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39 yıldır aralıksız gerçekleştirmekte olduğumuz, 
Üretimden Satışlarına Göre 100 Büyük Firma 
çalışmamız, firmaların beyannamelerine göre bir önceki 
yılın check up taramasını yapıp, önemli tespitler ve 
geleceğe dair yapılması gerekenleri ortaya koymaktadır. 

Veriler 2020 yılını içermekte olup, firmalarımızın bir 
kriz karşısında hem üretme gücünü,  hem de var olan 
hassasiyetlerini bir kez daha görmek açısından önemli 
sonuçlara ulaşılmıştır. 2020 yılı Pandeminin gölgesinde, 
planların dışında, belirsizliğin derin hissedildiği bir yıl idi.  

Her şeyden önce 100 büyük firmanın üretimden 
satışlarında yüzde 13’lük bir artış olumlu gibi görünse 
de, yüzde 15 olan TÜFE ve yüzde 25 olan yurt içi 
ÜFE’nin altındadır. 

Baktığımızda brüt karda da yüzde 42’lik bir artış 
görünmektedir. Ancak, bu sadece görünen kısımdır. 
Çünkü, bilanço zararındaki yüzde 246’lık artış, net karda 
yüzde -67’lik bir daralmaya sebep olmuştur. Kuşkusuz, 
2020 yılında TL’deki yüzde 24’lük değer kaybı, artan 
faiz oranları ve Pandemi ile birlikte artan mamul 
fiyatlarının nihai kullanıcıya birebir yansıtılamamasının 
verdiği kayıplar ana ekten olarak gözlenmektedir. 
Sonuç olarak, son 10 yılın en düşük satış karlılığı 
gerçekleşmiştir. 

Ne yazık ki, net ihracatçı olan İzmir’de 100 Büyük 
Firmamız net ithalatçı konumda olup, kapatılan 
sınırlar ve daralan talep ile ihracatta da yüzde 15’lik 
bir daralma gerçekleşmiştir. Pandemi kapsamında 
küresel mal ticaret hacminde de meydana gelen yüzde 
5’lik daralma karşısında beklenen bir gelişme olarak 
değerlendirebiliriz. 

Bu çalışmamızda ortaya çıkan ve yıllardır 
gözlemlemekte olduğumuz belki de en önemli, 
üzerinde düşünülmesi ve çözüm aranması gereken 

nokta, firmalarımızın finansal kırılganlık yapısıdır. Her ne 
kadar çalışmada yöntem değişikliğine gidilmiş olsa da, 
temel başlıklarda en dikkat çekici husus, son 10 yılın en 
olumsuz verilerinin gerçekleşmiş olmasıdır. 

Borçların aktifler içindeki payının yüzde 80 gibi 
çok yüksek oranda yer alması, kaynak yapısındaki 
dengesizliği gösterirken, yine borç/öz kaynaklar 
oranının yüzde 413 olması da, firmalarımızın borç 
çevirme riskini çarpıcı bir biçimde yansıtmaktadır. 

Ana hatları ile belirli başlıklarda firmalarımızın 
verdiği mesaj, finansal kırılganlığın her yıl artarak 
büyüdüğüdür. Bu da sürdürülebilir bir durum değildir. 
Satış var, ihracat var. Ancak, çok yüksek ve artan 
çeşitlilikteki maliyetlerle baş edebilmek de her geçen 
gün zorlaşmaktadır. Bu kapsamda firmalarımız, öz 
değerlendirme yaparak kaynaklarını daha etkin ve 
verimli kullanma yolunda adım atmalı, karlılıklarını 
artıracak katma değerli üretime geçme seçeneklerini 
çevik bir şekilde değerlendirmelidir.

Devlet ayağında ise atılması gereken ilk 
adım, firmalarımızın maliyetlerini artıran kanuni 
yükümlülüklerde iyileştirmeye gitmeleridir. Her 
platformda ifade ettiğimiz gibi rakiplerimizle eşit 
şartlarda rekabet gücüne sahip olmak istiyoruz. 
Bu koşullarda bırakınız rekabeti, borç sarmalı 
içerisinde yüksek faiz-yüksek enflasyon-yüksek kur 
üçgeni arasında sıkışıp günü kurtarmaktan öteye 
geçemeyiz. Sürdürülebilir büyüme için çare, bilgi bazlı 
sanayi üretimi olup, bunun için de üreten kesimin 
güçlendirilmesi, motivasyonu son derece önemlidir.  

Bu şartlarda, tarihe geçen olağandışı bir yılda; 
üreterek, ülke ekonomisine katkı koyan firmalarımızı 
gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını 
diliyorum.

100 BÜYÜK FİRMADAN MESAJ VAR!

Ender YORGANCILAR
Ege Bölgesi Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

ender.yorgancilar@ebso.org.tr

       @EYorgancilar
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, 2020 Yılı Üretimden 

Satışlara Göre 100 Büyük Sanayi 
Kuruluşu’nu açıkladı. Videokonferans 
yöntemiyle gerçekleştirilen basın 
toplantısında konuşan EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
pandemi süreciyle birlikte artan 
maliyetler, finansal dalgalanmalar 
ve talep daralmasının tüm firmaları 
zorladığını, bunun sonucunda EBSO 
100 listesindeki sanayi kuruluşlarının 
son 10 yılın en düşük karlılık 
seviyesinde bulunduğunu söyledi.

Borçlanma artıyor, 
karlılık düşüyor
Yorgancılar, “Listede yer alan 

kuruluşlarımızda öz kaynakların 
payı, yüzde 19,5 ile son 10 yılın en 
düşük seviyesinde bulunuyor. Karlılık 
oranları da artan kur, artan maliyetler, 
finansal dalgalanmalar, sert daralan 
talep, sürece hazırlıksız yakalanma 

ve yetersiz büyüme nedeniyle son 
10 yılın en düşük seviyesinde. Bütün 
bu süreçler borçlanmayı beslemek-
tedir. Yıllar itibariyle artan bir şekilde 
faaliyetler borçla sürdürülmektedir. 
Reel sektörün 155 milyar dolarlık 
net döviz pozisyonu açığı ile birlikte 
ele alındığında, kur artışının ciddi 
kambiyo zararı yarattığı da dikkate 
alınmalıdır” dedi.

İmalat sanayisinin gücü
Gelişmiş ülkelere bakıldığında 

bunların tamamının güçlü sanayi 
sektörüne sahip ülkeler olduğunun 
görüleceğini ifade eden Yorgancılar, 
“Dünya ihracatının yaklaşık yüzde 
70-80’lik bölümü imalat sanayi 
ürünlerinden oluşmaktadır. Bu 
nedenle öncelikle, sanayi üretimi ile 
büyümekte geç kaldığımızı kabul 

EBSO 100 büyük sanayi kuruluşunu açıkladı

EBSO’nun 2020 Yılı Üretimden Satışlara Göre 100 Büyük Sanayi Kuruluşu listesini açıklayan Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar pandemi, artan maliyetler ve piyasada yaşanan dalgalanmalar nedeniyle 
firmaların karlılık oranlarının son 10 yılın en düşük seviyesine indiğini belirterek “Ancak umutlu olmamız 
ve motivasyonumuzu kaybetmememiz gerekiyor. Ulu Önder Atatürk ‘Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz 
insanlar vardır; ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim’ diyor. Kalkınmanın yolu üretim ve yatırımdan geçer, 

bu ortamı desteklemeli ve cazip hale getirmeliyiz” dedi.

Yorgancılar: 
“Kalıcı çözüm:   
   Sanayi”

GÜNDEM
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etmemiz gerekiyor. İstihdam yaratamı-
yoruz. İşsizlik, en acil çözüm bekleyen 
konumuz. Kalıcı çözüm sanayidir” diye 
konuştu.

Faiz, kur, enflasyon kıskacı
Türkiye’nin bilgi bazlı sanayileş-

mede programları hayata geçiremedi-
ğini vurgulayan Yorgancılar, “Nitelikli 
toplumdan uzaklaşıyoruz. Yüksek faiz, 
yüksek kur, yüksek enflasyon kıskacın-
dayız. Kurlarda sağlanamayan istikrar, 
şirket bilançolarını bozuyor. PMI ve 
güven endekslerinde istikrar sağlana-
mıyor. İthalata bağımlılık hedeflenen 
düzeye çekilemiyor. CDS risk primi 
Türkiye algısını kötüleştiriyor. İhtiyacımız olan doğrudan 
yabancı yatırımlar yüzde 18 azalıyor ve Türkiye rakip-
leri karşısında cazibesini kaybediyor. Avrupa Birliği ile 
ilişkiler güven vermiyor, istikrar kazanamıyor” ifadesini 
kullandı. Gelişmiş ülkelerin dijitalleşme, döngüsellik ve 
yeşil ekonomi kapsamında geleceğe yönelik planlamalar 
yaparken, Türkiye’nin mevcut durumu korumakta zorlan-
dığını belirten Yorgancılar, aşı teminine ilişkin belirsizlik-
lerin de süreci yavaşlattığının altını çizdi.

Yeni ve heyecan verici bir program
Türkiye’nin mevcut durumda pandemi ile belirginle-

şen konular ve riskler karşısında yeni ve heyecan verici 
bir ekonomik programın kamu-özel sektör arasında etkin 
bir iletişimle oluşturması gerektiğini ifade eden Başkan 
Yorgancılar, “Bankalar, firmalar ve halkın borçluluğunu 
azaltmaya yönelik bütünsel bir program hazırlanması, 
borçların ötelenmesi değil azaltılmasının hedeflenmesi, 
nakit ihtiyacının giderilmesi için uzun vadeli kredilendir-
meye gidilmesi, sektörel bazda ihtiyaca yönelik paketler 
hazırlanması, tedarik zincirlerindeki kırılmalar dikkate 
alınarak, yabancı sermayeli doğrudan yatırımlar için ya-
tırım ortamının iyileştirilmesi ve 
katma değer yaratanlara özel 
teşvikler sunulması gerekiyor” 
dedi.

İhracat seferberliği ve 
istihdam çağrısı
Ülke çapında ihracat sefer-

berliği başlatılarak, kapsamlı 
destekler açıklanmasının, yeni 
pazarlar için rehberlik yapıl-
masının ve ‘komşudan tedarik’ 
ile yakın pazarların öncelik-
lendirilmesinin gerektiğine 
dikkat çeken Yorgancılar, “Yeni 
döneme hazırlık için KOBİ’le-

rin dijitalleşmesi yönündeki teşviklerin çeşitlendirilmesi 
gerekiyor. İstihdam yaratan büyüme için yerli üretim 
hamlesi kapsamında; sanayi ve tarım yatırımları sefer-
berliğine odaklanmamız lazım. Ekonomik ve toplumsal 
risk barındıran işsizliği önlemek için; mevcutlara bir yıl 
SGK primi muafiyeti, yeni işe alınanlara da gelir vergisi 
muafiyeti sağlanması yerinde olacaktır. Firmalar devlet-
ten hak edilmiş tüm alacaklarının nakit, tahvil, bono gibi 
yöntemlerden biri ile ödenmesini bekliyor. Ülkenin gücü 
üretimden, üretim yatırımdan ve yatırım uygun makro 
ortamdan beslenir. Bu ortamın cazip hale getirilmesi 
faydalı olacaktır” diye konuştu.

“Hiçbir zaman umudumu yitirmedim”
Mevcut koşullarda motivasyonu yüksek tutmanın 

büyük önem taşıdığının altını çizen Başkan Yorgancılar, 
“Tüm kesimler moralini kaybetmemeli ve geleceğe gü-
venle yürümek için elinden geleni yapmalıdır. Ulu Önde-
rimiz Mustafa Kemal Atatürk ‘Umutsuz durumlar yoktur, 
umutsuz insanlar vardır; ben hiçbir zaman umudumu 
yitirmedim’ diyor. Bu anlayış ve motivasyonla, durmadan 
çalışmaya devam etmemiz gerekiyor” ifadesini kullandı.

GÜNDEM
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2020 YILI ÜRETİMDEN SATIŞLARINA GÖRE
EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI’NIN 100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU

STAR RAFİNERİ A.Ş.-ALİAĞA ŞB.
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş İZMİR RAFİNERİ MÜDÜRLÜĞÜ (KONS.)
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
PHILSA PHILIP MORRIS SABANCI SİGARA VE TÜTÜNCÜLÜK SAN. VE TİC. A.Ş.-TORBALI ŞB.
JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.
ABALIOĞLU YAĞ SAN. VE TİC. A.Ş.
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
BMC OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.-İZMİR PINARBAŞI ŞB.
KOCAER HADDECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. ALİAĞA ŞB.
X
ÖZKAN DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
POLİBAK PLASTİK FİLM SAN. VE TİC. A.Ş.
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SAN. A.Ş.
DYO BOYA FABRİKALARI SAN. VE TİC. A.Ş.
CMS JANT VE MAKİNA SANAYİİ A.Ş.
ATEŞ ÇELİK İNŞAAT TAAH. PROJE MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SAN. A.Ş.
CMS JANT SANAYİ A.Ş.
KANSAI ALTAN BOYA SAN. VE TİC. A.Ş.
AKDENİZ CHEMSON KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.
SUN TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
HUGO BOSS TEKSTİL SANAYİ LTD. ŞTİ.
SUN CHEMİCAL MATBAA MÜREKKEPLERİ VE GEREÇLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.
ER YEM GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
STACKPOLE INTERNATIONAL OTOMOTİV ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
TUKAŞ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
ÇAMLI YEM BESİCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
HİDROMEK-HİDROLİK VE MEKANİK MAKİNA İMA. SAN. VE TİC. A.Ş.-EGE SER. BÖL. ŞB. (KONS.)
AGROMEY GIDA VE YEM SAN. VE TİC. A.Ş.
TYH ULUSLARARASI TEKSTİL PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş.
İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.-ALİAĞA FABRİKA ŞB.
AGROBEST GRUP TARIM İLAÇLARI TOHUMCULUK İMA. İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.
NORM CİVATA SAN. VE TİC. A.Ş.
T.T.L. TÜTÜN SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. TORBALI ŞB.
EUROPAP TEZOL KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş.
BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ROTEKS TEKSTİL İHRACAT SAN. VE TİC. A.Ş.
FELDA IFFCO GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
EGE SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş.
EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. (ÇİMENTAŞ)
VE-GE HASSAS KAĞIT VE YAPIŞTIRICI BANT SAN. VE TİC. A.Ş.
CEVHER JANT SANAYİİ A.Ş.
FİBROSAN CAM TAKVİYELİ POLYESTER SAN. VE TİC. A.Ş.
NORM SOMUN SAN. VE TİC. A.Ş
DB TARIMSAL ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş.
BAĞ YAĞLARI SAN. VE TİC. T.A.Ş.
ZF LEMFÖRDER AKS MODÜLLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
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426.955
419.988

24.030.142
-

12.097.435
4.674.587
3.670.172
2.999.341

XX
2.073.412

XX
1.932.710

XX
XX

1.521.761
XX

1.475.271
XX

1.299.543
1.262.998

XX
1.106.968
1.405.151

XX
999.106
881.209
845.289

1.094.477
903.347
821.709
795.382

-
807.572
763.520
779.397
726.444

1.557.737
XX

669.158
XX

657.037
644.693
628.034
569.017

XX
XX

524.311
470.149
479.337
438.197
427.086
420.093

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

20
20
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2020 YILI ÜRETİMDEN SATIŞLARINA GÖRE
EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI’NIN 100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU

X
NEMAK İZMİR DÖKÜM SANAYİ A.Ş.
K.F.C. GIDA TEKSTİL SANAYİ İTH. İHR. YATIRIM A.Ş.
X
BAMBİ MOBİLYA VE YATAK SANAYİ A.Ş.
ALKİM KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş.
X
ATİK METAL SAN. VE TİC. A.Ş.
BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
YÜKSEL TEZCAN GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.-KOYUNDERE ŞB.
EKOTEN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.
LUNA ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TİC. A.Ş.
EGE FREN SAN. VE TİC. A.Ş.
SAINT-GOBAIN WEBER YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SAN. VE TİC. A.Ş.
BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
X
MAYTEKS ÖRME SAN. VE TİC. A.Ş.
İNCİ MOBİLYA MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
SAFE SPICE GIDA STERİLİZASYON SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
VİKİNG TEMİZLİK VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SAN. TİC. A.Ş
SPOT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş
KALE PRATT&WHITNEY UÇAK MOTOR SANAYİ A.Ş.
HEPER METAL DÖKÜM SAN. VE TİC. A.Ş.
İZELTAŞ İZMİR EL ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
KONFOR DAYANIKLI TÜK. MALLARI MOBİLYA DERİ TEKS. İNŞ. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş.
KORSİNİ-SAF AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
NARKONTEKS TEKSTİL İHR. İTH. SAN VE TİC. A.Ş.
VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.
ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
FOKKER ELMO HAVACILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
BAREKS POLİETİLEN FİLM EKSTRÜZYON SAN. VE TİC. A.Ş.
KÜTAŞ TARIM ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARET VE SANAYİ A.Ş
GİMAS GİRGİN MAKİNA İML. MONTAJ VE MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
ÇAĞATAY EVCİL HAYVAN MAMALARI VE YEM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
BTM BİTÜMLÜ TECRİT MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
DİRİNLER DÖKÜM SAN. VE TİC. A.Ş.
GÜRMEN PVC PLASTİK İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.
VERGO ENERJİ SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
BARAN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
RENKLER MAKİNA VE YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. A.Ş.
ÜNLÜSOY YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İZMİR TORBALI ŞB.
EREN BALATACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.
SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI” SAN. VE TİC. A.Ş.
SÜPERPAR OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
X
DİAMO KOZMETİK SAN. VE TİC. A.Ş.
X
BAREKS PLASTİK FİLM EKSTRÜZYON SAN. VE TİC. A.Ş.

XX
416.683
416.395

XX
413.369
411.990

XX
XX

392.426
391.108

XX
388.355

XX
362.700
348.707
342.295
340.617

XX
326.077
316.488

XX
309.450
308.839
297.966

XX
283.514
282.048
278.620
261.688
250.764

XX
XX

240.256
XX

236.751
224.593
220.699

XX
207.512
204.316
202.770
198.665

XX
190.668
183.145
177.533

XX
150.154

XX
138.732

XX
416.683
416.395

XX
413.369
411.990
397.832

XX
392.426
391.108

XX
388.355

XX
362.700
348.707
342.295
340.617

XX
326.077
316.488

XX
309.450
308.839
297.966

XX
283.514
282.048
278.620
261.688
250.764

XX
XX

240.256
XX

236.751
224.593
220.699

XX
207.512
204.316
202.770
198.665

XX
190.668
183.145
177.533

XX
150.154

XX
138.732

XX
458.257
475.237

XX
436.047
417.507

XX
XX

393.369
477.314

XX
639.922
401.331
410.432
402.431
356.424
607.462

XX
360.593
354.307

XX
318.020
330.409
297.966

XX
334.517
293.138
325.594
297.034
251.917

XX
XX

258.707
XX

236.751
262.310
288.465

XX
233.520
234.050
217.349
199.030

XX
192.169
184.655
187.207

XX
152.207

XX
165.276

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

20
20
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Ender Yorgancılar, 
İSO’nun hazırladığı 
Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu listesinde 
geçtiğimiz yıl 62 EBSO 
üyesi firma yer alırken 
bu yıl sayının 75’e 
yükseldiğini ve EBSO’nun 
Üretimden Satışlara 
Göre 100 Büyük Sanayi 
Kuruluşu Listesi’nde yer 
alan 40 firmanın da söz 
konusu listede yer aldığını 
söyledi.

Her 13 büyükten 
biri EBSO üyesi
Merkezi İstanbul, 

Ankara veya başka 
şehirlerde olup, aynı 
zamanda üretimleri 
İzmir’de olduğu için 
EBSO üyesi olan firmaların bu 
sayıya dahil olduğunu belirten 
Yorgancılar, “2020 yılı 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu’nun yaklaşık 
yüzde 13’ünü EBSO üyesi firmalar 
oluşturmaktadır. Yani her 13 büyük 
firmadan biri Odamızın üyesidir. 
EBSO’nun ilk 100 listesine giren 
firmaların 40 tanesi de 500 büyük 
listeye girmeyi başarmıştır” dedi.

100 Büyük firma ile 500 Büyük 
firmanın analizinde ortaya çıkan 
bazı sonuçları karşılaştıran Başkan 
Yorgancılar, “Pandemi koşullarında 
üretimden satışlarda 100 büyükte 
yüzde 13, 500 büyükte yüzde 15 

gibi oldukça sınırlı ve enflasyonun 
altında bir artışın gerçekleştiğini 
görmekteyiz. Diğer yandan benzer 
şekilde, ihracat rakamları 100 
büyük firmada yüzde 15, 500 
büyükte de yüzde 13 azalmıştır. 
Üretimin toplam satışlar içindeki 
payı 100 büyük firmamızda yüzde 
92 iken 500 büyük firmada yüzde 
89’dur. Benzer şekilde ihracatın 
üretimden satışlar içindeki payında 
da 100 büyük firmamız 100 birimlik 
üretimin 33 birimini ihraç ederken, 
500 büyük firma 38’ini ihraç 
etmektedir. Finansman giderlerinin 
faaliyet karı içindeki payı 500 büyük 
firmada yüzde 62,  100 büyük 

firmada ise yüzde 
80’lerdedir. Finansman 
kaynaklarını yönetme 
konusunda, 500 
büyük firma önde 
görünmektedir. Ancak, 
her iki çalışma da; 
son yıllarda küresel 
ekonominin genel 
sorunu olan borçlanma 
riskini, firmalarımızın 
da nasıl taşıdığını 
çarpıcı biçimde 
göstermektedir” dedi.

“Üretimin 
önündeki 
engeller 
kaldırılmalı”
Ar-ge 

harcamalarının 
üretimden satışlar 
içindeki payının 
500 büyük firmada 
binde 53, 100 Büyük 

Firmada ise binde 39 olarak 
oldukça sınırlı kaldığını vurgulayan 
Yorgancılar, “Oysa ki Pandemi 
dönemi; Türkiye’nin üretmekten, 
ürettiğini ihraç etmekten, katma 
değerli üretim yapmaktan başka bir 
şansı olmadığını bizlere gösterdi. 
O nedenle, katma değerli üretimin 
önündeki engellerin kaldırılması, 
sanayicinin konularına somut 
adımlar atılması, son derece 
önemlidir. Listeye giren her bir 
firmamızı tebrik ediyor, ülkeye olan 
katkılarının üretimlerinin, karlarının 
artarak devamını diliyorum” diye 
konuştu.

500 Büyük Sanayi Kuruluşu içinde 

75 EBSO üyesi firma yer aldı
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan “2020 yılı 
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde EBSO üyesi 75 firma yer aldığını belirterek “Pandemi 
dönemi; Türkiye’nin üretmekten, ihraç etmekten, katma değerli üretim yapmaktan başka şansı olmadığını 

gösterdi. Listeye giren her bir firmamızı tebrik ediyorum” dedi.

GÜNDEM
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Birinci 500 Büyük 
Kuruluş Sıra No: 500 BÜYÜK LİSTEYE GİREN 

EBSO ÜYESİ FİRMALAR2020 2021

1 1 TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

6 5 Star Rafineri A.Ş.

23 17 PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.

27 22 Aygaz A.Ş.

47 55 İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.

51 45 Coca-Cola İçecek A.Ş.

61 50
Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve 

Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş.

65 58 Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş.

67 57 SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş.

75 53 İpragaz A.Ş.

78 75 JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş.

85 128 Abalıoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş.

93 91 Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi A.Ş.

103 89 Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş.

104 - OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.

108 104 C.P. Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş.

116 126 Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş.

123 141 Ravago Petrokimya Üretim A.Ş.

127 144 Tarım Kredi Yem San. ve Tic. A.Ş.

141 127 Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş.

144 51 BMC Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

146 129 Kocaer Haddecilik San. ve Tic. A.Ş.

151 160 Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

156 195
Hidromek-Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat 

San. ve Tic. A.Ş.

158 - -

163 212 Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.

170 - -

178 216 Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş.

179 138 Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş.

181 170 Abalıoğlu Yem Sanayi A.Ş.

182 188
Doğuş Çay ve Gıda Maddeleri Üretim 

Pazarlama İth. İhr. A.Ş.

185 194 Tat Gıda Sanayi A.Ş.

188 207 DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.

189 153 Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.

193 209 Çekok Gıda San. ve Tic. A.Ş.

195 189 Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.

199 208 Kardemir Haddecilik San. ve Tic. A.Ş.

209 196 Gübre Fabrikaları T.A.Ş.

Birinci 500 Büyük 
Kuruluş Sıra No: 500 BÜYÜK LİSTEYE GİREN 

EBSO ÜYESİ FİRMALAR2020 2021

210 149 CMS Jant ve Makina Sanayii A.Ş.

227 422
Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik 

San. ve Tic. A.Ş.

228 205 Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

234 229
Olmuksan International Paper Ambalaj 

San. ve Tic. A.Ş.

244 223 CMS Jant Sanayi A.Ş.

253 288 Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.

257 262 Kansai Altan Boya San. ve Tic. A.Ş.

267 255 Akdeniz Chemson Kimya San. ve Tic. A.Ş.

272 204 Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

281 247 Ege Çelik Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş.

288 230 Hugo Boss Tekstil Sanayi Ltd. Şti.

289 280 Üniteks Tekstil Gıda Motorlu Araçlar San. ve Tic. A.Ş.

330 224 İmbat Madencilik Enerji Turizm San. ve Tic. A.Ş.

334 342
Sun Chemical Matbaa Mürekkepleri ve Gereçleri 

San. ve Tic. A.Ş.

342 316 Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.

346 449 Er Yem Gıda Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

347 333 Ağır Haddecilik A.Ş.

352 313 Stackpole International Otomotiv Ürünleri Ltd. Şti.

371 402 Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.

375 392 Çamlı Yem Besicilik San. ve Tic. A.Ş.

382 433 Agromey Gıda ve Yem San. Tic. A.Ş.

392 310 TYH Uluslararası Tekstil Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.

405 388 İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

421 - Verde Yağ Besin Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.

422 - Çebitaş Demir Çelik Endüstrisi A.Ş.

426 - Yorglass Cam San. ve Tic. A.Ş.

428 424
Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk 

İmalat İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.

431 244 Norm Cıvata San. ve Tic. A.Ş.

435 336 T.T.L. Tütün San. ve Dış Tic. A.Ş.

439 401 Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.

445 495 Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

454 - Roteks Tekstil İhracat San. ve Tic. A.Ş.

456 403 TARFAŞ Tarımsal Faaliyetler Üretim San. ve Tic. A.Ş.

462 469 Felda Iffco Gıda San. ve Tic. A.Ş.

466 - Işık Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

468 - Kula Yağ ve Emek Yem San. Tic. A.Ş.

481 - Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş.

TÜRKİYE’NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU LİSTESİNE GİREN 

EBSO ÜYESİ FİRMALAR

GÜNDEM
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GÜNDEM

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar ile İzmir’de bulunan 

Oda/Borsa ve EİB Başkanları, Ticaret 
Bakanı Mehmet Muş’a hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu. Ziyarette 
Bakan Muş’a başarı dileklerini ileten 
Başkanlar, iş dünyasının konularını 
paylaştı.

Ziyarette EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar ve Başkan 
Yardımcısı H. İbrahim Gökçüoğlu, 
EBSO üyelerinin beklenti ve 
taleplerini içeren bir dosyayı Bakan 
Muş’a takdim etti.

Başkan Yorgancılar, Ticaret Bakanı 
Mehmet Muş’a sanayicilerin konularını 
kapsamlı bir biçimde ilettiklerini 
belirterek “Ticaret Bakanımız Sayın 
Mehmet Muş, pandemi sürecinde 
üretimin önemini bir kez daha ortaya 
koyan sanayicilerimizin konularına 
yakın ilgi gösterdi. Üyelerimizin 
konu ve taleplerini aktardığımız 
görüşmemizde göstermiş olduğu 
ilgili ve çözümcül yaklaşımları 
nedeniyle kendilerine teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

Ziyarete, EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar ve Başkan 
Yardımcısı Gökçüoğlu’nun yanı 
sıra İzmir Milletvekili Atilla Kaya, 
Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın 
Başdanışmanı Ömer Sertbaş, İZTO 
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut 
Özgener, Ege İhracatçı Birlikleri 
Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İTB 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Ercan Korkmaz ve İZTO Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal 
Elmasoğlu katıldı.

Hisarcıklıoğlu’na ziyaret
Başkan Yorgancılar ve İzmir 

heyeti, Bakan Muş’un ardından 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti. 

EBSO üyesi sanayicilerin ve İzmir iş 
dünyasının taleplerinin paylaşıldığı 
görüşmede, güncel ekonomik 
konulara ilişkin istişarelerde 
bulunuldu.

Başkan Yorgancılar, ziyarete 
ilişkin “Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği Başkanımız Sayın M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu ziyaretimizde 
üyelerimizin konularını paylaştık. 
Her zamanki yakın ilgi ve 
desteği nedeniyle kendilerine 
teşekkürlerimizi sunuyorum” 
ifadesini kullandı.

İzmir iş dünyasından Ticaret Bakanı 
Mehmet Muş’a hayırlı olsun ziyareti
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Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) 
Marmara ve Ege Bölge 
Toplantısı, TOBB 
Yönetim Kurulu Başkanı 
M.Rifat Hisarcıklıoğlu 
başkanlığında 
gerçekleştirildi. 
Toplantıda söz alan Ege 
Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, 
güncel ve ekonomik 
değerlendirmelerde 
bulunurken, tam 
kapanma döneminde 
EBSO üyelerinden 
gelen konuları aktardı.

