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EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, işsizliğin Türkiye’nin en önemli 
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Dönmez: Üretimin sürmesi için 
istihdama destek verilmesi 
gerekiyor
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Pandemi etkisi ile 2. çeyreği oldukça zorlayıcı geçen 
2020 yılının ilk yarısını tamamladık. Dönüp baktığımız-
da, bir daha asla yaşamak istemeyeceğimiz bir dönemdi 
diyebiliriz. Toplumsal yaşamdan, ekonomik göstergelere 
kadar normalleşmeye çalıştığımız bugünlerde mevcut 
duruma bakarak, yılın ikinci yarısına dair üyelerimizin 
beklentilerini paylaşmak istiyorum.

Böylesi bir dönemi geçen yılla karşılaştırmak yerine, 
aylık olarak değerlendirdiğimizde; ihracatta, PMI en-
deksinde, güven endekslerinde, kapasite kullanımında 
kısmi bir iyileşme görmekteyiz. Benzer şekilde, iç ve dış 
piyasada da kısmi bir hareketlenme söz konusudur.

Gerek ulusal, gerekse uluslararası piyasalarda iş 
dünyasına yapılan anketlerde, yapılan farklı değerlen-
dirmelerde en büyük endişeyi; yaşanan belirsizlikten ve 
olası ikinci dalgadan dolayı ekonomilerdeki daralmanın 
küresel resesyona evrilmesi oluşturmaktadır. 

Türkiye bu anlamda, aylık bazda hem son açıklanan 
PMI verisi ile hem de sanayi üretim endeksi ile küresel 
piyasalardan pozitif ayrışmıştır. Kuşkusuz burada esas 
olan sürdürülebilirliktir.

Ancak, diğer ülkelerden bizi negatif ayıran verilerden 
en önemlisi, yüzde 13-14 bandına yerleşen işsizlik oranı 
ve azalan istihdam oranıdır. İşsizliğin de kalıcı çözümü-
nün yolu yatırımlardan ve üretimden geçmektedir.

Geçen ay sonunda Odamızın açıkladığı 100 Büyük 
Sanayi Kuruluşu sonuçlarının ardından, İstanbul Sanayi 
Odası tarafından da Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Ku-
ruluşu açıklandı. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması 
içerisinde yer alan Odamız üyesi 62 firmamız; üretimden 
satışların ve cironun yüzde 11’ini, ihracatın yüzde 9’unu 

gerçekleştirmiştir.
Ortalama satış karlılığı, yüzde 3,4 - yüzde 5,3’e 

gerileyen, borçluluk seviyeleri artan, faaliyet karını 
finansman maliyetine yatıran büyük firmalarımızın 
2019 yılında bozulan bilançoları ile yakalanmış olduğu 
Covid-19 süreci, hem finansal kırılganlıklarını hem de 
rekabet güçlerini küresel anlamda daha da zayıflatmak-
tadır. Üreticilerimizin bu durumu, istihdam sağlamada 
en büyük sorun olacaktır.

Bu mesajı aldığımız Odamızın Ekonomik Değerlen-
dirme Anketi’nde de; ilk yarıda üyelerimizin ortalama 
yüzde 80’inin talepte ve üretimde azalma yaşandığı-
nı, ikinci yarıya ilişkin de üyelerimizin yaklaşık yüzde 
51,7’sinin kötümser, yüzde 48,3’ünün iyimser olduğunu 
belirtmesi ile “temkinli bir iyimserlik” izlenimi edindik. 
İzlenecek politikalar,  çizginin hangi tarafında yoğunlaş-
manın artacağını da belirleyecektir.

Tüm güçlüklere rağmen, üretme kararlılığını sürdü-
ren firmalarımız, daha fazla desteklenmeyi ve daha fazla 
teşviki hak etmektedir. Zira aynı ankette her iki üyemiz-
den biri; üretime, ihracata, yatırıma özel somut uzun va-
deli desteklerin hayata geçirilmesini beklediklerini, kısa 
çalışma ödeneğinin uzatılmasını, istikrar, güven, hukuk, 
demokrasi konusunda da hiçbir çekincenin yaratılma-
masını dile getirmişlerdir.

500 büyük firma listesine giren her bir firmamızı 
özel olarak kutlarken, üretime gönül veren tüm firmala-
rımızı da yürekten tebrik ediyorum. Üretimle kalkınmayı 
başarabilmemiz ümidiyle, üretiminizi kısıtlayan her ko-
nuda, Odamızla iletişime geçmekten lütfen çekinmeyin. 
Ailelerinizle birlikte, sağlıklı, mutlu bir bayram diliyorum.

YILIN İKİNCİ YARISINA DAİR

Ender YORGANCILAR
Ege Bölgesi Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

ender.yorgancilar@ebso.org.tr

       @EYorgancilar
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Resmi 
verilere göre 
Almanya’da 

Mayıs ayında işsizlik 
oranı yüzde 5,8’den 
yüzde 6,1’e yükseldi. 
Ülkede Mayıs ayında 
mevsim etkilerinden 
arındırılmış işsizlik 
oranının da yüzde 
6,3 olduğu belirtildi. 
Almanya’da işsizlik 
oranı, pandemi 
öncesindeki aylarda 
uzun süre yüzde 5 
seviyesindeydi.

COVID-19, 
ABD’deki istihdam 
piyasasını da son yılların en ağır 
krizine sürüklüyor. Washington 
yönetimi, Mart ayından bu 
yana yaklaşık 41 milyon kişinin 
işsizlik yardımı için başvuruda 
bulunduğunu açıkladı.

TÜİK verilerine göre ise 
Türkiye’de Nisan döneminde işsizlik 
oranı 0,2 puan azalarak yüzde 
12,8 olurken, istihdam oranı da 4,9 
puan düşerek, yüzde 41,1 olarak 
kaydedildi. 15-24 yaş grubunu 
kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 
ise bir önceki yılın aynı dönemine 
göre 1,2 puanlık artışla yüzde 24,4, 
istihdam oranı ise 7 puan azalarak 
yüzde 26,1 oldu.

OECD’den korkutan 
açıklama
OECD’den ekonomideki 

kıpırdanmalara rağmen üye 
ülkelerdeki işsiz sayısının güçlü 

bir şekilde artabileceği uyarısı 
geldi. Örgüt, işsizliğin 1930’lardaki 
“ekonomik buhran” dönemindeki 
oranlara tırmanabileceğini açıkladı.

Örgütten yapılan açıklamada 
üye ülkelerdeki işsizlik oranının 
yılın dördüncü çeyreğinde 
yüzde 9,4’e kadar çıkabileceği 
belirtildi. Salgında ikinci bir dalga 
yaşanması halinde ise üye ülkelerde 
işsizlik oranının yüzde 12,6’ya 
kadar çıkabileceği öngörüsünde 
bulunuldu. OECD ülkeleri arasında 
2019 yılında işsizlik oranı ortalama 
yüzde 5,3 olarak kaydedilmişti.

Dünya tarihinin en büyük 
ekonomik yıkımı olarak kabul edilen 
ekonomik buhran 1929’da patlak 
vermiş, etkisi ancak 1930’ların 
sonuna doğru giderilebilmişti. Bu 
süreçte dünyada 50 milyon insan 
işsiz kalmış, yeryüzündeki toplam 
üretim yüzde 42 oranında ve dünya 
ticareti de yüzde 65 oranında 

azalmıştı.
Türkiye, Almanya, 

ABD, Belçika, 
Danimarka, Fransa, 
Yunanistan ve 
İngiltere’nin yanı sıra 
toplam 36 ülkenin 
üye olduğu OECD 
bölgesinde geçen 
Mayıs ayında işsizlik 
oranı yüzde 8,4 
olarak açıklanmıştı. 
Buna göre üye 
ülkelerdeki işsiz 
sayısı 54 milyon 
500 bin olarak 
kaydedilmişti.

Dünya Bankası’ndan 
resesyon uyarısı
Dünya Bankasının Kalkınma 

Beklentileri Grubu’nun yaptığı 
açıklamada ise birçok ülkede kişi 
başı GSYH’nin 1870’ten bu yana en 
büyük düşüşünü kaydedebileceği 
belirtildi. Analizde “Gelişmekte olan 
ülkelerin çoğunluğu, son 60 yılın 
en düşük ekonomik büyümesini 
yaşayacak ve tamamında 1960’taki 
küresel resesyondan bu yana 
ilk kez kişi başı gelirde düşüşler 
görülecek” denildi.

Uzmanlar, pandemi dönemimde 
dijitalleşme, evden çalışma, 
uzaktan iletişim gibi eğilimlerin 
güçlendiğine vurgu yaparak 
söz konusu süreçlere ayak 
uyduramayan kesimlerin dışarıda 
bırakılıp gelir adaletsizliğinin daha 
da derinleştirmesi riskine dikkat 
çekiyor.

GÜNDEM

Küresel çapta COVID-19 nedeniyle büyük işgücü kayıpları yaşayan ülkeler, ‘yaşamak ve 
yaşatmak’ için artan işsizliğin önüne geçmeye, daha fazla istihdam yaratmak için daha 

fazla yatırım yapmaya ve üretimlerini artırmaya çabalıyor.

Dünya daha fazla istihdam 
yaratmanın arayışında
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Dünya Bankasının Kalkınma 
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uzaktan iletişim gibi eğilimlerin 
güçlendiğine vurgu yaparak 
söz konusu süreçlere ayak 
uyduramayan kesimlerin dışarıda 
bırakılıp gelir adaletsizliğinin daha 
da derinleştirmesi riskine dikkat 
çekiyor.

GÜNDEM

Küresel çapta COVID-19 nedeniyle büyük işgücü kayıpları yaşayan ülkeler, ‘yaşamak ve 
yaşatmak’ için artan işsizliğin önüne geçmeye, daha fazla istihdam yaratmak için daha 

fazla yatırım yapmaya ve üretimlerini artırmaya çabalıyor.

Dünya daha fazla istihdam 
yaratmanın arayışında
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İstanbul Sanayi Odası 
tarafından açıklanan 2019 
yılı Türkiye’nin 500 Büyük 

Sanayi Kuruluşu çalışması 
içerisinde 62 EBSO Üyesi 
yer aldı. Merkezi İstanbul, 
Ankara veya başka şehirler-
de olup, aynı zamanda üre-
timleri İzmir’de olduğu için 
EBSO üyesi olan firmaların 
da bu sayıya dahil edildiğini 
belirten Ege Bölgesi Sanayi 
Odası(EBSO) Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ender Yorgancı-
lar  “İçinde bulunduğumuz 
Covid-19 sürecinde de çok 
net olarak gördük ki, Türki-
ye’nin üretmekten, üretti-
ğini ihraç etmekten, katma değerli 
üretim yapmaktan başka bir şansı 
yoktur” dedi.

İstanbul Sanayi Odası tarafından 
açıklanan 2019 yılı Türkiye’nin 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması 
ile ilgili değerlendirmelerde bulu-
nan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar “2019 yılı 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu’nun yaklaşık 
yüzde12,4’ünü EBSO üyesi firmalar 

oluşturmaktadır. EBSO’nun ilk 100 
listesine giren firmaların 43 tanesi 
de 500 büyük listeye girmeyi başar-
mıştır” dedi. 

İSO’nun 500 büyük listesinde-
ki 62 EBSO üyesinin, üretimden 
satışların, cirosunun yüzde 11’ini, 
ihracatının ise yüzde 9’unu gerçek-
leştirdiğini vurgulayan Yorgancılar 
“100 Büyük firma ile 500 Büyük 
firmanın analizinde ortaya çıkan 
bazı sonuçları karşılaştırdığımızda; 

üretimin toplam satışlar 
içindeki payı 100 büyük 
firmamızda yüzde 92’ye 
çıkarken 500 büyük firma-
da yüzde 89’dur. Benzer 
şekilde ihracatın üretimden 
satışlar içindeki payında da 
100 büyük firmamız 100 bi-
rimlik üretimin 36,7 birimini 
ihraç ederken, 500 büyük 
firma 34,6’sını ihraç etmek-
tedir” dedi. 

Satış karlılığı açısından 
500 büyük firmanın karlılığı-
nın yüzde 5,3’e gerilediğini 
belirten Yorgancılar  “100 
büyük firmada bu daha sert 
olmuş ve yüzde 3,4 gerile-

miştir” dedi. 

“Şirketlerin borçluluk 
seviyesi risk oluşturuyor”
Şirketlerin borçluluk oranlarının 

tehlikeli biçimde artığını da hatır-
latan Başkan Yorgancılar  “Borç/
özkaynak oranı, firmaların finans-
man ihtiyacını özkaynaklarıyla mı; 
yoksa borç yoluyla mı giderdiğini 
anlamamızı sağlıyor. Oranın yüzde 

2019 yılında Türkiye’nin 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması 

içerisinde Ege Bölgesi Sanayi 
Odası üyesi 62 kuruluş yer aldı. 

Başkan Yorgancılar “Çok net 
olarak gördük ki, Türkiye’nin 
üretmekten, ürettiğini ihraç 

etmekten, katma değerli üretim 
yapmaktan başka bir şansı 

yoktur” diye konuştu.

İlk 500’de

62 
EBSO’lu
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100’ü aşması durumu risklidir. EBSO 100 Büyük 
Firma’da oran yüzde 299,8’e, İSO 500 yüzde 217’ye 
yükselmiştir. Benzer şekilde Borç/Aktif oranı da 
100 büyük firmada yüzde 75’e, 500 büyükte yüzde 
68,4’e çıkmıştır. Borçluluk verileri, bugün tüm dün-
yanın sorunu olan borçlanma riskini, firmalarımızın 
da nasıl taşıdığını çarpıcı biçimde göstermektedir” 
dedi. 

Finansman giderlerinin faaliyet karı içindeki 
payının 500 büyük firmada yüzde 49’lardan yüzde 
88,9’a yükseldiğini ifade eden Yorgancılar “Ancak 
bu oran 2019 yılında toparlanarak yüzde 69,3’e ge-
rilemiştir. 100 büyük firmada ise yüzde 32 seviyele-
rinden yüzde 89’a ve son çalışmada da yüzde 91,5’a 
kadar yükselmiştir. İSO 500 büyük firmamız karını 
yönetmede daha başarılı olurken, 100 büyük firma-
mız faaliyet karının neredeyse tamamını finansman 
gideri için kullanmıştır ” diye konuştu.  

Ar-ge harcamalarının artışının da dikkat çekici 
olduğunu belirten Başkan Yorgancılar  “Ar-ge’nin 
üretimden satışlar içindeki payında da 500 büyük 
firmanın bir sıçrama gerçekleştirdiğini görmek-
teyiz.100 Büyük Firmada oran 0,33’den 0,35’e 
çıkarken, 500 Büyük Firmada oran 0,44’ten 0,95’e 
yükselmiştir” dedi.

“Üretimden başka şansımız yok”
Üretimin, Türkiye’nin ekonomideki tek çıkış 

kapısı olduğunu vurgulayan Yorgancılar  “İçinde bu-
lunduğumuz Covid-19 sürecinde de çok net olarak 
gördük ki, Türkiye’nin üretmekten, ürettiğini ihraç 
etmekten, katma değerli üretim yapmaktan başka 
bir şansı yoktur. Bunu yapabilen büyük firmalarımı-
zın da bozulan bilanço yapıları, yeni yatırımları ve 
katma değerli üretimdeki performansını düşürmek-
tedir. Finansal kırılganlıklar, her yıl eklenen kon-
jonktürel sorunlarla daha da büyümektedir. Borçla 
üretmek, borçla yatırım yapmak, borçla kapasite 
artırmak sürdürülebilir bir durum değildir” diye 
konuştu. 

Zor dönemlerde üretme kararlılığı gösteren 
firmaların desteklenmesi gerektiğinin de altını çizen 
Başkan Yorgancılar  “Mart ayı itibari ile başlayan 
salgının, üretime ve finansal göstergelere yansı-
malarını 2020 çalışmamızda göreceğiz. Ancak, 
küresel şok durumunda dahi, üretme kararlılığını 
sürdüren firmalarımız, daha fazla desteklenmeyi ve 
daha fazla teşviki hak etmektedir. Zira, yaptığımız 
anketlerde de her 2 üyemizden biri teşvik talebin-
de bulunmaktadır. Unutmayalım ki, destekler, ülke 
ekonomimize değer olarak geri dönecektir. Listeye 
giren her bir üyemizi tebrik ediyor, ülkeye olan kat-
kılarının, üretimlerinin, karlarının artarak devamını 
diliyorum” dedi.
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EBSO Başkanı 
Ender 
Yorgancılar 

kıdem tazminatıyla 
ilgili öngörülen 
düzenlemenin 
işverenlere maliyet 
artışını beraberinde 
getireceğinin altını 
çizerek, sanayicinin 
borçluluk durumu 
riskli seviyede, kıdem 
tazminatı konusu da 
sanayiciye ek maliyet 
getirecek” diye 
konuştu. 

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
(EBSO)Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank’ın katılımıyla Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
tarafından gerçekleştirilen İstişare 

Toplantısı’nda sanayicilerin 
konularını ve önerilerini aktardı. 

İstihdam desteği
Videokonferans yöntemi ile 

gerçekleşen toplantıda konuşan 
Başkan Yorgancılar, COVID-19’un 
meslek hastalığı sayılmaması ile 

ilgili düzenleme 
yapılması gerektiğini 
hatırlatarak 
çalışanların gelir ve 
istihdam konusunun 
önemine vurgu 
yaptı. Yorgancılar, 
“Sanayide istihdama 
verilen desteğin 
artırılması çok 
önemli. İşçilerimiz 
için gelir desteği 
verilmesinin 
doğru olduğunu 
düşünüyoruz” dedi.

“Borçluluk riskli seviyede”
Kıdem tazminatıyla ilgili 

öngörülen düzenlemenin maliyet 
artışını beraberinde getireceğinin 
altını çizen Yorgancılar, sanayicinin 
borçluluk durumunun riskli 
seviyede olduğunu belirterek 

Yorgancılar’dan kıdem tazminatı ve istihdam uyarısı

“Kıdem tazminatı düzenlemesi 
ek maliyet getirecek”
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“Kıdem tazminatı konusu sanayiciye 
ek maliyet getirecek. Bu nedenle 
şu an için buzdolabına kaldırılması 
gerektiğini düşünüyoruz. EBSO 
olarak 100 büyük firmayı açıkladık; 
ancak bu 100 firmaya baktığımızda 
borçluluk oranlarının geçen yıla 
oranla daha yukarı çıktığını gördük. 
Borçluluk konusu önemli ve bu 
açıdan takibinin yapılması gerektiği 
inancındayız” diye konuştu. 
Yorgancılar ayrıca doğalgaz 
indirimlerinin sanayici tarafından 
çok olumlu karşılandığını; aynı 
indirimlerin YEKDEM konusu 
dikkate alınarak elektrikte de 
uygulanması gerektiğini ifade etti.

“Hem sağlık, hem iktisadi 
sürdürülebilirlik”
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Mustafa Varank ise sanayicilerin 
başını çektiği üretim ve ihracat 
ile Türkiye’nin büyümesine eşsiz 
katkılar sunduğunu ifade etti. 
Sanayicilerin görüş ve önerilerini ilk 
ağızdan duymayı çok önemsediğini 
belirten Varank, “Hem sağlığı, hem 
iktisadi sürdürülebilirliği dikkate 
alarak adımlarımızı atıyoruz. 
Kamu bankalarımız finansa erişim 

konusunda kaynaklarını seferber 
etti. Üretim cephesinde çarkların 
tamamen durması anlayışıyla 
asla hareket etmedik. Sanayicinin 
taleplerini azami ölçüde dikkate 
alarak sokağa çıkma yasağının 
uygulandığı günlerde dahi üretimin 
sürmesini sağladık. Sanayicimizin 
kullandığı doğalgaza indirim yaptık. 
Bu karar inşallah üretimin hızını 
artıracak” dedi.

Tüm dünyayı zorlayan Nisan 
ayının ardından Mayıs ve Haziran 
ile birlikte Türkiye ekonomisinde 
canlanmanın başladığını dile getiren 
Varank “OSB’lerde elektrik tüketimi 
Haziran’da bir önceki aya göre 
yüzde 36 arttı. Bu oran, pandemi 
öncesi dönemin yüzde 6 üzerinde. 
Haziran ayındaki PMI verisi, son 28 
ayın en yüksek değeridir. Siparişler 
büyüme bölgesine geçmiştir. Bu 
veriyle G20 ülkelerinin tamamını 
geride bıraktık. Müteşebbislik 
iştahını göstermesi açısından, 
sanayi siciline bu dönemde 6967 
yeni işletme kaydolduğunu özellikle 
ifade etmek istiyorum. OSB’lerde 
583 yeni fabrika üretime geçti 
ve sanayicimiz bu fabrikalar için 
10 milyar liraya yakın yatırım 

yaptı. Bu yatırımlar, 129 binin 
üzerinde vatandaşımıza yeni iş 
imkanı sağlayacak. İmalat sanayi 
canlanıyor, yatırım talebi geçen 
senenin üzerinde. Ekonomiye güven 
artıyor. Bu canlanmaya süreklilik 
kazandırmak, sağlıklı, sürdürülebilir 
ve kalıcı büyüme anlayışını piyasaya 
hakim kılmak istiyoruz” ifadesini 
kullandı.

“Geleceğe umutla 
bakıyoruz”
TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu da Bakan Varank’ın 
sanayiye verdiği öneme dikkat 
çekerek, “Milli teknoloji hamlesiyle 
ülkemizi bir üst lige çıkarma 
vizyonu, bu kritik dönemde bizlerin 
çalışma şevkini artırıyor. Geleceğe 
umutla bakmamızı sağlıyor” dedi.

Türkiye’nin prestij projesi haline 
gelen Türkiye’nin Otomobili Girişim 
Grubu’nda da Bakan Varank ile 
birlikte çalıştıklarını anımsatan 
Hisarcıklıoğlu, “Ülkemiz pek çok 
sıkıntıyla karşılaşmasına rağmen, 
bu projenin temel atma noktasına 
gelmesinde, Sayın Bakanımızın 
sağladığı destek çok önemli ve 
değerliydi” ifadelerini kullandı.
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ile Türkiye’nin büyümesine eşsiz 
katkılar sunduğunu ifade etti. 
Sanayicilerin görüş ve önerilerini ilk 
ağızdan duymayı çok önemsediğini 
belirten Varank, “Hem sağlığı, hem 
iktisadi sürdürülebilirliği dikkate 
alarak adımlarımızı atıyoruz. 
Kamu bankalarımız finansa erişim 

konusunda kaynaklarını seferber 
etti. Üretim cephesinde çarkların 
tamamen durması anlayışıyla 
asla hareket etmedik. Sanayicinin 
taleplerini azami ölçüde dikkate 
alarak sokağa çıkma yasağının 
uygulandığı günlerde dahi üretimin 
sürmesini sağladık. Sanayicimizin 
kullandığı doğalgaza indirim yaptık. 
Bu karar inşallah üretimin hızını 
artıracak” dedi.

Tüm dünyayı zorlayan Nisan 
ayının ardından Mayıs ve Haziran 
ile birlikte Türkiye ekonomisinde 
canlanmanın başladığını dile getiren 
Varank “OSB’lerde elektrik tüketimi 
Haziran’da bir önceki aya göre 
yüzde 36 arttı. Bu oran, pandemi 
öncesi dönemin yüzde 6 üzerinde. 
Haziran ayındaki PMI verisi, son 28 
ayın en yüksek değeridir. Siparişler 
büyüme bölgesine geçmiştir. Bu 
veriyle G20 ülkelerinin tamamını 
geride bıraktık. Müteşebbislik 
iştahını göstermesi açısından, 
sanayi siciline bu dönemde 6967 
yeni işletme kaydolduğunu özellikle 
ifade etmek istiyorum. OSB’lerde 
583 yeni fabrika üretime geçti 
ve sanayicimiz bu fabrikalar için 
10 milyar liraya yakın yatırım 

yaptı. Bu yatırımlar, 129 binin 
üzerinde vatandaşımıza yeni iş 
imkanı sağlayacak. İmalat sanayi 
canlanıyor, yatırım talebi geçen 
senenin üzerinde. Ekonomiye güven 
artıyor. Bu canlanmaya süreklilik 
kazandırmak, sağlıklı, sürdürülebilir 
ve kalıcı büyüme anlayışını piyasaya 
hakim kılmak istiyoruz” ifadesini 
kullandı.

“Geleceğe umutla 
bakıyoruz”
TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu da Bakan Varank’ın 
sanayiye verdiği öneme dikkat 
çekerek, “Milli teknoloji hamlesiyle 
ülkemizi bir üst lige çıkarma 
vizyonu, bu kritik dönemde bizlerin 
çalışma şevkini artırıyor. Geleceğe 
umutla bakmamızı sağlıyor” dedi.

Türkiye’nin prestij projesi haline 
gelen Türkiye’nin Otomobili Girişim 
Grubu’nda da Bakan Varank ile 
birlikte çalıştıklarını anımsatan 
Hisarcıklıoğlu, “Ülkemiz pek çok 
sıkıntıyla karşılaşmasına rağmen, 
bu projenin temel atma noktasına 
gelmesinde, Sayın Bakanımızın 
sağladığı destek çok önemli ve 
değerliydi” ifadelerini kullandı.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Salih Esen 
ve Yönetim Kurulu Başkanı 

Ender Yorgancılar, EBSO’yu ziyaret 
eden Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Hasan Büyükdede’ye 
bölge sanayicilerinin konularını 
aktardılar.

Yorgancılar 
beklentileri sıraladı
Yaptığı sunumda İzmir’in, Ege 

Bölgesi’ndeki toplam sanayinin 
yüzde 35’ini ve bölgedeki toplam 
sanayi işgücünün yüzde 32’sini 
oluşturan beş binin üzerinde sanayi 
kuruluşuna sahip bir şehir olduğunu 
belirten Yorgancılar, bu kuruluşların 
Türkiye’nin toplam sanayi üretiminin 
yüzde 7’sini gerçekleştirdiğini 

EBSO, 
Sanayi ve 
Teknoloji 
Bakan 
Yardımcısı 
Büyükdede’yi 
ağırladı

Yorgancılar: Üretime ve istihdama 
destek, artarak sürmeli

Başkan Yorgancılar, üyelerimizin konularının yer aldığı dosyayı 
Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Büyükdede’ye takdim etti.
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vurguladı. İki serbest bölgesi, 92 Ar-
Ge merkezi, dört teknoloji geliştirme 
bölgesi ve 14 organize sanayi 
bölgesi ile İzmir’in büyük bir sanayi 
potansiyeline sahip net ihracatçı 
konumunda bir kent olduğunu 
dile getiren Yorgancılar, “Sanayide 
istihdama verilen desteğin artırılarak 
sürmesinin çok önemli olduğunu 
düşünüyoruz. Geçtiğimiz günlerde 
açıkladığımız İzmir’in 100 büyük 
sanayi kuruluşuna baktığımızda 
borçluluk oranlarının geçen yıla 
oranla oldukça fazla miktarda arttığı 
görülüyor. Bu büyük bir risktir. 
Doğalgaz indirimleri sanayicimizi 
sevindirmiş durumda. Ancak 
YEKDEM konusunda da üretici 
kesimin bir düzenleme beklentisi 
içinde olduğunu dile getirmek 
istiyorum” dedi.

