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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Son 
yılların en yüksek 6 aylık ihracatını 
gerçekleştirdiğimiz, en yüksek ortalama 
kapasite oranına ve PMI endeksine 
ulaştığımız bir dönemi geride bırakırken, 
sanayicilerimiz yüklenmek zorunda 
kaldığı tüm maliyetlere rağmen, üstüne 
düşeni fazlasıyla yerine getirmiştir” dedi.
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2021 yılının ilk yarısını tamamladık. Yine pandeminin 
gölgesinde geçen ama aşılama ile birlikte daha umutlu 
olduğumuz, normalleşmeye doğru hızlı adımlar 
attığımız bugünlerde mevcut duruma bakarak, yılın 
ikinci yarısına dair üyelerimizin beklentilerini paylaşmak 
istiyorum.

Son yılların en yüksek 6 aylık ihracatını 
gerçekleştirdiğimiz, en yüksek ortalama kapasite 
oranına ve PMI endeksine ulaştığımız bir dönemi geride 
bırakırken, sanayicilerimiz yüklenmek zorunda kaldığı 
tüm maliyetlere rağmen, üstüne düşeni fazlasıyla yerine 
getirmiştir. İlk çeyrekte %7 olan büyümenin üstüne 
çıkarak, %12 büyüme oranına sahip olması ile imalat 
sanayi birçok alanda bu durumu teyit etmiştir. 

Bu olumlu göstergelerin devamını dilerken, 
diğer yandan, olumsuz tarafta %13 ile yüksek işsizlik 
oranı, %17,5 ile çok yüksek TÜFE ve %42,9 ile rekor 
yükseklikte Üretici fiyat endeksi (ÜFE) ve %17 değer 
kaybeden TL ve %20’lerde faiz oranları, son olarak 
sanayi tüketiminde elektrik için %15, doğalgaz için %20 
yapılan zamlar sanayide manevra alanını kısıtlamakta, 
yeni ve yüksek katma değerli yatırımların önünde engel 
oluşturmaktadır. Tüm bunlara küresel piyasalardan 
kaynaklı, hammadde ve konteyner teminindeki zorluklar 
ve yüksek maliyetleri de eklenince, üretim yapmanın 
güçlüğü hiçbir dönem bu kadar zor olmamıştı.

Geçen ay sonunda Odamızın açıkladığı 100 Büyük 
Sanayi Kuruluşu sonuçlarının ardından, İstanbul Sanayi 
Odası tarafından da Türkiye’nin birinci ve ikinci 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu açıklandı. Her 3 çalışma bizlere 
göstermektedir ki; üretim artmasına rağmen, artan 

borçluluk oranı ile birlikte Covid-19 süreci, firmalarımızın 
hem finansal kırılganlıklarını, hem de rekabet güçlerini 
küresel anlamda daha da zayıflatmaktadır. Bu da 
istihdam artışına dair soru işaretleri doğurmaktadır. 

Yılın ilk yarısını değerlendirdiğimiz, ikinci yarıya 
ilişkin beklentileri aldığımız Odamızın Ekonomik 
Değerlendirme Anketi’nde de; ilk 6 ayda üyelerimizin 
%52’sinin iç siparişlerinde %43’ünün de dış 
siparişlerinde farklı oranlarda azalma gerçekleştiğini, 
%46’sının iç pazarda, %44’ünün dış pazarda 
siparişlerinin arttığını gördük. Üretimleri aynen devam 
eden üyelerimizin oranı %54 iken, farklı oranlarda 
üretimleri azalan üyelerimizin oranı da %45’tir. 

Diğer yandan, kayıplarını telafi edecek düzeyde 
yeni sipariş alanların oranı 2020 yılı genelinde %18 iken, 
yılın ilk yarısında %27’ye yükselerek, oldukça sınırlı bir 
iyileşme kaydedilmiştir.

İkinci yarıda ekonomik koşullara ilişkin de, 
üyelerimizin yaklaşık %54’ü kötümser, %46’sı iyimser 
tarafta kalmış ve üretime, ihracata, yatırıma özel 
somut uzun vadeli desteklerin hayata geçirilmesini 
beklediklerini, istikrar, güven, hukuk, demokrasi 
konusunda da hiçbir çekincenin yaratılmamasını dile 
getirmişlerdir. 

Böylesi zorlu bir konjonktürde; birinci ve ikinci 500 
büyük firma listesine giren her bir firmamızı yürekten 
tebrik ediyorum. Konularınızı takip edebilmemiz 
açısından, üretiminizi kısıtlayan her durumu Odamızla 
paylaşmanızı rica ediyor, ailelerinizle birlikte, sağlıklı, 
mutlu bir bayram diliyorum. 

YILIN İLK YARISINDAN İKİNCİ 
YARIYA YANSIYANLAR

Ender YORGANCILAR
Ege Bölgesi Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

ender.yorgancilar@ebso.org.tr

       @EYorgancilar
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender 

Yorgancılar, Bloomberg 
HT kanalında yayınlanan 
‘İş Dünyası’ programına 
bağlanarak güncel 
ekonomik gelişmelere 
ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu. Sanayi üretiminde 
yakalanan ivmenin işgücü 
artışına gerektiği kadar 
güçlü yansımadığını 
dile getiren Yorgancılar, 
Türkiye’nin AB ülkeleri 
içinde genç nüfusta en 
yüksek işsizlik oranına 
sahip ülke olmaya devam 
ettiğini vurguladı.

İşgücünün eğitim kalitesi
İşsizlik konusunda İzmir ve 

Ege’ye bakıldığında ortaya çıkan 
rakamların Türkiye’nin geneli ile 
paralellik arz ettiğini belirten Yor-
gancılar, “Burada üzerinde dikkatle 
durmamız gereken konuların başın-
da işgücünün eğitim kalitesi geliyor. 
Sanayici nitelikli işgücü bulmakta 
zorluk çekiyor. Üniversitelerde veri-
len eğitimin yanında piyasanın talep 
ettiği donanımda eleman bulmak 
kolay değil” dedi.

“Üretim istihdama daha 
güçlü yansımalı”
Sanayide bir ivmenin yaka-

landığını ifade eden Yorgancılar, 
“Temmuz ile Ağustos aylarını 
kapsayan dönemde bu ivmenin 
devam etmesini bekliyoruz. Eylül 
ayına kadar siparişlerinin olduğunu 
ifade eden üyelerimiz var. Ancak 
işsizlik rakamlarına baktığımızda, 
söz konusu ivmenin istihdama daha 
güçlü yansımasını bekliyoruz. Yüzde 

13,2’ye inen rakam, hala arzuladığı-
mız seviyenin çok uzağında. Bunun 
yanında Türkiye olarak AB ülkeleri 
içinde genç nüfusta en yüksek 
işsizliğe sahip ülkeyiz. Her dört gen-
cimizin birisi işsiz durumda. Bunun 
çözümünün de eğitimden geçtiğini 
düşünüyorum” diye konuştu.

Sanayicinin talebi güven 
ve istikrar
İzmir’deki 64 sektörün çoğun-

luğunun ihracata yönelik çalıştığını 
vurgulayan Yorgancılar, “Bu yıl 
Türkiye 200 milyar dolar ihracata 
ulaşacak gibi görünüyor. İzmir de 
hali hazırda 12-13 milyar dolarlık bir 
ihracatı yapacak gibi görünüyor. 
Ancak bunu sürdürülebilir kılmak 
önemli. PMI endekslerinin küre-
sel anlamda olumlu seyrettiği bir 
dönemde bunu gerçekleştirebile-
ceğimizi düşünüyorum. Sanayicide 
yatırım isteği her zaman vardır. 
Ama sanayicinin istediği tek bir 
şey var, istikrar ve güven. Mevcut 
faiz oranlarıyla yatırım yapmak zor 
görünüyor. Yapılsa bile faiz maliye-
tinin fiyatlara yansıtılması zorunlu 

olur. Enflasyon düştüğü müddetçe 
faiz de inecek, kur istikrarlı bir hale 
gelecek ve yatırımlar kendiliğinden 
artacaktır. Ayrıca yalın üretime 
geçerek maliyetleri düşürmediğimiz 
müddetçe rekabet edebilmemizin 
çok zor olacağını söylemek istiyo-
rum” ifadesini kullandı.

Yeşil Mutabakat vurgusu
Türkiye’de ihracat yapan tüm 

firmaların AB Yeşil Mutabakatı 
konusunu çok ciddiye alması 
gerektiğinin altını çizen Yorgancılar, 
“Bu sürecin gerisinde kaldığımızda 
yüksek vergi oranlarıyla karşı 
karşıya kalacağız. Dolayısıyla yeşil 
dönüşüme uyum sağlamayan ihracat 
yapamayacak. Sanayicilerimizin AB 
Yeşil Mutabakatı konusunda hızlı bir 
biçimde adım atması gerektiğini de 
hatırlatmak isterim” dedi.

Yorgancılar ayrıca artan 
navlun fiyatlarının ve konteyner 
bulunamaması durumunun 
sürdüğünü belirterek, bütün 
dünyanın yaşadığı söz konusu sıkıntı 
ile ilgili küresel çapta adım atılması 
gerektiğini söyledi.

Başkan Yorgancılar işsizlik rakamlarını ve ekonomik gelişmeleri değerlendirdi

“Sanayideki ivmenin istihdama 
daha güçlü yansıması gerekiyor”
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, İzmir Büyükşehir 

Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen Ege 
Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) 
Başkanlar Kurulu Toplantısı’na katıl-
dı. Toplantıda konuşan Yorgancılar, 
“Dijital dönüşüm ve yerli yazılım 
konusu ülkemizin önemli eksiği. Bu 
konuda zaman kaybetmememiz 
gerekiyor” dedi.

Dijital Deneyim Merkezi
İzQ bünyesinde oluşturulacak 

dijital deneyim merkezinin yer-
li yazılım konusunda önemli bir 
eksiği gidereceğini ifade eden 
Başkan Yorgancılar, “Dijital dene-
yim merkezi, Türkiye’nin eksikliğini 
yaşadığı en önemli konulardan olan 
yerli yazılım konusunda önemli bir 
atılım sağlayacak. Şirketler belirli 
bir seviyeye geldiği zaman, kullan-
dıkları yazılımları bir üst seviyeye 
aktarma ihtiyacı içine giriyorlar. 
Tüm şirketlerin kullandıkları bu 
yazılımların tamamına yakını ya-
bancı firmalar tarafından önümüze 
konuyor. Bunun yanında, yazılımı 
satın alırken ortaya çıkan maliyete 

ilaveten güncel-
leme ve benzeri 
yıllık maliyetleri 
eklediğinizde, 
küçük bir fabrika 
yatırımı yapa-
bileceğiniz bir 
meblağ çıkıyor. 
Bu yazılımlar, 
bugüne dek Türk 
firmalar tarafın-
dan gerçekleş-
tirilemediği için 
biz bu maliyet-
leri hep dışarıya 
ödedik. Biz de bunları yapabiliriz. 
Bunun için gerekli olan, gençlerimi-
zin onlara yol ve hedef gösterecek 
eğiticilerle buluşturulması ve gerek-
li merkezlerin düzenlenerek faaliye-
te geçirilmesidir” diye konuştu.

“İzmir dendiğinde gözlerin 
parladığını görüyorum”
İzmir Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Tunç Soyer ise İzmir’in tarih 
boyunca hep önemli bir misyonu 
olduğunu belirterek “İzmir, hep 
Anadolu’daki ilklerin kenti oldu. Bu 
misyon tarihin bu döneminde, yine 
bizim omzumuzda diye düşünü-

yorum. Türki-
ye’de herkes 
İzmir’e büyük bir 
gıptayla yakla-
şıyor, büyük bir 
merakla bakıyor. 
En muhalifinden, 
en destekçi-
sine İzmir’in 
böyle bir algısı 
var. Türkiye’de 
nereye gidersem 
gideyim büyük 
bir umutsuzluk-
la, çaresizlikle 

karşılaşıyorum; İzmir dendiğinde 
ise gözlerin parladığını görüyorum. 
Bunları mutlaka siz de görüyor-
sunuz. Bunun gereğini yapmak, 
sürdürmek ve Türkiye’ye umudu 
büyütmek bizim elimizde. Birlikte 
olmamız, dayanışmayı sürdürme-
miz, birbirlerinin paçasından çe-
kiştirilmesine izin vermemiz, ortak 
paydalarımızı öne çıkartacak bu 
iklimi korumak belki de hepimizin 
en büyük sorumluluğu. Türkiye’nin 
umuda ihtiyacı var, bu umudu bes-
leyecek başka bir kaynak yok. İzmir 
her anlamda bu umudun büyüye-
ceği mecradır” ifadesini kullandı.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, EGEV Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda yaptığı 
konuşmada Türkiye’nin kendi yazılımını üretmesi gerektiğini belirterek “Bunun için gerekli olan, 
gençlerimizin onlara yol ve hedef gösterecek eğiticilerle buluşturulması ve gerekli merkezlerin 

düzenlenerek faaliyete geçirilmesidir” dedi.