TOBB 
Marmara ve 
Ege Bölge 
Toplantısı 
gerçekleştirildi

Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, tüm 
çalışanların 1 Mayıs 
Emek ve Dayanışma 
Günü’nü kutladı. Sosyal 
medya aracılığıyla 
bir mesaj yayınlayan 
Başkan Yorgancılar, 
“Ülkemizin kalkınmasına 
katkı koyan, üretim ve 
hizmetin gücü tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü gönülden kutluyorum” dedi.

Yorgancılar’dan 1 Mayıs kutlaması
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İzmir’in ve bölgemizin 
kalkınma serüvenine

47 YILLIK 
TANIKLIK
Ege Bölgesi Sanayi Odası, Nisan 
sonu itibariyle yeni adresinde hizmet 
vermeye başladı. 1974’ten beri 
faaliyet gösterdiği, her taşına İzmir’in 
ve Ege Bölgesi’nin sanayileşme 
mücadelesinin sayısız hatırasının 
sindiği yuvasından ayrılmak, EBSO 
Ailesi için kolay olmadı. Birçok tarihi 
dönemece tanıklık eden binamızdan 
ayrılmış olsak da, kalitemizden ve 
anlayışımızdan ödün vermeden Türk 
sanayisine hizmet vermeye yeni 
adresimizde devam ediyoruz.

Ege Bölgesi Sanayi Odası, 1954 yılından bu yana 
Cumhuriyetimizin temellerinde bulunan ilkelerden 
kaynaklanan bir değerler manzumesi içinde hizmet 

veren, Türk sanayisinin küreselleşmesinde ilk çözüm 
ortağı olmak ve öncü sanayi odası konumunu muhafaza 
etmek vizyonuyla çalışan bir kurum. Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün “Kalkınmak sanayileşmek demektir” deyişini 
şiar edinen; “Üretim yoksa kalkınmak hayaldir” sloganını 
tüm faaliyetlerinin merkezine koyan EBSO, İzmir’in dört bir 
yanında bulunan ve on binlerce kişiye istihdam sağlayan, 
yüz milyonlarca dolar ihracat yapan organize sanayi 
bölgelerinin kurulmasına öncülük etti. Ortaya koyduğu 
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dışa dönük ve modern 
anlayış ile sanayimizin 
küreselleşmesi yolunda 
çok önemli yolların 
açılmasını sağladı. 
Son örneğini Model 
Fabrika’da gördüğümüz 
üzere, güncel teknoloji 
ve üretim anlayışının 
sanayiciye ulaşmasının 
yolunu açtı.

Süregelen bu 
anlayış ile ortaya konan 
bunca hizmet, EBSO’ya 
kurulduğu 1954’ten ve 
ismiyle özdeşleşen binasına 
geçtiği 1974’ten bu yana 
görev almış ve almakta olan 
tüm yönetimler tarafından 
tavizsiz devam ettirilerek 
bugünlere taşındı. Bütün 
İzmir, EBSO deyince önce 
bu hizmet anlayışını ve 
sanayileşme mücadelesini 
hatırladı, ardından EBSO 
ile özdeşleşmiş, Cumhuriyet 
Bulvarı üzerindeki hizmet 
binasını.

Aynı hizmet ruhuyla
Ancak ne var ki 30 Ekim’de 

yaşanan ve 117 vatandaşımızın 
hayatını kaybetmesine, 
binlerce insanımızın ise evsiz 
kalmasına yol açan deprem 
felaketinin ardından, EBSO’nun 
evi olan bu binanın da daha fazla 
kullanılamayacağı anlaşıldı.

Bu nedenle şimdi Ege Bölgesi 
Sanayi Odası, Halit Ziya Bulvarı 
No: 1’deki yani adresinde hizmet 
veriyor. Yönetim Kurulu Başkanımız 
Ender Yorgancılar, dergimizin 
Nisan 2021 tarihli sayısı için kaleme 
aldığı başyazısında “Ege Bölgesi 
Sanayi Odası, her nerede hizmet 
verirse versin, hizmet kalitesinden 
ve anlayışından ödün vermeden, 
üyelerinin menfaati için yasanın bizlere 
tanıdığı imkanlar ölçüsünde konulara 
çözüm aramaya kesintisiz bir şekilde 
devam edecektir... Yeni adresimizde de, 
artan hizmet kalitemizle, ilklere imza 
atmaya, sizlerin çözüm ortağı olmaya 
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devam edecek, 
öncülük misyonumuzu 
devam ettirerek, 
değişen dünya 
düzeni içerisinde, 
yeniden yapılanan 
ticaret anlayışı ve 
kuralları doğrultusunda 
farkındalık yaratmayı, 
hızlı ve doğru bilgi akışını 
sağlamayı sürdüreceğiz” 
diyordu.

İşte EBSO, bu anlayış 
ve doğrultu ile ilerleyecek 
ve hizmet kalitesini her 
geçen gün artırarak yoluna 
devam edecek.

Kimler geldi, 
kimler geçti
Ege Bölgesi Sanayi 

Odası’nın 1974 yılında açılan 
hizmet binasında 11 Yönetim 
Kurulu Başkanı görev yaptı. 
Binanın açılışı, Şinasi Ertan’ın 
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
olduğu döneme denk geliyor. 
O tarihten bu yana Şinasi Ertan, 
Yılmaz Adıgüzel, Ersin Faralyalı, 
Uğur Yüce, Murat Demirer, M. 
Selim Yaşar, N. Atıl Akkan, Kani 
Aydoğdu, Salih Esen, Tamer 
Taşkın ve Ender Yorgancılar, 
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
olarak binamızda görev yaptılar.

Hizmet binamızda görev 
yapan sekiz Meclis Başkanı ise şu 
isimlerden oluştu: Yılmaz Adıgüzel, 
Şinasi Ertan, Nezih Okuş, Selim 
Yaşar, Kemal Çolakoğlu, Ender 
Yorgancılar, Mehmet Tiryaki ve 
Salih Esen.

Meclis Başkanları ve Yönetim 
Kurulu Başkanlarının öncülüğünde 
onlarca Yönetim Kurulu, Meclis 
ve komite üyesi de bu çatı altında 
kalkınma mücadelesine katkıda 
bulundu.

Yenilenen, modern bir yapı
Dünya yeni bir milenyuma 

adım atarken EBSO’nun emektar 
hizmet binası da geniş kapsamlı bir 
restorasyon çalışması sonucunda tadil 
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edildi. Bu tadilat ile birlikte 
bina, teknolojik olanaklar 
ile donatılarak çağdaş bir 
hizmet alanı haline getirildi. 
EBSO çalışanlarının çok daha 
efektif olarak hizmet verebildiği 
binadaki modern toplantı 
salonlarına da EBSO’ya ve 
İzmir ekonomisine hizmet etmiş 
duayen sanayicilerin isimleri 
verildi.

İyi gününde olduğu gibi kederli 
gününde de sanayicinin yuvasıydı 
EBSO’nun artık simgeleşen 
hizmet binası. İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı seçilmeden önce 
EBSO Meclis Üyesi olarak hizmet 
veren Ahmet Piriştina, EBSO’ya 
unutulmaz hizmetler veren önceki 
dönem Yönetim Kurulu Başkanları 
Ersin Faralyalı ve Kani Aydoğdu, son 
yolculuklarına EBSO hizmet binasından 
uğurlandılar.

Yitirdiklerimiz hep bizimle
2000 yılında yitirdiğimiz İzmir 

basınının Aytaç Abla’sı ve EBSO’nun 
unutulmaz basın müşaviri Aytaç 
Sefiloğlu’nun ismi de EBSO hizmet 
binasının üçüncü katındaki basın 
merkezine verildi. EBSO’nun her yıl 
düzenlediği geleneksel gazetecilik yarışması 
da 2000 yılından itibaren Aytaç Sefiloğlu 
Gazetecilik Yarışması adını aldı ve yıllar 
içinde basın dünyasının prestijli ödüllerinden 
biri haline geldi. EBSO hizmet binasında her 
yıl düzenlenen Aytaç Sefiloğlu Gazetecilik 
Yarışması ödül törenleri, basın ve iş dünyasını 
bir araya getiren etkinlikler olarak büyük ilgi 
gördü.

Prestijli ödüller
EBSO, yılların tecrübesiyle yaklaşılamaz bir 

çıtaya yükselttiği hizmet kalitesinin karşılığı olan 
ödüllere de emektar hizmet binasında ortaya 
koyduğu çalışmalarla ulaştı. 2018 yılında Asya-
Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu 
tarafından verilen “Asya-Pasifik’in En İyi Odası” 
ödülünü alan EBSO, bu saygın uluslararası ödülün 
yanı sıra Türkiye Kalite Derneği tarafından verilen 
“EFQM Türkiye Mükemmellik Ödülü” ve “Ege 
Bölgesi Mükemmellik Ödülü” ile Akdeniz Üniversitesi 
tarafından verilen “Çevre Hizmet Ödülü”ne layık 
görüldü.

GÜNDEM
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1974 yılından bir 
gazetede haberi...

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın tarihinin 47 yıllık kısmına tanıklık 
eden yapının serüveni böyle başladı. Bu binanın bulunduğu arsanın 
satın alınması, 1995 yılında yayınlanan Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 

50. Yılı başlıklı kitapta şöyle anlatılıyor: “Yapı Kredi Bankası’nın 
Kordon’daki binası, 29.1.1970 tarihinde satın alındı. Bu bina yerine 

yıllar sonra modern EBSO binası yapılacaktır. Bu satın alma 
işleminde Sayın Raşit Özsaruhan’ın, Yapı Kredi Bankası’nın sembol 
ismi Kazım Taşkent ile olan yakın dostluğunun büyük payı oldu.”

Şinasi Ertan anlatıyor...
“...Yine benim yönetim kurulu başkanlığım döneminde, hayatımda yaşadığım sürece büyük bir heyecan 

duyduğum bir kararımız vardır, bu benim biraz gayretimle oldu. 1960’lı yılların sonuna kadar EBSO kirada 
oturan bir meslek teşekkülü idi. (...) Her zaman hürmet ettiğim büyük insan Raşit Özsaruhan, rahmetli Yapı 

Kredi’nin sembol ismi Kazım Taşkent ile iyi ahbap idi. Raşit Bey bugünkü binamızın arsasını Yapı Kredi 
Bankası’ndan 1 milyon 700 bin liraya alıyor. (...) İşte bu şartlar altında 17 milyon liraya 1971’de başlayıp 1975’te 

sonlanan bir süreç içinde, Odamızı şimdiki yerinde inşa ettik. Arsasını borç ile almışız, ama inşaatı kendi 
paramızla yaptık. İnşaat devam ederken, zemin ve üstünü de İş Bankası’na kiraya verdik, oradan da kaynak 

sağladık. Bunlar mükemmel bir mücadele örneğidir.” (Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 50. Yılı başlıklı kitaptan.)
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Daimi sergiler ile EXPO ruhu 
yıllar önce EBSO’da

1980’li yıllar boyunca Ege Bölgesi’nde imalat sanayi 28 kat büyüdü. Bu büyümede Türkiye ekonomisinin 
içine girdiği yeni konjonktür ile birlikte İzmir’in ve bölgenin sanayicilerinin büyük bir azimle üretime dört 

elle sarılmalarının büyük etkisi oldu. İşte 80’lerin başında düzenlenen 2. İzmir İktisat Kongresi’nin ardından 
EBSO Meclisi’nin aldığı kararla, hizmet binasının ikinci katında “Sanayi Ürünleri Daimi Sergisi” açılmasına 

karar verildi. 1982 yılının Mart ayında açılan sergi, yıllar sonra İzmir’i saracak olan EXPO ruhunun ilk kıvılcımı 
gibiydi. EBSO hizmet binasını ziyaret eden yerli ve yabancı iş insanları, EBSO üyesi sanayicilerin imal ettiği 
ürünleri daimi bir fuar havasında incelemek ve doğrudan iş bağlantıları yapmak fırsatına sahip oluyorlardı.

Atatürk’ümüz
hep bizimle
EBSO hizmet binasının bir diğer çok önemli sembolü de, 
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz 
Büyükerşen tarafından dört yapılan, Ulu Önderimiz 
Mustafa Kemal Atatürk’ün balmumu heykeliydi. EBSO 
Ailesi, her yıl 10 Kasım’larda Atatürk’ümüzü bu eşsiz 
heykelin önünde anıyor. Heykelin 10 Kasım 2010’da 
yapılan ve İzmir protokolünün tam kadro katıldığı 
açılışında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, “Atatürk'e olan minnet borcumuzu, bu ülkeyi 
dünyanın büyük ekonomileri arasına getirdiğimiz zaman, 
laik, çağdaş, bilime ve barışa dönük yüzü olan bir ulus 
yarattığımız zaman ödeyebiliriz. Her 10 Kasım; bu vatanı 
bizlere emanet eden atalarımızı rahmetle ve minnetle 
anma ve geçmişimizi unutmadan geleceğimize daha 
kararlı, daha güçlü sahip çıkma günüdür” demişti.
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EBSO hizmet binasının 
mabedi olan Meclis 
Salonu... Ayda bir 
gerçekleşen EBSO olağan 
Meclis toplantıları, yıllar 
boyunca sanayicinin 
talep ve beklentilerinden 
yapılan ve yapılacak 
olan faaliyetlerin 
değerlendirilmesine, 
güncel ve ekonomik 
konuların tartışılmasından 
yasama ve yürütme 
organlarına sunulacak 
önerilerin belirlenmesine 
kadar üretimin mimarı 
olan sanayicilerin bir 
araya gelerek gündemi 
belirlediği en önemli 
buluşmalar oldu. EBSO 
hizmet binasının altıncı 
katında bulunan Meclis 
Salonu, bölgemizin 
sanayi tarihine yıllar 
boyunca tanıklık etti.

Sanayicinin mabedi: EBSO Meclisi

GÜNDEMGÜNDEM



22 MAYIS 2021

EBSO, İzmir ve bölgemiz ile 
birlikte Türkiye ekonomisinin 
de gündemini belirleyen, 
üreten, yüz binlerce insana 
istihdam sağlayan, milyarlarca 
dolarlık ihracat yapan 
beş binin üzerinde üyesi 
bulunan bir kurum olarak 
önemli misyonlar üstlendi 
ve üstleniyor. Bu bağlamda 
Cumhurbaşkanlarımız, 
Başbakanlarımız ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde 
temsil edilen partilerin 
liderleri yıllardır hizmet 
binamızı ziyaret ederek 
bizleri onurlandırıyor. EBSO 
hizmet binası, onu ziyaret 
eden liderlerle birlikte 
Türkiye’nin yakın tarihine de 
tanıklık etti. Bu ziyaretlerde 
Cumhurbaşkanlarımıza ve 
Başbakanlarımıza sanayicilerin 
talep ve beklentileri aktarıldı. 

EBSO binasının ağırladığı 
Cumhurbaşkanları, Başbakanlar...

GÜNDEM
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Moldova Yatırım Olanakları 
ve İş Fırsatları Toplantısı 
gerçekleştirildi

Yorgancılar: 
“Moldova’nın karşılıklı 
yatırımlar için 
potansiyeli yüksek”

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, Moldova Yatırım Olanakları 
ve İş Fırsatları Toplantısı’nın açılışında yaptığı 

konuşmada İzmir’in sahip olduğu organize sanayi 
bölgeleri, limanları ve neredeyse tüm sektörleri içine 
alan üretim çeşitliliği ile Türkiye’nin en önemli yatırım 
ve ihracat merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

EBSO ve İZTO işbirliğinde gerçekleştirilen 
toplantıda Moldova ve Türkiye’nin tarihsel ve kültürel 
bağları olduğunu vurgulayan Yorgancılar, “Yaklaşık 
otuz yıl önce bağımsızlığını kazanan Moldova 
ile giderek artan bir ticaret hacmimiz olmasına 
rağmen 560 milyon dolarlık mevcut seviyeyi yeterli 
görmüyoruz. Türkiye ve Moldova arasında var olan 
Serbest Ticaret Anlaşması, karşılıklı yatırımlar için 
önemli fırsatlar sunuyor. Karşılıklı olarak pasaport 
ve vize uygulaması kaldırıldığı için sadece kimlik 
belgesi ile seyahat etmek de önemli bir avantaj. 
Coğrafi yakınlık ise ilişkilerimizi geliştirebilmemiz 
adına ciddi bir faktör. Ülkemizin en doğusundaki 
Kars’a ulaşmak iki buçuk saat sürerken İzmir’den 
Kişinev’e bir buçuk saatte ulaşabiliyoruz. Bütün bu 
faktörleri değerlendirerek ülkelerimiz arasındaki 
ekonomik ilişkileri karşılıklı yatırımlar yoluyla 
artırmamız gerekiyor. Pandemi süresince sektörel 
gruplar halinde videokonferans toplantıları yapılabilir, 
pandemi sonrasında ise ticaret heyeti ziyaretleriyle 

bu potansiyel hayata geçirilebilir. Ege Bölgesi Sanayi 
Odası olarak bu anlamda üzerimize düşen ne varsa 
yapmaya hazır olduğumuzu bilmenizi isterim” dedi.

Toplantıda Moldova’nın Ankara Büyükelçisi 
Dmitri Croitor da bir sunum yaparak ülkesinin 
ekonomik parametreleri ve yatırım avantajları 
hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Moldova’nın 
Moody’s tarafından “istikrarlı ekonomiler” sınıfında 
derecelendirildiğini vurgulayan Büyükelçi Croitor, 
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekim 
2018’de Kişinev’i ziyaret etmesi, ardından ise Aralık 
2019’da Cumhurbaşkanımız Igor Dodon’un Ankara’yı 
ziyareti sırasında düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye ve Moldova’nın Serbest Ticaret Anlaşması, 
pasaportsuz giriş ve coğrafi yakınlık gibi faktörler nedeniyle mevcut ticaret hacmini artırmak adına 

önemli avantajlara sahip iki ülke olduğunu söyledi.
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İşbirliği Konseyi ile iki 
ülke birbirlerini ‘stratejik 
ortak’ olarak görmeye 
başladı. 2016’dan beri 
yürürlükte olan Serbest 
Ticaret Anlaşması 
da ilişkilerimizi ciddi 
biçimde ivmelendirdi. 
Moldova, Dünya Bankası 
tarafından iş yapma 
kolaylığı açısından 180 
ülke arasında 48’inci 
durumda. 2020 yılının 
pandemi koşullarında 
karşılıklı ticaret hacmimiz 
560 milyon dolar 
seviyesinde gerçekleşti. 
Cumhurbaşkanlarımız 
bu anlamda hedefi ilk aşamada 1 milyar dolar olarak 
belirlediler. Bu hedefe ulaşmak adına her sektörden 
İzmirli yatırımcıları Moldova’da yatırım ve ticaret 
yapmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Toplantıda İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Emre Kızılgüneşler ve Dışişleri Bakanlığı İzmir 
Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya da birer 
konuşma yaptılar.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ı ziyaret etti. Yeni yönetimi tebrik eden Başkan 
Yorgancılar, üretime katkı koyacak ve istihdamı artıracak her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirtti.  

Model Fabrika daveti
EGİAD’ın İzmir ekonomik hayatında önemli bir yeri olduğunu belirten Başkan Yorgancılar “Bugün 

sektörleri üçüncü dördüncü nesillere taşıyacak olan gençlerin bir arada hareket etmeleri son derece önemli. 
Pandemi sürecinde dünyadaki geliş gidişlerin azalması ve yeni pazarların sıkıntıya girmesi, kendi içimizde 
verimliliği ön plana çıkarmıştır. Bu bağlamda İzmir Ticaret Odası ile ortaklaşa kurduğumuz Model Fabrika 
Gaziemir’de hizmete girdi. EGİAD üyelerini ve çalışanlarını belirli gruplar halinde burada ağırlayabilir, 
yalın üretim teknikleri hakkında bilgilendirme ve uygulamalar yaptırabiliriz. Artık verimli üretim olmazsa 
olmazımız” dedi.

EGİAD Başkanı Yelkenbiçer, 
Başkan Yorgancılar’ı ziyaret etti

GÜNDEM
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Ege Sanayici ve İş İnsanları 
Derneği (ESİAD) Yönetim 
Kurulu Başkanlığına seçilen 

EBSO Meclis Üyesi Mustafa 
Karabağlı, EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar’ı 
ziyaret etti. Görüşmede pandemi 
koşullarının sanayiciyi zorladığını 
belirten Başkan Yorgancılar, 
bu süreçte üretimin verimliliği 
konusunun ön plana çıktığını 
vurguladı.

“Üretmekten başka 
çaremiz yok”
ESİAD’in sürdürülebilir kalkınma 

ve sanayileşme gibi konularda 
yaptığı çalışmalarla farkındalık 
yaratan bir sivil toplum kuruluşu 
olduğunu ifade eden Yorgancılar, 
“Sizi ve yeni dönemde ESİAD’ın 
yönetim organlarında yer alan 
tüm üyelerimizi tebrik ediyorum. 

Pandemi koşullarının yarattığı 
böylesi bir ortamda iş dünyamızın 
sesini duyurmak adına önemli bir 
görev üstlendiğinizi düşünüyorum. 
Geride kalan bir buçuk yılda 
üretimin ne kadar önemli olduğunu 
bir kez daha gördük. Küresel tedarik 
koşulları ile finansal dalgalanmaların 
getirdiği belirsizlikler göz önüne 
alındığında üretimde verimlilik 
ve sürdürülebilirlik konularının 
ne kadar kritik olduğu yaşanarak 
anlaşıldı. Verimli üretim yapan 
ve bu üretimi sürdürülebilir kılan 
firmaların ve ülkelerin bu süreçte 
ne kadar güçlü kalabildiğine şahit 
olduk. Dolayısıyla üretmekten başka 
çaremiz yok. Önümüzdeki süreçte 
sanayimizi ve ticari ilişkilerimizi, 
yaşayarak öğrendiğimiz 
bu gerçeklerin ışığında 
şekillendirmemiz gerekiyor” dedi.

Yorgancılar’a teşekkür
ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı 

Mustafa Karabağlı da Başkan 
Yorgancılar’a ve Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’na destekleri için teşekkür 
etti. Karabağlı, “Meclis üyesi 
olmaktan onur duyduğum EBSO’ya 
ve Yönetim Kurulu Başkanımız 
olarak bizlere her zaman destek 
veren size çok teşekkür ediyoruz. 
Sivil toplum kuruluşlarında faaliyet 
göstermek özveri istiyor ve 
beraberinde ciddi bir sorumluluk 
getiriyor. Çağdaş, demokratik 
Cumhuriyet değerlerini ilke edinen 
sanayiciler ve iş insanları olarak, 
gelecek nesillere hem daha doğru 
iş yapabilme imkanları için ortam 
oluşturmak, hem de savundukları 
değerler yolunda mücadelelerini 
ortaya koyabilecekleri kanallar 
oluşturmak istiyoruz” diye konuştu.

ESİAD Başkanı Karabağlı Başkan Yorgancılar’a 
nezaket ziyaretinde bulundu

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, pandemi süresince üretimde 
verimliliğin ve sürdürülebilirliğin hayati öneme sahip olduğunun yaşanarak görüldüğünü söyledi.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) 
Başkanlar Kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda pandemi sürecinde iş dünyasının konuları ve ülke çapında 

uygulanan tam kapanmanın virüsün yayılmasını durdurmaya yönelik etkileri değerlendirildi.

EGEV Başkanlar Kurulu toplantısında 
pandemi ve kapanma süreci değerlendirildi

İzmir Uygulamalı Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi Projesi kapsamında hayata geçirilen İzmir Model Fabri-
ka Protokol Güncelleme Toplantısı, İzmir Model Fabrika Müdürü Osman Arslan moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Toplantıda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile işbirliği çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren İzmir Model Fabrika 
ile Bakanlık arasındaki protokolün revizyonu sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özge-
ner ile EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı H. İbrahim Gökçüoğlu, İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Cemal Elmasoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Uygulamaları Dairesi Başkanı Gül Taşkıran Battal, EBSO 
Genel Sekreteri Mustafa Kalyoncu ve İZTO Genel Sekreteri Mustafa Tanyeri katıldı.

Model 
Fabrika 
Protokol 
Güncelleme 
Toplantısı 
yapıldı
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Ender Yorgancılar, 
Bloomberg HT kanalında 
canlı yayınlanan Piyasa 
Hattı programına 
bağlanarak Mart ayı 
işsizlik verileri ve ekonomi 
gündemine ilişkin 
değerlendirmelerde 
bulundu.

“Sanayici 
pandemide  
üretime devam 
etti”
Türkiye’nin deprem 

haritası ve Covid-19 haritası 
gibi bir de işsizlik haritası 
olduğunu vurgulayan Başkan 
Yorgancılar, “Öncelikli olarak 
üzerinde durmamız gereken, 
işte bu işsizlik haritasının ortaya 
koyduğu tablodur. Mart ayı 
verilerine baktığımızda 2021’in 
ilk çeyreğinde kapasite kullanım 
oranımızın yaklaşık yüzde 75, PMI 
endeksimizin 52,6; reel kesim 
güven endeksimizin ise 110,8 
civarında gerçekleştiğini görüyoruz. 
İhracatımız ise yıllık bazda 42, 
aylık bazda ise yüzde 19 artmış 
durumda. Bu da 18,9 milyar dolar 
gibi rekor bir rakama tekabül 
ediyor. Bu veriler, kapanmaya 
rağmen Türkiye’de üretimin 
devam ettiğini gösteriyor. Üretimin 
devamı ise istihdama olumlu 
yansıdı. İşgücü miktarını en yüksek 
oranda artıran sektörün de imalat 
sanayii olduğunu görüyoruz. Bunu 
ülkemiz açısından umut veren bir 
gelişme olarak değerlendiriyorum. 
Pandemiye rağmen üretim durmadı 
ve hem yurtiçi ve hem de yurtdışı 
talepleri karşıladı” dedi.

Uzun vadede en önemli 
konunun yatırımın desteklenmesi 
ve sanayinin önünün açılması 
olduğunu ifade eden Yorgancılar, 
“Sayın Cumhurbaşkanımız da 
bu konuya işaret etti ve üretimin 
destekleneceğini söyledi. Covid-19 
nedeniyle hizmetler sektöründe 30 
bine yakın bir istihdam azalmasının 
söz konusu olduğu düşünülürse 
işsizliği ortadan kaldırmak adına en 
önemli unsur, sanayidir. Aşılamanın 
hızlanması ve turizm sezonunun 
da açılmasıyla hizmetler sektörüne 
olan talebin artmasını ümit 
ediyorum” diye konuştu.

Dijital dönüşüm ile düşük 
maliyet, yüksek verim
Krizlerin insanlara her zaman 

çeşitli fırsatlar sunduğunu hatırlatan 
Yorgancılar, “İş insanlarımızın 
da bu süreçte yaptıkları işleri, 
üretim ve hizmet modellerini 
sorgulamaları gerekiyor. Dijital 
dönüşüm ve teknoloji yatırımları ile 
daha düşük maliyetle daha yüksek 
verimli üretimi nasıl yapacaklarını 
değerlendirmeleri gerekiyor. 
Bütün bunlar için de yatırım 

gerekiyor, araştırma gerekiyor, 
bilgi gerekiyor. Katma değeri 
yüksek üretim yapabilmemiz için 
de bu teknolojileri kendimizin 
üretmemiz gerekiyor. Aksi takdirde 
birim fiyatı düşük, dolayısıyla 
miktarı çok ama geliri daha az 
üretim ile teknolojinin dışında, 
emek yoğun bir ülke olarak 
devam ederiz. Savunma sanayii 
konusunda çok başarılı sonuçlara 
ulaştık. Aynı başarıyı sanayinin 
tüm sektörlerinde de sergilememiz 
gerekiyor. Tabi ki burada en önemli 
konu olarak eğitim ve üniversite 
sanayi işbirliğidir. Ancak bunu 
sağlarsak başarıyı yakalarız” 
ifadesini kullandı.

Mevcut faiz oranları ile 
borçlanmanın ve yatırım yapmanın 
kolay olmadığını da dile getiren 
Başkan Yorgancılar, “19-20’lerdeki 
faizlerle finanse ettiğiniz yatırımın 
dönüşünü alabilmeniz için bu 
maliyeti fiyatlarınıza yansıtmak 
zorundasınız. Enflasyon ile birlikte 
faiz inerse, sanayici maliyetlerini 
o kadar düşürür ve yatırım iştahı 
o derecede artar. Bu da istihdama 
artış olarak yansır” diye konuştu.

Başkan Yorgancılar işsizlik verilerini değerlendirdi

“Enflasyon ve faiz düşerse sanayici yatırım 
yapar, bu da istihdama artış olarak yansır”
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Ender Yorgancılar, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi 
ve Tarım 4.0 Teknoloji ve 
Etki Derneği tarafından 
düzenlenen Tarım ve 
Teknoloji Zirvesi’nin 
‘Dirençli Tarım Dirençli 
Kentler’ oturumunda 
yaptığı konuşmada 
tarımsal üretimin yerelde 
kalkınmanın sürükleyicisi 
olduğunu söyledi.

Tarım sektöründe üretim, 
pandemi ile birlikte yerelin 
ötesinde küresel boyutta 
çok önemli bir rol oynadığını 
belirten Yorgancılar, “Sağlıklı gıdaya 
ulaşmak, iklim krizi ve bozulan 
çevre şartları nedeniyle tarım, her 
geçen yıl daha da büyük bir önem 
kazanmaktadır. Bu nedenle İzmir’in 
tarım ve hayvancılık potansiyeli, 
her zamankinden daha fazla ön 
plana çıkmış durumda. Ülkemizin 
bu anlamda verimli toprakları ile 
tarımda yapacağı doğru hamlelerle 
en önemli riskler arasında gösterilen 
gıda temini krizinin avantaja 
çevrilebileceği inancındayım” dedi.

