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Tarihimizin şanlı sayfalarından olan 18 Mart 
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 
106. yıldönümünü gönülden kutluyor, Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, şehitlerimizi 
rahmetle, şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla 
eğiliyorum.

Geçmişten bugüne gördük ki; küresel ekonomide ve 
ülke genelinde ne yaşarsak yaşayalım, hangi sorunlar 
karşımıza çıkarsa çıksın, reel sektörün üretmeye devam 
etmesi elzemdir. Yatırım yapması, ihracatını kesintisiz 
sürdürmesi gerekir ki; istihdam sağlanabilsin, ülkemize 
döviz kazandırılsın, ithalat minimum seviyeye çekilsin.

Peki, ortam ve şartlar bu dediklerimizi yapmaya ne 
kadar müsait? Son bir haftada yaşadıklarımız, sürecin 
ne kadar zorlaştığını ortaya koymaktadır. Pandemide 3. 
dalga bir yana, içerideki gündemle negatif ayrışırken, 
küresel piyasalarda biz sanayicilerin mücadele ettiği 
konularla da, üretimin sürdürülebilirliği riski ile karşı 
karşıyayız.

1- Hammadde tedarikinde yaşanan sıkıntılar ve fiyat 
artışının ürüne olumsuz yansıması,

2- Lojistik sektöründe konteyner bulamama ve 
navlun fiyatlarının artmasının üretim ve ihracatı olumsuz 
etkilemesi,

3- Yüksek faiz, yüksek enflasyon, öngörülemeyen 
kur birlikteliğinin yatırım ve istihdamın önünde kalıcı 
sorunlara neden olması.

“Neler yapılabilir?” diye baktığımızda öne çıkan 
maddeler şunlardır:

1- Enflasyon sorunu yaşayan nadir ülkelerden biri 
olarak; öncelikle TL’nin değer kaybına sebep olan 
ekonomi dışındaki konularda somut adımlar atılması, 
yatırımcıya güven verilmesi, böylelikle kur istikrarı 
sağlanması,

2- İthal girdi bağımlılığının azaltılması yönünde 
özellikle, temin edilmesi elzem olan ve güvenliği risk 
taşıyan hammaddelerin içeride üretilmesi için ivedilikle 
uygun şartların oluşturulması, yatırımcıların özel 
desteklenmesi, 

3- Bütçe açığı verilmeyecek bir kamu mali disiplin 
oluşturulması,

4- Kayıt dışı ekonominin minimize edilmesi, bunun 
için nakit para yerine kartlı alışveriş zorunluluğunun 
getirilmesi,

5- Güçlü bir dezenflasyon programı ve finansal 
istikrar programı hazırlanarak ekonomik birimlerin 
hedeflenen enflasyonu referans almasının sağlanması,

6- Rekabeti olumsuz etkileyen ithalata uygulanan ek 
vergilerin yeniden gözden geçirilmesi,

7- Navlun desteklerinin artırılması,
8- İstihdam üzerindeki gelir vergisi ve sigorta 

yüklerinin OECD ortalamalarına düşürülmesi,
9- Mevcut istihdamın korunması adına, kısa çalışma 

ödeneği süresinin yılsonuna kadar uzatılarak, ödeneğin 
asgari ücret seviyesine çıkarılması, puslu havayı 
dağıtacaktır.

10- 2020 yılı için açıklanan işsizlik oranı, yıllardır dile 
getirdiğimiz önerimizin önemini bir kez daha ortaya 
koymaktadır. Zira, Türkiye genelinde işsizlik oranı 0,5 
puan azalarak %13,2 olurken, İzmir’de işsizlik 1.1 puan 
artarak %17,1 olarak gerçekleşti. Yani, İzmir işsizlikte 
Doğu ve G. Doğu illerimizden sonraki yerini korumaya 
devam etmektedir. O nedenle, ülke ortalamasının 
üstünde kalan illerde yatırım teşviki alacak olan firmalara 
özel istihdam teşviki verilmesinde fayda görmekteyiz.

Hava puslu, ruhlar yorgun, görüş açısı dar olsa da; 
akıl ve bilim ışığında atılacak her adımda, el ele verilecek 
her konuda çözüm çok yakındadır.

PUSLU HAVADA ÇÖZÜM, AKIL VE BİLİMDE!

Ender YORGANCILAR
Ege Bölgesi Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

ender.yorgancilar@ebso.org.tr

       @EYorgancilar
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Başkan Yorgancılar, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 

sanayicilerin konularını iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İzmir’in sanayi, üretim ve istihdam noktalarındaki konuları ile EBSO üyesi 
sanayicilerin öncelikli taleplerini sunan Başkan Yorgancılar, “Çok faydalı bir görüşme oldu. Yoğun 
gündemi arasında bize zaman ayıran Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, İZTO 

Yönetim Kurulu Başkanı ile 
birlikte Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a İzmir’in 
sanayi, üretim ve istihdam 
noktalarındaki konularını, hizmet 
sektörünün normalleşme süreci 
ile ilgili beklentileri ve EBSO üyesi 
sanayicilerin öncelikli taleplerini 
sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
İzmir programı kapsamında 
gerçekleşen görüşmede 30 
Ekim depremi sonrasında İzmir 
Valiliği’nin koordinasyonunda 
ve STK’ların işbirliğinde 
başlatılan “Birlikten İzmir 

Doğar” Kampanyası ile ilgili 
değerlendirmeler yapıldı.

“Çok faydalı bir 
görüşme oldu”
Yoğun gündemine rağmen 

kendilerine zaman ayıran 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a teşekkürlerini 
sunan EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, 
“Sayın Cumhurbaşkanımız ile 
iş dünyasının görüşlerini ve 
beklentilerini paylaştığımız 
çok faydalı bir görüşme 
gerçekleştirdik. Toplantıda, İzmir 
özelinde sanayimizin karşılaştığı 
zorluklar ve olası çözümler de 
değerlendirildi. İzmir’in sanayi, 

üretim ve istihdam konularını, 
hizmet sektörünün normalleşme 
süreci ile ilgili beklentileri ve Oda 
üyelerimizin öncelikli taleplerini arz 
ettik. Sayın Cumhurbaşkanımıza, 
ülkemizin mevcut potansiyeliyle 
önünün açık olduğunu belirterek 
dünya ihracatından aldığımız 
yüzde 1’lik payın arttırılmasıyla 
ilgili görüşlerimizi aktardık. İzmir’in 
bu payın artırılmasında çok büyük 
etkisi olacağını arz ettik ve bu 
konuda Odalar olarak üzerimize 
düşen tüm sorumlulukları yerine 
getirmeye hazır olduğumuzu 
ifade ettik. Yoğun gündemi 
arasında bize zaman ayıran 
Sayın Cumhurbaşkanımıza 
teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, pandemi sürecinin 
sürdürülebilir büyüme ve istihdam açısından 

sanayi sektörünün önemini çok açık bir şekilde ortaya 
koyduğunu, Türkiye’nin sanayileşmekten ve sanayi 
sektörünü bilgi çağıyla uyumlu hale getirmekten başka 
çaresi olmadığını ifade etti.

Yüzyılda bir görülen koşullar
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar 

2020 yılı son çeyreği ve yılın bütününe ilişkin büyüme 
verilerini değerlendirdi. Yorgancılar “Yüzyılda bir 
görülen salgın koşullarında ekonomide yılın son 
çeyreğinde yüzde 5,9 ve yılın tamamında gerçekleşen 
yüzde 1,8 oranındaki büyüme adeta bir mucizedir. 
Dünya geneli ve birçok ülkede küçülme yaşanması 
bu büyümeyi çok daha anlamlı kılmaktadır. Büyüme 

Pandemi de 
“Sanayileşmekten 
başka çare yok” diyor
Yorgancılar: “Son 
çeyrekte 5,9 ve 
yıllık 1,8 büyüme, 
adeta mucizedir”
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verileri, Türkiye sanayisinin ve 
ekonomisinin gücünü ortaya 
koymaktadır “ dedi.

2020 yılında yaratılan 
büyüme mucizesinin arkasında 
ise zor yılda yüzde 2 büyüyen 
sanayi sektörünün bulunduğunu 
hatırlatan Başkan Yorgancılar  
“Ancak, son iki yılda ekonomide 
ortalama büyümenin yüzde 1,3 ile 
potansiyelin çok altında kalması söz 
konusudur. Bu durum ise ekonomi 
yanında, sosyal boyutta başta 
işsizlik olmak üzere bazı sorunları 
derinleştirebilecektir. Dolayısıyla 
2021 ve sonrasının iyi planlanması, 
yeni ekonomik programın gözden 
geçirilmesi, yeni ve işlevsel 
önlemler alınması gerekmektedir” 
diye konuştu.

Sanayicilerden yüksek 
performans
Salgın nedeniyle beklenmedik 

gelişmelerin yaşandığı 2020 
yılında büyümeyi sektörel boyutta 
sanayi, tarım ve finans sektörünün 
sürüklediğini belirten Yorgancılar 
“Salgına karşı alınan önlemlerin 
yoğunlaştığı ikinci çeyrek dışında 
sanayi sektörü oldukça yüksek 
bir performans göstermiştir. 
Bu ülkemizin neden daha fazla 
sanayileşmesi gerektiğini ortaya 
koymuştur. Gıdanın öneminin çok 
belirgin bir şekilde arttığı, herkesin 
önceliği iç talebe verdiği bir 

dönemde ülkemiz tarım sektörünün 
yüzde 4,8 oranında büyümesi de 
çok sevindiricidir. Özellikle üçüncü 
çeyrekte yaşanan kredi genişlemesi 
ise finans sektöründeki büyümeyi 
artırmıştır” dedi.

Makroekonomik iklim
Harcamalar boyutunda ise 

yatırım ve tüketim çekişli ancak 
ithalata dayalı bir büyümenin 
dikkati çektiğini vurgulayan Başkan 
Yorgancılar “Kurlardaki yüksek 
oranlı artışlara rağmen yüzde 1,8 
büyüyen bir ekonomide mal ve 
hizmet ithalatındaki yüzde 7,4 
oranındaki artış düşündürücüdür. 
Zira ekonominin dışa bağımlılık 
düzeyinin kritik noktada olduğunu 
ortaya koymaktadır. Diğer taraftan, 
2018 ve 2019 yılında gerileyen 
yatırımların 2020 yılında güçlü 
bir artış göstermesi ve bu artışın 
makine ve teçhizat boyutunda 
yüzde 20’yi aşması bizleri 
ümitlendirmiştir. Ancak, devamının 
gelmesi için makroekonomik iklimin 
iyileşmesi, yani kurlarda istikrar ve 
faizlerde gerileme gerçekleşmesi 
gerekmektedir” diye konuştu.

Pandemide “nitelik” 
önem kazandı
Pandemi sürecinin sürdürülebilir 

büyüme ve istihdam açısından 
sanayi sektörünün önemini çok 
açık bir şekilde ortaya koyduğunu, 

Türkiye’nin sanayileşmekten ve 
sanayi sektörünü bilgi çağıyla 
uyumlu hale getirmekten başka 
çaresi olmadığını ifade eden 
Yorgancılar şunları söyledi:

“Mart ayı içinde açıklanması 
beklenen ekonomik reform 
paketinin merkezine sanayi sektörü 
oturtulmalıdır. Türkiye salgın 
nedeniyle iyiden iyiye daralan 
imkanlarını daha çok istikrarlı 
üretim ve istihdam kapasitesi 
sağlayan sanayiye aktarmak 
zorundadır. Salgın sürecinde 
nicel göstergelerin anlamı 
azalmış, nitelik önem kazanmıştır. 
Türkiye’de her alanda bir nitelik 
sıçramasına ihtiyaç bulunuyor. 
Bu ihtiyaç sadece yatırım, üretim, 
istihdam değil aynı zamanda 
insan-doğa ve üretim-ekoloji 
boyutlarını da içermelidir. Bunların 
yanında ahlaki standartlar, eğitim 
sistemi, liyakat konuları da önem 
taşıyor. Ayrıca, demokrasi, hukuk 
ve özgürlükler konusundaki 
eksikliklerimizi de bir an önce 
gidermeliyiz. Salgın; yeniden 
düşünmek, yeniden tasarlamak 
ve ortak akıl ile ekonomiyi ve 
ülkeyi yeniden yapılandırmak için 
sorgulayıcı bir iklim sunmuştur. 
Biz sanayicilerin de bu iklimden 
beslenmemiz, kurumsallaşma 
ve bilgi çağına uyum için önce 
düşüncede sonra da pratikte 
devrim yapmamız gerekiyor.”

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ender Yorgancılar, sağlık 
çalışanlarının 14 Mart Top Bayramı’nı 
kutladı. Sosyal medya hesabından bir 
mesaj yayınlayan Yorgancılar, “Canı-
mızı emanet ettiğimiz, insanı yaşama 
bağlama sorumluluğuyla mesleğini 
icra eden, acıda ve mutlulukta dayanış-
ma içinde bizlere rehberlik etmekten 
imtina etmeyen, tüm doktorlarımız 
ve sağlık emekçilerimizin 14 Mart Tıp 
Bayramı kutlu olsun” dedi.

Yorgancılar’dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Bloomberg HT 

kanalında canlı yayınlanan Günden 
Kalanlar programına bağlanarak 
2020 yılı büyüme rakamlarını 
değerlendirdi.

Dördüncü çeyrekte yakalanan 
yüzde 5,9’luk büyümenin sonucunda 
Türkiye’nin 2020 yılını yüzde 1,8 
büyüme ile kapattığını hatırlatan 
Yorgancılar, “Bu rakam, dünya 
çapında Çin ile birlikte yakalanan 
en iyi büyüme performansıdır. 
Yıl boyunca dile getirdiğim 
beklentim, 2020’yi yüzde 1 civarında 
bir büyüme ile bitireceğimiz 
yönündeydi. Bu beklentimin üzerinde 

gelen büyüme, sanayinin ne kadar 
önemli olduğunu gösterdi. Aynı 
şekilde tarım ve gıdanın da ne kadar 
kilit sektörler olduğunu gördük. Bu 
anlamda tarımda yakalanan yüzde 
4,8’lik büyümenin de çok önemli 
olduğunu düşünüyorum. Üçüncü 
çeyrekte yaşanan kredi genişlemesi 
ise finans alanındaki büyümeye 
destek oldu. Bütün bunların yanında 
bizim en önemli konularımızın 
başında istihdam geliyor. Büyüme 
rakamları, işsizliği ortadan 
kaldırmakta sanayinin ne kadar 
önemli olduğunu da ortaya koymuş 
oldu” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın kısa çalışma ödeneğinin 

Mart ayı sonunda kaldırılacağını 
ifade ettiğini aktaran Yorgancılar, 
“Ancak burada önemli olan, fesih 
sözleşmesinin kalkmamış olması. 
Yani işten çıkarma yasağı devam 
ediyor olacak. Perakende sektörünün 
yaklaşık bir yıldır ağırlıklı olarak 
kapalı olduğu göz önüne alınırsa, 
yapılandırma ödemelerinde bir sıkıntı 
yaşanabilir. Tabi ki bu konuda en net 
tabloyu Hazine ve Maliye Bakanlığı 
verileri ortaya koyacaktır. Ancak 
atılmaya başlanan normalleşme 
adımları hızlanırsa insanlar çarkları 
döndürmeye devam edecek ve 
gecikmeli de olsa ödemelerini 
yapabileceklerdir diye düşünüyorum” 
ifadesini kullandı.

Başkan Yorgancılar büyüme verilerini değerlendirdi

“Büyüme rakamları, işsizliği ortadan 
kaldırmakta sanayinin ne kadar önemli 

olduğunu gösterdi”

GÜNDEM
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Ender Yorgancılar, 
Türkiye Finans 
Yöneticileri Vakfı 
tarafından düzenlenen 
Şehir Söyleşileri’nin 
konuğu oldu. Türkiye 
Finans Yöneticileri 
Vakfı Başkanı Dr. Önder 
Halisdemir ve İzmir 
İl Temsilcisi Murat 
Şenol’un katılımıyla gerçekleşen 
toplantıda konuşan Başkan 
Yorgancılar, EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı olduğu günden bu yana 
dijitalleşme konusunu gündemin en 
üst sırasında tuttuğunu belirterek 
“Dünyamız büyük bir değişim içinde. 
Bu süreçte bizim sanayi üretim 
dokumuzun, dünyadaki sanayi 
üretim dokusuyla örtüşebilir hale 
getirilmesi gerekiyor. Bununla ilgili 
yapılması gerekenler var. Ben kendimi 
bu işe adadım ve EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı olduktan sonra da 
dijitalleşme konusunu gündemimizin 
en üst sırasına koyarak Odamızın 
çıtasını yükseltmeye çalıştım” dedi.

Türkiye’nin KOBİ modeli 
ve verimlilik
Türkiye’de en önemli konulardan 

biri olan verimlilik noktasında da 
dijitalleşmenin kilit bir rol oynadığını 
vurgulayan Yorgancılar, “Sanayicimiz 
yalın üretimle verimliliği bir araya 
getirerek karlı bir iş döngüsü kurma 
olanağına sahip olamıyor. Türkiye 
ekonomisinin yüzde 90’ından fazlasını 
KOBİ’ler oluşturuyor. Dolayısıyla 
KOBİ’ler ayakta durabildiği ölçüde 
sistem işleyebiliyor. Dünyada farklı 
KOBİ modelleri var. 2000’li yıllarda 
yaptığımız çalışmalarda İsrail, İtalya 
ve Japonya’nın geliştirdiği modelleri 
inceledik. Sonrasında bu üç modelden 

hareketle ortaya çıkan Türk KOBİ 
modelini oluşturmaya başladık. 
Tüm KOBİ’lerin ‘One-stop Office’ 
denen tek bir merkezden koordine 
edilmesine yönelik bir çalışma yaptık. 
Bugüne geldiğimizde hala istediğimiz 
seviyede bir KOBİ tanımına kavuşmuş 
olmadığımızı görüyorum. Benim 
hayalimde bir KOBİ-Bank var, KOBİ 
Bakanlığının kurulması var. Bu 
bakanlık, KOBİ’lerin gelişimiyle ilgili 
destek, teşvik ve eğitimler ile farklı 
bakanlıkların KOBİ’lere sunduğu 
farklı hizmetleri tek çatı altında 
toplayabilir” diye konuştu.

Yalın üretim uygulamalarının, 
ilk sertifikalarını önceki ay dağıtan 
Model Fabrika’da yapılacağını 
belirten Yorgancılar, burada 
yapılacak eğitimlerin ardından üretim 
tekniklerini kendi fabrikalarında 
uygulamaları için de sanayicilere 
gerekli desteğin verileceğini 
vurguladı.

Bilgi ve uygulama 
odaklı eğitim
“Ben bilime inanan bir insanım” 

diyen Başkan Yorgancılar, üniversite 
sanayi işbirliği ve Sanayi 4.0 
konusunda Türkiye’nin bir eğitim 
hamlesine ihtiyaç duyduğunu 
belirterek “Eğitim sisteminde bilgi 
odaklı bir değişime ihtiyaç duyuyoruz. 
Bizde ne yazık ki sınıf geçme odaklı 
bir sistem var. Yılsonunda veliler 

çocuklarına ‘Karnende 
kırık var mı’ diye sorar, 
kimse ‘Ne öğrendin’ 
diye sormaz. Türkiye’ye 
ezbere dayalı ve sınıf 
geçmeye odaklı bu sistem 
yerine, teori ve pratiğin 
örtüştüğü, bilginin ve 
onun uygulanmasının ön 
plana çıktığı bir sistem 
gerekiyor. Almanya 
bugünkü durumuna böyle 
bir sistemle ve meslek 

liseleriyle geldi” ifadesini kullandı.

İzmir’in yatırım avantajları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın TOBB Ekonomi 
Şurası’nda ekonomi ve yargı 
reformlarının 2021 yılında 
yapılacağını söylediğini hatırlatan 
Başkan Yorgancılar, “Türkiye’ye 
gelecek olan yabancı yatırımcının 
da beklediği şey, tam olarak bu. 
Bu reformlar yapıldığı zaman 
Türkiye’nin önü açıktır. İzmir, Çin ile 
İtalya arasındaki en önemli üretim 
merkezidir. Bu reformlarla İzmir’in 
önü daha da açılacaktır. İzmir’de 64 
farklı sektörde faaliyet gösteren bir 
sanayi dokumuz var. 2700 civarında 
yabancı sermayeli şirketimiz 
var. Bunlar ağırlıklı olarak imalat 
sanayisinde yatırım yapıyorlar. İzmir 
bu anlamda imalat sanayisine yatırım 
yapacak yabancı firmaların en çok 
tercih ettiği şehir. Ters yönde bir 
beyin göçü alan İzmir, net ihracatçı 
konumunda olan bir kent ve vergi 
toplama oranlarımız da yüksek. 
Ancak rekabet endeksinde üçüncü 
sırada olması ve yabancıların yatırım 
yapılabilecek şehirler listelerinde 
sürekli bulunması en önemli faktörler. 
İş yapma kolaylığı anlamında 
İzmir gayet iyi durumda. Bürokrasi 
nedeniyle işini yapamayan yatırımcı 
sayısı çok azdır” diye konuştu.

Yorgancılar: “Türkiye’ye teori ve pratiğin 
örtüştüğü bir eğitim sistemi gerekiyor”
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Yorgancılar’dan Dünya Kadınlar Günü’nde 
birlik ve dayanışma mesajı

“Kadının gücüyle güçlenelim”
Ege Bölgesi Sanayi 

Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Ender Yorgancılar, 
“Güçlü bir Türkiye 
kadını ve erkeği ile 
birlikte güçlüdür. 
Kadınlarımızın fikir 
ve görüşlerinden, 
vizyonundan, beceri ve 
kabiliyetlerinden en üst 
düzeyde yararlanmak 
ve birlikte hareket 
etmek demek, gelişime 
doğru yol almaktır. 
Oysa ki ülkemize 
dair tüm endeksler, 
tüm istatistikler aksi 
yönde ilerlediğimizi 
göstermektedir” dedi.

Dünya Kadınlar Günü 
nedeniyle bir mesaj yayınlayan 
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar “Üretken, yaratıcı, 
verimli, öz disiplini yüksek, 
detaylara hakim olup bütüncül bir 
yaklaşım sergileme yeteneği ve 
sezgileri yüksek olan kadınlarımız 
bir toplumu yüceltecek en kıymetli 
değerlere doğuştan sahiptir. Bu 
özelliklere Türk kadınına has, 
dirayetli ve vatan sevgisini de 
ekleyince geçmişteki başarıların 
nedeni daha iyi anlaşılmaktadır. 
Dünyanın ilk kadın savaş uçağı 
pilotu Sabiha Gökçen, Kurtuluş 
Savaşı’mızın simgelerinden Kara 
Fatma ve daha niceleri, Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği 
gibi ‘Dünyada hiçbir milletin kadını, 
ben Anadolu köylü kadınından daha 
fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve 
zafere götürmekte, Anadolu kadını 
kadar emek verdim diyemez’” 
ifadelerini kullandı.

“Kadın olmadan ilerlemek 
mümkün değil”
Yüzyıl öncesinde hal böyleyken, 

bugün kadınlarımızın modern 
hayatın içerisinde türlü zorluklara 
rağmen, çok büyük başarılara 
imza atmaya devam ettiklerini 
vurgulayan Yorgancılar “Yani 
kadınlarımız, Cumhuriyetimizin 
kuruluş yıllarında da bugün 
de ellerinden geleni fazlasıyla 
yapmıştır, yapmaktadır ve 
yapacaktır. Peki, toplum olarak 
bizler, kurumlar, karar vericiler 
için aynı şeyi söyleyebilir miyiz? 
Ne yazık ki, hayır. Bir yanda cam 
tavan sendromu, diğer yanda 
kadınlara uygulanan psikolojik ve 
fiziksel şiddet ile muasır medeniyet 
seviyesine ulaşmamız; diğer yanda 
ise ekonomiden toplumsal hayata 
kadar dünyanın yeniden yapılandığı, 
artan teknoloji ile birlikte 
dönüşümün yaşandığı bir çağda, 
kadının gücü ve vizyonundan 

yararlanmadan eski 
yöntemlerle yol 
almamız mümkün 
değildir” dedi.  

İstanbul 
Sözleşmesi 
vurgusu
Güçlü bir 

Türkiye’nin, kadını ve 
erkeği ile birlikte güçlü 
olduğunu hatırlatan 
Başkan Yorgancılar 
şunları söyledi:

“Kadınlarımızın 
fikir ve görüşlerinden, 
vizyonundan, beceri 
ve kabiliyetlerinden 
en üst düzeyde 
yararlanmak ve 

birlikte hareket etmek demek, 
gelişime doğru yol almaktır. Oysa 
ülkemize dair tüm endeksler, 
tüm istatistikler aksi yönde 
ilerlediğimizi göstermektedir. O 
nedenle, İstanbul Sözleşmesinin 
esaslarını eksiksiz uygulamalıyız. 
Kız çocuklarımızın temel eğitimi 
mutlaka almasını, çocuk gelinlerin 
yasaklanmasını sağlamalıyız. Kadın 
girişimcileri teşvik eden finansal 
destekleri çeşitlendirmeliyiz. 
Dijital dönüşümde, e-ticarette 
başarıyı yakalayan kadınlarımızın 
işlerini geliştiren mekanizmaları 
artırmalıyız. Siyasette, yönetim 
kadrolarında kadınlarımıza 
daha çok yer vermeliyiz. İşte o 
zaman, Türkiye için farklı konuları 
konuşuyor olacağız. 2023’e doğru, 
kadınlarımıza hak ettikleri değeri 
bulacakları bir ortamı sağlamanın 
ortak sorumluluğuyla, 8 Mart 
Dünya Kadınlar gününü içtenlikle 
kutluyorum.”
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar pandemi süreci ile 

havayolu taşımacılığında küresel 
bir küçülme yaşandığını belirterek 
İzmir’e yapılan doğrudan uçuş 
sayısının artmasının çok önemli 
olduğunu söyledi.

SunExpress Havayolları 
CEO’su Dr. Max Kownatzki ve CEO 
Yardımcısı Ahmet Çalışkan, EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’ı ziyaret etti. Ziyarette 
başta Avrupa Birliği ülkelerinden 
olmak üzere İzmir’e direkt uçuşların 
arttırılması ve gerçekleştirilebilecek 
işbirlikleri görüşüldü.

Kownatzki ve Çalışkan’ın 
ziyaretlerinden duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Başkan 
Yorgancılar, “Bir yıl önce salgının 
başlamasıyla birlikte birçok ülkenin 
attığı ilk adım, seyahat kısıtlamaları 
getirmek olmuştu. Bu da ister 
istemez havayolu taşımacılığı 
sektörünün geride kalan dört 
çeyrek içinde daralmasına yol açtı. 
Sanayicilerimizin dış pazarlara 
ulaşması, yabancı yatırımcıların 
bölgemize erişimi ve döviz girdimizi 
sağlayan en önemli sektörlerden 
turizm açısından İzmir’e yapılan 
doğrudan uçuşların artması 
büyük önem taşıyor. Bu anlamda 
SunExpress Havayolları’nın 
İzmir’den dört uluslararası ve bir iç 
hat olmak üzere beş yeni noktaya 
doğrudan sefer başlatıyor olması 
mutluluk verici bir gelişmedir. 
Bu seferlerin sürmesi adına her 
tür işbirliği düşüncesine açık 
olduğumuzu belirtmek isterim” 
dedi.

SunExpress CEO’su Dr. Max 

Kownatzki de 2021 yazı itibariyle 
İzmir uçuşlarında kapasite ve 
frekans artışı sunarken dış hatlarda 
Kiev, Cenevre, Tel Aviv ve Beyrut, 
iç hatlarda ise Bodrum uçuşlarına 
başlayacaklarını belirterek 
“Özellikle pandemi döneminde 
yerli ve yabancı turistlere İzmir’in 
tatil için en güvenli adreslerden 
biri olduğunu göstermek adına 
otoriteler ve turizm profesyonelleri 
ile iş birliği içinde pek çok başarılı 
projeye imza attık.  Bu sezon 
İzmir’e toplamda 1,7 milyondan 
fazla koltuk sunacağız. SunExpress 
olarak İzmir uçuş ağına eklediğimiz 
yeni rotalar olan Tel Aviv ve Beyrut 

23 Mayıs itibarıyla haftada iki kez, 
Avrupa güzergahında Kiev uçuşları 
26 Mayıs’tan itibaren, Cenevre 
uçuşları ise 2 Temmuz’dan itibaren 
haftada bir kez düzenlenecek. 
İzmir’den Anadolu’nun 14 kentine 
sefer sunuyoruz. Buna eklenecek 
olan Bodrum uçuşlarımız ise 14 
Mayıs itibarıyla her Cuma akşamı 
Bodrum’a gidiş ve Pazartesi sabahı 
ise Bodrum’dan dönüş olacak 
şekilde düzenlenecek. Ayrıca 
Adana, Antalya ve Diyarbakır’a 
düzenlediğimiz uçuşları da günde 
üç sefere çıkararak birçok iç hat 
destinasyonunda frekans artışı 
sunmuş olacağız” diye konuştu.

SunExpress CEO’su Kownatzki’den Başkan Yorgancılar’a ziyaret

“İzmir’e doğrudan uçuşların 
artması çok önemli”

Başkan Yorgancılar, ziyaretin anısına 
SunExpress CEO’su Kownatzki’ye plaket sundu.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, 

Danimarka ile Türkiye ve İzmir 
arasındaki mevcut ticari ve 
ekonomik ilişkileri artırmak 
adına çok önemli fırsatların 
bulunduğunu söyledi.

Danimarka’nın Ankara 
Büyükelçisi Danny Annan 
ve Danimarka İzmir Fahri 
Konsolosu Can Kubalı, EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar’ı ziyaret 
etti. Görüşmede İzmir 
ile Danimarka arasındaki 
ekonomik ilişkilerin 
geliştirilmesi konusunda görüş 
alışverişinde bulunuldu.