EBSO Meclis Başkanı Salih 
Esen de Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın organize sanayi 
bölgeleri ile ilgili çalışmalarından 
ötürü Büyükdede’ye teşekkür 
etti. Esen, “Geçtiğimiz hafta 
OSBÜK’te konuyla ilgili yaptığımız 
toplantıda bizlere destek veren 
Sayın Bakanımıza şükranlarımı 
sunuyorum” dedi.

“Odalar bizim 
bilgi kaynağımız”
Sanayi ve Teknoloji Bakan 

Yardımcısı Hasan Büyükdede ise 
Esen ve Yorgancılar’a teşekkür 
ederek Odaların çok önemli bir 
misyonları olduğunu belirterek 
EBSO’nun bu misyonunu başarıyla 
sürdürdüğünü ifade etti.

Büyükdede, “Odalar bizim 
sanayiye ve sanayiciye yönelik 
bilgi kaynağımızı oluşturuyor. Tüm 
sektörlerde yaşanan konuları birinci 
elden öğrenerek çözüm geliştir-
memize aracılık yapan en önemli 
kurumlardır. Bizler de bu şekilde 
EBSO kanalıyla ulaşan tüm konuları 
en kısa sürede neticelendirmek için 
hızlı aksiyon alabiliyoruz. Sayın Ba-

kanımız da bu konuda oldukça titiz 
ve bu irtibatın aksamadan devam 
ettirilmesine büyük önem veriyor. 
Bu anlamda hepinize teşekkürleri-
mi sunuyorum” diye konuştu. Öte 
yandan toplantıya katılan EBSO 
Yönetim Kurulu üyeleri de sek-
törleriyle ilgili konuları ve çözüm 
önerilerini Bakan Yardımcısı Hasan 
Büyükdede’ye aktardı. 

GÜNDEM

Bakan Yardımcısı Büyükdede’nin heyetinde yer alan TSE Başkanı 
Adem Şahin’e de üyelerimizin konuları aktarılarak, günün anısına 
plaket takdim edildi.
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Bloomberg HT kanalının canlı 
yayınına Skype ile bağlanarak 
işsizlik rakamlarını ve 

ekonomik gelişmeleri değerlendiren 
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
işsizliğin Türkiye’nin çözmesi 
gereken en önemli konularının 
başında geldiğini söyledi. 
Açıklanan ve yüzde 13‘leri bulan 
bu rakamların 80 milyon nüfusa 
sahip bir ülke için oldukça yüksek 
olduğunu vurgulayan Yorgancılar, 
“Bizim işsizliği asgari yüzde 6’lar 
seviyesine indirmemiz gerekiyor. 

Süreç bize ‘Üretim yoksa kalkınmak 
hayaldir’ sözümüzün ne kadar 
doğru olduğunu bir kez daha 
gösterdi” dedi.

Sanayi yatırım alanları
Sanayi kesiminin, işçiliğin en 

önemli kaynağı olduğunu ifade 
eden Yorgancılar, “Bu nedenle 
sanayi yatırımlarının desteklenmesi 
gerektiğini her ortamda dile 
getiriyoruz. Türkiye’de OSB’ler dahil 
olmak üzere sanayi yatırımlarının 
bulunduğu alan 100 bin hektar 
civarında. Bu rakam, toplam 

yüzölçümümüzün yüzde 1’ine 
denk geliyor. Almanya’da bu oran 
yüzde 4 civarında. Dolayısıyla bizim 
sanayi alanlarımızı en az 300 bin 
hektar seviyelerine çıkarmamız 
gerekiyor” diye konuştu.

“Mesleki eğitimde 
revizyon şart”
İşsizliği çözmek için meslek 

liselerinin yeniden yapılanması 
gerektiğini dile getiren Başkan 
Yorgancılar, “Burada bazı 
derslerde verilen eğitimlerin 
piyasada karşılığı kalmamış 

Sanayi yatırımlarının, üretimin ve istihdamın desteklenmesi gerektiğini belirten EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Pandemi sürecinin ardından yatırım ortamının 
iyileştirilmesine dönük adımlar atılması, destekler verilmesi büyük önem arz etmektedir. 

Çünkü Türkiye’nin geleceği, üretime bağlıdır” dedi.

Başkan Yorgancılar, canlı yayında ekonomi 
gündemini değerlendirdi

“Türkiye’nin geleceği üretime bağlı”
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durumda. Bu nedenle mesleki 
ve teknik eğitimde de revizyon 
yapılmasının gerekli olduğunu 
düşünüyoruz. TOBB olarak 81 
ilimizdeki birer okulun, o illerdeki 
odalar tarafından yönetilmesini 
sağlamak şeklinde, öncelik verdiği 
bir projemiz var. İzmir’de de biz 
bu konuda adım attık ve gayet 
başarılı devam ediyoruz. Avusturya 
ve Almanya modellerinin baz 
alınması gerektiğini düşünüyoruz. 
Bunu yapmak, ülkemizin geleceği 
açısından son derece önemlidir” 
ifadesini kullandı.

“Tarım ve hizmet sektörleri 
istenen noktada değil”
Genele bakıldığında 

pandemi sürecinde sağlık ve 
gıda sektörlerinin ne kadar 
önemli olduğunun görüldüğünü 
belirten EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, “İnsan 
faktörünün önemi bir kez daha 
ortaya çıktı. Yaşamak için yaşatmak 
lazım dedik. Sağlık sektörüne 
yapılacak yatırımlar çok önemli. 
Ama tarım ve hizmet sektörleri 
bu anlamda istenen noktaya 
gelmiş değil. Özellikle hizmet 
sektöründeki işgücü kaybı oldukça 
ciddi bir boyuta ulaştı. Her yıl 
40 milyar dolara yakın bir döviz 
girdisi sağlayan turizm sektörünün 
belirli kapasiteyle faaliyetine 
devam etmesi çok önemli. 
Bu anlamda Avrupa Birliği 
ile olan diyalogun bir an 
önce normalleşmesini ve 
turizmin geçmiş yıllarda 
ortaya koyduğu performansa 
dönmesini istiyor ve 
bekliyoruz” dedi.

“Türkiye’nin geleceği 
üretime bağlı”
Kısa çalışma ödeneğinin 

pandemi sürecinde piyasaya 
önemli bir destek sağladığını 
vurgulayan Yorgancılar, 
“Bunun Cumhurbaşkanımız 
tarafından bir ay daha 
uzatılmasını memnuniyetle 

karşıladık. İstihdamın korunabilmesi 
için mevcut çalışmakta olan 
kesimin de desteklenmesi 
gerekiyor. Firmaların çalışanlarını 
işten çıkarmak zorunda kalmaması 
için çalıştırdıkları sayıya göre 
mutlaka sigorta prim ödemelerinin 
desteklenmesi gerektiğini 
düşünüyoruz. Örneğin devletimiz 
‘500 ila 1000 kişi arasında işçi 
çalıştıran işletmelerin sigorta 
primleri yüzde 30 yerine 28 
üzerinden ödenecektir’ diyebilir; 
‘1000 kişinin üzerinde çalıştıranlar 
yüzde 27 ödeyecektir’ diyebilir. Bu 
yapıldığı takdirde ilave istihdam 
da teşvik edilmiş olacaktır. Çünkü 
900 kişi çalıştıran bir işletme, daha 
yüksek indirimden faydalanmak için 
çalışan sayısını 1000’e tamamlamak 
isteyebilecektir. Yani öncelikle 
işsizlerin işgücüne katılmasını 
sağlayacak, yanı sıra da mevcut 
çalışanın işten çıkartılmasını ikinci 
plana atacak teşvik sistemlerinin 
kurulması gerekiyor” diye konuştu.

Esas çözüm noktasının 
yatırımlar olduğunun altını çizen 
Yorgancılar, “Pandemi sürecinin 
bitmesine müteakip olarak yatırım 
ortamının iyileştirilmesine dönük 
adımlar atılması, destekler verilmesi 
büyük önem arz etmektedir. Çünkü 
Türkiye’nin geleceği, üretime 
bağlıdır” ifadesini kullandı.

“STA yapabilmemiz için 
Gümrük Birliği revize 
edilmeli”
Sözlerinin sonunda katma 

değeri yüksek, Ar-Ge destekli 
ihracata yönelmenin büyük önem 
arz ettiğini dile getiren Başkan 
Yorgancılar, “Dünya ihracatında 
söz sahibi olabilmemiz için tek 
başımıza ortaya koyacağımız 
çabanın ötesine geçmemiz 
gerekiyor. AB’ye baktığımızda 
pandemi sürecinde serbest ticaret 
anlaşmalarına ağırlık verdiklerini 
görüyoruz. Japonya’nın da çeşitli 
ülkelerle çok geniş kapsamlı 
serbest ticaret anlaşmaları 
yaptığını tespit ettim. Türkiye’nin 
ise serbest ticaret anlaşmaları 
yapmak noktasında elini ayağını 
bağlayan bir Gümrük Birliği 
konusu var. Dolayısıyla Gümrük 
Birliği Anlaşması’nın bir an 
önce revize edilmesi gerekiyor. 
Hükümetimizin bu konuyla 
ilgili çalışma içinde olduğunu, 
konunun Ticaret Bakanımız Ruhsar 
Pekcan’ın gündeminde olduğunu 
biliyoruz. Ticari ilişkilerimizin 
iyi olduğu Almanya’nın dönem 
başkanlığında Gümrük Birliği 
anlaşmasının revizyonu konusunun 
bir an önce gündeme getirilmesini 
istiyor ve bekliyoruz” diye 
konuştu.



18 TEMMUZ 2020

GÜNDEM

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Salih Esen, Yönetim 

Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar 
ve Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cılarından oluşan heyet, İzmir'de 
göreve başlayan Vali Yavuz Selim 
Köşger'i makamında ziyaret ederek 
yeni görevi için tebrik etti ve başarı 
dileklerini iletti. 

Ziyarette İzmir’in ekonomik 
yapısı ile Ege Bölgesi Sanayi Oda-
sı’nın, sanayinin gelişmesi yolundaki 
çalışmalarını aktaran 
Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ender Yorgan-
cılar, kentte, gıdadan 
tekstile, makineden 
otomotive, elektrik-e-
lektronikten kimya-
ya kadar değişen 
yelpazedeki sektörel 
çeşitlilik hakkında Vali 
Köşger’e bilgi verdi.

Yorgancılar, “Bil-
diğiniz üzere İzmir’i 
sahip olduğu bu 
potansiyel, kentimi-
zin gelecek vizyonu 
için de temel teşkil 
etmektedir. Sanayi-
mizin çevre duyarlılı-

ğını gözeterek ve dijital dönüşümü 
önceleyerek gelişmesi yolunda 
çalışmayı çok önemsiyoruz. Pan-
demi döneminde sürecin başından 
itibaren hükümetimiz konularımızın 
çözümünde hep yanımızda oldu. 
Kente yeni yatırımlar kazandırıl-
ması, sanayicilerimize yeni ihracat 
pazarları açılması ve üretim faaliyet-
lerinin genişletilmesi konusunda da 
gerçekleştirdiğimiz organizasyonla-
rımız, bu zor süreçte de devam etti. 

Sanayicilerimizin konularını ilgili 
makamlara aktarıp birlikte çözüm 
ürettik. Bu anlamda konularımızın 
çözümünde ve kentimiz için yapıla-
cak girişimlerde işbirliğine hazırız. 
Tekrar teşekkür ediyor ve hayırlı 
olsun diyoruz” dedi.

EBSO Meclis Başkanı Esen de, 
Vali Köşger’e İzmir’in mülki amiri 
olarak kendisiyle birlikte kent, bölge 
ve ülke ekonomisi için yeni yatırım-
lara imza atmak istediklerini ifade 

etti.
Ege Bölgesi Sanayi 

Odası’nın ziyaretinden 
duyduğu memnuni-
yeti dile getiren İzmir 
Valisi Yavuz Selim 
Köşger ise, İzmir’in bir 
sanayi kenti olduğunu 
belirterek sanayicilere 
her konuda destek 
olduklarını ifade etti.

Görevine baş-
lamasının ardından 
gerçekleşen ziyaretin 
sonrasında Vali Köş-
ger’de EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’a iade-i 
ziyarette bulundu.

EBSO’dan Vali Köşger’e 
tebrik ziyareti
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Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar 
ve Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cılarından oluşan heyet, İzmir'de 
göreve başlayan Vali Yavuz Selim 
Köşger'i makamında ziyaret ederek 
yeni görevi için tebrik etti ve başarı 
dileklerini iletti. 
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çalışmalarını aktaran 
Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ender Yorgan-
cılar, kentte, gıdadan 
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otomotive, elektrik-e-
lektronikten kimya-
ya kadar değişen 
yelpazedeki sektörel 
çeşitlilik hakkında Vali 
Köşger’e bilgi verdi.

Yorgancılar, “Bil-
diğiniz üzere İzmir’i 
sahip olduğu bu 
potansiyel, kentimi-
zin gelecek vizyonu 
için de temel teşkil 
etmektedir. Sanayi-
mizin çevre duyarlılı-

ğını gözeterek ve dijital dönüşümü 
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çalışmayı çok önemsiyoruz. Pan-
demi döneminde sürecin başından 
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Vali Köşger’e İzmir’in mülki amiri 
olarak kendisiyle birlikte kent, bölge 
ve ülke ekonomisi için yeni yatırım-
lara imza atmak istediklerini ifade 

etti.
Ege Bölgesi Sanayi 

Odası’nın ziyaretinden 
duyduğu memnuni-
yeti dile getiren İzmir 
Valisi Yavuz Selim 
Köşger ise, İzmir’in bir 
sanayi kenti olduğunu 
belirterek sanayicilere 
her konuda destek 
olduklarını ifade etti.

Görevine baş-
lamasının ardından 
gerçekleşen ziyaretin 
sonrasında Vali Köş-
ger’de EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’a iade-i 
ziyarette bulundu.

EBSO’dan Vali Köşger’e 
tebrik ziyareti
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası(EBSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender 

Yorgancılar, EBSO Yüksek İstişare 
Kurulu Toplantısı’nda güncel 
ekonomik konuları ve COVID-19 
salgınının etkilerini değerlendirdi. 
Normalleşme sürecinin devam 
ettiğini ve bu dönemde tedbirli 
davranmanın büyük önem 
taşıdığını vurgulayan Yorgancılar, 
“Pandemi sürecinde ilk günden 
beri oluşturduğumuz kriz masası ile 
ve kentimizdeki diğer sivil toplum 
kuruluşları ile koordinasyon içinde, 
Valiliğimiz tarafından oluşturulan 
İl Pandemi Kurulu’nda da aktif 
şekilde yer alarak konuları çözmek 
için büyük gayret sarf ettik. Sokağa 
çıkma yasağı süresince çalışmak 
zorunda olan firmalarımıza 
yardımcı olmak adına gerekenleri 
yaptık. Bu kuruluşlarımızın hafta 
sonlarında çalışabilmeleri için 5 
binin üzerinde firmamızın izin 
belgesi alarak faaliyetlerine devam 
etmelerini sağladık” dedi.

Konuları aktif takip
Bakanlar nezdinde yapılan 

videokonferans toplantıları 
ile konuların birinci ağızdan 
aktarılmasını sağladıklarını belirten 
Başkan Yorgancılar, “Ortak 
WhatsApp gruplarında konular 
aktarıldı. 12 sanayi odasının 

başkanları olarak üyelerimizin 
taleplerini bakanlarımıza ve bakan 
yardımcılarımıza ilettik, hızlı 
aksiyon alarak neticelendirdik. 
Yönetim Kurulu toplantılarımızı 
ve Meclis toplantılarımızı 
videokonferans yöntemiyle 
gerçekleştirdik. Bu süreçte ikili 
görüşmelerimiz ister istemez 
azaldı, ancak dijital yöntemlerle 
ziyaretlerimiz ve görüşmelerimiz 
devam etti” diye konuştu.

“Sanayicinin talepleri 
çözüme ulaştırıldı”
Nefes Kredisi’nin sanayicilerimiz 

tarafından kullanılmasına 
EBSO’nun aracılık ettiğinin altını 
çizen Yorgancılar, “EBSO olarak 
Nefes Kredisi’ne 2,5 milyon liraya 
yakın bir kaynak aktardık ve 
bankanın koyduğu finansmanla 
birlikte toplamda 25 milyon 
liralık kaynağın tamamı, Odamıza 
müracaat etmek suretiyle 
başvuran üyelerimize kullandırıldı” 
dedi. Yorgancılar, tüm pandemi 
süreci boyunca ithalat ve ihracat 
konusunda üye firmalardan çok 
sayıda talep geldiğini, bu taleplerin 
büyük çoğunluğunun EBSO 
tarafından yapılan girişimlerle 

Pandemi sürecinde ikinci bir dalga olmadığı müddetçe yılsonuna kadar olumlu bir tablo 
beklentisi içinde olduğunu belirten EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “İkinci 
çeyrekte büyük bir eksi büyüme göreceğiz, ancak toparlanmanın getireceği rakamlar 
üçüncü çeyreğe yansıyacak. Yılsonunda da pozitif büyümeyle seneyi tamamlayacağımızı 

ümit ediyoruz” diye konuştu.

EBSO Yüksek İstişare Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Yorgancılar: “İkinci dalga olmazsa 
tablo yılsonunda olumluya döner”
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olumlu şekilde sonuçlandırıldığını 
aktardı.

İzmir’e Devlet Malzeme Ofisi 
kanalıyla ulaşan 3,5 milyon 
maskenin dağıtımının sağlandığını 
dile getiren Yorgancılar, EBSO 
üyesi firmaların çalışanlarına 
yönelik antikor testi hizmetinin 
sunulduğunu da vurgulayarak 
halen üye firmalarımızın toplamda 
5353 çalışanına ve EBSO 
personeline test uygulandığını, 
Kurban Bayramına kadar 
uygulanan test sayısının 8000’leri 
bulmasını beklediklerini söyledi.

“Avrupa’nın siparişleri 
Türkiye’ye kayıyor”
Global boyutta yaşanan salgın 

sürecinin Türkiye açısından aslında 
önemli bir fırsat teşkil ettiğini ifade 
eden Yorgancılar, “Uzakdoğu’daki 
üretim Avrupa’dan uzaklaşmış 
durumda. Bu noktada Avrupa 
açısından Türkiye ikinci ve daha 
önemli bir tedarik noktası haline 
gelmeye başlıyor. Maliyetlerin 
yükselmesi ve teslimat sürelerinin 
uzaması nedeniyle Avrupalı 
pek çok firma, siparişlerini 
Türkiye’ye çeviriyor Bu avantajı iyi 
değerlendirmemiz gerekiyor” dedi.

Toparlanma emareleri
Geçtiğimiz günlerde Bursa’ya 

gerçekleştirdiği ziyarette otomotiv 
sektöründeki hızlanmaya şahit 
olduğunu dile getiren Başkan 
Yorgancılar, “Mayıs ayına göre 
ihracatımızda yüzde 35 oranında 
bir artış var. Geçtiğimiz Haziran 
ayına göre artış ise yüzde 25 
civarında. Üye kayıt sayılarımızdan 
ve belgelendirme faaliyetlerimizden 
Haziran’da işlerin yukarı yönlü 
gittiğini anlıyoruz.  Gelirler İdaresi 
ile yaptığımız görüşmelerden 
de KDV beyannamelerinde artış 

olduğunu öğreniyoruz” ifadesini 
kullandı.

“Yılı pozitif büyüme ile 
kapatabiliriz”
İkinci bir dalga olmadığı müd-

detçe yılsonuna kadar olumlu bir 
tablo beklentisi içinde olduğunu 
belirten Yorgancılar, “İkinci çeyrekte 
büyük bir eksi büyüme göreceğiz, 
ancak toparlanmanın getireceği ra-
kamlar üçüncü çeyreğe yansıyacak. 
Yılsonunda da pozitif büyümeyle 
seneyi tamamlayacağımızı ümit 
ediyoruz” diye konuştu.

“Sanayicinin maliyetleri 
dikkate alınmalı”

EBSO Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin paylaşımlarını da değerlendiren 
Yorgancılar; “Bu süreçte Türk sanayicisinin elini güçlendiren maliyet 
avantajının korunması gerekiyor. Örneğin GEKAP gibi konuların 
ertelenmesini bekliyoruz. İşsizlik fonu ödemesinin yüzde 6’ya 
çıkarılması gündemde. Bu da bizim maliyetlerimizi olumsuz etkileyecek 
bir konu. Kıdem tazminatının 20 güne indirilip kalan 10 günün 4’ünün 
işverene yüklenmesi gibi bir tasarı söz konusu. Bunun da sanayicinin 
maliyetlerini artıracak bir konu olarak buzdolabına kaldırılması 

beklentisi içindeyiz” dedi.
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Ender Yorgancılar, 
Geri Kazanım Katılım 
Payı (GEKAP) 
istişare toplantısında 
yaptığı konuşmada 
sanayiciye ek maliyet 
getiren düzenlemede 
uygulamanın bir 
yıl ertelenmesi 
gerektiğini söyledi. 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Bakan 
Yardımcıları Hasan 
Büyükdede ve Çetin 
Ali Dönmez ile Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Emin Birpınar’a sanayicilerin 
taleplerini aktaran Başkan 
Yorgancılar, mevcut GEKAP 
düzenlemesini uygulayabilecek 
firma sayısının hali hazırda çok 
az olduğunu belirterek  “GEKAP 
ile ilgili hazırlanan ve iyileştirilen 
düzenlemelere bakıldığında 
şu anda bunları ülkemizde 
uygulayabilecek firma sayısının 
yok denecek kadar az olduğunu 
söyleyebiliriz. Ayrıca konu 
kamuoyunda tam olarak anlaşılmış 
da değil. Farklı alanlarda faaliyet 
gösteren kuruluşların GEKAP 
yükümlülüğünün hesaplanması 
son derece zor” dedi.

“Belirsizlikler var”
GEKAP paylarının tahsiline 

ilişkin konularda yaşanan 
belirsizlikler olduğunun altını 
çizen Yorgancılar, “Uygulamada 
beyannamelerin verilmesi 
ve firmaların yapacakları 
düzenlemeler, sanayiciye ilave 
maliyetler getirecek. Ayrıca 
GEKAP faturalarının kime ve nasıl 
yansıtılacağına ilişkin belirsizlikler 
var. Bu konuda Ege Bölgesi Sanayi 
Odası olarak gerekli girişimleri 
yaptık” diye konuştu.

“Ertelenmesi gerekiyor”
Sanayiciye ek maliyet getirecek 

olan düzenlemenin ertelenmesini 
talep ettiklerini ifade eden Başkan 
Yorgancılar, “Bizler maliyetlerimizi 
azaltmak için uğraşırken bir 
yandan GEKAP’taki belirsizlik ile 
iştigal etmek, sanayicileri zorluyor. 
Kanunun uygulanması durumunda 
sanayicimiz büyük bir yük altına 

girecek.  Dolayısıyla uygun 
görülürse bir yıl ertelenmesini 
talep ediyoruz” ifadesini 
kullandı.

Toplantıda konuşan 
EBSO Atıkların Geri 
Kazanılması Sanayi Meslek 
Komitesi Üyesi Ergin 
Erdinç ise GEKAP ile ilgili 
uygulamaların bu yıl içinde 
pratikte uygulanabilirliğinin 
hali hazırda olmadığını dile 
getirdi.

“Konuyu rapor 
edeceğiz”
Toplantıda sanayicilerin 

konularını dinleyen Sanayi 
ve Teknoloji Bakan Yardımcıları 
Hasan Büyükdede ve Çetin Ali 
Dönmez ile Çevre ve Şehircilik 
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Emin Birpınar ise her iki bakanlığın 
koordinasyonunda sanayiciler 
için uygun bir düzenlemenin 
hayata geçmesi  için ellerinden 
geleni yapacaklarını belirterek 
not ettikleri konuları Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 
ile Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum’a rapor edeceklerini 
ifade ettiler. TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu ise son yapılan 
değişikliklerle birlikte, GEKAP 
yönetmeliğinin neredeyse tüm 
sektörleri ilgilendirir hale geldiğini 
belirterek “Farklı alanlardan alınan 
talepler Birliğimize ulaştırılıyor. 
Biz de tüm bunları Bakanlığımıza 
iletiyoruz” diye konuştu.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Geri Kazanım Katılım Payı yönetmeliğinin 
sanayiciye ilave maliyetler getirdiğini belirterek uygulamanın 2021’e ertelenmesinin tüm 

sektörlerin beklentisi olduğunu söyledi.

“GEKAP’da uygulama 
bir yıl ertelenmeli”



22 TEMMUZ 2020

GÜNDEM

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Ender Yorgancılar, 
Geri Kazanım Katılım 
Payı (GEKAP) 
istişare toplantısında 
yaptığı konuşmada 
sanayiciye ek maliyet 
getiren düzenlemede 
uygulamanın bir 
yıl ertelenmesi 
gerektiğini söyledi. 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Bakan 
Yardımcıları Hasan 
Büyükdede ve Çetin 
Ali Dönmez ile Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Emin Birpınar’a sanayicilerin 
taleplerini aktaran Başkan 
Yorgancılar, mevcut GEKAP 
düzenlemesini uygulayabilecek 
firma sayısının hali hazırda çok 
az olduğunu belirterek  “GEKAP 
ile ilgili hazırlanan ve iyileştirilen 
düzenlemelere bakıldığında 
şu anda bunları ülkemizde 
uygulayabilecek firma sayısının 
yok denecek kadar az olduğunu 
söyleyebiliriz. Ayrıca konu 
kamuoyunda tam olarak anlaşılmış 
da değil. Farklı alanlarda faaliyet 
gösteren kuruluşların GEKAP 
yükümlülüğünün hesaplanması 
son derece zor” dedi.

“Belirsizlikler var”
GEKAP paylarının tahsiline 

ilişkin konularda yaşanan 
belirsizlikler olduğunun altını 
çizen Yorgancılar, “Uygulamada 
beyannamelerin verilmesi 
ve firmaların yapacakları 
düzenlemeler, sanayiciye ilave 
maliyetler getirecek. Ayrıca 
GEKAP faturalarının kime ve nasıl 
yansıtılacağına ilişkin belirsizlikler 
var. Bu konuda Ege Bölgesi Sanayi 
Odası olarak gerekli girişimleri 
yaptık” diye konuştu.