Avantaj sağlayan projeler
Yerelden kalkınma projelerinin 

bu kapsamda İzmir’in sahip olduğu 
en büyük avantaj olduğunu ifade 
eden Yorgancılar, “Bu konuda İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Tunç Soyer’in yaptığı çalışmaları 
takdirle izlemekteyiz. Ege Bölgesi 
Sanayi Odası olarak biz de yıllardan 
beri ‘Üretim yoksa kalkınmak 
hayaldir’ mottosuyla, ükemizin 
tarımsal potansiyelinin doğru 
konumlanması gerektiği inancıyla 
önemli projelere imzalar attık. Oda 

olarak 2018 yılında tarıma dayalı 
ihtisas organize sanayi bölgeleri 
kurulmasına yönelik bir düşüncemiz 
oluşmuş ve bunu kamuoyu ile 
paylaşmıştık. Sayın Valimizin 
başkanlığında Ticaret Odamız, 
Borsamız ve Ege İhracatçı Birlikleri 
ile birlikte çalışmalara başladık. 
İzmir’de sinerjinin ve ortak aklın 
meyvelerini topluyor olmaktan 
da büyük mutluluk duyuyoruz. 
Buradan değerli Başkanlarımıza 
teşekkürlerimi sunuyorum. 
Bugün itibariyle dört adet tarıma 
dayalı ihtisas organize sanayi 
bölgesi projemizin çalışmalarını 
sürdürmekteyiz. 2019’un sonunda 
kuruluşu gerçekleşen, Dikili’de 
jeotermal seracılığa dayalı projemiz 
yoğun ilgi gördü. Diğer yandan 
Bayındır ve Kınık Organize Sanayi 
Bölgelerimizin de Bakanlık onayı 
almasından son derece mutluyuz” 
diye konuştu.

Yeniden yerel 
üretime dönüş
Her nereden gelirse gelsin, tarım 

adına hayata geçirilen her projenin 
yerelde kalkınma ve sürdürülebilirlik 

adına bölge ve ülke ekonomisine 
çok büyük katkılar sağlayacağını 
vurgulayan Başkan Yorgancılar, 
“Ayrıca bu projeler, işsizlik için de 
büyük bir çözüm kaynağı olacaktır. 
Bu anlamda yeniden yerel üretime 
dönüş çalışmaları, diğer illerimize 
de örnek olacak niteliktedir. Yeter ki 
ortak aklı işletelim, kaynaklarımızı 
yerinde ve verimli bir şekilde 
kullanalım” ifadesini kullandı.

Yeni ve farklı bir tarımsal 
üretim modeli
Oturumda bir konuşma yapan 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer de “İzmir Tarımı” 
projesinin detaylarına değinerek 
“ Ekolojik açıdan topraklarımız 
kuraklaşıyor, su kaynaklarımızı 
kaybetme riski ile karşı karşıyayız. 
İzmir Tarımı Projesi, yeni ve farklı bir 
tarımsal üretim modeli geliştirme 
projesidir. Kuraklık ve yoksullukla 
mücadele etme hedefi vardır. İzmir 
Tarımı, ekonomik değeri yüksek ve 
suyu aç tüketen stratejik ürünleri 
destekleyerek tarımsal sulamada 
harcanan suyu yüzde 50 azaltmayı 
hedefliyor” dedi.

Yorgancılar Tarım ve Teknoloji Zirvesi’nde konuştu

“Türkiye tarımda yapacağı doğru hamlelerle
gıda krizini avantaja çevirebilir”
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Ege Bölgesi Sanayi Odası, 
İzmir Ticaret Odası, İzmir 
Ticaret Borsası, Ege İhracatçı 

Birlikleri’nin işbirliğiyle sürdürülen 
Tarıma Dayalı İhtisas Organize 
Sanayi Bölgeleri projelerinde Dikili 
Sera TDİOSB’den sonra Bayındır 
ve Kınık TDİOSB’nin kuruluşları 
gerçekleşti.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, İzmir’de sinerjinin, güç 
birliğinin, ortak aklın meyvelerini 
topluyor olmaktan dolayı çok mutlu 
olduklarını, yerel kalkınma adına, 
tarıma dayalı ihtisas OSB kurma 
fikrini ortaya attıkları 2018 yılından 
bugüne, son olarak Bayındır 
ve Kınık OSB’nin de Bakanlık 
işlemlerinin sonuçlanmasından 
dolayı büyük mutluluk duyduklarını 
belirtti.

Geleceğin en stratejik 
sektörlerinden olan tarıma ilişkin, 
İzmir’in sürdürülebilir geleceğine 
katkı koyuyor olmaktan ayrıca 
gururlu olduklarına değinen 
Yorgancılar; “Sağlık sektörünün 
öne çıktığı küresel ekonomide, 
bölgemizin ülkemize katma değer 
yaratmada büyük fırsatlar sunan 
Kınık ve Bayındır TDİOSB’lerin 
şimdiden İzmirimize hayırlı 
uğurlu ve bol yatırımcılı olmasını 
diliyorum” dedi.

Süreç
İzmir’de Oda, Borsa, Birlik, kamu 

idaresi ve yerel yönetimlerin ortak 
olduğu ilk TDİOSB olan Dikili’den 
sonra bu başarılı birlikteliği tarımsal 

potansiyel barındıran diğer ilçelerde 
sürdürmek, tarım ürünlerinin katma 
değerini yükseltmek ve ihracata 
yönelik üretimi arttırmak amacıyla 
Kınık ve Bayındır’da TDİOSB 
kurulması yönünde çalışmalar 2020 
yılında başlatıldı.

Eş güdümlü olarak yürütülen 
Bayındır Tarıma Dayalı İhtisas 
Çiçekçilik Organize Sanayi 
Bölgesi ile Kınık Tarıma Dayalı 
İhtisas Bitkisel Üretim Organize 
Sanayi Bölgesi projelerinin, ilgili 
tüm kurumlardan alınan olumlu 
görüşler çerçevesinde, yer seçim 
ve kesinleştirme çalışmaları 
tamamlandı. 19.05.2021 tarihinde de 
T.C. Tarım ve Orman Bakanı Sayın 

Dr. Bekir Pakdemirli’nin onayı ile 
tüzel kişilik kazandı.

Proje kurucu ortaklarının 
yakaladığı uyum ve dayanışma, 
İzmir’in birlikteliğinin simgesi 
oldu ve projelerin hızla hayata 
geçirilmesinde de önemli bir rol 
oynadı.

Bayındır TDİOSB
890 dekarlık alanda kurulacak 

Bayındır TDİOSB ile çiçekçilik ve 
süs bitkileri konusunda katma 
değeri yüksek ürünlerin üretilmesi, 
Bayındır’ın tüm dünyaca bilinen 
bir merkez haline getirilmesi 
amaçlanmakta. İzmir Valiliği Yatırım 
İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, 

“İzmir ortak aklın 
meyvelerini topluyor”

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, kuruluşu gerçekleşen Kınık ve Bayındır 
TDİOSB’lerin İzmir’de ‘ortak aklın meyvesi’ olduğunu belirterek, geleceğin stratejik sektörlerinden tarıma 

ilişkin, İzmir’in sürdürülebilir geleceğine katkı koyuyor olmaktan gururlu olduklarını söyledi.

GÜNDEM
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Bayındır Belediyesi, İzmir Ticaret 
Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, 
İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı 
Birlikleri, Bayındır Ticaret Odası 
ve Bayındır Çiçek Kooperatifi 
(Bayçikoop)’nin kurucu ortakları 
olduğu proje ile bölgede çiçeklik 
ve süs bitkileri yetiştiriciliği ile buna 
bağlı sanayinin gelişimi sağlanacak. 
Proje kapsamında özellikle 
modern seralarda yetiştirilebilecek 
katma değeri yüksek süs bitkileri 
yetiştirilmesi hedefleniyor. Bölgede 
12 ay boyunca devam edecek 
sergi ve fuar alanı oluşturulacak, 
Küçük Menderes Havzası’ndaki 
tüm üreticilere TDİOSB alanında 
bir irtibat ofisi sağlanacak ve bu 
çerçevede tek bir merkezden 
alıcılar tüm satıcılara ulaşabilecek. 
Kurulacak olan mezatlarda alıcı ve 
satıcılar için etkili lojistik imkânlar 
sunulacak ve pazarlama kanallarının 
sağlıklı yapılanması sağlanacak.

Kınık TDİOSB
1228 dekar alanda kuruluş 

çalışmaları başlayan İzmir Kınık 
Tarıma Dayalı İhtisas Bitkisel Üretim 
(Tohum, Fide, Tıbbi ve Aromatik 
Bitkiler vb.) Organize Sanayi Böl-
gesi projesi ile bölgede tohum, fide, 
tıbbi ve aromatik bitki yetiştiricili-
ğiyle buna bağlı sanayinin gelişimi 
sağlanacak. İzmir Valiliği Yatırım 
İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, 
Kınık Belediyesi, İzmir Ticaret Oda-
sı, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir 
Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Bir-
likleri ve Bergama Ticaret Odası’nın 
kurucu ortaklığı ile 
tohum, fide, tıbbi ve 
aromatik bitki üreti-
minde bir kümelenme 
bölgesi oluşturularak 
bu alanda faaliyet 
gösteren firmalara ve 
yetiştiricilere yatırım 
ortamı sağlanmış 
olacak. Bununla bir-
likte, sertifikalı tohum 
üreticilerinin deste-
ğiyle tohum bankası 
geliştirilerek iç piyasa 

ve ihracata katkı sağlanacak.

Tarımda katma değer
İzmir Ticaret Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 
Bakırçay, Gediz ve Küçük Mende-
res nehirlerinin yarattığı verimli 
tarım havzasında ve geniş tarım 
hinterlandındaki üretime katma 
değer sağlanması ve modern tarım 
uygulamalarının hayata geçirilmesi 
açısından kuruluşuna onay verilen 
iki yeni TDİOSB’nin yalnız İzmir’e 
değil tüm Türkiye’ye önemli bir 
değer sağlayacağını belirtti. İzmir 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir’in iş 
dünyasını temsil eden kurumlar 

olarak örnek bir işbirliği ile devam 
edilen çalışmalarda önemli bir süre-
cin geride kaldığını, Dikili ilçemizde-
ki Seracılık OSB ile birlikte İzmir’in 
tarım alanındaki Organize Sanayi 
Bölge sayısının üçe ulaştığını ve 
İzmir’deki tarımsal üretimi, üretimin 
niteliğini ve ihracatı arttıracak bu 
projelerin aynı zamanda kentimizin 
tarımdaki öncü şehir misyonuna da 
ciddi katkı sağlayacağını belirtti. 
İzmir'de ekonomi kurumlarının son 
yıllarda yakaladığı uyumun ortaya 
çıkardığı sinerjinin Devlet ile işbirliği 
sayesinde çok güzel projelerin arka 
arkaya hayat bulmasını sağladığını 
dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri 
Ko- ordinatör Başkanı Jak 

Eskinazi, Dikili Tarım 
İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi'nden sonra, 
Bayındır ve Kınık Tarım 
İhtisas OSB'lerinin 
kurulmasının İzmir'in 
katma değerli tarım 
üretimi ve ihracatına 
ivme kazandıracağını, 
Ege Bölgesi'nin tarım 
ürünleri ihracatına 
yıllık 1 milyar dolarlık 
ilave bir katkı sağla-
yacağına inandıklarını 
kaydetti.

EBSO, İZTO, İTB ve EİB’den teşekkür

Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret 

Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri;

l İzmir’de TDİOSB kurma projelerini Cumhurbaşkanlığı 100 

günlük eylem planına dahil ederek İzmir’in önünü açan 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a;

l Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye;

l İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’e;

l İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e;

l Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen’e;

l Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer’e;

müşterek şükranlarını sundu.

GÜNDEM
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, 19 Mayıs 

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı’nda yayınladığı kutlama 
mesajında 19 Mayıs 1919’da Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk 
tarafından fitili ateşlenmiş milli 
mücadelenin, aradan geçen 102 
yıl sonra bile hala en değerli ve 
en gurur verici manevi mirasımız 
olduğunu söyledi.

Tüm ülkeler için 
ilham kaynağı
Bu mücadelenin, 

topraklarının tamamı neredeyse 
yabancı güçlerce işgal 
edilmiş ve fiilen dağılmış bir 
imparatorluktan dört yıl gibi 
bir süre içerisinde bağımsız bir 
Cumhuriyeti ortaya çıkardığını ifade 
eden Yorgancılar, “Bu mücadele, 
günümüzde diğer tüm ülkelere de 
ilham kaynağı olacak niteliktedir. 
Özellikle sınır bölgelerimizde ve 
Ortadoğu coğrafyasında uzun 
yıllardır yaşanan ve sonu gelmeyen 

çatışmalar, temelleri güçlü bir 
Cumhuriyetin ne kadar kıymetli 
olduğunu her seferinde daha açık 
biçimde ortaya koyuyor” dedi.

“Derin bir anlam taşıyor”
İçinden geçmekte olduğumuz 

zorlu dönemlerde en büyük görev 

ve sorumluluğun gençlere 
düştüğünü belirten Yorgancılar, 
“Bu bakımdan, 19 Mayıs’ın 
gençlere armağan edilen bir 
bayram olması, 1919’da başlatılan 
mücadelenin nesiller boyunca 
gençlere aktarılıp yaşatılmaya 
devam edilmesi gibi çok derin 
bir anlam taşıyor. Oysa ki, bugün 
her dört gençten birinin işsiz 
olduğu ülkemizde en öncelikli 
konularımızdan biri bu olmalıdır. 
Güçlü sanayi altyapımız ile 
gençlerimizin yarınlara umutla 
sarılmalarını sağlamalıyız. Genç 
nüfusu bağımsızlıkla, eğitimle, 
bilimle, kültürle ve sporla 
donatılmış bir ülke, ilelebet var 
olmanın en büyük garantisidir.  
İşte bu manevi mirasın ve 

mücadele ruhunun coşkusuyla 19 
Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramımızı kutluyor; Mustafa 
Kemal Atatürk’ü, dava arkadaşlarını 
ve milli mücadelenin küçüğünden 
büyüğüne tüm kahramanlarını, 
minnetle yad ediyorum” diye 
konuştu.

Başkan Yorgancılar’dan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

“EN KIYMETLİ MİRASIMIZ 19 MAYIS,
EN BÜYÜK HAZİNEMİZ GENÇLERİMİZ”



33MAYIS 2021

GÜNDEM

Sosyal Güvenlik 
Haftası kutlamaları 
kapsamında, 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) 
İzmir İl Müdürü 
Ekrem Gülcemal, 
Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar’a 
nezaket ziyaretinde 
bulundu. Ziyarette 
kayıt dışı istihdamın 
önüne geçilmesine 
yönelik yapılabilecek 
çalışmalar ile EBSO 
üyesi sanayicilerin 
konuları 
değerlendirildi.

SGK İzmir İl Müdürü Gülcemal’den 
Yorgancılar’a ziyaret

İzmir ve bölgemizdeki girişimcilik, Ar-Ge ve inovasyon farkındalıklarının geliştirilmesi ile kapasite gelişimi 
ve artan refah ortamını sağlama misyonunu üstlenen İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Yönetim Kurulu 

Toplantısı yapıldı. Toplantıya EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar katıldı.

İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi 
Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
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Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
(EBSO) bu yıl 22’ncisini 
düzenlediği EBSO Aytaç 

Sefiloğlu Gazetecilik Yarışması’nda 
dereceye giren gazeteciler 
ödüllerini aldı. EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
pandemi döneminde yaşanan 
zorluklardan gazetecilerin 
de nasibini aldığını belirterek 
tüm kesimler için böylesi zorlu 
dönemlerde moral ve motivasyonu 
yüksek tutmanın büyük önem 
taşıdığını söyledi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
1996 yılından bu yana ekonomi 
basınını teşvik etmek amacıyla 
gerçekleştirdiği ve 2000 yılında 
vefat eden Basın Müşaviri Aytaç 
Sefiloğlu’nun adını verdiği 
gazetecilik yarışmasında dereceye 
giren gazetecilere ödülleri, EBSO’da 
düzenlenen ve pandemi nedeniyle 
sadece ödül alan gazeteciler ile 
EBSO Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve Aytaç Sefiloğlu’nun ailesinin 
katıldığı törenle verildi.

“Motivasyonumuzu 
yüksek tutmalıyız”
Haber-Araştırma-İnceleme ve 

Röportaj dallarında ödüle layık 
görülen yedi gazeteciye ödüllerinin 
verildiği törende konuşan EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorganclar, “22’ncisini sini 
düzenlediğimiz Aytaç Sefiloğlu 
Gazetecilik Yarışması’nı bu sene 
de maalesef pandemi etkisi 

altında gerçekleştirmek zorunda 
kaldık. Bu tören vesilesi ile Aytaç 
Sefiloğlu’nu saygı ve rahmetle 
anıyorum. Akademisyen, sanayici 
ve gazetecilerden oluşan jürimizin, 
Haber-Araştırma-İnceleme ve 
Röportaj olmak üzere iki dalda 
ödüle layık gördüğü toplam yedi 
arkadaşımızı gönülden tebrik 
ediyorum. Ekonomi gazeteciliğini 
teşvik etmek amacıyla geleneksel 
hale getirdiğimiz bu yarışmaların 
sizleri motive etmesini ümit 
ediyorum. Özellikle de böylesi zor 
dönemlerde her şeye rağmen moral 
ve motivasyonumuzu daha yüksek 
tutmalıyız. Sağlıklı ve daha güzel 
günlerde daha coşkulu kutlamalar 
yapabilmek temennisiyle, 
saygılarımı sunuyorum” diye 
konuştu.

Aytaç’sız 21 yıl
Ege Bölgesi Sanayi Odası 

ve İzmir basınının Aytaç Ablası, 
EBSO’nun unutulmaz basın 
müşaviri Aytaç Sefiloğlu, vefatının 
21’inci yıldönümü olan 17 Nisan’da 
sevgi ve özlemle anıldı. Her sene 
kabri başında düzenlenen tören 
geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 
pandemi nedeniyle yapılamazken, 
Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir 
şubesi tarafından çevrimiçi anma 
etkinliği gerçekleştirildi.

Sefiloğlu’nun eşi gazeteci Macit 
Sefiloğlu, sosyal medya aracılığıyla 
şunları söyledi:

“Sevgili Aytaç’ı yitireli tam 21 yıl 
oldu. Yurduna, toplumuna, ailesine, 
mesleğine ve etik ilkelerine sıkı 
sıkıya bağlı sıcak, sevecen Aytaç, 
aynı zamana iyi bir anne olarak 

EBSO Aytaç 
Sefiloğlu Gazetecilik 

Yarışması ödülleri 

sahiplerini buldu
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hepimizin hafızasına kazınan bir 
kişilikti. Çalıştığı kurumlara da 
büyük özveriler içinde hizmet 
etti. 21 yıldır onu hep anılarımıza 
sıcak tuttuk. Arkadaşları ve 
yetiştirme çabası içinde oluğu 
genç meslektaşları, onu bu güne 
büyük bir istekle taşıdılar. Ege 
Bölgesi Sanayi Odası bünyesindeki 
basın merkezi onun adını taşıyor. 
Narlıdere’de dönemin Belediye 
Başkanı Abdül Batur ve Meclisi’nin 
katkılarıyla kazandırılan ve adını 
taşıyan parkta onun çok sevdiği 
çocuklar oynuyor. Aytaç’ın aile 
bireyleri adına bu mutluluğu 
yaşatanlara teşekkür ediyorum. 
Bizim hep yanımıza olan Ege 
Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu ve Meclisine, Başkanımız 
Ender Yorgancılar’a sevgi ve 
saygılarımızı sunuyorum.”

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

Aytaç Sefiloğlu, meslek hayatına 
Yeni Ekonomi Gazetesi’nde muhabir 
olarak başladı. Ticaret Gazetesi 
ve Söz Gazetesi’nde ekonomi 
muhabirliği yapan Sefiloğlu, 1987 
yılında meslektaşı Macit Sefiloğlu 
ile evlendi ve 1991’de Dilan dünyaya 
geldi. Söz Gazetesi’nin yayın 
hayatına son vermesi ile birlikte 
1987 yılında Yeni Asır Gazetesi’ne 
geçen Sefiloğlu, 1994 yılına kadar 
burada muhabirlik ve editörlük 
görevlerini yürüttü. Başbakanlık 
Basın-Yayın Genel Müdürlüğü burs 

programını kazanarak Ankara’da 
ve ABD’ye eğitim gören Sefiloğlu, 
1994 yılında Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nda basın müşaviri olarak 
göreve başladı. EBSO’daki 
görevi sırasında, İzmir’in ilk özel 
televizyonlarından Kanal 1’de 
(İzmir TV) ‘Ekonomik Gündem’ 
adlı programı hazırlayıp sundu 
ve meslek yaşamı sürensince 
çok önemli çalışmalara imza attı. 
Sefiloğlu’nun çeşitli kurumlardan 

17 adet gazetecilik başarı 
ödülü bulunuyor. 1998 yılında 
rahatsızlanan Sefiloğlu, 17 Nisan 
2000’de aramızdan ayrıldı. 
Sefiloğlu’nun vefatının ardından 
EBSO, bünyesindeki basın 
merkezine ve geleneksel gazetecilik 
yarışmasına Aytaç Sefiloğlu’nun 
ismini verdi.  Narlıdere Belediyesi 
tarafından da ilçede yapılan parka 
Sefiloğlu’nun adı verildi.

Ödül alan gazeteciler ve eserleri
EBSO Yönetim Kurulu Üyeleri Muhsin Dönmez, Eyüp Sevimli, 

Hakan Ürün, Meclis Üyesi İbrahim Deniz Gündüz, Ege Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Çiğdem Dirik, Dokuz Eylül 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Yaşar Uysal, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Misket 
Dikmen, Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Murat 
Demircan, TRT İzmir İl Müdürlüğü Temsilcisi Murat Demirtaş’tan oluşan 
jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ödül alan gazeteciler, şu 
isimlerden oluştu:

Haber- Araştırma-İnceleme Dalı
1- Seda GÖK -TİCARET- 
“Türkiye’nin Atık Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Gerçeği”
2- Yusuf ŞAHBAZ- ANADOLU AJANSI- 
“Kızı Süt İçsin Diye Kurduğu Çiftlikle Zincir Marketlere Girdi”
3- Nurettin BAKİ - İLKSES-“Yoksulları Sağan Ticaret”
Mansiyon:Didar DEMİRCİ - 9 EYLÜL- 
“Müteahhidi Değişen Bina Ayakta Kaldı”

Röportaj Dalı
1- Nurettin BAKİ – İLKSES -  “Gerenköy’ün Kaderini Değiştirdi”
2- Utkucan AKKAŞ –EGE TELGRAF – “İklim Krizi ve Tarım”
3- Muhittin AKBEL–EGEDE SON SÖZ- “Zeki Müren’e Kostüm Diktim”
Mansiyon: Mete Tamer OMUR –HÜRRİYET- “Balkondan Amerika’ya”
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, Bloomberg 

HT kanalında canlı yayınlanan İş 
Dünyası programına bağlanarak 
güncel ekonomik gelişmeler 
hakkında değerlendirmelerde 
bulundu.

“İhracat ivmesi korunmalı”
Türkiye’nin çıkışa geçmesinin 

yolunun üretim ve ihracattan 
geçtiğini belirten Başkan 
Yorgancılar, “Yakalanan ihracat 
ivmesini korumamız gerekiyor. 
Ülkenin çıkışı üretim ve ihracattadır. 
Ancak önemli olan katma değerli 
üretim ve ihracat yapmaktır. Bu 
anlamda arzu edilen seviyeye 
gelebilmiş değiliz. Ege Bölgesi 
olarak bu yılın ilk dört ayında 4 
milyar dolara yakın bir ihracat 
gerçekleştirdik. Bu rakama 
ulaşılmasında öne çıkan sektörler 
petrol ve petrol ürünleri ile gıda 
ve makine oldu. Bu yılki hedefimiz 
12 milyar doların üzerinde bir 
ihracat yapmak. Sipariş alıyoruz, 
bu güzel. Böylem devam etmesi 
en büyük temennimiz. Geçtiğimiz 
hafta biz EBSO olarak üretimden 
satışlara göre 100 büyük firmamızı, 
İSO ise Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu’nu açıkladı. Her 
iki çalışmada da öne çıkan unsur 
şu oldu; sanayimizin büyümesi 
rakamsal olarak sürüyor, ancak 
verimlilik ve karlılık anlamında bir 
geriye gidiş söz konusu” dedi.

Verimlilik konusunda 
önümüzdeki süreçte önemli bir 
program başlatacakları bilgisini 
veren Yorgancılar, “Aachen 
Üniversitesi ile işbirliği içinde 
kaynak verimliliği uygulamasına 
başlayacağız ve önümüzdeki 
günlerde bu projenin tanıtımını 
gerçekleştireceğiz. Bir sektörün 

hurdası, bir diğerinin hammaddesi 
oluyor ve bu akışı koordine etmek, 
verimlilik adına büyük avantaj 
sağlayacak. Dört yıla yakın sürecek 
olan bir çalışmayla bu iş kültürünün 
yerleşmesini hedefliyoruz” diye 
konuştu.

 
“Sanayici maliyet hesabı 
yapmakta zorlanıyor”
Hammadde teminindeki 

sıkıntıların önemli bir noktaya 
ulaştığını vurgulayan Yorgancılar, 
“Hem tedarik sıkıntısı devam 
ediyor, hem de hammadde fiyatları 
artıyor. Konteyner bulunamıyor ve 
navlun fiyatları da artmış durumda. 
Dolayısıyla sanayici maliyet hesabı 
yapmakta zorlanıyor. Sac ve 
demir-çelikteki fiyat artışları dikkat 
çekici bir noktada. Bu da doğrudan 
doğruya beyaz eşya ve otomotiv 
gibi önemli sektörlerin maliyetlerini 
olumsuz etkiliyor. Son gelen 
akaryakıt zammı da ilave edildiğinde 
çok değişken bir maliyet yapısı içine 
giriyoruz” diye ifadesini kullandı.

Son açıklanan Nefes Kredisi 
programının son derece önemli 
olduğunu dile getiren Yorgancılar, 
“Toplamda 6 milyar liraya ulaşan bir 
kredi kullanıldı. Altı ay ödemesiz ve 
1 yıl vadeli, yüzde 17,5 faizli kredinin 

önemli bir katkı sağlayacağını 
düşünüyorum. Bunun daha da 
genişletilmesi gerekiyor. Uzun 
süre kapalı kalan firmalar için 
yapılacak bir çalışmanın piyasayı 
rahatlatacağını düşünüyorum” dedi.

“İstihdam için yatırımın 
desteklenmesi gerekiyor”
Türkiye’de işgücünün 

iyileşebilmesi için atılması gereken 
adımların başında yabancı 
sermayeyi çekecek istikrar ortamı 
ve yatırımı destekleyici uygulamalar 
olduğunu belirten Yorgancılar, 
“2012’lerde işsizliği yüzde 9’lar 
seviyesine indirmiştik. Çünkü o 
dönemde yabancı sermaye girişi 
daha rahattı. Dışarıdan yatırım 
gelmediği sürece, içerideki kapasite 
ile ulaşılabilecek noktanın bu 
olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla 
yatırımı teşvik edici adımların 
atılması gerekiyor. Sanayicinin en 
büyük beklentisi istikrardır” diye 
konuştu.

Yorgancılar, döviz getiren en 
önemli hizmet sektörü kalemi 
olan turizmde normalleşmenin 
başlayabilmesi için, Covid-19 
aşılarının herkes tarafından 
erişilebilir olması gerektiğini 
sözlerine ekledi.

Yorgancılar canlı yayında ekonomi gündemini değerlendirdi

“Sanayicinin beklentisi istikrardır”
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‘nın ardından

20 yıla yakın geçmişimizde çok sayıda endüstriyel 
yapıya imza attık. EBSO’nun yeni binasına taşınmasına 
yardımcı olmak ise en gurur duyduklarımızdan biri 
oldu.  
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 
76’ncı ve 77’nci Genel Kurulu, çevrimiçi olarak 
gerçekleştirildi. Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve EBSO üyesi TOBB 
delegeleri, EBSO hizmet binasında hazır bulunarak 
toplantıya iştirak ettiler.

Genel kurulun başarıyla gerçekleştirildiğini ve 
sonuçlandığını ifade eden EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, “EBSO Delegelerimizle, 
çevrimiçi olarak gerçekleşen TOBB 76’ncı ve 

77’nci Genel Kurul Toplantımıza katıldık. Başarıyla 
tamamlanan Genel Kurulumuz camiamıza hayırlı olsun” 
dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da Genel Kurul 
sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 
“81 il ve ilçelerden katılan tüm delegelerimize teşekkür 
ediyorum. Yapılması gereken çok iş var. Oda ve 
Borsalarımızla birlikte üyelerimizin sıkıntılarını takip 
etmeye, dile getirmeye ve çözüm üretmeye devam 
edeceğiz” diye konuştu.