Büyükelçi Annan’ın ziyaretinden 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Başkan Yorgancılar, “Pandemi 
tüm dünya ekonomilerinde yaralar 
açtı. Bu süreçte görüşmeler 
online ortamlara kaydı. Ama 
elbette ticaret ile iştigal eden 
insanlar olarak yüz yüze görüşme 
metodunu tercih ederiz. Dolayısıyla 
pandemi sonrasında karşılıklı 
olarak birçok iş fırsatının ortaya 
çıkacağına inanıyorum. Bu fırsatlar 
değerlendirilerek her iki ülkenin 
ticaretlerinde katma değer 
yaratılabilecektir” dedi.

“İki ülke arasında büyük 
potansiyel var”
Türkiye’nin son yıllarda 

yakaladığı ivme sayesinde 
dünyanın ilk 20 ekonomisi 
arasında bulunduğunu vurgulayan 
Yorgancılar, “Türkiye gerek ticari, 
gerekse coğrafi ve tarihsel kapasite 
bakımından çok zengin bir ülke. 
Son yıllarda otobanlar ve yüksek 
hızlı tren hatları gibi altyapı 

yatırımlarıyla Türkiye’nin büyük 
kentlerinin kara ve demiryolu 
bağlantıları arttı. Ayrıca, Türkiye 
turizm alanında da dünyada 
ciddi bir oyuncudur, pandemi 
öncesine kadar yılda ortalama 
38-40 milyon turist ülkemizi 
ziyaret etmekteydi ve turizm 
ekonomisinin büyüklüğü yaklaşık 
30 milyar dolar seviyelerindeydi. 
Bütün bu potansiyel göz önüne 
alındığında Danimarka ile Türkiye 
ve İzmir arasındaki mevcut ticari 
ve ekonomik ilişkileri artırmak 
adına ne kadar önemli fırsatlara 
sahip olduğumuz ortaya çıkıyor. 
Ziyaretiniz için çok teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

İzmir bir adım önde
İzmir’de bulunmaktan dolayı 

çok memnun olduğunu ifade eden 
Büyükelçi Danny Annan da ziyareti 
boyunca şehrin yerel dinamikleriyle 
birçok görüşme fırsatı yakaladığını 
belirterek bölgede yatırımları olan 
Danimarkalı firmaları ziyaret etme 
şansı bulduğunu söyledi.

Annan, “İzmir’in potansiyelinin 
büyük Danimarkalı firmalarca 
keşfedilmesinden memnuniyet 

duyuyorum. Pandemi nedeniyle 
tüm süreçler aksadı, ancak ilerleyen 
dönemde İzmir’e Danimarka’dan 
yeni yatırımların gelmesini 
bekliyorum. Danimarka sadece 
yenilenebilir enerji alanında 
değil, mobilya, tekstil gibi başka 
sektörlerde de çok iyi konumda 
bulunuyor. Geçtiğimiz dönem 
yapılan JETCO toplantısında 
Ticaret Bakanı Sayın Pekcan ile 
Danimarkalı muhatabı arasında 
yapıcı bir görüşme gerçekleşti ve 
halen 2 milyar dolar seviyesindeki 
dış ticaret hacmini 5 milyar dolara 
taşıma konusunda mutabık kalındı” 
dedi.

İzmir’e gelmenin kendisi 
açısından çok önemli olduğunu 
dile getiren Annan, “Bu şehre 
geldiğimde yollarda elektrikli 
otobüsler, bisiklet yolları ve 
bisikletleri kiralayıp dolaşan insanlar 
görmekten çok memnun oldum. Bu 
durum, enerji tüketimini azaltma 
anlamında insan hayatına katkıda 
bulunuyor. Edindiğim izlenimlere 
dayanarak gelişmişlik açısından 
İzmir’in kesinlikle Türkiye’nin bir 
adım önünde olduğunu rahatça 
söyleyebilirim” diye konuştu.

Danimarka Büyükelçisi Annan, Yorgancılar’ı ziyaret etti

“Türkiye-Danimarka ilişkilerini 
geliştirmek için büyük fırsatlar var”
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, pandeminin 

başından beri yaşanan sürecin 
olumsuz etkileriyle başa çıkabilmek 
adına EBSO olarak büyük bir 
özveriyle çalıştıklarını belirterek 
“Tüm vatandaşlarımızın azami 
ölçüde dikkatli olması gerekiyor. 
Bizler de sanayiciler olarak 
çalışanlarımızın sağlığını korumak 
adına gerekli önlemleri alıyoruz. 
Bunun yanında çalışanlarımızın da 
iş dışındaki hayatlarında maske, 
mesafe ve hijyen konusunda dikkatli 
olması, bizlerin de bu anlamda 
gerekli uyarıları yapmamız çok 
önemli. Yaşamak ve yaşatmak 
ekonominin de, üretimin devam 
edebilmesinin de önkoşulu” dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meslek 
Komiteleri Ortak Toplantısı, Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar 
başkanlığında gerçekleştirildi. 
Güncel ekonomik gelişmelerin 
değerlendirildiği toplantıda EBSO 
Başkan Danışmanlarından geçmiş 
dönem Ekonomi Bakan Yardımcısı 
ve Eximbank Genel Müdürü 
Adnan Yıldırım ile 
Prof. Dr. Yaşar Uysal 
birer sunum yaptı. 
Toplantıda EBSO üyesi 
sanayiciler de talep ve 
önerilerini dile getirdi.

Açılış 
konuşmasında son 
dönemde Covid-19 
vakalarındaki artışın 
yarattığı riske dikkat 
çeken EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, 
“İnsanın olmadığı bir 
yerde ne sanayinin, 
ne üretimin ne de 
ihracatın anlamı kalır 

diye sürecin başından 
beri söyledik ve 
tesislerimizde 
gerekli önlemleri 
en hızlı şekilde 
alarak uygulamaya 
koyduk. Ancak 
vatandaşlarımızın 
bu süreçte olması 
gereken ölçüde 
dikkatli ve özenli 
davranmadıkları 
ortada. Son dönemde 
vakalarda ve 
vefatlarda yaşanan 
artışı kaygıyla 
izliyoruz. Hepimizin 
azami ölçüde dikkatli 
olmamız ve çalışanlarımızı iş 
dışındaki hayatlarında da maske, 
mesafe ve hijyen konusunda tedbirli 
olmaları yönünde uyarmamız 
gerekiyor” dedi.

Kamuda bekleyen alacakların 
ödenmesi, matrah artırımı ve 
affı, peşin vergi uygulamasından 
vazgeçilmesi, hammadde 
tedariki, finansmana erişim, Yeşil 
Mutabakat, aşı pasaportu ve ilave 

gümrük vergileri gibi konuları ilgili 
makamlara ileterek sürecin takipçisi 
olduklarını belirten Yorgancılar, 
“Güncel ve ekonomik gelişmeleri 
değerlendirerek pandemi sürecinin 
başından beri yaptığımız gibi 
üyelerimizin konu ve taleplerini 
dinledik, notlarımızı aldık. Yatırım 
ortamını iyileştirecek, sanayimizi 
güçlendirecek konulara ilişkin ilgili 
kurumlarımızla temaslarımıza 
devam edeceğiz” diye konuştu.

EBSO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı yapıldı
Yorgancılar: “Üretimin devamlılığı için pandemide 

azami dikkat gösterilmesi gerekiyor”
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, pandemi 

sürecinde nakit akışında yaşanan 
bozulma nedeniyle finansmana 
erişimin sanayicinin başta gelen 
konularından biri olduğunu 
belirterek Vakıfbank’ın açıkladığı 
Çıpa Kredisi paketinin bu kapsamda 
piyasayı rahatlatmaya yönelik 
önemli bir adım olduğunu söyledi.

İmalatçı ve ihracatçılara 
yönelik olarak Vakıfbank 
tarafından açıklanan 40 milyar lira 
büyüklüğündeki Çıpa Kredisi paketi, 
EBSO üyelerine tanıtıldı.

Finansmana erişim
Paketin detaylarının sunulduğu, 

EBSO üyelerinin soru ve taleplerinin 
değerlendirildiği tanıtım 
toplantısının açılış konuşmasını 
yapan Başkan Yorgancılar, 
“Pandemi sürecinde üyelerimize 
yapmış olduğumuz farklı anketlerde 
çıkan en önemli hususlardan 
biri, talep daralması ve tahsilat 
sorunundan kaynaklı nakit akışının 
bozulması idi.  Bu da finansmana 
olan ihtiyacı artırmış ve finansman 
teminini zorlaştırmıştır. Firmaların 
nakit desteğine olan ihtiyacı ve 
açıklanan paketlerin ne kadar 
önemli olduğu açıktır. İmalatçı ve 
ihracatçıya dönük 40 milyar liralık 
bu kredi paketi, piyasada rahatlama 
sağlayacaktır. Vakıfbank’ın kredi 
paketinin üyelerimiz için hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi.

İmalatçı ve 
ihracatçıya destek
Yorgancılar’ın ardından 

Vakıfbank Ege 1. Bölge Müdürü 
Tuna Turgut ve Ege 2. Bölge 
Müdürü Ali Turgut, kredi paketinin 
detaylarına ilişkin olarak EBSO 
üyesi sanayicileri bilgilendirdi. 

Banka olarak pandeminin 
başından itibaren sanayicilere 
ellerinden gelen desteği 
sağladıklarını belirten Vakıfbank 
Ege 1. Bölge Müdürü Tuna 

Turgut, “Şimdi de üretim, yatırım 
ve ihracata dönük faaliyetleri 
desteklemek amacıyla 40 milyar 
TL’lik bir kredi paketini hayata 
geçirdik. Yeni kredi ile imalat, 
ihracat ve ithal ikame amaçlı ürün 
üretmek amacıyla yatırım yapacak 
olan firmalara TL ve döviz olarak 
düşük faizli finansman desteği 
sağlanacak” diye konuştu.

Vakıfbank Çıpa Kredi EBSO üyesi sanayicilere tanıtıldı

Yorgancılar: “İmalatçı ve ihracatçıya 
dönük 40 milyar liralık kredi paketi 

rahatlama sağlayacak”
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TCMB Politika Faizine 
endeksli kredi
40 milyar TL’lik bir paket olan 

Çıpa Kredisi kapsamında, başta 
ithal ikamesi üretim yapanlar olmak 
üzere imalat sektöründe faaliyet 
gösteren firmalar, sektöründen 
bağımsız ihracat yapan firmalar 
ve lojistik, e-ticaret, enerji üretimi, 
sağlık gibi stratejik öncelikli olarak 
belirlenmiş sektörlerde faaliyet 
gösteren firmalar kredilendirilecek. 
Paket kapsamında, başta 

hammadde alımı olmak üzere maaş, 
Vergi/SGK, fatura, çek ödemesi gibi 
işletmenin faaliyetleri esnasında 
çıkan nakit ihtiyacı, makine ve 
ticari araç alımı kapsamında ortaya 
çıkan nakit ihtiyacı ve büyüme, 
genişleme, kapasite artışı, komple 
yeni yatırım yapılması nedeniyle 
ortaya çıkan nakit ihtiyacı finanse 
edilecek. İşletme ihtiyacına yönelik 
krediler 18 ay vadeli olarak, makine 
veya araç alımına yönelik krediler 12 
aya kadar ödemesiz dönemli azami 

60 ay vadeli olarak kullandırılacak 
olup yatırım kredileri ise azami 72 
ay vadeli olarak kullandırılacak. 
Kredi TCMB Politika Faizine 
endeksli olarak kullandırılacak ve 
başlangıç faiz oranı 72 aya kadar 
yıllık yüzde 17,75 olacak. TCMB 
Politika Faizi düşürülürse paket 
kapsamında kullandırılan kredinin 
faiz oranı da buna bağlı olarak aşağı 
yönlü düşürülecek, yükselişlerden 
ise yukarı yönlü etkilenmeyecek.

GÜNDEM

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, madencilik sektörünün 
gerçekleştirdiği ihracat ve yarattığı istihdam ile 
Türkiye için hayati sektörlerden biri olduğunu söyledi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt 
Kaya ve İzmir Mermerciler Derneği Başkanı Nuri 
Kuntel, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’ı ziyaret etti. Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nın sektör temsilcisi olan Yönetim Kurulu 
Üyesi Hakan Ürün’ün de katıldığı görüşmede, Orman 
Kanunu 16. Maddesi Uygulama Yönetmeliği hakkında 
yürütülen yeni taslak çalışmalarının sektöre etkisi ve 
önerilerle ilgili istişarelerde bulunuldu.

Yorgancılar, madencilik sektörünün Türkiye için 

vazgeçilmez bir sektör olduğunu belirterek “İzmir 
olarak pandemi öncesinde sektörün en büyük üç 
fuarından birine ev sahipliği yaptığımız madencilik, 
gerek ihracat ve gerekse istihdam anlamında 
ülkemizin hayati sektörlerinden biridir. Çevresel 
duyarlılığın ekonomik büyüme ile entegre olduğu 
sektörün konularını sürekli gündemimizde tutuyor ve 
ilgili makamlarla istişare halinde bulunuyoruz. Devam 
etmekte olan Orman Kanunu’nun 16’ncı Maddesi 
Uygulama Yönetmeliği taslak çalışmalarının sektöre 
etkisi ve önerilerle ilgili istişarelerde bulunduk. 
Konunun en doğru biçimde ele alınması adına 
Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak gerekli adımları 
atacağız” diye konuştu.

Başkan Yorgancılar maden sektörü 
temsİlcİlerİyle bİr araya geldİ
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
alınan her şehit haberi ile yüreklerin 
yandığını belirterek şehitlerin tüm 
vatanın evlatları olduğunu söyledi.

İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma 
ve Dayanışma Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Adil Ağın, EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’a tanışma ziyaretinde 
bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Başkan Yorgancılar, 
“Herkes bir ailenin evladı, ama şehit 
düştüğünde tüm vatanın evladı. 
Her bir şehit haberinde içimiz 
yanıyor. Ziyaretiniz vesilesiyle tüm 
Şehitlerimize Allah’tan bir kez daha 
rahmet diliyorum” dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu 
Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı 
Ercan Kahraman ve Yardımcısı 
Tayfun Çağrı Semercioğlu, 
Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar’ı ziyaret 
etti. Görüşmede, EBSO üyesi 
sanayicilerin konuları paylaşılarak 
kurumlar arası yakın diyaloğun 
devamının önemi vurgulandı.

Ziyaretinden duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Başkan 
Yorgancılar, “Sayın Kahraman’a 
yeni görevinde başarılar 
diliyorum. Kurumlarımız arası 
yakın diyaloğumuzla üyelerimizin 
konularına birlikte çözüm 
aramaya devam edeceğiz” dedi.

“Herkes bİr aİlenİn evladı, “ama şehİt düştüğünde 
tüm vatanın evladı”

SGK Rehberlİk ve Teftİş Grup Başkanı Kahraman’dan 
Yorgancılar’a nezaket zİyaretİ

GÜNDEM
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yüksek İstişare Kurulu 
toplantısı, Yönetim Kurulu 

Başkanı Ender Yorgancılar’ın 
başkanlığında gerçekleştirildi. 
Meclis Başkanı Salih Esen ve Yüksek 
İstişare Kurulu üyelerinin katıldığı 
toplantıda Prof. Dr. Yaşar Uysal 
Kurulu Üyelerine sunum yaptı. 
Uysal, ulusal ve küresel ölçekte 
temel ekonomik göstergeler ile 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere 
ilişkin büyüme tahminlerini kurul 
üyeleriyle paylaştı.

Covid-19 salgınının küresel 
ölçekte ekonomi, güvenlik ve 
siyaset gibi alanlarda var olan 
mevcut sıkıntıların yoğun olduğunu 
bir dönemde ortaya çıktığını 
belirten Başkan Yorgancılar, 
“Pek çok kişi 2020’de dünyaya 
damgasını vuran bu pandemiyi 
yüzyılın krizi olarak tanımlıyor ve 
İkinci Dünya Savaşı’ndan beri karşı 
karşıya kaldığımız en büyük buhran 
olarak değerlendiriyor. Yaşadığımız 
süreç, küresel ekonominin ve sağlık 
sisteminin en gelişmiş ekonomilerde 
dahi ne kadar kırılgan olduğunu 
gösterdi. Alınan karantina tedbirleri 
ve sınırların uzun süre kapatılmış 
olması, küresel ticareti ve ülkelerin 
gayrisafi yurtiçi hasıla artışlarını 

derinden etkiledi ve etkilemeye 
devam ediyor. 2021 için, her ne 
kadar aşı çalışmalarında kat edilen 
mesafenin ve yapılan uygulamaların 
etkisiyle tünelin ucunda ışık 
göründüğü ifade edilse de, ortaya 
çıkan mutasyonlarla durum tekrar 
öngörülmesi zor bir mahiyet 
kazandı ve pandeminin etkilerinin 
kısa sürede ortadan kalkmasının 
mümkün olmadığı net biçimde 
anlaşıldı” dedi.

Pandemi sonrası 
büyük değişim
Pandemi sonrası her alanda 

çok farklı bir dünyanın söz konusu 
olacağının aşikar olduğunu belirten 
Başkan Yorgancılar, “Time Dergisi 
ve Dünya Ekonomik Forumu 
tarafından, ‘Büyük Sıfırlama’ olarak 
nitelendirilen bu süreçte, küresel 
sağlık sistemlerinden ekonomi, 
dijitalleşme ve benzeri alanlarda 
tüm faktörler köklü bir biçimde 
değişecek. IMF’nin ‘Diğerlerine 
Hiç Benzemeyen Bir Yıl’ başlıklı 
2020 raporunda, pandeminin yanı 
sıra küresel resesyonun, işsizliğin, 
mesleklerin otomasyonunun ve 
iklim değişikliğinin ciddi değişimlere 
sebep olacağı ifade ediliyor. 2021’i 
sağlık, ekonomi, siyaset, dijitalleşme 
ve iklim değişimi gibi konular 

odağında, iş yapış şekillerimizin 
ve gündelik hayatımızın kökten 
değişeceği bir yenilenme yılı olarak 
nitelendirebiliriz” diye konuştu.

Üretime devam etmek 
zorundayız
Türkiye’nin sanayi üretiminin 

büyümeye olan katkısının pandemi 
sürecinde de devam ettiğinin 
altını çizen Yorgancılar, “GSYİH 2. 
çeyrekte yüzde 9,9 daraldıktan 
sonra, 3. çeyrekte yüzde 6,7 
büyüdü. Ancak ihracatımızın 
Ocak-Ekim döneminde yüzde 9,1 
oranında daraldığı, işsizliğin çift 
hanede yukarı ivmede seyrettiği, 
yüksek faiz oranı-yüksek döviz kuru 
kıskacında zorlu bir süreçten geçtik 
ve geçiyoruz. 2021’de verilerimizde 
güçlü toparlanmalar elde edebilmek 
için her şartta üretime devam 
etmek durumundayız. Pandemi 
teşviklerinin ihtiyaç doğrultusunda 
hibe şeklinde olması toparlanmayı 
destekleyecektir. Ancak, 2021’nin 
değişimlerin yılı olacağını dikkate 
aldığımızda, iş dünyası olarak asıl 
beklentimiz, istikrarlı büyümeyi ve 
kalkınmayı destekleyecek çok yönlü 
yapısal reformların bir an önce 
hayata geçirilmesi ve bu anlamda 
eksiklerin tamamlanmasıdır” 
ifadesini kullandı.

EBSO Yüksek İstişare Kurulu 
toplantısı gerçekleştirildi

GÜNDEM
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EBSO ve İZTO Kimya Meslek Komiteleri Ortak 
Toplantısı’nda sektörün konuları değerlendirildi
Yorgancılar: “Kimya sektöründe ÖTV 
konusunun mutlaka çözülmesi gerekiyor”

Ege Bölgesi Sanayi Odası ve 
İzmir Ticaret Odası tarafından, 
kimya sektörünün konuları ve 

çözüm önerilerinin değerlendirildiği 
EBSO - İZTO Kimya Meslek Komite-
leri Ortak Videokonferans Toplantısı 
gerçekleştirildi.

“Çözümü takip ediyoruz”
Toplantının açılış konuşması-

nı yapan EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, sektörün 
konularını Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu’na yazılı olarak 
ilettiklerini söyledi.

Başta ÖTV ve teminat mektubu 
konularının değerlendirildiği toplan-
tıda Yorgancılar, kimya sektörünün 
İzmir’de ön plana çıkan bir sektör 
olduğunu belirterek, “Solvent bazlı 
boya üretiminin yüzde 70’i İzmir’de 
gerçekleştiriliyor. Bu üretimi yapan 
firmalardan belirgin oranda yüksek 
bir teminat mektubu talep ediliyor 
ve yerli üretim solvent tedarikinde 
ÖTV isteniyor. Rekabet gücünü 
azaltan bu konunun çözümünü takip 

ediyoruz. Konuyla ilgili geçmişte söz 
konusu olan çok yanlış uygulamalar-
dan dolayı ülkemiz maalesef mesafe 
kaybetti. Doğrudan üretim yapma-
yan piyasa oyuncularının makine 
yağlarını uygun olmayan şekillerde 
ambalajlanması uygulamalarından 
ötürü bu işi doğru yapan sanayici-
miz mağdur oldu” dedi.

Yorgancılar ayrıca akaryakıt 
taşıma işindeki şoförlerin mesle-
ki yeterliliği konusunda MEYBEM 
aracılığıyla belgelendirme yapma 
şansının bulunduğunu belirterek 
İzmir Ekonomi Üniversitesi kana-
lıyla da çözümün çabuklaştırılması 
konusunda gerekenin yapılacağını 
ifade etti.

Ortak iş yapma kültürü
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu’nun EBSO Şubat ayı Meclis 
toplantısına konuk olduğunu ve 
sanayicilerin konularını dinlediğini 
hatırlatan Yorgancılar, “Çeşitli sek-
törlerden Meclis Üyelerimiz konula-
rını kendisine aktardılar. Kimya sek-
törünün konularındaki talepler de o 

toplantımızda kendisine iletildi. Aynı 
günün akşamında Sayın Hisarcık-
lıoğlu beni arayarak İstanbul, Ankara 
ve İzmir’deki asansör üreticilerinin 
konularının çözümüyle ilgili Bakan-
lık nezdinde bir toplantı organize 
edileceğini bildirdi. Bunu da konu-
ların çözümüne proaktif yaklaşımın 
bir örneği olarak sizlere ifade etmek 
isterim. Yıllardan beri İzmir’in en bü-
yük eksikliklerinden biri olan kurum-
lar arası ortak iş yapma kültürünü 
oluşturmuş durumdayız. Bunun son 
örneği de Sayın Cumhurbaşkanımı-
zın İzmir’e yapmış olduğu ziyarette 
45 dakikasını ayırarak Sayın Özge-
ner ve beni dinlemesi oldu. İzmir’de 
gerek sanayimizin ve gerekse özel 
sektörümüzün konularını kendilerine 
yakinen aktarabilme fırsatımız oldu” 
diye konuştu.

ABD pazarı için 
doğru adım TTM Şikago 
Uzun zamandır çalışmaları süren 

Şikago Türk Ticaret Merkezi’nin 
açıldığını belirten Yorgancılar, 
“Amerika Birleşik Devletleri’nin 
Şikago kentinde 12 bin metrekarelik 
bir yer kiraladık. Burada üyelerimizin 
Amerika pazarına girmeleri 
sırasında ihtiyaç duyacakları bir 
veri havuzu var. Amerika’da bir 
şirket açtığınız zaman Kanada ve 
Meksika’ya da gümrüksüz olarak 
ihracat yapabiliyorsunuz. Burada 
yapacağınız yatırımda önemli 
ölçüde devlet desteği söz konusu. 
Sanayicimizin Kuzey Amerika 
pazarına girebilmesi için en doğru 
adımın TTM Şikago olduğunu 
söylemek istiyorum” ifadesini 
kullandı.



21MART 2021

GÜNDEM

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger 
Başkanlığında gerçekleştirilen İzmir Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantısına ve yine Vali Köşger 

Başkanlığında gerçekleştirilen İzmir İl Pandemi Kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda salgın dönemindeki yeni 
önlemler konusu görüşülürken Başkan Yorgancılar, EBSO üyesi sanayicilerin süreçten beklentilerini aktardı.

Yorgancılar, İZKA Yönetİm Kurulu ve 
İl Pandemİ Kurulu toplantılarına katıldı

İzmir Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi “İzQ” Yönetim Kurulu Toplantısı geçekleştirildi. Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ın da katıldığı toplantıda Merkez ile ilgili konular ve son 

gelişmeler değerlendirildi.

İzQ Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’i ziyaret etti. İZTO Yönetim 

Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’in de katıldığı ziyarette Dikili Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi’nin 
son durumu ve kuruluş aşamasındaki diğer organize sanayi bölgelerinin çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Dikili TDİOSB heyetinden 
Vali Köşger’e ziyaret
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Ege Genç İş İnsanları 
Derneği’nin 2019-2021 
döneminde Yönetim 

Kurulu Başkanlığını yapan 
ve genel kurulda görevini 
Alp Avni Yelkenbiçer’e 
devreden Mustafa Aslan, 
EBSO Meclis Başkanı 
Salih Esen ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’a veda 
ziyaretinde bulundu.

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkan Yorgancılar, 
Aslan’ın pandemi 
sürecine denk gelen 
başkanlık döneminde 
üyelerinin faaliyetlerinin 
sürdürülebilirliği için 
atılması gereken adımlar 
hakkında önemli 
çalışmalarda ulunduğunu 
söyledi. Yorgancılar, 
Aslan’a görev süresinde 
verdiği hizmetler için 
teşekkür etti.

EBSO Meclis Başkanı 
Salih Esen de İzmir iş 
dünyasının eşgüdüm ve 
uyum içinde olmasının 
kent için büyük önem 
taşıdığını, EGİAD’ın da 
yürüttüğü faaliyetlerle 
bu sürece ciddi anlamda 
katkılarının bulunduğunu 
söyledi ve Aslan’a plaket 
verdi.

Görevi süresince 
kendisine ve yönetimine 
verdikleri destekten ötürü 
minnettar olduklarını 
belirten Aslan ise Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’nın 
öncü konumuyla İzmir’in 
en önemli yol gösterici 
kurumlarından biri 
olduğunu belirterek Esen 
ve Yorgancılar’a teşekkür 
etti.

Görevini devreden EGİAD Başkanı Aslan’dan 
Esen ve Yorgancılar’a veda ziyareti
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EBSO’da “Covid-19 Sonrası Sırbistan Pazarında Güncel 
Durum ve Fırsatlar” semineri

Gökçüoğlu: “İzmir ve Sırbistan, ‘yakından tedarik’ 
açısından en uygun örneklerden birini sunabilir”

Ege Bölgesi Sanayi Odası ve 
T.C Belgrad Büyükelçiliği 
Ticaret Müşavirliği işbirliğinde 

“Covid-19 Sonrası Sırbistan 
Pazarında Güncel Durum ve 
Fırsatlar” konulu online seminer 
düzenlendi. Seminerde EBSO 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
H. İbrahim Gökçüoğlu ve T.C. 
Belgrad Büyükelçiliği Ticaret 
Müşaviri Gülçinay Mumcu, Sırbistan 
pazarı hakkında EBSO üyesi 
sanayicileri bilgilendirdi.

Etkinliğin açılışında konuşan 
EBSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Gökçüoğlu, Ticaret 
Bakanlığı’nın hayata geçirdiği kolay 
ihracat web portalı ile önemli bir 
adım attığını belirterek bu süreçte 
EBSO’nun da düzenli aralıklara 
sanal buluşmalar düzenlediğini 
söyledi.

Sanayicinin pandemi öncesinde 

başlayan ve süreç içinde hız 
kazanan konuları olduğunu belirten 
Gökçüoğlu, “İzmir-Sırbistan 
birlikteliği yakından tedarik 
açısından en uygun örneklerden biri 
olacaktır. Avrupa’dan Uzakdoğu’ya 
giden yatırımları kendine çekmeyi 
başarması, Sırbistan’ın Balkanların 
Çin’i olarak anılmaya başlamasını 
sağlamıştır. Sırbistan’ın Türkiye-
AB arasında geçiş güzergahında 

bulunması da Türkiye için kilit 
önemde bir konudur” dedi.

STA’ya rağmen Türkiye’nin 
Sırbistan ile ticaret hacminin 1 
milyar 445 milyon dolar olduğunu 
vurgulayan Gökçüoğlu, “İzmir’in 
Sırbistan ile ticaret hacmi ise 
sadece 53 milyon dolardır. Kat 
etmemiz gereken yol uzun. Diğer 
yandan, İzmir’in ihracatındaki ilk 
10 sektör ile Sırbistan ithalatındaki 
sektörler örtüşmektedir. O nedenle, 
bu fırsatı doğru değerlendirmeliyiz. 
Alternatif ülkeler ve alternatif 
ürünlerle, pazarımızı büyütmek 
zorundayız” diye konuştu.

Belgrad Büyükelçiliği Ticaret 
Müşaviri Gülçinay Mumcu ise 
Sırbistan pazarındaki durum, son 
gelişmeler, pazara giriş stratejileri 
ve Covid-19 sonrası Sırbistan’daki 
yatırım ve iş imkânları hakkında 
EBSO üyesi sanayicileri bilgilendirdi.

Türkiye geneli ve İzmir’de Covid-19 pandemisinin 
yarattığı olumsuzluk devam ederken Ege 
Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir iş dünyası, tüm 
vatandaşları virüsten korunmak için gerekli 
önlemleri alarak tedbirlere uymaya çağırdı. 
EBSO hizmet binasına asılan pankartta 
işletmelerin yüzde 50 kapasite tedbirine ve 
hizmet saatlerine uymasının önemi vurgulanarak 
maske, mesafe ve temizlik kurallarına bir kez 
daha dikkat çekildi.
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkan 

Yardımcısı Muhsin 
Dönmez, Afganistan 
İslam Cumhuriyeti 
İstanbul Başkonsolosluğu 
Ticaret Ataşesi Asadullah 
Azadani ile görüşmesinde 
Afganistan’ın tarım, 
gıda, madencilik ve 
inşaat alanında sahip 
olduğu potansiyeli 
değerlendirerek iki ülke 
arasındaki ticaret hacminin 
artırılması gerektiğini 
söyledi.