Yorgancılar: “Türkiye kendi 
yazılımını üretmek zorunda”



9TEMMUZ 2021

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Fashion Prime 

Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve 
Teknolojileri Fuarı ve Fashion Tech 
Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Tekstil 
Baskı Teknolojileri Fuarı Lansman 
Toplantısı’na katıldı.

Yorgancılar, burada yaptığı 
konuşmada “Emek yoğun üretimle 
istihdam ve ihracatın lideri tekstil ve 
hazır giyim sektörü desteklendiği 
ve doğru yönlendirildiği takdirde 
yüksek katma değerli üretim ile fark 
yaratacaktır. Dünya artık farklı olanın 
peşindedir” diye konuştu.

“İzmir fuarcılığı takdiri 
hak ediyor”
Ulu Önder Mustafa Kemal Ata-

türk’ün talimatıyla toplanan İzmir İk-
tisat Kongresi’ne uzanan fuar fikrinin 
doğuşu ile başlayan sürecin, bugün 
‘Fuar İzmir’ ile Türkiye’nin örnek bir 
modeline dönüştüğünü ifade eden 
Yorgancılar, “Fuarlar ve Kongreler 
kenti misyonunu, pandemi ile birlikte 
dijital fuarlarla devam ettiren İzmir, 
bu anlamda takdiri hak etmekte-
dir. Küresel ekonominin önemli bir 
oyuncusu olan Türkiye ve Türk özel 
sektörü pandemide de dinamik yapı-
sı, kaliteli üretimi ve bölgesel avantajı 
ile ihracatta bir adım öne çıkmıştır. 
Sektör, zor bir süreci, tecrübesi ile at-
latmayı başarmıştır. Bu yıl döndüncü-
sü düzenlenecek olan Fashion Prime 
ile yeniden fuarların doğal yapısına 
geçmesi, hem yaratılan ekonomik 
değer açısından, hem de kentimizde 
özlenen canlılık açısından büyük 
önem taşımaktadır” diye konuştu.

Tekstil ve hazır giyim 
sektörünün vizyonu
İzmir’in imalat sanayisinde 

yabancı sermayenin tercih ettiği ilk 

şehir olmasının dışardan İzmir’e olan 
bakışı çok net gösterdiğini belirten 
Yorgancılar, “Atacağımız strate-
jik adımlarla, bu bakışı ekonomik 
değere dönüştürebilecek tecrübe ve 
bilgiye de sahibiz. Özellikle de konu 
tekstil ve hazır giyim olunca, Egeli ih-
racatçımızın başarısı ortadadır. Emek 
yoğun üretimle istihdam ve ihracatın 
lideri tekstil ve hazır giyim sektörü 
desteklendiği ve doğru yönlendiril-
diği takdirde, yüksek katma değerli 
üretim ile fark yaratacak potansiyele 
ve vizyona sahiptir. Dünya artık farklı 
olanın peşindedir, biz o farkı Ar-Ge 
ve tasarım yeteneği ile gösterebiliriz. 
Bunu başaran kıymetli ihracatçıla-
rımız da vardır. Bunu genele yaydı-
ğımızda firma bazında da, bölge ve 
ülke bazında da büyük başarılara 

imza atacağımızdan hiç şüphem yok-
tur” ifadesini kullandı.

15-17 Eylül’de çifte fuar
İzmir Büyükşehir Belediyesi 

ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 
düzenlenen ve sektörün tüm bile-
şenlerini buluşturan Fashion Prime 
Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve 
Teknolojileri Fuarı dördüncü kez 
gerçekleştiriliyor. Fashion Prime 
ile eş zamanlı olarak düzenlenecek 
Fashion Tech Fuarı da sektörün 
makine ve teknoloji üreticilerini 15-17 
Eylül tarihleri arasında Fuar İzmir’de 
buluşturacak. Fuarda, hazır giyim ve 
konfeksiyon üretiminde kullanılan 
makine ve teknolojilerin yanı sıra 
tekstil makineleri ile tekstil baskı 
teknolojileri sergilenecek.

GÜNDEM

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar Fashion Prime ve Fashion Tech fuarlarının 
lansman toplantısında yaptığı konuşmada “Dünya artık farklı olanın peşindedir, biz o farkı Ar-Ge 

ve tasarım yeteneği ile gösterebiliriz” dedi.

“Dünya artık farklı olanın peşinde”
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, İzmir’de 

oluşan ortaklık kültürünün, şehri 
geleceğe taşıyacak yeni proje ve 
iş birliklerinin oluşmasına zemin 
hazırladığını söyledi. 

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
(EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, 
İzmir Ticaret Borsası (İTB) Başkanı 
Işınsu Kestelli ve Ege İhracatçı 
Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı 
Jak Eskinazi, İEÜ’nün mütevelli 
heyetine seçildi.

“Gençler için büyük fırsat”
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin 

(İEÜ) mütevelli heyetinde bölge 
ekonomisine yön veren oda ve 
birliklerin de bulunacak olmasının 
eğitim için önemli bir güç birliği 
oluşturacağını vurgulayan Başkan 
Yorgancılar, “Aynı lisanı değil, aynı 
duyguyu paylaşanlar başarıya ulaşır. 
İzmir iş dünyasının temsilcileri 
olarak söylem bütünlüğünü, 
düşünce birliğini, kenetlenmeyi 
sağladık. İEÜ’nün mütevelli 
heyetinde birlikte çalışmak; 
gençlerimiz için bugüne kadar 
yapılan çalışmaları bir adım daha 
ileri taşımak adına büyük fırsat. 
Mütevelli heyetinde bulunmayı bu 
perspektiften değerlendiriyor ve 

oldukça önemsiyorum. Teklifi için 
Sayın Mahmut Özgener’e teşekkür 
ediyorum. Ülkemizin ve şehrimizin 
gelişmesi noktasında elimizdeki 
en büyük potansiyel, bugünün 
gençleridir. Ülkemizin geleceği 
için yapılacak en güzel yatırım da 
gençlerin önünü açacak adımların 
kararlılıkla atılmasıdır. İzmir 
Ekonomi Üniversitesi’nde bizleri 

bir araya getiren, hepimizde ortak 
bir heyecan oluşturan anlayışın 
temelinde de bu idealler yer alıyor” 
diye konuştu.

“Güç birliği daha da 
büyüdü”
İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı 

Mahmut Özgener ise İzmir’deki 
tüm üniversitelere fayda 

“Gelişim için 
en büyük potansiyel, 
bugünün gençleridir”
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sağlayacak, örnek bir bütünleşmeyi 
gerçekleştirdiklerini söyledi. Özgener, 
“Üniversitemizin mütevelli heyetinde 
birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızla 
kısa sürede çok başarılı çalışmalara 
imza attık. Ancak üniversiteler 
geldikleri noktayı, asla varış noktası 
olarak göremez. Daima ileriye 
odaklanır ve en iyiye ulaşmak için var 
gücüyle çalışır. Genlerinde İzmir olan, 
şehrimizin güç ve potansiyelinden 
beslenen bir üniversite olarak, bu 
düşüncelerle hareket ettik. Kendi 
içimizdeki güç birliğini daha da 
büyüttük, şehrimize önemli katkılar 
veren üç başkanımızı ailemize 
kazandırdık” dedi.

İhtiyaca yönelik çözümler
İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de 
geleceğin teknolojide olduğu inovatif 
bir dünyanın bizi beklediğini belirterek, 
bunu yakalamanın ancak akılla, bilimle, 
inovasyonla, gençlerin fikirleriyle 
mümkün olabileceğini söyledi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör 
Başkanı Jak Eskinazi ise İzmir’deki iş 
dünyasını temsil eden kurumların son 
yıllarda yakaladığı güç birliğinin şehre 
çok önemli kurumları kazandırdığına 
işaret etti. Eskinazi EBSO, İZTO, 
İTB ve EİB başkanlarının mütevelli 
heyetinde birlikte görev yapmasıyla 
İzmir’i Akdeniz’in yıldızı yapacak yeni 
projelerin ortaya çıktığı bir think-tank 
(düşünce kuruluşu) oluşturacağını 
kaydetti.

Yol haritası oluşturulacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi 

çatısında bir araya gelen başkan 
ve birbirinden önemli isimlerin 
bulunduğu 29 kişilik mütevelli heyeti, 
öğrenciler için yapılması planlanan 
projelerin yol haritasını oluşturacak. 
Sadece İEÜ değil, eğitim alanında 
İzmir genelini kapsayacak çalışmalara 
yön verecek olan heyet; Türkiye’nin 
farklı illerinden gençlerin İzmir’i 
tercih etmesi, üniversite mezunlarının 
istihdam olanaklarının artması ve burs 
imkanlarının geliştirilmesi gibi bir 
konuda da etkin rol oynayacak.

İzmir Ekonomik Kalkınma ve Koordinasyon Kurulu’nun 101’inci 
Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Salih Esen ve Yönetim Kurulu Başkanı Ender 

Yorgancılar katıldı.
Başkan Yorgancılar toplantıda Kurulda yaptığı konuşmada 

en önemli ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği’nin uygulamaya 
koyacağı Yeşil Mutabakat ilkeleri çerçevesinde ihracatçı firmaların 
bir dizi düzenlemeyi hayata geçirmek zorunda olduklarını söyledi. 
EU Green Deal olarak adlandırılan Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı 
uyarınca karbon ayak izleri belirli bir seviyenin altında olmayan 
firmaların ek gümrük vergileriyle karşı karşıya kalacağını vurgulayan 
Yorgancılar, “Yeşil Mutabakat ile sanayiden teknolojiye, tarımdan 
lojistiğe kadar ekonomide rekabet kuralları yeniden şekillenecek. 
AB 2030 yılına kadar karbon salınımını yüzde 50 azaltmayı ve 2050 
itibariyle sıfırlamayı hedefliyor. Bir yandan daha temiz ve yaşanabilir 
bir dünya hedeflenirken diğer yandan yeni sektörler ve iş sahaları 
da açılacak. Bu süreçte karbon kaçağını azaltmak amacıyla sınırda 
karbon vergisi uygulanacak ve iklim değişikliği politikaları ile uyumlu 
düzenlemeleri hayata geçirmemiş AB dışı ülkelerden gelen bazı 
mallar ek vergilere maruz kalacak. Türkiye’nin ihracatında yüzde 
43 ile ilk sırada bulunan AB’nin getirdiği bu yeni düzenlemeye 
tüm sanayicilerimizin ve ihracatçılarımızın en kısa sürede uyum 
sağlaması büyük önem taşıyor. Çünkü uyum sağlamayan, ihracat 
yapamayacak” diye konuştu.

Yorgancılar’dan 
İEKKK’da Yeşil 

Mutabakat sunumu
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Ege Bölgesi 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 

Başkanı Ender 
Yorgancılar ve Sri 
Lanka’nın Ankara 
Büyükelçisi Mohamed 
Rizvi Hassen’in 
katıldığı çevrimiçi 
toplantıda İzmir ve 
Sri Lanka arasında 
gerçekleştirilebilecek 
yeni işbirliği 
olanakları 
değerlendirildi.

Sri Lanka Ulusal 
Ticaret Odası 
Başkanı Nandika 
Buddhipala’nın da 
katıldığı toplantıda 
Yorgancılar, “Covid-
19’un etkisini küresel 
çapta gösterdiği 
2020 yılının başından 
beri tüm dünyada 
yatırım ve ticaret 
olumsuz etkilendi. Kaydedilen 
olumlu gelişmelerin devam 
etmesiyle bu yılın sonuna doğru 
ticari ilişkilerin daha da artmasını 
umut ediyoruz” dedi.

“Ulaşım en önemli etken”
İkili ilişkilerin geliştirilmesi 

ulaşım olanaklarının hayati öneme 
sahip olduğunu vurgulayan Başkan 
Yorgancılar, “İzmir’in en büyük 
dış ticaret ortağı Almanya’dır 
ve Almanya’nın çeşitli şehirleri 
ile İzmir arasında günlük çok 
sayıda karşılıklı uçuşun olduğunu 

görürsünüz. Pandemi koşullarının 
hafiflemesiyle Türkiye ve Sri 
Lanka arasındaki seferler artar ve 
çeşitlenirse, halen olması gereken 
seviyenin çok uzağında olan 
mevcut ticari ilişkilerimizi hızla 
geliştirebileceğimizi düşünüyorum” 
diye konuştu.