TOBB’un 76’ncı ve 77’nci 
Genel Kurulu gerçekleştirildi

5632 Sokak No: 26 
Çamdibi – İzmir

T: 0232 458 58 09
info@teknofset.com
www.teknofset.com

CREATIVE

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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Sizin de basit ve hızlı çözümlere ihtiyacınız varsa,
bize ihtiyacınız var demektir.
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Türkiye’nin ve İzmir’in önde 
gelen gıda markalarından 
Dimes, Ege Bölgesi Sanayi 

Odası Meclis Başkanı Salih Esen 
ve Meclis Üyelerini ağırladı. 100’e 
yakın ülkeye ihracat yapılan 
fabrikada Diren Holding Yönetim 
Kurulu Üyesi Erol Diren “Soframıza 
getirmediğimiz çocuğumuza 
yedirmediğimiz meyveyi 
fabrikamızda kullanmıyoruz” dedi. 
EBSO Meclis Başkanı Salih Esen 
ise Dimes markasının ve İzmir 
Fabrikası’nın İzmir ve Ege Bölgesi 
için önemli bir yatırım olduğunu 
vurguladı.

Gerçekleştirilen fabrika 
ziyaretinden duyduğu memnuniyeti 
dile getiren ve Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Meclis üyelerini bilgilendiren 
Yönetim Kurulu Üyesi Erol Diren 
“Kurucumuz Mustafa Vasfi Diren, 
üzerinde yaşadığımız bu bereketli 
toprakların birbirinden lezzetli 
sofralık meyvelerini değerlendirmek 
amacıyla Dimes’in ilk tohumlarını 
kendi evinin salonunda attı. 1963 
yılında ilk yerli meyve suyunu, 
yerli sermayeyle birlikte Tokat’ta 

üretti. Günümüzde, toplam üç 
fabrikamızla birlikte ülkemizin en 
büyük meyve suyu üreticisi haline 
geldik. 2000 yılında kurduğumuz 
İzmir fabrikamızda meyve suyu 
çeşitlerimizden aromalı sütlere; 
limonatadan, soğuk kahveye kadar 
birbirinden farklı ürünlerimizin 
üretimlerini yapmaktayız. Toplam 
41 bin 184 metrekareye kurulmuş 
olan fabrikamızda 256 personelimiz 
çalışmaktadır. Konsantre alımından 
başlayıp dolum ve depolamaya 
kadar üretim basamaklarının her 
birinin yapıldığı İzmir fabrikamız, 
dünya kalite standartları açısından 
ilk sıralarda yer almakta olup 
AIB kalite standardı belgeleri 
bulunmaktadır” dedi.

Dimes’in, Türkiye’de sıkma ve 
yüzde 100 portakal suyu üretiminde 
yerli portakal kullanan, bunun için 
özel üretim hattı kuran ilk marka 
olduğunu da hatırlatan Diren 
“Bu sayede Dimes yerli portakal 
kullanım oranını eskiye oranla yüzde 
90 oranında artırdı, yılda yaklaşık 
3,5 milyon dolarlık hammadde 
ithalatı, Türk çiftçisinin ürünü ile 

ikame edilir hale geldi. Dimes 
Ar-Ge Merkezi ayrıca, Obsesso, 
Milkshake, Smoothie gibi ürünlerle 
içecek sektörünün tümünde 
gelişime öncülük ediyor ve Dimes’in 
ürünlerinde çok önemsediği Doğa 
ve İnsan için katma değer üretme 
gücünü de geliştiriyor” diye 
konuştu. 

EBSO Meclis Başkanı Salih 
Esen de Dimes’in Türkiye ve İzmir 
için önemli bir değer olduğunu 
belirterek “Dimes yerli sermaye 
ve üretimle katma değeri yüksek 
bir üretim gerçekleştiriyor. Bu 
ve benzeri fabrikalarımızın her 
zaman yaşaması ve desteklenmesi 
son derece önemli. Yaptığımız 
ziyarette üretim aşamasında en 
ince detayların düşünüldüğünü 
gördük. Bu üretim sürecinde emeği 
geçen herkese gerçekten saygı 
duymamak elde değil. Türkiye’mizin 
üretmekten başka çaresinin 
olmadığını her platformda dile 
getiriyoruz. Üretimin ve üreticinin 
desteklenmesinin gerekliliğini 
buradan bir kez daha vurguluyoruz” 
dedi. 

EBSO Meclisi’nden 
Dimes’e ziyaret
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Teknoloji Odaklı 
Sanayi Hamlesi 
Programı Mobilite 
Çağrısı Tanıtım 
Toplantısı EBSO’da yapıldı

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından sağlanan teşvik, yatırım ve 
Ar-Ge desteklerini orta ve orta-yüksek teknoloji 

seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik olarak 
yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi 
Hamlesi Programı’nın tanıtımı 
amacıyla toplantı düzenlendi.

Toplantının açılışında konuşan 
EBSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
H. İbrahim Gökçüoğlu, Teknoloji 
Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nın 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
ile bağlı kuruluşları tarafından 
sanayicilere sağlanan desteklerin tek 
pencereden yönetilerek orta-yüksek 
ve yüksek teknoloji seviyeli şirketlere 
yoğunlaştırılmasını amaçlayan 
önemli bir proje olduğunu söyledi. 
Gökçüoğlu, “Bu program, Türkiye’de 
orta orta-yüksek ve teknoloji seviyeli 
sektörlerde katma değeri yüksek 
ürünler ve bu sektörlerin gelişimi için 
kritik öneme haiz ürünler arasından 
nitelik, kod veya teknolojilere göre 
‘Öncelikli Ürün Listesi Tebliği’ ile 
belirlenen ürünlerin üretiminin 
artırılmasını amaçlıyor. Bu çerçevede 
yeni üretim imkan ve kabiliyetlerinin 
ülkemize kazandırılmasını hedefliyor. 
Sanayicilerimizin söz konusu 
program hakkında bilgi sahibi olarak 
süreçlerde yer alabilmesi adına 
düzenlediğimiz toplantıya iştirak 
eden üyelerimize teşekkürlerimi 
sunuyorum” dedi.

Gökçüoğlu’nun ardından Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik 

Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker 
Murat Ar ve Program Yönetimi Dairesi Başkanı Hakan 
Erten, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı 
hakkında EBSO üyesi sanayicileri bilgilendirdi.

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

DÜNYA YENİ BİR DOĞU-BATI 
KUTUPLAŞMASINA MI GİDİYOR?

20’nci yüzyılın ikinci yarısında (1947-
1991 arası) ideolojik ve jeopolitik neden-
lerle ABD-Sovyetler Birliği ekseninde 
yaşanan ve bütün dünyayı etkileyen 
soğuk savaş döneminin Doğu-Batı kutup-
laşması, başka bir versiyonuyla yeniden 
mi gelişiyor? Bugün dünya ticaretinde ve 
teknolojide yeni gelişmelerin yol açtığı 
Doğu-Batı ayrışması, kutup liderleri ABD-
Çin ekseninde diğer ülkelerin iki taraftan 
birine daha yakın durmaları sonucunu 
doğuracak ilişkilerin kurulmasına ve an-
laşmalar yapılmasına neden olmaktadır. 
Her ne kadar Çin ve Rusya liderleri zaman 
zaman Doğu-Batı kutuplaşması trendi 
karşıtı uyarılarda bulunsalar da içinde 
bulunduğumuz süreçte yaşananlara bakı-
lınca, iki (ya da iki buçuk) kutuplu yeni bir 
dünya düzeni kuruluyor diyebileceğimiz 
gelişmeler olmaktadır. Japonya dışın-

daki Asya ve Afrika ülkelerinden oluşan 
Doğu blokuna karşı; Kuzey Amerika, 
Avrupa Birliği, İngiltere ve Avustralya’dan 
oluşan Batı bloku oluşumunu yakından 
izlemekteyiz. Güney Amerika ülkeleri, 
ikili ilişkilerine ve konusuna göre her iki 
taraf ile de birlikte olabilmekte ya da 
ortak hareket edebilmektedirler. Japonya 
ve Avustralya ise uluslararası sorunlar 
ve güvenlik konularında Batı blokunun 
yanında yer almakta, ticari konularda 
ise son Doğu blokunun parçası olabil-
mektedirler. Kutuplaşmanın emarelerinin 
görüldüğü ticaret, teknoloji ve güvenlik 
başlıklarında, uluslararası alanda yaşanan 
bu gelişmeleri aşağıda özetledik.

Ticaret
Kutuplaşmanın Doğu ayağının lideri 

Çin, küresel ticaretin yönünü ve coğrafi 
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ağırlığını değiştirme iddiası ile “Bir 
kuşak Bir Yol” girişimi kapsamın-
daki projelerini ilerletmektedir. 
Bu girişim güzergahında yer alan 
yatırımlarda doğrudan ya da dolaylı 
yer alan ülkelerin çoğunluğunun 
Çin’e yakınlaştığını, bu ülkelerin 
ticari ilişkilerinde giderek Çin’in 
daha fazla yer aldığını görmekteyiz. 
Aynı zamanda ekonomik ortaklık & 
işbirliği anlaşmalarının sayısını da 
artıran Çin, kapitalist batı blokunun 
uzaklaştığı yöntemlerle yol almak-
ta, kendi arz güvenliğini sağlamaya 
çalışmaktadır. Yapılan anlaşmalarla 
“bütün yolların Çin’e (batının söy-
lemiyle Cathay’a) çıkması” hedef-
lenmekte, serbest ticaret anlaş-
maları, gümrük vergisi oranlarının 
düşürülmesi, vergi teşvikleri gibi 
enstrümanların tamamı kullanıl-
maktadır. Kutuplaşmanın emareleri, 
başta Afrika coğrafyası ile bir kuşak 
bir yol güzergahındaki ülkelerde 
yapılan altyapı yatırımları, liman-
lar, özel ekonomi bölgeleri ve ikili 
finansman anlaşmalarında belirgin 
bir şekilde görülmektedir.

Teknoloji
Hayatımızın her alanına giren 

teknoloji, pandemi dönemin-
de daha yoğun kullanılan dijital 
enstrümanlar, dijital iletişim, dijital 
paralarla dünya hızla değişmekte; 
özetle dijital bir çağa girmiş bulun-
maktayız. Akıllı telefonlardaki ban-
kacılık uygulamaları; klima, kamera 
gibi ev içi uygulamalar; şoförsüz 
araç, havacılık, uzay araçları, uzay-
da yaşam, savunma sanayii, hızlı ve 
güçlü data transferi gibi alanlardaki 
hızlı gelişmelerin ülkelere neler 
kazandıracağı ve hangi ülkenin 
(ülkelerin) kontrolünde olacağı ko-
nuları önem kazanmıştır. Teknolojik 
gelişmelerde önde giden (ve doğal 
olarak kontrol eden) taraf, kutup-
laşmanın da güçlü tarafı olacaktır.

Güvenlik
Güvenlik kavramı günümüzde, 

sadece ulusal güvenlik olarak değil, 
ticaretin, lojistiğin, malların ve hiz-

metlerin güvenliği, bulaşıcı hasta-
lıklara karşı korunma ile jeopolitik 
konuların da içinde bulunduğu 
daha geniş çerçevede değerlendi-
rilmektedir. Jeopolitik konulardaki 
gelişmelerle ilgili olarak, bizim coğ-
rafyamızda; Afganistan, Güney Çin 
Denizi, Tayvan, Hong Kong ve bazı 
Latin Amerika ülkelerinde yaşanan-
ların hepsinde Doğu-Batı kutuplaş-
masının yansımalarını görebiliriz. 

Değerlendirme
Uluslararası ilişkilerinde de-

mokratik değerleri öne çıkartan 
Batı bloku, artan dünya nüfusu 
kaynaklı sorunlara çözüm bulmada 
ve kendi vatandaşlarının iç talep-
lerini karışlamada zorlanırken Çin 
(ve kısmen Rusya) liderliğindeki 
Doğu bloku, bölgesel anlaşmalarla 
kendi içinde kenetlenmekte, küresel 
boyuttaki anlaşmalarla da dünya ile 
entegrasyonunu artırmaktadır. Çin 
ve Rusya’nın Afrika’da kurduğu özel 
ekonomi bölgeleri, yeni liman-
lar, ticaret anlaşmaları ve altyapı 
yatırımları giderek artmaktadır. 
Doğu-Batı kutuplaşması haritala-
rında, ayrışmanın içinde gösterilen 
ülkelerin tamamı aynı derecede bu 
kutuplaşmanın parçasıdır denile-
mez. Bu haritalar, ülkelerin ağırlıklı 
eğilimleri, son yıllardaki ilişkiler ile 
imzalanan anlaşmaların potansiyel 
sonuçları değerlendirilerek oluştu-
rulmaktadır. ABD’de 2021 başında 
görevi devralan Biden yönetiminin, 

önceki dört yılda uygulanan Trump 
döneminde belirginleşen kutuplaş-
maya etkisinin hangi yönde olacağı 
henüz tam anlaşılabilmiş değildir. 
ABD’nin, Avrupa Birliği, Orta&La-
tin Amerika ve Pasifik ülkeleri ile 
ticaret, yatırım, teknoloji, güvenlik 
konularındaki ilişkilerinde, Obama 
yönetiminin bıraktığı yere dönüle-
meyeceğini; Çin (ve Rusya’nın attığı 
adımlar nedeniyle) önümüzdeki 
dönemde (soğuk savaş değilse 
bile) ılımlı bir kutuplaşmanın Biden 
döneminde de devam edeceği-
ni düşünüyoruz. Doğu blokunun 
lideri Çin, önümüzdeki dönemde 
bir yandan kendi bloku içindeki 
konumunu güçlendirirken, diğer 
yandan da Avrupa Birliği ile başlat-
tığı yatırım ortaklığına benzer bir 
süreci Batı blokunun lideri ABD ile 
de başlatmak istemektedir. Çin’in, 
ABD pazarını ihmal etmesi ya 
da ABD’nin küresel ekonomideki 
gücünü göz ardı etmesi beklenme-
melidir. En kötü günde üretimini ve 
ihracatını artırma başarısı gösteren 
Türkiye’nin ise iki kutuptan birin-
de belirgin bir şekilde yer almak 
yerine, her iki kutuptaki ülkelerle de 
iyi ilişki içinde olabilmesi gerekir. 
Hep söylediğimiz gibi Türkiye ve 
ekonomisi, dünyanın her ülkesine 
mal ve hizmet satabilen, her ülkede 
proje yapabilen ve yine her ülkede 
yerleşik iş insanları ve firmaları 
ile küresel ekonomi ve dünya ile 
bütünleşmiştir.
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Av. Murat ULUSU
EBSO Hukuk Danışmanı

Etkisi hala devam etmekte olan 
Covid-19 salgını sebebiyle ülkemizde 
14.04.2021 tarihli 6638 Sayılı Genelge’de 
belirtilen tedbirlere ilave olarak 
29.04.2021 – 17.05.2021 tarihleri arasında 
tam kapanma sürecine girileceği 
duyurulmuştur. 

30.04.2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren 
7318 sayılı “Vergi Usul Kanunu ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun”un 15. maddesiyle 7226 sayılı “Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun”a Geçici 3. madde eklenmiş olup 
işbu madde aşağıdaki gibidir;

“Covid 19 salgın hastalığıyla mücadele 
kapsamında ülke genelinde uygulanan 
kısıtlamalar dikkate alınarak hak 
kayıplarının önlenmesi amacıyla;

a) İbraz süresinin son günü 30/4/2021 
ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri 
arasına isabet eden çekler, bu tarihler 
arasında ibraz edilemez; 1/6/2021 
tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde 
ibraz edilebilir.

b) 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu 
tarihler dahil) tarihleri arasında vadesi 
gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar 
hakkında, bu tarihler arasında icra ve iflas 
takibi başlatılamaz, ihtiyati haciz kararı 
verilemez ve başlamış olan takipler durur.

c) 10/1/2003 tarihli ve 5018 sayılı 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
kapsamına giren kamu idarelerinin 
kamu hukukundan veya özel hukuktan 
doğan alacakları hakkında 30/4/2021 
ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri 
arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz” 
hükmünü haizdir.

İbraz süresinin son günü 30.04.2021 
– 31.05.2021 tarihleri arasına denk gelen 
çeklerin ibraz edilememesi sorunu:

İşbu genelgenin (a) bendi ile açıkça 
anlaşılacağı üzere ibraz süresinin son günü 
30.04.2021 – 31.05.2021 tarihleri arasına 
denk gelen çeklerin ibraz edilmesi yasağı 
getirilmiş olup, borcunu ödemek isteyen 
tacirlerin bu tarihler arasında böyle bir 
imkanı kalmamış, başka bir deyişle bu 
imkan ellerinden alınmış durumdadır. 

7226 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 
3. MADDESİ UYARINCA KAMBİYO 
SENETLERİNDE İBRAZ VE İCRA 
TAKİBİ BAŞLATILMASI YASAĞI
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Bu hususta Ticaret Bakanlığı 
7226 Sayılı Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunun Geçici 3. Maddesinin 
Birinci Fıkrasının A Bendinin 
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 
ile bu konuya açıklık getirmeyi 
amaçlamış olup işbu tebliğ; 

“a) İbraz süresinin son günü, 
30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri 
arasına isabet eden çeklerin, 
belirtilen tarihler arasında 
bankaya ibraz edilmesi halinde, 
çek hesabı sahibinin hesabında 
çekin karşılığının bulunması 
kaydıyla çek bedelinin ödenmesi 
gerekmektedir.

b) İbraz süresinin son günü, 
30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri 
arasına isabet eden çeklerin, 
belirtilen tarihler arasında 
bankaya ibraz edilmesi ve çek 
hesabı sahibinin hesabında 
çekin karşılığının bulunmaması 
halinde, 1/6/2021 tarihinden 
önce 5941 sayılı Çek Kanunu 
kapsamında karşılıksızdır işlemi 
yapılmayacaktır. 1/6/2021 
tarihinden sonra ise söz konusu 
çeklerle ilgili gerekli işlemler 
yapılabilecektir.” hükmünü haizdir. 

Özetle 7226 SK. Geçici Madde 
3/1-a maddesi ile ibraz süresinin 
son günü 30.04.2021 - 31.05.2021 
tarihleri arasına denk gelen 
çekler için ibraz etme yasağı 
getirilmiş ancak bu çeklerin 
bahsini ettiğimiz Tebliğ ile ibraz 
edilerek işlem yapılması kısmen 
mümkün hale getirilmiştir. Şöyle 
ki;  İbraz edilen çekin karşılığı var 
ise ödenecek olup, çekin herhangi 
bir karşılığının bulunmaması 
halinde ise karşılıksız olduğu 
öğrenilmesine rağmen çek 
hakkında 01.06.2021 tarihinden 
önce “karşılıksızdır” işlemi 
yapılamayacaktır. 

Peki 30.04.2021 Tarihinden 
Önce “Karşılıksızdır” İşlemine 
Tabi Tutulmuş Olan Çek Hakkında 
30.04.2021-31.05.2021 Tarihleri 
Arasında İcra Takibi Başlatılması 
Mümkün Müdür?

7226 sayılı Kanun’un Geçici 3. 
Maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendinde açıkça “b) 30/4/2021 
ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) 
tarihleri arasında vadesi gelen 
kambiyo senedine dayalı alacaklar 
hakkında, bu tarihler arasında icra 
ve iflas takibi başlatılamaz, ihtiyati 

haciz kararı verilemez ve başlamış 
olan takipler durur” denilmiştir.

Hükümden de anlaşılacağı 
üzere kanun koyucu bu hususta 
tüm kambiyo senetleri için değil, 
vadesi 30.04.2021-31.05.2021 
tarihleri arasında gelmiş olan 
kambiyo senetleri hakkında 
düzenleme yapmıştır. Zira 
30.04.2021 tarihinden önce vadesi 
gelmiş olan kambiyo senetleri 
bu düzenlemenin kapsamında 
olmayıp söz konusu kambiyo 
senetleri hakkında icra takibi 
başlatılabilmesi mümkündür. 

Ancak hükmün (b) bendinin 
son cümlesi karışıklığa sebep 
verebilecek olup bu hususa da 
açıklık getirmek gerekir ise; her 
ne kadar 30.04.2021-31.05.2021 
tarihleri arasında vadesi gelen 
kambiyo senetleri hakkında 
icra takibi başlatılamayacak 
olsa da bu kambiyo senetleri 
hakkında yine de bir şekilde icra 
takibi başlatılmış olması halinde 
başlatılan bu takipler duracak 
olup devam etmeyecek, bu yasak 
kapsamına girmeyen icra takipleri 
ise herhalükarda devam edecektir 
kanaatindeyiz.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Salih Esen, 
Nisan ayı Meclis toplantısının 

başında yaptığı açılış ve başkanlık 
sunuşlarında EBSO Meclisi’ne 
konuk olan İYİ Parti’nin kurucusu 
ve Genel Başkanı Meral Akşener’e 
hoş geldiniz diyerek katılımlarından 
ötürü teşekkür etti.

Akşener’in İYİ Parti’de 
sürdürdüğü aktif siyasi yaşamı ile 
birlikte akademisyen kimliği ile 
de tanındığını hatırlatan Esen, bu 
yönüyle kendisinin Türkiye için 
çok önemli bir misyonu yerine 
getirdiğini belirtti.

Başarılı bir rol model
EBSO olarak kadınların siyasi 

arenada var olmaları ve toplumsal 
yaşamda liderlikleri konusunu 
çok önemsediklerini belirten 

Esen, “Sayın Akşener bu anlamda 
çok başarılı bir rol model olarak 
karşımıza çıkıyor. Zira ülkemizde 
maalesef pek çok alanda olduğu 
gibi siyasi yaşamda da erkek 
çoğunluğu ile karşı karşıyayız. 
Bunun için Sayın Akşener, 
ülkemizdeki diğer kadınlara 
cesaret verici bir konumdadır. 
Ülkemizin maalesef kadınlar 
konusunda çizdiği imaj ve kadın 
cinayetleri konularındaki içler 
acısı tablosu herkesçe bilinmekte. 
Sayın Akşener siyasi kimliğiyle 
kadın haklarının iyileştirilmesi 
konusunda da dikkat çekici 
adımlar atıyor ve atılımlar yapıyor. 
Ülkemizin geri çekilmesinden 
üzüntü duyduğumuzu her fırsatta 
belirttiğimiz İstanbul Sözleşmesi’ne 
Sayın Akşener’in sahip çıkıcı 
tutumu, ülkemiz siyaseti için umut 

verici en güzel örneklerden biridir” 
dedi.

Türkiye’nin pandemiden 
ekonomik sıkıntılara ve uluslararası 
siyasi gerilimlere değin uzanan çok 
sayıda ardışık sorunla boğuştuğunu 
ifade eden Esen, “Adeta ateşten 
günlerden geçiyoruz. Yakın 
geleceğin de zorlu günlere gebe 
olduğu yadsınamaz. Böyle zorlu 
bir devirde siyasetçilerimize 
her zamankinden daha önemli 
zorunluluklar düşüyor. 

Yeni adreste ilk meclis
Ege Bölgesi Sanayi Odası 

olarak çok özel bir günü 
yaşadıklarını vurgulayan Esen, 
“Bugün itibariyle yeni adresimizde 
geçici olarak faaliyetlerimize 
başladık ve ilk Meclis toplantısını 
gerçekleştiriyoruz. Yeni hizmet 

Esen’den Meclis temennileri
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binamızın hayırlı olmasını diliyorum. 
Büyük anılar biriktirdiğimiz binadan 
ayrılmak benim için de oldukça 
zor oldu. En kısa süre içerisinde 
İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi’nde yapılacak olan yeni 
binaya taşınmayı ümit ediyorum” 
ifadesini kullandı.

“Aşılama bir an önce 
yaygınlaştırılmalı”
Pandemide yaşanan vaka 

artışlarına uzun zamandır dikkat 
çektiklerini ve önlemlerin artırılması 
gerektiğini belirttiklerini dile 
getiren Esen, “Bu konuda maalesef 
korkulan senaryo gerçekleşti ve 
günlük 60 bini geçen vakalarla 
dünyada ilk sıraya yükseldik. 
Böylesine riskli bir tablo, toplumsal 
sağlığımızı olduğu kadar zaten 
bir yıldır derin bir yara almış olan 
ekonomimizi de her geçen gün 
daha derinden etkiliyor. Ocak 
ayında tıpkı şu an bizde olduğu 
gibi günlük 60 bin vaka sayılarıyla 
uğraşan İngiltere, tam üç hafta 
boyunca çok sıkı karantina ve 
aşılama uygulamasında bulundu ve 
vakaları daha geçtiğimiz günlerde 
makul seviyelere düşürmeyi 
başardı. Dolayısıyla bu işi kontrol 
altına almak, uzun vadeler 

gerektiriyor. Vaka artışlarımızın 
turizm sezonuna denk gelmiş 
olması da bu sektör için oldukça 
üzücü bir durum. Bizim açımızdan 
ise yüzlerce, binlerce işçi çalıştıran 
fabrikalarda pandemi koşullarında 
faaliyetlerimizi sürdürmek ciddi 
anlamda zorlayıcı oluyor. Bu 
nedenle aşılama çalışmalarının 
bir an önce yaygınlaştırılması, en 
büyük temennimizdir. Bir yılı aşkın 
süredir devam eden tedbirler 
nedeniyle ne yazık ki tükenme 
düzeyine geldik, ancak son bir 
sabırda bulunmazsak, maalesef 
ekonomimizin toparlanması için çok 
önemli bir fırsat olan yaz aylarını da 
kaybedeceğiz” dedi.

Sözde soykırım iftirası
Pandemi süreci devam ederken 

bir yandan da Amerika Birleşik 
Devletleri Başkanı Joe Biden 
tarafından siyasi emeller uğruna 
stratejik ortaklığa yakışmayacak bir 
tutum içerisinde Ermeni soykırımı 
iftirasının gündeme geldiğini 
ifade eden Esen, “Bunu şiddetle 
kınadığımı belirtmek istiyorum. 
İki ülke arasındaki ilişkilere zarar 
verecek bu yanlış söylemden en 
kısa sürede geri adım atılmasını 
diliyorum” diye konuştu.

“Çocuklar Atatürk’ün 
mirasına sahip çıkacak”
Milli Mücadele’nin bir 

Meclis çatısı altında toplanarak 
yürütülmesinin miladı olan 23 
Nisan 1920’nin 101’inci yıldönümünü 
gönülden kutladığını ifade eden 
Esen, “Pandemi ülkemizi çiçek 
tarlasına dönüştüren çocuklarımızın 
bu özel gününü engellemiş olsa da 
çocuklarımızın Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün bu kıymetli 
hediyesini her yaşta şükranla 
hatırlayacağından, mirasına sahip 
çıkacağından hiçbir şekilde şüphe 
duymuyorum” ifadesini kullandı.

Öte yandan Nisan ayında Türk 
Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 
176. yıldönümünü de kutladıklarını 
hatırlatan Esen, ülke güvenliğinin ve 
bekasının sağlanmasında neredeyse 
iki asra yakın süredir emek 
veren polis teşkilatının kuruluş 
yıldönümünü tebrik etti.

Başta çalışanları olmak üzere, 
tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi ve 
Emekçi Bayramı’nı kutlayan Esen, 
“Bu zorlu pandemi döneminde 
çalışmaları için kendilerine 
teşekkürü borç biliyorum” dedi. 
Şeker Bayramı’nı da kutlamak 
istediğini dile getiren Esen, sağlıkla, 
coşkuyla nice bayramlar diledi.

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

Meclisi’nin Nisan ayı toplantısında 
yaptığı konuşmasında EBSO’nun 
yeni hizmet binasının ilk gününün 
Meclis toplantısına denk gelmiş 
olmasının hem mutluluk, hem de 
heyecan verici olduğunu belirterek 
“Bu binada da başarılı işlere imza 
atmamızı ve Odamıza hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi.

Böylesi özel bir günde, 
İYİ Parti Genel Başkanı Meral 
Akşener’in EBSO Meclisi’ne konuk 
olmasından mutluluk duyduğunu 
dile getiren Başkan Yorgancılar, 
yoğun programı içerisinde Meclis 
toplantısına teşriflerinden dolayı 
Akşener’e teşekkür etti.

ABD Başkanına kınama
Türkiye’nin Nisan ayı sonu 

itibariyle uluslararası ilişkiler 
açısından zorlu konularla karşı 
karşıya kaldığını ifade eden 
Yorgancılar, “ABD Başkanı Joe 
Biden’ın siyasi hesaplarla, Ermeni 
Soykırım ifadesini kullanmasını 
ve müttefiki Türkiye ile ilk 
görüşmesinde bunu belirtmiş 
olmasını çok yakışıksız buluyor ve 
kınıyorum. Tarihçilerin belgelerle 
ortaya koyması gereken bir kararın, 
yol açacağı sorunlar göz ardı 
edilerek, siyaseten dillendirilmesi 
çok büyük bir yanlıştır. Ancak 
bu kararı açıklarken Türkiye 
dışında başka yakın müttefikler 
oluşturduğu kaçınılmaz” diye 
konuştu.

“Umutsuz olma 
lüksümüz yok”
Gerek pandemide gelinen 

nokta, gerekse ekonomideki 
olumsuz seyir ve artan jeopolitik 
risklerin toplumda genel olarak 
moral ve motivasyon bozukluğu 
yarattığının altını çizen Yorgancılar, 
“Aşı tedariki ve aşılama 
noktasında çok daha hızlı olma 
zorunluluğumuzu, süreci başarıyla 
yöneten ülke örneklerinden çok 
net görmekteyiz. Süreç herkesin 
psikolojisini olumsuz etkilemeye 
devam etmektedir. Ancak, tedbiri 
elden bırakma veya umutsuzluğa 
kapılma gibi bir lükse de sahip 
değiliz. Zira, Atatürk’ten aldığımız 
ilham ve deneyim bizlere ‘her ahval 
ve şerait içinde dahi’ yılmamayı 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, pandemi süreci uzadıkça sanayide puslu ve 
belirsiz ortamın hakim olduğunu ve sanayicinin hareket alanını kısıtladığını belirterek, “İmalat 
sanayi pandemide çok iyi bir sınav verdi. Ancak, yüzde 99’u KOBİ olan bir yapı içerisinde, 

belirsizlikle baş edebilmek uzayan süreçte her geçen gün zorlaşmaktadır” dedi.