Mevcut ticaret 
hacmi yetersiz
Videokonferans yöntemi ile 

gerçekleştirilen toplantıda konuşan 
Dönmez, “Afganistan ile Türkiye’nin 
derin tarihsel bağlılıkları var. EBSO 
olarak ülkelerimiz arasındaki ticaret 
hacmini özellikle İzmir özelinde 
çok yetersiz buluyoruz. 20 milyon 
dolarlık mevcut ticaret hacminin 
bir an önce yukarılara çekilmesi 
gerekiyor. Bunun için de Oda olarak 
üzerimize düşen her görevi yerine 
getirmeye hazırız” dedi.

Yatırım noktasında Afganistan’ın 
değerli madenleri ve enerji 
ihtiyaçlarının farkında olduklarını 
vurgulayan Dönmez, “Müteahhitlik, 
inşaat ve altyapı alanlarında da 
işbirliği fırsatları söz konusu olabilir. 
Özellikle tuğla, çimento, PVC, 
kaplama malzemeleri gibi ürünlerde 
de doğrudan satış olanakları 
mevcut” diye konuştu.

Pandemi sonrası işbirliği
Mevcut durumda ticaret heyeti 

organizasyonlarının yapılamadığını, 
ancak normalleşme sonrası 
mutlaka karşılıklı adımlar atılması 
gerektiğini dile getiren Dönmez, 
“Covid-19 pandemisinin etkisinin 
azalmasını takiben normalleşme 
döneminde, sözünü ettiğimiz bu 
sektörlerden oluşan iş insanları 
heyeti ile Afganistan’a bir ziyaret 
organizasyonu gerçekleştirebiliriz. 
Aynı zamanda Afganistan’dan 
gelecek bir heyeti de İzmir’de 
ağırlayabiliriz. Kazan kazan 
anlayışıyla her iki tarafa da 
yarayacak sonuçlar elde edilebilir 
ve bunun için de her türlü işbirliğine 
başlamaya hazır olduğumuzu 

belirtmek isterim” ifadesini 
kullandı.

Afganistan İzmirli 
yatırımcıları 

bekliyor
Afganistan ile 

Türkiye’nin karşılıklı ticaret 
hacminin çok da düşük 
seviyelerde olmadığını, 
ancak beklentilerinin 
bu seviyenin çok daha 
yukarılara çıkması 
olduğunu belirten 
Afganistan İslam 
Cumhuriyeti İstanbul 
Başkonsolosluğu Ticaret 

Ataşesi Asadullah Azadani de “İlk 
olarak halen 230 milyon dolar 
olan mevcut ticaret hacmini 
500 milyon dolara çıkarmak 
istiyoruz. Tarım alanında ciddi 
zenginliklerimiz var, özellikle kuru 
meyve sektöründe güçlüyüz. El 
yapımı halı konusunda gelişmiş 
durumdayız. Yeraltı kaynakları ve su 
anlamında zenginiz. Türk şirketleri, 
elektrik üretimi ve tarım alanlarında 
Afganistan’da yatırım fırsatlarına ve 
avantajlarına sahip olabilirler. Bizde 
yatırım yapacak firmalara müşavirlik 
anlamında her türlü desteği 
vermeye hazırız” dedi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dönmez:

“Türkiye ve Afganistan ‘kazan 
kazan’ anlayışıyla işbirliği yapmalı”
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Tohum, fide, tıbbi 
ve aromatik bitki 
yetiştiriciliğiyle 

buna bağlı sanayi 
gelişiminin sağlanacağı 
Kınık Tarıma Dayalı 
İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi ile çiçekçilik, süs 
bitkileri ve buna dayalı 
sanayi üretiminin en 
yüksek seviyede hayata 
geçirileceği Bayındır 
Tarıma Dayalı İhtisas 
Çiçekçilik Organize 
Sanayi Bölgesi’nin 
ilk müteşebbis heyet 
toplantıları, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası 
Meclis Salonu’nda 
gerçekleştirildi. 
Toplantılarda her iki 
TDİOSB için müteşebbis 
heyet başkanlıkları ile 
yönetim ve denetim 
kurulları için seçim 
yapıldı.

Kurullar belirlendi
Ege Bölgesi Sanayi 

Odası, İZTO, İTB, EİB, Kınık 
Belediyesi ve Bergama 
Ticaret Odası ortaklığında 
hayata geçirilecek olan 
Kınık TDİOSB’nin ilk müteşebbis 
heyet toplantısında gerçekleştirilen 
seçim sonucunda Kınık TDİOSB 
Müteşebbis Heyet Başkanlığı’na 
Ali Sorgun Özbalcı seçildi. Yönetim 
Kurulu Enver Olgunsoy (Başkan), 
Adil Özyiğit, Sadık Doğruer, Oktay 
Darcan ve Veli Yüksel’den; Denetim 
Kurulu ise Hakan Karcı ve Celil Önder 

Türer’den oluştu.
Ege Bölgesi Sanayi Odası, İZTO, 

İTB, EİB, Bayındır Kaymakamlığı, 
Bayındır Belediyesi, Bayındır Ticaret 
Odası ve Bayındır Çiçek Üreticileri 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 
ortaklığında hayata geçirilecek 
olan Bayındır Tarıma Dayalı İhtisas 
Çiçekçilik OSB’nin ilk müteşebbis 
heyet toplantısında gerçekleştirilen 

seçimin sonucunda ise Bayındır 
Tarıma Dayalı İhtisas Çiçekçilik OSB 
Müteşebbis Heyet Başkanlığı’na 
Fetullah Yetik seçilirken Yönetim 
Kurulu Hakan Ürün (Başkan), Ümit 
Akkuş, Uğur Demirezen, Mehmet 
Ali Öztürk ve Hüseyin Yekta 
Yamaner’den; Denetim Kurulu ise 
Adnan İnanır ve Emre Pınar Kılıç’tan 
oluştu.

Kınık ve Bayındır TDİOSB’lerinde 
yetkili kurullar belirlendi

Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Bayındır Tarıma Dayalı İhtisas Çiçekçilik Organize 
Sanayi Bölgesi’nin ilk Müteşebbis Heyet toplantıları yapıldı. EBSO’da gerçekleşen toplantılarda 

bölgelerin müteşebbis heyet başkanları ile yönetim ve denetim kurulu seçimleri gerçekleştirildi.

Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (üstte) ile Bayındır Tarıma Dayalı İhtisas Çiçekçilik 
Organize Sanayi Bölgesi’nin ilk müteşebbis heyet toplantıları, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 

Salonu’nda gerçekleştirildi.
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İzmir İl ve İlçeleri Oda ve Borsalar 
Yönetim Kurulu Ortak Toplantısı 
gerçekleştirildi. İl sathındaki Oda 

ve Borsa üyelerinin konularının 
değerlendirildiği toplantının 
açılışında konuşan Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı H. İbrahim 
Gökçüoğlu, pandemi sürecinde 
yaraların sarılmaya devam 
edildiğini ve henüz tehlikenin 
geride kalmadığını söyledi.

“Volatilite bilanço 
yapılarını bozuyor”
Süreçte en çok öne çıkan ve 

her kesimi olumsuz etkileyen 
konunun kurlardaki volatilite 
olduğunu belirten Gökçüoğlu, 
“İthalatımızın yüzde 90’ı ara 
malına ait ve ihracatın ithalata 
bağımlılığı da yüzde 60-70’lerde 
olunca dövizdeki keskin artışlar, 
sanayicinin bütçesini de, bilanço 
yapısını da bozmaktadır. Üretimde 
kullanılan diğer girdilerin de 
dövize bağlı olduğu, üstüne 
döviz borcu olanları da dikkate 
aldığımızda durumun güçlüğü 
daha iyi anlaşılmaktadır. O 
nedenle, bugün öngörülebilir 
kur, sanayicimiz açısından çözüm 
bekleyen öncelikli bir mesele 
haline gelmiştir. Kurlardaki 
volatilitenin, ihracatçıyı dahi 
memnun etmediğini de biliyoruz” 
dedi.

Küresel gelişme ve riskler
2020’nin Şubat ayından bu 

yılın Şubat ayına kadar Londra 
Metal Borsası Fiyat endeksinin 
yüzde 53 arttığını ve Çin kaynaklı 
konteyner sıkıntısı ile birlikte 

birçok sektör için hammadde 
güvenlik riskinin bulunduğunu 
vurgulayan Gökçüoğlu, “ABD 
Başkanı Biden’ın Türkiye için 
atacağı adımlar ve coğrafyamızda 
izleyeceği politikaya ilişkin 
belirsizlik devam etmektedir. 
Avrupa Komisyonu Başkanı 
Ursula Von der Leyen’in ‘AB, 
Mart'ta Dijital Aşı Pasaportu 
Yasa Tasarısını sunacak’ sözleri 
ile gelecek bir aşı pasaportu 
bizleri öncelikli zorlayacak 
konular olarak görmekteyim. Aşı 
pasaportunun, turizme vereceği 
zararı da dikkate aldığımızda, 
hem cari açık hem de hizmetler 
sektörü açısından sıkıntılı sürecin 
devam ettiği anlaşılmaktadır. 
Bununla birlikte, son normalleşme 
kararlarını hizmet sektörümüz 
açısından önemsemekle beraber, 
haritada tüm illeri maviye 
dönüştüremediğimiz sürece 

virüs illetinin bitmeyeceğini de 
hatırlamamız gerekiyor” diye 
konuştu.

“Üretimle büyümek, 
arzu ettiğimiz model”
Küresel ölçekte dev 

ekonomilerin daraldığı bir 
yılda Türkiye’nin elde ettiği 
yüzde 1,8 büyümeye sanayinin 
performansının damgasını 
vurduğunu dile getiren 
Gökçüoğlu, “Sanayi ürünlerine 
olan ihtiyaç pandemide artmış ve 
sanayicilerimiz tüm zorlu şartlara 
rağmen üretmeye devam etmiştir. 
Gıdanın öneminin çok belirgin 
bir şekilde arttığı bir dönemde 
ülkemiz tarım sektörünün yüzde 
4,8 oranında büyümesi de 
sevindiricidir. Tarımla, sanayi ile 
yani üretimle büyüme modeli 
tam da arzu ettiğimiz bir model. 
Ancak, esas olan bu performansın 

İzmir İl ve İlçeleri Oda ve Borsalar Yönetim Kurulu 
Ortak Toplantısı gerçekleştirildi

“2020’de sanayi, büyümeye 
damgasını vurdu”
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devamı ve istihdam yaratan bir 
modelin sağlanmasıdır. Bunun 
için de, makroekonomik şartların 
iyileşmesi, yani kurlarda istikrar ve 
faizlerde gerileme gerçekleşmesi 
gerekmektedir” ifadesini kullandı.

Gökçüoğlu, reform paketinin 
odağında söz konusu şartların 
iyileştirilmesi, üreticilerin 

maliyetlerinin azaltılması ve yeni 
doğrudan yatırımların önünün 
açılmasını sağlayan hukuki ve 
ekonomik reformların olması 
gerektiği görüşünü de dile getirdi. 

İzmir Model Fabrika’nın 
faaliyetlerine başladığını da 
sözlerine ekleyen Gökçüoğlu, “İlk 
sertifika törenimizi Torbalı’dan 

Mutlu Metal ile yaptık. Model 
Fabrika ile hayata geçirmeye 
çalıştığımız sistem, yalın üretim 
teknikleri ile firmalarımızın 
daha etkin ve verimli olmalarını 
sağlayarak dijital dönüşüme 
hazırlamaktır. Firmalarımızın 
bu imkandan yararlanmasını 
diliyorum” diye konuştu.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
tarafından düzenlenen “Pandemi 
Döneminde Taahhüt ve İmalat 
Sektörüne Bakış” konulu 
toplantıda salgın sürecinin 
sektöre etkileri değerlendirildi.

Toplantıda bir sunum yapan 
Prof. Dr. Yaşar Uysal, sektör 
temsilcisi sanayicileri salgın 
sonrası beklenen gelişmeler 
hakkında bilgilendirdi. 
Sunumunda Covid-19 pandemisi 
öncesinde dünya ekonomisinin 
durumu, salgın ile ortaya çıkan 
yeni trendler, dünya piyasaları ve 
Amerika ve Çin’in ekonomik çekişmesinin sonuçları 

konularında değerlendirmelerde bulunan Uysal, 
sanayicilerin sorularını da yanıtladı.

EBSO’DA “PANDEMİ DÖNEMİNDE TAAHHÜT VE İMALAT 
SEKTÖRÜNE BAKIŞ” TOPLANTISI

EBSO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender 
Yorgancılar, 
nezaket 
ziyaretinde 
bulunan İyi 
Parti heyeti 
ile bir araya 
geldi. Ziyarette 
güncel 
ekonomik 
konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya İzmir Milletvekili Aytun Çıray,  
İzmir Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Müsavat 
Dervişoğlu, Samsun Milletvekili ve Ekonomi 

Politikaları Başkanı Erhan Usta, Kalkınma Politikaları 
Başkanı Ümit Özlale, Grup Başkanı ve Bursa 
Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, İzmir İl Başkanı Hüsmen 
Kırkpınar ile İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt katıldı.

İyİ Partİ heyetİnden Yorgancılar’a nezaket zİyaretİ
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Aliağa Organize Sanayi Bölgesi 
(ALOSBİ) bünyesinde, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği ile Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği 
protokol uyarınca kurulacak olan 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 
temeli törenle atıldı.

TOBB Yönetim Kurulu Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katkı ve 
desteğiyle Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği tarafından yaptırılacak olan 
okulun temel atma törenine Aliağa 
Kaymakamı Ömer Karaman, ALOSBİ 
Yönetim Kurulu Başkanı Haluk 
Tezcan, ALOSBİ Müteşebbis Heyet 
Başkan Vekili Akın Dalan, Yönetim 
ve Müteşebbis Heyet Üyeleri ile 
sanayiciler katıldı.

ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı 
Haluk Tezcan, kurulacak olan okulun 
23 bin 486 metrekarelik bir alanda 
yer alacağını, 24 derslikli olacağını, 
bünyesinde yurt ve spor salonu 
bulunacağını söyledi.

Tezcan, “Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, sanayinin ihtiyaç 
duyduğu seviyede nitelikli personelin 
yetişmesini sağlayacağı ve istihdama 
katkıda bulunacağı gibi, bölgemize 
yeni yatırımların çekilmesine de 
yardımcı olacaktır. Teori ve pratiğin 
bir arada yürüdüğü kaliteli eğitim 
ve öğretim ortamlarının yaratılması, 
ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nin temel stratejik hedefleri 
arasındadır” dedi.

Ar-Ge ve inovasyonun artan 
öneminin, sanayide nitelikli ara 
eleman ihtiyacının artmasının, 
Aliağa ve çevresindeki Bergama ve 
Menemen gibi merkezlerde yaşanan 
hızlı sanayileşmenin mesleki ve 

teknik liselerin önemini daha da 
artırdığını ifade eden Tezcan, “Bu 
projenin hayata geçmesi yolundaki 
katkı ve desteklerinden ötürü 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve ile Milli 
Eğitim Bakanlığı’mıza bir kez daha 
teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye 
konuştu.

ALOSBİ Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nin temeli atıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katkı ve 
desteğiyle TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında gerçekleşen protokol uyarınca kurulacak olan 

Aliağa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin temeli törenle atıldı.
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32’ncisi düzenlenen Vergi Haftası kapsamında 
Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene EBSO 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhsin Dönmez 
katıldı. Törende İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer 
Alanlı’nın konuşmasının ardından Atatürk Anıtı’na 
çelenk sunuldu.

Vergi bilincinin toplumda yerleşmesinin kalkınma 
ve sosyal adalet adına büyük önem taşıdığını belirten 
Dönmez, “Her yıl Şubat ayının son haftasında 
kutlanmakta olan Vergi Haftası ile bu kapsamda 
bilgilendirme ve bilinçlendirme etkinliklerinin 
yapılmasını önemsiyoruz. Vergi bilincinin çocuklarda 

ve genç nesillerde oluşturulması, toplumun tüm 
kesimlerine benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye 
gönüllü uyumunun sağlanması ve kayıt dışı ekonomi 
ile mücadele bilincinin oluşturulması amacıyla 
üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” dedi.

Vergİ Haftası kutlandı

Ege Bölgesi Sanayi Odası Çevre Çalışma 
Grubu tarafından “AB Yeşil Mutabakatı’nın 
Türk Sanayisine Etkileri Bilgilendirme 
Toplantısı” gerçekleştirildi. Toplantıda bir 
sunum yapan Çevre Mühendisi Hüsamettin 
Çoban, süreç hakkında EBSO üyesi 
sanayicileri bilgilendirdi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan 
EBSO Çevre Çalışma Grubu Başkanı 
Erdoğan Çiçekçi, Avrupa Birliği’nin 
sürdürülebilir ekonomi çerçevesinde 
oluşturduğu AB Yeşil Mutabakatı’nın 2019 
yılı Kasım ayında yayınlandığını belirterek 
ihracat yapan tüm firmaların söz konusu 
sürece uyum sağlamaları gerektiğini 
söyledi.

Çiçekçi, “Uzmanlar, iklim değişikliğinin döngüsel 
ekonominin bir tür arka bahçesi olduğunu ifade 
ediyorlar. Bu süreci bizden daha önce yakalamış olan 
Avrupa Birliği ülkelerinin oluşturmuş olduğu Yeşil 
Mutabakat’ın kapsamı ve uygulamaları hakkında 
sanayicilerimizi bilgilendiren çevre mühendisi 

Hüsamettin Çoban’a ve katılan üyelerimize 
teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Yeşil Mutabakat’ın amacı, kapsamı ve uygulama 
esasları hakkında EBSO üyesi sanayicileri 
bilgilendiren çevre mühendisi Hüsamettin Çoban, 
konuyu gündemde tutan Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’na teşekkür etti. Çoban toplantının sonunda 
katılımcıların sorularını da yanıtladı.

EBSO üyesİ 
sanayİcİlere 
“Yeşİl Mutabakat” 
sunumu
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Adnan YILDIRIM
Ekonomi Bakan 
Yardımcısı (2014-2015)
Türk Eximbank Genel 
Müdürü (2016-2019)

HONG KONG KALABİLMEK 
SİNGAPUR OLABİLMEK!

Pandemi döneminde küresel boyutta 
bölgesel lojistik ve ticaret merkezlerinin 
sağladığı avantajların biraz daha belirgin 
hale gelmesi, ihracata dayalı büyümeye 
çalışan ülkelerin ekonomilerinin geleceği 
için bu merkezlere sahip olmanın yada 
yakınında bulunmanın stratejik önemini 
artırmıştır. Ayrıca bu merkezler, dış ticaret 
yapan şirketlerin gelecekteki hedef 
pazar(lar) vizyonuna uygun uluslararası 
ticari yapılanma lokasyonlarının 
seçiminde de belirleyici olmaktadır. Özel 
modellerle hızlı gelişen bölgesel lojistik 
ve ticaret merkezleri (hub) denilince ilk 
akla gelen şehirler, ülke şehir konumunda 
olan Hong Kong ve Singapur’dur. Dünya 
nüfusunun %60’ınının yaşadığı Asya 
coğrafyasında hızlı büyüyen ekonomiler 
ile büyük ekonomilerin ortasında yer 
alan bu iki kentin coğrafi avantajlarına ek 
olarak serbest bölge enstrümanı, düşük 
oranlı ve az sayıda vergiler ile bürokratik 

işlemlerde sağladığı kolaylıklarla 
oluşan cazibesini doğru anlamak ve iyi 
değerlendirebilmek gerekir. Bu merkezler, 
parçası olduğu ülkelerle birlikte yakın 
coğrafyasındaki ülkelerin de ticaretine ve 
küresel ekonomiye entegrasyonuna ciddi 
katkılar yapmaktadır. 

Bu yazımızda, söz konusu iki 
ticaret merkezinin gelişim hikayelerini, 
güncel ekonomik göstergelerini ve 
çok uluslu şirketlerin yapılanmasındaki 
yerlerini kısaca özetleyip benzer yeni 
merkezlerin oluşumunda alınacak dersleri 
vurgulamaya çalışacağız.

HONG KONG
1960’lara kadar mütevazı bir tarım 

ve balıkçı kenti olan Hong Kong’un 
7,5 milyon nüfusunun %92’si Han 
Çinlilerinden oluşmaktadır. Hong 
Kong, Çin’deki rejimden kaçan küçük 
sanayiciler ve özellikle Şangay’dan gelen 
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tekstilcilerin 
yatırımları, 
getirdikleri 
dinamizm 
ile deniz 
taşımacılığının 
bileşimi ve 
serbest ticarette 
yeni açılımların 
etkisiyle önce 
imalat sanayiinde, 
sonraki 
yıllarda ise 
hizmet sektörlerinde inanılmaz 
performans göstermiştir. 1961-97 
arası dönemde ekonomisini 180 
kat büyüten Hong Kong 2020’de 
tahminen $341 milyarlık (PPP $440 
milyar) büyüklüğü ile dünyanın 
35’inci ekonomisidir. Ekonomik 
büyüklük açısından 1993 yılında 
Çin ekonomisinin %27’si iken Çin’in 
hızlı ve agresif büyümesi ile bu 
oran %3’lere kadar gerilemiştir. 
Hong Kong’un cazibesi, bölge 
ülkeleri yanında (başta Çin’le 
olmak üzere) bölge ile ticaretini 
artırmak isteyen çok uluslu şirketler 
için de devam etmektedir. Son 
dönemde (2015-2019) Amerikan 
şirketlerinin ilgisinin azaldığı, Çinli 
ve Avrupalı şirketlerin daha çok 
tercih ettiği Hong Kong’da bulunan 
şirketlerin %73’ü Çin’le iş yapmak 
için bulunduğunu söylemektedir. 
Politik geleceği hakkında duyulan 
endişelere ve yaşanan gerginliklere 
rağmen Hong Kong dünyada,

l İş yapma kolaylığında 1’inci,
l Ekonomik özgürlükte 1’inci,
l Finansta 2’nci,
l Rekabetçi şehirlerde 6’ncı
l Deniz taşımacılığı ve lojistikte 

8’inci,
l Yolsuzlukta (iyiden kötüye 

listesinde) 16’ncı,
l Düşük vergi oranı (kurumlar 

vergisi oranı %16,5; az sayıda malda 
gümrük vergisi)

l 44 Ticaret anlaşması, 8 
Serbest Ticaret Anlaşması,

ile dünyanın en serbest ülkesi 

hüviyetiyle bölge coğrafyası 
ve küresel ekonomideki yerini 
sürdürebilmektedir.

SİNGAPUR
Toplam 5,7 milyon nüfusunun 

%76’sı Çinlilerden oluşan Singapur, 
bağımsızlığını elde ettiği 1965 
yılından 1995 yılına kadar geçen 30 
yıllık dönemde ekonomisini yıllık 
ortalama %6 büyüterek Güney 
Kore, Hong Kong ve Tayvan’la 
birlikte Asya Kaplanları arasında 
yer aldı. Hong Kong’un 1997’de 
Çin’e devri sonrasında, dış ticarette 
ve doğrudan yatırımlarda Çin’e 
bağımlılığı giderek artarken, 
$392 milyar (PPP $615 milyar) 
büyüklüğü ile dünyanın 31’inci 
büyük ekonomisi Singapur’un 
her iki konuda da Çin’e yada 
herhangi bir ülkeye bağımlılığı 
bulunmamaktadır. Singapur’un, 
dış ticarette ve yabancı sermaye 
girişinde bölge ülkeleri ile dünyanın 
geri kalanı arasında dengeli bir 
ilişkisi vardır. Örneğin Hong Kong 
ticaretinin %51’ini Çin’le yaparken 
Singapur için bu oran sadece 
%13’tür. Hong Kong’un siyasi 
geleceğinin belirsizliği nedeniyle 
son yıllarda daha fazla tercih edilen 
Singapur, düşük vergi oranları ve 
akılcı uygulamaları ile dünyada,

l Deniz taşımacılığı ve lojistikte 
2’nci,

l İş yapma kolaylığında 2’nci
l Ekonomik özgürlükte 2’nci,
l İnovasyonda 3’üncü,
l Rekabetçi şehirlerde 3’üncü,
l Yolsuzluk endeksi (iyiden 

kötüye) sıralamasında 4’üncü,
l İngilizce konuşan ülkeler 

arasında 5’inci,
l Düşük vergi oranları (%17 

kurumlar vergisi, %7 KDV, %15 kar 
payı stopajı),

l 88 Ticaret anlaşması, 24 
Serbest Ticaret Anlaşması,

ile “vergi cenneti” olarak 
değerlendirilmekte, bölge 
coğrafyasındaki ülkeler ve küresel 
çok uluslu şirketler için giderek 
daha fazla tercih edilmektedir.

SONUÇ
Hong Kong’ta yaşanan 

gerginlik, NSL-Ulusal Güvenlik 
Yasası, politik geleceği ile ilgili 
endişeler nedeniyle son dönemde 
(Çinli ve Avrupalı şirketler hariç) 
yerel ve yabancı büyük şirketler 
Singapur’u tercih etmekte, bazı 
büyük şirketler merkezlerini Hong 
Kong’tan Singapur’a taşımakta, 
orta boy şirketler ise taşınmanın 
faydasının belirsizliği ve taşınma 
maliyetleri nedeniyle “bekle 
gör” politikası izlemektedirler. 
Singapur son dönemde, özellikle 
de finans şirketlerince daha 
fazla tercih edilmek için yaptığı 
vergisel düzenlemelerle öne 
çıkmaktadır. Hong Kong’un 
geleceğiyle ilgili endişelere 
karşın, yabancı şirketlerin 
güvenini ve gelecekle ilgili olumlu 
beklentilerini artırabilmek için 
Singapur hükümetinin ve ekonomi 
yönetimindeki kurumlarının yoğun 
çabaları ve akılcı uygulamaları 
olumlu karşılık bulmaktadır.



32 MART 2021

HUKUK

Av. Murat ULUSU
EBSO Hukuk Danışmanı

3 Şubat 2021 tarihli ve 31384 sayılı 
Resmi Gazete’de “7263 Sayılı Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun” yayımlanmış olup kanun 
yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir. 

İşbu düzenlemeler ile temelde Ar-Ge 
ve yenilik ekosisteminin günün ihtiyaç ve 
koşulları doğrultusunda geliştirilmesinin 
desteklenmesi amacı ile başta 4691 sayılı 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 
olmak üzere bu yönde makale konumuzu 
da içeren 5070 sayılı Elektronik İmza 
Kanununda elektronik mühür ve 6102 
sayılı Türk Ticaret Kanunu da dahil 
olmak üzere birçok alanda değişiklikler 
yapılmıştır.

5070 Sayılı Elektronik İmza 
Kanununda Elektronik Mühür Yönünden;

7263 Sayılı Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Madde 14 ile 5070 Sayılı Elektronik İmza 
Kanunu’na elektronik mühür hususunda 
aşağıdaki ek madde eklenmiştir:

“Elektronik mühür, başka bir 
elektronik veriye eklenen veya elektronik 
veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve 
mühür sahibinin bilgilerini doğrulama 
amacıyla kullanılan elektronik veridir.

Elektronik mühür sahibi; elektronik 
mührü oluşturan kamu kurum ve 
kuruluşları, kamu idareleri, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst 
kuruluşları, kamu ve özel hukuk tüzel 
kişileri ile yargı mercileri ve noterliklerdir.

Elektronik mühür, elektronik belgenin 
veya verinin mühür sahibi tarafından 
oluşturulduğunu, belgenin veya verinin 
kaynağını ve bütünlüğünü garanti eden 
delil kaydıdır.

Elektronik mühür, resmî mühür dâhil 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Kanunu İle Türk Ticaret Kanununda 
Ve Elektronik İmza Kanununda 
Elektronik Mühür Hakkıda Yapılan 
Yeni Düzenlemeler
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her türlü fiziki mühür ile aynı 
hukuki niteliği haizdir.

Elektronik mühür oluşturma 
amacı ile ilgili mühür sahibinin 
rızası veya talebi dışında; mühür 
oluşturma verisi veya mühür 
oluşturma aracını elde eden, 
veren, kopyalayan ve bu araçları 
yeniden oluşturanlar ile izinsiz elde 
edilen mühür oluşturma araçlarını 
kullanarak izinsiz elektronik 
mühür oluşturanlar bir yıldan üç 
yıla kadar hapis ve elli günden az 
olmamak üzere adlî para cezasıyla 
cezalandırılırlar. Suçun elektronik 
sertifika hizmet sağlayıcısı 
çalışanları tarafından işlenmesi 
halinde, bu cezalar yarısına kadar 
artırılır.

Kanunlarda yer alan elektronik 
imzaya ilişkin hükümler, kıyasen 
elektronik mühür hakkında da 
uygulanır.