“Ertelenmesi gerekiyor”
Sanayiciye ek maliyet getirecek 

olan düzenlemenin ertelenmesini 
talep ettiklerini ifade eden Başkan 
Yorgancılar, “Bizler maliyetlerimizi 
azaltmak için uğraşırken bir 
yandan GEKAP’taki belirsizlik ile 
iştigal etmek, sanayicileri zorluyor. 
Kanunun uygulanması durumunda 
sanayicimiz büyük bir yük altına 

girecek.  Dolayısıyla uygun 
görülürse bir yıl ertelenmesini 
talep ediyoruz” ifadesini 
kullandı.

Toplantıda konuşan 
EBSO Atıkların Geri 
Kazanılması Sanayi Meslek 
Komitesi Üyesi Ergin 
Erdinç ise GEKAP ile ilgili 
uygulamaların bu yıl içinde 
pratikte uygulanabilirliğinin 
hali hazırda olmadığını dile 
getirdi.

“Konuyu rapor 
edeceğiz”
Toplantıda sanayicilerin 

konularını dinleyen Sanayi 
ve Teknoloji Bakan Yardımcıları 
Hasan Büyükdede ve Çetin Ali 
Dönmez ile Çevre ve Şehircilik 
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Emin Birpınar ise her iki bakanlığın 
koordinasyonunda sanayiciler 
için uygun bir düzenlemenin 
hayata geçmesi  için ellerinden 
geleni yapacaklarını belirterek 
not ettikleri konuları Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 
ile Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum’a rapor edeceklerini 
ifade ettiler. TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu ise son yapılan 
değişikliklerle birlikte, GEKAP 
yönetmeliğinin neredeyse tüm 
sektörleri ilgilendirir hale geldiğini 
belirterek “Farklı alanlardan alınan 
talepler Birliğimize ulaştırılıyor. 
Biz de tüm bunları Bakanlığımıza 
iletiyoruz” diye konuştu.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Geri Kazanım Katılım Payı yönetmeliğinin 
sanayiciye ilave maliyetler getirdiğini belirterek uygulamanın 2021’e ertelenmesinin tüm 

sektörlerin beklentisi olduğunu söyledi.

“GEKAP’da uygulama 
bir yıl ertelenmeli”
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Ege Üniversitesi 
Danışma Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada “Kendimizi yenilememiz gerektiğini 
bilen insanlar olarak üniversitelerle diyaloğumuzu kesintisiz sürdürmemiz gerekiyor” dedi.

Başkan Yorgancılar’dan üniversite-sanayi işbirliği mesajı

“Ar-Ge çalışmalarının 
ticarileşmesi gerekiyor”

EBSO Yönetim 
Kurulu Baş-
kanı Ender 

Yorgancılar, Ege 
Üniversitesi Danışma 
Kurulu toplantısın-
da “Üretim yoksa 
kalkınmak hayaldir” 
sözünün Türkiye için 
hayati bir anlamı 
olduğunu belirterek 
üniversitelerde üre-
tilen bilginin üretime 
dönüşmesi için mutlaka sanayiye 
transfer edilmesi gerektiğinin altını 
çizdi ve ‘transfer edilmeyen bilginin 
kimseye faydası yok’ dedi.

Türkiye’nin geleceğinin üretim-
den geçtiğini ifade eden Başkan Yor-
gancılar, “Üretim yoksa kalkınmamız 
hayal. Kalkınmayı gerçekleştirmek 
istiyorsak bilimi ön plana çıkarmamız 
lazım” dedi. EBSO olarak üniver-
site-sanayi işbirliği konusuna da 
öncülük etmiş bir kurum olduklarını 
hatırlatan Yorgancılar,  “Yapmamız  
gereken üniversite-sanayi işbirliği-
nin, bilim ile teorinin birleştirilmesini 
sağlamak, sürdürülebilir ve uygula-
nabilir kılmaktır” diye konuştu.

“Bilginin transferi şart”
Eğitimin şekil değiştirdiği günü-

müzde, gençlerimizin öğrenmelerini, 
bilgiyi anlama, kullanma, geliştirme 
kabiliyetleri ile yaratıcılıklarını teşvik 
etmemiz gerekiyor diyerek akade-
mide üretilen bilginin katma değerli 

üretim adına sanayiciler tarafından 
kullanılması gerektiğini vurgulayan 
Yorgancılar, “Üniversitelerimizde çok 
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dolarlık ihracatın yüzde 90’ı tarım 
ürünleriydi.  Ama bugün gelinen 
noktada 170 milyar dolarlık ihraca-
tın yüzde 95’i sanayi ürünlerinden 
oluşmaya başladı. Bunun sebebi ise 
Türkiye’nin sanayileşmeye hızlı bir 
dönüşümle adapte olması. Sanayi 
demek istihdam demek, ihracat de-
mek, gelişmek demek. Üniversiteler-
de bilgi var, ancak bu bilgi transfer 
edilmedikten sonra hiç kimseye 
faydası yok” diye konuştu. 

Ar-Ge’nin ticarileşmesi
Üretim yapan kesimin ileri yönde 

dönüşümünün gerekliliğine dikkat 
çeken Yorgancılar, “Biz üreticiler, 
kendimizi yenilememiz gerektiğini 
bilen insanlar olarak üniversitelerle 
diyaloğumuzu kesintisiz sürdürme-
miz gerektiğini biliyoruz. Ar-Ge ça-

lışmalarının mutlaka 
ticarileşmesi gereki-
yor. Bu da üniversi-
telerimizdeki bilgi ile 
gerçekleştirilebilir. 
Bizler, sanayici ola-
rak üniversitelerimi-
zin önemini çok iyi 
biliyoruz” ifadesini 
kullandı.

Eşgüdüm ve 
koordinasyon

Toplantının açılış konuşmasını 
gerçekleştiren İzmir Valisi Yavuz 
Selim Köşger ise üniversitelerin 
bulundukları şehirlerde sosyolojik 
dönüşüm sağladıklarını belirterek, 
“Üniversitelerin, topluma katma de-
ğer katan diğer birimler ile eşgüdüm 
ve koordinasyon içinde çalışmaları 
konusunda önemli mesafeler kat 
ediliyor. Kamu-Üniversite-Sanayi 
işbirliği kapsamında çalışmalar 
yürütülüyor. Üniversitelerin yarata-
cağı sinerji, ülkeyi daha iyi noktaya 
taşıyacaktır” dedi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Necdet Budak da “Üniversitenin 
görevi şehirle, toplumla bütünle-
şerek topluma, insanlığa ülkesine, 
devletine önderlik etmek, yol gös-
terici olmaktır. Çünkü Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün de dediği gibi 
insanlığın, toplumun, ülkemizin çıkış 
yolu eğitim, bilim ve fen. O nedenle 
üniversitelerin rolü çok önemli” diye 
konuştu. 
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, GDZ Elektrik 

Dağıtım Şirketi çalışanlarıyla 
“Duayen Sohbetleri” Toplantısı’nda 
buluştu ve COVID-19 salgını 
süreci ve sonrasına ilişkin güncel 
ekonomik değerlendirmelerde 
bulundu.

“Tedbirli olmamız 
gerekiyor”
Pandeminin tepe noktaya ulaşıp 

ulaşmadığını söyleyebilmenin 
kolay olmadığını belirten Başkan 
Yorgancılar, “Vaka sayıları dünya 
çapında artış gösteriyor. Ülkemizde 
salgın kontrol altına alınmış 
görünüyor ve bunda hükümetimizin 
aldığı tedbirlerin büyük etkisi oldu. 
Ancak ne yazık ki toplumumuzda 
bu anlamda bilincin hala tam olarak 
oluşmamış olduğunu üzülerek 
görüyoruz. Bulaşıcı bir hastalık 

söz konusu olduğu için herkesin 
tedbirli davranmasını gerektiren 
bir süreç yaşıyoruz. Türkiye olarak 
şanslı olduğumuzu düşünüyorum; 
zira öncelikle hükümetimizin 
yaptığı sağlık yatırımları ve aldığı 
önlemlerin büyük etkisi var. Bu 
dönemde canla başla çalışan sağlık 
çalışanlarımıza buradan bir kez 
daha teşekkür etmek istiyorum” 
dedi.

Pandeminin öğrettikleri
Süreç boyunca insan faktörünün 

ne denli önemli olduğunun ortaya 
çıktığını vurgulayan Yorgancılar, 
“Bunu baştan beri söyledik ve 
insanı yaşatmanın önemine dikkat 
çektik. Sağlık ve gıda konusunun 
önemi bu süreçte bir kez daha 
ortaya çıktı. Pandemi bize çok 
şey öğretti. İşlerin mecbur kalınan 
durumlarda ofis dışından da 
sürdürebildiğini gördük. Artık 

çarşıya çıkıp alışveriş yapmak 
yerine her türlü ihtiyacımızı 
neredeyse tamamen internet 
üzerinden almaya başladık. Bugün 
ayakta kalabilecek olan firmalar, 
alın terine akıl terini ekleyen ve 
işbirliklerine öncelik veren firmalar 
olacak. Tarım sektörünün ne kadar 
önemli olduğunu bir kez daha 
anladık. Eğitimin ne kadar önemli 
olduğuna bir kez daha şahit olduk. 
Bunları çoğaltmak mümkün. İşin 
özü şu ki akıl ve bilimin gösterdiği 
istikamette gidenler, COVID-19 
pandemisi sürecinin yarattığı 
olumsuzlukları çok daha güçlü 
bir biçimde göğüslediler” diye 
konuştu.

“Dönüşmek zorundayız”
‘Üretim yoksa kalkınmak 

hayaldir’ mottosunu yıllardır dile 
getirdiklerinin altını çizen Başkan 
Yorgancılar, “Türkiye uzun süredir 

Başkan Yorgancılar “Duayen Sohbetleri”nin konuğu oldu

“Üretmek ve dünyanın yeni gerçeklerine 
göre dönüşmek zorundayız”

GÜNDEM
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“Üretmek ve dünyanın yeni gerçeklerine 
göre dönüşmek zorundayız”
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inşaat sektörü yatırımlarıyla 
büyümesini sürdürdü, ancak bunu 
sanayi üretimi alanında yatırımlarla 
geliştirmek ve zenginleştirmemiz 
gerekiyor. Tüketici profili fazlasıyla 
değişti. Eskiden kalite unsuru daha 
üst seviyedeyken mevcut durumda 
en uygun fiyatla işini görebileceği 
ürünleri tercih eden bir tüketici 
profili var. Bu durum küresel 
anlamda da böyle. Şirketlerimiz 
de bu profile hitap etmelerini 

sağlayacak bir süreç içine girmek 
durumundalar. Üretmek ve 
dünyanın yeni gerçeklerine göre 
dönüşmek zorundayız” uyarısında 
bulundu.

“En önemli endişemiz, 
ikinci dalga”
Pandemiyle endişe uyandıran 

en önemli unsurun ise ikinci dalga 
tehlikesi olduğunu dile getiren 
Yorgancılar, “Bunu önlemek 

için de bir an önce aşı ve ilacın 
geliştirilmesini bekliyoruz. Bununla 
birlikte ilerleyen dönemlerde 
buna benzer farklı salgınlarla karşı 
karşıya gelebileceğimiz gerçeğini 
göz önüne alıp yaşam tarzımızı 
ve ekonomik yapımızı ona göre 
şekillendirmek durumundayız. Var 
olan avantajımızı tedbirler ve sürece 
uygun davranışlarla üretimimize 
ve ekonomimize yansıtmamız 
gerekiyor” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Örgütü’nden (OECD) ekonomi-
deki kıpırdanmalara rağmen üye 
ülkelerdeki işsiz sayısının güçlü 
bir şekilde artabileceği uyarısı 
geldi. Örgüt, işsizliğin 1930'lardaki 
“ekonomik buhran” dönemin-
deki oranlara tırmanabileceğini 
açıkladı.

Paris merkezli örgütten yapılan 
açıklamada üye ülkelerdeki işsizlik 
oranının yılın dördüncü çeyreğin-
de yüzde 9,4'e kadar çıkabileceği 
belirtildi. Salgında ikinci bir dalga 
yaşanması halinde ise üye ülkeler-

de işsizlik oranının yüzde 12,6'ya 
kadar çıkabileceği öngörüsünde 
bulunuldu. OECD ülkeleri arasında 
2019 yılında işsizlik oranı ortalama 
yüzde 5,3 olarak kaydedilmişti.

Yapılan açıklamada, söz ko-
nusu tahminlerin gerçekleşmesi 
halinde 1930'lu yıllarda etkili olan 
ekonomik buhrandan bu yana 
kaydedilen en yüksek işsizlik ora-
nına ulaşılabileceği ifade edildi.

Dünya tarihinin en büyük eko-
nomik yıkımı olarak kabul edilen 
ekonomik buhran 1929'da patlak 
vermiş, etkisi ancak 1930'ların 

sonuna doğru giderilebilmişti. Bu 
süreçte dünyada 50 milyon insan 
işsiz kalmış, yeryüzündeki toplam 
üretim yüzde 42 oranında ve dün-
ya ticareti de yüzde 65 oranında 
azalmıştı.

Türkiye, Almanya, ABD, Belçi-
ka, Danimarka, Fransa, Yunanistan 
ve İngiltere'nin yanı sıra toplam 36 
ülkenin üye olduğu OECD bölge-
sinde geçen Mayıs ayında işsizlik 
oranı yüzde 8,4 olarak açıklanmış-
tı. Buna göre üye ülkelerdeki işsiz 
sayısı 54 milyon 500 bin olarak 
kaydedilmişti.

OECD’den işsizlik uyarısı
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Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Mümessili 
Yardımcısı ve Rusya İhracat Merkezi Türkiye 
Temsilcisi Radik Gimatdinov, Ege Bölgesi Sa-

nayi Odası’nı ziyaret etti. Gimatdinov’u EBSO Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı H. İbrahim Gökçüoğlu 
karşılarken ziyarete Tataristan Cumhuriyeti Türkiye 
Temsilci Başdanışmanı Hakan Coşkun da katıldı. 

Başkan Yorgancılar faktörü
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgan-

cılar’ın aynı zamanda Moskova’da bulunan Türkiye 
Ticaret Merkezi’nin ve TOBTİM’in Yönetim Kurulu 
Başkanlığını yürüttüğünü hatırlatan ve İzmir’de faal 
60 adet Rus sermayeli firmanın bulunduğunu ifade 
eden Gökçüoğlu, “Yapılacak çalışmalarla bu rakamı 
daha da yukarılara taşıyabilmek mümkündür. Rusya 
devletinin sağladığı teşvik ve desteklerin Türk 
firmalara iyi anlatılması gerekiyor. EBSO olarak, 
İzmir’de ki tüm kurumlarla yakın ilişki içindeyiz. 
İzmir ile yapılacak işbirliği kapsamında gerekli tüm 
desteği sağlamaya hazırız. Rusya ve Türkiye’nin karşı-
lıklı ticaretini artırması her iki ülkenin de menfaatinedir” 
diye konuştu.

“STA olursa ticaretimiz artar”
Rusya’nın geneli ve Tataristan özelinde Türkiye ve 

özellikle İzmir ile karşılıklı ticareti geliştirmeyi EBSO 
olarak çok önemsediklerini ifade eden Gökçüoğlu, 
“Buna en somut katkı yapacak husus, imzalanacak 
bir Serbest Ticaret Anlaşması olacaktır. Bu sayede 
çok kısa zamanda arzu edilen seviyeye gelinebilmesi 
mümkündür. Türkiye olarak Rusya’nın lehine durumdaki 
ikili ticaret hacmimizi ülkemiz adına dengelemek ve 
bunun için Rusya’ya daha fazla ihracat gerçekleştirmek 
istiyoruz” dedi.

Gümrük konusu
Türk tarafından da çatı örgütleri entegre ederek 

güzel projeler yapılabileceğini vurgulayan Gökçüoğlu, 
“Türk firmaları, Rusya gümrüklerinde bazı durumlarda 
sıkıntı yaşayabiliyor. Özellikle Rusya’da ki fuarlarda 
sergilenmek amacıyla Türkiye’den gönderilen ürünler 
Rus gümrüklerinde bazen çok uzun süre bekletiliyor. Bu 

durum, pandemi öncesinde fuar katılımlarına yansı-
mıştı. Bu durumun da ayrıca karşılıklı görüşmelerde ele 
alınarak çözüme ulaştırılması gerektiği inancındayız” 
ifadesini kullandı.

İhracat merkezi ilişkileri perçinleyecek
EBSO’yu çok önemsediğini ve burada bulunmaktan 

büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Rusya Fede-
rasyonu Türkiye Ticaret Mümessili Yardımcısı ve Rusya 
İhracat Merkezi Türkiye Temsilcisi Radik Gimatdinov ise 
2012 yılından bu yana Tataristan Cumhurbaşkanı’nın 
danışmanı olarak görev yaptığını belirterek “Rusya 
İhracat Merkezimizin açılışını Mart ayında planlamıştık. 
Ancak pandemi nedeniyle yapamadık. Bununla birlikte 
ofisimiz yine de çalışmalarına başladı. Hem Rusya hem 
de Türkiye Devlet Başkanlarının belirlediği karşılıklı 100 
milyar dolarlık dış ticaret hedefine ulaşmak için elimiz-
den gelen katkıyı koymaya çabalayacağız” dedi. 

İki ülke arasındaki ticari dengeyi Rusya lehine bozan 
en önemli unsurun petrol ve gaz ihracatı olduğunu be-
lirten Gimatdinov, bu fasıllar hariç tutulduğunda ticareti 
daha çeşitlendirmeye ihtiyaç olduğunun görüldüğünü 
vurguladı ve daha farklı fasılların da ticaret konu olması 
gerektiğinin önemli olduğunu ifade etti. 

EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçüoğlu, EBSO’yu ziyaret eden Rusya 
Federasyonu Türkiye Ticaret Mümessili Yardımcısı ve Rusya İhracat Merkezi Türkiye Temsilcisi 

Radik Gimatdinov ile bir araya geldi.

“Rusya ile ticaretin artması, iki 
ülkenin de menfaatinedir”
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Gümrük konusu
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EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçüoğlu, EBSO’yu ziyaret eden Rusya 
Federasyonu Türkiye Ticaret Mümessili Yardımcısı ve Rusya İhracat Merkezi Türkiye Temsilcisi 

Radik Gimatdinov ile bir araya geldi.

“Rusya ile ticaretin artması, iki 
ülkenin de menfaatinedir”
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EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar 15 Tem-
muz’da verilen mücadelenin 

dünya tarihinde yerini aldığını ifade 
ederek “Tam dört yıl önce, hain bir 
girişime karşı kenetlenen milletimiz, 
kurum ve kuruluşları ile birlikte 
belki de bu topraklarda yetişmiş en 
organize hainliğe karşı destansı bir 
mücadele verdi. Dünya tarihinde de 
bu mücadele yerini aldı” dedi.

Hain darbe girişiminin 4. yıldö-
nümü nedeniyle bir mesaj yayınla-
yan Ege Bölgesi Sanayi Odası(EB-
SO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar “Bu saatten sonra bize 
düşen, bu mücadeleden aldığımız 
dersler doğrultusunda yola devam 
etmemizdir. Zira kısa bir zaman 
diliminde toplumsal ve ekonomik 
olarak toparlanmamızın ana sebebi 
de, ülkemizin temellerinin ve yüce 
milletimizin karakterindeki sağlam-
lığıdır” dedi.

Pandemi sürecinin dünyada bir 

GÜNDEM

“15 Temmuz 
Destanı 
dünya 
tarihindeki 
yerini 
almıştır”
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, 15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü için yayınladığı mesajında 
“Bize düşen, bu mücadeleden aldığımız 
dersler doğrultusunda yola devam 
etmemizdir” dedi.

İzmir Valiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü etkinliğine EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Muhsin Dönmez ve Genel Sekreter Mustafa Kalyoncu katıldı.
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çok dengeyi alt üst ettiğini vurgu-
layan Başkan Yorgancılar “Bugün 
her ne kadar salgın tüm dikkatimizi 
ve gündemimizi meşgul etse de, 
dünya başka bir yöne doğru hızla 
gitmektedir. Ve bizim bu rotadan 
ayrı düşmemiz mümkün değildir. 
Covid-19 ile gördük ki, dünyadaki 
değişim ve dönüşüm süreci tah-
minimizden çok daha öne çekildi. 
İşte bu nedenlerle, tek gündemimiz 
ülkemizi geleceği taşıyacak stratejik 
adımların belirlenmesi ve pandemi 
sürecinin en az hasarla atlatılması 
olmalıdır” diye konuştu..   

Ülkemizi karanlık güçlerden 
arındırarak aklın ve bilimin ışığında 
ileri götürmemiz gerektiğini 
vurgulayan Yorgancılar “Bu 
farkındalıkla; ülkemizin kurucusu, 
varlığımızın sebebi, Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
bizlere emanet ettiği laik Türkiye 
Cumhuriyeti’ni karanlık güçlerden 
arındırarak, daha ileriye taşımak, 
gençlerimizi akıl ve bilimin ışığında 
daha nitelikli yetiştirmek gayesi 
için elbirliği ile çok çalışmalıyız. 
15 Temmuz şehitlerimize bir kez 
daha Allahtan rahmet, ailelerine 
sabır diliyor, gazilerimizi minnetle 
anıyoruz” dedi.

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

PANDEMİ KÜRESEL 
EKONOMİNİN GELECEĞİNİ 
TEHDİT EDİYOR!

“Bu süreçte ihracatçılarımızın ve yurt dışında proje/iş yapan şirketlerimizin, 
müşterilerinin güncel kredibilitesini takibi, alacak sigortası yaptırılması, kur 
riskinden korunma, güncel pazarlama ve satış tekniklerinin kullanılması gibi 

önlemler almaları her zamankinden daha fazla önem arz etmektedir.”

Dünya Ekonomik Forumu ((WEF) 
dünya genelinde deneyimli 347 risk 
analistiyle yaptığı anket çalışmasında, 
önümüzdeki 18 aylık dönemde bizleri 
bekleyen pandemi kaynaklı riskler 
sorulmuş, ayrıca bu risklerden dünya için 
en fazla endişe duyulması gerekenleri 
yukarıdan aşağıya sıralamaları istenmiş. 
Risk’in, “ülkeler ve endüstriler için belirsiz 
durum ve önemli olumsuz etkiler” olarak 
belirtildiği anket çalışmasının sonuçlarının 
değerlendirilmesinde, aşağıdaki gruplarda 
toplam 31 riskin söz konusu olduğu 
saptanmıştır. Bu riskler,

l 10 ekonomik risk,
l 9 toplumsal risk,
l 6 jeopolitik risk,
l 4 teknolojik risk
l 2 çevresel risk,

olmak üzere 5 kategoride 
yoğunlaşmış. En yüksek oranda endişe 
duyulan riskin, “yüzde 58,5 ile küresel 
resesyon riski” olarak ortaya çıktığı riskler 
tablosu aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Tabloda üst sıralarda yer alan ve 
belirgin şekilde yüksek endişe duyulduğu 
belirtilen risklere bakıldığında, “İlk 10 
riskten 7’sinin ekonomik riskler olduğun” 
ortaya çıkmıştır. İlk 10’da yer alan 
ekonomik riskler sırasıyla,

1) Küresel resesyon,
2) Yüksek işsizlik,
3) Büyük ekonomilerin zayıflaması,
4) Toparlanamayan sektörler,
5) Yeni iflaslar, el değiştirmeler,
6) Gelişmekte olan ekonomilerde 

çöküş,
7) Arz zincirinde bozulma,
olduğu görülmektedir.
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Tabloda ilk 10 risk arasında, 
yüksek oranda endişe duyulan 
riskler arasında yer alan diğer riskler 
ise, yüzde 40,1 ile 3’üncü sırada 
yer alan “İkinci dalga pandemi 
endişesi”, jeopolitik risk olarak da 
yüzde 34 ile “Seyahatlere/ticarete 
yeni kısıtlamalar getirilmesi” ile ve 
yüzde 28,5 oranında “Pandemiden 
fazla zarar gören bölgelerin/
ülkelerin sömürülmesi” riski yer 
almıştır.

Ekonomik riskleri 
azaltmaya yoğunlaşmak 
önceliğimiz olmalıdır
Dünya genelinde deneyimli 

risk analistleri ile yapılan anketin 
sonuçlarından açıkça görüldüğü 
üzere, önümüzdeki 18 aylık sürede 
pandemi kaynaklı küresel bazda 

en fazla endişe duyulan konuların 
başında belirgin şekilde muhtemel 
ekonomik risklerin yol açtığı 
endişeler gelmektedir. Ekonomik 
konularda duyulan endişelerin 
en belirgin olanları ise küresel 
resesyon riski ve buna bağlı olarak 
işsizliğin artacağı endişesidir. 
Özellikle ilk 10’da yer alan risklerle 
ilgili beklentilerdeki değişim, 
önümüzdeki dönemde uluslararası 
ticaretin ve yatırımların seyri 
bakımından önem arz etmektedir. 
Bu süreçte ihracatçılarımızın 
ve yurt dışında proje/iş yapan 
şirketlerimizin, müşterilerinin 
güncel kredibilitesini takibi, alacak 
sigortası yaptırılması, kur riskinden 
korunma, güncel pazarlama ve 
satış tekniklerinin kullanılması gibi 

önlemler almaları her zamankinden 
daha fazla önem arz etmektedir. 
Ayrıca, özellikle dünya ile iş yapan 
açık ekonomiler için ciddi tehdit 
oluşturan böylesine yaygın ve 
yüksek oranda endişe duyulan 
küresel ekonomik risklerin varlığı 
dikkate alınarak, küresel ekonominin 
normalleşebilmesi için (tabii ki insan 
sağlığının korunması birinci öncelik 
olmak kaydıyla) hükümetlerin 
ve ekonomik konularda etkin 
uluslararası/uluslarüstü kuruluşların 
önceliği, tabloda üst sıralarda 
yer alan ekonomik endişeleri 
giderecek/azaltacak önlemlere 
ve küresel işbirliklerine daha fazla 
yoğunlaşmak, küresel ekonominin 
normalleşebilmesi için bu riskleri 
azaltmak olmalıdır.
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GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA 
SUÇU BAKIMINDAN MAL 
KAVRAMI VE YETKİ DEVRİ 
HALİNDE SUÇUN OLUŞMASI

Güveni kötüye kullanma suçu 
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 155. 
maddesinde düzenleme altına alınmış 
olup, madde metninde başkasına ait 
olup da muhafaza etmek veya belirli 
bir şekilde kullanmak üzere zilyetliği 
kendisine devredilmiş olan mal üzerinde 
zilyetliğin devri amacı dışında tasarrufta 
bulunan kişi şeklinde bir düzenleme 
getirilmiştir. 

