrekte büyüme de dahil olmak 
üzere pek çok makroekonomik 
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verinin iyileşeceğini öngördüler. Hin-
distan Maliye Bakanlığı da Merkez 
Bankası’nın açıklamalarını destek-
leyerek, ekonominin özellikle 2021 
ilk çeyreğinde cari fazla vermesinin 
beklendiğini belirtti.

Hindistan ekonomisi ile ilgili 
güncel gelişmeleri değerlendiren 
Moody’s, 2020-21 mali yılına ilişkin 
daralma tahminini yüzde -11,5’ten, 
yüzde -10,6’ya revize etti. Hindis-
tan’ın üretimi ve istihdamı artırma 
gibi uzun vadeli politikalara odaklan-
dığını belirten Moody’s, pandemiden 
en çok etkilenen sektörlerde duru-
mun iyiye gittiğini ve kredi görünü-
münün pozitife döndüğünü belirtti.

Hindistan’da enflasyon, Ekim 
ayında da artmaya devam ederek, 
yüzde 7,6 düzeyinde gerçekleşti. 
Enflasyon artışında, pandeminin 
olumsuz etkileri kadar; gıda, enerji 
ve altın fiyatlarındaki artışlar da etkili 
oldu.

GÜNEY KORE
Güney Kore’de ekonomik topar-

lanma işaretleri güçlenmeye devam 
ediyor. Güney Kore Merkez Bankası, 
tüketici güven endeksinin Ocak 
ayından beri en yüksek seviyesine 
yükseldiğini açıkladı. Ancak endek-
sin hala 100 eşik değerinin altında 
seyretmesi, ekonominin gerçek 
potansiyeline yükselmek için biraz 
daha zamana ihtiyaç olduğunu gös-
teriyor. Merkez Bankası diğer taraf-
tan, 12 aylık enflasyon beklentisinde 
bir değişikliğe gitmeyerek yüzde 1,8 
düzeyinde sabit bıraktı.

Güney Kore Sermaye Piyasa-
ları Enstitüsü, ülke ekonomisinin 
2020’de yüzde 1 küçülmesinin 
ardından 2021’de ise yüzde 3,3 
büyüyeceğini öngördü. Enstitü, 
2021’de özellikle artan iç talep ve 
güçlenen ihracatla, ekonomideki 
toparlanmanın hızlanacağını belirtti. 
Pandemi ve pandeminin ekonomik 
etkileriyle mücadele en başarılı ülke 
olarak gösterilen Güney Kore’nin bu 
anlamda 2021’de en iyi performans 
gösteren ekonomilerden biri olması 
bekleniyor. 

Güney Kore’de üretici fiyatları 
Ekim’de 5 aydır ilk kez düşüş kaydet-
ti ve yüzde 0,5 azaldı. Üretici fiyatla-
rının düşmesinde, tarım ve hayvancı-
lık sektöründeki fiyat düşüşleri etkili 
oldu. Diğer taraftan, düşen enerji 
fiyatları ve pandeminin seyri, Güney 
Kore’deki enflasyonist baskının zayıf-
lamasını sağlamaya devam ediyor.

BREZİLYA
Brezilya Ekonomi Bakanlığı, 

pandeminin olumsuz etkileriyle mü-
cadelenin kesintisiz biçimde sürdü-
rüldüğünü açıkladı. Bakanlık, 2020 
sonu itibariyle pandeminin etkileri 
sebebiyle 300 bin kişilik istihdam 
kaybı ortaya çıkacağını öngörüyor. 
IMF, Brezilya ekonomisinin 2020’de 
yüze 9,5 oranında daralacağını 
tahmin ederken, Ekonomi Bakanlığı 
ise daralmanın daha az olacağını ve 
2021’de V şeklinde bir toparlanma 
eğilimine girileceğini belirtti.

Diğer taraftan, Brezilya İstatistik 
Enstitüsü, ülke genelinde yoksulluk 

sınırının altında yaşayan nüfusun 
2019’da 13,7 milyon kişiye çıktı-
ğını, söz konusu verinin 2020’de 
pandeminin etkisiyle artmasının 
beklendiğini açıkladı. 2021’de ise 
toparlanmanın etkisiyle kısmi bir 
düzelme görülebileceği düşünülüyor. 
Ancak, Brezilya’nın yoksulluk ve gelir 
dağılımı adaletsizliği ile mücadelede, 
uzun vadede daha yapısal politikalar 
hayata geçirmesi gerekiyor.

Brezilya’nın güncel ekonomik 
gelişmelerini gündemine alan Fitch 
Ratings, ülkenin kredi notunu BB- ve 
kredi görünümünü negatif olarak 
teyit etti. Brezilya ekonomisinde 
pandemi kaynaklı yüksek belirsiz-
liklerin devam ettiğini belirten Fitch 
Ratings, özellikle artan borçluluk 
düzeyinin ve bütçe açıklarının, eko-
nomiyi riske ettiğini vurguladı. 

RUSYA FEDERASYONU
Rusya’da vaka sayıları rekor 

düzeyde artmaya devam ediyor. 
Pandeminin başından bu yana, 
en yüksek günlük vaka ve ölüm 
sayılarının görüldüğü ülkede, 
aşılama çalışmalarının bir an önce 
yaygınlaştırılması yönünde baskılar 
artıyor. Vaka sayılarındaki artış diğer 
taraftan, ekonominin son çeyreğine 
ilişkin beklentilerin de yine negatife 
dönmesine sebep oluyor. 

IMF, Rusya’nın güncel ekonomik 
gelişmelerine dair değerlendir-
melerde bulunarak, Rusya Merkez 
Bankası’nın ekonomiyi desteklemek 
için faiz oranlarını yüzde 4’ün altına 
indirmesi gerektiğini belirtti. Rusya 
ekonomisinin 2020’de yüzde 3,9 kü-
çüleceğini öngören IMF, ayrıca 2021 
büyüme tahminini de yüzde 2,8’den 
yüzde 2,5’e aşağı yönlü revize etti. 

Diğer pek çok dünya lideri gibi, 
Rusya Devlet Başkanı Putin de, 
küresel ekonominin 1929 Büyük 
Bunalım’ından beri en kötü resesyo-
nu deneyimlediğini açıkladı.  Özel-
likle, artan işsizliğin ciddi bir sorun 
olacağını belirten Putin, resesyonla 
mücadelede küresel işbirliğinin her 
zamankinden önemli hale geldiğini 
vurguladı.