  Yorgancılar: 
 “Puslu ve 
belirsiz ortam, 
  sanayiciyi 
     kısıtlıyor”
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öğretti” ifadesini kullandı.
Pandemide reel ekonominin, 

yani üretimin ve ülke içinde 
üretebilmenin ne kadar önemli 
olduğunun tüm dünyada eşzamanlı 
olarak çok iyi anlaşıldığını belirten 
Başkan Yorgancılar, “Ege Bölgesi 
Sanayi Odası olarak, yıllardır tüm 
faaliyetlerimizi ‘üretim yoksa, 
kalkınmak hayaldir’ anlayışı 
kapsamında sürdürmekteyiz. 
Biliyoruz ki yaratılan katma 
değer, sağlanan istihdam, ülkeye 
kazandırılan döviz, ödenen vergiler 
ve üretim kültürü, sanayileşmeyi 
kalkınmanın anahtarı yapmaktadır” 
dedi.

“Sanayici iyi sınav verdi”
Pandemi süreci uzadıkça 

sanayide puslu ve belirsiz ortamın 
hakim olduğunu ve sanayicinin 
hareket alanını kısıtladığını 
vurgulayan Yorgancılar, “İmalat 
sanayi pandemide çok iyi bir sınav 
verdi. Ancak, yüzde 99’u KOBİ 
olan bir yapı içerisinde, belirsizlikle 
baş edebilmek uzayan süreçte her 
geçen gün zorlaşmaktadır. Artan 
vakalar en çok üretimin kalbi olan 
fabrikalarda endişe yaratıyor. 
Hammadde teminindeki sıkıntılar 
devam ediyor. Konteyner bulmakta 
zorluk çekiyoruz ve navlun fiyatları 
çok yüksek. Tüm maliyetler bir 
bilinmezlik içinde sürekli artıyor 
ve ürüne sağlıklı bir fiyatlandırma 
yapılamıyor. KOBİ’lerin beklediği 
nakit desteği sağlanamıyor ve 
bu arada finansman temini de 
çok pahalı. Güven endekslerinde 
istikrar sağlayamıyoruz. İthalata 
bağımlılığımız yeterince 
azaltılamadı, en riskli ülkelerin 
iki katı düzeyinde olan CDS risk 
primi, ‘Türkiye algısını’ maalesef 
kötüleştirdi. İhtiyacımız olan 
doğrudan yabancı yatırımlar azaldı 
ve ülkemiz rakipleri karşısındaki 
cazibesini kaybetti” diye konuştu.

Yorgancılar, Avrupa Birliği ile 
ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğine 
inandığını da belirterek istikrarın 
her şeyin başı olduğunu, 

sanayicilerin tüm dünyada olduğu 
gibi istikrar ve önlerini görmek 
istediklerini belirtti.

En acil konu: İşsizlik
Makro açıdan bakıldığında 

ekonomide görünümün olumlu 
ivmeden giderek uzaklaştığının 
altını çizen Yorgancılar, “Verilerde 
henüz istikrar sağlanamadı. Her 
şeyden önce, sanayi üretimi ile 
büyümekte geç kaldığımızı kabul 
etmemiz gerekiyor. İstihdam 
yaratamıyoruz. İşsizlik en acil 
çözüm bekleyen konumuz. Bilgi 
toplumu ile sanayileşmede 
programları hayata geçiremiyoruz. 
Yüksek faiz ve yüksek enflasyon 
kıskacındayız. Aşırı oynak kur, 
şirket bilançolarını bozuyor. PMI 
ve güven endekslerinde istikrar 
sağlanamıyor. İthalata bağımlılık 
yeterince azaltılamıyor” dedi.

Enflasyon
Dünyada 40 yılı aşkın süredir 

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

“Kaybedecek 
zaman kalmadı”
KOBİ’lerin çok ciddi desteğe 

ihtiyaç duymakta olduklarını 
vurgulayan Yorgancılar, “Ülkelerin 
pandemide yaptıkları harcamaların 
GSYH içindeki payına baktığımızda 
Türkiye’nin ne yazık ki yüzde 1,9 ile 

sonlarda olduğunu görüyoruz. ABD 
yüzde 25,5 ile ilk sırada yer alırken, 
onu yüzde 19,3 ile Yeni Zelanda 
izlemektedir. İngiltere yüzde 
16,2; Almanya yüzde 11 oranında 
destek paketi açıklamıştır. 180 ülke 
içinde desteklerde 138’inci sırada 
olmamız, KOBİ’lerin bugün neden 
çok zorlandığını da açıklamaktadır. 
İşsizlik yardımı ve kısa çalışma 
ödeneğinin de Türkiye verilerine 
dahil edildiğini hatırlatmak da 
fayda var. Birleşmiş Milletler Ticaret 
ve Kalkınma Konferansı tarafından 
yapılan bir çalışmada 2020 yılında 
Pandemi kaynaklı ülkelerin reel 
gelir kayıplarının milli gelire oranı 
hesaplanmış. Türkiye küresel 
oranın üstünde yüzde 13,6’lık bir 
gelir kaybı ile karşı karşıyadır. Zira, 
ülkemizde 2020 yılında milli gelir 
yüzde 6, kişi başı milli gelir 2019 
yılına göre yüzde 7 azalmıştı. İşte 
bu rakamlar da göstermektedir ki, 
bizim artık kaybedecek zamanımız 
kalmamıştır” ifadesini kullandı. 

Küresel ticaret
Pandemi koşullarında ticaretin 

nasıl devam ettiğinin en iyi 
göstergelerinden birinin de Baltık 
Kuru Yük Endeksi (BDI) olduğunu 
hatırlatan Başkan Yorgancılar, 
“Mart ayı itibari ile görmekteyiz ki, 
ertelenen talep harekete geçmiş 
ve yıllık ortalamada 2018 ve 2019 
yılının da üstüne yükselmiştir. 
Aşılamanın, ekonomik açıdan 
KOBİ’lerin desteklenmesinin 
önemi burada ortaya çıkmaktadır. 
Küresel ticaret artarak devam 
ederken, bizim geride kalmamız 
çok ciddi kayıplara sebep olacaktır. 
Türkiye’nin Küresel Ticaretteki 
Payı yüzde 1,9; küresel GSYH 
Payımız yüzde 0,9 seviyesinde. 
Yani almamız gereken yol oldukça 
uzun” dedi.

Küresel gündem: 
Yeni işbirlikleri
Birçok ülkenin pandemi 

öncesinde başlatmış olduğu 
takvimi taviz vermeden 
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uygulayarak çalışmalarını kesintisiz 
biçimde sürdürdüğünü belirten 
Yorgancılar, “Genel olarak 
baktığımızda, küresel ekonomin 
gündeminde yeni işbirlikleri var. 
2030-2050 planları ile gelecek 
kurgulanıyor. Sanayi 5.0 ve 
dijitalleşme ile yeşil ekonomi 
kapsamında sanayinin ve ticaretin 
dönüşümü söz konusu” diye 
konuştu.

Türkiye’nin gündemi
Türkiye’nin gündemine 

bakıldığında ise ne yazık ki 
geleceğimize hizmet etmeyen 
ana başlıkların gündemde yer 
tuttuğunu üzülerek gördüğünü 
dile getiren Yorgancılar, “Ülke 
nüfusunun yarısı kadınlardan 
oluşurken, her yıl binlerce 
kadınımız şiddete ve cinayete 
maruz kalırken, biz İstanbul 
Sözleşmesi uygulansın, 
uygulanmasın konusunu 
tartışıyoruz. Cumhuriyetimizin 
kazanımlarını, Atamızın 
mirası olan Andımız ve Nutuk 
gibi değerlerimizin varlığını 
sorguluyoruz. Özerk olan ve olması 
gereken kurumların bağımsızlığını, 
kurumsal yapılarımızda liyakatı 
konuşuyoruz. Geleceğin 
Türkiye’sini kurgulayacak eğitim 
sisteminin çok uzağındayız ve 
farklı polemikler içindeyiz. Hukuk 
ve adalet sistemindeki aksaklıkları 
ve reform zorunluluğunu 
tartışıyoruz. Kadınlarımızın 
kendini güvende hissedeceği, 
Cumhuriyetin kazanımlarına 

sıkı sıkı sarılıp asıl meselelere 
odaklanacağımız, liyakatin temel 
alındığı, bağımsız kurumları ile 
hukuk sistemine dair en ufak 
bir endişenin olmadığı, itibarı 
sorgulanmayan bir ülke seviyesine 
acilen çıkmamız gerekiyor. Bu 
ülkede yaşayan herkes, ama 
en çok siyasiler bu husustaki 
gayretleri kararlılıkla sürdürmeli” 
ifadesini kullandı.

“Verileri düzeltebiliriz, ancak 
gerek kurumların, gerekse 
toplumun bozulan yapısını 
düzeltmemiz son derece güçtür” 
diyen Başkan Yorgancılar, 
“Ülkemizin geçmişinde Jet 
Fadıl’lar, Tosuncuklar gibi bir 
çok olay yaşanmışken, şimdi 
de kriptocular çıktı. Bunun 
bir dolandırıcılık olduğunu 
düşünüyorum, bu bakımdan 
siyasilerden beklentimiz, kripto 
gibi paraları mutlaka banka 
denetim kurumlarında uygulanan 
sistem gibi bir yasa çıkartılarak 
kontrol altına almalarıdır” diye 
konuştu.

Sanayicinin beklentileri
Detaylı olarak sanayicilerin 

bazı beklentilerini de paylaşmak 
istediğini belirten Yorgancılar, 
söz konusu beklentileri “Kamuda 
bekleyen alacakların ödenmesi; 
matrah artırımı ve stok affının 
getirilmesi; vergisini düzenli 
ödeyenlere getirilen 5 puanlık 
vergi indirimi uygulamasındaki 
sıkıntıların giderilmesi; peşin 
vergi uygulamasının kaldırılması; 

kredilere vadelendirme ve yeniden 
yapılandırma imkanının getirilmesi; 
hammadde tedarikinde yaşanan 
sorunların ortadan kaldırılması; 
yüzde 25’e çıkarılan kurumlar 
vergisi oranının eski seviyesi 
olan yüzde 20’ye çekilmesi; 
girdiler üzerindeki ilave gümrük 
vergilerinin düşürülmesi veya 
kaldırılması; GEKAP maliyetlerinin 
düşürülmesi; ÖTV’ye tabi 
ürünlerde verilen teminat 
mektuplarındaki sorunların 
giderilmesi; ihracat desteklerinin 
çeşitlendirilmesi; Eximbank 
ihracat taahhüt kapatmalarda süre 
uzatılması; istihdam üzerindeki 
mali ve mevzuat yüklerinin 
hafifletilmesi; iş davalarında 
taraflara eşit muamele edilmesi; iş 
davalarında zaman aşımı süresinin 
bir yıla indirilmesi; piyasada 
kamu kaynaklı rekabeti bozan 
uygulamalara son verilmesi; 
Covid-19’un iş kazası kapsamından 
çıkarılması; Avrupa Birliği yeşil 
dönüşüm sürecine yönelik yol 
haritasının belirlenmesi ve 
aşı pasaportu için önlemlerin 
alınması” olarak sıraladı.

Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün “Vazgeçenler 
değil, mücadele edenler tarihe 
geçer” sözü ile konuşmasını 
noktalayan Başkan Yorgancılar, 
“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nı, Türk Polis 
Teşkilatımızın Kuruluşu’nun 176. 
Yıl dönümünü, 1 Mayıs İşçi ve 
Emekçi Bayramı’nı gönülden 
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kutluyor, sağlıkla geçireceğimiz 
nice bayramlar diliyorum” ifadesini 
kullandı.

Yorgancılar konuları 
değerlendirdi
EBSO Meclis Üyesi sanayicilerin 

EBSO Hizmet Binası Tadilat 
Komisyonu’nun, binanın 
güçlendirme yerine yıkılarak 
yeni bir bina yapılmasının daha 
ekonomik ve sağlıklı olacağı 
yönündeki mütalaasına ilişkin 
gündeme getirdiği konuları da 
değerlendiren Başkan Yorgancılar, 
EBSO çalışanlarının güvenli bir 
ortamda işlerini yapabilmesi 
açısından The Mercer binasına 
taşındıklarını belirterek “Bilindiği 
üzere taşınmak kolay bir iş olmadı. 
Evrakların, eşyaların taşınmasının 
yanı sıra bilişim sisteminin 
kurulumu, hafta sonu sabahlara 
kadar sürdü. Bu bağlamda 
başta Genel Sekreterimiz olmak 
üzere tüm çalışanlara teşekkür 
ediyorum” dedi.

Taşınma hazırlığı kapsamında 
yaklaşık 8 tona yakın evrak terkin 
edildiğini ve bir nevi ciddi bir 
temizlik yapıldığını ifade eden 
Yorgancılar, “Sadece ihtiyacımız 
olan eşyalar taşındı. Dışarıdan 

hiçbir satın alma yapmadan 
iyi bir çalışma ortamı sağladık. 
Taşındıktan sonra hizmet 
binamızın boş durmasının bir 
faydası olmadığı gibi zararı 
olacaktır. Bununla ilgili bir 
karar vermemiz gerekiyor. Ne 
yapılabileceği konusunda üç 
alternatif var; satmak, kendimiz 
yeni bir bina yapmamız veya kat 
karşılığı başkasına yaptırmak. 
Sayın Erdoğan Çiçekçi bu hususta 
Yönetimin fikrini sordu; bu konuda 
yönlendirici olmamız gerekiyor. 
Elbette yüz yüze konuşup 
tartışmakta fayda var, ama 
pandemi döneminde maalesef 
bunu gerçekleştiremiyoruz. 
Yönetim olarak EBSO’nun binayı 
kendi olanaklarıyla yapacak 
parası vardır, bunu açıkça ifade 
etmek istiyorum. Kat karşılığı 
da yaptırabilir, ama bu seçenek 
binanın ne şekilde kullanılacağına 
bağlıdır. Üçüncü seçenek olan satış 
konusunu şahsen hiçbir zaman 
düşünmedim” diye konuştu.

Göreve başladıklarında 
EBSO’nun 3 milyon liranın biraz 
üzerinde parası olduğunu, 
bugün ise 42-43 milyon liraya 
ulaşan nakdi bulunduğunu dile 
getiren Başkan Yorgancılar, 

“Neticede geçici görevlerde 
hizmet yapmaktayız. Benin de 
son dönemim ve tekrar aday 
olmayacağım. Uygun görülürse 
Meclis üyeleri ve Yönetim 
Kurulu üyelerinden oluşan 5-6 
kişilik komisyon oluşturarak, az 
önce ifade ettiğim üç seçenek 
değerlendirilebilir” ifadesini 
kullandı.

Engin Aktaş’ın gündeme 
getirdiği Çakabey İhtisas Vergi 
Dairesi’nin yıkımıyla ilgili henüz 
herhangi bir karar olmadığını 
belirten Yorgancılar, “Burası satın 
alınıp birlikte kat karşılığı bina 
yapılabilir. Ya da zemin katı ve 
birinci katı verirlerse ayrı girişlerle 
bina yapılabilir. Böylece geliri daha 
fazla olabilir. Bir başka düşünce 
de İAOSB’deki bina yapılsa bile 
EBSO’nun temsili açısından 
başkanlık katı ve genel sekreterlik 
katının iki yerde birden hizmet 
edebilecek şekilde yapılmasıdır ki 
bunda büyük yarar görüyorum. 
Bu düşüncenin de mutlak akıllarda 
bulunması gerekiyor. Zira bugün 
İAOSB’den şehir merkezine gelmek 
iki saate yakın zaman gerektiriyor. 
Dolayısıyla bütün aktivitelerden 
kopmuş bir EBSO ile karşı karşıya 
kalabiliriz” diye konuştu.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclisi, Nisan ayı toplantısında 
İYİ Parti Genel Başkanı Meral 

Akşener’i konuk etti. Konuşmasının 
başında, EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar’ın 
konuşmasında sanayicinin içinde 
bulunduğu koşullar ve talepleri 
hususunu gayet açık bir biçimde 
dile getirdiğini belirten Akşener, 
bunların hepsinin son derece önemli 
ve gerçekçi tespitler ve talepler 
olduğunu söyledi.

“Sanayici alkış yerine 
zorluk görüyor”
Akademik bir kadrodan geldiğini 

ve sanayici olmadığını dile getiren 
Akşener, bununla birlikte çözümcü 

bir vatandaş olduğunu belirterek, 
“İlerleyen teknolojiye sürekli yatırım 
yapmak, çözüm üretmek, istihdam 
sağlamak, vergi vermek zorunda 
olan sanayicinin bir de ihracat 
yaparak ülkesine döviz kazandırdığı 
göz önüne alındığında, alkışlanması 
gerekirken her geçen gün farklı 
zorluklarla karşı karşıya bırakılıyor” 
dedi.

Partimizi kurduktan sonra 
seçime girdiklerini ve aslında İYİ 
Parti’nin seçime dahil olmasının 
istenmediğini vurgulayan Akşener 
“Bu nedenle Sayın Kılıçdaroğlu 
ile görüşerek 15 milletvekilini bize 
verdikleri takdirde hem seçime 
girebileceğimizi, hem de iş birliği 
yapabileceğimizi söyledik. Böylelikle 

içinde bulunduğumuz ucube 
sisteme doğru gidişi durdurabilme 
ihtimalimiz olabileceğini dile 
getirdik. Anlaşarak el sıkıştık ve İYİ 
Parti böylece seçimlere girdi. CHP 
ile birlikte iş birliği içinde rekabet 
yapmanın ne olduğunu gösteren iki 
siyasi partiyiz. Bu bağlamda Sayın 
Kılıçdaroğlu gıyabında 15 milletvekili 
arkadaşıma teşekkür ediyorum” 
dedi.

İttifakın hikayesi
Cumhuriyet Halk Partisi ile 

kurmuş oldukları ittifakın nasıl 
ortaya çıktığını EBSO Meclis Üyeleri 
ile paylaşan Akşener, “Sayın İnce’nin 
seçimleri kazanmasına dönük 
kesin kanaat oluşmuşken, seçimin 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 
EBSO Meclisi’ne konuk oldu

“Sanayici alkışlanması gerekirken, 
zorluklarla karşı karşıya bırakılıyor”
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kaybedilmesi ile CHP’nin üzerine 
çok gidildi. Aynı sanayicilerin 
çözüm arayışına girdiği gibi, 
biz de bu arada çözüm üzerine 
bir çalışma yaptık. Önce kendi 
bünyemizdeki hayal kırıklıklarını 
giderdik, sonra şehirli, üreten, orta 
sınıf ve orta sınıfının bir üstü muhalif 
seçmen kitlesinin umutsuzluğunu, 
mutsuzluğunu giderecek bir proje 
yapmamız gerektiğine karar verdik. 
Böylelikle 31 Mart yerel seçimlerine 
Cumhuriyet Halk Partisi ittifakıyla 
girme kararı aldık. Cumhuriyet Halk 
Partisi’ne bu teklifi ilettik, sonuçta 
‘evet masaya oturalım’ dendi. Bu 
görüşmelerde ben İstanbul’un 
alınacağını söyledim ama inanan 
olmadı. Ben İstanbul’dan beş dönem 
milletvekili seçilmiş biri olarak bu 
kentin demografisini, ruh halini, 
ekonomik durumunu, sosyal sınıflar 
arasından geçirgenliğini, etnik 
aidiyetler üzerinden durumunu, 
mezhep aidiyetleri üzerinden 
durumunu çok iyi biliyorum.  
Sonuçta İstanbul alındı. Ankara, 
Adana, Antalya ve Aydın gibi 
büyük illerin alınmasının da önemli 
bir başarı olduğunu vurgulamak 
istiyorum. Ama burada asıl önemli 
nokta İYİ Parti’nin aldığı oylar değil, 
morali bozulan, umudu kaybolan 
seçmen üzerinde, ‘Şimdi yapabiliriz’ 
duygusunun oluşturulmasıdır” diye 
konuştu.

“Bu iradeyi bozacak bir işin 
içinde olmayacağız”
2023 veya daha öncesinde 

yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerine yönelik çalıştıklarını dile 
getiren Akşener, “İYİ Parti Genel 
Başkanı olarak bu iradeyi, bu gücü, 
bu moral üstünlüğünü bozacak 
hiçbir işin, hiçbir davranışın, hiçbir 
talebin içinde olmayacağımızın 
sözünü sanayicilerin huzurunda 
bir kez daha vermek istiyorum. 
Erdoğan’ın demokrasiyle, 
sandıkla ve seçmenin oylarıyla 
gönderilmesine yönelik hiçbir 
problemin içinde kişisel olarak 
yer almayacağım. Vatandaşın 

tercihlerini sandığa götürmekle 
kendimizi yükümlü sayacağız. 
İYİ Parti olarak üretimimiz moral 
üretimi ve bunu başarma üretimidir” 
ifadesini kullandı.

Siyasette söylem sorunsalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun 
karşılıklı söylemleriyle yaratılan 
algoritma ile vatandaşın meşgul 
edildiğini fark ettikten sonra, parti 
olarak Anadolu’ya gitme kararı 
aldıklarını belirten Akşener, “Yola 
Antalya’dan başladık. Daha sonra 
İzmir’e gelip esnafı gezdik, ama 
kalabalık olmayan, öznenin esnaf 
olduğu ziyaretler yaptık. Siyasi 
konuşmalarda, grup konuşmalarında 
bol miktarda hamaset, dolayısıyla 
yüksek ses ve bir mesaj çöplüğünün 
bulunduğu bir sistem varken, bu 
ziyaretlerle bunu ortadan kaldırdık. 
Her hafta mutlaka bir grubun en 
ince teferruatına kadar sorunlarını 
tespit edip çözümlerin ne olduğunu 
ortaya koyduk. İktidar partisi 
isterse bunu yapabilir diyerek hiçbir 
kıskançlık, gocunma göstermeden 
grup konuşmalarının öznesinde 
seçmenin, yine üreten grupların 
veya dezavantajlı grupların 
olmasını sağladık. Milletin kürsüsü 
dedikleri dezavantajlı grupların, 
kendi ağızından hem tespitlerini, 
hem de önerileri ve ihtiyaçlarını 
kamuoyuyla paylaşmaya başladık. 
Geçtiğimiz hafta vergi konusunu 
en ince teferruatına kadar 
değerlendirdik, daha önceki 
hafta grup konuşmasında en ince 
teferruatına kadar turizmi ele 
aldık, ondan bir önceki haftada 
yeşil ekonomi denilen ve Avrupa 
Birliği’ne ihracatta maalesef çok 
zorluk yaşayacağımız konuyu 
değerlendirdik” dedi.

Öncelik demokrasi, 
hukuk ve liyakat
Uzunca bir zamandır Anadolu’yu 

gezerken üniversiteleri de 
değerlendirdiklerini ifade eden 
Akşener, “Her yere üniversite açıldı, 

ama hocaların hem sayısı ve hem de 
niteliği yetersiz. Sonuçta okuduğu 
bölümle ilgili yeterli donanıma 
sahip olmayan, mezun olduğunda 
iş bulamayan mutsuz, umutsuz, 
yöneticilere nefret duyan çocuklar 
görüyorum. Bu nedenle gelecek 
toplantımızda üniversite mezunu 
işsiz gençleri değerlendirmeye 
alacağız. Böyle plansız, programsız 
yapılan işlerin neticesinde 
gerçekten duvara toslamış bir Türk 
ekonomisiyle karşı karşıya kaldık.  
Erdoğan kolay parayı seviyor. 
Üretime yatırım yapmaktansa, 
teknolojiye yatırım yapmaktansa, 
hizmet sektörü ve inşaat sektörüne 
yatırım yapıp, paranın çok hızlı 
geri dönüşünü sağlamayı tercih 
etti. Ama ekonominin, tüm 
sektörlerin bir bütünün parçası 
olduğu düşüncesinden hareketle 
planlanması gerekiyor. Bu 
bağlamda beceri uyumsuzluklarının 
ortadan kalktığı bir eğitimin 
yeniden planlanması önem arz 
ediyor. Ancak her şeyin ötesinde 
öncelik, demokrasinin ve hukukun 
üstünlüğünün, adaletin ve liyakatin 
sağlandığı bir Türkiye’yi hep birlikte 
yaratmaktır” diye konuştu.

Akşener EBSO Meclis 
Üyelerinin sorularını 
yanıtladı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral 

Akşener, konuşmasının ardından 
EBSO Meclis Üyesi sanayicilerin 
sorularını yanıtladı. EBSO Meclis 
Üyesi Nedim Anbar’ın, 104 amiralin 
yayımladığı Montrö bildirisiyle 
ilgili olarak Akşenir’in “zevzek” 
ifadesini kullanmasına şahsi olarak 
çok kırıldığını belirtmesine cevaben 
“Ben o noktada ‘zevzek’ değil, 
‘zevzeklik’ ifadesini kullandım. 
Aslında hiç kimseyi kırmak ya da 
incitmek istemedim, ama maalesef 
ülkemizde ipe sapa gelmez pek çok 
olay oluyor. Belki zaman geçtikten 
sonra o kavramın bazı şeyleri 
koruyup kolladığı görülecek. Eğer 
mahcup olursam bugün değil ama 
mutlak özür dilerim” dedi.
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Erken seçim sorusu
EBSO Meclis Üyesi Özer 

Küçükgöl’ün yazılı olarak ilettiği 
“Erken seçim gündeminizde mi” 
sorusuna ilişkin Akşener, “Sayın 
Erdoğan’ı iyi tanıyan bir insan 
olarak Haziran ayında seçim 
beklediğimi açıkça söyleyebilirim. 
Ama muhalefet çok ilginç bir 
durumda bulunuyor. Ağızlarını 
açsalar suç, açmasalar suç. 
Dolayısıyla şu anda bu konuda 
bir öngörüm bulunmuyor” diye 
konuştu.

Güneydoğu konusu
EBSO Meclis Üyesi Mustafa 

Sivridağ’ın, “İYİ Parti kadrolarında 
ne kadar sanayici olduğunu 
öğrenmek isteriz. Muhakkak 
bir seçim sürecine gireceğiz ve 
yeni bir hükümet kurulması için 
ülkemizin nedeyse yarısı çare 
arıyor. İYİ Parti’nin de zayıf karnı 
HDP konusu. Dolayısıyla HDP ile 
aranıza nasıl bir mesafe koymayı 
düşünüyorsunuz? Ayrıca basından 
yeterli destek alabildiğinizi 
düşünüyor musunuz?” şeklindeki 
sorusuna karşılık Akşener; “Partiyi 
kurarken gerçekten bir korku 
dönemi yaşadık. Oğlum şurada 
çalışıyor, kızım şurada çalışıyor, 
ya işten atılırlarsa gibi bir kesif 
korku söz konusuydu insanlarda. 
Maalesef fabrika sahibi veya 
sanayide yönetici konumunda hiç 
kimseyle aktif irtibat kuramadık. 
Şimdi daha aleni bir yan yana 
geliş var. Daha geniş toplum 
kesimlerinin temsil edilebileceği 
bir alan oluşturmak mümkün 
gibi görünüyor. Medyanın bizi 
desteklemesi mümkün değildir. 
Ancak bu aralar sosyal medya çok 
önemi bir hale geldi. Bazı medya 
grupları, esnaf ziyaretlerimizden 
çıkan ve haber değeri olan konuları 
işlemeye başladı. Bu ziyaretlerden 
sonra hangi konuyu dile getirirsek 
iktidar partisi en azından o konuya 
el uzatmaya başladı. Yüzde yüzünü 
yapmasa bile, önerilerimizin 
bir kısmı yerine getiriliyor. Eğer 

hiçbir şey yapmazlarsa iktidarda 
daha fazla kalamayacakları algısı 
oluşmaya başladı. İşte gerçek 
siyasi rekabet ve seçmenin işine 
yarayan durum budur” diye 
konuştu.

HDP konusunda ise Akşener, 
“Sürekli HDP ile test edilmemiz, 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 
benim cumhurbaşkanı olmak 
istediğine kanaat getirilmesinden 
kaynaklandı. Oysa benim 
demokratik usuller ile, halkın 
oylarıyla Erdoğan’ın sandıkta 
yenilmesi gerektiğine inanıyorum. 
Bu durumu anlayıp, ilgililere 
anlattıktan sonra HDP’yle ilgili 
bize artık soru gelmedi. Ancak 
bir noktanın da unutulmaması 
gerekiyor; bugün Güneydoğu’ya 
rahat rahat gidip gelebiliyorsak 
bunu, orada devletimizin yanında 
yer alan Kürtlere borçluyuz. 
HDP’ye söveyim derken Kürtlere 
sövülüyor, buna dikkat edilmesi 
gerekiyor. Çünkü oradaki Kürtler 
koruculuk yaparak şehit oluyor. 
Bu nedenle onların incitilmesine 
müsaade etmemeye gayret 
ediyorum. Herkesin de etmesi 
gerekiyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı
EBSO Meclis Üyesi Mehmet 

Karahaliloğlu’nun “2023 yılı 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 
özellikle ilk turda aday olacak 
mısınız? Yoksa konuyu ilk turda 
bitirmek için ortak adayla mı 
seçime gitmeyi düşünüyorsunuz” 
şeklindeki sorusuna Akşener, 
“Benim şahsen herhangi bir 
talebim yok. Diğer partilerin ne 
düşündüğünü bilmediğim için 
onlar adına konuşamam, ama lider 
takımına ‘tek adayla, yani kiminle 
alabileceksek onunla gitmenin 
yollarını aramamız doğrudur’ 
diyebilirim. Seçmenin talebine, 
iradesine hiç kimse karşı koyamaz. 
Koyması da doğru değildir. O 
nedenle bir bütünlük içinde seçime 
gidilmesinde fayda vardır” yanıtını 
verdi.