Güveni kötüye kullanma suçu ile 
korunan hukuki yarar öncelikle kişilerin 
malvarlığı haklarıdır. Bu doğrultuda bu 
suçun konusunu, “sahibi” ya da “zilyedi” 

tarafından karşılıklı güven ilişkisine 
dayanarak başka bir kişiye malın teslim 
edilmesi ve malın kendisine devredilen 
kişinin, mal üzerinde devredenin 
iradesi dışında bir tasarrufta bulunması 
oluşturmaktadır. 

Bu noktada suçun oluşabilmesi 
için gerekli olan “mal” kavramını da 
açıklamak yerine olacaktır. 

Buna göre madde metninde 
belirtildiği üzere suçun konusu olabilecek 
olan malın, maddi bir bütünlüğünün 
olması, üzerinde egemenlik kurulabilir 
olması yani cismani bir yapısı olması 

Av. Murat ULUSU
EBSO Hukuk Danışmanı
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gerekmektedir. Bu bağlamda mal, 
bir taşınır veya taşınmaz olabileceği 
gibi, malın ekonomik ya da manevi 
bir değerinin de bulunması şarttır. 
Dolayısıyla güveni kötüye kullanma 
suçunun konusunu oluşturan malın 
maddi bir varlığa sahip olması 
gerektiğinden, alacaklar ve maddi 
varlığı bulunmayan diğer haklar bu 
suçun konusunu oluşturmayacaktır. 
Ayrıca misli şeyler ve para da bu 
suçun konusunu oluşturabilecektir.

Suçun oluşması bakımından 
diğer bir önemli husus ise malın 
zilyetliğinin devri hususudur. Buna 
göre güveni kötüye kullanma 
suçunun konusunu teşkil eden mal, 
başkasına ait olup da “muhafaza 
etmek” veya “belirli bir şekilde 
kullanmak” üzere zilyetliği faile 
devredilmiş maldır ve fail, ancak 
mal üzerinde o malın malikinin 
yapabileceği nitelikte bazı 
tasarruflarda bulunabilecektir. 
Ayrıca, suça konu olan malın 
zilyetliğinin, faile bir güven ilişkisi 
dahilinde teslim edilmesi de suçun 
oluşması için gerekli olan diğer 
bir şarttır. Bunlara ek olarak bu 
devirle birlikte malın üzerindeki 
hakimiyetin tamamının malın 
devredildiği kişiye bırakılması ve 
akabinde devredenin herhangi 
bir şekilde denetim ve gözetim 
imkânının bulunmaması da 
gerekmektedir. Dolayısıyla, malikin 
zilyetliğini devretmiş olduğu mal 
üzerinde fiili egemenliği sürüyor ve 
eşyanın kullanımı malik tarafından 
denetlenebiliyorsa güveni kötüye 
kullanma suçunun oluşması 
mümkün değildir. 

Tüm bunlara ek olarak, 
güveni kötüye kullanma suçunun 
oluşabilmesi için malik tarafından 
faile, bir mal değil de bir yetkinin 
devredilmesi durumunda da, 
somut olayın özelliklerine göre 
güveni kötüye kullanma suçunun 
oluşabileceği kanaatinde 
olduğumu belirtmek yerinde 
olacaktır.  

Şöyle ki, Türk Ceza Kanunu’nun 
ilgili 155.maddesindeki hükme 

bakıldığında her ne kadar bir 
malın devredilebileceği madde 
metninde belirtilmiş olsa da, 
bu suç ile korunan hukuki 
yarar devredenin malvarlığı 
olduğundan, faile devredilen 
yetki sonucu failin yetkisini aşan 
derecede gerçekleştirmiş olduğu 
tasarrufu sonucunda devreden 
kişinin malvarlığında zarara yol 
açıyorsa güveni kötüye kullanma 
suçunun oluştuğundan söz 
etmek mümkün olmalıdır. Bu 
noktada kanun hükmünün yorumu 
oldukça önemlidir. Yorum çeşitleri 
“daraltıcı” ve “genişletici” yorum 
olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Başkan Vekili Hakkı Attaroğlu, 
Haziran ayı meclis toplantısında 

yaptığı açılış ve başkanlık sunumla-
rında Meclis toplantısını üçüncü kez 
online olarak gerçekleştirdiklerini 
belirterek normalleşme sürecine 
girilmiş olsa dahi halkımızın ne 
yazık ki fiziksel mesafe ve maske 
kullanımı konusundaki hassasiyetle-
rini yitirmeye başladığını belirterek 
İzmir Valiliği’nin aldığı maske takma 
zorunluluğu kararını desteklediklerini 
söyledi.

Tedbirlere uyulmaması halinde 
ikinci dalgada herkesi üzecek sonuç-
ların kuvvetle muhtemel olacağını 
ifade eden Attaroğlu, “Yavaş yavaş 
sınırlar açılıyor. Uçuşların başladığı 
bu dönemi gerek ekonomik açıdan 
ve gerekse insan sağlığı açısından en 
az tahribatla geçirerek normalimize 
geri dönmemizi ümit ediyorum” 
dedi. 

Son açıklanan ekonomik veriler 
toparlanma sinyali verse de KOBİ’le-

rin sürecin sonunda faaliyetlerine 
devam edebilme ve istihdamlarını 
koruma kabiliyetlerini sürdürmelerini 
dilediklerini ifade eden Attaroğlu, 
“Sanayiciler olarak zorlu bir süreçte 
üretime devam etmeye, istihdamı 
korumaya çalışıyoruz. Ne yazık ki 
İşsizlik Fonunda yapılması düşünülen 
artışı endişeyle takip ediyoruz. Diğer 
yandan, benzer şekilde kıdem tazmi-
natı ile ilgili çalışmalar yapılırken iş 
barışını bozacak, istidam üzerindeki 
yükleri artıracak, işsizliği tetikleyecek 
hususlardan mutlaka kaçınılması 
gerekmektedir” diye konuştu.

İthal 400 ürüne daha ek güm-
rük vergisi getirildiğini hatırlatan 
Attaroğlu, yerli sanayiyi koruma ve 
dövize olan talebi azaltma amaçlı bu 
uygulamaların, üretim maliyetlerini 
artırmamasını dilediğini söyledi. 
Attaroğlu, “Çek Kanununda yapılan 
yeni düzenlemede karşılıksız çekten 
hüküm giyen kişinin üç ila dört sene 
diliminde yapacağı vadeli ödemeyle 
ceza mahkûmiyetinin bütün sonuç-

larıyla ortadan kaldırılması kararı-
nın da ekonomik ve sosyal hayata 
faydalı ve caydırıcı olacağını ümit 
ediyoruz” dedi.

Yeni normalde değişen iş mo-
dellerinden birinin de sanal fuar 
olduğunu dile getiren Attaroğlu, 
“Türkiye’nin ilk sanal fuarı ilklerin 
şehri İzmir’imizde gerçekleştirildi. 
Shoedex 2020 Ayakkabı ve Saraci-
ye Fuarı 1-3 Haziran 2020 tarihleri 
arasında yapıldı. Dünyada on bin 
fuarın ertelendiği bir dönemde 
sanal ortamda da olsa ürünlerin 
pazarlama imkânının iyi değerlendir-
mesi gerekiyor. Bu anlamda Ticaret 
Bakanlığı’nın gayretlerini ve ticareti 
artırmaya yönelik sanal çalışmalarını 
memnuniyetle karşılıyoruz” ifadesini 
kullandı.

Attaroğlu, ayrıca EBSO tarafın-
dan açıklanan üretimden satışlarına 
göre büyük sanayi kuruluşları liste-
sine giren firmaları tebrik ettiğini, 
başarılarının devamını dilediğini 
belirtti.

Attaroğlu’ndan Meclis temennileri

İLK ÇÖZÜM ORTAĞI

Girişim Araştırma Geliştirme 

@ebsoorgtrwww.ebso.org.tr 

Belgelendirme Eğitim 

EBSO Meclis Başkan Vekili Hakkı Attaroğlu, sanayicilerin zorlu bir dönemde üretim ve istihdamı korumaya 
çalıştıklarını belirterek bu süreçte maliyetleri artıracak, iş barışını bozacak, istidam üzerindeki yükleri 

artıracak, işsizliği tetikleyecek hususlardan mutlaka kaçınılması gerektiğini söyledi.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Muhsin Dönmez, Haziran 

ayı Meclis toplantısında yaptığı 
konuşmasında salgın sürecinde 
tüm dünyada sağlık hizmetleri 
ile tarım ve gıdanın ne derecede 
hayati bir mesele olduğunun fark 
edildiğini söyledi. Teoride bilinen 
bu doğruların salgın döneminde 
birebir yaşanarak tecrübe edildiğini 
belirten Dönmez, “Cumhuriyet 
döneminde temelleri atılan ve 

güçlendirilen sağlık sistemimiz, 
bizi küresel arenada bir adım 
öne çıkardı. Ancak üç buçuk ay 
sonrasında bugün geldiğimiz 
noktada özelikle vatandaşlarımızda 
sıcaklarla birlikte bir atalet ve 
gevşeme gözlemliyoruz. Açıklanan 
vaka sayılarıyla sonbahara 
girmemiz çok büyük risk teşkil 
edecektir. Bu nedenle sanayiciler 
olarak bizim de çalışanlarımıza 
durumun hassasiyetini tekrar tekrar 
anlatmamız gerekiyor. Zira Dünya 

Sağlık Örgütü’nün yaptığı ve artık 
eski hayatımıza dönmemizin zor 
olduğunu belirten açıklama, birçok 
noktayı açıkça ortaya koyuyor” 
dedi.

“Üzerimize düşeni 
yapmak zorundayız”
Üreten kesim olarak bir kez 

daha işleri durdurmak durumunda 
kalmalarının mümkün olmadığını 
vurgulayan Dönmez, “Sınırlar 
tam olarak açıldığında virüsün 

EBSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muhsin Dönmez, küresel ölçekte daralma beklentisinin 
sürdüğünü belirterek “İçinde bulunduğumuz süreç de dikkate alınarak istihdam desteğinin 

devam etmesi sağlanabilir. Mevcut istihdama bir yıl SGK prim muafiyeti, yeni işe alınanlara da 
Gelir Vergisi muafiyetinin bu süreci atlatmakta etkili olacağını düşünüyoruz” dedi.

Dönmez: Üretimin sürmesi için 
istihdama destek verilmesi gerekiyor

MECLİS
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tekrar taşınması söz konusu 
olabilecek. Bu nedenle öncesinde 
mutlaka tedbirlerin alınması 
gerekmektedir. Aksi halde zaten 
bozulmuş, onarılmaya çalışılan 
dengeler yeniden altüst olacaktır 
ki özellikle ülkemizin böyle 
bir lüksü bulunmuyor. Devlete 
düşen görevler var; ancak biz 
de üzerimize düşenleri yapmak 
mecburiyetindeyiz” diye konuştu.

Dönmez, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası olarak EBSO Vakfı aracılığıyla 
kişi başı 28 TL bedel karşılığında 
tüm üyelere yönelik antikor testi 
yaptırmaya başladıklarını, 10 
gün içinde 193 firmadan 13 bin 
233 kişi için talep topladıklarını 
ve üyelerimizin konuyu ciddiye 
almasından memnuniyet 
duyduklarını da ifade etti.

Daralma beklentileri
Salgın ile birlikte ekonomik 

anlamda yüzyılın en büyük 
daralmasının yaşandığını hatırlatan 
Dönmez, “Vaka sayılarının 
yeniden artması ya da ikinci dalga 
olasılığı, bu daralmanın boyutunu 
belirleyecek. Gerek OECD ve 
gerekse IMF toplantılarında küresel 
ekonomi ve ülkeler aleyhine 
daralma beklentileri negatif 
yönde revize ediliyor. Tabloya 
bakıldığında, süreçteki belirsizlik 
ve artan vaka sayıları, büyüme 
oranlarına negatif etki ediyor. IMF 
yüzde 4,9; Dünya Bankası yüzde 
5,2; OECD tek dalga olması halinde 
yüzde 6 daralma öngörüsünü 
paylaşmış durumda. Buna göre üç 
kurumun ortalaması, eksi yüzde 5,3 
daralma gösteriyor. Diğer yandan, 
Türkiye için de benzer şekilde 
ortalama yüzde 4,5 daralma, 
ihracat pazarımız olan Euro 
Bölgesi için ise yüzde 9,5 daralma 
beklentisi söz konusudur” ifadesini 
kullandı.

“Yeniden yapılanma şart”
Moody’s’in sektörler arası 

kredi koşulları raporunda, salgın 
nedeniyle birçok önde gelen 

büyük ekonomide uzun vadeli 
büyümenin zayıflayabileceğinin 
belirtildiğini aktaran Dönmez, 
“Kapsamlı politika destekleri, 
ekonomilerin kalıcı hasardan 
korunmasına yetmeyebilir. Ayrıca 
önümüzdeki süreçte küresel 
ticaret daha parçalı olacak. 
Gelecek dönemler için korumacı 
küresel ekonomik eğilimin artması 
bekleniyor. Rekabet halinde yeni 
ekonomik bloklar oluşacak ve 
yeni ticari sınırlamalar getirilecek. 
Dolayısıyla Moody’s’in raporunda 
bizleri bekleyen yeni ve zorlu 
sürecin altı çiziliyor. Bu durum, yeni 
sürece göre bireyden devlete kadar 
yeniden yapılanmamız gerektiğini 
gösteriyor” dedi.

İstihdama destek vurgusu
Salgının ilk aylarındaki şok 

etkiyi atlattıktan sonra piyasada bir 
miktar hareketlenme olduğunun 
görüldüğünü dile getiren Dönmez, 
“PMI oranlarında henüz yüzde 50 
barajının çok altında da olsa bir 
kıpırdanma görülüyor. Bu veriler, 
sürecin nasıl yavaş seyredeceğinin 
mesajını vermektedir. Haziran ayına 
ait açıklanan kapasite kullanımı ve 
reel kesim güven endeksi sonuçları 
umut verse de böylesi bir krizi 
yönetmek, KOBİ’lerimiz açısından, 
özellikle bazı sektörlerde çok zorlu 
bir iş” diye konuştu.

COVID-19 sürecinde hükümetin 
proaktif yaklaşımla birçok 
düzenlemeyi hayata geçirdiğini 
belirten Dönmez, “Aldığımız 
duyumlara göre istihdam kalkanı 
paketiyle yeni düzenlemeler 
öngörülmektedir. Ülkemizin bugün 
öncelikli konuları arasında yer alan 
işsizlikte oran, yüzde 13,7 iken, 
İzmir’de bu seviye 2019 yılında 
yüzde 16’ya ulaşmıştır. İçinde 
bulunduğumuz süreç de dikkate 
alınarak istihdam desteğinin 
devam etmesi sağlanabilir. 
Mevcut istihdama bir yıl SGK 
prim muafiyeti, yeni işe alınanlara 
da Gelir Vergisi muafiyetinin bu 
süreci atlatmakta etkili olacağını 

düşünüyoruz” ifadesini kullandı.
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Dönmez, Sanayi ve Teknoloji 
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her şeyini ama her şeyini işletmesi 
için harcama potansiyeline sahiptir. 
Bu nedenle yılsonunda iyi bir tablo 
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yakalayacağımızı umut 
ediyorum” diye konuştu.

Dönmez konuları 
değerlendirdi
EBSO Meclis Üyesi 

sanayicilerin gündeme 
getirdiği konuları da 
değerlendiren Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili 
Muhsin Dönmez, 
Nedim Anbar ve 
Erdoğan Çiçekçi’nin 
gündeme getirdiği 
İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 
Odamıza tahsis edilen 
arsaile ilgili detay proje 
hazırlanmasına yönelik 
komisyon oluşturulduğunu 
belirterek “Bu komisyonda 
benimle birlikte Meclis 
Başkanımız Salih Esen, 
Meclis Başkan Yardımcısı 
ve aynı zamanda inşaat 
sektörü temsilcisi Hakkı Attaroğlu, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
H. İbrahim Gökçüoğlu ve Genel 
Sekreter Mustafa Kalyoncu yer 
alıyor. Pandemi ile birlikte konu 
ilerleyemedi” diyerek, normalleşme 
süreci ile birlikte çalışmaların hız 
kazanacağını belirtti.

Barış Erel’in Türk sanayisiyle 
ilgili bir gazeteci bakışıyla 
söylediklerine katıldığını ifade eden 
Dönmez, salgının tüm dünyayı 
etkilediğini, ancak gelişmiş ülkelerin 
kişi başı gelirleri 40-50 bin Euro 
iken, ülkemizdeki kişi başı gelirlerle 
mukayese edildiğinde ekonomik 
yaşamın derinden etkilendiğini, 
özellikle sanayimizin bu dönemde 
finansman ihtiyacının daha da 
arttığını, hükümetin sanayicilere 
yönelik aldığı en önlemli tedbir olan 
kısa çalışma ödeneğinin Haziran 
sonu itibariyle bitiyor olmasının 
büyük bir talihsizlik olduğunu, en 
azından üç ay daha uzatılmasını 
umut ettiğini, bununla ilgili gerekli 
çalışmalar ve girişimler konusunda 
Yönetim Kurulu olarak üzerlerine 
düşeni yapacaklarını söyledi.

YEKDEM konusunda 2021 
yılına kadar yapılmış anlaşmaların 
bulunduğunu ifade eden 
Dönmez, 2023 yılında 500 
milyar Dolar ihracat hedefimizin, 
buna bağlı olarak da dışa 
bağımlılığın azaltılması, kendi 
öz kaynaklarımızla bir parça 
enerji ihtiyacımızı çözmekle 
ilgili alınmış stratejik kararların 
bulunduğunu, bu kararların 
içerisinde de güneş enerjisi, rüzgâr 
enerjisi, direkt ithalatı olmayan 
kendi kaynaklarımızla üretilen 
enerjilerle ilgili anlaşmalarımızın 
bulunduğunu söyledi. YEKDEM’in 
özellikle son üç ay için çok ciddi 
bir yük haline geldiğini vurgulayan 
Dönmez, sanayicilerimizin elektrik 
maliyetlerinin yüzde 40 ila 45 
arttığını, belki bu geçici süreç 
için YEKDEM’le ilgili oluşan 
farkların bir kısmını için geçici 
yeni bir formül bulunabileceğini, 
ancak bunun gerçekleşmediğini 
ve Haziran ayında muhtemelen 
kısmen faturaların daha düşük 
geleceğini belirtti. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 2021 
yılından sonra yapılacak olan yeni 

YEKDEM anlaşmaları için artık 
dövize dayalı değil, TL’ye dayalı 
bir sistem üzerinde çalıştıklarını ve 
Türk Lirası üzerinden bir anlaşma 
yapılarak bu yükün kısmen daha 
aza indirilmesiyle ilgili çalışma 
yaptıklarını söylediği bilgisini 
veren Dönmez, bunun en azından 
sanayiciler için avantajlı bir durum 
olacağını ümit ettiğini söyledi.

Hasan Küçükkurt’un bahsetmiş 
olduğu alacak sigortasının önemli 
bir husus olduğunu ifade eden 
Dönmez, mağduriyet yaşamamak 
adına alacak sigortasını kendisinin 
de önerdiğini, konuyla ilgili 
bankaların çalışmaları bulunduğunu 
belirtti.

Dönmez, Türk insanı olarak 
kucaklaşmaya, bir araya gelmeye, 
bir arada sohbet etmeye alışık 
olduklarını ve buna da özlem 
duyduklarını belirterek dileğinin 
en kısa süre içerisinde yüz yüze 
yapılan toplantılara geri dönmek 
olduğunu söyledi. Dönmez, Meclis 
üyelerine ve EBSO personeline 
yapılan COVID-19 antikor testlerinin 
tamamının negatif çıktığı bilgisini 
de verdi.

MECLİS



38 TEMMUZ 2020

yakalayacağımızı umut 
ediyorum” diye konuştu.

Dönmez konuları 
değerlendirdi
EBSO Meclis Üyesi 

sanayicilerin gündeme 
getirdiği konuları da 
değerlendiren Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili 
Muhsin Dönmez, 
Nedim Anbar ve 
Erdoğan Çiçekçi’nin 
gündeme getirdiği 
İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 
Odamıza tahsis edilen 
arsaile ilgili detay proje 
hazırlanmasına yönelik 
komisyon oluşturulduğunu 
belirterek “Bu komisyonda 
benimle birlikte Meclis 
Başkanımız Salih Esen, 
Meclis Başkan Yardımcısı 
ve aynı zamanda inşaat 
sektörü temsilcisi Hakkı Attaroğlu, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
H. İbrahim Gökçüoğlu ve Genel 
Sekreter Mustafa Kalyoncu yer 
alıyor. Pandemi ile birlikte konu 
ilerleyemedi” diyerek, normalleşme 
süreci ile birlikte çalışmaların hız 
kazanacağını belirtti.

Barış Erel’in Türk sanayisiyle 
ilgili bir gazeteci bakışıyla 
söylediklerine katıldığını ifade eden 
Dönmez, salgının tüm dünyayı 
etkilediğini, ancak gelişmiş ülkelerin 
kişi başı gelirleri 40-50 bin Euro 
iken, ülkemizdeki kişi başı gelirlerle 
mukayese edildiğinde ekonomik 
yaşamın derinden etkilendiğini, 
özellikle sanayimizin bu dönemde 
finansman ihtiyacının daha da 
arttığını, hükümetin sanayicilere 
yönelik aldığı en önlemli tedbir olan 
kısa çalışma ödeneğinin Haziran 
sonu itibariyle bitiyor olmasının 
büyük bir talihsizlik olduğunu, en 
azından üç ay daha uzatılmasını 
umut ettiğini, bununla ilgili gerekli 
çalışmalar ve girişimler konusunda 
Yönetim Kurulu olarak üzerlerine 
düşeni yapacaklarını söyledi.

YEKDEM konusunda 2021 
yılına kadar yapılmış anlaşmaların 
bulunduğunu ifade eden 
Dönmez, 2023 yılında 500 
milyar Dolar ihracat hedefimizin, 
buna bağlı olarak da dışa 
bağımlılığın azaltılması, kendi 
öz kaynaklarımızla bir parça 
enerji ihtiyacımızı çözmekle 
ilgili alınmış stratejik kararların 
bulunduğunu, bu kararların 
içerisinde de güneş enerjisi, rüzgâr 
enerjisi, direkt ithalatı olmayan 
kendi kaynaklarımızla üretilen 
enerjilerle ilgili anlaşmalarımızın 
bulunduğunu söyledi. YEKDEM’in 
özellikle son üç ay için çok ciddi 
bir yük haline geldiğini vurgulayan 
Dönmez, sanayicilerimizin elektrik 
maliyetlerinin yüzde 40 ila 45 
arttığını, belki bu geçici süreç 
için YEKDEM’le ilgili oluşan 
farkların bir kısmını için geçici 
yeni bir formül bulunabileceğini, 
ancak bunun gerçekleşmediğini 
ve Haziran ayında muhtemelen 
kısmen faturaların daha düşük 
geleceğini belirtti. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 2021 
yılından sonra yapılacak olan yeni 

YEKDEM anlaşmaları için artık 
dövize dayalı değil, TL’ye dayalı 
bir sistem üzerinde çalıştıklarını ve 
Türk Lirası üzerinden bir anlaşma 
yapılarak bu yükün kısmen daha 
aza indirilmesiyle ilgili çalışma 
yaptıklarını söylediği bilgisini 
veren Dönmez, bunun en azından 
sanayiciler için avantajlı bir durum 
olacağını ümit ettiğini söyledi.

Hasan Küçükkurt’un bahsetmiş 
olduğu alacak sigortasının önemli 
bir husus olduğunu ifade eden 
Dönmez, mağduriyet yaşamamak 
adına alacak sigortasını kendisinin 
de önerdiğini, konuyla ilgili 
bankaların çalışmaları bulunduğunu 
belirtti.

Dönmez, Türk insanı olarak 
kucaklaşmaya, bir araya gelmeye, 
bir arada sohbet etmeye alışık 
olduklarını ve buna da özlem 
duyduklarını belirterek dileğinin 
en kısa süre içerisinde yüz yüze 
yapılan toplantılara geri dönmek 
olduğunu söyledi. Dönmez, Meclis 
üyelerine ve EBSO personeline 
yapılan COVID-19 antikor testlerinin 
tamamının negatif çıktığı bilgisini 
de verdi.

MECLİS

39TEMMUZ 2020



40 TEMMUZ 2020

MECLİS

Nedim Anbar
Ekonomik tablo ve 
bina konusu
EBSO Meclis Üyesi Nedim 

Anbar, Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Dönmez’in aktardığı 
ekonomik tabloyu hep beraber 
ciğerlerine kadar hissettiklerini 
belirterek “Ekonomik olarak çok 
ciddi sıkıntılar yaşadık. Hal böyle 
olunca üyeler Odalara aidatlarını 
vermekte zorlandı ve bu durum 
odaları sıkıntıya soktu. Bir önceki 
meclis toplantısında da personel 
maaşlarının ihtiyat hesabından 
ödenmesi hususu bunun bir örneği 
oldu” dedi.  

Anbar, son dönem içerisinde 
pandeminin yanı sıra ne yazık ki 
İzmir’in çevresinde beş ve üzerinde 

depremlerin 
yaşandığını 
hatırlatarak 
“Geçtiğimiz 
dönem içerisinde 
Meclis tarafından 
İzmir Atatürk 
Organize Sanayi 
Bölgesi’nin 
Odamıza 
tahsis edilmiş 
arsa üzerine 
bina yapılması 
hususunda bir 
karar alınmıştı. Bu kararın İzmir 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’yle 
TARİŞ arasındaki mahkemenin 
sürmesi sebebiyle geciktiği, 
ancak İAOSB-Tariş davasında 
karar düzeltmenin Mart 2020 ayı 
içerisinde sonuçlandığı, Atatürk 

Organize Sanayi Bölgesi’nin davayı 
kazandığını, dolayısı ile İAOSB’nin 
binayı yapmaya hazır olduğu 
belirtilmişti” dedi.  