GÖSTERGE
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Ege’den Ekim ayında 
1,24 milyar dolar ihracat

Ocak-Ekim döneminde 
10 milyar 540 milyon 
dolarlık ihracata imza 

atan Egeli firmalar, son 1 yıllık 
dönemde 12 milyar 781 milyon 
dolarlık ihracat rakamına ulaştı.

Ege Tekstil ve 
Hammaddeleri İhracatçıları 
Birliği yüzde 37’lik artışla 
29 milyon doları Türkiye’ye 
kazandırarak Ekim ayının artış 
rekortmeni oldu.

Ege Hazırgiyim ve 
Konfeksiyon İhracatçıları 
Birliği yüzde 31’lik yükselişle 
137 milyon dolarla birinci, Ege 
Demir ve Demirdışı Metaller 
İhracatçıları Birliği 116 milyon 
dolarla ikinci sırada yer alıyor.

Ege Kuru Meyve ve 

Mamulleri İhracatçıları Birliği 
ise 114 milyon dolar ihracat 
rakamıyla üçüncü sırada.

Yaş meyve sebze ihracatı 
yüzde 13’lük artışla 28 milyon 
dolara yükselirken, meyve 
sebze mamulleri ihracatı ise 
yüzde 12’lik yükselişle 75 
milyon dolar olarak gerçekleşti. 
Ege Yaş Meyve Sebze 
İhracatçıları Birliği toplamda 
103 milyon dolarlık ihracata 
imza attı.

Ege Su Ürünleri ve 
Hayvansal Mamuller 
İhracatçıları Birliği ihracatını 
yüzde 20 yükselterek 93 milyon 
dolarla Ekim ayını geride 
bıraktı.

Ege Maden İhracatçıları 

Birliği 90 milyon dolarlık 
ihracat gerçekleştirirken, Ege 
Tütün İhracatçıları Birliği’nin 
ihracatı ise 77 milyon dolar 
olarak kayıtlara geçti.

Ege Mobilya Kağıt ve 
Orman Ürünleri İhracatçıları 
Birliği 55 milyon dolarlık dövizi 
Türkiye’ye kazandırdı.

Ege Hububat Bakliyat 
Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği 38 milyon 
doları, Ege Zeytin ve Zeytinyağı 
İhracatçıları Birliği ise yüzde 
2’lik artışla 13 milyon doları 
hanesine yazdırdı.

Ege Deri ve Deri Mamulleri 
İhracatçıları Birliği ise yüzde 
3’lük ihracat artışıyla 11 milyon 
dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Ekim ayında Ege Bölgesi’ndeki firmalar bu rakamla 2020’nin ay bazında 
en yüksek ihracat rakamına ulaştı.
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185 ülkeye ihracat
Ege İhracatçı Birlikleri 

Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 
2020’nin 10 aylık döneminde 
bugüne kadar gerçekleştirilen 
en yüksek aylık ihracat rakamı 
olarak kayıtlara geçtiğini söyledi. 
Eskinazi şöyle konuştu:

 “Eylül ayına göre 
ihracatımızda yüzde 2 artış 
söz konusu. 12 ihracatçı 
birliğimizin 6 tanesi Ekim ayında 
ihracatını arttırdı. Üyelerimizin 
sanayi ürünleri ihracatı yüzde 
6,3’lük artış göstererek 657 
milyon dolara ulaştı. Tarım 
sektörlerimizin ihracatı 496 
milyon dolar, madencilik 
sektörümüzün ihracatı 90 milyon 
dolar oldu. Ekim ayında 185 
ülkeye ihracat gerçekleştirdik. 
94 ülkeye ise ihracatımızı 
artırmayı başardık. En çok 
ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 10 
ülke arasında 141 milyon dolarla 
Almanya, 91 milyon dolarla ABD, 
87 milyon dolarla İngiltere, 80 
milyon dolarla İtalya, 74 milyon 
dolarla İspanya, 57 milyon dolarla 
Hollanda ve Fransa, 33 milyon 
dolarla Rusya, 31 milyon dolarla 
Belçika, 28 milyon dolarla İsrail 
yer alıyor.”

AB’ye ihracat 
yüzde 10 arttı
Eskinazi, EİB’in Ekim ayında 

Avrupa Birliği ülkelerine 
ihracatının yüzde 10 artarak 675 
milyon dolara ulaştığını belirterek 
“İhracatımızın yüzde 54’ünü 
gerçekleştirdiğimiz Avrupa’daki 
gelişmeler ülkemizi de yakından 
ilgilendiriyor. Koronavirüse karşı 
önlemlerin yeniden sıklaştırıldığını 
görüyoruz. Bir diğer önemli 
konu ise bu yılsonu itibariyle 
İngiltere’nin tamamen Avrupa 
Birliği’nden çıkıyor olması. Brexit 
sonrası Birleşik Krallık ile Gümrük 
Birliği’nin devamını sağlayacak 

Serbest Ticaret Anlaşması, 2023’e 
kadar hedeflenen 20 milyar 
dolar ticaret hacmi hedefine 
ulaşabilmemiz için kritik önemde” 
diye konuştu.

Eskinazi, Ortadoğu ülkelerine 
146 milyon dolar, Amerika 
ülkelerine 132 milyon dolar, 
Asya ülkelerine 86 milyon dolar, 
Afrika ülkelerine 78 milyon dolar, 
Eski Doğu Bloku ülkelerine 68 
milyon dolar, Serbest Bölgelere 
24 milyon dolar, diğer Avrupa 
ülkelerine 17 milyon dolar, Türk 
Cumhuriyetlerine 15 milyon 
dolarlık ürün satıldığını da 
sözlerine ekledi.
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Türkiye İhracatçılar Birliği’nin açıkladığı 
rakamlara göre Ekim ayında bin 742 firma ilk 
kez ihracat gerçekleştirdi. Bu bin 742 firma 

Ekim ayında 114 milyon 158 bin dolarlık ihracat 
gerçekleştirdi. Firma özelinde bakıldığında ise, Ekim 
ayı içerisinde toplam 42 bin 559 Türk firması ihracat 
yaptı.