Vatan toprağı
EBSO Meclis Üyesi Barış Erel, 

Akşener’e “Cumhurbaşkanının 
ikinci dönemi bitiyor, üçüncü 
dönemde tekrar aday olabilmesi 
için Meclis’in erken seçim kararı 
alması gerekiyor. Ancak buna 
fırsat verilmemesi gerektiğini 
düşünüyorum. Her ne kadar 
özgüven olarak muhalefet 
kanadı iktidar partilerini seçime 
davet etse de, bu tahakkümün 
altına girilmemesi önerisinde 
bulunuyorum. Şehitlerin kanıyla 
sulanmış vatan toprağını bir arsa, 
arazi metaforuyla açıklamaya 
çalışan kişiyle ilgili düşüncelerinizi 
öğrenmek istiyorum” diye sordu. 
Akşener, “Vatan toprağının arsa, 
arazi olarak nitelendirilmesi 
konusunu, ‘Dervişin fikri neyse 
zikri odur’ şeklinde şimdilik ifade 
edeceğim. Seçim konusunu grup 
toplantısındaki konuşmamda ele 
alacağım” dedi.

Toplumdaki ahlaki çöküş
EBSO Meclis Üyesi Yıldıray 

Yalınız’ın, “Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği yönetiminin 
siyasi iktidar karşısında 
sergilediği duruş hakkında 
ne düşünüyorsunuz? Şu anki 
uyuşturucu, fuhuş ve çeteleşmeyi 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Ahlaki çöküşü nasıl onarmayı 
planlıyorsunuz? Bu arada 
size, devletin yanında yer alan 
koruculara haklarını teslim ettiğiniz 
için teşekkür ediyorum” şeklindeki 
soru ve teşekkürüne Akşener, 
“TOBB konusunda sanayicilerin 
düşünceleri daha önemlidir. 
Çünkü sanayiciler sonuçta kendi 
yöneticilerini seçmektedirler. 
Ahlaki çöküş konusunda; kadın 
olmam münasebetiyle çok fazla 
anneden bilgi alıyorum. Ahlaki 
çöküşü ortadan kaldırabilmek 
adına öncelikle buna sebep 
olanlar için çok sert, caydırıcı 
yaptırımlar uygulanması gerekiyor. 
Yoksa diğer metotları devreye 
koymak mümkün olmaz. Şu an 
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bu konuda içinde bulunduğumuz 
durumda tahminden öte bilgi 
sahibiyim. İçişleri Bakanlığı 
görevim sırasında Türkiye’nin 
en acemi İçişleri Bakanıydım. 
O zamanlar Yüksekova’dan 
başlayan ve Edirne’ye uzanan bir 
uyuşturucunun hattı bulunuyordu. 
Ben o hattın bütün yöneticilerini 
değiştirdim. ‘Piyasada satılanların 
fiyatları düştüğü zaman her birinizi 
görevden alırım’ dedim. Yaptıklarım 
nedeniyle bana ‘gece kafası 
bozuk, gündüz açığa alıyor’ tabiri 
kullanıldı” diyerek yanıt verdi.

Güçlendirilmiş 
parlamenter sistem
EBSO Meclis Üyesi Mustafa 

Dirin, Akşener’e “Partiler içerisinde 
demokrasi olursa ülkede de 
demokrasi olur diye düşündüğüm 
için sormak istiyorum, bütün 
organlara seçimle işbaşına 
gelme mecburiyeti uyguluyor 
musunuz? Güçlendirilmiş 
parlamenter sisteme geçişi nasıl 
gerçekleştireceksiniz” diye sordu. 
Akşener, bu soruya “Güçlendirilmiş 
parlamenter sistem, parlamenter 
sisteme geri dönmek anlamına 
gelmiyor. Parlamenter sistemin 
eksiklerini ve 21. yüzyıla uymayan 
unsurlarını ortadan kaldırıp, tekrar 
150 yıllık bir birikimin sonucu 
parlamenter demokrasiye geçiş 
olarak tanımladığımız bir süreci 
kastediyoruz. İYİ Parti olarak bir 
devlet tasarımı, sistem tasarımı 
yapıyoruz. Bu, anayasa ve kanunlar 
ile ilgili değildir; Danıştay nasıl 
olacak, Türkiye Büyük Meclisi’nin 
gücü ne olacak gibi konuları, 
kurumları ve devletin sistemini 
tanımlıyoruz. Gelecek Partisi 
anayasal anlamda farklı bir 
çalışma yapıyor, Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin başka bir çalışması var. 
Sonuçta bütün muhalefet bir araya 
gelerek ortaklaştırılacak ilkeler 
çerçevesinde birleşecek. Burada bir 
sorun bulunmuyor” sözleriyle yanıt 
verdi. Sözünü ettiği ortak ilkelerin 
hukukun üstünlüğü, adaletin 

sağlanması, liyakatin öne konması 
ve demokrasi olduğunu belirten 
Akşener, “Uzmanlar ‘Ekonominin 
patronu güvendir’ diyor. Partili 
Cumhurbaşkanlığı meselesinde 
hiçbir kurum, kurul veya hukuk 
oluşmadığı için parlamenter 
sistemin, böyle iğdiş edilmiş 
bir haliyle karşı karşıya kaldık. 
Şu anda önemli olan ilk konu, 
partili cumhurbaşkanlığı sistemi 
zihniyetini değiştirebilmektir. Bunu 
küçük küçük ve somut adımlarda 
gerçekleştirmek gerekiyor” diye 
konuştu.

Muhalefetin birliği ve 
eğitim konusu
EBSO Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı ve Meclis Üyesi H. 
İbrahim Gökçüoğlu Akşener’e 
“Ülkemizde yaşanan majör 
olaylarda her bir muhalefet 
partisinin ayrı ayrı söylemlerde 
bulunması yerine, tüm muhalefetin 
tek bir masaya oturup aynı şeyi 
söylemesi ve halk adına bir duvar 
örülmesi etkili olabilecektir. 
Eğitimde köy enstitülerindeki 
sistemi görüp, bilerek, öğrenerek, 
uygulayarak bir modele geçme 
noktasında düşüncelerinizi sormak 
isterim. Tarım konusunda, eskiden 
TARİŞ, Antbirlik, yağ birlikleri 
varken, bunların kaldırılması 
ile çiftçi perişan duruma geldi. 
Tamamen kendi olanaklarıyla 
bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. 
İktidar olursanız, kooperatifleşme 
konusunu da göz önüne alarak 
tarım konusunda nasıl bir geçiş 
planlıyorsunuz” sorusunu yöneltti. 
Gökçüoğlu’nun bu önerisini 
Kılıçdaroğlu başta olmak üzere 
muhalefet liderlerine ileteceğini 
belirten Akşener, “Tarımı bir önceki 
yıl Haziran ayı boyunca konuştuk, 
çok da eleştiri aldık. Sonra pandemi 
ile karşılaşılınca gıdaya erişim ve 
gıda güvenliği konularının çok 
önemli olduğu bir kez daha ortaya 
çıktı. Tarım konusunda tohumundan 
bölgesine kadar, üretilen ürünün 
fiyatlandırılmasına kadar, çok 

ayrıntılı bir çalışmamız var” dedi.
Eğitim konusunda ise Akşener, 

“Öğretmen okulu çıkışlı olduğum 
için, eğitim benim konum. Maalesef 
ülkemizde eğitim bir kenara 
atıldı. Şu anda müfredattan daha 
önemli olan, yapılan haksızlıklardır. 
Sınavların objektif yapılması her 
şeyin üstünde yer alıyor. Tunceli 
ya da İzmir fark etmeden her 
çocuğumuzun eğitim konusunda 
şansı, aynı derecede kötü. Hak 
edip de sınavları kazanamayan bir 
sürü çocuğumuz hastanelik oluyor. 
Dört farklı kadroda öğretmenlik 
yapılırken, mutsuz eğitimcilerle 
öğretim olamaz. Cumhuriyetin 
eğitimle sağladığı sosyal adaletin 
ortadan kalkmasına sebep olan 
bir bakış açısı içerisinde bugüne 
gelindi. Eğitim çok kapsamlı 
bir konu, ilkokuldan başlayarak 
üniversite son sınıfa kadar 
planlanması, ama önce fırsat 
eşitliğinin sağlanması gerekiyor” 
dedi.

Zeytinyağı piyasası
EBSO Meclis Üyesi Nejat 

Özduran, Akşener’e “Türkiye’ye 
ve ihracata yetecek kadar 
ürün elde edilmesine rağmen 
Bakanlık dökme zeytinyağı 
ihracatını yasakladı. Oysa ihracat 
rakamlarının en az yüzde 60’ı 
dökme flex tankta veya varilde 
gidiyor. Bu durumda yasak ile mal 
iç piyasaya döndü,  piyasa da bu 
malı kaldıramayacağı için fiyatlar 
geriledi. Üretici, çiftçi yine zor 
duruma düştü. Bu konuya ilişkin 
önerilerinizi öğrenebilir miyiz” diye 
sordu.

Konudan ilk defa haberdar 
olduğunu belirten Akşener, 
Meclis’te bulunan İYİ Parti Genel 
İdare Kurulu Asıl Üyesi Ümit 
Özlale’den konuyla ilgili bilgi istedi. 
Konunun, Balıkesir bölgesindeki 
zeytinyağı üreticileri tarafından 
kendilerine iletildiğini belirten Ümit 
Özlale, gerekli incelemeyi yaparak 
Meclise önerge verdikleri bilgisini 
verdi.

MECLİS
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EBSO Meclisi’nin Nisan ayı toplantısında EBSO 
Hizmet Binası Tadilat Komisyonu’nun  

9 Nisan 2021 tarih ve 10 sayılı kararında sunduğu, 
binanın güçlendirme yerine yıkılarak yeni bir bina 
yapılmasının daha ekonomik ve sağlıklı olacağı 
yönündeki değerlendirmesini görüştü. Yapılan oylama 
sonucunda komisyon kararının uygunluğuna karar 
verildi. EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, binanın 
yıkılmasının ardından nasıl bir proje yürütüleceğine 
ilişkin bir sonraki Meclis Toplantısı’nda önerilerle 
birlikte gerekli müzakereyi yapabileceklerini söyledi. 
Meclis Üyesi sanayiciler ise karar ile ilgili düşüncelerini 
dile getirdiler.

Mehmet Karahaliloğlu
“Komisyon kararına 
güveniyoruz”
EBSO Meclis Üyesi Mehmet Karahaliloğlu, 

komisyonun yapmış olduğu çalışma sonrası aldığı 
karara güvendiklerini belirterek, bununla birlikte 

konunun çok önemli olması nedeniyle pandeminin 
biraz gerilediği bir dönemde yüz yüze yapılacak 
bir toplantıda ele alınmasının daha uygun olacağını 
söyledi. Sonuç itibariyle yıkımdan sonra ne yapılması 
gerektiğine de karar verilmesi gerektiğini ifade eden 
Karahaliloğlu, konunun aceleye getirilmeden ilerleyen 
süreçte değerlendirilmesini önerdi.

Sanayicinin gündemi 
Türkiye siyaseti ve ekonomisi

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclisi Üyesi sanayiciler, EBSO Nisan ayı Meclis toplantısına 
konuk olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e Türkiye’nin siyaset ve ekonomi 
gündemine ilişkin sorularını ilettiler ve partinin çözüm önerileri hakkında bilgi edindiler. 
Meclis Üyeleri ayrıca EBSO Hizmet Binası Tadilat Komisyonu’nun, binanın güçlendirme 
yerine yıkılarak yeni bir bina yapılmasının daha ekonomik ve sağlıklı olacağı yönündeki 

değerlendirmesini oylayarak, komisyon kararının uygunluğuna karar verdi.

MECLİS
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Nedim Anbar
“Özel gündemli 
toplantı”
EBSO Meclis Üyesi 

Nedim Anbar, Mehmet 
Karahaliloğlu’nun 
düşüncesine aynen 
katıldığını belirterek 
“Komisyonunun 
kararına hiçbir itirazım 
yok, hemen bir karar 
almak yerine, belki özel 
gündemli bir Meclis 
toplantısı yapabiliriz” dedi.

Hakkı Attaroğlu
“Farklı seçenekler tartışılabilir”
EBSO Meclis Üyesi Hakkı Attaroğlu, konunun yüz 

yüze yapılacak bir Meclis toplantısında enine boyuna 
tartışılmasında fayda olduğunu söyledi. Attaroğlu, 
“Hizmet binası yıkılırsa inşaat alanı küçülecek. Yeni 
bir bina yapılacaksa bunun maliyetinin ne olacağı, 
ne şekilde değerlendirileceği, güçlendirme yapılabilir 
mi, yapılırsa maliyeti ne olur gibi konularda Yönetim 
Kurulu’nun bir çalışma yaparak Meclis’e sunması 
yerinde olacaktır. Binayı yıkmak ve bir an evvel yapmak 
durumundayız. Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde 
yapılacak olan bina yerine, taşındığımız hizmet 
binasının yapılması, İAOSB’deki binanın ise gelir getirici 
başka bir şekle dönüştürülmesi dahi tartışılabilir” diye 
konuştu.

Barış Erel
“Yüz yüze Meclis önerisi”
EBSO Meclis Üyesi Barış Erel, olası bir depremde 

ciddi risk altına girmemek için geçici süreli EBSO’yu 
taşıyarak riski ortadan kaldırdıklarını belirterek “Şimdi 
İAOSB’deki sürecin ne durumda olduğunu merak 
ediyorum. Konunun yüz yüze yapılacak bir Meclis 
toplantısında tartışılmasını ve değerlendirilmesini 
öneriyorum” dedi.

Erdoğan Çiçekçi
“Hedef yeni hizmet binası”
EBSO Meclis Üyesi Erdoğan Çiçekçi, konunun 

yüz yüze yapılacak bir meclis toplantısında 
değerlendirilmesi düşüncesine katıldığını belirterek 
“Bundan sonraki hedefimiz, yeni yapılacak hizmet 
binasıdır. Gerisinin çok aceleye getirilmesine gerek 
olmadığını düşünüyorum. Emek verenler olarak 
Yönetim Kurulu’nun konuya ilişkin görüşlerini 
öğrenmek istiyorum” diye konuştu. 

Mustafa Şafak Baran
“Yıkılma kararı Odamız açısından 
faydalıdır”
EBSO Meclis Üyesi Mustafa Şafak Baran, komisyon 

üyesi olarak iyi bir çalışma gerçekleştirdiklerini 
belirterek “Herhangi bir tereddüdümüz yok. Binanın 
yıkılması Odamız açısından faydalı olacaktır. Yerine ne 
yapılması gerektiği konusu ise uzun uzun tartışılabilir. 
Ama bu noktada biraz yol da alınabilir. Bunların 
dışında İAOSB’deki arsaya yapılacak hizmet binası 
ile ilgili çalışmaların ne durumda olduğuna ilişkin bir 
sonraki Meclis toplantısında net bir bilgi alabilirsek çok 
memnun olacağız” dedi. 

Engin Aktaş
“Çakabey İhtisas Vergi Dairesi binası için 
girişim önerisi”
EBSO Meclis Üyesi Engin Aktaş, önceki hizmet 

binasının bitişiğindeki Çakabey İhtisas Vergi Dairesi 
binasının de yıkımına ilişkin karar alındığını belirterek, 
EBSO’nun imardan dolayı kaynaklanan önceki hakları 
için Valilik ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde, 
Çakabey İhtisas Vergi Dairesi binasının EBSO’ya tahsis 
edilmesi için bir çalışma yapılıp, yapılamayacağını 
sordu.

Mustafa Şafak
Baran

Barış
Erel

Hakkı
Attaroğlu

Engin
Aktaş

Erdoğan 
Çiçekçi
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Enver OLGUNSOY
EBSO Meclis Üyesi

Dünya, iklim krizi nedeni ile alternatif 
yiyecekler yaratma peşinde. Kimi 
çalışmalar bitkilerle, kimi çalışmalar 
hücresel çoğaltma ile suni et elde 
etmeye odaklanmış durumda. Özellikle 
büyükbaş hayvan yetiştirilmesi, sera gazı 
miktarlarını olumsuz yönde etkilediği 
için, en önemli protein kaynaklarından 
olan kırmızı et, çoktandır hedefe konmuş 
durumda.

Hayvanların beslenmesi için tüketilen 
su ve enerji, çıkardıkları metan gazının 
sera gazlarını arttırdığı, bilimsel 
bir gerçek olarak sunuluyor. Ayrıca 
endüstriyel hayvancılık, hayvan hakları 
savunucularının da hedefinde, olumsuz 
şartlarda yetiştirildiklerini söyleyip, 
hayvanların daha geniş ortamlarda, açık 
havada, rahat şartlarda yetiştirilmesinin 
gerektiğini ifade ediyorlar.

Tüm bu problemler artık kırmızı eti 
daha az bulabileceğimizi, zorunlu olarak 
alternatif protein kaynakları aramamız 
gerektiğini düşündürüyor. Uzmanların ve 
hükümetlerin üzerinde çalıştıkları birçok 
alternatif protein üretilmesi çalışmaları 
olağanüstü hızla sürdürülüyor.

Şimdi gelelim yazının başlığına... 
Böylesi bir başlık atmama sebep, Avrupa 
Gıda Güvenliği Otoritesinin (EFSA) 2021 
yılı başında aldığı bir kararla, ilk kez 
bir böceğin insan tüketimi için güvenli 
olduğu yönünde aldığı karardır. Bu 
kararla, protein içeriği zengin bir gıda 
olarak değerlendirilen kurtçuk benzeri bir 
böceğin tüm Avrupa’da kullanılmasının 
önü açılmıştır.

Başlığın anlamı mı?.. “Böcek yiyen”, 
yani Entomofaji. Aslında dünyanın yeni 
yeni gündemine oturan bu tür arayışlar, 

ENTOMOFAJİ
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tarihsel süreç içinde Çin gibi, 
Asya ülkelerinde nüfus kalabalığı 
ve yokluk nedeni ile çoktandır 
entomofoji gerçekleşmekteydi. 
Hatta Çin’in geleneksel yiyecekleri 
arasında birçok böcek, kurtçuk 
yer almaktaydı. (Çekirge, 
hamamböceği, karınca, solucan, 
tırtıl, larva). Şahsen ben de bir Çin 
ziyareti sırasında deneyimlemiştim, 
ancak hamam böceğine sıra gelince 
“işte orada dur” demiştim bir 
zamanlar.

Tabii EFSA’nın aldığı bu son 
karar, kültürel olarak böcek 
tüketilmeyen ülkelerde tüketicilerin 
iştahını kaçırdı. Ancak inanın, birçok 
böceğin tadı mükemmeldir.

Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütü (FAO) böcekleri yağ, 
protein, vitamin, lif ve mineral 
yönünden zengin, sağlıklı ve 
besleyici bir gıda kaynağı olarak 
tanımlıyor.

“Kurutulmuş sarı un kurtları” 
için EFSA tarafından alınan bu “ilk” 
kararı daha bir çok örneğin takip 
edeceği aşikar.

İnsanlık daha önce hiç 
alışkın olmadığı bu tür besinleri, 
sadece iklim krizi, sera gazı artışı 
nedeniyle değil, gıda kıtlığı, açlık 

tehdidine karşı da tüketmeye 
alışmalı uzmanlara göre. Bizim 
insanımız askerlikte komandoların, 
doğada hayatta kalma eğitimleri 
sırasında, bu tür yiyecekleri nasıl 
tüketeceklerini öğretilmesinin 
basına yansımasını ilgi ile takip 
ediyordu.

Böcekler hemen hemen 
bütün ortamlarda bulunabilir. 
Olumsuz şartlarla baş etme adına 
metamorfoza uğrayabilirler. Hızla 
çoğalırlar, yani bir besin olarak 
tüketilmesi için her türlü olumlu 
şartlara sahiptirler. Tavuk, domuz 
eti, sığır eti, hatta balık gibi 
ana besinlere sağlıklı besleyici 
alternatiftirler. Yiyecek olarak 
önerilen böcekler, çoğu hayvandan 
çok daha az (hele hele sığırlardan) 
sera gazı yayar.

Böcek yetiştiriciliği için toprak 
da şart değildir. Soğukkanlı 
canlılar oldukları için yemi 
proteine dönüştürmede çok 
efektiftirler. Örneğin aynı miktar 
proteini üretmek için sığırlardan 
16 kat daha az yeme ihtiyaç 
duyarlar. Organik atıklarımızla 
da beslenebilir ve atıkların 
doğada daha yararlı bir şekilde 
yok edilmesine yardımcı olurlar. 

Böcek hasadı ve yetiştiriciliği 
toplumun en yoksul kesimlerine 
bile girdi sağlayabilecek çok düşük 
sermayeli, düşük teknolojili bir iş 
planıdır.

Literatürde çoğu tropikal 
ülkelerde olmak üzere 1900’den 
fazla yenilebilir böcek türü 
belgelenmiştir.

Sera gazı problemi, iklim 
değişikliği, gıda kıtlığı, açlık ve 
ekonomik nedenlerle alternatif 
yiyecek arayışları önümüzdeki 
yıllarda çok daha gündemi 
meşgul edecek. Ancak ilk hedef 
kırmızı et. Her ne kadar kırmızı et 
sevenler itiraz etse ve bu arayışları 
“kapitalizmin son numarası” olarak 
değerlendirse de kaçınılmaz olarak 
kırmızı ete alternatif yaratılması 
gereği dünyanın önemli bir 
gündem maddesidir.

Ucundan böcek yiyiciliğine 
başlasak, giderek değişik tatlar, 
pişirme usulleri, soslar derken 
bakmışsınız tam bir böcek tiryakisi 
olmuş, kırmızı et gibi aslında 
kanserojen olduğu bilimsel olarak 
ispat edilmiş bir yiyeceği terk 
edivermişiz. Ohh şimdi acıktım işte, 
Olsa şöyle bir çıtır, çıtır kızartılmış, 
sımsıcak çekirge kavurma...
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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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Bakanlıktan yapılan 
açıklamaya göre, Japonya 
hükümetinin finanse ettiği, 

Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) tarafından 
Bakanlık ve kalkınma ajansları 
iş birliğiyle yürütülen proje 
kapsamında temel ekonomik 
sektörler için bölge bazlı raporlar 
hazırlandı.

Raporlar, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank ile proje 
ortaklarının da katılımıyla yarın 
çevrim içi gerçekleştirilecek 
“COVID-19’un Kırılgan Sektöre 
Etkileri Raporları Lansmanı” 
etkinliğinde tanıtılacak.

Makine, tekstil, gıda, 
otomotiv ve lojistik olmak 
üzere beş kırılgan sektörün 
yeni tip koronavirüs krizinden 
nasıl etkilendiğini ortaya koyan 
raporlar, Türkiye’de özellikle 
üretimdeki sektörlerin krizden 
etkilenmelerini azaltmak ve 
gelecekteki krizlere dayanıklı 
olmalarını sağlamak için yol 
haritası niteliği taşıyor.

Raporlar, sektördeki KOBİ’lerin 
salgından nasıl etkilendiklerini ele 
alarak mevcut durum analizinin 
yanı sıra sektörün daha iyi bir 
noktaya taşınmasına yönelik 
politika önerileriyle strateji ve 
eylemleri ortaya koyuyor.

Sektörlerin profilinin 
özetlendiği raporlarda, salgının 
söz konusu kırılgan sektörler 
üzerindeki etkileri ele alınıyor, 
dünyadaki ve Türkiye’deki 
durum gözler önüne seriliyor. 

Raporlarda, küresel trendlerle 
birlikte anket çalışması ve odak 
grup toplantıları sonucunda elde 
edilen bilgilerin analizleri yer 
alıyor.

Sektörlere özel strateji 
ve eylemler
Öte yandan, raporlarda 

kriz yönetimi, kaynak 
verimliliği ve cinsiyet eşitliği 
konularına yer verilerek kimseyi 
geride bırakmadan düşük 
karbonlu ekonomiye geçiş de 
değerlendiriliyor. 

Raporlarda, her sektörün 
mevcut durumunu iyileştirmek ve 
Kovid-19 salgını sonrası dönemde 
ortaya çıkan yeni ihtiyaçları doğru 
karşılayabilmek amacıyla politika 
önerileriyle sektörlere özel strateji 
ve eylemler sunuluyor. 

Hazırlanan raporların 
salgından sonra yeniden 
toparlanma, sektörleri ve üretimi 
yeniden şekillendirme, bölgesel 
rekabet gücünü artırmada yol 
gösterici olması bekleniyor.

Temel istatistikler ve 
anket çalışmaları 
kullanıldı
Raporlar hazırlanırken, 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
verilerinin yanı sıra çeşitli 
yurt içi ve dışı kurumların veri 
tabanları, raporları kullanılarak 
temel istatistikler derlendi, 
literatürdeki ilgili akademik 
çalışmalar incelendi. Türkiye 
genelinde sektördeki şirketlerle 
yapılan anket çalışmaları ve 
odak grup toplantılarıyla sektör 
temsilcilerinin görüşleri alındı. 
Yapılan analizler, kalkınma 
ajanslarının katılımıyla oluşturulan 
çalışma grupları tarafından 
değerlendirildi. Katılımcı bir 
yaklaşımla hazırlanan 25 bölge 
bazlı kırılgan sektör analiz 
raporunun yanı sıra kırılgan 
sektörlerin ticari faaliyetlerinin 
devamlılığını desteklemek ve 
krizlerde tedarik zincirindeki 
aksamaları önlemek amacıyla, bu 
sektörlerdeki işletmeler için yeni 
pazar analizi ve ürün uzay analizi 
çalışması gerçekleştirildi.

Covid-19 sonrası hızlı toparlanma 
için sektörel yol haritaları belirlendi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürüttüğü “COVID-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık 
Projesi” kapsamında temel ekonomik sektörler için hazırlanan bölge bazlı raporlarda, 

salgın sonrasına ilişkin yol haritası oluşturuldu.
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Uluslararası kredi 
derecelendirme 
kuruluşu Moody’s’ten 

yapılan açıklamada, kredi 
derecelendirme kuruluşu 
tarafından değerlendirilen 
107 gelişen ülkenin yüzde 
73’ünün “yatırım yapılabilir” 
not seviyesinin altında kaldığı, 
yüzde 31,8’inin ise kredi notu 
görünümünün “negatif” olduğu 
bildirildi.

Kredi derecelendirme 
kuruluşu tarafından 
değerlendirilen gelişmiş 
ekonomiler içerisinde halihazırda 
negatif görünüme sahip ya 
da negatif izleme altında olan 
ülke bulunmadığı belirtilen 
açıklamada, “B” notu ile 
değerlendirilen bir ekonominin 
gelişen ekonomiler içerisinde 
yüzde 37 ile en yüksek paya 
sahip olduğu, 68 ülkenin 
“durağan”, 34 ülkenin “negatif”, 

4 ülkenin ise “pozitif” kredi 
görünümü ile değerlendirildiği 
kaydedildi. Açıklamada, 
gelişen piyasalarda toparlanma 
işaretlerinin olmasına karşın 
ülkelerin ve finansal olmayan 
şirketlerin kredilerinde stres 
göstergelerinin yüksek 
seyretmeye devam ettiği 
bildirildi.

Açıklamada görüşlerine 

yer verilen Moody’s Direktörü 
Atsi Sheth, “2020’de Çin ve 
Türkiye hariç tutulduğunda G20 
ülkelerinin reel GSYH’si yaklaşık 
olarak ortalama yüzde 6 daraldı. 
Gelişen piyasalarda bu yıl 
üretim çıktısı toparlanıyor. Fakat 
birçok gelişen piyasanın salgın 
öncesindeki seviyesine dönmesi 
2022’yi bulacak.” ifadelerini 
kullandı.

Moody’s: Birçok gelişen 
piyasanın salgın 
öncesindeki seviyesine 
dönmesi 2022’yi 
bulacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, gelişen piyasalarda toparlanma 
işaretlerinin olmasına karşın ülkelerin ve finansal olmayan şirketlerin kredilerinde 

stres göstergelerinin yüksek seyretmeye devam ettiğini belirtti.

Havayolu yolcu sayısının 2021’de salgın öncesi 
seviyenin yüzde 52 altında olması bekleniyor
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nden (IATA) yapılan açıklamada, 

havacılık sektörünün sosyal ve ekonomik faydalarını sürdürülebilir bir şekilde 
sunabilmesini sağlamak için hükümetlerin desteklerini artırmalarının önemli 

olduğu vurgulandı.
Açıklamada, bu yıl küresel yolcu sayısının 2019’a kıyasla yüzde 52 daha az 

olacağının tahmin edildiği aktarıldı.
Küresel yolcu sayısının 2022’de salgın öncesi seviyelerin yüzde 88’ine 

çıkmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, 2023’te ise yolcu sayısının 
Kovid-19 salgını öncesi seviyeleri geçmesinin beklendiği kaydedildi.

2030’a kadar küresel yolcu sayısının 5,6 milyara çıkmasının öngörüldüğü, 
bunun salgın öncesi tahminlerin yüzde 7 altında olduğu bildirilen açıklamada, 

Kovid-19 nedeniyle tahmini 2-3 yıllık büyüme kaybı olacağı belirtildi.
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Avrupa 
Birliği (AB) 
Komisyonu, 

Avro Bölgesi 
ekonomisinin 
2021 yılına ilişkin 
büyüme tahminini 
yüzde 4,3’e 
yükseltti.