Elektronik sertifika hizmet 
sağlayıcılarının kanunlarda yer 
alan elektronik imza ile ilgili hak, 
yetki ve yükümlülükleri, elektronik 
mühür hakkında da uygulanır. 
Bu yükümlülüklere aykırı hareket 
eden elektronik sertifika hizmet 
sağlayıcıları hakkında 18 inci 
maddede belirtilen idari para 
cezaları uygulanır.”

l İşbu madde ile kanun 
kapsamına elektronik mühür ve 
elektronik mühür sahibi tanımları 
dahil edilmiştir. 

l Bu bağlamda elektronik 
nitelik ve işlevi usul ve esaslar ile 
bir hükme bağlanmıştır. Elektronik 
mühür, resmi mühür ve resmi 

olmayan fiziki mühür ile aynı 
hukuki niteliğe sahip olup aynı 
sonuçları doğuracaktır. 

l Ayrıca elektronik mühür 
oluşturma verilerinin izinsiz 
kullanılması suç haline gelmiş, 
elektronik sertifika hizmet 
sağlayıcılarının elektronik mühürle 
ilgili yükümlülüklerine aykırı 
hareket etmesi halinde kanun 
gereği hapis ve para cezalarının 
uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 
Bakımından;

7263 Sayılı Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Madde 22 ile 6102 
Sayılı Kanunun Madde 40/2 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“(2) Gerçek kişi tacir ile tüzel 
kişi tacir adına imzaya yetkili 
olanların imzaları, kamu kurum ve 
kuruluşlarınca veri tabanlarında 
tutulan imza verilerinden 
elektronik ortamda temin edilerek 
merkezi ortak veri tabanındaki sicil 
dosyasına kaydedilir. Kamu kurum 
ve kuruluşlarının veri tabanlarında 
imza kaydının bulunmaması 
halinde, imzaya yetkili kişilerin 
imza beyanlarının ticaret sicili 
müdürlüğüne verilmesinin usul 
ve esasları ile bu maddenin 
uygulanmasına ilişkin diğer usul 
ve esaslar Ticaret Bakanlığınca 
çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.”

l İşbu değişiklik ile gerçek 
kişi tacir ve tüzel kişi tacir adına 
imzaya yetkili olanların imzaları 
kamu kurum ve kuruluşlarınca 

tutulan veri tabanlarında tutulan 
imza verilerinden elektronik 
ortamda temin edilecek ve merkezi 
ortak veri tabanlarında bulunan 
sicil dosyasına kaydedilecektir.

l Böylece ticari işletme ve 
şirketlerin kuruluşu ile yetkili 
değişikliği tescili işlemlerinde daha 
az belgenin harcanması ve daha az 
maliyetin çıkması amaçlanmıştır. 

7263 Sayılı Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Madde 23 ile de 6102 
Sayılı Kanunun Madde 373’e 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

“(3) Kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından, ticaret siciline tescil 
olunan temsile yetkili kişiler ile 
bunların temsil şekilleri hakkında 
ticaret sicili kayıtları esas alınır ve 
şirketten bu kayıtlara ilişkin ticaret 
sicili müdürlüklerince düzenlenen 
belgeler ile Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesinde yayımlanan ilan 
dışında hiçbir belge istenemez.”

l İşbu düzenleme ile ticaret 
siciline tescil olunan temsile 
yetkili kişiler ile bunların temsil 
şekilleri hususunda kamu kurum 
ve kuruluşların tarafından 
düzenlenen ve Türkiye Ticaret 
Sicil Gazetesi’nde yayımlanan 
ilan dışında ek herhangi bir belge 
aranamayacaktır. 

l Ayrıca hukuki işlem 
güvenliğinin sağlanması ve ticaret 
şirketlerinin kuruluşu ve yetkili 
değişikliği tescili işlemlerinin 
daha az belge ve maliyet ile 
gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 



34 MART 2021

MECLİS

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Salih Esen, 
Şubat ayı Meclis toplantısının 

başında yaptığı açılış ve Başkanlık 
sunuşlarında pandeminin getirdiği 
sıkıntılara aldığımız şehit haberinin 
eklendiğini ve bu haberlerin yürek-
leri yaktığını söyledi. Şubat ayında 
Gara’daki şehitlerin acı haberini 
aldıklarını ve bir yıl önce yine Şubat 
ayında İdlib’de sadece bir günde 
33 olmak üzere bir ayda 54 şehit 
verdiğimizi hatırlatan Esen, “Bir 
tane askerimiz bile gözümüzün nu-
ruyken bu kadar yiğidi terörün hain 
saldırılarında kaybetmek çok üzücü 
bir durum. Şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, acılı aileleriyle, milletimize 
başsağlığı ve sabır diliyorum” dedi.

Alçak saldırılarına devam eden 
terör örgütünü lanetleyen Esen, 
zorlu kış koşullarında operasyonları-
nı aralıksız sürdüren, ülke güvenliği 
için canını feda eden askerlerimize, 
polislerimize güç ve kolaylıklar 

diledi.

“Afetleri uyarı olarak 
algılamalıyız”
Son bir yıldır pandeminin haya-

tın her sürecinde kısıtlamalara ve 
sıkıntılara sebep olduğunu hatır-
latan Esen, “Ancak arada farklı ve 
umut veren gelişmeler bizlere nefes 
aldırıyor. Mars’ta yaşamın izine bir 
adım daha yaklaşılırken, Türkiye’nin 
milli uzay programını açıklama-
sından memnuniyet duyuyorum. 
Ülkemiz için hayırlı, uğurlu olmasını 
diliyorum” diye konuştu.

Güzel İzmir’in ne yazık ki afetler 
şehri olarak anılmaya başladığını 
dile getiren Esen, “Büyük deprem 
acısının ardından irili-ufaklı deprem-
ler devam ederken, iklim değişikli-
ğinin olumsuz etkilerini de İzmir’de 
bizzat deneyimledik. 2 Şubat’ta 
meydana gelen selde iki vatanda-
şımız hayatını kaybetti, çok sayıda 
ev ve iş yerinde de ciddi düzeyde 

maddi hasar meydana geldi. Yine 
meydana gelen hortum olayı ve 
dolu yağışında çok ciddi maddi ha-
sarlar ortaya çıktı, sebze ve meyve 
bahçeleri de zarar gördü. Giderek 
artan afetler, bize depreme olduğu 
kadar iklim olaylarına karşı da bina-
larımızı, sokaklarımızı, altyapımızı 
güçlendirmemiz gerektiğini tekrar 
tekrar hatırlattı. Tüm bu yaşananları 
iş yerlerimiz ve fabrikalarımız için 
bir uyarı olarak almamız, afetlere 
karşı eksikleri tamamlayarak gerekli 
önlemleri almamız gerekiyor” ifade-
sini kullandı.

Hisarcıklıoğlu’na teşekkür
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu Şubat ayı Meclis 
toplantısında ağırladıklarını belirten 
Esen, “Hem küresel, hem de ulusal 
açıdan bugüne kadar deneyimledi-
ğimiz tüm krizleri geride bırakan bir 
süreçte iş dünyasının üst düzeyde 

Esen’den Meclis temennileri
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liderliğini üstlenmek, şüphesiz ki 
son derece zorlu bir görev. Ancak 
TOBB Başkanımız bu zorlu sürecin 
başarıyla üstesinden geldi. Sayın 
Hisarcıklıoğlu pandemi sürecinde 
düzenlediği online toplantılar başta 
olmak üzere pek çok farklı kanalla 
odalarımızın ve bizlerin sorunlarını 
dinledi ve çözüm bulmak için ilgili 
bakanlarla yoğun bir mesai harcadı. 
Gayretli çalışmaları için EBSO Mec-
lisi adına kendisine şükranlarımızı 
iletiyoruz, güç ve kuvvet diliyoruz” 
dedi.

Chicago’daki Türk Ticaret Mer-
kezi’nin kuruluşunun Hisarcıklıoğ-
lu’nun büyük gayretleri sonucunda 
oluşturulduğunu vurgulayan Esen, 
“Bu merkezin tüm sanayicilerimiz 
ve iş insanlarımız için yeni dünyayla 
tanışmak adına büyük bir çığır aça-
cağını düşünüyorum. Ben de kendi 
firmam ile bu konuyla ilgili olarak 
adım attım. Burada iş yapacak 
olanların, gerçek anlamda başarı hi-
kayeleri yazacaklarına inanıyorum” 
diye konuştu.

Pandemi süreci
Küresel salgında sürecin uza-

masıyla birlikte ekonomik alanda 

tüm sektörlerde olumsuzlukların 
devam ettiğine vurgu yapan Esen, 
“Pandemi süreci uzadıkça maalesef 
ekonomik sıkıntılar da giderek ar-
tıyor. Başta hizmet sektöründe faali-
yet gösteren işverenler ve çalışanlar 
olmak üzere vatandaşlarımızdan 
sanayicimize kadar tüm kesimler, 
uzayan bu süreçten derinden etki-
leniyor. Pek çok ilde alınan önlemler 
sayesinde vaka sayılarının azalışa 
geçmesi, artık kademeli biçimde 
önlemlerin kaldırılmasını gerekti-
riyor. Bu açıdan Sağlık Bakanlığı 
tarafından çözüm önerisi olarak 
üzerinde çalışıldığı belirtilen vaka 
sayılarının düştüğü illerde kademe 
kademe açılışa geçilmesi formülü 
olumlu bir gelişme olarak görün-
mektedir. Elbette ki tedbirlere harfi-
yen uymaya devam etmek zorunda-
yız. Artık bahar aylarına yaklaşırken 
kademeli açılış formülünü destekle-
diğimizi ifade etmek istiyorum. Aksi 
halde yaşanan ekonomik zorlukların 
çok daha ciddi toplumsal boyutla-
rıyla yüzleşmek zorunda kalabiliriz” 
ifadesini kullandı.

Esen, toplumun aşılanması ko-
nusunda ne yazık ki hızlı bir ilerleme 

kaydedilmediğini belirterek “Süre-
cin uzaması hem sağlık açısından, 
hem ekonomik açıdan ciddi bir risk 
teşkil ediyor. Aşılama süreci ta-
mamlanmadan kalıcı bir toparlanma 
sağlamak mümkün görünmüyor. 
Hem maddi, hem de manevi açıdan 
katlanılması zor olan bu sürecin son 
bulması, en büyük temennimizdir” 
dedi.

Çarklar dönmeli
Türkiye Cumhuriyeti’nin 130 mil-

yar dolardan daha yüksek miktarda 
yatırım yapmak suretiyle çeşitli 
santraller aracılığıyla 89 bin me-
gavat enerji kapasitesine ulaştığını 
hatırlatan Esen, “Ancak, ne yazık 
ki Aralık 2020’de bunun sadece 25 
bin megavatını tüketebildik. Acilen 
çarklarımızın dönmesi gerekiyor. 
Diğer yandan kurlardaki volatilite 
ham madde temininden ihracatı-
mıza kadar her sürecimizi olumsuz 
etkiliyor. Sanayici olarak kur 8’leri 
bulduğunda zarar yazarken, bugün 
7’nin altını gördüğünde yine zarar 
yazmaya devam ediyoruz. İş dünya-
sı olarak kura ilişkin tek beklentimiz 
öngörülebilir olması ve bir dengeye 
oturtulmasıdır” diye konuştu.

MECLİS
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası(EBSO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, 

EBSO Meclisi’nin Şubat ayı 
toplantısında yaptığı konuşmasında 
TOBB Yönetim Kurulu Başkanı H. 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nu Meclis’te 
konuk etmekten mutluluk 
duyduklarını belirterek pandemi 
süreci boyunca konuların ilgili 
bakanlara aktarılmasını sağlayan ve 
çözüme kavuşturulmaları için büyük 
çaba harcayan Hisarcıklıoğlu’na 
teşekkür etti.

Şubat ayında Gara’dan 
gelen haberle yürekleri yakan 
şehitlerimize Allah’tan rahmet, 
milletimize ve ailelerine başsağlığı 
dileyen Yorgancılar, terörü bir kez 
daha lanetleyerek, 40 yıldır süren 
bu acıların son bulmasını diledi.

 
“Model Fabrika 
verimliliği artıracak”
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 

önderliğiyle kurulan İzmir 
Uygulamalı Yetkinlik ve Dijital 
Dönüşüm Merkezi’nin faaliyetlerine 

başladığını hatırlatan Başkan 
Yorgancılar, “Model Fabrika’da ilk 
sertifika törenini gerçekleştirdik. 
Burada hayata geçirmeye 
çalıştığımız sistem, yalın üretim 
teknikleriyle firmalarımızın 
daha etkin ve verimli olmalarını 
sağlayarak onları dijital dönüşüme 
hazırlayacak. Programdan 
faydalanan Mutlu Metal firmasının 
18 çalışanı sertifikalarını aldı. 
Kendilerini tebrik ediyorum. 
İzmir’de ortak akıl ve işbirliğine 
dair birçok projede birlikte 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Sanayici, katlanmak zorunda kaldığı enerji 
maliyetlerine rağmen tüketimlerini arttırarak üretme şevkini devam ettiriyor. Reel sektör üzerine 
düşeni yapmaya devam ederken ne yazık ki hammadde ve enerji maliyetleri başta olmak üzere 
istihdam maliyeti, finansman maliyeti gibi ağır yüklerle karşı karşıya kalıyor ve çok düşük kârlarla 

üretimini sürdürmeye devam ediyor” dedi.

Yorgancılar: “Sanayici tüm zorluklara 
rağmen üretime devam ediyor”
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çalışmaktan mutluluk duyduğumuz 
İzmir Ticaret Odası’nın Yönetim 
Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’e, 
katkılarıyla uyumlu bir çalışma 
ortamı sağlayan Başkan Yardımcısı 
Cemal Elmasoğlu’na ve Odamız 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
H. İbrahim Gökçüoğlu’na Model 
Fabrika çalışmalarından dolayı 
teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

İçinde bulunduğumuz süreçte 
sanayicilerin yalın üretim, verimlilik 
ve kâr amacıyla çalışmalarına devam 
ettiğini, ancak Türkiye’nin üretim 
dokusunun tüketim dokusuyla 
uyumsuz geliştiğini ifade eden 
Yorgancılar, “Bu açıdan bakıldığında 
her tarafta bilgisayarların, 
IT süreçlerinin, sensörlerin, 
robotların, telefonların, tabletlerin 
bulunduğunu görüyoruz. Diğer 
tarafta Big Data ve bulut teknolojisi 
ise analitik veri sağlıyor ve bunların 
depolanması imkanını sunuyor. 
Dolayısıyla uzun vadeli ve büyük 
düşünmek mecburiyetindeyiz. Bu 
açıdan Model Fabrika önemli bir 
adım niteliği taşıyor” diye konuştu.

EBSO “Yeşil Sanayi 
Rehberi” hazırlıyor
Dünyanın Sanayi 5.0 kapsamında 

çok önemli adımlar atmaya 
başladığını vurgulayan Yorgancılar, 
“Sanayi 5.0’ın üretim anlayışını üç 
maddede özetleyebiliriz. Bunlar; 
üretimde insan ve toplum odaklı 
bir yaklaşım, ticaret savaşı ve 
pandemi gibi küresel krizlere karşı 
dayanıklı üretim modelleri ile 
gezegene ve iklime zarar vermeyen 
çevre dostu döngüsel ekonomiyi 
temel alan sürdürülebilir bir eğitim 
modelidir. EBSO olarak Sanayi 5.0 
penceresinden yeşil sanayi rehberi 
hazırlığı içindeyiz” ifadesini kullandı.

Olumlu beklentiler
Dünya genelinde başlayan 

aşılama süreciyle birlikte Türkiye 
için de iyimser beklentilerde artış 
olduğunu belirten Yorgancılar, 
“Özellikle yılın ikinci yarısına 
ertelenen talep açısından durum 

daha da hareketli görünüyor. 
Ancak gerek Dünya Sağlık Örgütü 
ve gerekse uzmanların yapmış 
olduğu açıklamalar, virüslerle 
yaşamaya alışmamız gerektiğini 
ortaya koyuyor. Bu açıdan ‘şu 
ortam düzelsin, sonra yatırım 
yaparım, sonra pazara açılırım’ gibi 
düşüncelerin gözden geçirilmesini 
öneriyorum. Son açıklanan 
uluslararası raporlarda ülkemize dair 
olumlu beklentiler paylaşılmakta. 
Büyüme öngörülerinde artış 
revizyonlarına gidiliyor. Oxford 
tarafından hazırlanan bir tabloda 
pandemiyi bitirmeye yönelik 
eylemlerin yaratacağı potansiyelin 
ülke üzerinde gayrisafi yurt içi hasıla 
artışı etkisinin hesaplanmış; buna 
göre gelişmiş ülkelerden Almanya 
ve İngiltere’nin, gelişmekte olan 
ülkelerden ise Türkiye ve Çin’in daha 
olumlu bir şekilde artış kaydedeceği 
öngörülüyor” dedi.

Yorgancılar, “Kısıtlamaların 
gevşetilmesi, aşılama süreci, vaka 
oranları, mutasyonların yayılımı ve 
yapısal faktörler baz alınarak bir 
puanlama sistemi oluşturulduğunda 
500’lerden 300 seviyesinin altına 
inen Türkiye’nin CDS primi, 7 
seviyesinin altını gören dolar kuru 
ve yeniden güçlü bir üretim sinyali 
veren PMI artışı, beklentilerimizi 
güçlendiren gerçekleşmelerdir. 
Cumhurbaşkanımız tarafından 
açıklanacak reformları da bu açıdan 
son derece önemsiyorum. Hukuk 
ve ekonomi reformlarının büyümeyi 
hızlandıracağına ve süreklilik 
sağlayacağına inanıyorum” diye 
konuştu.

TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun, pandemi 
sürecinde büyük emekler 
harcadığını, ancak son karar 
vericinin ve desteğin kaynağının 
nihayetinde hükümet olduğunu 
belirten Yorgancılar, “Pandemi 
sürecinde her ülke gayrisafi yurt 
içi hasılalarına göre destek verdi. 
Ülkemizde bu oranın yüzde 1 
civarındadır. Dünya genelinde 
Yeni Zelanda yüzde 19 ile ilk sırayı 

alırken, Amerika Birleşik Devletleri 
yüzde 16,7; İngiltere yüzde 16 ve 
Almanya yüzde 11 civarlarında 
destek sağladı” ifadesini kullandı.

İmalat sanayiinin 
performansı
İyimser beklentilerin sanayi 

üretim endeksi üzerinde 
incelendiğinde pandeminin en 
keskin etkilerinin görüldüğü 2020 
Mart-Nisan aylarında ülkemizde 
dünya ortalamasından daha 
keskin düşüşler yaşandığını 
vurgulayan Başkan Yorgancılar, 
“Ancak akabinde Haziran ve 
Mayıs aylarında da dünya 
ortalamasından daha güçlü bir 
toparlama sergilediğimizi gördük. 
Eylül ayı ve devamında dünya 
ortalamasıyla benzer bir performans 
sergiledik. Toplam sanayi ve 
imalat karşılaştırmalarında, imalat 
sanayinin toplam sanayinin üzerinde 
bir performans göstermesi de son 
derece önemlidir. Son yıllardaki 
oranlar bir yanılsama olsa da 2021 
yılında imalat sanayinin genel 
üretimin üzerinde performans 
göstermesi, geleceğimiz açısından 
son derece önemli ve değerli 
olacaktır” dedi.

Sanayicilerin hem sanayi üretim 
endeksine bakıldığında, hem 
elektrik ve doğal gaz rakamlarına 
bakıldığında üzerlerine düşeni 
fazlasıyla yerine getirdiğinin 
ve getirmeye devam ettiğinin 
görüldüğünü vurgulayan 
Yorgancılar, “Sanayici, katlanmak 
zorunda kaldığı enerji maliyetlerine 
rağmen tüketimlerini arttırarak 
üretme şevkini devam ettiriyor. 
Reel sektör üzerine düşeni 
yapmaya devam ederken ne yazık 
ki hammadde ve enerji maliyetleri 
başta olmak üzere istihdam maliyeti, 
finansman maliyeti gibi ağır yüklerle 
karşı karşıya kalıyor ve çok düşük 
kârlarla üretimini sürdürmeye 
devam ediyor” diye konuştu.

Hammadde konusu
EBSO tarafından üç ayda bir 
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yapılan sanayi eğilim anketinde, 
2020’nin dördüncü çeyreğine ilişkin 
gerçekleşmelerde üyelerimizin 
yüzde 78,8’inin ilk sırada hammadde 
fiyatının artışlarına vurgu yaptığını 
belirten Yorgancılar, “Bunu birim 
maliyetler ve satış fiyatlarındaki artış 
izliyor ki otomotiv ve beyaz eşyanın 
vazgeçilmez hammaddelerinden 
olan sac ürünlerinin Kasım ayının 
başlarında 640 dolar olan fiyatı, 
bugün 1050 dolara çıktı. Aynı 
durum demir-çelik ürünlerinde ve 
kağıt sektöründe de yaşanıyor. 
Dolayısıyla hammadde sıkıntısı 
yaşayan tüm sanayicilerimiz 
aynı konudan şikayet etmekte. 
Üyelerimiz hammadde fiyatlarıyla 
birlikte hammaddeyi bulamamaktan 
kaynaklanan sıkıntılarını da sürekli 
dile getiriyorlar” ifadesini kullandı.

Teşvikler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan tarafından kısa çalışma 
ödeneğinin Mart ayında son kez 
uygulanacağının belirtilmesinin, 
üyelerimizin de beklentilerini haklı 
olarak ortaya çıkardığını söyleyen 
Yorgancılar, “Teşviklerde EBSO 
üyelerinin durumuna bakıldığında; 
2020 yılında 327 üyemizin, 372 
adet yatırım teşvik belgesi için 
yaklaşık 12,4 milyar liralık belge 
talebinde bulunduğunu görüyoruz. 
Söz konusu yüzde 122’lik artış, 

üyelerimizin yatırım iştahını 
göstermesi açısından son derece 
önemlidir. Üstelik bu yüzde 122’lik 
artış, olağanüstü bir dönemde 
gösterilen bu çabanın nedenini 
açıkça ortaya koyuyor. Eğer reel 
sektörün önü açılırsa ülkemizin de 
önü açılır, sürdürülebilir bir büyüme 
gerçekleşir” dedi.

Yorgancılar alınan teşviklerin 
yüzde 58’inin İzmir için olduğu, 
EBSO üyesi firmaların yatırımlarında 
İzmir’in payının adet olarak yüzde 
83, tutar olarak yüzde 45, Türkiye 
içindeki payının ise yüzde 5,2 
olduğu ve üyelerimiz İzmir dahil 
27 farklı il için teşvik belgesi aldığı 
bilgisini vererek teşvik alan firmaları 
tebrik etti.

İzmir’in GSYH’sine 
sanayicinin katkısı
İller bazında açıklanan gayrisafi 

yurt içi hasıla verilerine, İzmir 
özelinde sektörel paylarla birlikte 
bakıldığında, İzmir’in gayrisafi 
yurt içi hasılasına yapılan her dört 
katkıdan birinin sanayi, her beş 
katkıdan biri de imalat sanayi 
olarak gerçekleştiğini vurgulayan 
Yorgancılar, “Sektörel bazda 
hizmetler sektörü ilk sırada yer 
alırken, onu sırasıyla sanayi, imalat 
sanayi ve inşaat sektörü izliyor. 
Ne yazık ki tarımda son sırada yer 
alıyoruz. Teknolojiye yön veren Bill 

Gates’in son aldığı tarım arazileriyle 
Manhattan’dan yedi kat daha büyük 
bir alana yatırım yapması, İzmir’e 
kurmuş olduğumuz tarım organize 
sanayi bölgelerinin ne kadar doğru 
bir girişim olduğunu bir kez daha 
ortaya koyuyor” diye konuştu.

TÜİK’in, sağladığı verilerle 
geçmişi anlayarak geleceğe yönelik 
öngörüye imkan tanıyan son 
derece önemli bir kurum olduğunu 
dile getiren Yorgancılar, “Ancak 
böylesine önemli bir misyona 
sahip bir kurumda son beş senede 
dört kere başkan değiştirilmesini 
açıkçası çok sağlıklı görmüyoruz. 
Bu konuda TOBB Başkanımızın 
görüşünü de merak ediyoruz. 
Meclis Başkanımız Salih Esen’in de 
ifade ettiği üzere kurların mutlaka 
öngörülebilir ve stabil olması 
gerekiyor. Dalgalı kura karşı değiliz, 
ama istikrar yatırım açısından son 
derece önemlidir” ifadesini kullandı.

Başkan Yorgancılar, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nın almış olduğu 
belgelerle standartlarını hep 
yukarıya taşıdığını belirterek “Aralık 
ayında EBSO olarak ülkemizde 
bir ilki gerçekleştirerek sıfır atık 
belgesi aldık. Ocak ayı itibariyle 
de Covid-19 Güvenli Hizmet 
Belgesi almaya hak kazandık. Oda 
olarak hizmet standartlarımızı 
yükseltmeye devam edeceğiz” diye 
konuştu.
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Dünya hızla değişiyor. Artık büyük olan küçüğü alt edemiyor. Hızlı olan yavaş 
olanı alt ediyor.

Rupert Murdoch

Reklam ajansları, ne kadar yaratıcı olurlarsa olsunlar, doğaları gereği giderek 
rutinleşen ve yavaşlayan organizasyonlara dönüşürler.
Oysa reklamverenler sonu bitmek bilmeyen toplantılar ve uzun yaratıcı 
süreçlerden çok acil çözümlere ihtiyaç duymaktadır.

Sizin de basit ve hızlı çözümlere ihtiyacınız varsa,
bize ihtiyacınız var demektir.
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Haluk Tezcan
ALOSBİ Meslek Lisesi 
teşekkürü
EBSO Meclis Üyesi Haluk 

Tezcan, Aliağa Organize Sanayi 
Bölgesi’ne okul yapımı hususunda 
gösterilen teveccühe teşekkür 
ederek emeği geçen herkese 
teşekkür etti. Tezcan ayrıca faiz 
yüklerini yüzde 100 oranında 
giderden düşebiliyorken, şimdi 
yüzde 90’ını gidere işleyebildiklerini 
ve kalan yüzde 10’luk kesimi 
de giderden düşemedikleri için 
bölge sanayicilerinin mağduriyet 
yaşadığını vurguladı.

Feyyaz 
Ünal
Demiryo- 
lu sabit 
tarife 
mesafesi
EBSO 

Meclis Üyesi 
Feyyaz Ünal, 
Türkiye 
Kurumsal 
Yönetim 
Derneği’nin 
her yıl gerçekleştirdiği önemli 
aktivitelerden birinin de zirve 
toplantısı olduğunu belirterek söz 

konusu etkinliği bu yıl 13’üncü kez 
24-25 Şubat tarihlerinde Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’yle birlikte 
düzenlediklerinin altını çizdi.

Sanayicinin gündemi finansmana 
erişim ve kurda istikrar

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi sanayiciler, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı ve konuları değerlendirdiği EBSO Şubat ayı Meclis 
toplantısında kur dalgalanmalarının olumsuz etkileri, pandemi sürecinde krediye erişim 

ve üretim sürecini etkileyen konuları gündeme getirdiler.

MECLİS

Haluk
Tezcan

Feyyaz
Ünal
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Çimento sektörü olarak nakliyat 
için demiryolu ulaşımını daha 
fazla kullanmaya gayret ettiklerini 
ifade eden Ünal, “Türkiye’de 0-150 
kilometre arasında sabit tarife 
uygulaması var. Ancak fabrikaların 
limanlara, ocaklara uzaklıkları 150 
kilometreden daha fazla olduğu 
için bu sabit tarifenin 0-200 
kilometre şeklinde düzenlenmesini 
talep ediyoruz. Böylece hem 
karayolu rahatlatılabilir, hem 
de demiryollarımızı herhangi 
bir alt yapı yatırım maliyetine 
katlanılmadan daha fazla kullanmış 
oluruz” dedi.

Hakkı Attaroğlu
İmar Kanunu ve 
yönetmeliklerinde 
düzenleme
EBSO Meclis Üyesi Hakkı 

Attaroğlu, 30 Ekim 2020 tarihinde 
İzmir’de yaşanan 6,9 şiddetindeki 
depremde 17 adet binanın deprem 
anında yıkıldığını, çok sayıda 
binanın ağır ve orta hasarlı duruma 
geldiğini hatırlatarak “İzmir için şu 
an itibariyle en önemli konu, mevcut 
depreme dayanıksız yapıların 
yıkılıp yeniden yapılmasıdır ki bu 
da 1998 deprem yönetmeliğinden 
önce yapılan yapıların birçoğunun 
yenilenmesi anlamına geliyor. 
Mevcut yapı stokunun çok önemli 
bir kısmı, bu kapsama giriyor. 
Ancak, devletimiz bir yandan 
riskli yapıların yenilenmesini 
desteklerken, diğer yandan çıkardığı 
imar yönetmelikleri ile özellikle 
yapılaşmanın yoğun olduğu 
şehir merkezlerinde riskli yapıları 
yıkılamaz hale getiriyor veya 
malikleri mağdur ediyor. Mevcut 
yapı yıkılıp yeniden yapılmaya 
kalkıldığında aynı miktarda 
kullanım alanı elde edilemiyor 
ve bina mimarileri bozuluyor. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından düzenlenen İmar 
Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde 
yeniden düzenlenme yapılması 
gerekmektedir. Konu Odamız 

tarafından 
Bakanlığa 
yazılı olarak 
iletildi, 
ama henüz 
bir cevap 
alınamadığı 
için TOBB’un 
desteğini de 
bekliyoruz” 
diye konuştu. 

Ayrıca 
pandemiden 
dolayı 
kiralarda stopaj ve KDV oranlarının 
yüzde 10’a çekildiğini belirten 
Attaroğlu, “Devletin yüzde 10’a 
çektiği stopaj kiracının değil mal 
sahibinin cebinden çıkıyor. Bu 
haksızlığın giderilmesi için gerekli 
düzenlemelerin yapılması yönünde 
TOBB’un girişimde bulunmasını 
talep ediyoruz” ifadesini kullandı.

H. İbrahim Gökçüoğlu
İhracatçıya özel kur, 
özel vize talebi
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı ve Meclis 
Üyesi H. İbrahim Gökçüoğlu, 
döviz kurlarında yaşanan aşırı 
oynaklıktan dolayı ihracatçı ve 
üreticilerin yüksek kurdan aldıkları 
hammaddeyle üretim yaparak 
düşük kurla satmaları nedeniyle 
ciddi zarar ettiklerini belirterek “Bu 
nedenle önceki yıllarda uygulandığı 
gibi ihracatçı ve üreticiye rekabetçi 
olabilecek bir özel kur rakamı 
belirlenip uygulamaya konulması 
hususundaki düşüncesini paylaşmak 
istiyorum. İhracatçıyı desteklemek 
için kurulan Eximbank’ın geçen 
yıl TL bazdaki sevk öncesi kredisi 
7-8 faiz oranlarında iken, bugün 
16-17 seviyelerine gelerek, normal 
bankaların seviyelerine çıktı. 
Böylece ihracatçıyı destekleme 
fonksiyonunu kaybetti. Gerekirse 
sübvansiyon da kullanılarak 
ihracatçıyı rekabetçi kura getirip, 
faizlerin düşük seviyeden 
kullandırılabilmesi gerekiyor” dedi. 