Katma değerli ürün ihracatı artıyor
Ekim’de kilogram başı ihracat değeri 10 doların 

üzerinde olan yüksek katma değerli ürünlerin 
toplam ihracatı da artış gösterdi. Bu ürünlerde, 

2019 yılının Ekim ayında, 3 milyar 663 milyon dolar 
olan ihracat,  Ekim’de yüzde 23 oranında artarak, 
4 milyar 520 milyon dolar seviyesine yükseldi. 
Kilogram başı ihracatı 50 doların üzerinde olan en 
yüksek katma değerli ürünlerde ise Eylül ayında 
ihracatı 983 milyon dolara yükseldi.

Hazırgiyim, mobilya ve halı 
sektöründen rekor
Akim ayında önceki yılın aynı ayına göre 20 

sektör ihracatını artırırken hazırgiyim, mobilya ve 
halı sektörleri tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını 

Türkiye’nin ihracatı Ekim Ayında 
17,33 milyar dolarla rekor kırdı

Genel Ticaret Sistemi’ne göre Ekim ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 
artarak 17 milyar 333 milyon dolar oldu ve tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı 

olarak kayda geçti.
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gerçekleştirdi. Sektörel anlamda 2 
milyar 916 milyon dolarlık ihracat 
gerçekleştiren otomotiv sektörü 
liderliğini korurken; 1 milyar 858 
milyon dolara ulaşan hazırgiyim 
sektörü ikinci, 1 milyar 725 milyon 
dolara ulaşan kimyevi maddeler 
sektörü ise üçüncü oldu. Otomotiv 
sektöründe, geçtiğimiz yılın aynı 
ayına göre, 103 milyon dolarlık 
ihracat artışı gerçekleşirken, 
hazırgiyimde ise 305 milyon dolar 
artış yaşandı. Ekim ayının en güçlü 
performansına imza atan sektörler; 
yüzde 161 artışla 693 milyon dolara 
ulaşan mücevher; yüzde 21 artışla 
357 milyon dolara ulaşan çimento, 
cam, seramik ve toprak ürünleri; 
yüzde 20 artışla 1 milyar 858 
milyon dolara ulaşan hazırgiyim 
sektörleri oldu. Sektörlerin 
ihracat yaptıkları ülke sayılarına 
bakıldığında, Ekim ayında 206 
ülke ve bölgeye gerçekleştirdiği 
ihracatla kimyevi maddeler sektörü 
birinci, 192 ülke ve bölgeye ihracat 
ile hububat sektörü ikinci ve 187 
ülke ve bölgeye ihracat yapan çelik 
sektörü üçüncü oldu.

Çelik sektöründe 
çarpıcı artışı
Ekim ayında birçok sektör 

çarpıcı ihracat artışlarına imza attı. 
Çelik sektörü Pakistan’a ihracatını 
37 katına çıkarırken, Peru’ya 
ihracatını 11 katına çıkardı. 
Mücevher sektörü ise ekim 
ayında, İsviçre’ye ihracatını 
34 katına çıkarırken, Birleşik 
Krallık’a ihracatını ise 285 
milyon dolar artırdı. Ekim 
ayında, otomotiv ihracatı, 
Birleşik Krallık’a 63 milyon 
dolar, Fransa’ya 54 milyon 
dolar, Polonya’ya ise 47 
milyon dolar artış gösterdi. 
Hazırgiyim sektörü; Birleşik 
Krallık’a ihracatı 77 milyon 
dolar, Almanya’ya ihracatı 
55 milyon dolar, İspanya’ya 
ihracatı ise 40 milyon dolar 
artış kaydetti.

208 ülkede Türk bayrağı
Ekim ayında ihracatçı firmalar, 

ülkemizin bayrağını 208 ülkede 
dalgalandırmayı başardı. İlk 10 
ülkenin ihracattaki payı yüzde 
50,8 olurken, ilk 20 ülkede bu 
pay yüzde 67,6 oldu.  Ekim 
ayında ihracatçılarımızın en çok 
ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke 
ise; 1 milyar 620 milyon dolar ile 
Almanya; 1 milyar 495 milyon 
dolar ile Birleşik Krallık ve 966 
milyon dolar ile Irak oldu. Yılın 
ilk on ayında ise; en çok ihracat 
gerçekleştirdiğimiz ilk 5 ülke ise 
12,9 milyar dolar ile Almanya, 9 
milyar dolar ile Birleşik Krallık, 8,2 
milyar dolar ile ABD, 7,2 milyar 
dolar ile Irak, 6,4 milyar dolar ile 
İtalya oldu.

En dikkat çekici artış 
Adıyaman’da
Ekim ayında 49 il ihracatını 

artırdı. En çok ihracat 
gerçekleştiren 5 il sırasıyla; 6 milyar 
991 milyon dolarla İstanbul,1 milyar 
456 milyon dolarla Bursa,1 milyar 
325 milyon dolarla Kocaeli, 906 
milyon dolarla İzmir, 801 milyon 
dolarla Gaziantep oldu. En dikkat 
çekici artışlar ise; yüzde 202 
artışla 12 milyon dolarlık ihracata 
imza atan Adıyaman; yüzde 146 
artışla 11 milyon dolara ulaşan Rize; 

yüzde 100 artışla 19 milyon dolar 
ihracat yapan Kastamonu’da oldu. 
Mardin’de makine sektörü ihracatını 
13 katına çıkardı. İstanbul’da gemi 
ve yat sektörü ihracatını yüzde 324 
artırırken; Samsun’da çelik sektörü 
ihracatını Yüzde 218 artırdı.

Tıbbi ürün ihracatı 
hız kesmedi
Covid-19 ürünleri ihracatı, Ekim 

ayında da hız kesmedi. Geçtiğimiz 
yılın aynı ayına göre;

solunum cihazları yüzde 565, 
maske ve önlük yüzde 548, tanı 
kitleri yüzde 141, dezenfektan 
ihracatı ise yüzde 32 artış gösterdi. 
Ekim ayında, toplam Covid-19 
ürünü ihracatı yüzde 208 artışla 
75 milyon dolar olarak gerçekleşti. 
Yılın ilk on aylık döneminde ise 
Covid-19 ürünleri ihracatı 694 
milyon dolara ulaşırken; 2019 yılının 
aynı dönemine göre, yüzde 220 
artış sergiledi.

Parite etkisi 
483 milyon dolar
Son dönemde paritedeki artışın 

etkisi ihracata pozitif yansıdı. Ekim 
ayında paritedeki artışın pozitif 
etkisinin 483 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. Yılın ilk on ayında ise 
paritedeki yükselişin pozitif etkisi 
507 milyon dolar olarak gerçekleşti.