Kapsamlı işbirlikleri
Türkiye ve Sri Lanka’nın, 

ekonomilerinin ağırlıklı bölümünü 
KOBİ’lerin oluşturduğu iki ülke 
olduğunu dile getiren Yorgancılar, 
“Bu ortak özellikten hareketle çok 
daha kapsamlı işbirlikleri yapabilir. 

İzmir’in çeşitlilik arz 
eden sektörel yapısı, 
karşılıklı yatırımlar 
açısından ciddi bir 
avantaj sunuyor. 
Dolayısıyla İzmir ve Sri 
Lanka, ortak yatırım 
potansiyeline sahip 
iki ticari odak olarak 
ön plana çıkıyor. 
Küresel kısıtlamaların 
hafiflemesiyle karşılıklı 
ticaret heyetleri 
organize ederek bu 
potansiyeli, çok daha 
geniş işbirliklerine 
dönüştürebiliriz” 
ifadesini kullardı.

Sri Lanka’da 
çarklar işliyor
Yorgancılar’ın 

önemli noktalara 
işaret ettiğini dile 
getiren Sri Lanka’nın 
Türkiye Büyükelçisi 

Mohamed Rizvi Hassen ise karşılıklı 
ilişkilerin daha da gelişmesi için 
üzerlerine düşen ne varsa yapmaya 
hazır olduklarını belirterek 
“Ülkemiz pandeminin ağır etkilerini 
üzerinden atma sürecinde. Her 
geçen gün daha iyi bir noktaya 
gidiyoruz. Sri Lanka’da ekonominin 
çarkları işliyor, yatırım ve üretim 
adına ne varsa yapıyoruz. Bu 
anlamda İzmirli yatırımcıları da, 
tarım ve turizm başta olmak üzere 
pek çok sektörde geniş imkanlar 
sunan Sri Lanka’ya davet ediyoruz” 
diye konuştu.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi 
Hassen ile görüşmesinde ülkeler arasındaki ulaşım olanaklarının karşılıklı ticaretin gelişmesinde 
büyük rol oynadığını belirterek bu konuda gerekli adımların atılması durumunda Türkiye ve Sri 

Lanka’nın mevcut ilişkilerini çok daha iyi seviyelere çıkartabileceklerini söyledi.

“İzmir ve Sri Lanka, ortak yatırım 
potansiyeline sahip”



EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
15 Temmuz hain darbe girişiminin demokrasi 
tarihimize kara bir leke olarak geçtiğini belirterek 
“Beş yılı geride bırakmış olmamıza rağmen, dünya 
tarihinde yerini alan 15 Temmuz hain girişimi 
sanılmasın ki unutuldu. Buradan hareketle 
demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti, Kurtuluş 
Savaşımızla başlayan ve son alarak 15 Temmuz 
2016’da yeniden alevlenen Türk Milleti’nin 
mücadele ruhu ile sonsuza dek yaşayacaktır” dedi.

15 Temmuz
unutulmayacak!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik günü nedeniyle bir mesaj 
yayınlayan Ege Bölgesi Sanayi 
Odası (EBSO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar “Bu 
vatanın her bir ferdi ve kurumu ile 
birlikte göstermiş olduğu destansı 
mücadele, alınan derslerle birlikte 
geleceğe de ışık tutmaktadır. Zira, 
bugün dahi kurumlara kök salmış, 
sistemi sarmalamış bir yapının 
temizlenmesi devam ederken, 
benzer oluşumların ülkeye vereceği 
zarar da dikkatle analiz edilmelidir” 
diye konuştu.

Türkiye’nin hedeflerinin ve 

gitmek istediği yolun, bu yol 
olmadığının altını çizen Başkan 
Yorgancılar “Küresel ekonomi, 
pandeminin de yarattığı etkilerle 
farklı bir değişim ve dönüşüm 
süreci içindedir. Hedeflerimize 
ulaşmanın, ürettiğimizi satmanın, 
yeni işbirlikleri ile siyasi ve 
ekonomik olarak güçlenmenin yolu 
bu dönüşüme dahil olabilmektir. 
Kaynaklarımızı ve enerjimizi 
ülkemizi geriye değil, ileriye 
götüren konulara ve alanlara 
yöneltmemiz, stratejik adımları 
belirlememiz gerekmektedir” dedi.

Aklın ve bilimin ışığında hareket 

edildiği takdirde ilerlenebileceğini 
vurgulayan Yorgancılar şunları 
söyledi:

“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.”
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Valiliği ve İl 
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde 
düzenlenen “İzmir İli Deprem Master Planı” 
toplantısına katıldı. İzmir Valisi Yavuz Selim 
Köşger başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 
canlı fay hatları üzerinde bulunan İzmir’de, 
özellikle 30 Ekim 2020 depreminin ardından 
yapılmakta olan ve yapılması öngörülen çalışmalar 

hakkında görüş alış verişinde bulunuldu. İzmir’in 
canlı fay hatlarındaki hareketlilikler, fayların 
periyodik ritmi ve bunların hangi şiddette deprem 
üretebilecekleri hakkında katılımcılara bilgi verildi. 
Toplantıda ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı tarafından yürütülen İl Risk Azaltma 
Planı’nın (İRAP) ayrıntıları görüşülürken, Dokuz 
Eylül Üniversitesi akademisyenlerince hazırlanan 
ve planlanan çalışmalarla ilgili konular aktarıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel 
Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, 
yapısal ve alansal ölçekte eş zamanlı olarak İzmir’in 
mevcut yapı stokunun bütünsel dönüşümünü 
sağlamak amacıyla İzmir Kentsel Dönüşüm Yol 
Haritası 1. Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştaya Ege 
Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı 
Hakkı Attaroğlu katıldı.

Yorgancılar,
İzmir İli Deprem Master Planı 

toplantısına katıldı

İzmir Kentsel Dönüşüm Yol Haritası 
1. Çalıştayı gerçekleştirildi
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İŞKUR Genel Müdür 
Vekili Bekir Aktürk ve 
İzmir İl Müdürü Kadri 
Kabak, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’na nezaket ziyareti 
gerçekleştirdi. Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
H. İbrahim Gökçüoğlu 
tarafından ağırlanan Aktürk 
ve Kabak, özellikle sanayi 
sektörlerinde istihdama 
yönelik gerçekleştirilebilecek 
projeler hakkında bilgi verirken 
Gökçüoğlu da EBSO üyesi 
sanayicilerin konularını aktardı.

Ziyarete İŞKUR Genel 
Müdür Yardımcısı Nadide 
Yiğiteli ve İzmir İl Müdür 
Yardımcısı Nesrin Makbule 
Dank da katıldı.

İŞKUR Genel Müdür Vekili Aktürk 
EBSO’yu ziyaret etti

İzmir Vakfı Mütevelli Heyet Toplantısı yapıldı
İzmir Vakfı’nın 2019 ve 2020 dönemleri Olağan Mütevelli Heyet Toplantısı gerçekleştirildi. 

Toplantıya Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhsin Dönmez katıldı.
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Adnan YILDIRIM
Ekonomi Bakan 
Yardımcısı (2014-2015)
Türk Eximbank Genel 
Müdürü (2016-2019)

Küresel Jeopolitik 
Yapılanmada Avrasya 
Ekonomik Birliği’nin STA Atağı

Avrupa’nın altı ülkesi; Belçika, Fransa, 
İtalya Lüksemburg, Hollanda ve Batı 
Almanya’nın kurduğu Avrupa Kömür 
ve Çelik Topluluğu (1951) ile Avrupa 
Ekonomik Topluluğu (1957) aşamaları 
sonrasında 1993’te Avrupa Birliği’ne 
dönüşen bugünkü yapının küresel politika 
ve ekonomideki yeri, pek çok bölgesel 
birliğe örnek model olmuştur. Hemen 
hemen her kıtada benzer yapılanma 
girişimleri olmuş, kurulan birlikler Avrupa 
Birliği modelinden hem etkilenmiş, hem 
de yararlanmışlardır. Bu birliklerden biri 
de 2014 yılında önce Rusya, Belarus ve 
Kazakistan; aynı yıl içinde Kırgızistan ve 
Ermenistan tarafından imzalanıp 2015 
başında yürürlüğe giren anlaşma ile 
kurulan toplam, 180 milyon nüfusu ve 
PPP ölçüsüyle 5 trilyon dolara yaklaşan 

milli gelir büyüklüğündeki Avrasya 
Ekonomik Birliği’dir.

Avrasya Ekonomik Birliği’nin kuruluş 
çalışmaları 1994 yılında başlatıldı. 
Bugünkü yapısıyla Birlik oluşumunun 
öncesinde çeşitli aşamalardan geçildi. 
Birliğin 2000 yılındaki ilk hali Ekonomik 
Topluluk olarak başlatıldı; 2010 yılında 
Avrasya Gümrük Birliği’ne dönüştü; 2012 
yalında ise Avrasya Ekonomik Bölgesi 
olarak tanımlandı. Küba, Moldova ve 
Özbekistan gözlemci üye olarak Birliğe 
katıldılar, Tacikistan’ın üyelik konusundaki 
değerlendirmesi devam ediyor. ABD’nin 
(ve NATO’nun) önümüzdeki iki ay içinde 
Afganistan’dan çekilecek olması; halen 
gözlemci statüsündeki Afganistan’ın 
Birliğe tam üye adayı olarak görülmesi, 
Orta Asya’daki politik ve ekonomik 
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hareketliliği artırmış 
durumdadır. Bölge 
üzerinde Rusya ve 
Çin’in geçmişten 
gelen ilgisi, son 
dönemde siyasi 
görüşme trafiğinin 
hareketlenmesine 
yol açmış; Şangay 
İşbirliği Örgütü 
üzerinden İran, 
Suudi Arabistan, 
Pakistan ve 
Hindistan’ı da 
kapsayacak şekilde 
artarak yoğunlaşmış 
görünüyor. 
Bölgedeki jeopolitik 
gelişmelerle ekonomik gelişmelerin 
paralellik gösterdiği, her iki 
alandaki gelişmelerin birbiriyle 
yakından ilişkili olduğu açıkça 
anlaşılmaktadır.

Gelişmelerin küresel yapılanma 
vizyonuna bağlı politik boyutları 
ve hedefleri de bulunmakta, 
ancak sanayicilerimizin ve 
ihracatçılarımızın dikkatine 
getirmek ve bilgilendirmek 
istediğimiz asıl konu, Birliğin 
ve birlik üzerinden Rusya’nın 
son dönemde serbest ticaret 
anlaşmalarıyla atağa geçmiş 
olmasıdır. Birlik halen Ukrayna, 
Moldova, Özbekistan, Mısır, 
Tacikistan, Vietnam, Çin, İran 
ve Sırbistan ile serbest ticaret 
anlaşması imzalamış olup Bolivya, 
Kolombiya, Ekvator, Peru, Arjantin, 
Şili, Brezilya, Paraguay, Uruguay, 
Venezuela, İsrail, Bangladeş, 
Hindistan, Pakistan, Endonezya ve 
Kamboçya ile görüşmeler ya da 
taslak metinler üzerinde çalışmalar 
devam etmektedir. Fas, Tunus, 
Meksika, Filipinler, Güney Kore, 
Japonya ve Moğolistan konuya ilgi 
duyduklarını açıklamışlardır. Çin’le 
yapılan anlaşmanın henüz vergi 
indirimlerini içermediğini, vergi 
indirimlerini içeren bir anlaşmanın 
yapılmasının ise uzun zaman 
alacağını söylemek gerekir.

Rus Dışişleri Bakanı ve yetkili 

mercilerin son haftalardaki 
açıklamalarına bakılırsa, Afrika, 
Latin Amerika ve Asya kıtasından 
çok sayıda ülkenin Birlikle 
STA görüşmelerini başlatmak 
istediği söylenmektedir. Ne 
kadar doğru ve gerçekçi olduğu 
tartışılabilir olmakla birlikte, 
yapılan açıklamalardan bu 
ülkelerin çoğunun Birlik ile serbest 
ticaret bölgesi oluşumunun 
içinde yer almak istediği de ifade 
edilmektedirler. Doğal olarak, 
konuyla ilgili olarak yapılan 
görüşmeleri ve açıklamaları, 
Şangay İşbirliği Örgütündeki 
genişleme ve yeni oluşumlar 
yanında Çin’in bölgesel işbirliği 
ve ortaklık anlaşmalarıyla birlikte 
değerlendirmek gerekir. Diğer 
taraftan da oluştuğu tartışılan yeni 
Doğu-Batı kutuplaşması da Birliğin 
gelecek vizyonunu ve çalışmalarını 
etkilemektedir.