Makine üretim sektöründe 
faaliyet gösterdikleri için 
makinelerin tesliminin ve eğitiminin 
yapılması gerektiğini, ama 
pandemi koşullarında ihracat 
yapsalar da belirli noktalarda son 
hizmeti veremedikleri için ciddi 
şekilde paraların ihracat yapılan 
ülkelerde kalabildiğini ifade eden 
Gökçüoğlu, “Bu nedenle özel 
bir vize uygulamasıyla ya da 
ortak akılla bir çözüm getirilmesi 
noktasında destek istiyoruz. 
Pandemi nedeniyle makineleri 
teslim edememe noktasında 
taahhüt kapatma süreleri geçen yıl 
reeskont kredilerinde 24 aydan 36 
aya yükseltildi. Ama sonra yine 24 
aya çekildi. KOBİ’lerin kullandığı 
özellikle TL kredilerde bu taahhüt 
kapatmanın pandemi süresince 
36 ay olarak uygulanmasını talep 
ediyoruz” diye konuştu.

Çıpa Kredisi’nin uygulamaya 
girdiğini dile getiren Gökçüoğlu, 
“İşletme kriteri olarak alındığı 
zaman çek ve senet ödeniyor ama 
cari hesap borcu kredi çıktıktan 
sonra ödeniyor. Çeklerin üç ay, dört 
ay vadeli, üç ay önceki para çekte 
ödeniyor ama nakit olarak ödenmek 
istendiği zaman kredinin işleve 
girdiği andan önceki ödemiyor. Bu 
konuda  bir düzenleme yapılması 
gerektiğini düşünüyoruz” ifadesini 
kullandı.

Gökçüoğlu, özel kolej 
statüsünde açılmış teknik meslek 
liselerindeki eğitim kalitesinin 
çok düşük olduğunu, mutlaka 
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ciddi bir kontrol mekanizması 
yürütülmesi gerektiğini, aksi halde 
mezunların hiçbir fonksiyona sahip 
olamayacağını da vurguladı.

M. Nedim Anbar
Yassıada’nın 
maliyeti
EBSO Meclis Üyesi Nedim 

Anbar, ifade edildiği üzere kur 
volatilitesinin ihracatçıyı da, iç 
piyasaya üretim yapanı da ciddi 
anlamda etkilediğini belirterek 
“TOBB Yassıada’da, Demokrasi 
Adası adında milyonlarca liraya 
mal olan konferans ve otel 
kompleksi yaptı, ama bunun 
kanunda TOBB’un hangi görev 
tanımına girdiğini, bu kompleksin 
yapılmasıyla ülkemizdeki oda ve 
borsaların üyelerine nasıl bir fayda 
sağlandığını ve harcanan miktarın 
yaklaşık ne olduğunu öğrenmek 
istiyorum” dedi.

Ahmet Semiz
Boya sektörünün ÖTV ve 
teminat mektubu konusu
EBSO Meclis Üyesi Ahmet 

Semiz, boya sektörünün solvent 
alırken ÖTV teminat mektubu 
verdiğini, ayrıca yaptıkları ürünün 
ÖTV’sini ödediklerini, her ne kadar 
ödedikleri ÖTV’yi bilahare KDV’ye 
mahsup edebilseler de teminat 
mektuplarını bir sene önceden 
alamadıklarını ve şu anda yaklaşık 3 
milyon TL’lik teminat mektubunun 
incelenmeyi beklediğini belirterek 

konunun çözüm konusunda destek 
talep etti.

Süha Kahraman
Aşı pasaportu uygulaması
EBSO Meclis Üyesi Süha 

Kahraman, kendisinin daha önce 
‘TOBB sanayicinin isteklerini ve 
dertlerini ne kadar dile getiriyor 
ki’ şeklinde eleştiride bulunan biri 
olduğunu, ancak TOBB’un 75’inci 
Genel Kurul Toplantısı’nda M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun sunumunu 
izledikten sonra düşüncelerinin 
tamamen değiştiğini belirterek 
Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etti.

Otomotiv yan sanayi üreticileri 
olarak seyahat etme mecburiyetleri 
olduğunu vurgulayan Kahraman, 
“Zoom uygulaması üzerinden 
bazı işler yürüyemiyor. Pandemi 
dolayısıyla 2022’de seyahat 
yapılmaya başlanacak, fuarların 
açılacağını ve Avrupa’da aşı 
pasaportu uygulaması söz konusu 
olacak. Büyük ihtimalle altı ay 
veya bir sene içerisinde bu konu 
karşımıza çıkmış olacak. Ancak bu 
uygulamada sadece AstraZeneca 
ve BioNTech aşısının kabul edilecek. 
Dolayısıyla bu hususta Çin aşısının 
da uygulamaya dahil edilmesi ya 
da seyahat zorunluluğu olanlara 
ücretli olarak geçerli olan aşılardan 
getirtilmesi konusunda bir program 
yapılması gerekiyor” dedi. 

Hüseyin Vatansever
Yatırım teşvik kredileri
EBSO Meclis Üyesi Hüseyin 

Vatansever, Merkez Bankası 
gösterge faizlerinin yüzde 17 
olduğunu belirterek Kalkınma 
Bankası’ndan yatırım teşvikleriyle 
ilgili kredilerin çıkmasının neredeyse 
imkansız hale geldiğini söyledi. 
Vatansever, “Konuya ilişkin 
komite olarak somut bir önerimiz 
var. Bunu Yönetim Kurulu’na 
taşıdık ve Yönetim aracılığı 
ile de TOBB’a iletildi. Devletin 
üreticileri ve yaptığımız yatırımları 
denetlemesini, organize sanayi 
bölgelerinde yapılan yatırımları 
incelemesini ve hangi tarihte 
teşvik belgesi verilmişse o tarihteki 
Kalkınma Bankası koşulları ve 
Merkez Bankası kurları ve şartlarıyla 
yatırım kredileri vermesini 
önerdik. Ülkemizin en önemli 
sorunlarından bir tanesi yatırımdır. 
Bu düşünüldüğünde, hükümetimiz 
bu konuya ne kadar odaklanırsa 
üretici de çok daha fazla gence 
aş sağlayabilir, daha fazla katma 
değer yaratabilir, daha fazla ihracat 
yapabilir” diye konuştu. 

Mustafa Sivridağ
Bankalar mahsup 
konularında daha hızlı 
davranmalı
EBSO Meclis Üyesi Mustafa 

Sivridağ, kompozit sektörü olarak 
pandemi döneminde hammaddeye 
ulaşmakta sıkıntı yaşadıklarını be-
lirterek “Türkiye’deki en büyük cam 
elyaf üreticisi Şişecam; ama maa-
lesef üretim yapmıyor. 2018 yılında 
bankalardaki sicil affı konusunda 
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talebimiz oldu. Sayın Hisarcıklıoğlu 
konuyla yakından ilgilendi, ancak 
sonuca ulaşamadık. Benimle aynı 
durumda çok fazla sanayici var” 
ifadesini kullandı. 

Vergi dairelerinin alacaklı olduğu 
zaman vergi borçlarına çok hızlı 
ve agresif uygulamalar yaptığını 
dile getiren Sivridağ, “Bankalar 
müşterilere yazı gönderiyor, fabrika 
binasına ve arsasına haciz koyma-
larına rağmen 30 bin liralık arabayı 
da yakalatmaya çıkarıp yediemin 
depolarında çürütüyorlar. Ama 
mahsuplarda bu kadar hızlı hare-
ket etmiyorlar. Eğer bir sanayicinin 
borcu varsa, aracını ya da herhangi 
bir makinesini yediemin olarak 
veya haciz olarak aldıysa, vergi 
dairesiyle devlet bunu bir an önce 
satıp mükellefin borcundan düş-
mek zorundadır. Fakat tam aksine 
satmıyorlar; altı, yedi hatta sekiz ay 
yedieminde bekletip aracın ya da 
makinenin değeri kadar yediemine 
para ödettiriyorlar” dedi. 

Pandemi nedeniyle kanun 
gereği yapılması gereken birçok 
toplantının bir araya gelmeden 
videokonferans yöntemi ile yapılır-
ken, siyasi partilerin rahatça kongre 
yaptıklarını vurgulayan Sivridağ, bu 
nedenle sivil toplum kuruluşlarının 
da HES Kodu uygulamasıyla yüz 
yüze toplantılarını yapabileceğini 
söyledi.

TOBB olarak pandemi sürecin-
de aidatlarla ilgili hiçbir uygulama 
yapılmadığını hatırlatan Sivridağ, en 
azından hizmet sektörünün aidatla-

rının geçici olarak durdurulabilece-
ğini ya da yüzde 50’sinin alınabile-
ceğini, çünkü hizmet sektörünün bir 
ay bile dayanacak gücü kalmadığını 
belirterek dile getirdiği konularda 
destek talep etti.

Mustafa Dirin
Makine sanayiinde nicelik 
açısından rekabet 
edemiyoruz
EBSO Meclis Üyesi Mustafa 

Dirin, doğuda Tayvan, Japonya ve 
Kore ile batıda Almanya, İspanya ve 
İtalya gibi ülkelerin makine üretimi 
konusunda güçlü ülkeler olduğunu 
hatırlatarak “Bunların çoğuna ihra-
cat yaparak nitelik olarak rekabet 
ediyoruz. Ama nicelik olarak maale-
sef ülkemiz bu rekabeti yapamıyor. 
Artık makine sanayiinin üvey evlat-
lıktan çıkması gerekiyor. Devletimi-
zin almış olduğu karar ile Türkiye’de 
üretilen yerli ve milli makinelerin 
yüzde 15 avantajı var, fakat kamu-
da bu uygulanmıyor. Kamuda milli 
makineler olsun diye fevkalade eko-
nomik fiyatlara veriyoruz. Makine 
üretiminde Avrupa ülkelerinin önüne 
geçmek için yüzde 15 uygulamasının 
yüzde 25’e çıkarılması konusunda 
destek talep ediyoruz” dedi.

Mehmet Karahaliloğlu
Yüksek faiz için 
çözüm formülü
EBSO Meclis Üyesi Mehmet 

Karahaliloğlu, şirketler için krediye 
erişimin oldukça önem taşıdığını 

belirterek “Mevcut durumda 
özellikle, özel bankaların krediyi 
vermekteki isteksizliğine, kredi 
faizlerinin geçen seneye göre 
gösterge faiz oranın yüzde 
17’ye çıkarılması yüzünden çok 
yükselmesi de eklendi. Sayın 
Bakanın ‘faizler çok uzun süre 
yüksek kalacak’ sözü, uzun 
dönemde kredi faizlerinin oldukça 
yüksek seyredeceği anlamına 
geliyor. Bu konuda bir formül 
bulunması için girişim yapılması 
yönünde destek talep ediyoruz”  
diye konuştu. 

Engin Aktaş 
Asansör ve yürüyen 
merdiven sektöründe 
kamu rekabeti
EBSO Meclis Üyesi Engin Aktaş, 

TOBB’un Kıbrıs çalıştayında görevli 
olduğunu belirterek Kıbrıs’ta kapalı 
bölgenin açılması ve bu bölgenin 
komple faal olması konusunda 
TOBB’un ortak bir çalışması olup 
olmadığı sordu. 

Aktaş ayrıca firmalarının 50 yılı 
akşın süredir asansör ve yürüyen 
merdiven sektöründe üretim ve ih-
racat yaptığını belirterek “Yönetme-
liklerle ve pandemiyle boğuşurken, 
devletten destek beklerken, devlet 
bize rakip firma kurdu. Üstelik kar-
şımızda nasıl bir rakip olduğunu da 
bilmiyoruz. Pandemiden dolayı Av-
rupa’ya ihracatımız tıkandı, yaklaşık 
1,5 sene projelerimiz bekleyecek. Bu 
konuda destek istiyoruz” ifadesini 
kullandı. 
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Kenan Lider
Nitelikli eleman sıkıntısı
EBSO Meclis Üyesi Kenan Lider, 

nitelikli eleman bulmakta sıkıntı 
yaşadıklarını belirterek  “Son 
dönemde niteliği olmayan eleman 
da bulamıyoruz. Bu bağlamda 
Başkan Yorgancılar’ın meslek 
lisesi mezunlarının askerlikten 
muaf tutulması veya kısa dönem 
yapmaları yönündeki düşüncesini 
çok doğru buluyoruz. Artık gençler 
fabrikada çalışmak yerine bir 
güvenlik firmasına girip bütün gün 
oturmayı tercih ediyor. Dolayısıyla 
bunun önüne geçilmesi için bazı 
kısıtlar getirilebilir” dedi.

Murat Kurtalan
Yeşil Mutabakat 
konusunda adım 
atılması gerekiyor
EBSO Meclis Üyesi Murat 

Kurtalan, 1 Mart itibariyle Yeşil 
Mutabakatın başlayacağını dile 
getirerek “Bilindiği üzere Avrupa 
Birliği’nde şirketiniz yok ise direkt 
mal verilemiyor. Aslında ilgili 
Bakanlıklar anlaşma imzalarken 
Gümrük Birliği üyesi olmamıza 
rağmen bu konuyu atladığımız 
için direkt mal satamıyoruz. 
Konuya acilen müdahale edilmesi 
gerekiyor” diye konuştu.

Kurtalan ayrıca hem bir meslek 
lisesi mezunu, hem de bir makine 
mühendisi olarak “ara eleman” 
ifadesinin “ana eleman” olarak 
slogan haline getirilmesinin 

konunun daha iyi anlaşılması adına 
önemli olduğunu ifade etti.

Özgür Bekmezci
Perakende Ticaretin 
Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun
EBSO Meclis Üyesi Özgür 

Bekmezci, 6585 sayılı Perakende 
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun ile ilgili olarak odalar 
vasıtasıyla TOBB’a iletilen görüşlerin 
cevap bulup bulamayacağını merak 
ettiğini, TOBB’un bu konudaki 
görüşlerinin de çok önemli olduğu 
için Hisarcıklıoğlu’nun düşüncelerini 
öğrenmek istediğini söyledi.

Erdoğan Çiçekçi
Yeşil Mutabakat için 
çalışma grubu talebi
EBSO Meclis Üyesi Erdoğan 

Çiçekçi, 50 yıldır plastik sektöründe 
bulunduğunu belirterek “Bu ürün, 
bugün dünyada vazgeçilmez 
bir ürün olmakla beraber geri 
dönüşümdeki zorlukları nedeniyle 
çevre için büyük bir risk teşkil 
ediyor. Tüm üreticiler bunu biliyor, 
Avrupa Birliği de inanılmaz 
derecede bu konunun üzerine 
eğiliyor. Türkiye de bu konudaki 
yönetmelikleri çok süratli bir şekilde 
ve Avrupa Birliği’nin istedikleri 
doğrultusunda uygulamaya 
koydu. 2004 yılında çevre, 
ambalaj atıklarının toplanması ve 
değerlendirilmesi, aynı zamanda 
sorumluluklarımızla ilgili kanun ve 

yönetmelikler devreye girdi. Bu 
arada çevre mevzuatının dışında 
son günlerde yine kısmen çevre 
konusunda olmakla beraber 
GEKAP yönetmeliği çıktı. Bu 
yönetmeliklerin bütünü içinde 
konu geri dönüşüm ve döngüsel 
ekonomiye bağlanıyor. Sanayiciler 
olarak konuyla ilgili tam uygulamayı 
ve taahhütleri yerine getirme 
bilincine sahip olmak üzereyken 
2020 yılı sonu itibariyle Avrupa 
Yeşil Mutabakatı ortaya çıktı. Bu 
konu, AB ile gümrük vergisi adı 
altında ihracatçımızı fevkalade 
sıkıntıya düşürebilecek ve 
Türkiye’den gidecek olan ihraç 
ürünlerimizi sınırlayabilecek bir 
durum. Konuyla ilgili mikro düzeyde 
çalışma gruplarının kurulması 
gerekiyor. Bir oda tek başına 
böyle bir çalışma grubu kuramaz, 
ama Odalar Birliği bunu organize 
edebilir” dedi.

Murat Güner
Alkollü içecek 
üretiminde ÖTV konusu
EBSO Meclis Üyesi Murat 

Güner, alkollü içki üreticileri 
olarak en büyük sorunlarının 
Özel Tüketim Vergisi olduğunu 
belirterek “Bu vergi altı ayda bir 
otomatik olarak arttırılıyor. Artık 
bu verginin altından üreticiler 
olarak kalkamıyoruz. Çünkü ürünü 
satarken vadeli satıyoruz ve ÖTV 
bir sonraki ayın 15’inde peşin olarak 
ödeniyor. Dünyanın en yüksek 
Özel Tüketim Vergisini veriyor 
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olmamız bir yana, uygulama kaçak 
üretimi de destekliyor. Bu konunun 
acil çözümü konusunda destek 
bekliyoruz” diye konuştu.

Nejat Özduran
Zeytinyağında KDV ve 
sanal satış
EBSO Meclis Üyesi Nejat 

Özduran, birçok temel gıda 
maddesinde yüzde 1 olan KDV 
oranının zeytinyağında yüzde 8 
olarak uygulandığını belirterek, 
“Bunun da yüzde 1’e düşürülmesi 
konusunda destek istiyoruz. 
Bilindiği üzere sanal ortamda 
zeytinyağı satışı yapılıyor, ama 
maalesef bunların muhteviyatı 
bilinmiyor ve fiyatları da normalin 
çok altında. Satış yapanların 
müteselsil sorumlu olarak sattıkları 
malın arkasında durmalarını 
istiyoruz. Böyle bir çalışmanın da 
Ticaret Bakanlığı’yla müştereken 
yapılarak hayata geçirilmesi, 
gerek sektörümüz ve gerekse 
tüketici açısından büyük fayda 
sağlayacaktır” dedi. 

Yıldıray Yalınız
Ticaret ve sanayi odalarının 
birleştirilmesi
EBSO Meclis Üyesi Yıldıray 

Yalınız, Demokrasi adasındaki 1200 
kişilik camiye gitmek için üyelerin 
adaya götürülmesini talep ederek, 
“eş odalar” konusunda, ticaret 
ve sanayi odalarının birleşmesi 
hususunda Hisarcıklıoğlu’nun 

görüşlerini öğrenmek istediğini 
söyledi.

Davut Yanık
Sac metal ihracatçılarının 
destek talebi
EBSO Meclis Üyesi Davut Yanık, 

sac metal işinde yassı mamullerde 
fiyatların çok yükseldiğini belirterek 
“Buna rağmen ihracat yapıyoruz, 
kur fiyatları düştüğünde zarar 
ediyoruz. İhracat yapanlara ciro 
anlamında belli oranlarında 
devletin destek vermesini istiyoruz. 
Bu da parasal anlamda değil, 
ödeyeceğimiz vergiden veya 
sigortadan düşülerek yapılabilir. 
TOBB’dan bu konuda destek 
bekliyoruz” diye konuştu.

Mehmet Çiçek
Şeker alımında 
pozitif ayrımcılık
EBSO Meclis Üyesi Mehmet 

Çiçek, şekerli mamuller sanayinde 
ya nişasta bazlı şeker ya da 
kristal şeker 
kullanmak 
zorunda 
olduklarını 
belirterek, 
“Fakat kristal 
şekeri bir 
tüketicinin 
bakkaldan 
aldığı fiyatın 
çok az bir 
miktar altında 
fabrikalardan 

temin edebiliyoruz. Bu anlamda 
pozitif bir ayrımcılık yapılmıyor. 
Sanayiciler için pozitif bir ayrımcılık 
yapılarak, bir teşvik unsuru ya 
da farklı bir uygulama getirilip 
getirilemeyeceğini merak ediyoruz” 
ifadesini kullandı. 

Çiçek, ayrıca ihraç kayıtlı toz 
şeker kullandıklarında iç piyasanın 
yaklaşık olarak yüzde 30 geri 
fiyatından temin edilebildiğini, 
yani dışarıya satarken daha uygun 
fiyatta mal üretebildiklerini halde iç 
piyasa için üretilen ürünlerde daha 
yüksek fiyatta maliyet çıkarmak 
zorunda kaldıklarını vurgulayarak, 
bu konuda destek talep etti.

Barış Erel
Türkiye’nin döviz rezervi
EBSO Meclis Üyesi Barış Erel, 

döviz rezervimizin kısa vadeli dış 
borçları karşılama oranının 2020 
itibariyle yüzde 49 olduğunu 
belirterek “Aynı seviyedeki 
ülkelerdeki oran ise yüzde 200 
seviyesinde. Bu ülkelerin düzeyine 
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Mehmet
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Davut
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çıkmak için ihtiyaç 
duyulan döviz 
rezervi 270 milyar 
dolar civarındadır. 
Tüm girdileri 
döviz olan bir 
sektör temsilcisi 
olarak Sayın 
Hisarcıklıoğlu’nun 
döviz 
politikasını nasıl 
değerlendirdiğini 
öğrenmek isteriz” 
dedi. Erel ayrıca 
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 
bir fuara katılan Hisarcıklıoğlu’na 
hediye edilen dolar turşusunun, 
doları aşağı çekmede bir faydasının 
görülüp, görülmediğini sordu.

Ateş İlyas 
Demirkalkan
Hazır giyim ve 
tekstil 
sektörleri için 
destek talebi
EBSO Yönetim 

Kurulu Üyesi ve 
Meclis Üyesi Ateş 
İlyas Demirkalkan, 
17-18 milyar dolar 
ihracat yapan 
hazır giyim 

sektörünün Türkiye’nin ikinci 
büyük sektörü olduğunu belirterek 
“Buna tekstil sektörü de ilave 
edilecek olursa yaklaşık 23 milyar 
dolarla Türkiye’nin en büyük 

sektörlerinden biri durumundadır. 
Ancak buna rağmen son derece 
korunaksız bir sektörüz. Yüksek 
vergi oranları, dolaylı vergiler, 
çevre yönetmeliklerinin gerekleri, iş 
sağlığı güvenliği yönetmeliklerinin 
gerekleri de eklendiğinde artan 
maliyetler karşısında rekabet 
etmekte çok zorlanıyoruz. Bugüne 
kadar hiçbir kurumda hazır giyim 
sektörüne destek verilmesiyle 
ilgili bir söylem duymadım. Bu 
bağlamda 1986-87 yılında Özal 
Hükümetinin ihracat ve turizm 
seferberliğinde uygulamış olduğu 
teşvik sistemlerinin tekrar gözden 
geçirilip, hazır giyim sektörüne 
destek olunmasını talep ediyoruz” 
ifadesini kullandı.

Ateş İlyas
Demirkalkan
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Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Şubat ayı Meclis toplantısına 
konuk olarak EBSO Meclisi üyesi 
sanayicilerin pandemi sürecindeki 
konularına ilişkin sorularını 
yanıtladı.

İzmir’i özlediğini ve pandemi 
bittikten sonra en kısa sürede 
yüz yüze görüşmeyi arzu ettiğini 
ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Bilindiği 
üzere deprem sonrası oda ve 
borsa başkanlarımızın talebiyle 
İzmir’e yeni bir okul kazandırma 
kararı aldık. Yapılacak konutların 
olduğu bölgeye ve ALOSBİ’ye 24 
derslikli lise, 200 öğrencilik yurt 
ve kapalı spor salonu yapacağız. 
İzmir’de işyerleri zarar gören 

üyelerimiz için Valilik nezdinde 
İzmir oda ve borsa başkanlarımızın 
takdimiyle 5 milyon TL aktardık, 
böylelikle işyerleri zarar görenlere 
bir nebze ilaç olmayı ümit ettik” 
dedi.

Pandeminin başlangıcıyla 
beraber 15 Mart tarihi itibariyle 
tüm Türkiye’deki 365 oda-borsa 
ile birlikte İzmir il ve ilçelerindeki 
oda-borsa başkanlarının müthiş 
bir performans gösterdiğini 
belirten Hisarcıklıoğlu, “Yapılan 
çalışma ile hükümete 70 maddelik 
öneri seti hazırlandı ve 18 Mart’ta 
Cumhurbaşkanı ve Bakanlar 
Kuruluna bir sunumla arz edildi. 
Bu öneri setindeki maddelerin 
büyük bir kısmı hayata geçirildi. 
Yapılmayanların da takipçisiyiz. 
Akabinde dinamik olan bu süreçte 

her gün ihtiyaçlar farklılaştığı için 
irtibatta kalabilmek adına oda-
borsalar ile WhatsApp grupları 
oluşturarak sıkıntıları anlık alıp, 
Ankara’ya ilettik, iletmeye de 
devam edeceğiz” diye konuştu.

İzmir’e teşekkür
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Ender Yorgancılar’ın Global 
Standartlar Türkiye ile mesleki 
yeterlilik şirketi MEYBEM’in 
ve TOBTİM’in Yönetim Kurulu 
Başkanlığını üstlenerek TOBB 
üyelerine hizmet verdiğini 
hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Sayın 
Yorgancılar ile aynı zamanda 
Türkiye’nin ilk ve tek düşünce 
kuruluşu TEPAV’ın yönetiminde, 
ekonomi politikalarının 
hazırlanmasında ve hükümetlere 

EBSO Meclisi’ne konuk olan TOBB Yönetim Kurulu 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu:

“Sanayicinin tüm konularını ilgili mercilere
aktardık ve aktarmaya devam ediyoruz”
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sunulmasında beraber çalışıyoruz. 
İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut Özgener ile de 
TOBB Yönetim Kurulu’nda beraber 
çalışmaktayız. TOBB Genel İdare 
Kurulu üyesi olan İzmir Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Işınsu Kestelli ile de sürekli 
istişare içindeyiz. Bu anlamda üç 
başkanımıza da teşekkürlerimi 
sunuyorum” ifadesini kullandı.

Pandemi sürecinde 
TOBB’un faaliyetleri
TOBB Başkanı olduktan sonra 

iftar sofraları uygulamasını iptal 
ettiklerini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, 
“Bunun yerine 81 il, 161 ilçede, 
365 oda ve borsa başkanının 
vasıtasıyla Ramazan’da yoksullara 
yardım yaptık. Aynı zamanda 
yine 365 oda-borsa vasıtasıyla, 
ihtiyaç sahiplerine kırtasiye 
yardımı gerçekleştirdik. Bu 
kapsamda pandemi nedeniyle 
uzaktan eğitime katılımda zorluk 
yaşayan öğrencilere dağıtılmak 
üzere 81 ilde 30 bin klavyeli tablet 
alımı yaparak valilerimize ve 
Milli Eğitim Müdürlerine teslim 
ettik. Salgının ikinci dalgasının 
başlamasıyla 365 oda ve borsa 
başkanıyla beraber 18 Kasım’da 
Sayın Cumhurbaşkanıyla 
videokonferansla bir araya 
geldik, sıkıntıları birinci ağızdan 
anlattık. Yaklaşık 4,5 saatlik bir 
toplantı oldu. 28 Kasım’da ise 
TOBB Yönetim Kurulu olarak 
göreve başlayan Hazine ve Maliye 
Bakanı, Merkez Bankası Başkanı, 
ve ekonomi bakanlarıyla beraber 
yaptığımız toplantıda sorunları dile 
getirdik” dedi.

Vadeli çeklerdeki ödeme 
garantisi olmaması konusunun 
kendilerine çok fazla iletildiğini 
belirten Hisarcıklıoğlu, “Yıllardır 
BDDK, Hazine ve Maliye 
Bakanlarıyla bir araya gelerek 
konunun çözümlenmesi, 
bankaların buna kefil olması 
için çok çaba sarf ettik. İnovatif 
bir fikir geliştirerek, ‘Bankkart’ 

uygulaması için Ziraat Bankası’yla 
mutabık kaldık. Tüccardan 
tüccara, tüccardan sanayiciye, 
sanayiciden tüccara, üreticiden 
tüccara, tüccardan üreticiye 1,5 
seneye kadar vadeli mal satışında 
kullanılabilecek bu kartın ödemesi 
de yüzde 100 Ziraat Bankası 
garantilidir. Uygulama ile 1,5 sene 
vadeli kredi kartı, altı ay sonra 
nakde ihtiyaç duyulduğunda 
bozdurulabiliyor. Konuyla ilgili, 
illerimizde bölge müdürlerine ve 
şube müdürlerine bilgilendirmeler 
yapıldı. Sanayiciler olarak 
müşterilere Bankkart’a ulaşması 
için tavsiyede bulunulabilirsiniz. 
Halkbankası da uygulama için 
zincire katılmak istedi ve onlarla da 
‘Parafkart’ anlaşması yaptık. Bunun 
kapsamı da Bankkart ile aynıdır. 
İş Bankası da bu konu için bize 
müracaat etti, anlaşma sağlanırsa 
gerekli bilgilendirme yapılacak” 
diye konuştu.

Ödemeler ve vergi 
yapılandırması
Hisarcıklıoğlu, “Mali destekler 

kapsamında devletten beklentimiz, 
öncelikle yaklaşık 150-200 
milyar TL kamu alacaklarının 
nakden veya tahvil olarak 
ödenmesidir. Ekonominin çarkının 
çevrilmesi açısından ödemenin 
yapılması konusunu gerek 
Cumhurbaşkanımıza, gerekse 
bakanlara ilettik. Bıkmadan 
bu konunun takipçisi olduk. 
Üyelerimizden yoğun bir şekilde 
talep matrahı arttırma, kasa ve 
stok kapsamının getirilmesi talebi 
geliyor, bu konuda da çalışmaları 
takip ediyoruz. Vergisini düzenli 
ödeyenlere 5 puanlık vergi 
indirimi yapılması talebini uzun 
zamandır takip ediyoruz, ancak 
hayata geçirilmesine rağmen 
SGK’daki gibi basit bir düzen 
getirilmediği için uygulanamıyor. 
Uygulama kolaylığı için de gerekli 
müracaatta bulunduk. Peşin 
vergi uygulamasının kaldırılması 
konusunu takip ediyoruz. Bu 

kapsamda kredi vadelendirmesinin 
ve yeniden yapılandırma imkanının 
uygulamaya alınması gerekiyor. 
Kredilerini ödeyemeyenler için 
yeniden yapılandırma imkanına 
ihtiyaç var” ifadesini kullandı.