Mevcut hizmet binasının 
sağlamlığı ve sağlığı konusunda 
birçok arkadaşının endişe ve 
şüpheleri bulunduğunu da 

Sanayicinin gündemi 
“yeni normal” dönemde toparlanma

Barış
Erel

Nedim
Anbar
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sözlerine ekleyen Anbar “İAOSB’de 
binanın yapılması yönünde 
meclisin almış olduğu bir karar 
varken ve hali hazırda mevcut 
bina kendileri için ciddi bir risk 
oluştururken diğer taraftan 
mevcut binayı yapıp da başka 
şekilde değerlendirilmesi halinde 
Odamıza büyük bir ekonomik getiri 
kazandıracakken, karar neden hala 
uygulanmamaktadır.  Aylardır neyi 
beklediğimizi anlayamıyorum.  Konu 
ile ilgili oluşturulmuş komisyonun 
bir an önce görevlendirilip, mimari 
seçimin bitirilip binanın yapımına 
neden başlanmadığı hususlarında 
Yönetim Kurulu’ndan yazılı bir yanıt 
bekliyorum” diye konuştu. 

Anbar ayrıca Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’na büyük bir maddi 
getiri sağlayacak bu projeyi 
engelleyenlerin ileride bunun 
vebalini nasıl boyunlarında 
taşıyacaklarını bilemediğini de 
belirterek , “Ben 67 yaşına girmek 
üzereyim, önümüzdeki dönem 
EBSO Meclis’inde yer alma 
hususunda bir karar vermedim.  
Hiçbir makam ve mevkide gözüm 
yok. Ancak Odamıza böylesine 
gelir getirecek bir projenin neden 
ertelendiği hususunda cevap 
bekliyorum, aksi halde başka yollara 
tevessül edeceğim.

Barış Erel
Yeni normalde 
sürdürülebilir üretim
EBSO Meclis Üyesi Barış 

Erel de 2020 baharında kendini 
gösteren COVID-19 salgını ile 
gerek dünyanın, gerekse ülkemizin 
aylardır mücadele verdiğini 
belirterek “Ülkemizde ilk vaka 
ile karşılaştığımız 10 Mart’tan 
bu yana yapılan 3 milyon 200 
bin test sonucunda 200 bin 
vaka tespit edildi. Bu süreçte 
5097 vatandaşımızı kaybettik. 
Tedavi gören ve taburcu olan 
binlerce hastamız var. Merhum 
vatandaşlarımıza Allah’tan 
rahmet, aile ve yakınlarına sabır 

ve başsağlığı, tedavi gören 
hastalarımıza acil şifalar diliyorum.  
Bu vesileyle canlarını hiçe sayıp 
mücadele eden sağlık çalışanları 
ve tüm görevlilerimize minnet ve 
şükranlarımı sunuyorum” dedi. 

Erel, süreç boyunca uygulanan 
sokağa çıkma kısıtlamaları, iş 
yerlerinin kapanması, gümrük 
kapılarındaki kısıtlamalar, seyahat 
kısıtlamalarının gerek sosyal, 
gerekse de ekonomik yaşamı 
derinden etkilediğini vurgulayarak 
“Meslek hayatımda ilk kez 
gazetelerin basılmadığı üç güne 
tanıklık ettim. Bu kötü anıların 
tekrar etmemesini ümit ediyorum” 
dedi.  

Basım yayın sektörünün de 
diğer birçok sektör gibi ciddi kan 
kaybettiğini, sanayinin canlı bir 
organizma olarak düşünüldüğünde, 
damarlardaki kanın da finansman 
olduğunu söylemenin yanlış 
olmayacağını hatırlatan Erel 
“Finansmana erişim imkânlarının 
azaldığı, maliyetlerin arttığı 
dönemlerde sanayinin de kimyası 
bozuldu.  COVID-19’dan sonra 
geçtiğimiz yeni normalde üretim 
ekonomisinin merkeze oturduğu 
bir yapı talep ediyoruz. Bu geçiş 
döneminde üretim, finansman 
ve istihdam kabiliyetini güçlü 
tutmaya yönelik tedbirler ile 
küresel pazarlarda rekabet avantajı 
yaratacak adımlar bekliyoruz. 
Dünyada salgının getirdiği 
olumsuzluklarla mücadele için 9 
trilyon dolara yakın finansman 
paketinin açıklanması, bunun 
önemini bir kez daha gözler önüne 
serdi” diye konuştu. 

Doğru politikalarla risk 
priminin hızlıca makul seviyelere 
düşürülmesine dönük güven verici 
adımların atılacağına inandıklarını 
da belirten Erel “Bununla birlikte 
yalnızca banka destekleriyle değil, 
sermaye piyasamızın derinleşmesi, 
enstrümanların çeşitlenmesi, 
yatırım yapma ortamının iyileşmesi, 
yabancı sermayenin ilgisinin devam 
etmesi ve artması da büyük önem 

taşıyor. Bollaşması muhtemel olan 
küresel likiditenin itici gücünü 
arkaya alıp nitelikli üretim için 
sürdürülebilir bir finansman sistemi 
inşa edilmesi önemli. Sadece 
bankacılık sistemine yaslanan, 
alternatif finansman imkânlarından 
yoksun bir üretim ve yatırım 
anlayışıyla devam edilmemesi 
gerekiyor. Aksi takdirde 2000’lerin 
başındaki likidite dalgasının bizi 
yönelttiği dışa bağımlı ekonomi 
tuzağından kurtulmayız” dedi. 

KPMG Türkiye’nin Nisan ve 
Mayıs aylarında yaptığı COVID-19 
etki araştırmasının sonuçlarını 
da paylaşan Erel şunları söyledi: 
“Virüsün etkilerinin altı aydan fazla 
süreceğini düşünenlerin oranı  nisan 
ayında yüzde 75 iken Mayıs ayında 
yüzde 86’ya yükseldi.  Katılımcıların 
yüzde 50’si bir yılda bu etkinin 
azalmayacağını düşünüyorken, 
bu oranın Nisan’da yüzde 35” e 
düştü. Salgının Türkiye ekonomisini 
yüksek derece etkilediği görüşünde 
olanların oranı ise Nisan’da yüzde 
88 iken, Mayıs’ta yüzde 79’a 
geriledi.  Nisan ayında ankete 
katılanların yüzde 81’i ekonomide 
en az yüzde 3 daralma öngörürken, 
bu Mayıs’ta yüzde 98’e çıktı. Yüzde 
6’dan fazla daralma bekleyenlerin 
oranı da yüzde 29’dan yüzde 41’e 
yükseldi. Yine ankete katılanların 
yüzde 98’nden fazlası işsizliğin 
artacağı beklentisinde,  yüzde 90’lık 
kesim ise bütçe açığının artmasını 
bekliyor. Anket katılımcılarının 
yüzde 82’si şirketlerinin 2020 
cirolarında düşüş beklerken, turizm, 
inşaat, altyapı, gayrimenkul ve 
perakende sektöründe en az dört 
kişiden biri yüzde 20 ve üzeri ciro 
düşüşü bekliyor. Özetle pandemiyle 
mücadele sürecinde şirketler ilk 
şok etkisini üzerlerinden attı. Ancak 
yine de şirketler krizi yönetmekte 
zorlandı”  

Erel ayrıca Hayırsever, 
vatansever bir Türkiye sevdalısı 
ve İzmirli büyüğümüz olarak tarif 
ettiği Cihat Kora’yı ebediyete 
uğurladıklarını hatırlatarak 
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kendisine Allah’tan 
rahmet, Ferit Kora 
başta olmak üzere tüm 
yakınlarına başsağlığı ve 
sabır dilediğini ifade etti.

Murat Kurtalan
YEKDEM’in 
yarattığı 
ek maliyet
EBSO Meclis Üyesi 

Murat Kurtalan da 
kısa adı YEKDEM olan 
Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
Destekleme Mekanizması’nın 2005 
yılında bir kanun ile yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanımının 
yaygınlaştırılması amacıyla 
çıktığını belirterek “Devletin enerji 
kaynağının cinsine göre, tesislerin 
rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal 
enerjisine dayalı olması göz 
önüne alınarak, kilowat başına 
farklı fiyatlarda alım garantisi 
veriyor. Örnek olarak Ocak 
2019’da YEKDEM birim maliyeti 
8,60’ken, Nisan ayında 233,31 TL 
ve Mayıs ayında 230,66, TL’ye 
geldi. Piyasa takas fiyatları toplamı 
da elektrik faturalarına yansıdı. 
Bunun sebebi ise devletin, aynı 
yol, köprü, tünellerde olduğu gibi 
gelir garantisi vermesidir. Şayet 
enerjinin kullanılmaması halinde, 
kullanılan miktara bölüp çıkan 
maliyet tüketiciye yansıtılmış, 
dolayısıyla pandemi nedeniyle 
enerji kullanımının azalmasından 
ötürü bu değer otomatik olarak 
yukarı çıkmıştı” dedi. 

Mevcut dönemde çantacı 
elektrikçilerin yeniden hortladığı 
uyarısını yapan Kurtalan, “Bunların 
hiçbiri elektrik üreticisi değil. 
Devletten almış olduğu elektriği 
üstüne komisyon koyup satan 
tüccarlar. Komisyon kısmında 
faturayı azaltmakla beraber şayet 
çalışılan firmaya diğer firmalarla 
çalışacağınızı söyleyip, rekabet 
oluşturdukları takdirde iskonto 
yapıyorlar. Türkiye genelinde 
enerji sarfı çoğalması halinde, 

bu faturalara yansıyarak, birim 
maliyetleri düşecek. Enerji sarfı 
azaldığı takdirde yükselecek. 
Mevcut şartlarda YEKDEM’den 
kurtulma olanağı bulunmamaktadır. 
Maliyetleri biraz olsun azaltmak için 
tek çare ise başka enerji firmaları ile 
anlaşıp, bir diğerine geçmek” diye 
konuştu. 

Kenan Lider
Artan enerji maliyetleri
EBSO Meclis Üyesi Kenan 

Lider firmasının Ocak ayında 17 
bin lira elektrik faturası öderken, 
şimdi elektrik faturasının 42 bin 
liraya çıktığını belirterek “Bir çok 
arkadaşımız bu bedellerden daha 
fazla elektrik faturası ödedi. Yıllarca 
TRT payından şikayet ederken, 
şimdi kat be kat fazla YEKDEM 
bedeli adı altında ödeme yapıyoruz.  
YEKDEM katkı payı sanayiciler 
olarak taşıyamayacağız bir yük 
haline dönüştü.  Ege Bölgesi Sanayi 
Odası olarak diğer sanayi odaları ile 
bir olup, TOBB ve ilgili Bakanlıklar 
nezdinde gerekli girişimlerde 
bulunmamız gerekiyor” dedi.

Hasan Küçükkurt
Alacak sigortası 
mutlaka yaptırılmalı
EBSO Meclis Üyesi Hasan 

Küçükkurt da özellikle pandemi 
nedeniyle birçok firmanın finansal 
zorluk içerisinde olduğunu 
hatırlatarak “Firmaların durumu 
pek iyi değil. Halk Bankası devlet 
destekli alacak sigortası yapıyor.  

Bende firma alacak 
sigortamı Halk Bankası’na 
yaptırdım. Alacak sigortası 
yaptırılması hususunu 
bir öneri olarak Meclis ile 
paylaşmak istiyorum” diye 
konuştu.

Erdoğan Çiçekçi
Sanayici artık 
konuşmuyor
EBSO Meclis Üyesi 

Erdoğan Çiçekçi de 
Meclis Üyesi Nedim Anbar’ın çok 
önemli bir konuya değindiğini 
belirterek “İAOSB’de Odamıza 
tahsis edilen arsaya bina yapımı 
konusu ile mevcut binamızın karot 
testi yapılmasıyla ilgili çalışmaların 
akıbetinin ne olduğu hususlarında 
Yönetim Kurulu’ndan Sayın 
Anbar gibi yazılı cevap istiyorum.  
Sayın Anbar mevcut binamızın 
değerlendirilmesi hususunda 
alternatif fikirler yaratabileceğini 
ifade etti. Şayet kendisi fikirlerini 
Meclis ile paylaşır ise faydalı 
olabilecek” dedi.

Yaşanan ekonomik krizin 
üzerine bir de pandeminin getirdiği 
sıkıntıların yaşandığını, ancak 
Meclis’in herhangi bir şikayet ya 
da sitemde bulunmadığını, artık 
sanayiciler olarak konuşmayı 
pek sevmediklerini ifade 
eden Çiçekçi, “2007 yılında 
Milas’ta gerçekleştirdiğimiz  
bir meclis toplantısında, 
dönemin  Genelkurmay Başkanı 
Yaşar Büyükanıt’ın zamanın 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e 
yönelik, demokrasiye müdahale 
gibi algılanan sözlerine karşılık 
olarak EBSO Meclisi’nce hemen 
bir komisyon kurduk. İhtilalin ve 
askeri müdahalenin karşısında 
olduğumuzu, Cumhurbaşkanı’nın 
da siyasetçiliğini bilmesi gerektiği 
hususunda Türkiye gazetelerinde 
ilk defa Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nın protestosu çıktı. Ancak 
bir süre sonra Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı’ndan gazetede çıkan 

Kenan
Lider

Murat
Kurtalan
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haber yüzünden güzel bir 
ihtarname yazısı geldi. 
O tarihten sonra susan 
bir meclis olduk” diye 
konuştu.

Birçok hayati konuda 
olduğu gibi Meclis’in 
sorumluluğunda olan bina 
konusunda dahi susan 
bir Meclis olduklarını 
belirten Çiçekçi “78 
yaşına giriyorum. Oda 
binası yıkılsa da ölse 
de gam yemeyeceğim. 
Ancak binadaki insanların da, 
binadan elde edilecek gelirlerin 
de sorumluluğu bizlere ait. Bu 
bakımdan Anbar’ın konuşmasını ve 
ikazını doğru buluyorum.  Sonuç 
olarak bu tip hayati önem taşıyan 
konular Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar ile Meclis Başkanı 
Esen’in bulunmadığı toplantılara 
denk geliyor. Ancak onların bu 
konuyu gündeme alacaklarına 

inanıyorum” dedi.
Her ne kadar çizilen pembe 

tablolara rağmen, ülkemizin 
çok kötü şartlarda olduğunu 
belirten Çiçekçi “Şartların daha da 
kötüye gitmemesi için elimizden 
gelen gayreti sarf etmemiz 
gerekiyor. Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü’nün açıklamalarına 
göre 1 milyon konutun satıldığı 
açıklandı. Yıllardır inşaat sektörü 
“kalkınıyoruz, kalkınıyoruz lafları” 

söylüyor., Acaba bu inşaat 
sektörünün bir dopingi 
mi?  Bu Türkiye’de 
yeniden bir hamleye 
sebep olacak mı?”  
şeklinde konuştu.

20 ile 25 seneden 
beri kıdem tazminatının 
konuşulduğunu hatırlatan 
Çiçekçi “Çeşitli defalar 
gündeme gelen kıdem 
tazminatı işçileri 
huzursuz ediyor. Her 
seferinde iki-üç işçimiz 

kıdem tazminatını alamayacağı 
endişesiyle mevcut tazminatını alıp 
işi bırakıyor. Daha sonra da işsiz 
kalıyor. Odalar Birliği’nin konu ile 
ilgili bir çalışması ya da tasarısının 
bulunduğunu düşünüyorum. Ancak 
bu kadar önemli bir konunun kapalı 
kapılar arkasında konuşulmaması, 
ve bizi ilgilendiren bu konuda 
bilgilendirilmemiz gerektiğine 
inanıyorum” dedi. 

MECLİS

Erdoğan
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Hasan
Küçükkurt
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Fotoğrafta gördüğümüz paylaşım 
sosyal medyaya düşünce araştırma 
gereği duydum. Acaba ilk GDO’lu 
tohum ve ürünler, melez yabancı 
tohumlar kaç yıllarında ülkemize 
gelmeye başladı? Gıda güvenliği-
ni ciddi anlamda riske eden bu tür 
uygulamalar karşısında ülkemiz nasıl 
davranmış? Ülkemiz ne zaman alışık 
olmadığı gıda maddeleri ile tanışmış? 
Bunun günümüze etkileri nedir diye.

Bildiğiniz gibi zirai ilaç denetimleri 
ve tohum sorunları son yıllarda gü-
venli gıda konusunda en çok konuşu-
lan konular. Zira M.Ö.500’lü yıllarda 
Hipokrat boşuna dememiş “gıdanız 
ilaç, ilacınız gıdanız olsun” diye.

Zira son yıllarda olağanüstü 
oranda artan kanser vakaları büyük 
oranda beslendiğimiz gıda ürünle-
rindeki bozulmaya, tahşişe ve sahte, 
nylon gıdalara bağlanır oldu. Daha 
delikanlı ya da genç kız olmamış 
çocuklarımızda dahi kanser vakaları 
sıkça görülür oldu. Tabii ki bu gıda 
ürünlerindeki bozulmalar, öncelikle 
tohumları, kontrolsüzce kullanılan 
zirai ilaç ve hormonları şüpheli ve 
sorumlu konumuna getirdi.

Kontrolsüzce diyorum, zira tüke-
ticiden başka, sağlıklı gıda sunumunu 
sağlayabilecek bir güç de bulunmuyor 
maalesef. Siz bakmayın 
öyle kamu spotlarında, 
Sinem “her şey kontrolü-
müz altında gönül rahat-
lığıyla salatanı yiyebilir-
sin” söylemlerine. Öyle 
olsaydı böylesi sağlığı-
mızda oluşan sorunlarla 
uğraşmazdık. Maalesef 
hala sebze ve meyveler-
de rutin kalıntı analizleri 
yapılmıyor. Hale ürün 
girişlerinde yapılması 
gereken bu analizler 
layıkıyla yapılmadığı 
gibi, hale girmeden 
pazarlara, marketlere 
giden sebze ve meyve 
oranı hale girenlerden 
miktar olarak daha fazla. 
Zirai ilaçlarda da beşeri 
ilaçlarda olduğu gibi 

karekod uygulaması 
zorunlu olmalı ve zirai 
ilaçlar Tarım ve Orman 
Bakanlığımız tarafından 
aynen Sağlık Bakanlığı-
mızın yaptığı gibi kontrol 
edilmelidir. Bu mümkün-
dür. Türkiye dünyada 
ilk kez beşeri (insani) 
ilaçlarda uygulanmış ve 
başarılı olmuştur. Hatta 
Tarım Orman Bakanlığı-
nın altyapısı yetersizse, 
Sağlık Bakanlığı bu 
kontrolü üstlenmelidir. 
Zira ne diyoruz; besinlerde ilaç gibi 
değerlendirilmelidir. Milattan önceden 
beri insan sağlığındaki önemi böyle 
değerlendirilmektedir.     

Çağdaş ülkelerde koruyucu sağlık 
hizmetleri, tedavi edici sağlık hizmet-
lerinden önce gelir ve bu anlayışla gı-
dalar bir anlamda “ilaç” gibi algılanır. 
Zira halkın sağlık düzeyini yükselt-
mek için sadece tedavi edici sağlık 
hizmetlerine öncelik verip, sağlıklılık 
koşullarını yaratan davranış, beslenme 
ve çevre koşullarına yeterince eğil-
memek tedavi edici hizmetlerin de 
istenen sonuca ulaşamamasına sebe-
biyet vereceği düşünülür. Bu durum-
da sağlıksız gıda ve çevre insanımızı 

hasta edecek, tedavisi 
için devlet çok daha 
fazla harcama yapma 
durumunda kalacaktır. 
Yani devlet insanımızı bir 
eliyle yapması gereken 
kontrolü layıkıyla yapa-
madığı için, diğer eliyle 
tedavi etmeye çalışa-
caktır.

Özellikle “sistemik 
etkili” tarım ilaçları çok 
sıkı denetlenmeli, kayıt 
altına alınmalıdır. 

Son Covid-19 pan-
demisinde de çok net anlaşıldığı gibi, 
tarım ürünleri stratejik öneme sahiptir. 
Bir anlamda siz bir tarım ülkesiyken, 
yabancı tohuma ve tarım ilacına 
bağımlı hale getirilmişseniz, bunun 
adını rahatlıkla “soğuk savaş” olarak 
koyabilirsiniz. İnsanları ha silahla öl-
dürmüşsünüz ha sahte ve nylon gıda 
ile, ikisinin arasında hiçbir fark yoktur 
kanımca.

Son söz olarak daha önce ifade 
ettiğim gibi, tüketici üreticiye bir an-
lamda alım garantisi verirken, tüketici 
de üretim süreçlerini denetleyebildiği 
bir sistem kurulabilmelidir. Bu da 
üretici ve karşısında tüketici koopera-
tiflerinin kurulması ile sağlanabilir. Şu 

anda özellikle bölgemiz-
de üretici kooperatifleri 
güçlüdür.. Ancak henüz 
bu kooperatifleri üretim 
prosedürleri açısından 
denetleye bilecek kabi-
liyette tüketici koope-
ratifleri organizasyonu 
yoktur. Umarım kurulabi-
lir ve tüketicinin hakla-
rını aynen üreticilerin 
haklarını koruyan üretici 
kooperatifleri gibi korur, 
sağlıklı, güvenli gıda 
tüketebilmesini sağlar.

Not: Gıdayı kontrol 
ederseniz insanları, ener-
jiyi kontrol edersiniz tüm 
kıtayı kontrol edebilirsi-
niz. - H. Kissinger (1974 
Plan for Food Control 
Genocide)

Enver OLGUNSOY
EBSO Meclis Üyesi

“SOĞUK SAVAŞ"

GÖRÜŞ
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Zira son yıllarda olağanüstü 
oranda artan kanser vakaları büyük 
oranda beslendiğimiz gıda ürünle-
rindeki bozulmaya, tahşişe ve sahte, 
nylon gıdalara bağlanır oldu. Daha 
delikanlı ya da genç kız olmamış 
çocuklarımızda dahi kanser vakaları 
sıkça görülür oldu. Tabii ki bu gıda 
ürünlerindeki bozulmalar, öncelikle 
tohumları, kontrolsüzce kullanılan 
zirai ilaç ve hormonları şüpheli ve 
sorumlu konumuna getirdi.

Kontrolsüzce diyorum, zira tüke-
ticiden başka, sağlıklı gıda sunumunu 
sağlayabilecek bir güç de bulunmuyor 
maalesef. Siz bakmayın 
öyle kamu spotlarında, 
Sinem “her şey kontrolü-
müz altında gönül rahat-
lığıyla salatanı yiyebilir-
sin” söylemlerine. Öyle 
olsaydı böylesi sağlığı-
mızda oluşan sorunlarla 
uğraşmazdık. Maalesef 
hala sebze ve meyveler-
de rutin kalıntı analizleri 
yapılmıyor. Hale ürün 
girişlerinde yapılması 
gereken bu analizler 
layıkıyla yapılmadığı 
gibi, hale girmeden 
pazarlara, marketlere 
giden sebze ve meyve 
oranı hale girenlerden 
miktar olarak daha fazla. 
Zirai ilaçlarda da beşeri 
ilaçlarda olduğu gibi 

karekod uygulaması 
zorunlu olmalı ve zirai 
ilaçlar Tarım ve Orman 
Bakanlığımız tarafından 
aynen Sağlık Bakanlığı-
mızın yaptığı gibi kontrol 
edilmelidir. Bu mümkün-
dür. Türkiye dünyada 
ilk kez beşeri (insani) 
ilaçlarda uygulanmış ve 
başarılı olmuştur. Hatta 
Tarım Orman Bakanlığı-
nın altyapısı yetersizse, 
Sağlık Bakanlığı bu 
kontrolü üstlenmelidir. 
Zira ne diyoruz; besinlerde ilaç gibi 
değerlendirilmelidir. Milattan önceden 
beri insan sağlığındaki önemi böyle 
değerlendirilmektedir.     

Çağdaş ülkelerde koruyucu sağlık 
hizmetleri, tedavi edici sağlık hizmet-
lerinden önce gelir ve bu anlayışla gı-
dalar bir anlamda “ilaç” gibi algılanır. 
Zira halkın sağlık düzeyini yükselt-
mek için sadece tedavi edici sağlık 
hizmetlerine öncelik verip, sağlıklılık 
koşullarını yaratan davranış, beslenme 
ve çevre koşullarına yeterince eğil-
memek tedavi edici hizmetlerin de 
istenen sonuca ulaşamamasına sebe-
biyet vereceği düşünülür. Bu durum-
da sağlıksız gıda ve çevre insanımızı 

hasta edecek, tedavisi 
için devlet çok daha 
fazla harcama yapma 
durumunda kalacaktır. 
Yani devlet insanımızı bir 
eliyle yapması gereken 
kontrolü layıkıyla yapa-
madığı için, diğer eliyle 
tedavi etmeye çalışa-
caktır.

Özellikle “sistemik 
etkili” tarım ilaçları çok 
sıkı denetlenmeli, kayıt 
altına alınmalıdır. 

Son Covid-19 pan-
demisinde de çok net anlaşıldığı gibi, 
tarım ürünleri stratejik öneme sahiptir. 
Bir anlamda siz bir tarım ülkesiyken, 
yabancı tohuma ve tarım ilacına 
bağımlı hale getirilmişseniz, bunun 
adını rahatlıkla “soğuk savaş” olarak 
koyabilirsiniz. İnsanları ha silahla öl-
dürmüşsünüz ha sahte ve nylon gıda 
ile, ikisinin arasında hiçbir fark yoktur 
kanımca.

Son söz olarak daha önce ifade 
ettiğim gibi, tüketici üreticiye bir an-
lamda alım garantisi verirken, tüketici 
de üretim süreçlerini denetleyebildiği 
bir sistem kurulabilmelidir. Bu da 
üretici ve karşısında tüketici koopera-
tiflerinin kurulması ile sağlanabilir. Şu 

anda özellikle bölgemiz-
de üretici kooperatifleri 
güçlüdür.. Ancak henüz 
bu kooperatifleri üretim 
prosedürleri açısından 
denetleye bilecek kabi-
liyette tüketici koope-
ratifleri organizasyonu 
yoktur. Umarım kurulabi-
lir ve tüketicinin hakla-
rını aynen üreticilerin 
haklarını koruyan üretici 
kooperatifleri gibi korur, 
sağlıklı, güvenli gıda 
tüketebilmesini sağlar.

Not: Gıdayı kontrol 
ederseniz insanları, ener-
jiyi kontrol edersiniz tüm 
kıtayı kontrol edebilirsi-
niz. - H. Kissinger (1974 
Plan for Food Control 
Genocide)

Enver OLGUNSOY
EBSO Meclis Üyesi

“SOĞUK SAVAŞ"
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Kadın cinayetlerinin cinsiyet ayrım-
cılığının ve çocuk istismarının çokça  
konuşulduğu zor zamanları yaşamanın  
azami gayreti  içindeyiz. Toplumsal cin-
siyet eşitsizliğine neden olan cinsiyetçi 
tutum ve davranışların  içinde yaşıyo-
ruz günlük hayatlarımızı... Cinsiyetçi 
ayrımın olmadığı güzel Türkçemizde, 
üçüncü tekil şahıs zamirinin yerini alan  
“O” zamiri ile kadın / erkek eşitliği tek 
bir harf ile ağızlarımızın içinden dökü-
lüverir büyük bir sadelikle...