60 KASIM 2020

GÖSTERGE

Sanayi üretimi Eylül’de bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 8,1 artış gösterdi. Aylık 
bazda artış ise yüzde 1,7 olarak gerçekleşti.

Ekonomistlerin beklentisi sanayi üretiminin 
Eylül’de aylık 
bazda yüzde 
0,2, yıllık bazda 
ise yüzde 
8,2 artması 
yönündeydi.

Takvim 
etkisinden 
arındırılmış 
sanayi üretimi 

2020 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre yüzde 7,7 arttı. Bir önceki çeyreğe 
göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış 
sanayi üretimi ise yüzde 30,3 artış kaydetti.

Eylül’de sanayi üretimi
yıllık yüzde 8,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayına ilişkin sanayi üretim istatistiklerini açıkladı. 
Buna göre Eylül’de sanayi üretimi yıllık yüzde 8,1 arttı. Beklenti yüzde 8,2’lik bir artış 

kaydedilmesi yönündeydi.
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Sanayi üretiminde 
pandemi koşullarının 
etkisiyle Nisan 
ayında bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 31,3’lük 
sert bir daralma 
kaydedilmişti. Mayıs 
ayında da yıllık bazda 
daralan sanayi üretimi 
Haziran ayı itibariyle 
sınırlı da olsa 
büyümeye geçmişti. 
Ağustos ayına 
gelindiğinde sanayide 
yıllık büyüme çift 
hanelerde gerçekleşti.

Yüksek teknoloji sanayi 
üretimi daraldı
Üretimin teknolojik niteliğine 

göre bakıldığında en yüksek yıllık 
artışı yüzde 13,8 ile orta-yüksek 
teknoloji grubu kaydetti. Buna 
karşın yüksek teknolojili sanayi 
üretiminde Eylül’de bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 11,2’lik 
daralma izlendi.

Ürün gruplarına bakıldığında 
Eylül’de en hızlı yıllık artışı 
kaydeden kategori dayanıklı 
tüketim malları oldu. Bu kategoride 
yıllık artış yüzde 16,2 olarak 

kaydedildi. Sermaye malları 
üretimindeki yıllık artış da Eylül’de 
yüzde 10’u geçti.

PMI verileri toparlanmaya 
işaret ediyor
Sanayi üretimi açısından bir 

başka önemli veri olan imalat 
satın alma yöneticileri endeksi 
(PMI) de dipten toparlanmaya 
işaret etmişti. Türkiye’de Nisan’da 
33,4 ile tarihi düşük seviyesini 
gören Haziran ayında yeniden 
50 seviyesinin üzerine çıkmıştı. 
Temmuz’da Türkiye’de PMI 56,9 
seviyesine kadar yükseldi. Endeks 
son 5 aydır 50 seviyesinin üzerinde 

gerçekleşiyor. Endekste 50 
seviyesinin altı daralmaya, üstü ise 
büyümeye işaret ediyor.

Son gelen PMI verileri yeni 
siparişlerde artış trendinin beş 
ayı geride bıraktığını göstermişti. 
Endeks sonuçlarına göre imalatçılar 
müşteri talebinin iyileşmeye 
devam ettiğini belirtti. Yeni ihracat 
siparişlerinde de artış kaydedildi. 
Böylece firmalar üretim hacimlerini 
ekim ayında da yükseltti ve 
büyüme eylül ayına göre hız 
kazandı. Üretimde ve müşterilere 
yapılan ürün teslimatlarındaki artışa 
bağlı olarak, birikmiş işler son üç ay 
boyunca azaldı.

2020 yılı Ekim ayında kapasite 
kullanımı bir önceki aya göre 0,8 
puan artarak yüzde 75,4 oranında 
gerçekleşti. Kağıt ve kağıt ürünleri 
imalatı yüzde 85,1 ile ilk sırada yer 
alırken; yüzde 82,9 ile ağaç, ağaç 
ürünleri ve mantar ürünleri imalatı 
(mobilya hariç) ve yüzde 81,5 
ile bilgisayarların, elektronik ve 
optik ürünlerin imalatı Ekim ayını 
en yüksek kapasiteyle kapatan 
sektörler oldu.

Ekim’de kapasite kullanımı 
yüzde 75,4
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Eylül’de cari açık 2,36 milyar 
dolar ile beklentilerin altında
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül ayına 

ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. 
Buna göre Eylül’de cari açık 2,36 milyar dolarla 

beklentilerin altında kaldı.
Ödemeler dengesi Eylül ayında 2,36 milyar dolar 

açık verdi.
Ekonomistlerin beklentisi Eylül’de cari açığın 

2,63 milyar dolar olması yönündeydi.
Eylül rakamları 12 aylık cari açığın 27,5 milyar 

dolara yükseldiğini gösterdi.
Altın ve enerji hariç cari denge Eylül’de 3,2 

milyar dolar fazla 
verdi. Bir önceki yılın 
aynı ayında çekirdek 
cari dengede fazla 
6,05 milyar dolar 
olarak kaydedilmişti.

Hizmetler 
dengesi altında 
seyahat kaleminden 

kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına 
göre 1,92 milyar dolar tutarında azalarak 1,56 milyar 
dolara geriledi.

Eylül’de portföy yatırımlarında 607 milyon 
dolarlık çıkış kaydedildi. Alt kalemler itibarıyla 
incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi 
piyasasında 322 milyon dolar net satış, devlet iç 
borçlanma senetleri piyasasında ise 424 milyon 
dolar net alış yaptığı görüldü.

Eylül’de resmi rezervler ise 3,6 milyar dolar 
düşüş kaydetti.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 
verilere göre, Ocak-Ekim döneminde bütçe 
açığı 145,5 milyar lira, faiz dışı açık da 25,9 

milyar lira olarak gerçekleşti.
Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı Ocak-Ekim 

döneminde 100 milyar 714 milyon TL açık verirken 
2020 yılı Ocak-Ekim döneminde 145 milyar 483 
milyon TL açık gerçekleşti.

2019 yılı Ocak-Ekim döneminde 12 milyar 403 
milyon TL faiz dışı açık verilirken 2020 yılı Ocak-
Ekim döneminde 25 milyar 901 milyon TL faiz dışı 
açık kaydedildi.