İstihdam maliyeti
Hisarcıklıoğlu, istihdam 

üzerindeki maliyetlerin çok 
yüksek olduğunu vurgulayarak, 
“Bir taraftan işverenlerimizden 
istihdam beklenirken diğer 
taraftan işveren, dünyanın en 
yüksek vergi yüküyle karşı 
karşıya bırakılmaktadır. İş 
davaları konusunda da işverenin 
sürekli kaybeden taraf olmasını 
anlayamıyoruz. Dünyanın hiçbir 
ülkesinde işverenin davaların 
yüzde 99,2’sini kaybettiği bir 
ülke olmadığını Adalet Bakanı’na 
ifade ettik ve en kısa sürede 
gerekli düzenlemenin yapılmasını 
istedik. İş davalarında zaman 
aşımı sürelerinin 10 yıldan 5 yıla 
indirilmesini sağladık, şimdi bir yıla 
indirilmesini istiyoruz. İşçi-işveren 
davalık olacaksa bir yıl içerisinde 
birbiriyle ilgili davayı açabilmeleri 
gerekiyor. Nitekim sosyal hakların 
en yüksek olduğu gelişmiş 
ülkelerde bu süre bir aydır” dedi.

İdari desteklere bakıldığında, 
serbest piyasa ekonomisinde 
1980 öncesine dönüş sinyalleri 
aldıklarını dile getiren 
Hisarcıklıoğlu, “Piyasada kamu, 
üretecinin yanında rekabetçi 
olmaya başladı. Oysa bütün dünya 
ülkelerinde kamu kural koyup 
denetler, sahadaki oyuncu değildir. 
Bizim ülkemizde ise oyuncu olarak 
karşımıza çıkıyor. Geçmişte bunu 
uygulayan her ülke, ekonomik 
olarak kaybetmiştir. Başta 
Cumhurbaşkanımız olmak üzere, 
bu durumu anlatmaya devam 
edeceğiz” diye konuştu.

Covid-19’un iş kazası 
kapsamından çıkması gerektiğini 
Mart’tan başlayarak Temmuz’a 
kadar anlatmaya çalıştıklarını 
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 
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“Kamuda bunun genelgesini de 
yayınlattık, ama mahkemelerin 
önü kesilemedi. Bunun için yasa 
çıkması gerekiyor. Konuyu Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanımız 
olmak üzere ilgili makamlar 
nezdinde takip ediyoruz” ifadesini 
kullandı. 

Hammadde tedariki ile 
ilgili konular
Hisarcıklıoğlu, hammadde 

tedarikinde yaşanan sorunların 
geniş bir perspektife yayıldığını 
belirterek “Demir-çelikten, cam, 
plastik, kauçuk, mobilya, sünger ve 
MDF gibi akla gelebilecek birçok 
sektörde sıkıntılar söz konusu. 
Fiyatlarda yukarı yönlü bir çıkış 
var. İlgili bakanlarımıza konuyu 
arz ettik, hükümetimizin hızlı 
şekilde tedbir almasını istedik. 
Aramalı olarak ithal edilen bazı 
ürünlere ilave gümrük vergileri 
geldi, dolayısıyla maliyetler 
arttı. Ardından da enflasyonun 
sebebi olarak üretici gösterildi. 
Gümrüklerde sıkıntılar yaşanıyor, 
burada fazla mesai ücretinin 
üreticiden alınması hiçbir mantığa 
sığmıyor, zaten vergilerimizi 
ödüyoruz” dedi.

Başkan Yorgancılar’ın dile 
getirdiği Avrupa Birliği Yeşil 
Mutabakatı toplantısına tüm 
sanayicilerin katılmasını öneren 
Hisarcıklıoğlu, “Sıfır emisyonlu 
üretim yapmadığımız sürece 
Avrupa’ya satılacak her türlü 
sanayi malına ilave gümrük vergisi 
ödemek durumunda kalacağız. 
Bu da pazar kaybını tetikleyecek. 
Aslında bu mevzuat, üreticimize 
hem yatırım, hem teknoloji 
anlamında yeni bir fırsat sunmuş 
oluyor, bu fırsatın kaçırılmaması 
gerekiyor” diye konuştu.

Yaklaşık bir yıl önce devreye 
girecek olan GEKAP paylarını 
uzun mücadeleler soncunda 
ertelettiklerini hatırlatan 
Hisarcıklıoğlu, “Yaklaşık 15 
sektörde ayrı ayrı düzenlemeler 
yapılarak muafiyet sağlandı. Şu 

anda en büyük sıkıntı içecek ve 
zeytinyağında GEKAP maliyetinin 
düşürülmesi konusudur. Bunu da 
takip ediyoruz” ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu EBSO Meclis
Üyelerinin sorularını 
yanıtladı
Konuşmasının ardından 

EBSO Meclis üyesi sanayicilerin 
sorularını da yanıtlayan TOBB 
Yönetim Kurulu Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, İzmirli tüm 
sanayicilere Şikago Türk Ticaret 
Merkezi projesinde yer alarak 2 
milyar dolarlık Amerika Birleşik 
Devletleri pazarından pay 
almalarını önerdi.

Meclis Başkanı Esen’in dile 
getirdiği üzere, hizmet sektörünün 
çok büyük sıkıntıda olduğunu 
belirten Hisarcıklıoğlu, “Havayolu 
şirketleri süreçten ciddi anlamda 
etkilendi. Havaalanında iki 
metre mesafeyle duran insanlar, 
uçakta omuz omuza oturuyor. 
Nasıl AVM’lere HES Kodu 
sorgulamasıyla girilebiliyorsa, 
havaalanlarında da aynı uygulama 
yapılabilir. Cumhurbaşkanımız ve 
ilgili bakanlarımız nezdinde bu 
konuyu dile getirdik. Eğer 100 
metrekarelik bir restoran varsa 
ve bulaşma şartları göz önüne 
alındığında sadece beş kişinin 
oturması uygun olacaksa, o zaman 
5 kişiye HES sorgulaması yapılarak 
izin verilebilir. Bu kapsamda 
özellikle bölgeler ve iller bazında 
Hıfzıssıhha Kurullarında bu 
öneriler değerlendirilecek. İçişleri 
Bakanımız ve Sağlık Bakanımız ile 
konunun çözümü için konuştuk” 
dedi.

Devletin harcadığı 1 lirayı 
10 lira olarak vatandaştan 
geri alabileceğini ifade eden 
Hisarcıklıoğlu, “Bu nedenle 
cepten para çıkmasın istiyorsak, o 
zaman devlete para ödettirmemiz 
gerekiyor. Geldiğimiz noktada 
Merkez Bankası’nda döviz ve 
Hazine’de para bulunmuyor. Böyle 
bir dönemde TOBB üyelerine 

yüzde 7,5 faizle kredi verildi, hibe 
olarak verilen paranın yüzde 
50’sini işsizlik fonundan ödenen 
kısa çalışma ödeneği oluşturuyor. 
Bu para, aslında Türkiye’deki 
işverenlerin parasıdır. Yani 
işverenin parası işverenlere verildi. 
Kanunun da amacının zaten bu. 
18 Mart’ta Cumhurbaşkanımıza 
ve Maliye Bakanımıza, bugüne 
kadar 1 milyon 500 bin üyemizin 
vergilerini vererek devletin çarkını 
işlettiğini, o nedenle pandemide 
aynı gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerdeki gibi bizim üyelerimize 
de hibe desteklerin veriliyor 
olması gerektiğini dile getirdim. 
Bunun çok basit bir kriteri var; 
Gelir İdaresi’ne her ay sonunda 
beyanname veriyoruz, buna göre 
eğer işveren ciro kaybı yaşıyorsa 
devlet tarafından destek verilmesi 
gerekiyor. Ciro kaybı yaşanmıyorsa 
destek verilmeyerek adalet 
sağlanabilir. Ancak hibe destekleri 
NACE kodlarına göre verilerek 
yanlış bir uygulama yapıldı” diye 
konuştu.

Doların 8,5 liraya çıkmasının 
bedelini artan maliyetler ve artan 
enflasyon ile öderken, kullandıkları 
krediler yüzünden bankalarda 
sıkıntıya düştüklerini vurgulayan 
Hisarcıklıoğlu, “Zira 7,5’larda 
olan kredi faizleri 22’lere, hatta 
30’lara kadar çıktı. Artık sağlıklı 
bir ekonomi ve hukuk reformu ile 
ülkemize döviz girmesi gerekiyor. 
Ana girdimiz olan enerjinin 
tamamı ithal olduğu için bunun 
bedelini dövizle ödüyoruz. İstikrara 
kavuşmamız için önce Merkez 
Bankası’nın kasasının dolması 
gerekiyor. Türk halkının neredeyse 
tamamının dövize dönmesiyle 
bankalardaki mevduat arttı, dolar 
kurunun düşmesine bağlı olarak 
hem mevduatta çözülme başladı, 
hem de ülkemize dışarıdan 
sermaye girmeye başladı. 
Bunun bir istikrara kavuşacağını 
düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Görevlerinin sorunları çözmek 
değil, ilgili makamlara iletmek 
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olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, 
“Çözüm hususunda bir yetkimiz 
yok. Halktan yetki almış kişiler 
de sorunları çözemiyor ise Türk 
halkının seçimlerde gerekli 
davranışı sergiler” dedi. 

Hisarcıklıoğlu, hammadde fiyat 
artışlarının önemli diğer bir sorun 
olduğunu, lojistik maliyetlerinin 
yükseldiğini, konteyner bulmakta 
ciddi sıkıntı yaşandığını ve Çin’e 
giden konteynerlerin dönüş 
yapmadığı için fiyatların iki misli 
arttığını belirterek “Gemiler 
Güney Amerika’ya ihracat için 
Türk limanlarından konteyner 
almıyor. Mart’ın sonuna kadar da  
almayacaklarını beyan ettiler. Bu 
sıkıntıları da hızla tedbir alınması 
için ilgili makamlara ilettik” diye 
konuştu.

TÜİK verilerine inanç ne 
kadar kuvvetli olursa, ekonomide 
istikrar ve güvenin de buna 
bağlı olarak gelişeceğini belirten 
Hisarcıklıoğlu “Bu konuda yeni 
adımlar atılmaya başlandı, özellikle 
meslek örgütlerinden ve bazı 
üniversitelerden akademisyenlerle 
beraber yapılacak bir atılım ilan 
edildi” ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Haluk Tezcan’ın 
dile getirdiği faiz konusunda, 
özellikle sermayeyi güçlendirmek 
açısından tedbirler alındığını, 
birçok batılı ülkede de bu 
uygulamanın yapıldığını, ancak 
konuyu yeniden ele alacaklarını 
söyledi.

Feyyaz Ünal’ın demiryolu 
uygulaması hakkındaki talebinin 
ilgili makamlara ileteceğini dile 
getiren Hisarcıklıoğlu, Rekabet 
Kurumu tarafından sektöre yakın 
zamanda inceleme yapılacağını 
söyleyerek, hazırlıklı olmaları 
konusunda uyardı.

Hakkı Attaroğlu’nun taleplerini 
takip edeceklerini, ayrıca Çevre 
ve Şehircilik Bakanıyla yaptıkları 
görüşmede kentsel dönüşüm 
projelerinin iş yerlerini de 
kapsaması yönünde konuştuklarını 
dile getiren Hisarcıklıoğlu, H. 

İbrahim Gökçüoğlu’nun kurların 
aşırı oynak olması hususunda çok 
haklı olduğunu, ancak maalesef 
yapacak bir şey bulunmadığını, 
yine de konuyu Ticaret Bakanı’na 
tekrar aktaracağını söyledi.

Yurtdışı için özel vize
Üreticiye yurt dışına çıkış 

konusunda özel vize uygulaması 
yapılması konusunu TOBB’un 
her genel kurulunda yıllardır 
dile getirdiğini ifade eden 
Hisarcıklıoğlu, “Özellikle Türk 
iş adamlarının yeşil pasaport 
almasını vurguladık, fakat sadece 
belirli miktarda ihracat yapanlara 
bu hak tanındı. Aşılama süreci 
dünyada hızlandıktan sonra bu 
konuyu tekrar gündemimize 
alabiliriz. 

Reeskont kredilerinin 24 aydan 
36 aya çıkarılması hususunda, 
bilindiği üzere çıpayı sadece 
Vakıflar Bankası belirliyor. Ne 
talep edildiği net olarak tarafıma 
gönderilirse Vakıflar Bankası Genel 
Müdürü’ne konuyu aktarabilirim” 
dedi.

Meslek liselerindeki 
eğitim konusunda Milli Eğitim 
Bakanı’ndan, Almanya ve 
Avusturya’da olduğu gibi meslek 
lisesi eğitim konusunun TOBB’a 
bırakılmasını istediklerini belirten 
Hisarcıklıoğlu, “Sayın Bakanımızın 
göreve atanmasıyla yolumuz açıldı. 
Meslek liselerinin tüm giderleri 
devlet tarafından karşılanıyor, ama 
örneğin hangi eğitim verilmek 
isteniyorsa, hangi öğretmen veya 
müdür başarısızsa, istenen ve 
istenmeyen her şeyi yazılı olarak 
bildirip, talep etme hakkımız var. 
Meslek liseleri odaların bünyesine 
alabilir” diye konuştu. 

Siyaset yapmıyoruz
Siyaset yapmadığını ve 

TOBB’u siyasetin merkezi haline 
getirmeyeceğine söz verdiğini 
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 
“TOBB’un 1 milyon 500 bin üyesi 
içerisinde her türlü siyasi görüşe 
sahip, her türlü mezhepten, her 

türlü etnik kökenden, farklı dinden 
insanlar var. Hepsine hizmet 
etmek durumundayım. Yassıada 
çalışmasıyla ne fayda sağlandı 
gibi bir soru soruldu, geçmiş 
dönemde TOBB’dan Atatürk’ün 
Savarona Yatına sahip çıkılması 
için de destek istenmişti. TOBB 
o zaman da gereğini yaptı. O 
zaman kanunun hangi maddesine 
dayanarak yapıyorsunuz denmedi. 
Sadece bir düşünceye değil, 
her düşünceye eşit imkanı 
sunmaya gayret ediyoruz” 
ifadesini kullandı. Bununla birlikte 
Yassıada çalışmasının, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
5174 Sayılı Yasası’nın 55. maddesi 
kapsama girdiğinin altını çizen 
Hisarcıklıoğlu, “Ancak Odalar 
Birliği’nin bütçesinden 1 kuruş 
çıkmadı. Ama Savarona Yatı 
için harcandı. Yassıada şimdi 
Demokrasi ve Özgürlükler 
Adası’dır. Bizim için önemlidir ve 
bir semboldür. Demokrasinin ve 
hukukun bu adada katledilmesi 
nedeniyle bu çalışmayı sembolik 
olarak gerçekleştirdik. Çünkü 
demokrasi ve hukuk, herkes için 
eşit işleyen sistemlerdir ve anlamı 
büyüktür” dedi.

Ahmet Semiz’in boya 
üretimindeki teminat mektubu ve 
ÖTV uygulaması konusunda son 
derece haklı olduğunu belirten 
Hisarcıklıoğlu, ilgili bakanla konuyu 
görüşeceğini söyledi.

Piarlarında noksanlık 
bulunduğu konusunda Süha 
Kahraman’ın haklı olduğunu 
ama maalesef sorunları çözecek 
makamların sıkıntıları kamuoyu 
önünde dile getirilmemesini 
istediğini belirten Hisarcıklıoğlu, 
pasaport konusunu ise takip 
ettiklerini ve AB müktesebatının 
netleşmesini beklediklerini 
söyledi. Hisarcıklıoğlu ayrıca 
TOBB üyelerinin para karşılığı aşı 
olması talebini ilgili makamlara 
ilettiklerini, ancak maalesef aşı 
bulunamadığını ve eğer aşı gelirse 
herhangi bir kriteri beklemeden, 
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isteyenin ücretiyle aşıyı yaptırması 
talebini takip edeceklerini ifade 
etti.

Hüseyin Vatansever’in dile 
getirdiği yatırım kadar teşvik 
verilmesi konusunun güzel 
bir öneri olduğunu belirten 
Hisarcıklıoğlu, önerinin yazılı 
olarak kendisine iletilmesini istedi. 
Başkan Hisarcıklıoğlu, Mustafa 
Sivridağ’ın cam elyaf ve bankaların 
sicil affı konusunda haklı olduğunu 
belirterek, konuyu not aldıklarını, 
ama sicil affı konusunu pandemi 
bitince talep etmelerinin daha iyi 
olacağı kanaatini taşıdığını dile 
getirdi.

TOBB’un kamu adına 
görev yaptığını, neyi nereye 
harcayacağı yetkisinin Yönetim 
Kurulu’nda olmadığını, istedikleri 
an bir karar alıp üyelerine 
para veremeyeceklerini, bunu 
yapabilmeleri için kanun 
çıkması gerektiğini vurgulayan 
Hisarcıklıoğlu, “EBSO da istediği 
zaman üyesine para veremez. 
Bunun formülünü Nefes Kredisi’yle 
bulduk. Bakanlıktan izin alarak 
bir havuz oluşturduk ve üyelere 
düşük faizli kredi verdik. Ama 
odaların çoğunda para olmadığını 
vurgulamak isterim. Aynı şekilde 
aidatların kaldırılması yetkisi de 
TOBB’da değildir. Ayrıca aidatlar 
kaldırıldığında EBSO gibi, İZTO 
gibi, İSO veya İTO gibi odalar, 
personelinin maaşını ödeyebilecek 
bütçeye sahiptir, ama Türkiye’de 
birçok odanın bunu yapabilecek 
bütçesi yok” diye konuştu.

Mustafa Dirin’in ifade ettiği, 
kamu ihalelerinde yerli malına 
uygulanan fiyat avantajının 
arttırılmasını, 1996 yılındaki 
Avrupa Birliği’yle Gümrük Birliği 
mutabakatı yapılırken elde 
ettiklerini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, 
“O dönemde üç kere genelge 
yayınlattık. Kamu kurumları 
genelgeyle uygulama yapmayınca 
kanun çıkarttık. Eğer hala 
uygulamayan kurum var ise bize 
bildirilmesini rica ediyorum. Şu 

anda yüzde 15’in uygulamasında 
bile sıkıntı var, o da uluslararası 
anlaşma kapsamda kabul edildi. 
Çünkü dışarıdan mal almak, kamu 
bürokrasisi için çok cazip” ifadesini 
kullandı.

Mehmet Karahaliloğlu’nun da 
dile getirdiği üzere şu anda kredi 
faizlerinin inmesinin zor olduğunu 
belirten Hisarcıklıoğlu, bu sıkıntının 
tüm iş aleminde yaşadığını, 
istikrarlı bir ekonomi politikası 
uygulanmaya çalışıldığını, yakında 
inmesini umduğunu dile getirdi.

Engin Aktaş’ın dile getirdiği 
Kıbrıs konusunda, kırmızı hattın 
bir kısmının halka açıldığını, 
ancak yerleşim, iskan ve yatırımın 
hala yasak olduğunu hatırlatan 
Hisarcıklıoğlu, asansör ve yürüyen 
merdivendeki kamu firmasıyla ilgili 
konunun yazılı olarak kendisine 
gönderilmesini istedi.

Kenan Lider’in belirttiği 
üzere maalesef millet olarak 
tembelliğe alıştığımızı ifade eden 
Hisarcıklıoğlu, “Sadece sanayide 
değil, tarımda ve hayvancılıkta da 
çalışacak insan bulunamıyor. O 
nedenle EBSO olarak bir meslek 
lisesi seçilerek istenen seviyede 
eğitim yapılması için çalışılabilir. 
Meslek lisesinde okuyanların 
askerlik konusunu da Genelkurmay 
Başkanı’na, Milli Savunma 
Bakanı’na ilettik” dedi.

Murat Kurtalan ile Yeşil 
Mutabakat ve eleman konularında 
yüzde yüz hemfikir olduğunu 
söyleyen Hisacıklıoğlu, “Perakende 
yasası çalışmasında birkaç husus 
söz konusu. Konuyu Sayın Bakan 
ile de konuştuk. Eğer hazırlanan 
taslak yasalaşacak olursa, bundan 
sonra şu anda piyasada mevcut 
üç harfli zincir marketlerin 
dışında başka bir market piyasaya 
girmeyecek. Konuya ilişkin 
başka altı çizilmek istenen husus 
var ise tarafımıza yazılı olarak 
bildirilmesini rica ediyorum” diye 
konuştu.

Paris Anlaşması çıktığı zaman 
Türkiye’nin, Çin gibi gelişmekte 

olan ülkeler konumunda yer 
aldığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, 
“Ancak bürokratlarımızın yaptığı 
hata ile 2060’a kadar Paris 
Anlaşması şartlarına uyacağız 
denildi. Oysa bizim o günden 
uyma imkanımız vardı. Şimdi 
gelişmekte olan ülkeler konumuna 
gelmemiz için Paris Anlaşması’nı 
imzalayan bütün ülkelerin rıza 
göstermesi gerekiyor. Böyle bir 
açmazla karşı karşıya kaldık, ama 
mutlak ikna edeceğiz” ifadesini 
kullandı.

Erdoğan Çiçekçi’nin ifade ettiği 
mikrobazda çalışmaların TOBB 
tarafından yapıldığını, GEKAP’la 
ilgili sektör meclisi kurdukları ve 
her türlü katkıya açık olduklarını 
belirten Hisarcıklıoğlu, Murat 
Güner’in ÖTV konusunda haklı 
olduğunu, hatta etil alkol alan 
herkesin evde kendi üretimini 
yaptığını ve kaçakçılığın teşvik 
edildiğini söyledi. Konuyu 
Cumhurbaşkanına ilettiğini belirten 
Hisarcıklıoğlu, yılbaşından önce 
sektör temsilcileriyle beraber 
Hazine ve Maliye Bakanı’nı ziyaret 
ederek konuyu aktardıklarını dile 
getirdi.

Nejat Özduran’ın, taleplerinde 
haklı olduğunu dile getiren 
Hisarcıklıoğlu, özellikle sanal 
ticaretin disipline edilmesi 
konusunda çalışma grubu 
kurulması düşüncesini Sayın 
Bakana aktırdıklarını, aynı şekilde 
sanal ticaretin devamında lojistik 
sektörünün de disipline edilmesi 
gerektiğini söyledi.

Türkiye’de ticaret ve sanayi 
odalarının tek oda çatısı altında 
toplanması konusunda TOBB 
olarak çok çalıştıklarını ifade 
eden Hisarcıklıoğlu, “Dünyada 
ticaret odası-sanayi odası 
diye bir oluşum bulunmuyor. 
Tüccarlar ile sanayiciler bir çatı 
altında bulunuyor. Oda meclisleri 
yüzde 50-50 oluşturabilir, aynı 
şekilde yönetim kurulları da 
eşit dağıtılabilir. Bunlar öneri 
olarak dile getirilse de çözüme 
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ulaştıramadık, Sayın Yıldıray 
Yalınız’ın konuya ilişkin önerisi 
var ise Başkan Yorgancılar’a 
aktarabilir” dedi.

Hisarcıklıoğlu, KDV Yasası’nı 
Naci Ağbal ile konuştuğunu 
belirterek “Nasıl devlet vergisini bir 
gün geciktirenden cezasını faiziyle 
alıyorsa, aynı şekilde devletin 
de ödeme yapması konusunda 
mutabakata vardık. Yasa 
hazırlanarak o dönem Başbakan 
olan Binali Yıldırım’ın Bakanlar 
Kurulundan geçti, Meclis’te Plan 
Bütçe Komisyonundan geçti, son 
gece üç AK Partili milletvekilinin 
özel sektörün bu yönde bir 
talebi olmadığı konusunda 
Cumhurbaşkanı’nı ikna etmesiyle 
Meclis gündeminden çekildi. 
Ekonomi tekrar normal rayına 
oturduğunda hazır olan yasanın 
tekrar gündeme taşınması için 
çalışacağız” diye konuştu.

Mehmet Çiçek’in kristal şeker 
konusunu TOBB’a yazılı olarak 
iletilmesini isteyen Hisarcıklıoğlu, 
Ateş İlyas Demirkalkan’ın istihdam 
üzerindeki yükler konusunda çok 
haklı olduğunu, Özal döneminde 
verilen teşvikler sayesinde 
Türkiye’nin sanayi ülkesi haline 
geldiğini söyledi.

Odaların, borsaların ve 
TOBB’un görevinin üyelerinin 
sıkıntısını öğrenip ilgili 
makamlar nezdinde çözüm 
aramak olduğunu vurgulayan 
Hisarcıklıoğlu, “Çalışmaya devam 
etmek zorundayız. Bunun için de 
kimseden teşekkür beklemememiz 
gerekiyor. Bir kişiye bile yardımcı 
olabilirsek, bunun manevi hazzı 
zaten bize ömür boyu yeter. 
Hakaret edilmediği sürece 
eleştiriye her zaman açığız. 
Sonuçta 365 oda-borsa başkanı 
tarafından seçildik, elbette hepsine 
hesap verebilir durumda olmamız 
gerekiyor. Hepinize çok teşekkür 
ediyorum” ifadesini kullandı.

Esen’den 
Hisarcıklıoğlu’na teşekkür
Konuşmasının ardından hem 

şahsı, hem de EBSO Meclisi adına 
göstermiş olduğu sabır ve çalışma 
azmi için TOBB Yönetim Kurulu 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na 
teşekkür eden EBSO Meclis 
Başkanı Salih Esen, en kısa sürede 
yüz yüze görüşebilmek üzere 
kendisini İzmir’e beklediklerini 
söyledi.

Meclis üyelerinin konuk 
konuşmacı taleplerini kendisine 

zaman zaman ilettiklerini belirten 
Esen, Meclis toplantılarına konuk 
çağırmaktaki amacının hem 
toplantıları verimli kılmak, hem 
de üyelerimizin sorunlarını bir 
nebze olsun çözebilmek amacı 
taşıdığını belirterek, “Önceki Meclis 
toplantılarında birçok bakan ve 
bürokratı ağırlayarak sıkıntıları 
ve çözüm önerilerimizi aktardık. 
Pandemi nedeniyle yüz yüze 
gelme şansımız kalmadı, sıkıntıların 
çözümü için karar vericilere 
ulaşabileceğimiz tek nokta TOBB 
Başkanıdır. Rifat Bey’in Meclis 
Toplantısı’na daveti konusunu 
bu çerçevede gerçekleştirdik. 
Şahsi olarak çözüm arayışında 
olduğum bir konu bulunmuyor, 
ama sıkıntıda olan sanayicilerin 
sorunlarını aktarabilmek ve 
böyle bir dönemde motivasyon 
sağlayabilmek adına 3,5 saattir hiç 
kalkmadan toplantıyı yönettim. 
Bu vazifeyi yaparken kimsenin 
Meclis’i demotive etmesini 
istemem. Olaylara daha geniş 
perspektiften bakılması önem arz 
etmektedir. Kaldı ki toplantıya 
iştirak eden bir konuğa karşı da 
Meclisimizin itibarını zedeleyecek 
söz ve davranışlardan kaçınılması 
gerekmektedir” ifadesini kullandı.
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2019 yılı sonundan bu yana kuruluş 
çalışmaları yapılan, İzmir ilçelerini 
kapsayacak dört adet Tarıma Dayalı İhtisas 
Organize Sanayi Bölgemizin (T.D.İ.O.S.B.) 
2021 yılı Mart ayına geldiğimizde son 
durumları nedir?

Bu bölgelerimiz bildiğiniz gibi 
alışılageldiği üzere Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığımızın değil, Tarım ve Orman 
Bakanlığımızın denetimindedir. O nedenle 
diğer OSB’lerimizden farklı uygulamalar 
ve kurallar içinde kuruluş çalışmalarını 
yapmaktadırlar. Bunlardan Dikili TDİOSB 
kuruluş çalışmalarını 2019 Kasım’ında 
tamamlamış, parsel satışlarına başlamıştır.

Bu bölgelerimizin kuruluş amaçları; 

İzmir ilinin tarım potansiyelini ve tarıma 
dayalı sanayisini en yüksek seviyede 
değerlendirmek ürünlerin katma 
değerini yükseltmek, teknolojik tarımın 
uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Bu dört OSB’miz farklı ihtisas 
alanlarında çalışma yapacaktır ve 
İzmir’imizin en güçlü odaları bu 
oluşumlarda işbirliği içindedir. Bu 
özellikleri ile de diğer OSB’lerden çok 
farklıdırlar. Odalarımızın ve katılımcı 
belediyelerimizin yarattığı sinerji ile 
Tarım Orman Bakanlığımızın olağanüstü 
gayretleri ile hızla hizmete hazır hale 
gelmektedir.

Bunlardan Dikili sera, Bayındır 

Enver OLGUNSOY
EBSO Meclis Üyesi

İZMİR’İN 
T.D.İ.O.S.B.’LERİ
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çiçekçilik, Kınık tohum ve tıbbi 
aromatik bitki, Bergama süt ihtisası 
alanlarında yatırımcılara kapılarını 
açacaktır.