Ve  yine kadının  evin içindeki ve de 
devletin yurt içindeki önemine atıfta 
bulunan şu atasözü ile ne güzel anlatır  
meramını geçmişlerimiz, “Evi ev eden 
avrattır, yurdu şen eden devlettir” 
diyerek...

İnsan hakları evrensel beyanname-
sinin birinci maddesi “Yaşamak ve öz-
gürlük”  der. Şöyle ki; “Bütün insanlar 
özgür, onur ve haklar bakımından eşit 
doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmış-
lardır, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla 
davranmalıdırlar.”

Oysa günümüz dünya düzeninde 
nefislerin ön plana çıktığı, unutulan 
akıl ve vicdan kavramlarının ancak 
devletlerin koyduğu kurallarla hatırla-
tıldığı, zorlama insan modelleri ile sıkça 
karşılaşır olduk.

Devletin koyduğu kurallar ile 
korunmaya muhtaç insanlar, zorla 
çalıştırılarak eğitim hakkından mahrum 
edilmiş çocuklar, ipotek altına alınmış 
savunmasız hayatları ve yaşam hakları 
ellerinden alınarak sayısal değerlerle 
ifade edilen yitirilmiş binlerce can...

Hafızalardan silinmeyen evladının 
gözleri önünde  katledilen Emine Bulut, 
ondan önce kaybedilen canlar ve de-
vam edegelen diğerleri...

Ve en son da çağıl çağıl çağlamak-
ta iken kurutulan Pınar... 

Adına ne dersek diyelim; namus 
cinayeti, töre cinayeti, kıskançlık  ya da 
tahrik... Hepsinin ortak adı ise “insan 
hayatına kast” olarak telaffuz edilmeli 
idi... Tıpkı, pandemi sürecinde maske 
takılmamasını insan hayatına kast 
olarak değerlendirdiğimiz gibi...

Maske takmama eyleminin bile bir 
ceza-i müeyyidesinin olması gibi, insan 

hayatına verilen her 
türlü zarar ve tahriba-
tın faillerine verilecek 
cezalardan da  elbette  
söz edilmeli idi...

İstanbul Sözleş-
mesi’nin ülkemizde 
imzaya açılmış olması 
ve Türkiye Cumhu-
riyeti Devleti olarak 
ilk imzalayan ülke 
olmamızın gururu ile 
de yüreklere su serpil-
mişti.

Dönemin hükü-
meti ve Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı 
tarafından üzerinde 
yoğun emeklerle ve 
çeşitli müzakereler yapılarak Mayıs 2011 
tarihinde imzalanan ve 2014 tarihinde 
yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi 
ile Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş 
ilkelerinden olan çağdaş, demokratik 
ve laik düzeni ile kadınların gücüne ve 
yapabilirliğine inanmış bir devlet düze-
ni geleneğini sürdürmüş olacaktı...

Çünkü İstanbul Sözleşmesi, kadına 
karşı şiddet ve aile içi şiddet konuların-
da temel standartları ve devletlerin bu 
konudaki yükümlülüklerini belirleyen 
bir uluslararası insan hakları sözleşme-
sidir...

Ailenin  korunması ve kadına karşı 
şiddetin önlenmesine dair 6284 sayılı 
kanunun hayatın içinde uygulanması 
ve kadın cinayetlerinden ve çocuk 
istismarından söz edilmeyecek güzel 
zamanlar yaşayacağımız umut ve bek-
lentisi içinde idik...

Türkiye’de son on yılda en fazla 
kadının öldürüldüğü acılı bir süreç için-
den geçtiğimiz yönündeki açıklamalara 
yazılı kaynaklardan ulaşmak mümkün... 
Kadınların öldürülmesine ve şiddet 
görmesine, yaradılışındaki farklı yanla-
rından ötürü insanların öldürülmesine, 
çocuk istismarı sayılarındaki artışa 
İstanbul Sözleşmesi ile dur denilecekti. 
Ve şiddet gören kadının şikayetinden 
vazgeçmesi halinde bile faillere gerekli 
cezaların verilmesi ile toplumu suç 
işlemekten alıkoymak gibi yapıcı ve 

onarıcı bir etkiye sahip 
olan bu sözleşme 
hükümlerinin uygulan-
ması ile toplumdaki 
gerilim azalacaktı.

Ne var ki her 
konuda ayrıştığımız, 
ayrıştırıldığımız gibi 
bu hayati konuda da, 
İstanbul Sözleşme-
si uygulanmalı mı, 
uygulanmamalı mı 
soruları gündemin baş 
sıralarında yerini aldı.

“İstanbul Söz-
leşmesi Yaşatır” ve 
“istismarın affı olmaz” 
sloganları ile hareket 
eden kadın dernekleri 

ile, “İstanbul Sözleşmesi iptal edilmeli” 
yönündeki fikriyat, yine iki karşı kutup 
oluşturmuştu.

AF kelimesinin içinde barındırdı-
ğı iyi niyete dair bütün güzel güzel 
hasletler ile; İSTİSMAR kelimesinin 
“iyi niyetin kötüye kullanılması” olarak 
bilinen manasını bir arada düşünmek 
mümkün olabilir miydi? Aynı minvalde 
düşünecek olursak; tecavüz kelimesi-
nin anlamı TDK’ya göre SALDIRI ise; 
haneye tecavüz eden hırsızla tapu 
devir teslimi için tapu dairesine gide-
meyeceğimiz gerçeği kadar gerçekti, 
tecavüzcüsü ile evlendirme dairesine 
gitmemek!.. Bu örnekleri çoğaltmak 
elbette  mümkün...  Mühim olan akıl, 
mantık, vicdan, merhamet ölçülerini 
baz alarak, yaşanacak hayatları onurla 
yaşayabilmek...

Euripides der ki; “En büyük bilgelik, 
kendine egemen olabilmektir. Aşkta, 
acıda, dostlukta, ölçütleri ve sınırları iyi 
bilmektir.”

Haddi aşmayacak ölçüt ve sınırları 
öğrenebilmek için, yurdum insanının 
anne kucağında başlayan, okul ocağın-
da devam eden eğitim yolculuğunun 
sevgi ve merhamet taşları ile inşa 
edilmesi gerekmektedir...

Evlerimizin ve yurdumuzun şen 
olacağı gelecek zamanlara; mutlu 
çocuklar yetiştirmek en büyük gayemiz 
olsun...

İhsan ÖZBELGE 
ÖZDURAN
EBSO Vakfı
Yönetim Kurulu Üyesi

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

konularını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.
“ “
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Görseli QR tarama uygulamasında  görüntüleyerek, 
EBSO Araştırma Müdürlüğü 2020 Temmuz ayı 
Ekonomik Bültenine erişebilirsiniz.

COVID-19 pandemisinde, 
küresel vaka sayısı 15 
milyonu aşarken, Dünya 

Sağlık Örgütü pek çok ülkede 
tedbirlerin gevşetilmesi sebebiyle 
durumun giderek daha kötü 
bir hal alacağı konusunda 
uyarıda bulundu. Özellikle, Eylül 
ayı ve sonbahar mevsiminin 
başlaması ile birlikte küresel bir 
ikinci dalganın başlayabileceği 
öngörülüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) 
COVID-19 pandemisinde yönelik, 
“2. Dünya Savaşı’ndan beri en 
büyük küresel ekonomik kriz 
ve gelirlerde 1870’den beri en 
büyük çöküşle karşı karşıyayız” 
açıklamasında bulundu. BM, söz 
konusu açıklamasının yanında, 
yetersiz sağlık sistemlerinin uzun 
yıllardır göz ardı edilmesinin 
yapısal eşitsizlikleri artırdığı 
sebebiyle dünyanın ne kadar 

kırılgan olduğunun net bir 
biçimde anlaşıldığını belirtti. 
Söz konusu yapısal eşitsizliklerin 
giderilmesine yönelik, Birleşmiş 
Milletler savunmasız ve düşük 
gelirli ülkelere destek için 
10,3 milyar dolar düzeyinde, 
tarihinin en büyük insani yardım 
çağrısında bulundu.

Uluslararası Para Fonu 
(IMF), G20 Gözlem Notu 
raporunu yayınlayarak; COVID-19 
pandemisinin yeni bir aşamaya 
girdiğini belirtti ve yoksulluk ile 
eşitsizliğin daha da kötüleşeceği 
konusunda uyarıda bulundu. 
Küresel ekonomik faaliyetin 
oldukça düşük bir düzeyden 
toparlanmaya başladığı açıklanan 
raporda, 2021 yılında ılımlı bir 
toparlanma beklense de, iflasların 
ve işsizliğin devam edeceğini 
belirtti. Ayrıca, yine rapora göre 
belirsizlik çok yüksek düzeyde 

olduğu için, pandeminin kötüye 
gitmesi, ekonomik öngörülerin 
de aşağı yönlü revize edilmesine 
sebep olabilir.

Pandeminin ekonomik etkileri 
konusunda açıklamada bulunan 
bir diğer kuruluş, Uluslararası 
Kredi Derecelendirme Kuruluşu 
Fitch Ratings oldu. Kuruluş, 
2020 yılı başından bu yana 
pandeminin olumsuz ekonomik 
etkileri sebebiyle 33 ülkenin 
kredi notunun düşürüldüğünü, 
40 ülkenin görünümünün de 
negatife dönüştürüldüğünü 
açıkladı. Fitch aynı zamanda 
119 ülkenin tümünde finansal 
pozisyonlarında bozulmalar 
görüldüğünü ve bu bozulmaların 
bütçe dengelerine de olumsuz 
yansıdığını açıkladı.

ABD
Vaka sayısında dünyada ilk 

Aşağıdaki görseli QR tarama uygulamasında görüntüleyerek, Araştırma Müdürlüğü

2017 Ekim ayı Ekonomik Bültenine erişebilirsiniz:

Küresel ekonomide 
belirsizlik sürüyor

GÖSTERGE
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sırada yer almaya devam eden 
ABD’de yayımlanan bir raporda 
COVID-19 sebebiyle işsizlik 
oranının gelecek 10 yıl boyunca 
yüksek düzeyde kalmaya devam 
edeceği öngörüldü. Raporda 
ayrıca 2020 yılının üçüncü 
çeyreğinde işsizliğin yüzde 14 ile 
zirve yapmasının beklendiği ifade 
edildi. Bu kapsamda, pandemiden 
vaka sayısında olduğu gibi uzun 
vadede ekonomik açıdan da en 
ciddi şekilde etkilenen ülkenin ABD 
olduğu anlaşılıyor.

ABD Hazine Bakanlığı, 
pandeminin ekonomik etkilerini 
azaltmaya yönelik yeni bir 
teşvik paketi hayata geçirmeye 
hazırlanırken, yeni paketin tutarının 
1 trilyon dolardan başlayacağı 
açıklandı. Yeni teşvik paketinin 
odağında istihdamın korunmasının 
yanı sıra, çocuklara daha fazla 
finansal kaynak ayrılması ve 
COVID-19 aşısının geliştirilmesi 
yer alıyor. Bununla birlikte, Hazine 
Bakanlığı artan işsizlik sigortasının 
süresi dolmadan işsiz kalanları 
koruyabilmek için yeni teşvik 
paketine ilişkin yasanın da kısa 
sürede uygulamaya alınacağını 
açıkladı. 

EURO BÖLGESİ | AB
AB Komisyonu, güncel olarak 

yayınladığı ekonomik tahminler 
raporunda Euro Bölgesi’nin 
küçülme tahminini aşağı yönlü 
revize ederek yüzde -7,7’den 
yüzde  -8,7’e indirdi. Öngörülenden 
daha derin durgunluk vurgusuyla 
yayınlanan raporda, Euro 
Bölgesi’nin 2020 yılında yüzde 
8,7 küçülmesinin ardından 2021’de 
yüzde 6,1 büyüyeceği tahmininde 
bulunuldu. Özellikle, bölgenin 
lokomotif ekonomisi Almanya’nın 
yüzde 6,3, Fransa’nın yüzde 
10,6, İspanya’nın yüzde 10,9 ve 
İtalya’nın yüzde 11,2 küçüleceğine 
yönelik tahminler dikkat çekti. 
Raporda yer alan yorumlara göre, 
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bir oranda daralması, pandemi 
nedeniyle ülke ekonomisinin İkinci 
Dünya Savaşı sonrası döneminin 
en sert resesyonuyla karşı karşıya 
olduğunu açık bir şekilde gösteriyor. 
Japonya ihracatının daralmasında 
özellikle ABD’ye yapılan otomobil 
ve otomobil parçalarına yönelik 
talebin azalması ve Çin’e yönelik 
genel talebin zayıflaması etkili oldu.

Japonya ekonomisine dair 
bir diğer olumsuz gösterge ise 
2020 yılının ilk yarısında, makina 
siparişlerinin yüzde 40 azalması 
oldu. Söz konusu azalma ile 
makina siparişleri, son 11 yılın en 
düşük düzeyine geriledi. Böylece, 
Japonya’nın Asya’da olduğu kadar 
küresel ölçekte de en olumsuz 
etkilenen ülkelerden biri olduğu 
anlaşılıyor.

ÇİN
Çin, pandemi sonrasında 

büyümeye dönen ilk büyük 
ekonomi olarak dikkat çekti. Ülkede 
GSYH, ikinci çeyrekte yüzde 2,6 
olan beklentinin üzerinde bir 
büyüme kaydederek, yıllık bazda 
yüzde 3,2 oranında arttı. Böylece, 
ilk çeyreğe göre belirgin bir 
iyileşme sağlanmış oldu.  Yılın ilk 
yarısı baz alındığında ise, ekonomi 

yüzde 1,6 gibi sınırlı bir düzeyde 
daralmış oldu. Ulusal İstatistik 
Bürosu, büyüme verisine dair 
yaptığı açıklamada,  ekonominin 
yılın ilk yarısında salgının olumsuz 
etkilerinin üstesinden geldiğini 
ve toparlanmanın ivme kazandığı 
ifadelerine yer verdi. Bu doğrultuda, 
toparlanmanın yılın ikinci yarısında 
ivme kazanarak devam etmesi 
bekleniyor.

Ülkede iyileşme kaydeden, bir 
diğer makroekonomik veri ise dış 
ticaret performansı oldu. Haziran 
ayında, düşüşün devam edeceği 
yönündeki beklentilere karşın yıllık 
bazda ihracat yüzde 0,5 ve ithalat 
ise yüzde 2,7 artış kaydetti. 

Diğer taraftan, Çin ve ABD 
arasındaki gerilimin yeniden 
tırmanışa geçmesi, gündemin 
bir diğer önemli maddesi oldu. 
Hong Kong Özel İdari Bölgesi’ne 
getirilen Ulusal Güvenlik Yasası 
sebebiyle Çin’in, Hong Kong’a 
baskı politikası uyguladığını iddia 
eden, ABD Başkanı Donald Trump, 
Çinli yetkililerle iş yapan tüm 
bankalara yaptırım uygulanmasını 
öngören bir yasa tasarısı onayladı. 
ABD’nin bu ve diğer konulardaki 
suçlamalarını değerlendiren Çin 
Dışişleri Bakanlığı ise “Çin’in hiçbir 

zaman ABD’nin yerini alma niyeti 
olmadığını ve iki ülkenin orta yolda 
buluşması gerektiğini” açıkladı. 
Çin-ABD gerginliğinin, 2020’nin 
ikinci yarısında da küresel piyasaları 
olumsuz etkilemesi bekleniyor.

HİNDİSTAN
Hindistan’da ekonomik aktivite 

ivme kaybetmeye devam ediyor. 
Yaygın karantina uygulamalarının 
yanı sıra, küresel ticaretteki 
daralma da Hindistan ekonomisini 
olumsuz etkiliyor. Güncel, ekonomik 
tahminlere göre ülkede GSYİH’nın 
2020-2021 mali yılında yüzde 
6,1 daralması bekleniyor. Söz 
konusu daralma, dünyanın en 
büyük ekonomisi olma yolunda 
ilerleyen Hindistan’ın hedeflerinin 
sekteye uğramasına sebep olabilir. 
Ülkedeki toplam borçların GSYİH 
içindeki oranının yüzde 90’a kadar 
çıkabileceğinin öngörülmesi de, bir 
diğer olumsuz ekonomik gelişme 
olarak dikkat çekti. 

Hindistan ekonomisine dair 
ülkede yapılan değerlendirmelerde, 
Hindistan Merkez Bankası’nın para 
basmaya devam etmesi halinde 
enflasyonun yüzde 12’ye kadar 
çıkabileceği öngörüldü. Bu açıdan, 
ülkenin enflasyonla teşvik sağlama 
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arasında sıkıştığı değerlendirmesi 
yapılıyor. 

15. kez gerçekleştirilen, 
Hindistan-AB zirvesinde, Hindistan 
Başbakanı Modi, pandemi sonrası 
dünya için atılacak ekonomik 
adımlara yönelik farklı bir yaklaşım 
sergiledi. Yeni kurulacak ekonomik 
sistemde, Hindistan-AB ilişkilerinin 
geliştirilmesini çok önemsediğini 
belirten Başbakan, sağlanacak 
yeni anlaşmaların ekonomik 
problemlerin de üstesinden 
gelinmesine yarayacağını belirtti.  

GÜNEY KORE
Güney Kore, hanehalkı 

borçluluğunun GSYİH içindeki payı 
açısından %98’lik oranla dünyada 
ilk sıraya yükseldi. Pandeminin 
etkisiyle, borçlanmanın artması ve 
GSYİH’nın daralması, borçluluğun 
artmasında etkili oldu.

Güney Kore Merkez Bankası, 
güncel para politikası kurulu 
toplantısında, faiz oranlarını 
değiştirmeyerek rekor düşük 
seviye olarak nitelendirilen yüzde 
0,5 oranında tutmaya devam etti. 
Merkez Bankası, ülke ekonomisinin 
yüksek belirsizliklerle ve risklerle 
karşı karşıya olduğunu belirterek, 
pandemiye ilişkin risklerin 
tamamen geride kalan, her türlü 
para ve maliye politikasının 
kullanılabileceğini belirtti. Merkez 
Bankası’nın ayrıca, 2020 yılı 
daralma tahmini yüzde -0,2’den 
yüzde -2,1’e düşürmesi de dikkat 
çekti. 

BREZİLYA
Vaka sayısında, dünyada en üst 

sıralarda yer almaya devam eden 
Brezilya’da pandeminin ekonomik 
etkileri de derinleşiyor. Özellikle, 
sanayi kesimi süreçten olumsuz 
etkileniyor. Brezilya Otomobil 
Üreticileri Derneği’nin, yılın ilk 
yarısında otomotiv üretiminin 
yüzde 50 daraldığını ifade etmesi, 
sanayideki daralmanın açık bir 
olumsuz göstergesi olarak dikkat 
çekti.

Pandeminin, Brezilya 
ekonomisindeki bir diğer olumsuz 
etkisi dış ticaret üzerinde oldu. Ülke 
genelinde yapılan bir araştırma, dış 
ticaret firmalarının yüzde 70’inin 
karlarında azalma olduğunu ortaya 
koydu. Söz konusu gelir kaybında 
ihracat gelirlerinin yüzde 57 
oranında düşmesi etkili oldu.  

Brezilya’da Haziran ayı tüketici 
enflasyonu aylık bazda yüzde 0,3, 
yıllık bazda ise yüzde 2,1 gibi sınırlı 
bir artış kaydetti. Söz konusu sınırlı 
artışta, havayolları harcamalarında 
ve enerji fiyatlarında son 22 yılın 
en büyük düşüşünün kaydedilmesi 
etkili oldu. Uluslararası seyahat 
kısıtlamalarının, Brezilya enflasyonu 
üzerinde etkili olmaya devam 
etmesi bekleniyor. 

RUSYA
Rusya’da pandeminin olumsuz 

etkileri devam ediyor. Devlet 
Başkanı Putin, ülkede tam 
zamanlı çalışma düzenine geri 
dönüldüğünü ancak işsizliğin 
hala yüksek seyretmeye devam 

ettiğini açıkladı.  Bununla birlikte, 
virüsün ülke ekonomisini olumsuz 
etkilemeye devam ettiğini belirten 
Putin, etkin mücadele politikalarını 
sürdürmeye devam edeceklerini, 
ancak ekonomideki tüm sorunların 
çözülmesinin kısa vadede imkansız 
olduğunu açıkladı. Pandeminin 
yarattığı küresel daralma yanında, 
enerji fiyatlarındaki gerileme 
de Rusya ekonomisini olumsuz 
etkiliyor.

Rusya Ekonomi Bakanlığı, 
2020’de ülke ekonomisinin 
yüzde 4,8 oranında daralacağı 
öngörüsünde bulundu. Ekonomi 
Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 
daralmada özellikle yılın ilk 
yarısındaki karantina ve tedbir 
uygulamaları etkili olurken, yılın 
ikinci yarısında beklenen ılımlı 
toparlanma daralmayı yıllık bazda 
frenleyecek. Ayrıca, Ekonomi 
Bakanlığı’nın güncel gelişmeleri 
referans alarak, 2020-2021 yılına 
yönelik yeni politikalara yön vermek 
üzere, Ağustos ayında yeni bir 
açıklamada bulunması bekleniyor.
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Avrupa Komisyonu Başkanı 
Ursula von der Leyen ile 
Avrupa Konseyi Başkanı 

Charles Michel, dört gün süren 
zirvenin sonunda varılan anlaşmayı 
basın toplantısında kamuoyuna 
duyurdu.

Avrupa Birliği liderleri, 
Brüksel’de dört gün süren zirvede 
koronavirüs salgınından en 
fazla zarar gören Güney Avrupa 
ülkelerinin desteklenmesi amacıyla 
oluşturulacak 750 milyar Euro’luk 
“Koronavirüs Onarım Fonu” 
üzerinde anlaştı.

Son yirmi yıldaki en uzun 
zirvede, bu paranın 390 milyar 
Euro’sunun hibe, 360 milyar 
Euro’sunun da kredi olarak 
dağıtılması kararlaştırıldı.

Almanya ve Fransa’nın 
girişimiyle hazırlanan koronavirüs 
kurtarma paketindeki 750 milyar 
Euro’luk fonun üçte birinin 
salgından en fazla etkilenen ülkelere 
kredi olarak verilmesi, geri kalan 
500 milyar Euro’nun da hibe 
edilmesi öngörülüyordu.

Ancak “Tutumlu Dörtlüler” 
olarak bilinen İsveç, Danimarka, 
Avusturya ve Hollanda’ya ek olarak 
Finlandiya, bu paranın siyasiler 
tarafından doğru kullanılmayacağı 
endişesiyle hibe miktarına karşı çıktı.

Hollanda Başbakanı Mark 
Rutte’nin liderliğindeki grup, 375 
milyar Euro’luk limitte ısrar etti ve 
bunun belli koşullara bağlanmasını 
istedi. İtalya ve İspanya gibi ülkeler 
ise 400 milyar euronun altına 
inmedi.

Fransa Cumhurbaşkanı 
Emmanuel Macron’un bir aşamada 
masaya yumruğunu vurarak 

“Tutumlu Dörtlüleri” Avrupa 
projesini tehlikeye atmakla suçladığı 
bildirildi.

Diğer bir anlaşmazlık konusu 
ise yardım alacak ülkelerin hukukun 
üstünlüğü ilkesine saygı göstermesi 
şartının getirilmek istenmesi oldu.

Macaristan ve Polonya, yardımın 
belli demokratik ilkelere uyulması 
şartına bağlanması halinde kurtarma 
paketini veto etme tehdidinde 
bulundu.

Zirve sonunda hibe miktarı 390 
milyar Euro olarak kararlaştırıldı. 

Fransız haber ajansı AFP’ye göre 
üye ülkelerin çoğunluğunun karşı 
çıkması halinde birlik harcama 
planlarını geri çevirebilecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 
anlaşmayı “Avrupa için tarihi 
bir gün” diye niteledi. Belçika 
Başbakanı Sophie Wilmes, “AB 
geleceği için daha önce hiç bu kadar 
yatırım yapmamıştı” dedi. Komisyon 
Başkanı Michel de birlik üyelerinin 
“kolektif bir sorumluluk göstererek 
ortak geleceğe inançlarını teyit 
ettiğini” söyledi.

AB liderleri son 20 yılın en zorlu zirvesinde, 750 milyar Euroluk koronavirüs 
kurtarma fonunda uzlaştı.

Avrupa Birliği, üyelerini COVID-19’un yol açtığı 
zarara karşı 750 milyar Euro fonlayacak
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fazla zarar gören Güney Avrupa 
ülkelerinin desteklenmesi amacıyla 
oluşturulacak 750 milyar Euro’luk 
“Koronavirüs Onarım Fonu” 
üzerinde anlaştı.

Son yirmi yıldaki en uzun 
zirvede, bu paranın 390 milyar 
Euro’sunun hibe, 360 milyar 
Euro’sunun da kredi olarak 
dağıtılması kararlaştırıldı.

Almanya ve Fransa’nın 
girişimiyle hazırlanan koronavirüs 
kurtarma paketindeki 750 milyar 
Euro’luk fonun üçte birinin 
salgından en fazla etkilenen ülkelere 
kredi olarak verilmesi, geri kalan 
500 milyar Euro’nun da hibe 
edilmesi öngörülüyordu.

Ancak “Tutumlu Dörtlüler” 
olarak bilinen İsveç, Danimarka, 
Avusturya ve Hollanda’ya ek olarak 
Finlandiya, bu paranın siyasiler 
tarafından doğru kullanılmayacağı 
endişesiyle hibe miktarına karşı çıktı.

Hollanda Başbakanı Mark 
Rutte’nin liderliğindeki grup, 375 
milyar Euro’luk limitte ısrar etti ve 
bunun belli koşullara bağlanmasını 
istedi. İtalya ve İspanya gibi ülkeler 
ise 400 milyar euronun altına 
inmedi.

Fransa Cumhurbaşkanı 
Emmanuel Macron’un bir aşamada 
masaya yumruğunu vurarak 

“Tutumlu Dörtlüleri” Avrupa 
projesini tehlikeye atmakla suçladığı 
bildirildi.

Diğer bir anlaşmazlık konusu 
ise yardım alacak ülkelerin hukukun 
üstünlüğü ilkesine saygı göstermesi 
şartının getirilmek istenmesi oldu.

Macaristan ve Polonya, yardımın 
belli demokratik ilkelere uyulması 
şartına bağlanması halinde kurtarma 
paketini veto etme tehdidinde 
bulundu.

Zirve sonunda hibe miktarı 390 
milyar Euro olarak kararlaştırıldı. 