AB Komisyonu, 
“Avrupa Ekonomik 
Tahminleri 2021 
İlkbahar” raporunu 
yayımlandı.

“Kolları sıvama” 
başlıklı raporda, 
AB ekonomisinin 
2021 yılında yüzde 
4,1, 2022’de de 
yüzde 4,4 oranında 
büyüyeceği 
tahminine yer verildi.

Raporda, Avro Bölgesi 
ekonomisinin 2021’de yüzde 
4,3, 2022 yılında da yüzde 4,4 
büyüyeceği öngörüldü.

AB Komisyonu’nun bir önceki 
“Kış” raporunda ise 2021 yılında 
AB ekonomisinin yüzde 3,7, 
Avro Bölgesi’nin de yüzde 3,8 
büyüyeceği tahmini yer almıştı.

Önceki raporda, 2022 yılında 
da AB ekonomisinin yüzde 3,9, 
Avro Bölgesi’nin de yüzde 3,8 
büyüyeceği öngörülmüştü.

Covid-19 salgını nedeniyle 
2020 yılında AB ekonomisi yüzde 
6,1 Avro Bölgesi de yüzde 6,6 
oranında küçülmüştü.

Raporda, bu yıl Avrupa’nın 
başat ekonomisi Almanya’nın 
yüzde 3,4, Fransa’nın yüzde 5,7, 
İtalya’nın yüzde 4,2, İspanya’nın 

yüze 5,9, Hollanda’nın yüzde 
2,3, Belçika’nın yüzde 4,5, 
Yunanistan’ın yüzde 4,1 ve 
Avusturya’nın yüzde 3,4 
büyüyeceği tahmin edildi.

Türkiye’ye için 
yukarı yönlü revizyon
Raporda, Türkiye 

ekonomisinin geçen yıl salgına 
rağmen yüzde 1,8 oranında 
büyüme kaydettiği anımsatılarak, 
Türkiye’nin 2021’de yüzde 5,2, 
2022’de de yüzde 4,2 büyüyeceği 
tahmin edildi.

Türkiye’ye ilişkin tahminlerin 
yer aldığı önceki raporda, Türkiye 
ekonomisinin 2020’de yüzde 2,5 
daralacağı, 2021’de yüzde 3,9 
büyüyeceği öngörülmüştü.

İşsizlik oranının bu yıl AB’de 
yüzde 7,6 Avro Bölgesi’nde 
yüzde 8,4 olacağı öngörülen 

raporda, bu oranın Yunanistan’da 
yüzde 16,3, İspanya’da yüze 15,7, 
İrlanda’da yüzde 10,7, İtalya’da 
yüzde 10,2, Fransa’da yüzde 9,1 
olacağı belirtildi.

Raporda, enflasyon oranının 
bu yıl AB’de yüzde 1,9, Avro 
Bölgesi’nde de yüzde 1,7 olacağı 
tahmin edildi.

Bütçe açığının bu yıl Malta’da 
yüzde 11,8, İtalya’da yüzde 
11,7, Yunanistan’da yüzde 10, 
Fransa’da yüzde 8,5, İspanya’da 
yüzde 7,6, Almanya’da yüzde 7,5 
olacağı öngörülen raporda, kamu 
borç oranının Yunanistan’da 
yüzde 208,8, İtalya’da yüzde 
159,8, Portekiz’de yüzde 127,2, 
İspanya’da yüzde 119,6, Fransa’da 
yüzde 117,4, Belçika’da yüzde 
115,3 seviyesine ulaşacağı tahmin 
edildi.

AB, ekonomik büyüme 
tahminlerini yükseltti

Raporda, Türkiye ekonomisinin geçen yıl salgına rağmen yüzde 1,8 büyüme kaydettiği 
anımsatılarak, Türkiye’nin 2021’de yüzde 5,2, 2022’de de yüzde 4,2 büyüyeceği öngörüldü.
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Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası (TCMB) 
Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 

“Enflasyon Raporu 2021-
II” çevrim içi bilgilendirme 
toplantısında yaptığı konuşmada, 
temel varsayımları ve kısa vadeli 
öngörüleri çerçevesinde, politika 
faizinin güçlü dezenflasyonist 
etkiyi muhafaza edecek şekilde, 
gerçekleşen ve beklenen 
enflasyonun üzerinde bir 
düzeyde oluşturulmaya devam 
edileceği bir görünüm altında, 
enflasyonun kademeli olarak 
hedeflere yakınsayacağını 
öngördüklerini belirtti.

Bu çerçevede, enflasyonun 
2021 sonunda yüzde 12,2 olarak 
gerçekleşeceğini, 2022 sonunda 
yüzde 7,5’e, 2023 sonunda ise 
orta vadeli hedef olan yüzde 5 
seviyesine gerileyerek istikrar 
kazanacağını tahmin ettiklerini 
aktaran Kavcıoğlu, şunları 
kaydetti:

“Böylece 2021 yıl sonu 
enflasyon tahminini 2,8 puanlık 
güncellemeyle yüzde 9,4’ten 
yüzde 12,2’ye yükselttik. Bir 
önceki rapor dönemine göre Türk 
lirası cinsinden ithalat fiyatlarına 
bağlı güncelleme enflasyon 
tahminini 1,8 puan artırırken, gıda 
fiyatlarında öngörülen yüksek 
seyir enflasyon tahminini 0,4 
puan yukarı itti. Diğer yandan 
yönetilen, yönlendirilen fiyatlar 
büyük ölçüde haberleşme 
hizmetleri, özel iletişim vergisi 
artışı ve ocak ayında yapılan 
tütün ürünlerindeki vergi 
ayarlamasının yansımalarıyla 
tahmini 0,1 puan yukarı çekti. 
Ayrıca, toplam talep koşullarının 
öngörülenden güçlü seyri 
nedeniyle çıktı açığı patikasında 
yapılan yukarı yönlü güncelleme 

yıl sonu tahminine 0,4 puan 
artırıcı yönde katkıda bulundu.”

Şahap Kavcıoğlu, enflasyon 
ana eğiliminde bir önceki rapor 
dönemine göre gözlenen artışın, 
2021 sonu enflasyon tahminini 0,1 
puan yükselttiğini söyledi.

2022 enflasyon tahminini 
yüzde 7’den yüzde 7,5’e 
güncellediklerini aktaran 
Kavcıoğlu, 2021 sonu 
tahminindeki güncellemenin 
geçmişe endeksleme davranışına 
ve ana eğilime etkilerine bağlı 
olarak 2022 sonu enflasyon 
tahminini 0,3 puan yukarı 
çektiğini kaydetti.

Kavcıoğlu, “Ayrıca Türk lirası 
cinsi ithalat fiyatları tahmini 
0,3 puan yukarı çekerken, gıda 
enflasyonu varsayımındaki 
güncelleme ise tahmini 0,1 puan 
yükseltmiştir. Buna karşılık 
çıktı açığındaki güncelleme ise 
tahmine 0,2 puan azaltıcı yönde 
katkıda bulunmaktadır.” dedi.

“Küresel ekonomi 
toparlanmaya devam 
ediyor”
Kavcıoğlu, salgına bağlı 

olarak 2020 yılında sert daralan 
küresel ekonominin, destekleyici 
politikalar ve aşılama sürecindeki 

olumlu gelişmelerin etkisiyle 
toparlanmaya devam ettiğini ve 
bu iyileşme sürecinde, özellikle 
imalat sanayi faaliyeti ve küresel 
ticaretteki ivmelenmenin 
belirleyici olduğunu söyledi.

Son dönemde sıkılaştırılan 
kısıtlamalar nedeniyle kısa 
vadede Avrupa ülkelerinde 
yavaşlama beklendiğini, aşılama 
hızı ve mali destek paketinin 
etkisiyle ABD ekonomisine 
ilişkin görünüm bir önceki rapor 
dönemine göre belirgin şekilde 
iyileştiğini belirten Kavcıoğlu, 
“Dış talep görünümümüzü 
değerlendirebilmek açısından 
ana ticaret ortaklarımıza ilişkin 
2021 yılı büyüme tahminlerini 
mercek altına aldığımızda, 
salgının seyrine ve aşılama 
hızına bağlı olarak bazı 
Avrupa ülkelerinde bir miktar 
aşağı yönlü güncellemeler 
gözlenirken, ABD ve İngiltere 
başta olmak üzere önemli 
ihracat pazarlarımızda belirgin 
bir iyileşme öngörülmektedir. 
Bu çerçevede, Türkiye’nin dış 
talebini resmeden ihracat ağırlıklı 
küresel büyümeye dair Ocak 
Enflasyon Raporunda çizilen 
olumlu görünüm korunmaktadır.” 
ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası’nın 2021 sonu 
enflasyon tahmini yüzde 12,2
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Görseli QR tarama uygulamasında  görüntüleyerek, 
EBSO Araştırma Müdürlüğü 2021 Mayıs ayı 
Ekonomik Bültenine erişebilirsiniz.

Dünya genelinde aşılama 
çalışmalarının hız 
kazanması, ekonomik 

toparlanmaya dair iyimserliğin 
güçlenmesini sağlıyor. Birleşmiş 
Milletler, küresel ticaretin Doğu 
Asya’da güçlenen ihracatın 
etkisiyle yılın ilk çeyreğinde 
yıllık bazda %10 artışla rekor bir 
toparlanma kaydettiğini açıkladı. 
Uluslararası kredi derecelendirme 
kuruluşu Moody’s de küresel 
ticaretin diğer çeyreklerde 
toparlanmaya devam edeceğini 
ve %7-%9 bandında büyümesinin 
beklendiğini açıkladı. Ancak, ilk 
çeyrek itibariyle küresel ölçekte 
mal ticaretinin hızlı bir artış 

kaydedip, hizmet ticaretinin 
ise ortalamanın oldukça 
altında kalması düzensiz bir 
toparlanmaya işaret ediyor. 

Toparlanma işaretlerinin 
etkisiyle Moody’s, küresel 
havayolu sektörünün 
görünümünü yükseltti. 
Yayınladığı raporda küresel 
havayolu sektörünün 
görünümünü negatiften 
pozitife  yükselttiğini açıklayan 
Kuruluş, hız kazanan aşılama 
çalışmalarının karantina 
tedbirlerinin azaltılmasını ve 
sınır kapılarının tekrar açılmasını 
sağladığını belirtti. Pozitif  
görünümün etkisiyle gelecek 12-

18 aylık dönemde sektörde kayda 
değer bir ilerleme kaydedilmesi 
bekleniyor.

Güncel gelişmeleri 
değerlendiren IMF, küresel 
toparlanmanın Nisan itibariyle 
belirgin şekilde güçlendiğini 
ancak pandemiyle mücadelede 
sağlanan politika desteğinin çok 
dikkatli bir şekilde geri çekilmesi 
gerektiğini belirtti. Bununla 
birlikte, dünyanın yükselen 
faiz oranlarına hazırlanması 
gerektiğini vurgulayan IMF, henüz 
büyüme kaydedemeyen, yüksek 
borç yükü altındaki ülkelerin zor 
duruma düşeceğine işaret etti.

Toparlanma genel anlamda 

Aşağıdaki görseli QR tarama uygulamasında görüntüleyerek, Araştırma Müdürlüğü

2017 Ekim ayı Ekonomik Bültenine erişebilirsiniz:

Küresel ekonomide toparlanma 
eğilimi devam ediyor
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güçlenme kaydetse de, pandemi 
yabancı yatırımları olumsuz 
etkilemeye devam ediyor. 
Uluslararası danışmanlık şirketi 
Kearney, pandemi sebebiyle 
yavaşlayan küresel doğrudan 
yabancı sermaye yatırımlarının 
2016’daki tarihi zirvesine ancak 
2028’de dönebileceğini öngördü. 
Kearney bununla birlikte yaptığı 
araştırmadan elde ettiği sonuçlara 
göre, küresel şirket yöneticilerinin 
%57’sinin gelecek 3 yıllık 
dönemde dünya ekonomisi için 
iyimser olduğunu ve bu oranın 
pandemiden önce %72 düzeyinde 
olduğunu belirtti. Kurum ayrıca, 
dünya ekonomisinin 2021’de %5,6 
büyüyeceği ve yılın 2. yarısında 
pandemiden önceki küresel üretim 
seviyesine dönülebileceğini belirtti.

Küresel otomotiv üretim ve 
ihracatını olumsuz etkileyen çip 
krizi, sektörü olumsuz etkilemeye 
devam ediyor. Uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşu Fitch 
Ratings, küresel çapta yaşanan 
çip sıkıntısının devam edeceğini 
ve yıllık otomobil satışlarının 
yüzde 5’ine mal olacağını bildirdi. 
Çip krizi otomotiv sektörünün 
yanı sıra, elektrik-elektronik eşya 
sektöründeki teslimat sürelerinin 
de uzamasına sebep oluyor.

ABD
ABD’nin aşılama çalışmalarını 

büyük ölçüde yaygınlaştırması ve 
iki doz aşı olanların maskelerini 
çıkarabileceklerinin açıklanması, 
toparlanmanın güçlenmesini 
sağlıyor. Gelişmeleri değerlendiren 
Başkan Joe Biden, “22 milyon 
kişinin işsiz kalmasına mal olan 
bir ekonomik çöküşten çıkıyoruz” 
ifadesini kullandı. Açıkladıkları 
teşvik paketlerinin ekonomik 
toparlanmayı büyük ölçüde 
hızlandırdığını belirten Biden, 
yılın geri kalanında istihdamın 
güçlenmeye devam edeceğinin 
kaydetti. Diğer taraftan, ABD 
Hazine Bakanı Janet Yellen, 
çalışmaları sürdürülen Amerikan 

İstihdam Planı’nın yaratacağı 
yatırım ve vergi artışının kurumların 
net karlılığını ve küresel rekabet 
güçlerini artıracağını belirtti. 
Önceliklerinin pandeminin yarattığı 
ekonomik yıkımı tam olarak 
ortadan kaldırmak olduğunu 
belirten Yellen, pandemi sonrası 
döneme yönelik para ve maliye 
politikalarının da yeniden 
düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Toparlanma sürecini dikkate 
alan Moody’s ABD’nin 1950’deki 
rekor büyümesinden sonra 
en büyük büyümesini 2021’de 
kaydedeceğini belirtti. 2021 için 
%7’lik büyüme oranıyla, son 70 
yılın en yüksek öngörüsünü yapan 
Moody’s, 2022’de ise büyümenin 
%5 olacağını açıkladı. Moody’s 
ayrıca FED’in bundan sonraki ilk 
faiz artırımını 2023’te yapmasını 
bekliyor.

Teşvik paketlerinin ve 
toparlanmanın etkisiyle, ABD’de 
enflasyon Nisan’da aylık %0,8 ve 
yıllık %4,2 oranında sert bir artış 
kaydetti. Diğer taraftan tüketici 
güven endeksi, toparlanma 
işaretlerinin varlığına rağmen, 
Mayıs’ta beklenmedik bir şekilde 
aylık 5,5 puan azalışla 82,8 
değerine geriledi. Söz konusu 
gerilemeye, artan enflasyon 
endişelerinin sebep olduğu 
belirtildi. ABD hane halkının şu 
anki finansal koşullara yönelik 
değerlendirmesini ölçen mevcut 
ekonomik koşullar endeksi 
de, Mayıs’ta aylık 6,4 puan 
azalarak 90,8’e geriledi. Endeks 
değerlerindeki söz konusu 
gerilemeler, toparlanmaya rağmen 
ABD halkının ekonomik açıdan 
henüz tam bir iyimserlik içerisinde 
olamadığını gösteriyor.  

Euro Bölgesi | AB
Euro Bölgesi 2021 ilk 

çeyreğinde çeyreksel bazda 
%0,6, yıllık bazda ise %1,8 daraldı. 
En yüksek daralma %5,4 ile 
Portekiz’de kaydedilirken, %1,5 ile 
Fransa ve %1 ile Litvanya bölgede 

büyüme kaydeden tek ülkeler oldu. 
Bununla birlikte, bölge istihdamı 
çeyreksel bazda %0,3 azaldı, yıllık 
2,1 azaldı. İlk çeyrekte büyüme 
ve istihdamdaki söz konusu 
daralmalar mutasyon haberlerinin 
etkisiyle karantina önlemlerinin 
artırılması sonucu ortaya 
çıkarken, ikinci çeyrekte aşılama 
çalışmalarının hız kazanmasıyla 
toparlanmanın güçlenmesi 
bekleniyor.  

Euro Bölgesi’nde Mart’ta ticaret 
dengesi 15,8 Milyar Euro, cari 
denge ise 17,8 milyar Euro fazla 
verdi. İhracat %9 artışla 212 milyar 
Euro, ithalat ise %19 artışla 196 
milyar Euro’ya yükseldi. Böylece 
cari denge fazlasının milli gelir 
içindeki payı, yıllık bazda %2,1’den 
%2,4’e yükseldi. İkinci çeyrekte 
ihracatın güçlenmesiyle, dış ticaret 
ve cari denge fazlasının artacağı 
öngörülüyor.

Euro Bölgesi’nin ZEW 
Ekonomik Beklenti Endeks, 
toparlanma işaretlerinin 
güçlenmesiyle Mayıs’ta aylık 
bazda 17,7 puan artarak 84 puana 
yükseldi. Beklentilerin üzerinde 
gerçekleşen artış, kurumsal 
yatırımcı ve analistlerin ekonomiye 
duydukları güvenin artmasını 
sağlıyor. Bölge ekonomisi ile ilgili 
önemli göstergelerden biri olan 
otomobil satışlarının Nisan’da yıllık 
bazda %218 gibi rekor düzeyde 
yükselmesi de, ekonomik güvenin 
artmasında etkili oldu.

Almanya
Almanya ekonomisi yılın ilk 

çeyreğinde %1,7, yıllık bazda ise 
%3,0 daraldı. Beklentilere uygun 
düzeyde gerçekleşen daralmada, 
ilk çeyrekte uygulanan mutasyon 
yayılımına karşı uygulanan sıkı 
karantina önlemleri etkili oldu. 
Diğer taraftan, artan endişelerin 
etkisiyle hane halkının tüketimden 
kaçınma eğilimleri de, daralmayı 
güçlendirdi. Ancak, ikinci çeyrek 
itibariyle büyümenin tekrar 
pozitif seyre geçmesi ve yılın 
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geri kalanında ilk çeyrekteki 
kayıpların telafi edilmesi 
bekleniyor. Ekonomik Beklenti 
Endeksi’nin Mayıs’ta beklentilerin 
üzerinde kaydedilerek 84,4 
puana yükselmesi de, toparlanma 
işaretlerini destekliyor. 

Almanya ekonomisinin en 
büyük itici gücü konumundaki 
sanayi üretimi, Mart’ta aylık bazda 
%2,5, yıllık bazda ise %5,1 arttı. 
Beklentilerin üzerinde gerçekleşen 
sanayi üretimi, toparlanmayı 
destekleyen bir diğer gelişme oldu. 
Sanayi üretiminin, özellikle imalat 
sanayi özelinde ikinci çeyrekte 
güçlenmesi bekleniyor.

Diğer taraftan, Nisan’da tüketici 
fiyat endeksi yıllık %2, üretici 
fiyat endeksi ise %5,2 arttı. Enerji 
ve ara mal fiyatlarındaki artışlar, 
enflasyon artışını destekleyen ana 
unsurlar oldu. Verilen teşviklerin 
ve tüketimde beklenen potansiyel 
artışın etkisiyle, enflasyonun 
gelecek aylarda daha çok 
yükselebileceği öngörülüyor.

İngiltere
Uyguladığı yaygın aşılama 

çalışmasıyla, vakaları kontrol 
altına almayı başaran ve 
karantina önlemlerinin büyük 
ölçüde kaldırıldığı İngiltere’de, 
ekonomik görünüm güçleniyor. 
Ülkedeki perakende satışlarda 
artış, Nisan’da beklentileri 
aşarak %9,2 oldu. %4,5 artış 
beklentilerinin oldukça üzerinde 
gerçekleşen veri, toparlanmanın 
önemli göstergelerinden biri 
oldu. Gelişmeleri değerlendiren 
ekonomistler, mali göstergelerin 
pandemi öncesi düzeylere geri 
döndüğünü ve kayıpların büyük 
ölçüde telafi edildiğini belirtti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), 
gerçekleştirdiği güncel toplantıda 
gösterge faiz oranı ve varlık 
alım programında bir değişikliğe 
gitmedi. Beklentilere uygun olarak 
gerçekleşen kararda faiz oranı 
%0,1, varlık alım programı 895 
milyar Sterlin’de sabit tutuldu. 
Ekonominin diğer aylardaki seyri, 
faiz kararlarında da etkili olacak. 

İngiltere’de pandeminin 
olumsuz etkilerinin ortadan 
kalkmaya başlamasının bir 
diğer etkisi, konut talebinin ülke 

genelinde giderek artması oldu. 
Mart’ta tüketicilerin aldığı toplam 
konut kredileri yıllık bazda 11,8 
milyar Sterlin artarak toplam 35,6 
milyar Sterlin’e yükselirken, konut 
fiyatları ise %10 arttı. Konuyu 
değerlendiren uzmanlar, teşvikler 
kapsamında vergilendirmedeki 
düşüşlerin konut alanlar için 
toplamda fiyatları düşürdüğünü, 
ancak buna karşın satıcıların da 
fiyatları yükselttiğini belirtti.

Japonya
Japonya ekonomisi yılın ilk 

çeyreğinde yıllık bazda %5,1 
daraldı. Beklentilerden daha 
kötü gerçekleşen daralmada, 
pandeminin yarattığı ekonomik 
belirsizliklerin yanı sıra, tüketim 
harcamalarının %1,4 azalması 
etkili oldu.  Konuyu değerlendiren 
Japonya Ekonomi Bakanı, 
görünümün ilk çeyrek itibariyle 
olumsuz olsa da, ikinci çeyrek 
itibariyle toparlanma potansiyeli 
olduğunu belirtti. Toparlanmadaki 
en büyük pay sahibi ise, özel 
tüketim harcamalarındaki artış 
olacak.
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Japonya’da imalatçıların 
ekonomiye güvenlerini gösteren 
İmalat Güven Endeksi, Mayıs’ta 
aylık bazda 7 puan artışla 
21 düzeyinde gerçekleşti ve 
2018’in Aralık ayından beri en 
yüksek seviyeye çıktı.  Aşılama 
çalışmalarının hız kazanmasıyla 
dış talepte kaydedilen güçlenme, 
Japon imalatçıların ekonomiye 
duydukları güvenin güçlenmesini 
sağlıyor. Mart’ta sanayi üretiminin 
son 3 yılın zirvesine yükselmesi 
ve Nisan’da ihracatın yaklaşık 
%40 oranında artmış olması da, 
toparlanmayı destekleyen diğer 
gelişmeler oldu.   

Japonya’da üretici fiyatları 
Nisan’da yıllık bazda yüzde 3,6 
artarak, yaklaşık son 7 yılın en hızlı 
artışını kaydetti. Beklentilere uygun 
olarak gerçekleşen artışta, enerji 
ve emtia fiyatlarının yükselmesi 
etkili oldu. Konuyu değerlendiren 
Japonya Merkez Bankası (BOJ), 
üretici fiyatlarındaki artışın güçlü 
küresel talebi yansıttığını, iç talebe 
karşı duyarlı malların fiyatlarında 
ise daha ılımlı bir artış söz konusu 
olduğunu açıkladı.  

Çin Halk Cumhuriyeti
Toparlanmasını 

güçlendirmeye devam 
eden Çin’in sanayi 
üretimi, Mart’ta 
yıllık %14 
artmasının 
ardından 
Nisan’da 

beklentilere uygun olarak %9,8 
arttı. Perakende satışlar ise Mart’ta 
yıllık %34 artmasının ardından, 
Nisan’da beklentilerin altında 
kalarak %17,7’ye yükseldi. Bir diğer 
önemli makro ekonomik gösterge 
olan üretici fiyatları ise Nisan’da 
%6,8 artışla, 2017’nin Ekim ayından 
bu yana en büyük artışı kaydetti. 
Üretici fiyatlarının artmasındaki en 
büyük etken; metal, petrol ve diğer 
ham maddelerin fiyatlarındaki 
hızlı yükseliş oldu. Aynı dönemde, 
tüketici fiyatları ise yıllık bazda 
%0,9 arttı. Küresel ölçekte gıda 
fiyatlarının artış eğilimine karşılık, 
Çin’de düşüş kaydetmesi dikkat 
çekti.

Çin Merkez Bankası (PBOC), 
gerçekleştirdiği güncel toplantıda 
faiz oranlarında değişikliğe 
gitmeyerek %3,85 oranında sabit 
tuttu. Böylece, Merkez Bankası son 
13 toplantısında faiz oranlarında 
değişikliğe gitmemiş oldu. 
Piyasa beklentileri, 
faizin 

değişmeyeceği yönünde devam 
ediyor.

Bir diğer olumlu gösterge 
olarak, Çin’in ihracatı güçlü 
performansını sürdürüyor. 
Nisan’da, ihracatın %32,3’lük keskin 
artışıyla, ticaret dengesi de 43,1 
milyar Dolar fazla verdi. İhracat 
artışında, aşılama çalışmalarının 
yaygınlaşmasıyla küresel talebin 
yükselmesi yatıyor. Bunun yanında, 
Hindistan’da vakaların kontrolden 
çıkması sonucu fabrikaların 
kapanması da, pek çok siparişin 
Hindistan’dan Çin’e kaymasını, 
dolayısıyla da Çin’in ihracatının 
artmasını sağladı.

Hindistan
Hindistan’da vakaların 

kontrolden çıkmış olması ve 
Hindistan mutasyonu vakaları, 
ülkeyi olduğu kadar bölgeyi ve 
dünyayı da korkutan bir gelişme 
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olarak kaydedildi. Günlük vaka 
sayısının 400 bini geçmiş olması, 
Hindistan’ı dünyada pandemiden 
en kötü etkilenen ülke haline 
getirdi. Ülkenin kalabalık nüfusu 
da, vakaların daha hızlı yayılmasına 
ve ölüm oranlarının artmasına 
sebep oldu. Büyük kentlerde vaka 
sayıları düşmeye başlamış olsa da, 
aşılama çalışmalarında yaşanan 
tedarik sorunları, pandeminin ülke 
için hala ciddi bir tehdit olmaya 
devam etmesine sebep oluyor.

Vakaların kontrolden çıkmış 
olması, ekonomiyi de derinden 
etkiledi. Güncel gelişmeleri 
değerlendiren Hindistan Merkez 
Bankası, ülkedeki rekor vaka 
artışları sebebiyle kriz uyarısında 
bulundu. Güçlü bir ekonomik 
toparlanmanın eşiğinden yeni bir 
kriz noktasına gelindiğini belirten 
Merkez Bankası, ekonomiye 
destek için tüm politika araçlarının 
kullanılacağını açıkladı. Bu 
kapsamda, pandemiden olumsuz 
etkilenenlere yönelik  KOBİ’lere 
2 yıla varan vade ile kredi 
kullandırılmayı kapsayan yeni bir 
teşvik paketi açıklandı. 

Hindistan ve AB, 2013 yılında 
askıya alınan ticaret görüşmelerini, 
tekrar başlatmaya hazırlanıyor. 100 
milyar doları aşkın ikili ticaret ile 
Hindistan’ın en büyük ticaret ortağı 
AB, hayata geçirilmesi planlanan 
yeni anlaşma ile Çin’in ekonomik 
yükselişine karşı yeni bir alternatif 
olarak bölgesel işbirliklerini 
güçlendirmeyi amaçlıyor. 
Bu kapsamda, ikili ticaretin 
geliştirilmesinin yanı sıra, Çin’in 
Kuşak ve Yol projesine alternatif 
altyapı projelerinin de hayata 
geçirilmesi planlanıyor. 

Brezilya
Brezilya’da aşı uygulamalarının 

yavaş ilerlemesine karşılık 
sosyal kısıtlamaların erken 
gevşetilmesi nedeniyle, günlük 
vaka sayısının birkaç ay boyunca 
yüksek kalabileceğinden endişe 
ediliyor. Brezilya Devlet Başkanı 

Bolsonaro’nun Brezilyalıların 
normal yaşama devam etmeleri 
gerektiği ve ekonomik kayıpların 
virüsten daha tehlikeli olduğu 
yönündeki açıklamaları,  
kısıtlamaların erken gevşetilmesine 
sebep oldu. 

Vaka sayılarının yüksek 
seyredebileceğine dair duyulan 
endişeler, ekonomik görünümde 
belirsizlik oluştursa da, mevcut 
istatistikler öngörülerden 
daha hafif bir olumsuzluğa 
işaret ediyor. Brezilya Merkez 
Bankası’nın ekonomik aktivite 
endeksinin Mart’ta %3,7 düşüş 
beklentilerine karşılık, %1,6 
oranında daha ılımlı bir düşüş 
kaydetmesi, ekonominin yeni vaka 
artışlarından öngörülenden daha 
az etkilendiğine işaret etti. Söz 
konusu gelişmeleri dikkate alan 
Merkez Bankası, Brezilya’nın 2021 
büyüme tahminini %3,5’ten %4’e 
yukarı yönlü revize etti.

Brezilya Merkez Bankası, 
gerçekleştirdiği güncel toplantıda 
faiz oranını 0.75 puan artırarak, 
%2,75’den %3,5’e yükseltti. Diğer 
taraftan, enflasyonist baskı da 
devam ediyor. Nisan ayında 
tüketici enflasyonu, %6,1’den 
%6,7’ye çıkarak yeni bir rekor 
kırdı. Artan enflasyonda, yükselen 
enerji maliyetleri ve Brezilya para 
biriminin Dolar karşısındaki değer 
kaybı etkili oluyor.