Ekim’de faiz harcamaları 11,8 milyar TL
Merkezi yönetim bütçe giderleri Ekim ayı 

itibarıyla 97 milyar 658 milyon TL olarak gerçekleşti. 
Faiz harcamaları 11 milyar 758 milyon TL, faiz hariç 
harcamalar ise 85 milyar 901 milyon TL oldu.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri ise Ekim ayı 
itibarıyla 92 milyar 766 milyon TL oldu. Vergi 
gelirleri 76 milyar 615 milyon TL, genel bütçe vergi 
dışı gelirleri ise 13 milyar 833 milyon TL olarak 
kaydedildi.

Ocak-Ekim döneminde faiz 
harcamaları 120 milyar TL
Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Ekim 

dönemi itibarıyla 967 milyar 671 milyon TL olarak 
gerçekleşti. Faiz harcamaları 119 milyar 581 milyon 
TL, faiz hariç harcamalar ise 848 milyar 90 milyon 
TL oldu.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Ekim 
dönemi itibarıyla 822 milyar 188 milyon TL oldu. 
Vergi gelirleri 655 milyar 345 milyon TL, genel bütçe 
vergi dışı gelirleri ise 144 milyar 299 milyon TL 
olarak kaydedildi.

Bütçe Ekim’de 4,9 milyar TL 
açık verdi

Merkezi yönetim bütçe dengesi Ekim ayında 4,9 milyar lira açık verirken, aynı dönemde faiz 
dışı fazla 6,87 milyar lira oldu.
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Türkiye genelinde 
15 ve daha yukarı 
yaştakilerde işsiz 

sayısı 2020 yılı Ağustos 
döneminde geçen yılın 
aynı dönemine göre 456 
bin kişi azalarak 4 milyon 
194 bin kişi oldu. İşsizlik 
oranı 0,8 puanlık azalış 
ile yüzde 13,2 seviyesinde 
gerçekleşti. Tarım dışı 
işsizlik oranı 1,0 puanlık 
azalış ile yüzde 15,7 oldu.

İstihdam oranı 
yüzde 43,9
İstihdam edilenlerin 

sayısı 2020 yılı Ağustos 
döneminde, bir önceki 
yılın aynı dönemine göre 
975 bin kişi azalarak 27 
milyon 554 bin kişi, istih-
dam oranı ise 2,4 puanlık azalış ile %43,9 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım 

sektöründe 314 bin, sanayi sektöründe 91 bin, 
hizmet sektöründe 717 bin kişi azalırken inşaat 
sektöründe ise 147 bin kişi arttı. İstihdam edilen-

Ağustos’ta 
işsizlik yüzde 13,2
Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin işsizlik rakamlarını duyurdu. Ağustos’ta 

işsizlik yüzde 13,2 oldu.
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lerin yüzde 19,2’si tarım, 
yüzde 19,8’i sanayi, 
yüzde 6,2’si inşaat, 
yüzde 54,7’si ise hizmet 
sektöründe yer aldı.

İşgücüne 
katılma oranı 
yüzde 50,6
İşgücü 2020 yılı 

Ağustos döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemi-
ne göre 1 milyon 431 bin 
kişi azalarak 31 milyon 
749 bin kişi, işgücüne 
katılma oranı ise 3,3 puanlık azalış 
ile yüzde 50,6 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışanlar 
yüzde 32,9
Ağustos 2020 döneminde 

herhangi bir sosyal güvenlik kuru-
luşuna bağlı olmadan çalışanların 
toplam çalışanlar içindeki payını 
gösteren kayıt dışı çalışanların 
oranı, bir önceki yılın aynı döne-
mine göre 3,2 puan azalarak yüz-
de 32,9 olarak gerçekleşti. Tarım 
dışı sektörde kayıt dışı çalışanların 
oranı bir önceki yılın aynı dönemi-
ne göre 2,8 puan azalarak yüzde 
20,6 oldu.

Kamu istihdamı 
yüzde 3,6 arttı
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve 

Bütçe Başkanlığı’nın derlediği ve-
rilere göre, 2020 yılı III. dönemin-
de toplam kamu istihdamı 2019 
yılının aynı dönemine göre yüzde 
3,6 oranında artarak 4 milyon 779 
bin kişi oldu.

15-64 yaş grubunda işsizlik 
oranı bir önceki yılın aynı dönemi-
ne göre 0,8 puanlık azalışla yüzde 
13,5, tarım dışı işsizlik oranı ise 1,1 
puanlık azalışla yüzde 15,7 oldu. 
Bu yaş grubunda istihdam oranı 
2,2 puanlık azalışla yüzde 48,8, 
işgücüne katılma oranı ise 3,1 pu-
anlık azalışla yüzde 56,4 oldu.

Genç işsizlik yüzde 26,1
15-24 yaş grubunu kapsayan 

genç nüfusta işsizlik oranı bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 
1,3 puanlık azalışla yüzde 26,1, is-
tihdam oranı ise 3,3 puan azalarak 
yüzde 31,1 oldu. Aynı dönemde 
işgücüne katılma oranı 5,4 puanlık 
azalışla yüzde 42,1 seviyesinde 
gerçekleşti. Ne eğitimde ne de 
istihdamda olanların oranı ise bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 
0,3 puanlık artışla yüzde 30,4 
seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden 
arındırılmış rakamlar
Mevsim etkisinden arındırılmış 

işsizlik oranı bir önceki 
döneme göre 0,3 puan 
azalarak yüzde 13,2 oldu. 
İşsiz sayısı bir önceki 
döneme göre 78 bin kişi 
azalarak 4 milyon 101 bin 
kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden 
arındırılmış istihdam 
oranı bir önceki döneme 
göre 0,4 puan artarak 
yüzde 43,0 oldu. İstih-
dam edilenlerin sayısı 
280 bin kişi artarak 26 
milyon 952 bin kişi ola-

rak tahmin edildi.
Mevsim etkisinden arındırılmış 

işgücüne katılma oranı bir önceki 
döneme göre 0,2 puan artarak 
yüzde 49,5 oldu. İşgücüne katılan 
sayısı 202 bin kişi artarak 31 
milyon 53 bin kişi olarak tahmin 
edildi.

Ekonomik faaliyete göre, 
mevsim etkilerinden arındırılmış 
istihdam, tarım sektöründe 22 bin 
kişi, sanayi sektöründe 106 bin 
kişi, inşaat sektöründe 9 bin kişi, 
hizmet sektöründe 144 bin kişi 
arttı.

OECD genelinde işsizlik eylülde 
yüzde 7,3’e geriledi

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) genelinde işsizlik, 
Ağustos ayındaki yüzde 7,4 düzeyinden, Eylül ayında yüzde 7,3’e geriledi.