Görüşme yürütülen ülkeler 
ya da STA’ya ilgi duyan 
ülkelerle süreçlerin nasıl bir 
takvimde sonuçlanacağını ve 
uygulamadaki performansı 
bugünden öngörebilmek kolay 
olmamakla birlikte Birliğin lider 
ülkesi Rusya’nın diğer ülkelerle 
ikili STA yapmak yerine Birlik 
üzerinden anlaşmalar yapmayı 
tercih ettiği anlaşılmaktadır. Pek 
çok ülkenin STA ya da benzeri 

anlaşma yapmaktan 
uzak durduğu 
Çin’in aksine; Birlik 
içinde (Rusya 
dahil) mevcut sınırlı 
sanayi üretimiyle ve 
ihracatıyla, küçük ve 
orta büyüklükteki 
diğer ülkeleri 
korkutacak rekabetçi 
bir durumun 
olmayışı; 180 milyon 
nüfuslu bir pazara 
girme fırsatının elde 
edilecek olması, 
Birlik ile anlaşma 
yapmanın cazibesini 
artırmaktadır. 

Bölgede yatırımları ve ticareti 
artırması beklenen bu durumun, 
orta Asya coğrafyasındaki ülkelerin 
başta demir yolları olmak üzere 
alt yapılarının tamamlanması 
ile özel ekonomik bölgelerinin 
kurulması gibi çalışmaların bölge 
ekonomilerinin gelişmesine 
katkı sağlayacağı açıktır. Yapılan 
ve yapılacak anlaşmaların 
uygulamadaki başarısına bağlı 
olarak bölge, yeni yatırımcılarla 
ve yeni teknolojilerle tanışacak; 
bu gelişmeler terör ortamının 
geride bırakılması, yaşam 
koşullarının iyileştirilmesi, bölge 
barışı ve sağlıklı uluslararası 
ilişkiler kurulabilmesinin ortamını 
oluşturabilecektir.

Avrasya Ekonomik Birliği’nin 
STA ilişkilerinde özetlediğimiz hızlı 
gelişmelere bakılarak Birliğin, ikinci 
bir Avrupa Birliği olabileceğini 
söylemek için henüz çok erken 
olmakla beraber, Avrupa Birliği 
pazarına giremeyen ülkeler ve 
yatırımcılar için alternatif bir 
pazar, yeni bir fırsat coğrafyası 
olarak görüldüğü söylenebilir. 
Türkiye’nin dış politikası, 
dış ekonomik ilişkileri, ticari 
anlaşmalarımız ve yatırımcılarımızın 
gelecek projeksiyonlarının ve 
planlamalarının bu gelişmeleri de 
dikkate alarak yapılmasının faydalı 
olacağını değerlendirmekteyiz.
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Av. Murat ULUSU
EBSO Hukuk Danışmanı

Hukuk mahkemelerinde, aynı anda 
ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla 
bulundukları yerden, tarafın veya vekilinin 
duruşmaya katılmalarını ve usul işlemleri 
yapabilmelerini; tanığın, bilirkişinin, 
uzmanın ve diğer ilgililerin dinlenilmelerini 
sağlayan e-Duruşma uygulaması ile 
ilgili düzenlemeler ihtiva eden ilgili 
yönetmelik 30 Haziran 2021 tarihinde 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir.

Duruşmaların ses ve görüntü nakli 
yoluyla yapılması aslında yeni bir gelişme 
değildir. Türk hukukunda ilk kez 5271 
sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile bu 
konuda düzenleme yapılmıştır. Ancak son 
zamanlarda COVID-19 pandemisi koşulları, 
bu uygulama ile ilgili yeni çalışmaların 
yapılmasını hızlandırmıştır. Bu kapsamda 
e-Duruşma uygulaması 15 Eylül 2020’de 
uygulanmaya başlamıştır. 2021 Mayıs 
itibarı ile 28 büyükşehir adliyesindeki 535 
mahkemede 679 e-Duruşma uygulaması 

gerçekleştirilmiştir. 
İlgili yönetmelik ile öncelikle 

E-duruşmada, ilgililerin yüz ifadelerini 
ve vücut hareketlerini, duygularını 
ve söylediklerini anlamaya yeterli 
görüntü kalitesinin sağlanmasının esas 
olacağı belirtilmiştir. Ayrıca e-Duruşma 
esnasında bilgi, belge ve deliller UYAP 
üzerinden anında iletilebilecektir. 
E-duruşma için taraflardan birisinin 
talepte bulunması yeterlidir. E-duruşma 
talebinin mahkemeye en az iki iş günü 
önceden iletilmesi gerekmektedir. Hâkim, 
duruşma gününden en az bir iş günü 
önce kabul veya ret hususunda karar 
verir. Bu karar kesindir. Ancak hâkim bu 
talebin yargılamayı uzatmayı amaçladığı 
kanaatinde olursa, duruşma normal 
şekilde yapılacaktır. Bununla birlikte, 
Mahkeme’nin, gerekli gördüğü takdirde 
tanık veya taraflardan birisini e-Duruşma 
sistemi üzerinden dinlemeye re’sen 
karar verme yetkisi de bulunmaktadır. 

E-DURUŞMA UYGULAMASI VE HUKUK 
MUHAKEMELERİNDE SES VE GÖRÜNTÜ 
NAKLEDİLMESİ YOLUYLA DURUŞMA 
İCRASI HAKKINDA YÖNETMELİK İLE 
GETİRİLEN DÜZENLEMELER
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E-Duruşmaya, avukatlar kendi 
bürolarından katılabilecekleri gibi 
bu amaç için baronun hazırladığı 
yerlerden veya adliyelerde bu 
amaç için tahsis edilmiş alanlardan 
katılabilirler. Yaşlı ve engelli olan 
kimselerin evlerinden veya iş 
yerlerinden e-Duruşma’ya katılma 
imkânları mevcuttur.

 Mahkemece e-Duruşmaya 
katılmasına karar verilen taraf, tanık, 
bilirkişi, uzman ve diğer ilgililerin 
kimlik tespiti; bulundukları yerdeki 
adliye veya ceza infaz kurumunda 
e-Duruşma için tahsis edilen 
yerde görevlendirilecek yazı işleri 
müdürü, zabıt kâtibi veya ceza 
infaz kurumu görevlisi tarafından 
yapılacak ve bu hususta bir tutanak 
düzenlenecektir. E-Duruşmada 
beyanlar kâtip tarafından yazılı 
tutanağa geçirilmektedir. Tutanaklar, 
UYAP üzerinden imzaya açılır 
ve duruşmanın yapıldığı yerdeki 
adliyeye elektronik ortamda 
gönderilir. Kâtip, beyanda bulunanın 
imzasını alır ve imzası tamamlanan 
tutanak, asıl mahkemesine posta 
yoluyla iletilir.

E-duruşma, mahkeme 
huzurunda yapılan duruşma ile 

aynı hukuki sonuçları doğurur. 
Duruşma sırasında fotoğraf 
çekilemez ve taraflar kayıt yapamaz. 
Mahkeme, yargılamanın zorunlu 
kıldığı hallerde, gerekçesini 
belirterek e-Duruşmanın kayıt 
altına alınmasına karar verebilir. 
E-Duruşma sistemi ile elde edilen 
kayıtlar, mahkemece e-Duruşmanın 
yönetildiği bilgisayarda veya veri 

depolayabilen aygıta aktarılarak 
dosyasında saklanmak üzere 
Merkezi Kayıt Sistemi’nde 2 hafta 
süreyle muhafaza edilir. Süre 
sonunda Merkezi Kayıt Sistemi’ndeki 
bu veriler geri döndürülemeyecek 
şekilde silinir. Bu şekilde alınan 
kayıtlar mahkeme ve ilgili kişilerin 
açık izni olmadıkça hiçbir yerde 
yayımlanamaz.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclis Başkan Vekili Işın 
Yılmaz, Haziran ayı Meclis 

toplantısının başında yaptığı açılış 
ve başkanlık sunuşlarında, her 
Meclis toplantısında dile getirdikleri 
aşılama çalışmalarının bir an önce 
yaygınlaştırılması temennilerinin 
nihayet hayat bulmasından ötürü 
çok mutlu olduklarını söyledi. 
Toplumun tamamının aşılanmasıyla 
kötü günleri geride bırakmayı 
ümit ettiklerini ifade eden Yılmaz. 
“Ancak ne yazık ki kontrolsüz 
bir şekilde sınırların açılması, 
yeni riskleri de beraberinde 
getiriyor. ‘Delta’ varyantı ve 
dördüncü dalga söylemleri 
konuşuluyor. Kaşıkla topladığımızı 
kepçeyle geri vermemek için 
fabrikalarda aşı olmayan ve olmak 
istemeyen çalışanların tespitinin 
yapılmasında fayda görüyorum. 
Aynı zamanda aşı karşıtları da 
taşıyıcı oldukları bilinciyle topluma 
zarar vermemek adına kendilerini 
izole edebiliyorlarsa ve kamu 

alanlarından uzaklaşabiliyorlarsa, 
bunu yapmaları gerekiyor. Ayrıca 
çalışmaları devam eden Türk 
aşısının da başarılı olmasını temenni 
ediyorum” dedi.

AB Yeşil Mutabakatı
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Ender Yorgancılar’ın dile getirdiği 
ve Odamızın da yakından takip 
ettiği Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat 
Anlaşması’nın, İzmir Ekonomik 
Kalkınma Koordinasyon Kurulu’nda 
da gündem maddesi olduğunu 
hatırlatan Yılmaz. “Sanayi ve 
ticaret politikalarını dönüştürecek 
olan bu program, özellikle 
ihracatçı sektörlerimizi yeniden 
şekillendirecek. Bunun için devletin 
atacağı adımları beklerken, kendi 
içimizde de ön hazırlık yapmamız, 
gelecek planlarımızı bu doğrultuda 
revize etmemiz gerekiyor” diye 
konuştu.

Yılmaz, İzmir’in merkezinde bir 
siyasi parti binasına yapılan silahlı 
saldırıda hayatını kaybeden genç 

kıza Allah’tan rahmet, ailesine sabır 
diledi.

Cittaslow Metropol: İzmir
İzmir’in dünyanın ilk Cittaslow 

Metropol pilot kenti unvanını 
kazanması dolayısıyla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tunç Soyer’i 
tebrik eden Yılmaz, “Yavaş yaşam 
anlayışı ile Cittaslow Metropol kent 
modeli insan odaklı olduğu, kentin 
değerlerini koruduğu, sürdürülebilir 
olduğu ve yüksek yaşam kalitesini 
hedeflediği için oldukça önemli. 
Bu gelişme, İzmir’in geleceği adına 
umut vericidir” ifadesini kullandı.

EBSO Meclis Üyelerinin Kurban 
Bayramını kutlayan Yılmaz, sağlıkla, 
coşkuyla, sevdikleriyle birlikte nice 
bayramlara kavuşmayı temenni etti.

Yılmaz, TÜRKONFED Yönetim 
Kurulu üyeliğine seçilen EBSO 
Meclis Üyesi Mustafa Karabağlı’yı ve 
firmasının halka arz edilmesinden 
dolayı EBSO Yönetim Kurulu Üyesi 
Atilla Sevinçli’yi kutlayarak başarılar 
diledi.

Yılmaz’dan Meclis temennileri
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili H. İbrahim 

Gökçüoğlu, EBSO Meclisi’nin 
Haziran ayı toplantısında yaptığı 
konuşmasında, İzmir Model 
Fabrika’da verilen eğitimler ve 
yapılan uygulamalar ile günümüz 
rekabet ortamında, hiçbir yatırım 
yapmadan, kayıp kaçakları sadece 
bir eğitimle bertaraf ederek, 
fiyatı değiştirmeden firmaların 
verimliliklerini arttırabildiğini 
söyledi. 

Model Fabrika’nın hayata 
geçirilmesi sürecine liderlik eden 
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar 
ve İzmir Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mahmut Özgener 

ile yönetimde birlikte çalıştıkları 
İZTO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Cemal Elmasoğlu’na 
ve Odaların genel sekreterlerine 
teşekkür eden Gökçüoğlu, “Bu 
projede tek hedefle yola çıktık. 
İzmir Model Fabrika’nın Türkiye’de 
tek olmasını, birinci olmasını, 
örnek alınmasını hedefledik. 
Bugün Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı bünyesinde bulunan 
sekiz model fabrika içinde İzmir’in 
uygulamaları örnek alınması ve 
devamlı bizden bilgi istenmesi ile 
hedeflerimizi gerçekleştirdik” dedi.