Güney Kore
Güney Kore ekonomisi, 2021 ilk 

çeyrekte %1,6 büyüme kaydederek, 
milli gelirinde pandemi öncesi 
seviyeye geri döndü. Aldığı erken 
önlemler sayesinde pandemiyi 
başarılı yönetmek konusunda 
örnek olarak gösterilen Güney 
Kore, pandeminin yarattığı 
kayıpları 2021’in başı itibariyle 
telafi etmiş oldu. Güncel büyüme 
oranını dikkate alan JP Morgan, 
Güney Kore için 2021 yıllık büyüme 
öngörüsünü %4,1’den %4,6’ya 
revize etti. 

Güney Kore ekonomisinde 

hanehalkı borçluluğu, en büyük 
baskı unsuru olmaya devam ediyor. 
Güney Kore Merkez Bankası’nın 
verilerine göre, 2021 ilk çeyrekte 
borçluluk oranı 33,5 milyar Dolar 
daha artarak, toplam 1,6 trilyon 
Dolar’a ulaştı. Söz konusu veri, 
2003’den beri en yüksek borçluluk 
oranı olarak kaydedildi. Diğer 
taraftan Merkez Bankası, faiz 
oranlarını rekor düşük seviye olan 
%0,50’de sabit tutmaya devam 
ediyor. Güney Kore ihracatı, artan 
dış talebin etkisiyle güç kazanırken, 
Nisan’da ihracat %41 artarak 51,2 
milyar Dolar’a, ithalat ise %34 
artışla 50,8 milyar Dolar’a erişti. 
İhracatın ithalattan fazla artması, 12 
aydır ticaret fazlasının verilmesini 
sağlıyor. Güney Kore’nin yarı 
iletkenler ve otomotiv ihracatındaki 
artışı özellikle dikkat çekiyor. 

Rusya Federasyonu
Rusya ekonomisi yılın ilk 

çeyreğinde, %2,2’lik daralma 
beklentisine rağmen, daha iyi 
bir performans kaydederek yıllık 
bazda %1 daraldı. İlk çeyrek en 
büyük daralma %34 ile ulaştırma 
sektöründe oldu. Bunun yanında, 
Rusya milli gelirinin itici gücü 
konumundaki sektörler olan 
madencilik, hizmet ve perakende 
sektörlerinde de daralma gözlendi. 

Ancak, aşılama çalışmalarının 
hız kazanmasıyla ekonominin ikinci 
çeyrek itibariyle kayıplarını telafi 
etmeye başlaması ve 2021 yılının 
tamamında %3-4 büyüyerek milli 
gelirin pandemi öncesi seviyelere 
geri döneceği öngörülüyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 
Rusya’nın pandemi sonrası 
döneme hazırlığı stratejik bir hedef 
olarak ele aldığını ve Rusya’nın 
bölgesel işbirliklerini geliştirme 
konusunda girişimde bulunacağını 
açıkladı. Bununla birlikte Putin, 
sadece ekonomik ve ticari alanda 
değil, teknoloji ve dijitalleşme 
alanlarında da işbirliklerini 
geliştirmeyi hedeflediklerini 
açıkladı.

GÖSTERGE
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Mart’ta cari açık 3,3 milyar dolar
Türkiye’nin cari işlemler hesabı, Mart ayında 3 

milyar 329 milyon dolar açık verirken, 12 aylık 
cari açık 36 milyar 192 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 
tarafından Mart 2021 dönemine ilişkin ödemeler 
dengesi verileri açıklandı. Buna göre, cari işlemler 
açığı, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla 2 milyar 
124 milyon dolar azalarak 3 milyar 329 milyon dolar 
oldu. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 
36 milyar 192 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış 

ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 
1 milyar 396 milyon dolar azalarak 2 milyar 959 
milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi 
kaynaklı girişlerin 374 milyon dolar artarak 767 
milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Geçen yılın mart ayında 1 milyar 643 milyon 
dolar açık veren altın ve enerji hariç cari işlemler 
hesabı, bu dönemde ise 319 milyon dolar açık verdi.

Öte yandan, şubat ayına ilişkin cari işlemler 
açığı 2 milyar 610 milyon dolardan 2 milyar 585 
milyon dolara revize edildi.

Bütçe, Nisan’da 16,9 milyar lira açık verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayına ilişkin bütçe uygulama 

sonuçlarını açıkladı. Buna göre, nisanda bütçe gelirleri, geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 43,8 artarak 93 milyar 791 milyon lira, bütçe 

giderleri yüzde 2,1 artışla 110 milyar 708 milyon lira oldu. Ocak-Nisan 
döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 

yüzde 36,4 yükselerek 437 milyar 906 milyon lirayı, bütçe giderleri 
yüzde 9,7 artarak 432 milyar 43 milyon lirayı buldu. Böylece 

merkezi yönetim bütçesi Nisan’da 16 milyar 917 milyon lira açık, 
ocak-nisan döneminde ise 5 milyar 863 milyon lira fazla verdi.

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

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

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,7 arttı  
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 

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

Çeyrek bazda artış yüzde 12,3
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 

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

Sanayi üretim endeksi 
ilk çeyrekte yüzde 12,3 arttı

GÖSTERGE
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Ege Bölgesi’nden Nisan ayında 
1 milyar 373 milyon dolar ihracat

Nisan ayında, Ege İhracatçı 
Birlikleri bünyesindeki 12 
ihracatçı birliğinin 10 tanesi 

ihracatlarını arttırma başarısı 
gösterirken, Ege İhracatçı 
Birlikleri’nin 2021 yılı Ocak-Nisan 
dönemindeki ihracatı yüzde 
20’lik artışla 4 milyar 55 milyon 
dolardan, 4 milyar 882 milyon 
dolara, son 1 yıllık ihracatı yüzde 
6’lık artışla 13 milyar 7 milyon 
dolardan 13 milyar 831 milyon 
dolara yükseldi.

Sanayi sektörlerinin 
ihracatı yüzde 123 arttı
Ege İhracatçı Birlikleri 

bünyesindeki sanayi sektörlerinin 
ihracatı 2021 yılı Nisan ayında 
yüzde 123’lük rekor artışla 

284,8 milyon dolardan 635,2 
milyon dolara fırlarken, tarım 
sektörlerinin ihracatı yüzde 14’lük 
artışla 371 milyon dolardan 424 
milyon dolara ilerledi. Madencilik 
sektörünün ihracatı ise; yüzde 
54’lük artışla 61,3 milyon 
dolardan 94,6 milyon dolara 
yükseldi.

Tekstil sektörü her ay 
yeni bir rekor kırıyor
2021 yılının ilk üç ayında 

ihracat artış rekorları kıran 
Ege Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği Nisan ayında 
tarihi bir başarıya daha imza attı. 
Nisan ayında ihracatını yüzde 
367 geliştiren Ege Tekstil ve 
Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 

45 milyon dolar dövizi Türkiye’ye 
kazandırmayı başardı.

Demir-çelik ihracatı son 1 
yılda 1,5 milyar doları aştı

Ege Demir ve Demirdışı 
Metaller İhracatçıları Birliği, Nisan 
ayında ihracatını yüzde 126’lık 
artışla 191 milyon dolara taşırken, 
son bir yıllık dönemdeki ihracatı 
yüzde 8’lik yükselişle 1 milyar 519 
milyon dolara çıktı. EDDMİB hem 
Nisan ayında, hem de son 1 yıllık 
dönemde zirveye demir attı.

Hazırgiyim ve 
konfeksiyon zirve ortağı 
oldu
2020 yılı Nisan ayında en 

sert düşüşlerden birini yaşayan 

Ege Bölgesi’nin ihracatçı firmaları, 2020 yılı Nisan ayında 815,4 milyon dolar olan 
ihracatlarını 2021 yılının Nisan ayında yüzde 68’lik artışla 1 milyar 373 milyon 510 

bin dolara taşıdı. Bu rakam, 82 yıllık ihracat rekoru anlamına geliyor.
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Ege Hazırgiyim 
ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği, 
2021 yılı Nisan 
ayında yüzde 148’lik 
ihracat artış hızı 
yakaladı ve hanesine 
yazdırdığı 116,6 milyon 
dolarlık ihracatla EİB 
bünyesinde zirve 
ortağı oldu. EHKİB’in 
son 1 yıllık dönemdeki 
ihracatı ise; 1 milyar 
409 milyon dolar 
olarak kayıtlara geçti.

Ege Su Ürünleri ve 
Hayvansal Mamuller 
İhracatçıları Birliği, 
Nisan ayında ihracatını 
yüzde 51 arttırarak 
103,6 milyon dolar 
ihracat rakamına ulaştı. 
ESUHMİB yakaladığı bu ihracat 
tutarıyla EİB bünyesinde 6 gıda 
birliği arasında birinci sıranın sahibi 
oldu.

Maden ihracatı 
“1 milyar dolara koşuyor
2021 yılında 1 milyar dolar 

ihracat hedefleyen Ege Maden 
İhracatçıları Birliği Nisan ayında 
ihracatını yüzde 54’lük artışla 61,3 
milyon dolardan 94,6 milyon dolara 
taşırken, yıllık ihracat rakamı 979,5 
milyon dolara yükseldi.

Nisan ayında ihracatını yüzde 
15 geliştiren Ege Yaş Meyve Sebze 
İhracatçıları Birliği 81 milyon 108 
bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 
EYMSİB’in yıllık ihracatı 1 milyar 73 
milyon dolara ilerledi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği Nisan ayında 
60 milyon 690 bin dolarlık 
ihracatı hanesine yazdırırken, Ege 
Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri 
İhracatçıları Birliği yüzde 13’lük 
artışla 59,8 milyon dolar ihracat 
yapma başarısı gösterdi.

İhracatını sürekli arttırarak 2020 
yılında 500 milyon doları aşan Ege 
Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar 
ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 

Nisan ayında da geleneği bozmadı. 
İhracatını yüzde 24 geliştiren birlik 
53 milyon 965 bin dolar ihracata 
imza attı.

Ege Tütün İhracatçıları 
Birliği 45,9 milyon dolar ihracat 
yaparken, Ege Zeytin ve Zeytinyağı 
İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 
13 ileriye taşıdı ve 14,9 milyon dolar 
dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

Gerçekleştirdiği sanal fuarlar 
ve ticaret heyetleriyle pandeminin 
etkilerinden kurtulmaya çalışan Ege 
Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları 
Birliği Nisan ayında ihracatını 
yüzde 125’lik sıçramayla 5,2 
milyon dolardan 11,8 milyon dolara 
yükseltti.

Nisan ayındaki performanslarını 
göz kamaştırıcı olarak nitelendiren 
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör 
Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye’ye 
bayram mutluluğunu erken 
yaşattıklarını dile getirdi.

2020 yılı Nisan ayında pandemi 
nedeniyle dünya genelinde 
yaşanan kapanmalar nedeniyle 
ihracat rakamlarında sert düşüşler 
yaşandığına işaret eden Eskinazi, 
2019 yılı Nisan ayındaki 1 milyar 
101 milyon dolarlık ihracat rakamı 
dikkate alındığında, 2021 yılı Nisan 
ayındaki ihracat rakamlarının yüzde 

25 artış gösterdiği bilgisini verdi.
2021 yılı için Ege İhracatçı 

Birlikleri olarak 15 milyar dolar 
ihracat hedeflediklerini hatırlatan 
Eskinazi, “Pandemi sonrasında 
hammadde temininde zorluklar 
yaşıyoruz. Konteyner ve navlun 
fiyatlarındaki rekor artışlar var. Tüm 
olumsuzluklara rağmen başarılı 
bir performans ortaya koyan tüm 
ihracatçılarımızı kutluyorum. 15 
milyar dolar ihracat hedefimize 
emin adımlarla ilerliyoruz, 2021 
yılının ihracatta rekorlar yılı olması 
için çalışıyoruz” diye konuştu.

İzmir’in Nisan ayında 
gerçekleştirdiği 1 milyar 245 
milyon dolarlık ihracatla Ege 
Bölgesi’nin 2 milyar 426 milyon 
dolarlık ihracatında lokomotif 
olmaya devam ettiği bilgisini veren 
Eskinazi sözlerini şöyle tamamladı; 
“Manisa 513 milyon dolar, Denizli 
376 milyon dolarlık ihracat 
gerçekleştirdi. Aydın, 67,7 milyon 
dolar, Balıkesir 66,5 milyon dolar 
ihracat yaptı. Muğla’nın Nisan ayın 
ihracatı 61,4 milyon dolar olurken, 
Afyon 34 milyon dolar, Uşak 33 
milyon dolar ve Kütahya 28 milyon 
dolar ihracata imza attı. Ege 
Bölgesi’nden 2021 yılında 25 milyar 
dolar ihracat hedefliyoruz.”
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Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nin (TİM) açıkladığı 
Nisan ayı rakamlarına göre 

Türkiye’nin ihracatı, pandemiye 
rağmen geçtiğimiz yılın aynı 
ayına göre, yüzde 109’luk  artışla, 
18 milyar 766 milyon dolara 
ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en 
yüksek Nisan ayı ihracatı oldu.

Nisan ayı ihracatı; Mart 
2021’den sonra tüm zamanların 
en çok ihracat yapılan ikinci ay 
olarak tarihe geçti.

İhracatçılar Ocak-Nisan 
döneminde ise 2020 yılındaki 
aynı döneme göre yüzde yüzde 
33,1’lik artışla 68 milyar 752 
milyon dolarlık ihracata imza 
attı. Türk ihracatçısı, Nisan ayı 
ile beraber son beş ayı üst 
üste rekorla kapatma başarısı 
gösterdi. Nisan’da bir önceki 
yılın aynı ayına göre 25 sektör 

ihracatını artırdı.
Dokuz sektör ise tarihlerinin 

en yüksek aylık ihracat rekorunu 
kırdı. Geçtiğimiz ay 2 milyar 466 
milyon dolarla otomotiv sektörü 
liderliğini korudu. Nisan’da Türk 
bayrağını 218 ülke ve bölgede 
dalgalandırmayı başaran 
Türk ihracatçısı, 182 ülkeye 
ihracatını artırdı. Nisan ayında 
15 il; tarihlerinin en yüksek aylık 
ihracatını gerçekleştirirken, 74 il 
ise ihracatını artırarak önemli bir 
başarıya imza attı. Nisan ayında; 
ihracat ailesine 2 bin 444 yeni 
firmanın katılmasıyla da yeni 
ihracata başlayan firma sayısında 
da tüm zamanların aylık rekoru 
kırıldı.

Önceki yılın aynı ayına göre 
25 sektörün ihracatını artırdığı 
görülüyor. Toplam 9 sektör 
ise, tarihlerinin en yüksek aylık 

ihracat performansına imza attı. 
Bu sektörler; kimyevi maddeler 
ve mamulleri, elektrik-elektronik, 
tekstil ve hammaddeleri, 
mobilya, kağıt ve orman ürünleri, 
iklimlendirme sanayii, madencilik 
ürünleri, çimento cam seramik 
ve toprak ürünleri, halı ile su 
ürünleri ve hayvansal mamuller.

Nisan ayında; 2 milyar 
466 milyon dolarlık ihracat 
gerçekleştiren otomotiv sektörü 
liderliğini korurken; 2 milyar 162 
milyon dolara ulaşan kimyevi 
maddeler sektörü ikinci, 1 milyar 
658 milyon dolara ulaşan çelik 
sektörü ise üçüncü oldu. Bu ay 
en güçlü artış performansına 
imza atan sektörler;  yüzde 
313 artışla 2 milyar 466 milyon 
dolara ulaşan otomotiv;  yüzde 
305 artışla 306 milyon dolara 
ulaşan halı;  yüzde 280 artışla 110 

Türkiye’nin Nisan ihracatı 
18 milyar 766 milyon dolar
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milyon dolara ulaşan gemi ve yat 
sektörleri oldu.

‘Yeni ihracatçı’ firma 
sayısında rekor
Nisan ayında ‘ilk kez ihracat 

yapan firmaların’ sayısı da rekor 
seviyede arttı. 2 bin 444 firma, 
geçtiğimiz ay ilk kez ihracat yaptı. 
İhracata yeni başlayan bu firmalar, 
Nisan ayında 136 milyon 896 bin 
dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 
Genel tabloya bakıldığında ise, 
Nisan ayı içerisinde toplam 44 bin 
484 firma ihracat gerçekleştirdi. 
Böylelikle, yılın ilk dört ayında, ilk 
kez ihracat gerçekleştiren firma 
sayısı 5 bin 461 oldu.

İspanya’ya otomotiv 
ihracatı dikkat çekti
Nisan ayında ülkelere göre 

sektörel bazda en dikkat çekici 
artışlar; yüzde 1059 ile İspanya’ya 
otomotiv sektöründe, yüzde 310 
ile Birleşik Krallık’a hazırgiyim 
sektöründe ve yüzde 257 ile 
ABD’ye halı sektöründe gerçekleşti. 
İhracatçılar bu ay, Türkiye bayrağını 
218 ülke ve bölgede 
dalgalandırmayı başardı. 
182 ülkeye ihracat 
artarken Nisan’da en çok 
ihracat gerçekleştirilen 
ilk 3 ülke;  1 milyar 
654 milyon dolarla 
Almanya,  1 milyar 182 
milyon dolarla ABD ve 1 
milyar 33 milyon dolarla 
Birleşik Krallık oldu. 
İhracatın tutar bazında 
en çok arttığı ülkeler 
ise; 793 milyon dolarlık 
artışla Almanya, 673 
milyon dolarlık artışla 
Birleşik Krallık ve 577 
milyon dolarlık artışla 
ABD oldu. Nisan ayında, 
ülke gruplarına göre 
ihracata bakıldığında 
ise, Türkiye’nin en büyük 
pazarı olan Avrupa 
Birliği’ne (AB-27) ihracat 
yüzde 127 artışla, 7 milyar 

674 milyon dolarlık bir hacme 
ulaşarak, toplamdan yüzde 40,9 
pay aldı. AB haricindeki diğer 
Avrupa ülkeleri de toplandığında, 
Avrupa kıtasının ihracattaki 
payı, yüzde 54 oldu. Diğer ülke 
gruplarında, Yakın ve Orta Doğu 
ülkelerine 3,37 milyar dolar; Afrika 
kıtasının tamamına 1,75 milyar 
dolar; Uzak Doğu ülkelerine 1,57 
milyar dolar;  Kuzey Amerika’ya 
ise 1,34 milyar dolarlık; ihracat 
gerçekleşti.

Sakarya’dan yüzde 1179’luk 
ihracat artışı
Tam 15 il tarihlerinin en 

yüksek aylık ihracatını, Nisan’da 
gerçekleştirdi. En çok ihracat 
gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla; 7 
milyar 239 milyon dolarla İstanbul, 
(%98 artış), 1 milyar 360 milyon 
dolarla Bursa, (%212 artış), 1 milyar 
321 milyon dolarla Kocaeli, (%190 
artış) oldu. En dikkat çekici artışlar 
ise;  yüzde 1179 artışla 461 milyon 
dolara ulaşan Sakarya,  yüzde 212 
artışla 1,36 milyar dolar ihracat 
yapan Bursa, yüzde 190 artışla 1,32 

milyar dolarlık ihracata imza atan 
Kocaeli’de oldu.

Miktar bazında ihracat; geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 43,6 
artarak, 15,63 milyon tona ulaştı. 
İlk dört ayda ise  yüzde 14,2 artışla, 
toplam 55,12 milyon tonluk ihracat 
gerçekleşti.

176 ülkeye TL ile ihracat
Nisan ayında, Türk lirası ile 

açılan beyannamelere göre, 176 
ülkeye toplam 5,63 milyar TL 
tutarında Türk Lirası ile ihracat 
gerçekleştirildi. 7 bin 628 firma 
ihracat işlemlerinde Türk Lirasını 
tercih etti. TİM, ikili ticarette yerli 
para birimlerinin kullanılmasını 
desteklemeye devam edecek. Son 
dönemde Euro/Dolar paritesindeki 
artış, ihracata pozitif yansıdı. Nisan 
ayında paritedeki artışın pozitif 
etkisi 743 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. Yıl başından bu yana 
paritede artış ihracatımıza 2 milyar 
537 milyon dolar olarak yansıdı. 
Euro/Dolar paritesindeki pozitif 
görünümün, önümüzdeki aylarda 
da devam etmesi öngörülüyor.
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Türkiye genelinde 15 ve daha 
yukarı yaştaki kişilerde işsiz 
sayısı 2021 yılı Mart ayında 

bir önceki aya göre 59 bin kişi 
artarak 4 milyon 236 bin kişi 
oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık 
azalış ile yüzde 13,1 seviyesinde 
gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 
2021 yılı Mart ayında bir önceki 
aya göre 550 bin kişi artarak 28 
milyon 89 bin kişi, istihdam oranı 
ise 0,8 puanlık artış ile yüzde 
44,3 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış 
işgücüne katılma oranı yüzde 51,0 
olarak gerçekleşti

İşgücü 2021 yılı Mart ayında 
bir önceki aya göre 610 bin kişi 
artarak 32 milyon 325 bin kişi, 
işgücüne katılma oranı ise 0,9 
puanlık artış ile yüzde 51,0 olarak 
gerçekleşti.

Genç işsizlik yüzde 25
15-24 yaş grubunu kapsayan 

genç nüfusta işsizlik oranı bir 
önceki aya göre 0,7 puanlık 
azalışla yüzde 25,0, istihdam 
oranı 1,4 puanlık artışla yüzde 31,4 
oldu. Bu yaş grubunda işgücüne 

katılma oranı ise bir önceki aya 
göre 1,5 puan artarak yüzde 41,9 
seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış 
istihdamın yüzde 54,3’ü hizmet 
sektöründe yer aldı

Mart ayında istihdam 
edilenlerin sayısı bir önceki aya 
göre tarım sektöründe 15 bin 
kişi, sanayi sektöründe 480 bin 
kişi, inşaat sektöründe 81 bin 
kişi artarken, hizmet sektöründe 
27 bin kişi azaldı. İstihdam 
edilenlerin yüzde 17,3’ü tarım, 
yüzde 22,0’ı sanayi, yüzde 6,4’ü 
inşaat, yüzde 54,3’ü ise hizmet 
sektöründe yer aldı.

Atıl işgücü oranı yüzde 25,8
Zamana bağlı eksik istihdam, 

potansiyel işgücü ve işsizlerden 
oluşan atıl işgücü oranı 2021 
yılı Mart ayında bir önceki aya 
göre 2,3 puan azalarak yüzde 
25,8 oldu. Zamana bağlı eksik 
istihdam ve işsizlerin bütünleşik 
oranı yüzde 18,2 iken, potansiyel 
işgücü ve işsizlerin bütünleşik 
oranı yüzde 21,2 olarak 
gerçekleşti.

Mevsim etkisinden 

arındırılmamış işsizlik oranı yüzde 
13,1; istihdam oranı yüzde 44,0 
oldu

Mevsim etkisinden 
arındırılmamış işsizlik oranı bir 
önceki yılın aynı ayına göre 0,1 
puan artarak yüzde 13,1 oldu. İşsiz 
sayısı bir önceki yılın aynı ayına 
göre 288 bin kişi artarak 4 milyon 
193 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden 
arındırılmamış istihdam oranı 
bir önceki yılın aynı ayına göre 
2,1 puan artarak yüzde 44,0 
oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 
1 milyon 845 bin kişi artarak 27 
milyon 907 bin kişi oldu.

Mevsim etkisinden 
arındırılmamış işsizlik oranı bir 
önceki yılın aynı ayına göre 0,1 
puan artarak yüzde 13,1 oldu. İşsiz 
sayısı bir önceki yılın aynı ayına 
göre 288 bin kişi artarak 4 milyon 
193 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden 
arındırılmamış istihdam oranı 
bir önceki yılın aynı ayına göre 
2,1 puan artarak yüzde 44,0 
oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 
1 milyon 845 bin kişi artarak 27 
milyon 907 bin kişi oldu.

Mart ayında 
işsizlik yüzde 13,1
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Tüketici Fiyatları Endeksi 
(TÜFE) Nisan’da yüzde 1,68 
artarken, dört aylık artış 

yüzde 5,45, yıllık artış da yüzde 
17,1’e yükseldi. Çekirdek enflasyon 
yüzde 18,1; yıllık gıda enflasyonu 
ise yüzde 25,9 olarak gerçekleşti.

Döviz kurundaki artışın da 
etkisiyle Yurtiçi Üretici Fiyatları 
Endeksi’ndeki (Yİ-ÜFE) tırmanış 
Nisan’da da sürdü. Yİ-ÜFE aylık 
yüzde 4,34 artarken, yıllık artış 
yüzde 35’i aştı. Nisan’da tüketici 
ile üretici fiyatları arasındaki 
makasın daha da açılması dikkat 
çekti. Endeksler arasındaki fark, 
18 puanı aştı. Üretici fiyatlarındaki 
artış, olağan koşullarda izleyen 
aylarda tüketici fiyatlarına 
yansıyor. Dolayısıyla son veriler, 
enflasyonun bahar sonrasında 
düşüş eğilimine gireceğine 
yönelik beklentileri de ortadan 
kaldırdı. Bu durumda, TCMB’nin 
yakın dönemde faizi düşürme 
planını ertelemesi de kaçınılmaz 
görünüyor.

Her ne kadar Merkez Bankası 
Başkanı Şahap Kavcıoğlu Mayıs’la 
birlikte enflasyonda düşüş 
beklendiğini belirtse de üretici 
enflasyonundaki bu yüksek seyir 
kur geçişkenliği etkisinin tüketici 
enflasyonunda belirleyici olmaya 
devam edeceğini gösteriyor. Mart 
ortasında Merkez Bankası başkanı 
değişikliğiyle beraber Dolar/
TL’de sert hareketler yaşanmış 
ve TL’deki değer kaybı yüzde 
12’yı bulmuştu. Gıda grubunda 
aylık enflasyon yüzde 2,13 oldu 

ve bunun manşet enflasyona 
etkisi 0.57 puan olarak belirlendi. 
Yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 
16,98 bunun da yıllık manşet 
enflasyona etkisi 4.38 puan. 
Gıdada 4 ayda fiyat artışı yüzde 
8,57 olurken en dikkat çekici olan 
taze meyve ve sebzelerdeki 4 
aylık enflasyonun yüzde 11,92’ye 
yükselmiş olması oldu. Bunun 
yanında işlenmiş gıdada ise 4 
aylık enflasyon yüzde 8,15 olarak 
hesaplandı. Mayısla birlikte 
tarla ürünlerinin tezgahlara 
gelmesi gıdada biraz daha 
düşük seviyelerin görülmesini 
sağlayacak ancak üretici 
fiyatlarındaki yüksek seyir bunu 
olumsuz etkileyecek.

Giyim ve ayakkabı yeni sezona 
zamla başladı. Zam şampiyonları 
listesinde de giyim ve ayakkabı 
grubu ürünleri ağırlıklı yer alıyor. 
Giyim ve ayakkabıda nisanda 
aylık yüzde 7,57’lik artış manşet 
enflasyonu 0,41 puan yükseltti. 

Konut grubunda doğalgaza her 
ay gelen yüzde 1 zammın etkisi 
var. Konut grubunda aylık yüzde 
0,95 artışın manşet enflasyona 
etkisi 0,15 puan oldu. Mayıs’ta da 
doğalgaza yüzde 1 zam yapıldı. 
Ulaştırma grubunda ise yine 
kur etkisi gözleniyor. Yüzde 1,68 
artan fiyatlar manşet enflasyona 
ulaştırma grubundan 0.25 puanlık 
artış yönünde katkı yarattı. 
Haberleşmede fiyatlarda internet 
kullanımında yaşanan düşüşün 
etkisiyle yüzde 0,28 geriledi. 
Bunun manşet enflasyonu 0.01’lik 
düşürücü etkisi gözlendi.

Enflasyon Araştırma Grubu 
verilerine göre ise nisanda 
ENAGrup fiyat endeksi yüzde 
2,62 arttı. ENAGrup’a göre TÜİK 
alt grupları gösterge olarak 
alındığında en çok aylık düşüş 
yüzde 3,04 ile çeşitli mal ve 
hizmetler en fazla yükseliş ise 
yüzde 7,12 ile lokanta ve otellerde 
gerçekleşti.

Nisan’da enflasyon yüzde 1,68; 
yıllık artış yüzde 17,1

Enflasyon Nisan ayında tüketicide yüzde 1,68; üreticide yüzde 4,34 arttı. TL’deki değer 
kaybının henüz ilk etkisiyle Nisan’da enflasyon yükselirken önümüzdeki aylarda 

bozulan fiyatlama algısı ve kur geçişkenliğinin daha belirleyici olması bekleniyor.



78 MAYIS 2021

GÖSTERGE

TÜRKİYE’NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ

Kaynak: TÜİK, TCMB, RİSK MERKEZİ, BUMKO, T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI, HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI, BORSA İSTANBUL, TOBB, TEİAŞ-EPDK



79MAYIS 2021

GÖSTERGE

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 



80 MAYIS 2021

GÖSTERGE

FRANSA
Türkiye’nin ekonomik 
ve diplomatik 
olarak en eski 
partnerlerinden biri



37OCAK 2021

MECLİS

Açıkhavada farkımız

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

markanızı açık ara öne çıkarıyoruz. 

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

Dijital Baskı Merkezi Tabela / Totem Üretimi

Çelik Konstrüksiyon

Dış Cephe Sistemleri

Endüstriyel Reklam Çözümleri

Araç giydirme