Fransız haber ajansı AFP’ye göre 
üye ülkelerin çoğunluğunun karşı 
çıkması halinde birlik harcama 
planlarını geri çevirebilecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 
anlaşmayı “Avrupa için tarihi 
bir gün” diye niteledi. Belçika 
Başbakanı Sophie Wilmes, “AB 
geleceği için daha önce hiç bu kadar 
yatırım yapmamıştı” dedi. Komisyon 
Başkanı Michel de birlik üyelerinin 
“kolektif bir sorumluluk göstererek 
ortak geleceğe inançlarını teyit 
ettiğini” söyledi.

AB liderleri son 20 yılın en zorlu zirvesinde, 750 milyar Euroluk koronavirüs 
kurtarma fonunda uzlaştı.

Avrupa Birliği, üyelerini COVID-19’un yol açtığı 
zarara karşı 750 milyar Euro fonlayacak
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Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Yönetim Kurulu, finansal desteğe yıllık erişim limitlerinde 
geçici artış yapılmasını onayladı.

72 ülkeden 
başvuru alan IMF, 
finansal desteğe 

erişim limitlerinde 
geçici artışa gitti

IMF'den yapılan açıklamada, Genel 
Kaynaklar Hesabı ile Yoksulluğu 
Azaltma ve Büyüme Fonu'ndaki 

kaynaklara erişimin yıllık limitlerinde 
geçici artışa gidildiği belirtildi. 

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) 
salgınının ekonomik etkilerinin 
benzeri görülmemiş sayıda ülkenin 
IMF'den finansal destek istemesiyle 
sonuçlandığına işaret edilen 
açıklamada, 13 Temmuz 
itibarıyla 72 ülkenin IMF'nin 
finansal desteğinden 
yararlandığı ve önümüzdeki 
aylarda başka destek 
taleplerinin de gelmesinin de 
beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, IMF 
kredilerinin kaynaklara erişim 
konusunda yıllık bir limite 
tabi olduğu anımsatılarak, 
Kovid-19 salgınının başından 
bu yana IMF'den mali destek 

alan çoğu ülkenin ilgili erişim 
limitine ulaştığı veya ulaşmaya 
yakın olduğu aktarıldı.

Salgının yarattığı benzersiz 
koşullar dikkate alınarak IMF 
Yönetim Kurulu'nun yıllık erişim 
limitlerinde geçici artışa gittiği 
belirtilen açıklamada, artırılan yıllık 
erişim limitlerinin 6 Nisan 2021'e 
kadar yürürlükte kalacağı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu artışın 
üye ülkelerin bu süre zarfında daha 
yüksek seviyede finansal destek 
almalarını sağlayacağı ifade edildi.

IMF'nin açıklamasında, Genel 
Kaynaklar Hesabı'ndaki yıllık erişim 
limitlerinde kotanın yüzde 145'inden 
245'ine, Yoksulluğu Azaltma ve 
Büyüme Fonu'ndaki yıllık erişim 
limitinde de kotanın yüzde 

100'ünden yüzde 150'sine 
artışının desteklendiği 
kaydedildi.

Hızlı Kredi Kolaylığı 
kapsamındaki ödeme 
sayısındaki limitin de 6 Nisan 
2021'e kadar geçici olarak 
askıya alındığı belirtilen 
açıklamada, bu kararın da acil 
durum finansmanının IMF'nin 
en yoksul üye ülkelerine daha 
sık sağlanmasına olanak 
tanıyacağı aktarıldı.



54 TEMMUZ 2020

GÖSTERGE

Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası'nca 
(TCMB) Zorunlu 

Karşılıklar Hakkında 
Tebliğ'de Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğe 
ilişkin, "Normalleşme 
sürecinin bir parçası 
olarak, finansal istikrarın 
desteklenmesi amacıyla, 
yabancı para zorunlu 
karşılık oranlarının 
tüm bankalar için tüm 
yükümlülük türlerinde ve 
vade dilimlerinde 300 
baz puan artırılmasına 
karar verilmiştir" ifadeleri 
kullanıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 
tebliğde, Zorunlu Karşılıklar 
Hakkında Tebliğ’in 6'ncı maddesinin 
ikinci fıkrası zorunlu karşılık oranları 
yabancı para yükümlülüklerinde 
değişikliğe gidildi.

Tebliğde yapılan değişiklik şöyle:
"Mevduat/katılım fonu (yurt dışı 

bankalar mevduatı/katılım fonu 
hariç) vadesiz, ihbarlı, 1, 3 ve 6 aya 
ve 1 yıla kadar vadeli yüzde 22, 1 
yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yüzde 
18, müstakrizlerin fonları yüzde 
22, diğer yükümlülükler (yurt dışı 
bankalar mevduatı/katılım fonu 
dahil) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli 
yüzde 24, 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) 
vadeli yüzde 19, 3 yıla kadar (3 yıl 
dâhil) vadeli yüzde 14, 5 yıla kadar 
(5 yıl dâhil) vadeli yüzde 10, 5 
yıldan uzun vadeli yüzde 8."

Aynı tebliğin 10/A ikinci 
fıkrasında yapılan değişiklik 
ile kredi büyüme oranları 

söz konusu maddenin birinci 
fıkrasında belirtilen koşulları 
sağlayan bankaların yabancı para 
yükümlülükleri için uygulanacak 
oranlar şöyle belirlendi:

"Mevduat/katılım fonu (yurt dışı 
bankalar mevduatı/katılım fonu 
hariç) vadesiz, ihbarlı, 1, 3 ve 6 aya 
ve 1 yıla kadar vadeli yüzde 15, 1 
yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yüzde 
11, müstakrizlerin fonları yüzde 
15, diğer yükümlülükler (yurt dışı 
bankalar mevduatı/katılım fonu 
dahil) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli 
yüzde 19, 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) 
vadeli yüzde 14, 3 yıla kadar (3 yıl 
dâhil) vadeli yüzde 9, 5 yıla kadar 
(5 yıl dâhil) vadeli yüzde 5, 5 yıldan 
uzun vadeli yüzde 3."

Konuya ilişkin TCMB'den 
yapılan açıklamada ise yabancı 
para zorunlu karşılık oranlarının, 
tüm bankalar için tüm yükümlülük 
türlerinde ve vade dilimlerinde 300 
baz puan artırıldığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar 
kaydedildi:

"Koronavirüs 
(Kovid-19) salgınının 
olumsuz etkilerinin 
sınırlandırılması amacıyla 
17 Mart 2020 tarihinde 
açıklanan tedbirler 
çerçevesinde, reel kredi 
büyüme koşullarını 
sağlayan bankalar için 
yabancı para zorunlu 
karşılık oranları 500 
baz puan indirilmiş, 
5,1 milyar ABD doları 
karşılığı likidite serbest 
bırakılmıştı. Buna ek 
olarak, reel kredi büyüme 

koşullarını ilk defa sağlayan 
bankalara yaklaşık 9,2 milyar ABD 
doları karşılığı likidite verilmiş, 
böylece bankacılık sistemine toplam 
14,3 milyar ABD doları karşılığı 
likidite sağlanmıştır.

Bu defa, normalleşme sürecinin 
bir parçası olarak, finansal istikrarın 
desteklenmesi amacıyla, yabancı 
para zorunlu karşılık oranlarının 
tüm bankalar için tüm yükümlülük 
türlerinde ve vade dilimlerinde 
300 baz puan artırılmasına karar 
verilmiştir. Alınan bu kararla, 
piyasadan yaklaşık 9,2 milyar 
ABD doları tutarında döviz ve 
altın cinsinden likidite çekilmesi 
beklenmektedir."

Açıklamada, söz konusu 
değişikliğin, tesisi 24 Temmuz 
2020 tarihinde başlayan olan 10 
Temmuz 2020 tarihli yükümlülük 
döneminden itibaren geçerli olacağı 
bildirildi.

TCMB’nin yayınladığı tebliğde, “yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm bankalar için tüm 
yükümlülük türlerinde ve vade dilimlerinde 300 baz puan artırılmasına karar verildiği” belirtildi.

TCMB’den yabancı para zorunlu 
karşılık oranlarında değişiklik
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Haziran ayında tüketici güven endeksi 62,6 olurken reel kesim güven endeksi de bir önceki aya 
göre 15,7 puan artarak 92,6 seviyesinde gerçekleşti. Ekonomik güven endeksi ise Mayıs ayında 

61,7 iken, Haziran ayında yüzde 19,1 oranında artarak 73,5 değerine yükseldi.

Güven endeksleri Haziran’da 
yukarı yönlü seyretti

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası işbirliği ile 

yürütülen tüketici eğilim anketi 
sonuçlarından hesaplanan mevsim 
etkilerinden arındırılmış tüketici 
güven endeksi, Haziran ayında 62,6 
oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin 
hanenin maddi durum beklentisi 
endeksi Mayıs ayında 79,2 iken, 
Haziran ayında yüzde 0,8 oranında 
artarak 79,9’a yükseldi. Gelecek 
12 aylık döneme ilişkin genel 
ekonomik durum beklentisi endeksi 
ise Mayıs ayında 81,8 iken, Haziran 
ayında yüzde 4,5 oranında artarak 
85,5 olarak ölçüldü.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin 
tasarruf etme ihtimali endeksi 
Mayıs ayında 21,7 iken, Haziran 
ayında yüzde 6,5 oranında artarak 
23,1 oldu.

Aylık tüketici eğilim anketi ile 
tüketicilerin maddi durum ve genel 
ekonomiye ilişkin mevcut durum 
değerlendirmeleri ile gelecek 
dönem beklentileri, harcama ve 
tasarruf eğilimleri ölçülüyor.

Anket sonuçlarından 
hesaplanan tüketici güven endeksi 
0-200 aralığında değer alabiliyor. 
Tüketici güven endeksinin 100’den 
büyük olması tüketici güveninde 
iyimser durumu,100’den küçük 
olması tüketici güveninde kötümser 
durumu gösteriyor.

Reel kesim güven endeksi 
ise 2020 Haziran döneminde bir 
önceki aya göre 15,7 puan artarak 
92,6 seviyesinde gerçekleşti. 
Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası’nın iktisadi yönelim 
istatistikleri kapsamında açıklanan 
rakamlara göre reel kesim güven 
endeksi, 2020 yılı haziran ayında 
92,6 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket 
sorularına ait yayılma endeksleri 
incelendiğinde, genel gidişat, 
gelecek üç aydaki üretim hacmi, 
gelecek üç aydaki ihracat sipariş 
miktarı, mevcut mamul mal 
stoku, mevcut toplam sipariş 
miktarı, gelecek üç aydaki toplam 
istihdam miktarı, son üç aydaki 
toplam sipariş miktarı ve sabit 
sermaye yatırım harcamasına 

ilişkin değerlendirmeler endeksi 
artış yönünde etkilerken, endeksi 
azalış yönünde etkileyen alt endeks 
bulundu.

Türkiye ekonomisinin 
bulunduğu durumu yorumlamak 
adına önemli bir metrik olan 
Ekonomik Güven Endeksi ise Mayıs 
ayında 61,7 iken, Haziran ayında 
yüzde 19,1 oranında artarak 73,5 
değerine yükseldi. Ekonomik güven 
endeksindeki artış, tüketici, reel 
kesim (imalat sanayi), hizmet, 
perakende ticaret ve inşaat sektörü 
güven endekslerindeki artışlardan 
kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir 
önceki aya göre Haziran ayında 
yüzde 5,2 oranında artarak 62,6 
değerini, reel kesim güven endeksi 
bir önceki aya göre yüzde 22,2 
oranında artarak 89,8 değerini, 
hizmet sektörü güven endeksi 
yüzde 8,5 oranında artarak 55,5 
değerini, perakende ticaret sektörü 
güven endeksi yüzde 9,3 oranında 
artarak 86,4 değerini, inşaat 
sektörü güven endeksi yüzde 33,1 
oranında artarak 78,0 değerini aldı.
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Ege’nin Haziran ayı ihracatı 
1 milyar 30 milyon dolar

2020 yılının ilk yarısını 5 milyar 881 milyon dolar 
ihracat rakamıyla geride bırakan Ege Bölgesi 
firmaları, son bir yıllık dönemde Türkiye’ye 12 

milyar 682 milyon dolar döviz kazandırdı.
Haziran ayında Ege İhracatçı Birlikleri’ne bağlı 

firmaların sanayi ürünleri ihracatı yüzde 8’lik artışla 
483 milyon dolardan, 522 milyon dolara çıkarken, 
en çok artış tarım ürünlerinde yaşandı. Tarım 
ihracatçıları 2019 yılı Haziran ayında 302 milyon 
dolar olan ihracatlarını, 2020 yılı Haziran ayında 

Haziran ayında başarılı bir performans sergileyen Egeli firmalar, yılın altıncı ayında 
ihracatlarını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 21 oranında artırdı. Ege Bölgesi, 

Haziran’da 1 milyar 30 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.
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Haziran’da 1 milyar 30 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.
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yüzde 43’lük artışla 433 milyon dolara 
taşıdılar. Madencilik sektörü ihracatı 
ise; yüzde 13’lük gelişimle 74 milyon 
dolara çıktı.

Hazırgiyim zirveye çıktı
Ege İhracatçı Birlikleri çatısı 

altındaki 12 ihracatçı birliğinin 11 
tanesi Haziran ayında ihracatını 
arttırmayı başarırken, Ege Hazırgiyim 
ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 104 
milyon dolarlık ihracatla 3 ay aranın 
ardından zirveye çıktı.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller 
İhracatçıları Birliği, Haziran ayında 
ihracatını yüzde 8 arttırarak 98 milyon 
281 bin dolara taşıdı ve zirve ortağı 
oldu.

2019 ve 2020 yıllarında Ege 
Bölgesi’nin ihracat artış rekortmeni 
olan Ege Hububat Bakliyat Yağlı 
Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği Haziran ayında yeni bir rekora 
daha imza attı. Hububat, bakliyat ve 
yağlı tohumlar sektörü yakaladığı 
yüzde 179’luk ihracat artış hızıyla 
ihracatını 47,7 milyon dolara taşırken, 
son 1 yıllık dönemdeki ihracatı 500 
milyon doları aşarak 514 milyon 
dolara yükseldi.

Yaş meyve, sebze ve 
mamullerinde istikrar
Pandemi döneminde ihracatını 

arttırabilen sayılı sektörler arasında 
yer alan Ege Yaş Meyve Sebze 
İhracatçıları Birliği, Haziran ayında 
yüzde 36 artışla hanesine 90 milyon 
dolarlık ihracatı yazdırdı. EYMSİB, 
Haziran ayında EİB bünyesindeki 7 
tarım birliği arasında en fazla ihracat 
gerçekleştiren birlik oldu.

Tütün ihracatı yüzde 43 arttı
Ege Tütün İhracatçıları Birliği, 

Haziran ayında ihracatını yüzde 43’lük 
artışla 81,5 milyon dolara taşırken 
EİB bünyesinde 12 ihracatçı birliği 
arasında dördüncü sıranın sahibi 
oldu. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal 
Mamuller İhracatçıları Birliği 78,7 
milyon dolarlık ihracata imza attı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği, 

Haziran ayında 74 milyon dolarlık 
ihracat performansı gösterirken, Ege 
Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri 
İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 
34’lük artışla 62 milyon dolara taşıdı.

Kuru meyve ihracatı 
yüzde 47 arttı
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri 

İhracatçıları Birliği, yeni normalleşme 
döneminde ihracatını yüzde 47’lik 
artışla 58,4 milyon dolara yükseltti.

Haziran ayında, Ege Tekstil ve 
Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 16,4 
milyon dolar ihracatı kayda alırken, 
Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları 
Birliği ihracatını yüzde 24 arttırdı ve 
12,7 milyon dolar dövizi Türkiye’ye 
kazandırdı. Ege Deri ve Deri Mamulleri 
İhracatçıları Birliği Haziran ayında, 8,3 
milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

“Temmuz’da artış sürecek”
Yeni normal dönemde dünya 

genelinde ihraç pazarlarında talep 
düşüşleri yaşandığını belirten Ege 
İhracatçı Birlikleri Koordinatör 
Başkanı Jak Eskinazi, Haziran ayında 
dünya genelinde atılan normalleşme 
adımlarıyla birlikte talep artışı 
yaşandığını, Haziran ayındaki ihracat 
artışının Temmuz ayında da devamını 
beklediklerini kaydetti.

Türk ihracatçılarının yeni 
normal dönemine çok hızlı adapte 
olduklarının altını çizen Eskinazi, 
“İhraç ürünlerimizi pazarlamak 
için dijital fuarlar, ticaret heyetleri 
düzenlemeye başladık. Türk 
ihraç ürünlerimizin tanıtımını 
gerçekleştiriyoruz ve ihracatımızı 
devam ettiriyoruz. Ticaret 
Bakanlığı’nın bu süreçte sanal fuarlar, 
ticaret heyetleri ve e-ticaret sitelerine 
üyelik desteğini devreye alması 
ihracatçılarımızın elini güçlendirdi. 
2020 yılının ikinci yarısında talep 
artışına bağlı olarak, ihracatta 
yaşanacak toparlanma ile Ege 
İhracatçı Birlikleri olarak 2020 yılı için 
belirlediğimiz 15 milyar dolar ihracat 
hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz” 
diye konuştu.
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Türkiye’nin ihracatı 2020 yılı Haziran ayında 
yüzde 15,8 artışla 13 milyar 469 milyon 
Dolar oldu. Mayıs ayına göre yüzde 35,2 ile 

ihracatta rekor artış hızı elde edildi. Haziran’da 
1.443 firma ilk kez ihracat gerçekleştirirken 27 
sektörün 24’ü ihracatta artış sağladı. Fındık ve 
mamulleri, hububat, mücevher, gemi ve yat, 
süs bitkileri sektörleri ihracatlarını aylık bazda 
yüzde 50’nin üzerinde artırırken, en çok ihracat 
gerçekleştiren ilk beş sektör otomotiv, kimyevi 
maddeler, hazırgiyim, çelik ve elektrik-elektronik 
oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Haziran 
ayı verileri uyarınca Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) 
göre Türkiye’nin Haziran ayı ihracatı yıllık yüzde 
15,8 artışla 13 milyar 469 milyon dolar oldu. Mayıs 
ayına göre artış oranı yüzde 35,2 ile rekor kırdı. Son 
altı aylık ihracat ise yüzde 15,1 düşüşle 75 milyar 55 
milyon dolar oldu.

İhracatçı firmalar
Haziran ayında 1.443 firma daha ihracatçı 

konumuna geldi ve ilk kez dışsatım faaliyeti 

gerçekleştirdi. İhracata yeni başlayan bu firmalar, 
Haziran ayında 101 milyon 384 bin dolarlık ihracat 
gerçekleştirdi. Firma özelinde bakıldığında, Haziran 
ayı içerisinde toplam 38 bin 373 firma ihracat 
gerçekleştirdi.

144 ülkeye ihracat 2,43 milyar dolar arttı
Türkiye, küresel ticaretteki olumsuz tabloya 

rağmen Haziran ayında 144 ülkeye ihracatını 2,43 
milyar dolar artırmayı başardı. Bu 144 ülkenin 
119’unda artış yüzde 10’un, 61’inde ise yüzde 
50’nin üzerinde gerçekleşti. Bu ülkeler arasında, 
geçtiğimiz yılın Haziran ayına göre 304 milyon 
dolar ihracat artışıyla Birleşik Krallık, 272 milyon 
dolar ihracat artışıyla Amerika Birleşik Devletleri ve 
162 milyon dolar ihracat artışıyla İsrail dikkat çekti.

Otomotiv liderliği sürdürdü
Haziran ayının lideri, 2 milyar 16 milyon dolarlık 

ihracat ile yine otomotiv sektörü olurken, 1 milyar 
425 milyon dolar ihracat ile kimyevi maddeler 
sektörü ikinci, 1 milyar 358 milyon dolara ulaşan 
hazırgiyim sektörü üçüncü, 1 milyar 129 milyon 

Türkiye’nin 
Haziran ihracatı 

13,4 milyar dolar
Türkiye’nin Haziran ayı ihracatı yıllık yüzde 15,8 artışla 13 milyar 469 milyon dolar oldu. 

Mayıs ayına göre artış oranı yüzde 35,2 ile rekor kırdı. Son altı aylık ihracat ise yüzde 15,1 
düşüşle 75 milyar 55 milyon dolar oldu.
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dolar ile çelik sektörü dördüncü 
ve 903 milyon dolar ile elektrik-
elektronik sektörleri beşinci 
oldu. Haziran ayının en güçlü 
performansına imza atanlar ise 
yüzde 69,3 artışla 128,4 milyon 
dolar ihracata ulaşan fındık ve 
mamülleri, yüzde 66 artışla 572,4 
milyon dolara ulaşan hububat, 
yüzde 60,2 artışla 345,1 milyon 
dolara ulaşan mücevher, yüzde 
58,8 artışla 88 milyon dolara ulaşan 
gemi ve yat, yüzde 55,2 artışla 6 
milyon dolara ulaşan süs bitkileri 
sektörleri oldu.

Sektörlerde tablo 
tersine döndü
Haziran ayı özelinde sektörlerin 

ihracat performanslarına 
bakıldığında en kötünün geride 
kaldığı yorumları yapıldı. Mayıs 
ayında 27 sektörün 25’i ihracatta 
düşüş yaşarken, Haziran ayında 
27 sektörün 24’ü ihracatta artış 
sağladı.

Liste başı Almanya
Haziran ayında ihracatçılar, 

ülkemizin bayrağını 202 ülke ve 
bölgede dalgalandırmayı başardı. 
En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 
üç ülke ise 1 milyar 293 milyon 
dolar ile Almanya, 1 milyar 13 
milyon dolar ile İngiltere ve 792 
milyon dolar ile Amerika Birleşik 
Devletleri oldu. İlk 10 ülkenin 
ihracattaki payı yüzde 49,4 
olurken, ilk 20 ülkede bu pay 

yüzde 67’ye yükseldi.  Aralarında 
Amerika Birleşik Devletleri, 
Almanya, İtalya ve Hollanda’nın da 
yer aldığı tam 17 ülkeye her sektör 
ihracat gerçekleştirmeyi başardı. 
En büyük pazar olan Avrupa 
Birliği’nin ihracattaki payı 6,53 
milyar dolarlık bir hacim ile yüzde 
48,5 seviyesine düştü.

İller bazında rakamlar
İllerin ihracatına bakıldığında; 

haziran ayında 68 il ihracatını 
artırdı. En çok ihracat 
gerçekleştiren ilk üç il sırasıyla; 5 
milyar 404 milyon dolarla İstanbul, 
931 milyon dolarla Bursa ve 865 
milyon dolarla Kocaeli oldu. En 
dikkat çekici artışlar ise; yüzde 631 
artışla 54 milyon dolar ihracata 
imza atan Kastamonu, yüzde 293 
artışla 6 milyon dolara ulaşan Van 
ve yüzde 208 artışla 1,5 milyon 
dolar ihracat yapan Kırıkkale’de 
yaşandı. Kastamonu hazırgiyim 
sektörü ihracatını 11 kat artırırken, 
Van’da madencilik sektörü 
ihracatını 161 katına çıkarttı. 
Kırıkkale’de makine sektörünün 
ihracatını yüzde 44 artırdığı 
görüldü.

Ay boyunca 174 ülkeye ihracatta 
4 milyar 219 milyon TL tutarında 
ihracat gerçekleştirildi. 6.416 firma 
ihracat işlemlerinde Türk Lirasını 
tercih etti. Miktar bazında ihracat 
ise haziranda geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 28,3 artışla 12,5 
milyon ton olarak gerçekleşti. Son 

olarak, haziran ayında Euro Dolar 
paritesinin negatif etkisi 31 milyon 
771 bin dolar oldu.

COVID-19 salgınının dünya 
ekonomisindeki etkilerini 
değerlendiren TİM Başkanı İsmail 
Gülle, “Uluslararası kuruluşlar, 
salgının küresel ekonomiye 
etkilerine dair beklentilerini 
negatif yönde revize etmeye 
devam ediyorlar. IMF, 2020 yılı 
için küresel ekonomik daralma 
beklentisini yüzde 3’ten yüzde 
4,9’a, Fitch ise yüzde 3,9’dan 
yüzde 4,6’ya revize ederken Dünya 
Bankası ekonominin bu yıl yüzde 
5,2 küçülmesini öngörüyor. Hedef 
pazarlarımız arasında yer alan 
birçok ülke ekonomisinin de 2020 
yılında önemli ölçüde küçülme ile 
karşı karşıya kalması bekleniyor. 
IMF bu yıl Meksika’nın yüzde 10,5, 
Birleşik Krallık’ın yüzde 10,2, Güney 
Afrika’nın yüzde 8, Rusya’nın ise 
yüzde 6,6 küçülmesini öngörüyor. 
Satın Alma Yöneticileri Endeksi 
(PMI) verileri küresel ölçekte 
iktisadi faaliyetteki daralmanın hız 
kestiğine işaret ediyor.  Haziran 
ayında, Çin’de imalat ve hizmetler 
PMI verileri 50 olarak tarif edilen 
eşik seviyesinin üzerine çıkarken; 
Euro bölgesinde PMI endeksi 
Mayıs ayına göre, yüzde 40’ın 
üzerinde artış göstererek 46,9’a 
ulaştı. Küresel ekonomide ve 
bilhassa ülkemiz ekonomisinde 
toparlanmanın hızla gerçekleşmesi 
en büyük temennimiz” dedi.
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Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı 
yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Nisan 
döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 

427 bin kişi azalarak 3 milyon 775 bin kişi oldu. 
İşsizlik oranı 0,2 puanlık azalış ile yüzde 12,8 
seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,1 
puanlık azalış ile yüzde 14,9 oldu.

İstihdam oranı yüzde 41,1
İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Nisan 

döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 
milyon 585 bin kişi azalarak 25 milyon 614 bin kişi, 
istihdam oranı ise 4,9 puanlık azalış ile yüzde 41,1 
oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım 
sektöründe 491 bin, sanayi sektöründe 209 bin, 
inşaat sektöründe 361 bin, hizmet sektöründe 1 

milyon 524 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin 
yüzde 17,5’i tarım, yüzde 20,9’u sanayi, yüzde 4,9’u 
inşaat, yüzde 56,7’si ise hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücüne katılım ve kayıtdışılık
İşgücü 2020 yılı Nisan döneminde bir önceki 

yılın aynı dönemine göre 3 milyon 13 bin kişi 
azalarak 29 milyon 388 bin kişi, işgücüne katılma 
oranı ise 5,7 puanlık azalış ile yüzde 47,2 olarak 
gerçekleşti.