Model Fabrika çağrısı
Gökçüoğlu, “Uygulama 

alanı Model Fabrika’nın kendi 
tesislerinde bulunuyor. Firmaların 

göndereceği çalışanlar burada 
eğitime tabi tutuluyor, ilk 
tespitler yapıldıktan sonra ilgili 
firmanın bugünkü şartlarda 
kayıp kaçakları bitiriliyor. Artık 
dijitalleşmeye doğru birlikte yol 
almak için çalışıyoruz. Bu konuda 
firmalarımız hiç yatırım yapmadan 
kârlarını artırmak istiyorlarsa 
Model Fabrika ile irtibata 
geçebilirler” diye konuştu.

“Aşılama hızı ekonomiye 
olumlu yansıyacak”
1 Temmuz itibariyle 

normalleşme sürecine giren 
Türkiye’de her geçen gün söylemi 
artan Delta varyantı, ekonomideki 
seyir ve artan jeopolitik risklerin 
belirsizliği derinleştirdiğini 

EBSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili H. İbrahim Gökçüoğlu, “Meslek lisesi mezunlarının tüm iş 
yaşamları boyunca eğitim aldıkları alanda çalışması koşuluyla, SGK ve Gelir Vergisi oranında 
devamlı yüzde 25 indirim ile hayat boyu az vergi, az sigorta primi ödemesi sağlanabilir. Bunun 

gibi adımlar atılarak meslek liseleri cazibeli bir konuma getirilebilir” dedi.

   Gökçüoğlu:   
 “Meslek  
  liselerinin cazip 
   hale getirilmesi  
     gerekiyor”
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vurgulayan Gökçüoğlu, “Gelinen 
noktada ne kadar aşılama artsa da 
yine tedbirli davranmakta fayda 
var. Pandemide yaklaşık bir yılı 
geride bırakırken aşılamada bugün 
ulaştığımız nokta sevindirici. 
Gecikmeli de olsa OSB’lerimizde 
yerinde aşı hizmetine geçilmiş 
olması çalışanlarımız adına, 
üretim adına hem motive edici, 
hem de umut vericidir. Toplumun 
tamamına yakınının aşılanmasıyla 
birlikte hastalığın yayılma hızı 
azalacak, hayat yeniden kaldığı 
yerden başlayacak. Askıya alınan 
planlar üretime, hizmetlere, 
turizm sektörüne ve talebe olumlu 
yansıyacak. Bu kararda emeği 
geçenlere ve Türk vatandaşı olarak 
dünyaya büyük hizmet veren 
bilim insanları Dr. Özlem Türeci ile 
Prof. Dr. Uğur Şahin’e şükranlarımı 
sunuyorum. Herkesi aşı olmaya 
davet ediyorum” dedi.

İhracat birim 
değeri azalıyor
Aşılama hızının ekonomiye 

olumlu yansıyacağı düşüncesiyle 
birlikte, doların 8,75 seviyelerini 
görerek rekor kırmasının talebi 
benzer şekilde baskılayacağını 
ifade eden Gökçüoğlu, “Artan 
maliyetlerle üretim olumsuz 
etkilenecek. Özellikle 1998 
yılında yaşanan krize benzer 
şekilde döviz bazında yaşanan 
artışlar ham maddenin cinsine 
göre risk içeriyor. Bu nedenle 
gerekli tedbirlerin mutlaka hayata 
geçirilmesi, her firmanın kendi 
maliyetini çok detaylı incelemesi 
gerekiyor. Pandemi döneminde 
dahi ihracat rakamlarımızın 
artması sevindirici olmakla birlikte, 
asıl tabloya ne yazık ki çok uzak 
kaldık. Son üç yılın kilogram 
başına ihracat değerlerine 
bakıldığında sektörlerimizdeki 
durum açıkça görülüyor. Ülkemizin 
genel ortalamasında artış değil 
aksine gerileme söz konusu. 
2018’de tüm sektörlerin ortalama 
kilogram değeri 1,44 dolar iken 
2019’da 1,23 dolar oldu. 2020’de 1 

dolara, bugün 0,8 dolarlara geldi. 
Oysa 1.224 Ar-ge merkezine, 360 
tasarım merkezine, 87 teknoloji 
geliştirme bölgesine ve TÜBİTAK 
tarafından onca projeye verilen 
karşılıksız teşviklere rağmen 
yaşanan gerileme, kaynakları 
doğru alanlara yatırım olarak 
yönlendiremediğimizi açıkça 
gösteriyor” diye konuştu.

Bununla birlikte Mayıs ayı 
ihracatının geçen yılın mayıs 
ayına göre yüzde 65,5 artışla 
16,5 milyar dolar olduğunu ve bu 
değerin tüm yılların en yüksek 
ikinci Mayıs ayı değeri olduğunu 
dile getiren Gökçüoğlu, “Otomotiv 
sektörü Mayıs 2021’de yüzde 56’lık 
artışla aylık 1,9 milyar dolarlık 
ihracata imza atarken, ihracatta 
ikinci sektör olan makine ve 
aksamları sektörü Mayıs ayındaki 
ihracatını yüzde 71 oranında 
arttırarak ekonomiye 736 milyon 
dolarlık katkı sağladı. Türkiye 
ortalamasıyla diğer katma değerli 
ürünler karşılaştırıldığında, makine 
5,33 ve otomotiv 7,7 seviyelerinde 
iken diğer sektörler devamlı düştü. 
Ülkemizin bu noktalarda ciddi 
şekilde düşünmesi gerekiyor” 
ifadesini kullandı.

Son üç yılda alınan teşvik belge 
oranlarını içeren tabloyu Meclis 
Üyeleri ile paylaşan Gökçüoğlu, 
“Bu tabloya göre yerli makine 
üreticileri teşvik belgeleri ile 
yatırımlarını arttırmayı, üretim 
kapasitelerini büyütmeyi 
hedeflerken, diğer yandan devlet 
eliyle eski ve yeni makinelerin 
kontrolsüz şekilde ithali sağlanıyor. 
KDV’den muaf giriş yapılıyor, bu 
şekilde yerli üreticinin rekabet 
gücüne sekte vuruluyor. Her ne 
kadar Dünya Ticaret Örgütü’ne 
üye olsak da getirilen standartlar 
karşısında ülkeler kendilerini 
ve kendi sektörlerini korumaya 
çalışıyorlar. Dolayısıyla bu 
konularda daha fazla çalışmamız 
gerektiğine inanıyorum” dedi. 

Mesleki ve teknik eğitim
Resmi kayıtlarda işsizlik 

oranının yüzde 13’lerde, genç 
işsizlik oranının ise yüzde 27’lerde 
yer aldığını hatırlatan Gökçüoğlu. 
“Yani her üç gençten birisi işsiz. 
Son açıklanan verilere göre 
Avrupa Birliği içerisinde 15-24 yaş 
grubunda ne işte, ne de eğitimde 
yer alan genç nüfus oranının en 
yüksek olduğu ülke de Türkiye. 
AB ortalamasının yüzde 11’lerde 
olduğu dikkate alındığında 
hedeflere koşmak pek mümkün 
görünmüyor. Her ne kadar 
eğitimimizin kalitesi tartışılsa 
da, eğitim alan gençlerimizi 
işsiz bırakma lüksümüz yok. Her 
zaman ifade ettiğimiz üzere 
mahalle aralarında açılan niteliksiz 
üniversitelerle hem maddi, hem 
de manevi kayıplara sebebiyet 
veriyoruz. O nedenle bugün 
mesleki teknik eğitim, dünden 
daha elzem bir hal almıştır. Mesleki 
ve teknik eğitimde Yönetim Kurulu 
Başkanımız Ender Yorgancılar’ın 
liderliğinde ‘Üretim yoksa 
kalkınmak hayaldir’ mottosuyla 
yola çıktık. İleri teknolojili ve 
katma değerli üretim için Batılı 
gelişmiş ülkelerde var olan, geçmiş 
dönemde ülkemizde de başarılı 
şekilde uygulanan mesleki eğitim 
sisteminin tekrar yapılanması 
gerektiğine olan inancımızı her 
fırsatta dile getiriyoruz” diye 
konuştu.

Batının bizden aldığı 
sistem

Ülkemizde Cumhuriyetin 
kurulduğu yıllarda başarıyla 
uygulanmış ve bugün Almanya’da 
uygulanan, Finlandiya’nın da 
bizden kopyaladığı sistemi tekrar 
Meclis Üyeleri ile paylaşmak 
istediğini dile getiren Gökçüoğlu, 
“O dönemde ilkokuldan mezun 
olmak için mezuniyet sınavı 
vardı. Sınavı geçtikten sonra 
ister normal ortaokula, ister 
sanat okuluna girme şansı 
bulunuyordu. Ama sanat okuluna 
girerken de öğrenciler yine 
sınava tabi tutulmaktaydı. Üç 
yıl boyunca mobilyacılık, torna 
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tesviye, elektrik-elektronik 
gibi bütün bölümlerde eşit 
zamanlı eğitim alınıyordu. 
Orta üçe gelindiğinde ise eğer 
öğretime devam edilmeyecekse 
öğrencinin almış olduğu teorik 
ve uygulamalı eğitimle mavi 
yaka işçi olunabiliyordu. Liseye 
devam edilmek isteniyorsa da 
yine uzmanlık alanı seçmek için 
sınava giriliyor, istenilen bölüm 
kazanılırsa devam ediliyor ya da 
sınav puanına en yakın meslek 
grubuna yönlendiriliyordu. Bu 
noktada erkek sanat enstitüsü söz 
konusuydu ve bu enstitüler hem 
teoriyi, hem de uygulamayı veren 
kurumlardı. Seçilen uzmanlık 
alanında üç yıl boyunca yarım 
gün atölye, yarım gün teoriyle 
tam sanayicinin istediği nitelikte 
uygulama yapabilen öğrenciler 
yetiştiriliyordu. Eğer lise bitirme 
sınavlarını verip mezun olarak 
üniversiteye gidilmiyorsa 
teknisyen olarak, mavi yakanın 
üstünde eğitim alındığı için 
teknisyen seviyesinde sanayide işe 
devam edilebiliyordu. Üniversiteye 
devam edilmek isteniyorsa da 
mühendislik fakültesi, tekniker 
okulları ve teknik öğretmen 
okulları vardı. O dönemde 
mühendislik eğitimini sadece 
Yıldız Mühendislik Fakültesi 
veriyor, tekniker okulları ise üç 
yıllık eğitimi ile bugünkü meslek 
yüksekokullarına eşdeğerdi. Bu 
sistem zaman içerisinde yok edildi 
ve bugünkü duruma gelindi. Ama 
Almanya ve Finlandiya bu sistemi 
başarılı bir şekilde uyguladılar” 
ifadesini kullandı.

“Meslek okullarının 
önemini 

anlatmaya çalışıyoruz”
EBSO olarak bu sistemi 

hiç unutmadan teknik 
eğitim çalışmalarını yıllardır 
uyguladıklarını vurgulayan 
Gökçüoğlu, “Meclis Üyeliğine 
seçildiğim günden itibaren 
eğitim gönüllüsü olarak bu 
çalışmaların içerisinde yer aldım. 

Odamız bünyesinde teknik eğitim 
çalışma grubunda eğitimi daha 
iyi bir hale getirebilmek adına 
çalıştık. Odamız çalışmalarında 
fikirleri, beyanları ve uyumlu 
çalışmalarıyla emeği geçen tüm 
üyelere teşekkür ediyorum. Çünkü 
ortak akılla, birlikte karar vererek 
eğitime hizmet etmeye çalıştık. 
Çalışma Grubunda hedefimiz 
okul, Odamız, okul yönetimi, 
aileler ve psikologlar eşliğinde 
öğrencilere mesleki eğitimin 
önemini ve mesleklerin değerini 
anlatmaktı. Eskiden meslekler 
‘altın bilezik’ olarak tabir edilirdi. 
Bütün aileler çocuklarını sanat 
enstitülerine vermek istiyorlardı. 
Şimdi ise ekonomik olarak çok 
düşük gelirli ailelerin tercih ettiği 
bir okul durumunda görülüyor. Bu 
yargıyı değiştirmek için de çaba 
harcıyoruz” dedi.