Dikili TDİOSB’miz örtü altı 
yaş ve meyve üretimini ihtisas 
konusu olarak seçmiştir. Burada 
Avrupa’nın en büyük topraksız, 
tam otomasyonlu, ısıtma için 
yenilebilir enerji kaynaklarını 
kullanan modern sera ve tarımsal 
sanayi kümelenmesinin olması 
hedeflenmektedir.  Proje ile bölgede 
jeotermal kaynakların daha etkin 
kullanılması sağlanacaktır. Dikili’nin 
mikro klima özellikleri ve bölgedeki 
mevcut seracılık tecrübesi ve 
alt yapısı kullanılarak yaş sebze 
ve meyve alanında seracılık 
faaliyetlerini geliştirmek, bölgede 
bulunan jeotermal kaynakların 
sürdürülebilir ve entegre kullanımı 
sağlanarak jeotermal kaynakla 
ısıtılan modern sera işletmelerinin 
yer aldığı, örnek bir tarıma dayalı 
ihtisas sera organize sanayi bölgesi 
kurmak amaçlanmaktadır.

Dikili’nin Kaynarca mevkiinde 
kurulan Dikili TDİOSB’mizin proje 
alanındaki arazilerin tapusu alınmak 
üzeredir. İmar planı ise onay 
aşamasındadır. Projemizde parsel 
satışları başlamış olup tahsisler hızla 
devam etmektedir. Parsel tahsisi 
devam devam eden projemizde 
hızla alt yapı çalışmalarına doğru 
ilerlemekteyiz. Hedefimiz 2021 
yılının ikinci yarısında altyapı 
inşaatlarına başlamak ve 2023 yılı 
içinde sera ve sanayi parsellerini 
yatırımcılarımıza teslim etmektir. 
Bölgede üretim yapılacak seralar 
için yüzde 60, üretilen ürünlerin 
tasnif edilerek paketlenmesi, 
işlenmesi ve depolanması için 
yüzde 9,6’lik bir alan sanayi alanı 
olarak ayrılmıştır. Proje alanının 
toplam büyüklüğü 3.038.894,97 
metrekaredir. Sera üretim alanı 
olarak 1.823.280,42 metrekare ve 50 
adet sera parseli, ihtisas konusuna 
uygun sanayi parselleri için de 
315.212,41 metrekare ve 33 adet 
parsel ayrılmıştır.

Bayındır TDİOSB’mize gelince; 
İzmir süs bitkileri ve çiçek 
üretimi açısından ülkemizin lideri 
konumundadır. Hali hazırda Küçük 
Menderes havzası bu sektörün 
kalbi niteliğindedir. Bu potansiyeli 
daha iyi değerlendirmek, çiçek 
fidesi, çiçek ve dış mekan bitki 
üretimi ve buna bağlı sanayinin 
geliştirilmesine yönelik İzmir 
Bayındır TDİOSB projesi 
geliştirilmiştir. Bölgede çiçekçilik 
ve süs bitkileri konusunda katma 
değeri yüksek ürünler üreterek 
bölgede değerlendirmelerini 
sağlamak, ülkemizin süs bitkileri 
ihtiyacının karşılamanın yanında 
ihtiyaç fazlası üretimin ihracatı ile 
katma değer sağlamak, bölgede 
yıl boyunca devam edecek sergi 
ve fuar alanı oluşturmak ve süs 
bitkileri mezat sistemini kurmak 
amacını taşımaktadır. Bölge Bayındır 
ilçemize 2 kilometre mesafededir. 
Mart ayında organ seçimlerini 
gerçekleştirerek, parsel ön 
başvuruları alınmaya başlanmıştır. 

Kınık tohum ve tıbbi aromatik 
bitkiler ihtisas OSB’miz Kınık 
ilçe merkezine 5 kilometre ve 
Kınık karma OSB’ye 3 kilometre 
mesafededir. Başta ilimiz olmak 
üzere ülkemizde üretilen tohum, 
fide, tıbbi ve aromatik bitkilerin 
geliştirilmesi ve buna bağlı 
sanayinin kümelenmesi hedefiyle 
yola çıkmıştır. Bu proje ile bölgede 
tohum, fide, tıbbi ve aromatik bitki 
yetiştiriciliğiyle buna bağlı sanayi 
gelişimi planlanmaktadır. Proje 
kapsamında Ar-Ge faaliyetlerinin 
yürütülmesi de amaçlanmaktadır. 
Ayrıca yetiştirilen ürünlerden 
sağlık sektöründen kozmetik 
sektörüne kadar birçok endüstriye 
hammadde sağlanması 
planlanmaktadır. Bölgenin tıbbi 
ve aromatik bitki potansiyelini 
değerlendirerek bu yöndeki örtü 
altı yatırım faaliyetlerini arttırmak,  
kümelenme oluşturmak, firmalara 
ve yetiştiricilere yatırım ortamı 
oluşturmak, İzmir’i dünyada bu 
konuda bilinen bir merkez haline 

getirmek, yerli ve yabancı yatırım 
olanağı sağlamak için yola çıkmıştır.

Mart ayı içerisinde organ 
seçimlerini gerçekleştiren Kınık 
TDİOSB’nin proje sahası toplam 
1,228.262.6 metre kare olup 
parsel ön başvurularını almaya 
başlanmıştır. 

Bergama TDİOSB’mizde ise 
modern ve teknolojik şartlarda süt 
sığırcılığı yapılan bir üretim ve işleme 
merkezi kurulması amaçlanmaktadır. 
Bu proje ile bölgede süt hayvancılığı 
faaliyetleri ile buna bağlı süt ve 
süt ürünleri sanayisinin gelişimi 
planlanmaktadır. Proje kapsamında 
özellikle modern tesislerde süt 
verimi yüksek kültür ırklarının 
yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 
TDİOSB’de sanayi alanında süt 
işleme tesisleri, yem fabrikası, soğuk 
hava depoları vb. sanayi tesisleri 
yer alacaktır. Koruyucu veteriner 
hekimlik uygulamaları, mühendislik 
ve veterinerlik hizmetleri, 
otomasyonlu sürü yönetim sistemi, 
hayvan hastanesi, acil kesim ünitesi, 
idari ve sosyal alanlar ve ihtisas 
konusunda teknik okul kurulacaktır.

TDİOSB’de üretilecek olan 
süt, kurulacak işleme tesislerinde 
işlenerek katma değeri arttırılacak 
ve Bergama TDİOSB markası ile 
pazarlanması sağlanacaktır. Projenin 
en önemli hedefi olan Damızlık Düve 
Yetiştirme Merkezinin kurulması ile 
ülkemizin ihtiyaç duyduğu damızlık 
gebe düveler yetiştirilecek ve yurt 
dışından ithalat yolu ile damızlık 
gebe düve getirilmesinin önüne 
geçilerek İzmir ili ve civar illerin 
damızlık sığır ihtiyacının karşılanması 
sağlanacaktır.

Bergama süt TDİOSB’miz 
Bergama ilçe merkezine 23 
kilometre uzaklıkta olup şu 
aşamada projenin ÇED raporu 
hazırlanmaktadır ve tüzel kişiliğini 
Ağustos ayı içerisinde kazanması 
planlanmaktadır. Parsel ön 
başvuruları alınmaya başlanmıştır.

Tüm yatırımcılarımızı bu organize 
sanayi bölgelerimizde yatırıma davet 
ediyoruz.
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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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Görseli QR tarama uygulamasında  görüntüleyerek, 
EBSO Araştırma Müdürlüğü 2021 Mart ayı 
Ekonomik Bültenine erişebilirsiniz.

Küresel ekonomiye dair 
açıklanan son veriler itiba-
riyle, G20 ekonomilerinin 

büyük bölümü 2020’yi küçül-
meyle kapatırken, yılın tama-
mında sadece Çin ve Türkiye 
büyüme kaydetti. G20 ekonomi-
lerinde ekonomik büyüme, 2020 
genelinde yüzde 3,3 daraldı. En 
yüksek daralma sırasıyla yüzde 
9,9 ile İngiltere’de, yüzde 8,9 
ile İtalya’da ve yüzde 8,2 ile 
Meksika’da kaydedildi. Büyüme 
kaydeden ekonomiler ise sadece 
yüzde 2,3 ile Çin ve yüzde 1,8 ile 
Türkiye oldu. Pandeminin seyri 
ve mutasyonun etkisiyle 2021 ilk 
çeyrekte büyümenin yine bek-

lentilerin altında kalması ancak, 
ikinci çeyrek itibariyle güçlü 
bir toparlanma kaydedilmesi 
bekleniyor. 

OECD güncel olarak ya-
yınladığı ekonomik görünüm 
raporunda, küresel ekonomi için 
2021 ve 2022 büyüme beklenti-
sini yukarı yönlü revize ederek 
sırasıyla yüzde 5,6 ve yüzde 4,0 
olarak öngördü. Virüse karşı 
etkili aşıların geliştirilmesi ve 
bazı ülkelerin ek mali destekler 
açıklamaya devam etmeleri, 
yukarı yönlü revizyonun gerek-
çeleri olarak gösterildi. Bununla 
birlikte, OECD iyileşen küresel 
ekonomik görünüme rağmen, 

pek çok ülkede üretim ve ge-
lirlerin 2022 yılı sonuna kadar 
pandemi öncesi düzeyin altında 
kalmaya devam etmesinin bek-
lendiğini açıkladı.

Küresel ekonomiye dair de-
ğerlendirmede bulunan bir diğer 
kurum olan uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşu Mo-
ody’s, çoğu ekonominin 2022’ye 
kadar pandemi öncesi faaliyet 
seviyelerine dönemeyeceğini 
beklediklerini açıkladı. 2021 ve 
2022’de toparlanma beklenme-
sine rağmen pandeminin birçok 
ülke ve sektör için hala önemli 
bir risk unsuru oluşturduğunu 
ifade eden Moody’s, pandemi 

Aşağıdaki görseli QR tarama uygulamasında görüntüleyerek, Araştırma Müdürlüğü

2017 Ekim ayı Ekonomik Bültenine erişebilirsiniz:

Küresel ekonomide 2022’ye kadar 
pandemi öncesine dönüş beklenmiyor
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bitse bile ekonomik faaliyetler ve 
finansal piyasalar ile ilgili politika 
eylemlerinin önemli olmaya de-
vam edeceğini vurguladı. 

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgü-
tü (OPEC), küresel petrol talebinin 
2021’de geçen yıla göre günlük 
bazda yaklaşık 5 milyon 900 bin 
varil artışla 96 milyon 300 bin 
varil olacağını açıkladı. Yılın ilk ya-
rısında, AB genelinde alınan geniş 
çaplı önlemler ve ABD’deki yüksek 
işsizlik oranları sebebiyle petrol 
talebinin zayıf kalsa da, ikinci 
yarıda kayıpların telafi edileceği 
öngörülüyor. Artış beklentisinin 
temelinde, aşılama çalışmaların-
daki ilerleme ve ekonomilerdeki 
olumlu ibreye dönmeye başlayan 
görünüm yatıyor. Ayrıca, tüketim-
deki artışla küresel petrol talebinin 
de artacağı öngörülüyor. 

ABD
ABD Başkanı Biden, 1,9 trilyon 

Dolar’lık yeni Covid-19 ekonomik 
destek paketini imzaladı. Ha-
zırlanan en büyük paket olarak 
nitelendirilen yeni teşviklerde, bi-
reylere doğrudan nakit yardımının 
yanı sıra işsizlik yardımları, eyalet 
ve yerel yönetimlerin desteklen-
mesi ve aşı dağıtımına yönelik 
düzenlemeler yer alıyor. Bununla 
birlikte, Goldman Sachs, Biden 
yönetiminden 2021’de 4 trilyon 
Dolar’lık daha teşvik adımı atma-
sını beklediklerini açıkladı. Yeni 
teşvik paketine sağlık, eğitim ve 
çocuk bakım  desteklerinin de da-
hil edileceği öngörülüyor. Ancak, 
büyük boyutlara ulaşan teşvikler 
sebebiyle vergilerin de artırılması 
bekleniyor. 

ABD’de sanayi üretimi, Ocak’ta 
yüzde 1,1 artmasının ardından 
Şubat’ta beklentilerin aksine aylık 
yüzde 2,2 azaldı. Şubat’ta kapasite 
kullanım oranı da yüzde 75,8’lik 
beklentinin altında kalarak, 1,7 
puan azaldı ve 73,8’e düştü. Söz 
konusu düşüşte mutasyonun hala 
ciddi bir tehdit olarak etkisini sür-
dürmesi ve ekonomik görünümde-

ki belirsizlikler etkili oldu. Ancak, 
Mart ayı ve özellikle ikinci çeyrekle 
birlikte, aşı çalışmalarının hız 
kazanmasıyla piyasalarda güven 
ortamının güçlenmesi bekleniyor. 

Güncel gelişmeleri değerlendi-
ren Morgan Stanley, belirsizliklere 
rağmen ABD ekonomisinin 2021’in 
ilk  çeyreğinde pandemi öncesi 
düzeye ulaşmasının beklediğini 
açıkladı. ABD 2021 ekonomik 
büyüme beklentisini yüzde 7,6’dan 
yüzde 8,1’e yükselten kurum, 2022 
büyüme tahmini ise yüzde 2,9’dan 
yüzde 2,8’e  indirdi. İşsizlikte 
ise 2022’de artış bekleniyor. Bu 
bağlamda, işsizlik oranı 2021 için 
yüzde 4,9, 2022 için de yüzde 3,9 
olarak öngörüldü.

EURO BÖLGESİ | AB
Avrupa Merkez Bankası (ECB) 

Başkanı Christine Lagarde, pande-
minin ilk dönemlerine göre ekono-
mik görünümün daha iyi olduğunu 
ve 2021’de iyileşmeye başlayacağı-
nı, ancak belirsizliklerin hala etkisi-
ni sürdürdüğünü açıkladı. Avrupa 
Merkez Bankası Başkanı Christine 
Lagarde, ekonomik görünümün 
Pandeminin Euro Bölgesi ve AB 
ekonomisini derinden etkilemeye 
devam ettiğini belirten Lagarde, 
mutasyonların etkisiyle devam 
eden kısıtlamaların aşağı yönlü 
mali riskleri artırdığını vurguladı.

Bölge ekonomisinin en önemli 
göstergelerinden olan otomobil 
satışları mutasyon vakalarının 
yarattığı aşağı yönlü risklerin ve 
artırılan kısıtlamaların etkisiyle 
Şubat’ta geriledi. Avrupa Otomo-
bil Üreticileri Birliği verilerine göre, 
AB ülkelerinde yeni araba tescil-
leri yıllık yüzde 20,3 düşüşle 850 
bin 170 araca geriledi. En büyük 
düşüşler yüzde 38 ile İspanya’da, 
yüzde 21 ile Fransa’da ve yüzde 19 
ile Almanya’da kaydedildi.

Ancak, Mart ayına ilişkin öncü 
göstergeler toparlanmaya işaret 
ediyor. Kurumsal yatırımcı ve 
analistlerin ekonomiye duyduğu 
güveni gösteren ZEW Ekonomik 

Beklenti Endeksi, Euro Bölgesi’nde 
Mart’ta aylık bazda 8,9 puan arta-
rak 74 puana çıktı. Nisan itibariyle 
ikinci çeyreğin başlamasıyla güven 
ortamının daha da güçlenmesi 
bekleniyor.

ALMANYA
Almanya’nın öncü kurumla-

rından olan Dünya Ekonomisi 
Enstitüsü, Almanya ekonomisi-
nin 2021’de kriz öncesi düzeye 
dönmesinin beklendiğini açıkladı. 
İkinci çeyrekte toparlanmanın 
güçleneceğini ve üçüncü çeyrekte 
pandemi öncesi döneme dönü-
leceğini öngören enstitü, aşılama 
kampanyasının hız kazanmasıyla 
üretim ve ihracatta beklenen artışı, 
söz konusu öngörüye gerekçe ola-
rak gösterdi. Enstitü, söz konusu 
iyimser beklentinin etkisiyle, 2021 
büyüme tahminini yüzde 3,1’den 
yüzde 3,7’ye, 2022 beklentisini ise 
yüzde 4,5’den yüzde 4,8’e yük-
seltti. 

Bir diğer olumlu gelişme olarak 
Almanya’nın ticaret fazlası Ara-
lık’ta 16,1 milyar Euro’dan Ocak’ta 
22,2 milyar Euro’ya yükseldi. Yıllık 
bazda ihracat yüzde 8 artışla 98,1 
milyar Euro, ithalat ise yüzde 9,8 
artışla 83,8 milyar Euro oldu. Dış 
ticarette asıl güçlenme ise Mart ve 
özellikle ikinci çeyreğin başlayaca-
ğı Nisan’da bekleniyor.

Söz konusu olumlu gelişmele-
rin etkisiyle Almanya’da Ekonomik 
Araştırmalar Merkezi’nin hazırla-
dığı ZEW ekonomik beklenti en-
deksi Mart’ta beklentilerden daha 
olumlu düzeyde gerçekleşerek 71,2 
puandan, 76,6 puana yükseldi. 
Mevcut durum endeksi de olumlu 
bir gelişmeyle Şubat’taki -67,2 
düzeyinde, -61 düzeyine yükseldi. 
Açıklanan veriler ekonomideki 
mevcut durumun ve beklentilerin 
öngörülenden daha iyi olduğuna 
işaret ediyor. Ekonomik Araştır-
malar Merkezi, endekslere ilişkin 
yaptığı değerlendirmede, sonba-
har aylarına kadar Alman nüfusu-
nun yüzde 70’inin aşılanmasının 
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tamamlanacağına ilişkin beklen-
tilerin, piyasalardaki iyimserliği 
artırdığını belirtti. 

İNGİLTERE
Mutasyon vakalarının mer-

kezlerinden biri olarak gösterilen 
İngiltere’de kısıtlamaların yarattığı 
mali baskı devam ediyor. İngiliz 
Hükümeti, Şubat’ta rekor düzey 
olarak nitelendirilen 19,1 milyar 
Sterlin tutarında borçlandı. Söz ko-
nusu tutar, 1993 yılından bu yana 
en yüksek Şubat ayı borçlanması 
oldu. Borçlanma yıllık bazda ise 
17,6 milyar düzeyinde artış kaydet-
ti. Ülkenin toplam kamu borcu ise 
2,1 trilyon Dolar’a ulaşarak, küresel 
ölçekte de ilk sıralara yükseldi. 

Ancak, artan borçlanmaya rağ-
men büyüme verisi beklentilerden 
olumlu seyrediyor. Öncü göster-
gelere göre, İngiltere ekonomisi 
Şubat’ta yüzde 4,9’luk daralma 
beklentisinden daha iyi bir perfor-
mans göstererek yüzde 2,9 daraldı. 
Mart ve Nisan aylarına yönelik 
iyimser beklentiler ise toparlan-
manın ivme kazanacağına işaret 
ediyor. İyimser beklentilerin ve aşı-
lama çalışmalarının hızlanmasının 
etkisiyle, tüketici güveni Mart’ta 
son bir yılın en yüksek seviyesine 
çıkarak, -23 seviyesinden -16’ya 
yükseldi. Tüketicilerin gelecek bir 
yıl için kendi finansal durumlarına 
yönelik  beklentilerini gösteren 
endeks ise 7 puan artarak son 3 
yılın en yüksek düzeyi olan 10’a 
yükseldi.

İngiltere Merkez Bankası (BOE), 
gerçekleştirdiği güncel toplantıda 
gösterge faiz oranı ve varlık alım 
programında bir değişikliğe gitme-
di. Böylece, faiz oranı beklentilere 
uygun olarak yüzde 0,1 düzeyinde 
kaldı. Varlık Alım Programı da bek-
lentilere uygun olarak, 895 milyar 
Sterlin düzeyinde kaldı.

JAPONYA
Japonya’da sanayi üretimi 

Ocak’ta aylık yüzde 4,3 artarken, 
yıllık bazda yüzde 5,2 azaldı. Yeni 

sevkiyatlar yıllık bazda yüzde 5,1 
düşerken, stoklar ise yüzde 10,3 
azaldı. Diğer taraftan, tüketici enf-
lasyonu Ocak’tan sonra Şubat’ta 
da düşüş kaydetmeye devam etti 
ve yüzde 0,4 oranında azaldı. Taze 
gıda ve enerji fiyatları hariç tutu-
larak hesaplanan çekirdek fiyatlar 
ise Şubat’ta yüzde 0,2 arttı. 

Bir diğer önemli makro ekono-
mik gösterge olan ticaret dengesi, 
Şubat’ta 1,9 milyar Dolar açık verdi. 
Ocak ayında yüzde 6,4 oranında 
artan ihracatın, Şubat’ta yüzde 0,8 
daralma beklentisinden daha kötü 
bir performans sergileyerek yüzde 
4,5 daralması, ithalatın yüzde 11,8 
oranında artması dış ticaret açığı-
nın ortaya çıkmasında etkili oldu. 
Dış ticaret dengesindeki bozulma, 
önemli bir ihracatçı ülke olan Ja-
ponya’nın ekonomik toparlanması-
nın gecikmesine sebep oluyor.  

Japonya Merkez Bankası (BOJ), 
gerçekleştirdiği güncel toplan-
tıda faiz oranında değişikliğe 
gitmeyerek yüzde -0,1 düzeyinde 
sabit bıraktı. Piyasa beklentilerine 
uygun gerçekleşen karar ile faiz 
oranı, 2016 Ocak’tan beri en düşük 
düzeyinde kalmaya devam ediyor. 
Banka konuya ilişkin yaptığı açıkla-
mada, yüzde 2 enflasyon hedefini 
tutturmak için parasal gevşemenin 
sürdürülebilir bir şekilde devam  
ettirileceğini belirtti. 

ÇİN
Pandemiyi kontrol altına almayı 

başararak kısıtlamaları nerdeyse 
tamamen kaldırmayı başarmasıyla 
gündeme gelen Çin’de ekonomi 
güçlü toparlanmasını sürdürüyor. 
2021’in ilk iki ayında sanayi üretimi 
yüzde 35 oranında artarak ciddi 
düzeyde yükseliş kaydetti. Aynı 
dönemde toparlanmanın etkisiyle, 
hane halkı tüketimi de arttı. Çin 
ulusal yönetimi, 2021 için belir-
lenen yüzde 6 büyüme hedefini 
gerçekleştirmek için gerekli tüm 
politikaların uygulanacağını be-
lirtti. Ekonomistler de Çin ekono-
misindeki güçlü seyrin gelecek 

dönemde de devam edeceğini 
öngörüyor.  

Çin Merkez Bankası (PBOC), 
2021’de uygulanacak para politi-
kasının finansal riskleri azaltarak 
ekonomik büyümeye odaklanaca-
ğını açıkladı. Çin’in makro kaldıraç 
rasyosunun istikrarlı görünümünü 
sürdürdüğünü açıklayan PBOC, 
ekonomik varlıkların teşvik edile-
rek, finansal risklerin oluşmasını 
engelleme politikasına odaklana-
caklarını belirtti. Diğer taraftan, 
pandemi kaynaklı ekonomik kriz-
den en çok etkilenen ve istihdamı 
destekleyen küçük firmalara sağ-
lanan desteklere devam edileceği 
sinyali verildi. 

Çin’de tüketici fiyat endeksi 
Şubat’ta aylık bazda yüzde 0,6 
artarken, yıllık bazda yüzde 0,2 
azaldı. Böylece iki aylık dönemde 
tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 
0,3 azalma kaydetti. Şubat’ta üre-
tici fiyatları aylık bazda yüzde 0,8, 
yıllık bazda ise yüzde 1,7 artışla, 
Kasım 2018’den beri en yüksek 
seviyesine çıktı. Yılın ilk 2 aylık 
dönemindeki üretici fiyatları ise 
yüzde 1 artmış oldu. 

HİNDİSTAN
Son dönemlerde sınır bölgele-

rinde yaşadığı askeri gerginliklerle 
gündeme gelen Hindistan söz 
konusu gerginlikleri azaltmaya yö-
nelik ateşkes girişimlerine yoğun-
laştı. Bu kapsamda, Hindistan ve 
Pakistan, Keşmir sınırında ateşkes 
sağlanması konusunda uzlaşmaya 
vardı. Hindistan bir diğer çatışma 
yaşadığı ülke olan Çin ile de uzlaş-
maya vardı ve iki ülke Ladakh sınır 
bölgesindeki askeri geri çekilme 
sürecini tamamladı. Ateşkesin 2021 
yılında korunması halinde komşu 
ülkelerle yeni bir politik ve ekono-
mik diyalog sürecinin geliştirilmesi 
mümkün olabilir. 

Kripto para birimleri küresel 
ölçekte gündem olmaya devam 
ederken, Hindistan Hükümeti, 
kripto para birimlerini yasaklayan 
bir yasa teklifi üzerinde çalışıldığını 
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açıkladı. Yeni tasarının yasalaşması 
halinde, kripto para birimleri ile 
işlem yapanlar, para birimlerini bu-
lunduranlar ve yeni bir para birimi 
oluşturanlar hakkında cezai işlem 
uygulanabilecek ve Hindistan krip-
to para birimlerini bulundurmayı 
yasaklayan ilk ülke olacak.

Son dönemlerde, konteyner 
darboğazının küresel ölçekte dış 
ticareti geciktirici ve bozucu etki-
lerde bulunması üzerine, Hindistan 
Hükümeti harekete geçerek, kendi 
yerel konteyner üretimine başla-
mak üzere harekete geçti. Önemli 
bir dış ticaret ülkesi olan kontey-
nerler konusunda büyük oranda 
Çin’e bağımlı olan Hindistan, bu 
hamlesiyle ihracat hacmini de 
artırmayı hedefliyor. 

BREZİLYA
Brezilya mutasyonu, ülke gene-

linde yeni ve ağır bir vaka dalgası-
na sebep olmaya devam ederken, 
yeni kısıtlamalar ekonomik görü-
nüm üzerinde tekrar bozucu etki 
yaratmaya başladı. Ülkede tüketici 
güveni Mart’ta 9,8 puanlık düşüşle 
son 10 ayın en düşük düzeyi olan 
68,2’ye geriledi. Böylece, tüketici 
güveninde 2005’den beri en büyük 
üçüncü düşüş kaydedilmiş oldu.

Brezilya Merkez Bankası, 
gerçekleştirdiği güncel toplantıda 
faiz oranını 75 baz puan artırarak 
yüzde 2’den yüzde 2,75’e yükseltti. 
2015’ten beri ilk kez faiz artırımına 
giden Merkez Bankası’nın söz ko-
nusu kararı almasında, pandeminin 
yarattığı artan kur ve enflasyonist 
belirsizlikler etkili oldu. Ülkede 
sanayi kesimi ise, artan faizlerin 
kredibiliteyi ve yatırımları azal-
tacağı yönünde endişelerini dile 
getirdi.

Güncel ekonomik gelişmeleri 
değerlendiren Brezilya Ekonomi 
Bakanlığı, artan belirsizliklere 
rağmen 2021 büyüme öngörü-
sünü yüzde 3,2 oranında sabit 
tuttu. 2022 yılına yönelik büyüme 
öngörüsü de yüzde 2,5 oranında 
korunuyor. Diğer taraftan, Ekono-

mi Bakanlığı, artan gıda fiyatları 
sebebiyle 2021 yıllık enflasyonun 
yüzde 4,4 oranında gerçekleşece-
ğini öngörüyor.

GÜNEY KORE
Güney Kore Merkez Bankası 

(BOK), gerçekleştirdiği güncel 
toplantıda faiz oranını değiştirme-
yerek yüzde 0,50 düzeyinde sabit 
bıraktı. Piyasa beklentilerine uygun 
gerçekleştirilen karar, üst üste 6. 
kez faiz değişikliğine gidilmeyen 
toplantı oldu. 2020’de toplam 75 
baz puan faiz indirimi gerçekleşti-
ren Merkez Bankası’nın yakın gele-
cekte faiz oranlarını sabit tutacağı 
öngörülüyor. Diğer taraftan, enf-
lasyon Merkez Bankası tarafından 
yüzde 2 olarak belirlenen hedefin 
altında seyrediyor.  

Güney Kore’de artırılan önlem-
lerle birlikte, aşılama çalışmala-
rının da hız kazanması, ekonomi 
görünüme ilişkin iyimserliğin 
güçlenmesini sağlıyor. Güney 
Kore Merkez Bankası yılın başında 
2021’ yönelik yüzde 3’lük büyüme 
öngörüsünde bulunmuşken, son 
gelişmelerle birlikte büyümenin en 
az %3,2 düzeyinde gerçekleşmesi 
bekleniyor. Diğer taraftan ekono-
mistler, artan borçluluk oranının 
2021’de de ekonomi üzerindeki en 
önemi baskı unsuru olmaya devam 
edeceğini belirtiyor.

Güney Kore Ekonomi ve Finans 
Bakanlığı, güncel gelişmelere dair 

bir değerlendirme raporu yayınla-
yarak, belirsizliklerin hakimiyetini 
sürdürdüğünü ancak ihracatta ve 
yatırımlarda güçlü toparlanma 
işaretleri gelmesi sebebiyle, eko-
nomik görünümün özellikle ikinci 
çeyrekle birlikte güç kazanacağını 
belirtti.

RUSYA
Rusya’da pandeminin olumsuz 

etkileri ve ekonomik görünümdeki 
belirsizlikler ilk çeyrekte de etkili 
olmaya devam ediyor. Sanayi üre-
tim endeksi Şubat’ta yıllık bazda 
yüzde 3,7 düşüş kaydetti. Yılın ilk 
iki ayında ise yıllık bazda ortalama 
yüzde 2,7 üretim düşüşü kaydedil-
miş oldu.

Diğer taraftan, Rusya Ekonomi 
Bakanlığı tarafından 2021 Şubat’ta 
ekonominin yıllık bazda yüzde 
2,8 oranında daralma kaydettiği 
açıklandı. Bu bakımdan, 2020’de 
yüzde 3,1 küçülen Rusya ekono-
misinin toparlanmasının, 2021’in 
ikinci ve üçüncü çeyreğine sarka-
cağa düşünülüyor.