OECD verilerine göre, OECD bölgesi işsizliği eylül ayında, pandemi 
öncesindeki şubat ayına göre hala 2,1 yüzde puan yukarıda bulunuyor.

OECD bölgesinde genç (15-24 yaş) işsizlik de, Eylül’de aylık bazda 
0,8 yüzde puan düşüşle yüzde 14,6’ya gerilese de, pandemi öncesindeki 
şubat ayına göre hâlâ 3,4 yüzde puan yukarıda bulunuyor.

OECD’nin açıklamasında, genel olarak işsizlik oranındaki son 
düşüşleri yorumlarken “biraz özen gösterilmesi”nin gerektiğine dikkat 
çekilerek, verilerin ABD ve Kanada’daki geçici işten çıkarılmış işçilerin 
geri dönüşünü yansıttığı anımsatıldı ve bu konumdaki kişilerin ABD 
ve Kanada’da “işsiz” olarak tanımlanırken, diğer birçok ülkede işsizler 
arasında sayılmadıkları belirtildi.

OECD üyesi ülkeleri Türkiye, ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, 
Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Kore Cumhuriyeti, 
Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, 
İzlanda, Kanada, Kolombiya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, 
Meksika, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Şili, Yeni Zelanda, 
Yunanistan oluşturuyor. 
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Türkiye İstatistik Kurumu 
Ekim ayına ilişkin tüketici 
ve üretici fiyat endeksi 

istatistiklerini paylaştı. Buna göre 
Ekim’de yıllık enflasyon yüzde 
11,89 ile beklentiye paralel geldi. 
Üretici fiyatlarında ise 13 ayın 
en yüksek yıllık artışı kaydetti. 
Tüketici fiyat endeksi Ekim’de 
yıllık yüzde 11,89 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
verilerine göre tüketici fiyat 
endeksi Ekim’de bir önceki aya 
göre yüzde 2,13 artış kaydetti.

Ekonomistlerin beklentisi 
tüketici fiyatlarının Ekim’de yıllık 
yüzde 11,9 artması yönündeydi. 
Aylık bazda ise enflasyonun 
yüzde 2,1 olması 
öngörülmüştü.

21 kurumun katıldığı 
ankette en yüksek 
beklentiyi paylaşan 
kurum Ekim ayında 
tüketici fiyat endeksinin 

yüzde 2,65 artmasını; en düşük 
beklentiyi paylaşan kurum ise 
yüzde 1,25 artmasını öngörmüştü.

TÜİK verilerine göre Ekim’de 
yıllık çekirdek enflasyon yüzde 
11,48 olarak gerçekleşti. Eylül 
ayında çekirdek enflasyon yüzde 
11,32 olarak kaydedilmişti.

Gıda fiyatları yüksek 
seyrediyor
Rakamlar gıda 

enflasyonundaki yüksek seyrin 
devam ettiğini gösterdi. Buna 
göre Ekim’de gıda fiyatları geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 16,51 
artış kaydetti. Böylelikle yıllık 
bazda gıda fiyatlarında 14 ayın en 

yüksek enflasyonu görüldü. Bir 
önceki aya göre gıda enflasyonu 
ise yüzde 3,03 oldu. Gıda ve 
alkolsüz içecekler Ekim’de çeşitli 
mal ve hizmetler grubunun 
ardından yıllık enflasyonu en 
yüksek grup oldu.

Aylık en yüksek artış 
giyim ve ayakkabıda
Yıllık en düşük artış yüzde 

0,67 ile alkollü içecekler ve 
tütün grubunda gerçekleşti. 
Bir önceki yılın aynı ayına göre 
artışın düşük olduğu diğer ana 
gruplar sırasıyla, yüzde 2,22 ile 
giyim ve ayakkabı, yüzde 5,48 
ile haberleşme ve yüzde 7,36 

Ekim 
enflasyonu 
yüzde 11,89
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ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir 
önceki yılın aynı ayına göre artışın 
yüksek olduğu ana gruplar ise 
sırasıyla, yüzde 27,40 ile çeşitli mal 
ve hizmetler, yüzde 16,51 ile gıda ve 
alkolsüz içecekler ve yüzde 15,60 
ile sağlık oldu.

Aylık olarak bakıldığında 
fiyatların en çok arttığı grup yüzde 
6,81 ile giyim ve ayakkabı grubunda 
gerçekleşti. Ana harcama grupları 
itibarıyla 2020 yılı Ekim ayında 
azalış gösteren diğer ana grup 
ise yüzde 0,01 ile alkollü içecekler 
ve tütün oldu. Buna karşılık, ana 
harcama grupları itibarıyla 2020 yılı 
Ekim ayında artışın yüksek olduğu 
gruplar ise sırasıyla, yüzde 6,81 ile 
giyim ve ayakkabı, yüzde 3,03 ile 
gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 
2,45 ile ev eşyası oldu.

Üretici fiyatlarında 
hızlı yükseliş
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 

açıkladığı verilere göre Ekim’de 
üretici fiyatlarında hızlı bir artış 
yaşandı. Ekim’de yıllık bazda üretici 
fiyat endeksi yüzde 18,20 arttı. Bu 
rakam üretici fiyatlarında 13 ayın 
en yüksek enflasyonuna işaret 
etti. Ekim’de üretici fiyat endeksi 
bir önceki aya göre ise yüzde 3,55 
yükseliş gösterdi.

TCMB’nin yılsonu enflasyon 
beklentisi yüzde 12,1
Ankette kurumlar yılsonuna 

ilişkin enflasyon beklentilerini 
de paylaşmıştı. Buna göre 
ekonomistler yılsonunda 
enflasyonun yüzde 12,30 olarak 
gerçekleşeceğini öngördü. Ankette 
en düşük beklentiyi paylaşan kurum 
yılsonunda enflasyonun yüzde 11; en 
yüksek beklentiyi paylaşan kurum 
yüzde 13,5 olmasını tahmin etti.

Merkez Bankası’nın son 
enflasyon raporunda enflasyon 
beklentisi yüzde 12,1 seviyesine 
çekilmişti. Yeni Ekonomi 
Programı’na göre ise enflasyonda 
yılsonu gerçekleşme tahmini 
yüzde 10,5 olarak belirlenmişti. 

Merkez Bankası’nın düzenlediği 
son beklenti anketinde ise yılsonu 
enflasyon tahmini yüzde 11,76 
olmuştu.