“Meslek liseleri cazip 
hale getirilmeli”
Mesleki eğitimde bir diğer 

önemli konunun meslek lisesi 
öğretmenlerinin yurt içi ve 
yurt dışındaki ‘eğiticilerin 
eğitim programlarına’ katılması 
olduğunu ifade eden Gökçüoğlu, 
“Zira öncelikle eğitimi verecek 
öğretmenlerimizin güncellenmesi 
gerekiyor. Teknik lisede okuyan 
biri olarak o dönemlerde su 
gibi lisan bilen öğretmenlerden 
eğitim aldık. Okullarda atölye ve 
ders programlarının da güncel 
teknolojiler ışığında revize 
edilmesine dönük çalışmalarımız 
var. Alanında uzmanlaşmış 
butik meslek liselerinin açılması 
hedefimiz içerisinde Mazhar 
Zorlu Endüstri Meslek Lisesi bir 
örnek teşkil ediyor. Otomasyon 
ve plastik teknolojileri olmak 
üzere, Japonlarla birlikte kurulmuş 
iki bölümü bulunan okuldaki 
çok başarılı projeler üretiliyor. 
Almanya’da meslek lisesinden 
mezun olan bir öğrenci hayatı 
boyunca o mesleği yapabiliyor. 
Ülkemizde ise meslek lisesi 
mezunları bekçi, güvenlik 

görevlisi, şoför ve garson olarak 
çalışmak durumunda kalabiliyor. 
Dolayısıyla öğrencilerin eğitimini 
aldıkları mesleği yapabilmeleri için 
meslek liselerinin cazibeli duruma 
getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. 
Bunun için ciddi çalışmalar 
da gerçekleştiriyoruz. Bir şeyi 
cazip hale getirmek, ekonomi 
ile mümkündür. O nedenle 
meslek lisesi mezunlarının tüm iş 
yaşamları boyunca eğitim aldıkları 
alanda çalışması koşuluyla, 
örneğin, SGK ve Gelir Vergisi 
oranında devamlı yüzde 25 indirim 
ile hayat boyu az vergi, az sigorta 
primi ödemesi sağlanabilir. Az 
prim günüyle emekli olmaları ve 
daha az askerlik süresi sağlanarak 
meslek liseleri cazibeli konuma 
getirilebilir” diye konuştu.

İki yıl önce Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği ile Milli Eğitim 
Bakanlığı arasında Mesleki Teknik 
Eğitimin Geliştirilmesi Protokolü 
imzalandığını, bu kapsamda 81 
ilde 81 okulun, odalar tarafından 
oluşturulduğunu dile getiren 
Gökçüoğlu, “İlimizde Çınarlı 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
protokol okulu olarak belirlendi. 
Özlük hakları yine Milli Eğitim 
Bakanlığı’nda olan pilot okullarda 
sadece belli düzenlemelerinin 
yapılma yetkisi Odalarda 
bulunuyor. İzmir’deki protokol 
kurulunda Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nı temsilen ben, İzmir 
Ticaret Odası’nı temsilen Adil 
Özyiğit, İzmir Ticaret Borsası’nı 
temsilen Erçin Güdücü, Deniz 
Ticaret Odası İzmir Şubesi’ni 
temsilen Nazif İnan yer alıyor. 
Milli Eğitim’den iki şube müdürü 
de kurulda yer alıyor. Gerekli 
çalışmaları yaparak belirli 
kararlar alıyoruz, ama Bakanların, 
TOBB Başkanının ve sendika 
başkanlarının bulunduğu karar 
verici üst kurul Ankara’da 
bulunuyor” ifadesini kullandı.

Çınarlı’da yapılan 
çalışmalar
Çınarlı Mesleki ve Teknik 
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Anadolu Lisesi’nin 1966 yılında 
42 dönüme yakın araziye 
yapıldığını, dokuz bloktan 
oluşan 71 bin metrekare alanı ile 
İzmir’in en büyük ve kapsamlı 
okulu konumunda bulunduğunu 
belirten Gökçüoğlu, “Lisenin 2405 
öğrencisi var. Bütün atölyelerin 
tekrar elden geçirilmesi gerekiyor, 
çünkü güncelliğini yitirdi. Gerekli 
tespitleri yaptık, yavaş yavaş 
uygulamaya geçtik, ancak 
pandemi sürecinde eğitimin 
kapanması fiziki çalışmaları 
etkiledi. Bina çok eski olduğu 
için yenileme çalışmaları yüksek 
meblağlar içeriyor. Bu noktada 
İzmir Büyükşehir Belediyesi 
ve meslek fabrikasıyla birlikte 
koordineli çalışma protokolü 
yaptık. Büyükşehir Belediyesi 
tüm binaların bakım, onarım, 
peyzaj, tadilat işlerini karşılayacak. 
Lisenin eğitimcileri ise meslek 
fabrikasında eğitim gördü. 
Makine teçhizat alt yapısının 
güncellenmesi ve öğretmenlerin 
yurtdışında eğiticilerin eğitimi 
programlarına katılabilmesi 
için bilişim, makine ve elektrik-
elektronik alanlarında Odamızca 
toplam 1,2 milyon Euro bütçeli 
beş adet AB projesi yazıldı. 
Gazete ve bunun gibi araçlarla 
tanıtımlar gerçekleştirildi. 2018 
yılında 650 olan yeni öğrenci 
kayıt sayısı 2019’da 800, 2020 
yılında pandemi koşulları olmasına 
rağmen 900 öğrenciye çıktı. 
Öğretmen ve öğrencilerin yurtdışı 
eğitim programlarına katılmasına 
yönelik hazırlanan iki Erasmus 
projesi kabul edildi, 40 öğretmen 
ve 50 öğrenci sekiz ülkede 
düzenlenen eğitim programlarına 
katılacaklar ve yabancı ülkelerden 
hocalar ülkemize gelecek. Proje 
bedeli yaklaşık 32 bin Euro. 
AB Sektörel Mükemmeliyet 
Merkezleri projesine Oda olarak 
yazdığımız 6 bin Euro bütçeli 
proje ise 200 proje içerisinde beş 
projeden biri olarak onaylandı. 
Protokol imzalanması aşamasına 
geldi. Bu proje ile elektrik-

elektronik alanında Endüstri 4.0 
Sektörel Mükemmeliyet Merkezi 
oluşturulması amaçlanıyor. 
Ayrıca okulun atölye altyapısının 
geliştirilmesine yönelik kamu 
kuruluşları ile görüşmeler 
devam ediyor. Buradaki hedef 
AB projelerinden destekleri alıp 
hem proje kültürünün gelişmesi, 
hem de Odalarımızın bütçelerine 
dokunmadan çalışmaları 
gerçekleştirmek. Yapılan 
çalışmalarda emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum. Eğitime verilen 
her destek, bu ülkeye katma değer 
olarak geri dönecektir” dedi. 

 
Köy enstitüleri örneği
Türkiye’de köy enstitüleri ile 

10 yılda dünyada eşi olmayan 
bir başarı hikayesi yazıldığını 
hatırlatan Gökçüoğlu, “Aydın 
bir nesil yetişmesinden korkan 
belirli güç odakları bu okulların 
kapatılmasını sağladı. 10 yıl ömrü 
olan bir proje, 80 yıl sonra hala 
konuşuluyor. Burada yetişen 
öğrenciler eleştirel, araştırmacı, 
geliştirmeci ve hür iradeli bir 
eğitim aldı. Bunu kaybetmeden 
güncelleyerek mevcut eğitimi 
o noktaya taşımak istiyoruz. 
Önce eğiticilerin eğitiminin 
yapılması gerekiyor. Nitekim 
1925 yılında Ulu Önder Atatürk 
‘Milletleri kurtaranlar yalnız ve 
ancak öğretmenlerdir; eğiticiden 
mahrum olan bir millet henüz 
millet namını almak yeteneğini 
elde edememiştir; ona basit 
bir kütle denir, millet denemez’ 
diyerek konunun önemini 
vurgulamıştır” diye konuştu.

Yeşil Sanayi Rehberi 
geliyor
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 

Ender Yorgancılar’ın öncülüğünde 
bir çok konuda ilkleri başardığını 
belirten Gökçüoğlu, “4-5 yıl 
önce Sanayi 4.0 gündemde 
yokken iki tane kitapla özet 
şekilde anlatımı yapıldı. Yine 
geçen sene köy enstitülerini 
anlatan kitap hazırlandı. Şimdi ise 

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı 
Penceresinden Yeşil Sanayi 
Rehberi kitabı hazırlanıyor ve 
son aşamasına gelindi. Tüm 
ülkemize, sanayicilerimize hizmet 
verme açısından bu kitapçık da 
yakında basıma girecek. Genel 
Sekreterimiz nezdinde emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum” 
ifadesini kullandı.

Gökçüoğlu, Meditera 
firmasının halka arz kararından 
dolayı EBSO Yönetim Kurulu 
Üyesi Atilla Sevinçli’yi ve 
TÜRKONFED Yönetim Kurulu 
Üyeliğine seçilen EBSO Meclis 
üyesi Mustafa Karabağlı’yı tebrik 
ederek başarılarının devamını 
diledi. Gökçüoğlu ayrıca bir siyasi 
partinin il binasına yapılan menfur 
saldırıda hayatını kaybeden 
vatandaşa Allah’tan rahmet, 
ailesine sabır ve baş sağlığı diledi.

Gökçüoğlu konuları 
değerlendirdi
EBSO Meclis Üyesi sanayicilerin 

gündeme getirdiği konuları 
da değerlendiren EBSO 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
H. İbrahim Gökçüoğlu, Fatih 
Aracı’nın gündeme getirdiği 
depremzede konutlarının bedelsiz 
verilmeyeceği yönünde alınan bir 
karar bulunmadığını belirterek, 
“Devlet tarafından tahsis edilen 
arazinin imar planı bulunmadığı 
için önce imar planının çıkarıldı. 
Şimdi projeler başlayacak, başta 
ne konuşulduysa onun dışında 
yapılan bir uygulama yok. Bu 
doğrultuda bize ulaşan bir bilgi de 
bulunmuyor” dedi.

Murat Kurtalan’ın dile getirdiği 
meslek liselerindeki makinalar 
konusunun maalesef doğru 
olduğunu belirten Gökçüoğlu, 
“Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi gibi bir meslek lisesinde 
bir tane CNC tezgahı çalışmıyor. 
Ama bu bir kader değil. Değişim 
için elimizden geleni yapmaya 
gayret ediyoruz. Pilot okul 
uygulamasıyla Çınarlı’yı örnek 
okul yapacağız. Döner sermaye 
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sistemini çalıştırarak, sanayiciden 
sipariş alarak, okulda öğrencilere 
sanayicinin ürünleriyle birebir 
eğitimler yaptıracağız. Öğrencileri, 
sanayicinin istediği niteliğe 
getireceğiz” diye konuştu.

Gelinen noktada gençlerimizin 
ve öğretmenlerimizin hatalarının 
bulunmadığını dile getiren 
Gökçüoğlu, “Eğitim sistemimiz 
başka yönlere evrildi. Hem 
eğiticileri eğiterek, hem de aileleri 
motive ederek, sistemi olması 
gereken yöne çevireceğiz. Başka 
şansımız bulunmuyor. Ayrıca EBSO 
binasının boşaltılması ile lokalde 
bulunan eşyalar, Çınarlı Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi ile diğer 
okullara hibe edildi. Bunların 
zimmete geçmiş şekilde takibini 
yaptık. Bu anlamda Yönetim Kurulu 
Başkanımız Ender Yorgancılar’ın 
nezdinde Yönetim Kurulu’na 
teşekkür etmek istiyorum” ifadesini 
kullandı.

‘Her OSB’de bir teknik okul 
kurulsun’ düşüncesinin masa 
başında Ankara’da alınmış bir karar 
olduğunu belirten Gökçüoğlu, 
“Sanayicinin sıkıntısı mühendis 
bulmak değil, mavi yaka bulmak. 
İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki okulumuz apayrı 
bir sistemle meslek lisesinden 
gelen makine mühendisleri 
yetiştirmeyi hedef aldı. Manisa 

OSB’nin kurduğu okulda ise direkt 
mavi yakayı hedefleyerek eğitim 
yapılıyor” dedi.

Yönetim Kurulu olarak 2009 
yılında göreve başladıklarında 
sanayi müzesi kurulması 
noktasında çok kapsamlı 
çalışmalar yaptıklarını hatırlatan 
Gökçüoğlu, “Münih’teki sanayi 
müzesini örnek seçerek bütün 
fizibiliteyi gerçekleştirdik. Yer 
seçimini yaptık, ama tabii 
yönetimlerde öncelikler bulunuyor. 
Bunun göz ardı edilmemesi 
gerekiyor. Altyapı hazır, zamanı 
geldiğinde yapılacak” diye 
konuştu.

Gökçüoğlu, sanayi müzesi 
konusunda ellerinden geleni 
yapmaya hazır olduklarını ifade 
eden EBSO Meclis Üyesi Feyhan 
Yaşar’a ve her konuda İzmir’e 
sağladıkları destek için Yaşar 
Grubu’na teşekkür etti.

Müzenin yeri konusunda 
önerilen elektrik fabrikasının 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden 
satın alındığını, fakat daha sonra 
ihalenin iptal edildiğini hatırlatan 
Gökçüoğlu, “Bu mekan daha 
ziyade küçük bir teşhir solunu 
niteliğinde. Sanayi müzesi için 
daha büyük bir alan bulmamız 
gerekiyor. Yine de mekan önerisi 
olarak değerlendirebiliriz” dedi.