Rusya Merkez Bankası (BOR), 
gerçekleştirdiği güncel toplantıda 
sürpriz bir kararla faiz oranını artır-
dı. 25 baz puan artışla, yüzde 4,50 
düzeyine çıkarılan faiz oranının 
sabit bırakılacağı öngörülüyordu. 
Merkez Bankası, artırım kararı ile 
ilgili artan belirsizliklerin enflas-
yonist baskıyı güçlendirmesini 
gerekçe gösterdi.

GÖSTERGE
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Ege Bölgesi’nin Şubat ihracatı 
yüzde 16 arttı

Ocak-Şubat döneminde 
yüzde 4 yükselişle 2 
milyar 234 milyon dolarlık 

ihracata imza atan Egeli firmalar, 
son bir yıllık dönemde 13 milyar 
83 milyon dolarlık ihracat 
rakamına ulaştı.

Ege İhracatçı Birlikleri 
bünyesindeki Ege Tekstil ve 
Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 
yüzde 65’lik artışla 27 milyon 
doları Türkiye’ye kazandırarak 
Şubat ayının artış rekortmeni 
oldu.

Ege Demir ve Demirdışı 
Metaller İhracatçıları Birliği Şubat 
ayında ihracatını yüzde 42 artışla 

155 milyon dolara taşıyarak 
birinci sırada, Ege Hazırgiyim ve 
Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 
ise 116 milyon dolarla ikinci sırada 
yer aldı.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal 
Mamuller İhracatçıları Birliği 
ihracatını yüzde 11 yükselterek 90 
milyon dolarla Şubat ayını geride 
bıraktı.

Yaş meyve sebze ihracatı 
yüzde 12’lik artışla 19 milyon 
dolara yükselirken, meyve sebze 
mamulleri ihracatı ise yüzde 
22’lik yükselişle 59 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. Ege Yaş 
Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 

toplamda yüzde 19 artışla 79 
milyon dolarlık ihracata imza attı.

Ege Maden İhracatçıları 
Birliği yüzde 17 artışla 68 milyon 
dolarlık ihracat gerçekleştirirken, 
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği ise yüzde 5 
artışla 63 milyon dolar ihracat 
rakamıyla Şubat ayını geride 
bıraktı.

Ege Hububat Bakliyat 
Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği yüzde 64 
yükselişle 53 milyon dolar, 
Ege Mobilya Kağıt ve Orman 
Ürünleri İhracatçıları Birliği 52 
milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye 

Bölgenin Şubat ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 1 milyar 172 
milyon dolar şeklinde kayıtlara geçti
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kazandırdı.
Ege Tütün İhracatçıları Birliği’nin 

ihracatı ise 45 milyon dolar olarak 
kayıtlara geçti.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı 
İhracatçıları Birliği ise yüzde 4 
artışla 15 milyon doları, Ege Deri 
ve Deri Mamulleri İhracatçıları 
Birliği ise 12 milyon dolarlık ihracatı 
hanesine yazdırdı.

Sanayi ihracatında 
yüzde 20 artış
Ege İhracatçı Birlikleri 

Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 
“12 ihracatçı birliğimizin 8 tanesi 
Şubat ayında ihracatını arttırdı, 
iki Birliğimiz geçen seneki ihracat 
seviyesini korurken, diğer iki 
Birliğimizin ihracatı ise geçen yılki 
performansının gerisinde kaldı. 
Üyelerimizin sanayi ürünleri ihracatı 
yüzde 20 artarak 702 milyon dolara 
ulaştı. Tarım ürünleri ihracatı ise 
yüzde 9 yükselişle 402 milyon 
dolar olarak gerçekleşti. Madencilik 
sektörümüzün ihracatı ise yüzde 
17 artışla 68 milyon dolara 
ulaştı. Şubat ayında 164 ülkeye 
ihracat gerçekleştirdik. 95 ülkeye 
ihracatımızı artırmayı başardık. En 
çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 
10 ülke arasında; 142 milyon dolarla 
Almanya, 88 milyon dolarla ABD, 
75 milyon dolarla Birleşik Krallık, 
64 milyon dolarla İtalya ve İspanya, 
61 milyon dolarla Fransa, 47 milyon 
dolarla Hollanda, 33 milyon dolarla 
Belçika, 30 milyon dolarla İsrail, 27 
milyon dolarla Polonya yer alıyor” 
dedi.

AB’ye ihracat 
yüzde 16 arttı
Ege İhracatçı Birlikleri üyesi 

firmaların Avrupa Birliği ülkelerine 
ihracatı Şubat ayında yüzde 16’lık 
artışla 563 milyon dolara ulaştı.

Bölge, Ortadoğu ülkelerine 
131 milyon dolarlık ihracat 
gerçekleştirdi. Amerika ülkelerine 
ihracat yüzde 44 artarak 125 
milyon dolara, Asya ve Okyanusya 
ülkelerine ise yüzde 62 yükselişle 

90 milyon dolara ulaştı. Diğer 
Avrupa ülkelerine yüzde 19’luk 
artışla 90 milyon dolarlık, Afrika 
ülkelerine 69 milyon dolarlık, 
Eski Doğu Bloku ülkelerine 

yüzde 19 artışla 64 milyon dolar, 
Serbest Bölgelere yüzde 24 
artışla 25 milyon dolar, Türk 
Cumhuriyetleri’ne yüzde 14 artışla 
14 milyon dolarlık ürün satıldı.

GÖSTERGE

Ticaret Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca ortaklaşa 
düzenlenen Dış Ticaret Meslek Liseleri Tanıtım ve Alt Protokol 
İmza Töreni’ne katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu okullarda 
uluslararası ticaret ortamına uygun, zengin ve etkili bir müfredatla dış 
ticarete yönelik mesleki eğitim sağlanması yönünde tüm hazırlıkların 
ve altyapının tamamlandığını söyledi.

Gençler için en etkin ve en doğru müfredat içeriğini 
belirleyebilmek ve okulların “yeni nesil dış ticaret meslek liseleri” 
olarak faaliyet gösterebilmelerini sağlamak için ilgili tüm paydaşların 
katılımıyla bir çalıştay gerçekleştirdiklerini ifade eden Pekcan, “Bu 
kapsamda e-ticaret uygulamaları, dış ticarette riskler ve korunma 
yöntemleri, dış ticaret istihbaratı, uluslararası ve dijital pazarlama gibi 
güncel konular da müfredata eklendi. Etkin bir dış ticaret için yabancı 
dil bilgisinin önemine istinaden İngilizce’nin yanı sıra ikinci yabancı 
dil olarak Çince, Rusça, İspanyolca, Portekizce ve Japonca gibi 
çoklu coğrafyalarda konuşulan diller de okullarımızın müfredatına 
alınmıştır. Öğrencilere, staj, burs ve diğer istihdamı kolaylaştırıcı 
imkanlar sağlanmasını, beceri, eğitim ve staj uygulamalarının gerçek 
hizmet ve üretim ortamlarında yapılmasını, öğretmenlere yönelik 
olarak uygulamalı hizmet içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini, 
alanında uzman konuşmacıların katılımıyla düzenlenecek olan 
toplantı, seminer ve konferanslarla söz konusu okullardaki öğrenci 
ve öğretmenlerin mesleki ve teknik farkındalıklarının geliştirilmesini 
ve açılacak yarışmalarla öğrencilerin bilgilerini değerlendirmelerine 
katkı sağlanmasını hedefliyoruz” dedi.

İzmir, İstanbul, Gaziantep ve Mersin’de başlatılacak
Pekcan, projenin ilk aşamasına İstanbul, Gaziantep, Mersin ve 

İzmir gibi ihracatta hareketli illerden başlayacakları bilgisini vererek, 
“Bu 4 ilimizdeki 6 proje okulumuzda, şimdilik 305 öğrencimiz ve 
63 öğretmenimizle yola çıktık. Önümüzdeki eğitim öğretim dönemi 
ve takip eden eğitim-öğretim yıllarıyla bu okullarımıza önemli bir 
talep olacağını ve öğrenci sayılarında hızlı bir artış göreceğimizi 
değerlendiriyorum” diye konuştu.

Dış ticaret 
meslek liseleri 
nitelikli insan 
kaynağı 
yetiştirecek
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Şubat ayında Türkiye’nin 
ihracatı, pandemiden dolayı 
yaşanan talep daralmasına 

rağmen geçen yılın aynı ayına 
göre, yüzde 9,6’lık artışla 16 milyar 
12 milyon dolara ulaşarak Cum-
huriyet tarihinin en yüksek şubat 
ayı ihracat rakamı oldu. İthalat ise 
şubat ayında, 2020’nin aynı ayına 
göre yüzde 9,8 artarak 19 milyar 
372 milyon dolara ulaştı. Bu ayda 
dış ticaret hacmi yüzde 9,71 artışla 
35 milyar 384 milyon dolara çıktı. 
Dış ticaret açığı ise 3 milyar 360 
milyon dolar olarak gerçekleşti. 
İhracatın ithalatı karşılama oranı 
yüzde 82,7 olurken, altın hariç ih-
racatın ithalatı karşılama oranının 
yüzde 86,4 olduğu açıklandı.

Hammadde 
ihracat-ithalat lideri
Şubat ayında en çok 

ihracat 7 milyar 800 
milyon dolarla hammadde 
grubunda yapılırken, bu 
grubu sırasıyla 6 milyar 
292 milyon dolarla tü-
ketim malları ve 1 milyar 
829 milyon dolarla yatırım 
(sermaye) malları takip 
etti. En çok ithalat da 14 
milyar 564 milyon dolar-
la hammadde grubunda 
gerçekleşti. Bu grubu, 2 
milyar 651 milyon dolarla 
yatırım malları ve 2 milyar 
114 milyon dolarla tüketim 
malları takip etti.

Şubat ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre 22 
sektör ihracatını artırdı. 

Özellikle en güçlü performansa 
imza atan sektörler; yüzde 47 
artışla 415,6 milyon dolara ulaşan 
madencilik, yüzde 34 artışla 233,2 
milyon dolara ulaşan savunma ile 
havacılık ve yüzde 25 artışla 16,3 
milyon dolara ulaşan süs bitkileri 
sektörleri oldu. En dikkat çekici 
düşüş ise yüzde 90,2 ile gemi 
ve yat sektöründe yaşandı. Süs 
bitkilerindeki ihracat artışında 14 
Şubat Sevgililer Günü etkili oldu. 
58 ilin ihracatını artırdığı şubat 
ayında 1.538 firma ilk kez ihracata 
katılırken, 2 milyar 536 milyon 
dolarla otomotiv sektörü liderliğini 
korudu. Otomotivi 1 milyar 679 
milyon dolarla kimyevi maddeler 
sektörü, 1 milyar 517 milyon dolarla 
ise hazır giyim izledi.

Ürün grupları incelendiğinde; 

madencilik ürünleri yüzde 52,6 
artarken, tarım ürünlerindeki artış 
yüzde 6,5 oldu. Sanayi ürünlerinde 
ise yüzde 2,4’lük düşüş yaşandı.

Birleşik Krallık’ta 
STA katkısı
Şubat ayında en çok ihracat 

yapılan ilk 10 ülke aynı kalırken, 
en fazla ihracat yine Almanya’ya 
yapıldı. En çok ihracat gerçek-
leştirilen ilk 3 ülke; 1 milyar 498 
milyon dolarla Almanya, 968 
milyon dolarla Birleşik Krallık, 917 
milyon dolarla ABD oldu. Birleşik 
Krallık’taki artışta iki ülke arasında 
imzalanan STA anlaşması etkili 
oldu. Ocak ayında en çok ihracat 
yapılan 4’üncü ülke olan Birleşik 
Krallık, STA’nın da pozitif etkisiyle 
şubatta 2’nci sıraya yükseldi.

Türkiye’nin Şubat ihracatı 
16 milyar dolar

Türkiye’nin ihracatı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 9,6’lık artışla 16 milyar dolara 
yükseldi. Üç aydır üst üste rekor büyümeye imza atan ihracatçılar, yılsonu 184 milyar dolar 

olan ihracat hedeflerini de 200 milyar dolara revize etti.

Türkiye’nin savunma sanayi ihracatı son 5 yılda 
yüzde 30 arttı, ithalatı yüzde 59 geriledi

Türkiye’nin silah ihracatı, savunma sanayi alanında yerli ve milli imkanlarla 
geliştirilen sistemlerinin sayısının artmasıyla 2016-2020 yıllarını kapsayan 5 
yıllık dönemde, 2011-2015’e göre yüzde 30 artarken, ithalatı yüzde 59 azaldı.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) 2016-
2020 dönemine ait uluslararası silah satışlarına ait bilgilerin yer aldığı 
raporu, yayımlandı. Buna göre, Türkiye, 2016-2020 yıllarını kapsayan 5 yıllık 
dönemde, 2011-2015’e göre silah ihracatını yüzde 30 artırırken, ithalatını 
yüzde 59 azalttı.

Türkiye bu alanda, 2015-2019 döneminde en çok ihracat yapan 14’üncü 
ülkeyken, 2016-2020 döneminde 13’üncülüğe yükseldi. İthalatta ise aynı 
periyotlarda 15’inci sıradan 20’inci sıraya indi.

ABD’den yapılan ithalattaki değişim dikkati çekti. Türkiye’nin bu alanda 
ABD’den yaptığı ithalat 2016-2020 döneminde, 2011-2015’e göre yüzde 81 
azaldı. Türkiye bu dönemde ABD’den ithalat yapan 3. ülke konumundan 19. 
ülke konumuna geldi.
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Sanayi üretim endeksi, ocak ayında aylık bazda yüzde 1; geçen yılın aynı ayına göre ise 
yüzde 11,4 artış kaydetti. Beklenti yıllık bazda yüzde 8,3 civarı artış olacağı yönündeydi.

GÖSTERGE

TÜİK, Sanayi Üretim 
Endeksi’nin ocak ayı verisini 
açıkladı. Buna göre, sanayi 

üretimi geçen ocak ayında bir 
önceki aya göre yüzde 1; bir 
önceki yılın aynı ayına göre ise 
yüzde 11,4 artış kaydetti. 

Sanayinin alt sektörleri 
(2015=100 referans yıllı) 
incelendiğinde, 2021 yılı Ocak 
ayında madencilik ve taşocakçılığı 
sektörü endeksi bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 15,4 ve 
imalat sanayi sektörü endeksi 
yüzde 12,1 artarken, elektrik, gaz, 
buhar ve iklimlendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü endeksi yüzde 
0,1 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri 
incelendiğinde, 2021 yılı Ocak ayında madencilik ve 
taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre 
yüzde 6,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 
1,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme 
üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,6 azaldı.

Şubatta kapasite kullanımı yüzde 74,9
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı 

(KKO), Şubat ayında bir önceki aya göre 0,5 puan 

azalarak yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti. KKO, 
ocak ayında yüzde 75,4 seviyesindeydi.

Merkez Bankası verilerine göre; 2021 yılı Şubat 
ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1758 
işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen 
yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. Mevsimsel 
etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-
MA), bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 
75,5 seviyesinde gerçekleşti.

Sanayi üretimi 
yıllık bazda 
yüzde 11,4 arttı
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Cari denge Ocak’ta ayında 
beklentilerin üzerinde açık verdi

Cari işlemler hesabı, 
Ocak ayında 1,87 
milyar dolar açık 

verdi. Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası (TCMB) 
tarafından yapılan 
açıklamaya göre, cari 
işlemler açığı, bir önceki 
yılın Ocak ayına göre 166 
milyon dolar azalarak 1 
milyar 867 milyon dolara 
geriledi ve bunun sonucunda on iki aylık dönemde 
36 milyar 599 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 1 milyar 
177 milyon dolar fazla verdi. Altın ve enerji hariç 
cari işlemler hesabı bir önceki yılın ocak ayında 3 
milyar 24 milyon dolar fazla vermişti. 

TCMB’den yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin bir 

önceki yılın aynı ayına göre 1.118 milyon dolar 
azalarak 455 milyon dolara gerilemesine rağmen, 
ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 
1.404 milyon dolar daralmayla 1.913 milyon dolara 
gerilemesi etkili olmuştur.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden 
kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına 
göre 739 milyon dolar tutarında azalarak 487 
milyon dolar olmuştur.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan 
net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 89 
milyon dolar artarak 472 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir.

İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı net girişler 
ise, bir önceki yılın aynı ayına göre 31 milyon dolar 
azalarak 63 milyon dolar olmuştur.

Finans hesabı
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net 

girişler 194 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
Portföy yatırımları 4.830 milyon dolar tutarında 

net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla 
incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi 
piyasasında 293 milyon dolar net satış, devlet iç 
borçlanma senetleri piyasasında ise 924 milyon 
dolar net alış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak 
bankalar 857 milyon dolar, Genel Hükümet 3.500 
milyon dolar net borçlanma yapmıştır.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt 
dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 
5.919 milyon dolar artış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, 
yabancı para cinsinden 1.478 milyon dolar ve Türk 
Lirası cinsinden 1.532 milyon dolar olmak üzere 
toplam 3.010 milyon dolar net artış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak 
bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 291 milyon 
dolar ve 36 milyon dolar net geri ödeme, diğer 
sektörler ise 256 milyon dolar net kullanım 
gerçekleştirmiştir. Resmi rezervlerde bu ayda 3.570 
milyon dolar net artış gözlenmiştir.”

TCMB, cari işlemler hesabının ocak ayında 1,87 milyar dolar açık verdiğini açıkladı.
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Türkiye İstatistik Kurumu ilk 
revize işsizlik verilerini açık-
ladı. Buna göre Ocak ayında 

işsizlik yüzde 12,2 oldu. Mevsim 
etkisinden arındırılmamış işsiz-
lik ise aynı dönemde yüzde 13,4 
olarak kaydedildi. Genç nüfusta 
işsizlik yüzde 24,7 olurken, tarım 
dışı işsizlik oranı yüzde 14,2 olarak 
gerçekleşti. Ocak’ta revize veriler 
içinde yayımlanmaya başlayan atıl 
işgücü oranı ise yüzde 29,1 oldu

Türkiye genelinde 15 ve daha 
yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 
2021 yılı Ocak ayında bir önceki 
aya göre bin kişi azalarak 3 milyon 
861 bin kişi oldu.

TÜİK’in üç aylık hareketli orta-
lamalar yerine bağımsız aylık tah-
minler olarak yayımlaya başladığı 
verilere göre Ocak’ta genç nüfusta 
işsizlik yüzde 24,7 olarak kayde-
dildi. Bu grupta istihdam oranı 0,5 
puan artarak yüzde 30,1; işgücüne 
katılma oranı ise bir önceki aya 
göre 0,2 puan artarak 
yüzde 39,9 seviyesinde 
gerçekleşti.

Atıl işgücü 
yüzde 29,1
Mevsim etkisinden 

arındırılmış istihdam 
oranı yüzde 43,8 olurken 
işgücüne katılım oranı ise 
yüzde 49,9 olarak gerçek-
leşti. Mevsim etkisinden 
arındırılmamış işsizlik oranı 
Ocak’ta yüzde 13,4 olarak 
kaydedildi.

Aylık olarak yayımla-
nan verilerde atıl işgücü 
veri seti de yer aldı. Buna 
göre zamana bağlı eksik 
istihdam, potansiyel işgücü 
ve işsizlerden oluşan atıl 
işgücü oranı 2021 yılı Ocak 

ayında bir önceki aya göre 0,7 
puan artarak yüzde 29,1 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam 
ve işsizlerin bütünleşik oranı yüz-
de 19,7 iken, potansiyel işgücü ve 
işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 
22,5 olarak gerçekleşti.

İlk revize veriler
Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK) işsizlik verilerinde revizyon 
kararı almıştı. TÜİK daha önce AB 
ülkelerinin tanım ve standartlarına 
uyum kapsamında işgücü istatis-
tiklerinde revizyon gerçekleştire-

ceğini, yeni veri setinin üçer aylık 
hareketli ortalamalar yerine aylık 
tahminlere ilişkin sonuçlar içe-
receğini açıklamanın 12 Nisan’da 
başlayacağını açıklamıştı.

TÜİK Salı akşamı yayımladığı 
bir açıklamada “Yürütülen reviz-
yon çalışması öngörülen tarihten 
önce tamamlanmış olup erteleme 
ihtiyacı ortadan kalkmıştır. Bu se-
beple, 10 Mart 2021 tarihinde Ka-
sım-Aralık-Ocak aylarını kapsayan 
Aralık 2020 dönemi yerine, 2021 
Ocak ayı verileri yayımlanacaktır” 
denilmişti.

Ocak’ta işsizlik yüzde 12,2; 
atıl işgücü yüzde 29,1

2020’de işsizlik oranı yüzde 13,2 oldu
TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz 

sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre 408 bin kişi azalarak 4 milyon 61 bin 
kişi oldu. İşsizlik oranı 0,5 puanlık azalış ile yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti. 
Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,7 puanlık azalış ile yüzde 15,3 oldu.

İstihdam oranı azaldı
İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 268 

bin kişi azalarak 26 milyon 812 bin kişi, istihdam oranı ise 2,9 puanlık azalış ile 
yüzde 42,8 oldu.

İşgücü 2020 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 676 bin kişi azalarak 30 
milyon 873 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 3,7 puanlık azalış ile %49,3 
olarak gerçekleşti.

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı yüzde 13,4, istihdam oranı yüzde 47,5 
oldu. 15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,6 puan azalışla 
yüzde 13,4; tarım dışı işsizlik oranı ise 0,7 puanlık azalışla yüzde 15,4 oldu. Bu 
yaş grubunda istihdam oranı 2,8 puanlık azalışla yüzde 47,5, işgücüne katılma 
oranı ise 3,6 puanlık azalışla yüzde 54,9 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 25,3; istihdam oranı yüzde 29,2 olarak 
gerçekleşti.
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Enflasyon Şubat ayında 
beklentilerin üzerinde arttı 
ve 1,5 yılın zirvesini gördü. 

TÜİK verilerine göre TÜFE aylık 
bazda yüzde 0,91 artarken, yıllık 
enflasyon yüzde 15,61’e çıktı. 
Üretici fiyatlarında ise yıllık 
yüzde 27 artış dikkat çekti.

Enflasyonda yükseliş eğilimi 
devam ederken uzmanların 
Nisan veya Mayıs ayında zirve 
yapmasını beklediği yıllık TÜFE, 
Şubat ayında beklenenden daha 
hızlı arttı ve 1,5 yılın en yüksek 
oranına çıktı. 

Tüketici fiyatları, Şubat 
ayında aylık yüzde 0,91 artış 
gösterdi. Bir önceki ay yüzde 
14,97 olan yıllık enflasyon 
yüzde 15,61’e yükseldi. 
Böylece yıllık enflasyonda 
Temmuz 2019’dan bu 
yana en yüksek seviye 
görüldü. Piyasanın Şubat 
ayı tahminleri aylık yüzde 
0,75 ve yıllık 15,45 artış 
olacağı yönündeydi.

Merkez Bankası ‘nın 
2021 sonu için yüzde 
9,4 enflasyon tahminini 
bulunurken, piyasada 
beklenti enflasyonun 
yüzde 16 etrafında Nisan 
ayında tepe yaptıktan 
sonra yılı yüzde 11 
civarında tamamlayacağı 

yönünde.
TÜİK verilerine göre; 

TÜFE’de (2003=100) 2021 yılı 
Şubat ayında bir önceki aya 
göre yüzde 0,91, bir önceki 
yılın Aralık ayına göre yüzde 
2,60, bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 15,61 ve on iki aylık 
ortalamalara göre yüzde 12,81 
artış gerçekleşti.

En yüksek artış 
ev eşyasında
Bir önceki yılın aynı ayına 

göre artışın düşük olduğu diğer 
ana gruplar sırasıyla, yüzde 
6,13 ile eğitim, yüzde 6,31 ile 
giyim ve ayakkabı ve yüzde 

7,15 ile haberleşme oldu. Buna 
karşılık, bir önceki yılın aynı 
ayına göre artışın yüksek olduğu 
ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 
23,74 ile ev eşyası, yüzde 22,47 
ile ulaştırma ve yüzde 20,61 ile 
çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Ana harcama grupları
Ana harcama grupları 

itibarıyla 2021 yılı Şubat ayında 
düşüş gösteren diğer ana 
gruplar yüzde 0,98 ile eğlence 
ve kültür ve yüzde 0,93 ile 
giyim ve ayakkabı oldu. Buna 
karşılık, ana harcama grupları 
itibarıyla 2021 yılı Şubat ayında 
artışın yüksek olduğu gruplar 

Enflasyon, 
Şubat’ta 
yıllık bazda 
yüzde 15,61

Euro Bölgesi’nde 
enflasyon değişmedi

Euro Bölgesi enflasyonu geçtiğimiz Ocak ayında beklentilere paralel 
olarak yatay seyretti. Uzmanlar, mevcut verilerin önümüzdeki aylarda tüketici 
fiyatlarında geçici ancak sert bir yükseliş yaşanmasının muhtemel olduğunu 
gösterdiğini belirtiyor.

Avrupa Birliği istatistik kurumu Eurostat verileri, Euro kullanan 19 ülkede 
fiyatların beklentilere paralel olarak ocakta aylık bazda yüzde 0,2; bir önceki 
yıla kıyasla yüzde 0,9 yükseldiğini gösterdi.

Kısa dönemli tek seferlik faktörlerin etkisiyle fiyatların daha da artma 
ihtimali görülürken, Euro Bölgesi’nde enflasyonun önümüzdeki aylarda 
Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yüzde 2’lik hedefini aşabileceği ve bankanın 
yıllık yüzde 1’lik ortalama enflasyon beklentisini zorlayabileceği ifade ediliyor.
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ise sırasıyla, yüzde 3,00 ile 
sağlık, yüzde 2,57 ile gıda ve 
alkolsüz içecekler ve yüzde 
1,32 ile lokanta ve oteller oldu.

Çekirdek enflasyon 
yüzde 16,21
Çekirdek enflasyondaki 

(C-Endeksi) yıllık artış yüzde 
16,21 oldu. Özel kapsamlı 
TÜFE göstergesi (B) yıllık 
yüzde 16,92, aylık yüzde 
0,79 arttı. İşlenmemiş gıda 
ürünleri, enerji, alkollü 
içkiler ve tütün ile altın hariç 
TÜFE’de 2021 yılı Şubat 
ayında bir önceki aya göre 
yüzde 0,79, bir önceki yılın 
Aralık ayına göre yüzde 2,44, 
bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 16,92 ve on iki 
aylık ortalamalara göre yüzde 
12,75 artış gerçekleşti.

Üretici fiyatlarında 
yıllık artış yüzde 27
Yurt içi üretici fiyatlarında da 

hızlı artış dikkat çekti. Yİ-ÜFE 
(2003=100) 2021 yılı Şubat ayında 
bir önceki aya göre yüzde 1,22, 
bir önceki yılın Aralık ayına göre 
yüzde 3,92, bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 27,09 ve on iki 
aylık ortalamalara göre yüzde 15,14 
artış gösterdi.

İmalat yıllık 
yüzde 29,57 arttı
Sanayinin dört sektörünün yıllık 

değişimleri; madencilik ve taşo-
cakçılığında yüzde 17,32, imalatta 
yüzde 29,57, elektrik, gaz üretimi 
ve dağıtımında yüzde 0,68, su 
temininde yüzde 27,31 artış olarak 
gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık de-
ğişimleri; ara malında yüzde 33,77; 
dayanıklı tüketim malında yüzde 
29,29; dayanıksız tüketim malında 
yüzde 22,81; enerjide yüzde 8,44 
ve sermaye malında yüzde 26,54 

artış olarak gerçekleşti.
Sanayinin dört sektörünün 

aylık değişimleri; madencilik ve 
taşocakçılığında yüzde 0,14 azalış, 
imalatta yüzde 1,56 artış, elektrik, 
gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 
1,73 azalış, su temininde yüzde 
1,06 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık de-
ğişimleri; ara malında yüzde 1,05, 
dayanıklı tüketim malında yüzde 
0,85, dayanıksız tüketim malında 
yüzde 2,44, enerjide yüzde 0,68 
artış, sermaye malında yüzde 0,48 
azalış olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 
Şubat ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerine 
göre bütçe dengesi Şubat’ta iki ayın ardından ilk kez 
fazla verdi. Verilere göre Şubat’ta bütçe 23,2 milyar 
TL fazla verdi. Şubat’ta faiz dışı fazla ise 35,9 milyar 
TL olarak kaydedildi.

Şubat’ta bütçe gelirleri 119,6 milyar TL olarak kay-
dedilirken, bütçe giderleri ise 96,4 milyar TL oldu.

Geçen yılın aynı döneminde merkezi yönetim 
bütçesi 7,4 milyar TL açık verirken, faiz dışı dengede 
ise 6,8 milyar TL açık kaydedilmişti.

Bütçe giderlerinin alt kalemlerine bakıldığında 
faiz harcamalarının 12 milyar 757 milyon TL, faiz hariç 

harcamaların ise 83 milyar 652 milyon TL olarak 
gerçekleştiği görüldü.

2021 yılı Şubat ayında bütçe giderleri içinde en 
yüksek payı yüzde 44,2 ile cari transferler aldı. Ra-
kamlara göre 2020 Şubat döneminde 37,2 milyar TL 
olan cari transferler Şubat 2021’de ise yüzde 15 artışla 
42,6 milyar TL olarak kaydedildi.

Şubat’ta vergi gelirleri arttı
Merkezi yönetim bütçe gelirleri Şubat ayı itibarıy-

la 119 milyar 579 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi 
gelirleri 98 milyar 437 milyon TL, genel bütçe vergi 
dışı gelirleri ise 16 milyar 234 milyon TL oldu.

Bütçe Şubat’ta 23,2 mİlyar TL fazla verdİ
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TÜRKİYE’NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ

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

*Çeyreklik açıklanmakta olup, III. çeyrek verileridir.  **Aylık bazda olanlar tescil değil, başvuru verileridir.
 Kaynak: TÜİK, TCMB, RİSK MERKEZİ, BUMKO, T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI, TOBB, TPMK, T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, ISO 
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Türkiye’nin en önemli ticari ortaklarından biri
FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ
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