Nisan 2020 döneminde herhangi bir sosyal 
güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların 
toplam çalışanlar içindeki payını gösteren 
kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 5,5 puan azalarak yüzde 28,7 
olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı 
çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine 

Nisan’da işsizlik 
yüzde 12,8

COVID-19 salgınının en yoğun hissedildiği ve işten çıkarmanın yasaklandığı Nisan 
döneminde işsizlik oranı yüzde 12,8 olarak gerçekleşti. İşsizlik rakamlarının genel itibarıyla 

düşüşe işaret ettiği dönemde genç nüfustaki işsizlik oranı ise yıllık bazda 1,2 puanlık 
artışla yüzde 24,4’e yükseldi.
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göre 5,8 puan azalarak 
yüzde 17,3 oldu.

15-64 yaş grubunda 
işsizlik oranı bir önceki 
yılın aynı dönemine göre 
0,2 puan azalışla yüzde 
13,1, tarım dışı işsizlik oranı 
ise 0,1 puanlık azalışla 
yüzde 15,0 oldu. Bu yaş 
grubunda istihdam oranı 
5,1 puanlık azalışla yüzde 
45,5, işgücüne katılma 
oranı ise 6 puanlık azalışla 
yüzde 52,4 oldu.

Genç işsizlik 
yüzde 24,4
15-24 yaş grubunu 

kapsayan genç nüfusta 
işsizlik oranı bir önceki 
yılın aynı dönemine göre 
1,2 puanlık artışla yüzde 
24,4, istihdam oranı ise 
7 puan azalarak yüzde 
26,1 oldu. Aynı dönemde işgücüne 
katılma oranı 8,6 puanlık azalışla 
yüzde 34,5 seviyesinde gerçekleşti. 
Ne eğitimde ne de istihdamda 
olanların oranı ise bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 5,7 puanlık 
artışla yüzde 29,1 seviyesinde 
gerçekleşti.

Mevsim 
etkisinden 
arındırılmış 
işsizlik oranı bir 
önceki döneme 
göre 0,7 puan 
artarak yüzde 
13,8 oldu. 
İşsiz sayısı bir 
önceki döneme 
göre 76 bin 
kişi artarak 
4 milyon 80 
bin kişi olarak 
gerçekleşti.

Mevsim 
etkisinden 
arındırılmış 
istihdam oranı 
bir önceki 
döneme 
göre 1,6 puan 

azalarak yüzde 41,0 oldu. İstihdam 
edilenlerin sayısı 968 bin kişi 
azalarak 25 milyon 541 bin kişi 
olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış 
işgücüne katılma oranı bir önceki 
döneme göre 1,5 puan azalarak 
yüzde 47,5 oldu. İşgücüne katılan 
sayısı 893 bin kişi azalarak 29 

milyon 620 bin kişi olarak tahmin 
edildi.

Ekonomik faaliyete göre, 
mevsim etkilerinden arındırılmış 
istihdam, tarım sektöründe 34 bin 
kişi, sanayi sektöründe 164 bin 
kişi, inşaat sektöründe 123 bin kişi, 
hizmet sektöründe 647 bin kişi 
azaldı.
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), Mayıs 
ayına ilişkin açıkladığı sanayi üretim endeksi 
verilerine göre, Mayıs’ta takvim etkisinden 

arındırılmış sanayi üretimi 2019’un aynı ayına göre 
yüzde 19,9 azaldı, arındırılmamış sanayi üretim 
endeksi de yüzde 30,6 düşüş gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Mayıs’ta 
madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 
2019’un aynı ayına göre yüzde 14,2, imalat sanayi 
sektörü endeksi yüzde 20,6 ve elektrik, gaz, buhar 
ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü 
endeksi yüzde 13,3 düştü.

Aylık veriler
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi 

üretimi Mayıs’ta bir önceki aya kıyasla yüzde 17,4 
arttı.

Söz konusu ayda, imalat sanayi sektörü endeksi 
yüzde 19,3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü 
endeksi yüzde 4,5 ve elektrik, gaz, buhar ve 
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi 
yüzde 4,9 artış kaydetti.

Sanayi üretiminin söz konusu dönemde aylık 
yüzde 10,6 artması, yıllık bazda ise yüzde 24 
düşmesi bekleniyordu.

Revizyon açıklaması
TÜİK’in açıklamasında, endeksin 

hesaplanmasında veri kaynağının ağırlıklı aylık 
sanayi üretim anketi olduğu, katma değer vergisi 
(KDV) beyannamelerinden elde edilen verilerin de 
kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:
“Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılı 

Mayıs’ta sanayi üretimi
aylık yüzde 17,4 arttı,

yıllık yüzde 19,9 azaldı
Türkiye sanayisi, COVID-19 salgınının etkisiyle ekonomik aktivitenin neredeyse durduğu 
Nisan ayında yüzde 31,4 üretim kaybı yaşadı. Sanayinin göz bebekleri tekstil, giyim ve 

otomotivdeki sert düşüşler beklentileri alt üst etti.
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Mart, Nisan ve Mayıs ayları 
KDV beyannamelerinin verilme 
süreleri, belirli sektörler için 
27 Temmuz Pazartesi günü 
sonuna kadar uzatılmış olup, 
ilgililer tarafından 2020 Mayıs 
ayı KDV beyannamelerinin 
tamamı verilmemiştir. 
Bu nedenle, 2020 Mayıs 
ayına ilişkin Sanayi Üretim 
Endeksi uluslararası norm ve 
metodolojiler doğrultusunda 
aylık sanayi üretim anketinin 
yanı sıra KDV beyannameleri, 
e-fatura, e-arşiv fatura, 
e-bilet, e-serbest meslek 
makbuzu, kartlı ödeme ve dış 
ticaret verileri gibi alternatif 
veri kaynakları kullanılarak 
hesaplanmıştır. KDV 
beyannamesi verilerinin temin 
edilmesinin akabinde gerekli 
olması halinde yayımlanan 
endeksler revize edilecektir.”

Haziran’da kapasite 
kullanım oranı 

yüzde 66

2020 yılı Haziran ayında kapasite kullanımı bir önceki 
aya göre 3,4 puan artarak yüzde 66,0 oranında 

gerçekleşti. Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı yüzde 
83,1 ile ilk sırada yer alırken; yüzde 71 ile ağaç, ağaç 

ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) ve 
yüzde 70,7 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa 

ilişkin malzemelerin imalatı Haziran ayını en yüksek 
kapasiteyle kapatan sektörler oldu.

İlk altı ayda 7 bine 
yakın yeni sanayi 

kuruluşu
Türkiye’de 2020 yılının ilk altı aylık döneminde 

sanayi siciline 6 bin 967 yeni işletmenin kaydolduğu 
bildirildi. Bu kalemde Haziran’da ortaya çıkan rakam 
ise 1.421 olarak kayda girdi. Bu rakamın geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 91 daha fazla olduğu 

vurgulandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da Haziran ayında 859 

teşvik belgesi düzenledi.
Yılın ilk yarısında sabit yatırım teşvik belgelerine 

konu olan yatırım tutarı yüzde 14 artarak 84 milyar 
liraya ulaştı. Bu yatırımlar tamamlandığında 129 bin 

kişiye istihdam imkanı oluşacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan OSB’lerdeki elektrik tüketimi, Haziran 

ayında Mayıs’a göre yüzde 36 daha fazla oldu. Yurt 
genelinde salgın öncesi dönemin yüzde 8 eksiği 

seviyesine ulaşıldı.
Bu arada salgın tedbirleri kapsamında OSB ve OS-
BÜK genel kurulları ertelendiğinden, genel kurulla-
rın yılın ilk altı ayı içinde düzenlenmesine ilişkin hü-
kümler, toplantıların yıl içinde herhangi bir zamanda 
yapılmasına imkan sağlayacak şekilde düzenlendi.



64 TEMMUZ 2020

GÖSTERGE

Tüketici fiyatları enflasyonu Haziran’da aylık yüzde 1,13 artarken yıllık yüzde 
12,62’ye yükselerek aylık yüzde 0,6 olması ve yıllık yüzde 12 civarında olan 

beklentilerin üzerine çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine 
göre tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) Haziran 
ayında bir önceki aya göre yüzde 1,13; bir 

önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,75; bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 12,62 ve on iki aylık 
ortalamalara göre yüzde 11,88 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış 
haberleşme grubunda
Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük 

olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,32 ile 
eğlence ve kültür, yüzde 9,74 ile ev eşyası ve yüzde 
10,66 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir 
önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu 
ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 22,41 ile alkollü 
içecekler ve tütün, yüzde 19,80 ile çeşitli mal ve 
hizmetler ve yüzde 14,95 ile konut oldu.

Ana harcama grupları
Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı 

Haziran ayında azalış gösteren tek ana grup yüzde 
1,60 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. En az artış 
gösteren gruplar ise yüzde 0,70 ile konut, yüzde 

0,87 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 0,97 
ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Buna karşılık, ana 
harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Haziran ayında 
artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 
4,49 ile ulaştırma, yüzde 2,83 ile lokanta ve oteller 
ve yüzde 2,45 ile eğlence ve kültür oldu.

Haziran 2020’de endekste kapsanan 418 
maddeden 71’inin ortalama fiyatında düşüş 
gerçekleşirken, 57 maddenin ortalama fiyatında 
değişim olmadı. 290 maddenin ortalama fiyatında 
ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler 

ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2020 yılı Haziran 
ayında bir önceki aya göre yüzde 1,86; bir önceki 
yılın Aralık ayına göre yüzde 5,72; bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 11,95 ve on iki aylık 
ortalamalara göre yüzde 11,42 artış gerçekleşti.

ÜFE
Yİ-ÜFE 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya 

göre yüzde 0,69; bir önceki yılın Aralık ayına göre 

Enflasyon 
Haziran’da 
yıllık yüzde 12,6 
ile tahminleri aştı
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Enflasyon 
Haziran’da 
yıllık yüzde 12,6 
ile tahminleri aştı
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yüzde 6,89; bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 6,17 ve 
on iki aylık ortalamalara göre 
yüzde 7,74 artış gösterdi.

Sanayinin dört 
ana sektörü
Sanayinin dört 

sektörünün yıllık 
değişimleri; madencilik ve 
taşocakçılığında yüzde 4,19; 
imalatta yüzde 5,99; elektrik, 
gaz üretimi ve dağıtımında 
yüzde 9,40; su temininde 
yüzde 7,30 artış olarak 
gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının 
yıllık değişimleri; ara malında 
yüzde 6,14; dayanıklı tüketim 
malında yüzde 13,04; 
dayanıksız tüketim malında 
yüzde 8,00 artış, enerjide 
yüzde 5,00 azalış, sermaye 
malında yüzde 11,57 artış olarak 
gerçekleşti.

Sanayinin dört sektörünün 
aylık değişimleri; madencilik 
ve taşocakçılığında yüzde 1,05; 
imalatta yüzde 0,51; elektrik, gaz 
üretimi ve dağıtımında yüzde 
3,03; su temininde yüzde 1,08 artış 
olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık 
değişimleri; ara malında yüzde 
0,55; dayanıklı tüketim malında 

yüzde 0,42 azalış; dayanıksız 
tüketim malında yüzde 0,15; 
enerjide yüzde 8,48; sermaye 
malında yüzde 0,83 artış olarak 
gerçekleşti.

Yıllık en yüksek azalış ham 
petrol ve doğalgazda
Yıllık en fazla azalış; yüzde 

55,59 ile ham petrol ve doğal gaz, 
yüzde 28,24 ile kok ve rafine petrol 
ürünleri olarak gerçekleşti. Buna 
karşılık metal cevherleri yüzde 
23,35; tütün ürünleri yüzde 22,64; 

diğer mamul eşyalar yüzde 19,53 
ile endekslerin en fazla arttığı alt 
sektörler oldu.

Aylık en fazla azalış; yüzde 5,14 
ile diğer ulaşım araçları, yüzde 
3,14 ile kağıt ve kağıt ürünleri, 
yüzde 1,02 ile ana metaller alt 
sektörlerinde gerçekleşti. Buna 
karşılık kok ve rafine petrol ürünleri 
yüzde 29,89; ham petrol ve 
doğalgaz yüzde 20,70; elektrik-
gaz üretim ve dağıtımı yüzde 3,03 
ile endekslerin en fazla arttığı alt 
sektörler oldu.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı 
Haziran ayına ilişkin bütçe uygulama 
sonuçlarına göre merkezi yönetim bütçe 

giderleri Haziran 2019’da 67 milyar 534 milyon 
lira iken geçen ay yüzde 26,8 artışla 85 milyar 
643 milyon liraya yükseldi. Böylelikle 2020 yılında 
merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 
trilyon 95 milyar 461 milyon lira ödeneğin yüzde 
7,8’i kullanılmış oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri Haziran’da geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 25,6 artarak 79 milyar 345 
milyon liraya yükseldi. Faiz hariç giderlerin bütçe 
ödeneklerine göre gerçekleşme oranı yüzde 8,3 
olarak hesaplandı.

Haziran’da personel giderleri, geçen yılın 

aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 22 milyar 913 
milyon lira olurken, personel giderleri için bütçede 
öngörülen 282 milyar 488 milyon lira ödeneğin 
yüzde 8,1’i kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi 
giderleri, Haziran’da geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 16,3 artışla 3 milyar 786 milyon liraya 
yükseldi ve bütçede öngörülen 48 milyar 120 
milyon lira ödeneğin yüzde 7,9’u kullanılmış oldu.

Söz konusu dönemde, mal ve hizmet alım 
giderleri için bütçede öngörülen 75 milyar 550 
milyon lira ödeneğin yüzde 7,1’i harcandı. Bu ayda 
geçen yılın aynı ayına göre değişim göstermeyen 
mal ve hizmet alımı giderleri 5 milyar 368 milyon 
lira olarak gerçekleşti.

Bütçe Haziran’da 
19,4 milyar TL açık verdi

Merkezi yönetim bütçesinden Ocak-Haziran döneminde 564 milyar 862 milyon 
lira harcama gerçekleştirilirken, bütçe gelirleri 455 milyar 411 milyon liraya ulaştı.
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Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi 
giderleri, Haziran’da geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 16,3 artışla 3 milyar 786 milyon liraya 
yükseldi ve bütçede öngörülen 48 milyar 120 
milyon lira ödeneğin yüzde 7,9’u kullanılmış oldu.

Söz konusu dönemde, mal ve hizmet alım 
giderleri için bütçede öngörülen 75 milyar 550 
milyon lira ödeneğin yüzde 7,1’i harcandı. Bu ayda 
geçen yılın aynı ayına göre değişim göstermeyen 
mal ve hizmet alımı giderleri 5 milyar 368 milyon 
lira olarak gerçekleşti.

Bütçe Haziran’da 
19,4 milyar TL açık verdi

Merkezi yönetim bütçesinden Ocak-Haziran döneminde 564 milyar 862 milyon 
lira harcama gerçekleştirilirken, bütçe gelirleri 455 milyar 411 milyon liraya ulaştı.
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Cari transferler, 
Haziran’da geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 
30,1 artarak 38 milyar 
485 milyon liraya çıktı. 
Bütçede öngörülen 451 
milyar 122 milyon lira 
ödeneğin yüzde 8,5’i 
kullanıldı.

Haziran’da 7 milyar 
778 milyon lira sermaye 
gideri, 407 milyon lira sermaye 
transferi yapıldı. Borç verme 
giderleri ise 608 milyon lira oldu. 
Faiz giderleri haziranda geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 44,4 artışla 
6 milyar 297 milyon lira olarak 
kayıtlara geçti.

Gelirler
Merkezi yönetim bütçe gelirleri, 

Haziran 2019’da 55 milyar 481 
milyon lira iken bu yılın Haziran 
ayında yüzde 19,5 artarak 66 
milyar 272 milyon liraya çıktı. Bütçe 
tahminine göre bütçe gelirlerinin 
haziran ayı gerçekleşme oranı 
2019’da yüzde 6,3 olarak kayıtlara 
geçerken, geçen ay yüzde 6,9 oldu.

Vergi gelirleri tahsilatı, geçen 
ay 2019’un aynı ayına göre yüzde 
23,5 artarak 55 milyar 443 milyon 
liraya çıktı. Vergi gelirlerinin bütçe 
tahminine göre gerçekleşme oranı 
ise yüzde 7,1 olarak tespit edildi.

Bu dönemde genel bütçe vergi 
dışı diğer gelirleri yüzde 2,3 artarak 
8 milyar 988 milyon lira olarak 
hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin 
öz gelirleri 1 milyar 202 milyon 
lira, düzenleyici ve denetleyici 
kurumların gelirleri 640 milyon lira 
olarak belirlendi.

Vergi türleri bakımından 
haziranda geçen yılın aynı ayına 
göre, kurumlar vergisi yüzde 
1195,3, ithalde alınan katma değer 
vergisi yüzde 95,8, özel tüketim 
vergisi yüzde 25,4, damga vergisi 
yüzde 7,4, harçlar yüzde 119,7, 
diğer vergiler yüzde 125,5 artarken, 
banka ve sigorta muameleleri 
vergisi yüzde 9,1, gelir vergisi yüzde 
22,9, dahilde alınan katma değer 

vergisi yüzde 75 düşüş gösterdi.

Ocak-Haziran dönemi 
gerçekleşmeleri
Merkezi yönetim bütçe giderleri 

Ocak-Haziran 2019 döneminde 
481 milyar 567 milyon lira iken, bu 
yılın aynı döneminde yüzde 17,3 
artışla 564 milyar 862 milyon liraya 
yükseldi. Böylelikle 2020 yılında 
merkezi yönetim bütçe giderleri 
için öngörülen 1 trilyon 95 milyar 
461 milyon lira ödeneğin yüzde 
51,6’sı kullanılmış oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri ocak-
haziran döneminde geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 14,6 artarak 
493 milyar 605 milyon liraya 
ulaştı. Faiz hariç giderlerin bütçe 
ödeneklerine göre gerçekleşme 
oranı yüzde 51,6 olarak hesaplandı.

Personel giderleri, aynı süreçte 
yüzde 16 artarak 145 milyar 945 
milyon lira olurken, personel 
giderleri için bütçede öngörülen 
282 milyar 488 milyon lira 
ödeneğin yüzde 51,7’si kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına 
devlet primi giderleri, bu dönemde 
geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 11,9 artışla 24 milyar 261 
milyon liraya yükseldi ve bütçede 
öngörülen 48 milyar 120 milyon lira 
ödeneğin yüzde 50,4’ü kullanıldı.

Ocak-Haziran döneminde 
mal ve hizmet alım giderleri için 
bütçede öngörülen 75 milyar 550 
milyon lira ödeneğin yüzde 47,1’i 
harcandı. Bu dönemde yüzde 11,5 
artışla 35 milyar 588 milyon lira mal 
ve hizmet alımı gideri gerçekleşti. 
Cari transferler yüzde 20 artarak 
239 milyar 129 milyon lira oldu. 
Bütçede öngörülen 451 milyar 122 
milyon lira ödeneğin yüzde 53’ü 
kullanıldı.

Bu dönemde 32 milyar 642 
milyon lira sermaye gideri, 2 milyar 
286 milyon lira sermaye transferi 
yapıldı. Borç verme giderleri ise 13 
milyar 754 milyon lira oldu. Faiz 
giderleri yüzde 40,4 yükselişle 
71 milyar 257 milyon lira olarak 
kayıtlara geçti.

GÖSTERGE
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Dünyanın en büyük yedinci 
ekonomisi konumunda 
olan Fransa, gelişmiş 

tarım, sanayi sektörleri ve 
diğer altyapı olanaklarıyla, 
küresel sisteme yön veren 
başat güçler arasındadır. 
Yüzyıllar boyunca, Avrupa’da 
ve dünyada; ekonomik, politik 
ve kültürel sistemin ana 
belirleyicilerinden olmuştur. 

II. Dünya Savaşı’ndan sonra 
yürütülen planlı sistemlerle, 
ekonomik reform ve dönüşüm 
politikalarına önem verilmiş 
ve kalkınma açısından büyük 
bir yol kat edilerek, Fransa 
dünyanın lider ülkelerinden biri 
olma misyonunu sürdürmüştür.

Fransa’nın Avrupa 
anakarasındaki merkezi 
konumu ve jeopolitik gücü 

itibariyle Avrupa Birliği’nin 
temellerinin atılmasında 
ve günümüzdeki gücüne 
erişmesinde de etkin rol 
sahibi olmuştur. Ülkenin 
başkenti Paris’in, uluslararası 
ölçekte de önemli bir iş-finans 
merkezi ve kültür başkenti 
olması, Fransa’yı güçlü kılan 
hususlardandır.  

Geniş tarım arazileri, 

Dünyanın en büyük yedinci ekonomisi

FRANSA
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Fransa’yı tarım 
sektörü açısından 
Avrupa’nın lider, 
dünyanın da öncü 
ülkelerinden biri 
haline getirmiştir. 
Küresel marka 
haline gelmiş tarım 
ürünlerinin bolluğu 
ve çeşitliliği sektöre 
olduğu kadar, milli 
gelire de ciddi katkı 
sağlamaktadır. 
Hayvancılık da 
benzer şekilde 
oldukça gelişmiş 
durumdadır ve 
özellikle süt ile 
peynir ürünleri 
açısından Fransa 
küresel marka 
değerine haizdir.  
Bunun haricindeki 
başlıca tarım 
ürünlerinin; tahıl, 
şeker pancarı, 
meyve ve sebze, 
şarap ve diğer 
hayvansal gıdalar 
olduğu Fransa, 
ABD’den sonra 
dünyanın en büyük 
tarım ürünleri 
ihracatçısıdır.

Fransa, 
tarımda olduğu 
gibi sanayide de 
dünyadaki öncü 
ülkelerden biridir 
ve birçok sanayi 
dalı, küresel ölçekte ilk sıralarda 
yer almaktadır. Ülke sanayisinin 
itici gücünü oluşturan ve dünya 
genelinde de ilk sıralarda yer 
alan söz konusu sanayi dalları; 
otomotiv, hava ve uzay, kimya, 
demir-çelik, plastik, kozmetik, 
tekstil, eczacılık, gıda ve 
telekomünikasyon şeklindedir.

Bununla birlikte; inşaat, ulaşım 
ve altyapı sektörleri de oldukça 
gelişmiş durumdadır. Yaklaşık 
30 bin kilometre uzunluğundaki 

demiryolu ağı, Avrupa’nın en 
gelişmiş ulaşım altyapılarından 
biridir. Ülkenin mühendislikte 
ve şehir planlamasında oldukça 
ilerlemiş olması, kanal ve baraj 
gibi yapıların yanı sıra, Eyfel 
Kulesi gibi simge yapıların da 
ortaya çıkmasını sağlamıştır. 
Ayrıca, dünyanın en çok turist 
çeken ülkelerinden biri olarak 
gelişmiş turizm sektörü ile 
bankacılık ve finans sektörü, 
hizmetler sektörünün önemli 
bileşenlerindendir.

Enerji sektörü ve madencilik 
açısından; kömür, demir, 
çelik, çinko, vb. yataklar başı 
çekmektedir. Nükleer enerji 
üretiminde dünya lideri olan 
Fransa’da, enerjide dışa 
bağımlılığı azaltmak ve güvenlik 
riskleri sebebiyle nükleer enerjiyi 
azaltmak için yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yönelim yıllar 
itibariyle artmaktadır. 

İş Yapma Kolaylığı 
Endeksi’nde 32./190 sırada yer 
alan Fransa; yüksek eğitimli 
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nüfusu, kalifiye işgücü, kaliteli 
altyapısı ve geniş pazar yüksek 
miktarda doğrudan yabancı 
sermaye çeken bir ülkedir. 
Sanayi alanında pek çok dünya 
markasının Fransa’yı tercih 
etmesi de bunun göstergesidir.

Türkiye-Fransa ilişkileri
Yüzyıllar öncesine uzanan, 

Türkiye-Fransa ilişkileri köklü bir 
diplomatik ve kültürel temele 
dayanmaktadır. Özellikle 18. ve 
19. yüzyıllarda, Fransa’nın dilde 
ve eğitimde tüm dünyada tercih 
edilen bir numaralı ülke olması, 
Osmanlı aydınlarını da etkilemiş 
ve ilişkiler kültürel boyutta 
derinlik kazanmıştır. Kapitülasyon 
sürecinin de başlamasıyla, Fransa 
Osmanlı’nın dış ilişkileri açısından 
en ayrıcalıklı devlet konumuna 
yükselmiş, ancak bu süreç aynı 

zamanda ilişkilerin zaman zaman 
gerginlik düzeyine tırmanan 
dalgalı bir seyir almasına da 
sebep olmuştur.

Günümüzde Fransa’da çok 
sayıda Türk vatandaşının yaşaması 
ve son yıllarda karşılıklı yapılan 
diplomatik ziyaretler, ilişkilerin 
dinamik bir zeminde devamını 
sağlamaktadır.

Türkiye ile AB arasında 
imzalanan Gümrük Birliği 
Antlaşması, Fransa ile olan 
ilişkilerde de bir dönüm noktası 
olmuştur. Söz konusu anlaşmanın 
etkisiyle, Fransa-Türkiye dış 
ticaret hacmi yıllar itibariyle artış 
kaydetmiştir. Türkiye’nin Fransa’ya 
ihracatında temel ürünler; motorlu 
taşıtlar, taşıt aksam ve parçaları, 
tekstil ürünleri ve giyim eşyaları, 
makinalar ve kabuklu meyveler 
dikkat çekmektedir. Türkiye’nin 

Fransa’dan ithalatında ise hava ve 
uzay taşıtları, karayolu taşıt aksam 
ve parçaları, deniz taşıtları, diğer 
motorlu taşıtlar ve demir-çelik 
ürünleri bulunmaktadır. 

Fransa’nın doğrudan 
yabancı yatırımlar konusunda 
dünyaya sunduğu cazip fırsatlar, 
Türkiye’deki yatırımcılar için 
de ilgi çekicidir. Yatırımlarda 
özellikle; motorlu taşıtlar, hava 
ve uzay taşıtları, eczacılık, 
yenilenebilir enerji, gıda, tekstil 
ve kozmetik sektörleri dikkat 
çekmektedir. Hükümet tarafından 
nakit, vergi, istihdam, Ar-Ge 
gibi farklı alanlarda sunulan 
kapsamlı destekler, yatırımları 
cazip kılan avantajlardır. Yatırım 
ve yatırım destekleri konusunda 
detaylı bilgilere,  https://www.
businessfrance.fr/invest sitesinden 
erişilebilmektedir.
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İZMİR’İN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ

*Çeyreklik açıklanmakta olup, III. çeyrek verileridir.  **Aylık bazda olanlar tescil değil, başvuru verileridir.
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