Meslek liselerindeki tezgahların 

Ankara’daki dökümhaneye 
gönderildiği konusunun maalesef 
doğru olduğunu, hatta radyal 
matkapların, tornaların Kırıkkale’de 
erimeye gittiğini belirten 
Gökçüoğlu, bunun durdurulması 
için ellerinden gelen çabayı 
gösterdiklerini ama maalesef 
engel olamadıklarını, bir servetin 
heba edildiğini söyledi. Beş 
sene önce lisenin koridorlarında 
duran makinaları dökümhaneye 
gitmekten kurtarmak için satın 
almayı teklif ettiklerini dile getiren 
Gökçüoğlu, maalesef ülkemizde 
kıymet bilinmediği için engel 
olamadıklarını ifade etti.

EBSO Meclis Üyesi Kamil 
Porsuk’un Kemalpaşa OSB’deki 
meslek lisesini gündeme getirmesi 
konusunda, Kemalpaşa OSB’deki 
meslek lisesini unutmaları 
gibi bir durumun söz konusu 
olamayacağını belirten Gökçüoğlu, 
“Sadece anlık konuşma esnasında 
dile getirilmemiştir. Sürç-i lisan 
eylediysek affedilsin lütfen. Meslek 
eğitimi söz konusu olduğnda her 
okul bizim için aynı önemi taşır 
ki Kemalpaşa OSB, bünyesindeki 
meslek lisesini yoktan var etmiştir” 
diye konuştu.

Gökçüoğlu, Şerif Remzi 
Reyent’in İzmir için çok kıymetli 
olduğunu belirterek andı ve 
kendisine Allah’tan rahmet diledi.
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Fatih Aracı
Depremzede konutları
EBSO Meclis Üyesi Fatih Aracı, 

İzmir depremi sonrasında toplanan 
bağışlar ile yapılacak konutların, 
depremzedelere bedelsiz verilme-
yeceği yönünde bir duyum aldığını, 
gerçekliği olup, olmadığını öğrenmek 
istediğini söyledi. 

Murat Kurtalan
Meslek liselerinin 
eğitim seviyesi
EBSO Meclis Üyesi Murat Kur-

talan, Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi 
mezunu olduğunu belirterek oku-
duğu dönemde büyük fabrikalardan 

okuldaki maki-
neleri görmeye 
gelindiğini, 
o dönemde 
eğitim aldıkları 
makinaların 
hala okulda 
bulunduğunu, 
geçen zaman 
içerisinde 
hiç ilerleme 
kaydedileme-
miş olmasının, 
eğitimde yeni 
makinalar kullanılmamasının kendisini 
üzdüğünü söyledi.

Kurtalan, “Son 20 yıldır siyasi 
olarak yapılan çalışma sonucunda 

meslek liseleri ile ilgili sürekli deği-
şiklikler oldu. Günümüzde meslek 
lisesinden mezun olup da direkt 
mühendislik kazanan öğrenci sayısı, 
bizim dönemimize kıyasla çok az. 

Sanayicinin gündemi mesleki 
eğitim ve sanayi müzesi

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclisi Üyesi sanayiciler, EBSO Haziran ayı Meclis toplantısında 
sanayicinin ihtiyacı olan nitelikli işgücünü yetiştirecek mesleki ve teknik okullar ile İzmir’de 

kurulabilecek bir sanayi müzesi konularını gündeme getirdiler.

Murat
Kurtalan

Fatih
Aracı
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Bizim dönemimizde iyi eğitim aldık-
ları halde tıp, veterinerlik, eczacılık, 
hukuk gibi bölümlere girme şansımız 
yoktu. Sadece eğitim alınan alan 
tercih edilebiliyordu. Meslek liseleri-
nin eğitim seviyesini yükseltmeden, 
sanayicinin ihtiyaç duyduğu kalifiye 
eleman yetiştirilemez. Firmamızın sac 
bölümünde çalışacak elemana ihtiyaç 
duyduğumuz için kariyer.net’e ilan 
verdik, beşinci günde 85 kişi başvuru 
yaptı. Bu durum, Sayın Gökçüoğ-
lu’nun konuşmasında dile getirdiği 
her üç gencimizden birinin işsiz oldu-
ğu ifadesini doğruluyor” dedi.

Gökçüoğlu’nun sunumunda mes-
lek liselerini teşvik için burs anlamın-
da bir fondan bahsettiğini hatırlatan 
Kurtalan “Bu konuyu dört yıl önce 
Meclis kürsüsünden dile getirdim, 
ama bir sonuç alınamadı. Meslek 
liselerinin dördüncü sınıf öğrencileri 
stajyer öğrenci olarak firmalarda 
çalışıyor. 20 kişiden az çalışan iş yer-
lerinde 410 lira, 20 kişiden çok çalışan 
iş yerlerinde 460 lira ücret alıyorlar. 
İş yerinin ödediği bu ücret 45 gün 
içinde devlet tarafından işverene geri 
ödeniyor. Meslek liseleri konusunda 
bu kadar yaralıyken, ödenen 460 
lira da işverenin cebinden çıkabilir. 
Devletin işverene ödeyeceği bedel ise 
yine öğrencini hesabına yatırılabilir. 
Böylece fon, kendi kendine çözülmüş 
olacaktır” dedi. Kurtalan Meclis üye-
lerinin Kurban Bayramını da kutladı.

Mustafa Kemal Yapan
Bakanlık ile görüşülmesi 
gerekiyor
EBSO Meclis Üyesi Mustafa Kemal 

Yapan, Gökçüoğlu’na teknik eğitim 
konusundaki emekleri için teşekkür 
etti. Her organize sanayi bölgesinin 
teknik okul kurarak öğrenci yetiş-
tirmesi görüşünün sayısal olarak 
mümkün olamadığını belirten Yapan, 
“İAOSB’deki meslek lisemizde eğitim 
alan öğrencilerin yüzde 90’ının üni-
versiteye gideceği göz önüne alınırsa, 
yine hedeflenen teknik elemana 
kavuşamıyoruz. Milli Eğitim Bakan-
lığı teknik eğitimi çok ihmal etti. Bu 
konunun Bakanlık ile çok detaylı 
görüşülmesi gerekiyor” diye konuştu.

Gürcan Ekler
Tarihi makineler sanayi 
müzesinde sergilenebilir
EBSO Meclis Üyesi Gürcan Ekler, 

EBSO Teknik Eğitim Çalışma Grubun-
da görev aldığını belirterek “Çınarlı 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 
çok eski tezgahlar var. EBSO taşı-
nırken 20 kamyon teçhizatı liseye 
gönderdi. Lisedeki çok eski makineler 
alınarak İzmir’de kurulacak bir sanayi 
müzesinde sergilenebilir. Bir Çınarlı 
mezunu olarak, Celtic15 tezgahlarının 
Ankara’daki dökümhaneye gönde-
rildiğini öğrendiğimde çok üzüldüm. 
Sadece okullarda değil, işletmelerde 
de sanayi müzesinde sergilenecek 
çok fazla makine bulunuyor” dedi.

Feyhan Yaşar
Sanayi müzesine destek 
vermeye hazırız
EBSO Meclis Üyesi Feyhan Yaşar, 

İzmir’e bir sanayi müzesi kazandı-
rılması konusunun babası Selçuk 
Yaşar’ın hayali olduğunu belirterek 

böyle bir proje canlanırsa destek 
vermek istediklerini, en kısa sürede 
hayata geçirilmesinin çok faydalı 
olacağına inandığını söyledi.

Kenan Lider
Sanayi müzesine şahsi 
katkımız olabilir
EBSO Meclis Üyesi Kenan Lider 

de bir Mithatpaşa Endüstri Meslek 
Lisesi mezunu olarak buradaki maki-
naları da satın alıp müzede sergile-
yebileceklerini, şahsi olarak da katkı 
koyabileceğini dile getirdi.

Kamil Porsuk
Kemalpaşa OSB’deki 
meslek lisesi
EBSO Meclis Üyesi Kamil Por-

suk, Yönetim Kurulu Başkanı olduğu 
Kemalpaşa OSB’nde bir yatırımcının 
desteğiyle kurduğu meslek lisesinin 
bulunduğunu belirterek “Bu okulun 
hatırlanmamış olması beni üzdü. 
Meclis üyelerinin de lisemiz konusun-
da bilgisi olmadığını düşünüyorum. 
Bunun için en kısa sürede tüm Meclis 
Üyelerini okula davet etmek istiyo-
rum. Ben öğretmen okulu mezunu-
yum, şu anda OSB’deki okulumuza 
öğrenci gönderilmesine yönelik 
meslekleri tanıtma projeleri yapıyo-
ruz. Ailelerin de desteğini alıyoruz. 
İhtiyaç duyulan meslek elemanını 
yetiştirmeye öncelik veriyoruz. Üni-
versiteye gidecek olanların da önünü 
kapamamaya gayret ediyoruz. Döner 
sermaye kurarak sanayicilerimizin 
taleplerini almaya başladık, çok kısa 
sürede bu noktaya geleceğimizi biz 
de düşünmemiştik” dedi.

Feyhan
Yaşar

Mustafa Kemal
Yapan

Gürcan
Ekler

Kenan
Lider
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Temel Aycan Şen
Ortak girişimle bir müze 
kurulabilir
EBSO Meclis Üyesi Temel Ay-

can Şen, ‘sanayi müzesi’ ifadesinin 
herkesi heyecanlandırdığını belirterek 
“Bu fikir için teşekkür ediyorum. Hem 
İzmir hem de ülkemiz için bunun 
arkasındayız. İzmir’in ve Türkiye’nin 
sanayisinin temelleri, tarım ürünle-
rinin işlenmesi, bunların ihracatı ve 
ülke içinde sanayiye yönelik çalışma-
larla dağıtılması yoluyla başladı. Ülke-
mizin ilk demiryolunun, ilk bankasının 
temelleri de yapılan bu ihracattan 
gelen gelir ile atıldı. Bu bağlamda İz-
mir’in eski ve büyük isimlerinden biri 
olan Şerif Remzi Reyent’in ofisinin 
evrakları ile sanayiye yönelik eşya-
larının bir antikacının eline geçtiğini 
duydum. Hatta gidip baktım ve keşke 
bir ‘ticaret ve sanayi müzesi’ olsa da 
sergilense dedim. Belki odalar arasın-
daki birlikteliğin gücüyle ortaklaşa bir 
müze de kurulabilir” diye konuştu.

Mustafa Karabağlı
Elektrik fabrikası sanayi 
müzesi olabilir
EBSO Meclis Üyesi Mustafa 

Karabağlı, Türk Girişim ve İş Dünyası 
Konfederasyonu TÜRKKONFED’in 
Genel Kurulunun gerçekleştirildiğini 
ve Yönetim Kurulunda kendisine de 
görev verildiğini belirterek tebriklerini 
ileten herkese teşekkür etti.

Sivil toplum kuruluşlarıyla odalar 
arasındaki ilişkinin gerçekten sıkı ve 
çok iyi bir şekilde yürütülmesi gerek-
tiğine inandığını belirten Karabağlı, 
“Bu bağlamda çeşitli faaliyetlerde bu-

lunmaya çalıştık, artık sadece İzmir ve 
Ege Bölgesi nezdinde değil daha çok 
Türkiye nezdinde de bu sorumluluğu 
yerine getirmeye gayret edeceğim. 
Elektrik fabrikasının sanayi müzesine 
dönüştürülmesi düşüncesine katıldı-
ğımı da ifade etmek istiyorum” dedi.

Erdoğan Çiçekçi
Yeni ambalaj atıkları 
yönetmeliği
EBSO Meclis Üyesi Erdoğan 

Çiçekçi, 2004 yılında çıkan Ambalaj 
Atıkları Yönetmeliği ile her sanayi 
kuruluşunun atıklarıyla ilgili ne gibi 
beyanlar ve usuller içerisinde hareket 
edeceğinin yıllardır takip edildiğini 
belirterek “Ancak kısa zaman önce 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, sıfır 
atık ile ambalaj atıkları yönetmeliğini 
birleştirilerek yeni bir ambalaj atıkları 
yönetmeliği açıkladı. Firmalarımızın 
ilgili birimlerince konunun değer-
lendirilmesinde fayda vardır” diye 
konuştu.

Mustafa
Karabağlı

Kamil
Porsuk

Temel Aycan
Şen

Erdoğan 
Çiçekçi

Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nda 
1981-1995 yılları 
arasında Meclis 
Üyeliği, 1984-1986 
yılları arasında 
Yönetim Kurulu 
Üyeliği yapan 
Teoman Baygan 
vefat etti. 1967 
yılında kurduğu 
Teba firması 
bünyesinde ısıtma 
ve soğutma 
cihazları ile 
konvektör üretimi 
yapan, ardından 
ev ve sanayi tipi 
fırın üretimiyle 
Türk sanayisine 
unutulmaz katkılar sağlayan Baygan, yurt dışında da önemli yatırımlara 
imza atmıştı.