Sıkılaşma adımları sonrası 
ağırlıklı fonlama maliyeti 
yükseldi
Yılın son enflasyon raporunda 

TCMB Başkanı Murat Uysal 
enflasyon görünümü dolayısıyla 
sıkı para politikası mesajları 
vermiş, takip eden sıkılaşma 
adımlarıyla ağırlıklı ortalama 
fonlama maliyetinde yükselme 

kaydedilmişti. 2 Kasım itibariyle 
ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 
yüzde 13,45 seviyesine yükseldi.

TL’nin dolar karşısındaki 
kaybı yüzde 30’a yaklaştı
ABD seçimleri öncesinde dolar 

küresel piyasalarda gelişen ülke 
para birimlerine karşı yükseliş 
kaydederken Dolar/TL kurundaki 
yükseliş ce devam etti. Yılbaşından 
bu yana dolar/TL kurundaki 
yükseliş yüzde 29,5 oldu. Son bir 
ayda ise dolar/TL’deki yükseliş 
yüzde 8’i aştı.

Euro Bölgesi’nde enflasyon 
negatif devam ediyor

Euro Bölgesi’nde tüketici fiyat endeksi Ekim’de bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 0,3 azaldı ve beklentilere paralel gerçekleşti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanan verilere göre 
Ekim’de tüketici fiyatları endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
0,3 gerileme kaydetti. Aylık bazda ise yüzde 0,2’lik artış izlendi.

Ekonomistlerin beklentisi yıllık bazda Euro Bölgesi’nde enflasyonun 
Ekim’de yüzde 0,3 gerilemesi, aylık bazda ise yüzde 0,2 artması 
yönündeydi. Euro Bölgesi’nde çekirdek enflasyon ise Ekim’de yüzde 0,2 
artış kaydetti.

Aralık’ta ECB’den teşvik bekleniyor
Son Avrupa Merkez Bankası toplantısında enflasyonun 2021 

yılına kadar negatif kalacağını belirtmiş, Aralık ayı için teşvik sinyali 
vermişti. Bankanın son toplantısında Aralık’taki yeni makroekonomik 
projeksiyonların ekonomik görünüm ve risk dengesine ilişkin yeniden 
değerlendirmeye imkan vereceği vurgulanmıştı. Güncellenen 
değerlendirmeye göre Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi’nin 
araçları gözden geçireceği belirtilmişti.



68 KASIM 2020

GÖSTERGE

Resmi adıyla Hong Kong SAR 
(Special Administrative 
Region), günümüzde pek 

çok farklı kurum ve kuruluş 
tarafından dünyanın en serbest 
ekonomisi ve en liberal ticaret 
ortamı seçilmektedir. Hong Kong 
en serbest ekonomi olmasının 
yanı sıra; iş yapma kolaylığı, 
altyapı gelişmişliği, girişimcilik, 
vb. farklı alanlarda dünyada öncü 
ve lider konumdadır.

Hong Kong’un bu ekonomik 
ve ticari başarılarının temelinde, 

19. yüzyıldan itibaren İngiltere 
tarafından yönetildiği süre 
içerisinde, bir ticaret merkezi 
olarak ele alınması ve deniz aşırı 
ticari öneminin yıllar itibariyle 
giderek artması yatmaktadır. 
1970’li ve 80’li yıllarda finansal 
liberalizasyon ve ticari 
serbestleşme hareketlerinin 
hızlanması, Hong Kong’un 
ekonomik gelişmişliğinin de 
hızlı bir biçimde yükselmesini 
sağlamıştır. 1997’den itibaren 
Çin’e bağlı özerk bölge statüsüne 

kavuşan Hong Kong, elde ettiği 
politik ve yargısal bağımsızlık ile 
gelişmişliğini daha da artırmıştır. 

Günümüzde, Hong Kong 
gelişmiş ekonomisiyle olduğu 
kadar ileri kentleşmiş ve yüksek 
teknolojiye haiz yapısıyla da, 
Asya’nın ve dünyanın en önemli 
ticaret ve finans merkezlerinden 
biri konumuna erişmiştir. Nüfus 
yoğunluğu ve kültürel çeşitlilik 
açısından da, dünyanın gözde 
yerlerinden olan Hong Kong, 
serbest şehir ekonomileri 

Küçük bir balıkçı kasabası iken dünyanın 
finans merkezine dönüşen şehir

HONG KONG



69KASIM 2020

GÖSTERGE

açısından bir başarı 
örneği olarak 
gösterilmektedir.

Hong Kong 
yüzölçümünün sınırlı 
ve dağlık arazide yer 
alıyor olması, tarım 
sektörünün oldukça 
küçük hacimde 
kalmasına sebep 
olmuştur. Az sayıda 
sebze ve meyve ile 
küçükbaş hayvancılık 
faaliyetleri, sektörde 
başı çekmektedir. Bu 
sebeple, özellikle gıda 
ürünleri açısından 
ithalata bağımlı bir 
yapı söz konusudur. 
Hükümet, söz 
konusu bağımlılığı 
azaltmak için 
seracılık kanallarıyla 
organik tarımı 
desteklemektedir. 

Sanayi sektörü de 
ekonomide kısıtlı bir 
gelişim kaydetmiştir. 
Çin’de işgücünün çok 
daha ucuz olması ve 
üretimin teşviklerle 
desteklenmesi gibi 
sebepler, sanayinin 
büyük oranda Çin’e 
kaymasına sebep 
olmuştur. Ayrıca, 
Hong Kong’un 
sanayiden ziyade bir 
ticaret ve girişimcilik 
merkezi şeklinde ele 
alınması da, sanayinin kısıtlı gelişim 
göstermesinin sebepleri arasındadır. 
Elektrikli makinalar, otomotiv 
sanayi, tekstil, deri, giyim ürünleri, 
çimento ve gemi inşası, mücevherat 
ve oyuncak sanayide başı çeken 
sektörlerdendir. 

Hizmet sektörü ise en büyük 
paya sahip olmasıyla, ekonominin 
asıl itici gücü konumundadır. 
Özellikle, bankacılık ve finans 
ile sigortacılık alanında Hong 
Kong dünya liderleri arasındadır. 
Liberalleşme döneminde 

küresel ticaretle bütünleşmeye 
ve ülkeye yabancı yatırımların 
çekilmesine yönelik atılımlar, 
Hong Kong’un uluslararası bir 
ticaret ve finans merkezi haline 
gelmesini sağlamıştır. Bunun 
yanında, dünyanın en yüksekleri 
arasındaki gökdelenleriyle dikkat 
çeken akıllı ve gelişmiş binaları, 
inşaat sektörünün de gelişmişliğini 
yansıtmaktadır.

Hong Kong’ta yüksek ekonomik 
ve sosyal gelişmişliği sağlayan 
bir diğer önemli faktör de, eğitim 
ve turizm açısında da çok önemli 

bir cazibe merkezi olmasıdır. 
Dünyanın farklı yerlerinden pek çok 
kişinin, özellikle yüksek öğretim 
için Hong Kong’u tercih etmesi 
ve turizmde dünyanın en gözde 
destinasyonlardan biri oluşu, 
Hong Kong’a ekonomik olduğu 
kadar sosyal yönden de değer 
katmaktadır.

Hong Kong’un bir diğer başarısı, 
teknoloji ve bilişim alanlarında 
yarattığı yüksek gelişmişliğe 
dayanmaktadır. Pek çok yüksek 
teknoloji firmasının yatırımda 
bulunduğu Hong Kong’ta, özellikle 
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elektronik, bilgisayar ve çip 
teknolojileri dikkat çekmektedir. 
Teknoloji alanında girişimciliğin ve 
start-up’ların büyük oranda teşvik 
edilmesi de, sektörün gelişmişliğinin 
sebeplerindendir.

Son yılların, en önemli gündem 
maddelerinden dijitalleşme ve 
Sanayi 4.0 politikalarında da, Hong 
Kong lider bir konuma erişme 
misyonu edinmiş ve akıllı şehirleşme 
stratejisini hayata geçirmiştir. 

Teknoloji ve bilişim 
sektörlerindeki gelişmişlik, dış 
ticareti de büyük oranda bu yönde 
şekillendirmiştir. Hong Kong’un 
ihraç ettiği başlıca ürünler; 
elektronik devreler ve çipler, 
elektrikli makine ve cihazlar, bilgi 
işlem makinaları, yarı iletkenler ve 
altın ile mücevherat ürünleridir. 
İthal edilen temel ürünler ise; gıda 
ürünleri, petrol ve enerji ürünleri, 
elektronik ürün aksamları ve 
mücevherat ürünleri şeklindedir. 
İhracat gelirlerinin büyük ölçüde 
re-exporttan oluşan Hong Kong, 
bu anlamda da dünyanın en 
gelişmiş destinasyonlarından biri 
olarak gösterilmektedir. Dünya 
Ticaret Örgütü’nün verileri göre, 
Hong Kong mal ve hizmet ticareti 
açısından, dünyada ilk 10 ülke 
arasında yer almaktadır.   

İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde 
3./190 sırada yer alan Hong Kong, 
şeffaf yönetim anlayışı ve yargı 

bağımsızlığı gibi özellikleriyle de 
yabancı yatırımların gözdesi haline 
gelmiştir. Yabancı yatırımlara 
ev sahipliği yapma açısından 
ABD’den sonra dünyada 2. sırada 
konumlandırılan Hong Kong, 
Çin’e gelen tüm yatırımların 
yaklaşık yüzde 50’sini tek başına 
sağlamaktadır. New York ve 
Londra’dan sonra dünyanın 3. 
gelişmiş finans merkezi de olan 
Hong Kong, ayrıca gelişmiş ulaşım 
ve lojistik altyapısı ile de yabancılar 
açısından bir cazibe merkezi haline 
gelmiştir. Maksimum 5 saatlik uçuş 
mesafesi ile, dünya nüfusunun 
yarısına erişim sağlayabilmesi, 
Hong Kong’un jeopolitik gücünü 
göstermesi açısından da önemlidir. 
Yabancı yatırımlar özellikle 
bankacılık ve finans, elektronik ve 
bilişim sektörlerinde yoğunlaşmıştır.

Türkiye-Hong Kong ilişkileri
Türkiye’nin Çin ile geliştirdiği 

ekonomik, ticari ve sosyal ilişkiler 
doğrultusunda, Hong Kong 
özerk bölgesiyle de ilişkileri 
aynı doğrultuda gelişmiştir. Bu 
bağlamda, Türkiye-Hong Kong 
ilişkilerinin özellikle finans ve 
ticari açıdan gelişim kaydettiği 
görülmektedir. Karşılıklı olarak 
açılan başkonsolosluklar, Türkiye-
Hong Kong ilişkilerini siyasi yönden 
güçlendirirken, karşılıklı ihracat 
hacmi de yıllar itibariyle artmıştır. 

Özellikle, 2011’de Türkiye-Hong 
Kong İş Konseyi’nin kurulması ve 
karşılıklı ziyaretlerin artırılması, ikili 
ticari ilişkileri geliştiren adımlar 
olmuştur. Türkiye’nin Hong Kong’a 
ihraç ettiği temel kalemler; gıda 
ürünleri, medikal ürünler,  tekstil 
ürünleri ve makine ile cihazlardır. 
Türkiye’nin Hong Kong’dan ithal 
ettiği başlıca kalemler ise; tekstil ve 
deri ürünleri, mücevherat, elektronik 
ürünler, bilişim ürünleri ve oyuncak 
şeklindedir. İkili dış ticaret dengesi, 
Türkiye lehine bir yapıdadır.

Dünyanın en gelişmiş serbest 
ekonomisi olması yanında sahip 
olduğu diğer tüm avantajlar, 
Hong Kong’u Türkiye açısından 
da çok önemli bir yatırım merkezi 
haline getirmiştir. Pandemi 
sürecinden sonra Hong Kong’un 
dijital tedarik zincirleri açısından 
da küresel liderliğe erişmesi, 
yabancı yatırımları cazip kılan bir 
diğer detay olmuştur. Hükümetin 
yatırımları vergi, istihdam ve 
teknoloji teşvikleriyle desteklemesi 
de, yatırımları geliştirmektedir. 
Yatırımlarda en cazip sektörler; 
finansal teknolojiler, sigortacılık, 
dijital finansal hizmetler, ulaşım 
ve altyapı, bilişim teknolojileri 
ve turizm olarak belirlenmiştir. 
Yatırım ve yatırım süreçleriyle ilgili 
tüm bilgilere Hong Kong Yatırım 
Ajansı’ndan erişilebilmektedir. 
(https://www.investhk.gov.hk/)
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