Teoman Baygan’ı kaybettik
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclisi, Haziran ayı 
toplantısında İzmir Uygulamalı 

Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm 
Merkezi (Model Fabrika) Direktörü 
Osman Gürsen Arslan’ı konuk etti.

İzmir Model Fabrika’nın Ege 
Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir 
Ticaret Odası’nın yüzde 50-50 
ortaklığıyla 6 Ocak 2020 tarihinde 
kurulduğu ve bünyesinde bir 
direktör, iki tam zamanlı, yedi yarı 
zamanlı eğitmen, bir teknisyen ve 
bir yönetici asistanı bulundurduğu 
bilgisini veren Arslan, bina 
tadilatının Temmuz 2020’de 
tamamlanması, eğitmenlerin 
eğitimi ve yalın müfredatın 
hazırlanması sonrasında 20 Ocak 
2021 tarihinde yalın dönüşüm 

çalışmalarına sahada başladıklarını 
söyledi. 

Firma başına katma değer
Beş basamaklı bir sunum 

ile Model Fabrika’yı tanıtmak 
istediğini belirten Arslan, 
“‘Duyarsam unuturum, görürsem 
hatırlarım, yaparsam öğrenirim’ 
mottosu üzerine kurulan model 
fabrika, bütün eğitimi yaparak 
öğretmeyi amaçlayan bir konsept 
üzerine yapılandı. Amerika 
Birleşik Devletleri’nden McKinsey, 
DWC, BCG gibi danışmanlık 
veren firmaların bu ülkedeki 
uygulamalarının Çin’e ve Avrupa’ya 
yayılması ile hayat buldu. Bu 
proje de ülkemize Verimlilik 
Genel Müdürlüğü tarafından 

imalat sanayi işletmelerinin 
verimliliklerin arttırılmasına yönelik 
olarak getirildi. Ülkemizde firma 
başına katma değerin 190 bin 
Euro temelindedir. Avrupa Birliği 
ülkelerinde ise bu rakam, ortalama 
810 bin Euro’dur. Model Fabrika 
bu açıdan firma başına katma 
değer parametresinin artırılması 
için oldukça önemli bir kalkınma 
sürecine hizmet ediyor” dedi.

Endüstri 4.0’a geçişte 
‘sistem entegratörü’
İzmir Model Fabrika’nın bir 

‘sistem entegratörü’ olarak, 
sanayi ve hizmet işletmelerinin 
verimliliklerini arttırmak ve Endüstri 
4.0 yolundaki yolculuklarında 
ilerlemelerini sağlamak amacıyla 

“Model Fabrika, Endüstri 4.0’a 
geçişte sanayicinin yanında”

İzmir Uygulamalı Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi 
Direktörü Osman Gürsen Arslan:
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çalıştığı bilgisini veren Arslan, 
“Bu bağlamda üniversitelerle ve 
meslek liseleriyle yakın iş birlikleri 
söz konusu. Amacımız sanayicimizi 
ve hizmet kuruluşlarını verimlilik, 
Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm 
süreçlerine destek verecek serbest 
ve üniversite kaynaklı danışmanlar 
ve sanayi kaynaklı danışmanlarla 
bir araya getirmek. Böylelikle 
Endüstri 4.0’a geçişe öncülük eden 
bir sistem entegratörü olmayı 
amaçlıyoruz” diye konuştu.

Model Fabrika’da İzmir 
Ekonomi Üniversitesinden iki, Ege 
Üniversitesi’nden iki, Dokuz Eylül 
Üniversitesi’nden üç personelin 
kendileriyle birlikte görev aldığını 
dile getiren Arslan, “Sanayiciye 
ve hizmet sektörüne toplam 
üç basamaktan oluşan destek 
programlarımız var. Bunların ilki 
farkındalık arttırıcı seminerler 
şeklinde açıklanabilir. Model 
Fabrika’nın varlığını sanayicilere 
aktarmak ve onların Model fabrika 
kavramıyla tanışmalarını sağlamak 
üzere seminerler düzenliyoruz. 
İkinci basamakta Model Fabrika’da 
verilen teorik eğitimlerin öğrenme 
hattında yapılan deneyimsel 
eğitimlerle pekiştirilmesi yer 
alıyor. Yaparak öğrenme sürecini 
tetikleyen deneyimsel eğitimlerle 
bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. 

Ancak Model Fabrika’daki faaliyetin 
ağırlıklı kısmını, hizmet verdiğimiz 
işletmenin sahasında yaptığımız, 
‘öğren dönüş’ programları 
oluşturuyor” ifadesini kullandı.

Verimlilik teşhisi
Verimlilik hizmet sürecinde 

ise öncelikle işletmelerde 
verimlilik teşhisi gerçekleştirip, 
daha sonra dönüşüm yol haritası 
hazırladıklarını belirten Arslan, 
“Daha sonraki süreç ise Model 
Fabrika’da öğrenilen yalın üretim, 
dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 
tekniklerinin firmanın sahasında 
hayata geçirilmesini kapsıyor. 
Verimlilik teşhisi, fikri mülkiyeti 
İzmir Model Fabrika’ya ait olan ve 
18 konu başlığı ile 111 alt kriterden 
oluşan bir verimlilik teşhis 
rehberiyle başlıyoruz. Bu süreçte 
ziyaret edilen firmada video 
tabanlı proses analiz yöntemi ile 
işletme içerisindeki kayıp ve israflar 
fotoğraflanıyor, videosu çekiliyor 
ve gelişime açık noktalar tespit 
ediliyor” dedi.

Bu iki çalışmanın sonucunda 
İzmir Model Fabrika’da standart 
bir program için 16 hafta ve 30 
adam/günlük bir dönüşüm sürecini 
başlatmak istediklerini ifade 
eden Arslan, “Verimlilik teşhisinin 
sonucunda firma yönetimine bir 

yol haritası sunuyoruz. Sağlanan 
mutabakat sonrasında toplam 
beş günlük bir fabrika eğitimi 
gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda 
30 adam/günlük toplam çalışma 
süresinin sadece ve sadece 
5 adam/günlük süresi İzmir 
Model Fabrika’nın sınıflarında ve 
atölyelerinde geçiyor. Geri kalan 
25 adam/günlük sürede ise, ilk 
4 günde tespit edilen geliştirme 
konuları firmanın sahasında verilen 
eğitimle tamamlanıyor” diye 
konuştu.

KOSGEB desteği
Bütün bu eğitim ve uygulama 

sürecinin ardından katılımcılara 
sertifika verildiğini dile getiren 
Arslan, “Model fabrikanın yaptığı 
bütün bu çalışmalar, KOSGEB 
tarafından da destekleniyor. 
KOSGEB, İşletme Geliştirme 
Destek Programı kapsamında 
olan firmalara 16 haftalık çalışma 
için 115 bin 500 lira olan ücretin 
70 bin lirasının, yani yüzde 60’ını 
karşılıyor” ifadesini kullandı.

EBSO üyesi tüm sanayicilerin 
Model Fabrika ile ilgili her konuda 
kendilerine ulaşabileceklerini de 
belirten Arslan, KOBİ seviyesinden 
daha büyük ölçekli firmalara hizmet 
vermek için çalışmalarının devam 
ettiği bilgisini verdi.
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Enver OLGUNSOY
EBSO Meclis Üyesi

Tıbbi ve aromatik bitkiler ülkemizin en 
önemli değerlerindendir. Ülkemizin bitki 
florası olağanüstü zengindir. Bitkilerin 
ilaç ve kozmetik olarak kullanımı 
insanoğlu (ve insan kızı) tarihi kadar 
eskidir ve sağlıklı yaşayabilmek için 
onlardan istifade etme yollarını aramış, 
bulmuşlardır. Buldukları yollar, yani 
bitkilerle tedavi, tıpta “fitoterapi” adını 
almakta olup modern tıbbın da kabul 
ettiği bir tedavi şeklidir.

Eczacılıkta iki dal “uzmanlık 
alanı” olarak kabul edilmiştir. Her yıl 
devlet aynen tıpta uzmanlık sınavı 
(TUS) gibi eczacılıkta uzmanlık sınavı 
(EUS) açmakta ve eczacılık fakültesi 
mezunları bu sınavı kazandıkları takdirde 
“fitoterapi” konusunda branş seçimi 
yapabilmektedirler.

Eczacılıktaki ikinci uzmanlık alanı ise 

“klinik eczacılık” konusundadır ve bu 
yazının konusu değildir.

Bu yazıda sizlere halkımız arasında 
bir çok amaçla kullanılabilen binbirdelik 
otundan, nam-ı diğer sarı kantaron 
otundan söz edeceğim. Sarı kantaron 
(hypericum perferatum) da denen 
bu bitki batıda St. John’s Wort adı ile 
ünlenmiştir. Hıristiyan aleminde halen 
kutsal bir bitki olarak tanınır. M.Ö. 
5.yüzyıldan bu yana, sarı kantaron 
bitkisinden hazırlanan preperatlar 
kullanılmakta olup, ülkemizde en bilinen 
kullanım şekli “kantaron yağı” şeklidir. 
Burada “kantaron yağı” olarak ifade 
edilen ürün, bazılarımızın düşündüğü 
gibi, kantaron bitkisinden sıkılarak veya 
damıtarak elde edilen bir yağ olmayıp, 
zeytin yağı içinde taze ya da kurutulmuş 
çiçeklerinin bekletilmesiyle hazırlanan 

BİNBİRDELİK 
OTU

BİNBİRDELİK 
OTU
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yağdır. Ve bu yağ halk arasında 
neredeyse her rahatsızlığa karşı 
kullanılabilmektedir.

Ancak, sadece yağı olarak değil, 
bu bitkinin çiçeklenme döneminde 
ince ince kıyılan ve kurutulan bitki 
dokularından hazırlanan “kantaron 
çayı” ülkemizde mide ağrıları, kolit 
vs. gibi bağırsak rahatsızlıklarında 
kullanıla gelmektedir.

Eskiden beri yaraları iyileştirici 
olarak bilinen sarı kantaron, son 
zamanlarda klinik deneylerle “anti 
depresan” etkisi de ispatlanmış 
ve tüm dünyada kullanımı çok 
yaygın hale gelmiştir. Alman “E 
Komisyonu” tarafından 1984 
yılında sarı kantaronun depresyona 
karşı kullanımı onaylanmıştır. 
Alman E komisyonu, 1978 yılında 
Alman hükümeti Almanya’da 
satılan 300 den fazla bitki ve 
bitki karışımlarının güvenliği ve 
etkinliğini değerlendirmek için 
uzmanlardan oluşan bir komite 
kurdu. Bu komite “Komisyon 
E” olarak adlandırıldı. Evet, işte 
ülkemizin bir eksikliği de böylesi 
bir komisyon ve böylesi bir bitki 
ile tedavi standartlarının hala 
olmamasıdır. Sağlık Bakanlığımızda 
“geleneksel bitkisel ilaçlar” bölümü 
mevcuttur ancak bölüm asla Alman 
E Komisyonuna benzer işleve 
sahip değildir. İşte bu nedenlerle 
ülkemiz tıbbi ve aromatik bitki 
zenginliği ile övünecekse, böylesi 
bir kurum elzemdir. Böylesi 
bir kurum yoksunluğu sonucu, 
bitki ile tedavi, standartları 
ve güvenliği oluşamadığı için 
“kocakarı ilacı” olarak ifade 
edilmekte ve aşağılanarak 
değersizleştirilmektedir. Halbuki 
bitki ile tedavi (fitoterapi) daha 
önce de ifade ettiğim gibi, modern 
tıbbın kabul ettiği bir tedavi 
metodudur.

Örneğin Almanya da 1994 
yılında hazırlanan bir raporda ülke 
genelinde günde ortalama 66 
milyon adet sarı kantaron dozu 
(doz adedi olarak) ihtiva eden 
reçete düzenlendiği bildirilmiştir. 

Sarı kantaron harika bir 
bitki ve harika bir halk ilacıdır. 
İdrar söktürücü, kurt düşürücü, 
antiseptik ve yara iyileştirici, 
şeker hastalığı, kronik romatizma, 
mide ülseri, bağırsak hastalıkları, 
karaciğer ve safra rahatsızlıkları, 
sarılık, bronşit, diyare, dizanteri, 
boğaz enfeksiyonları, soğuk 
algınlığı gibi daha birçok 
rahatsızlıkta kullanılabilmektedir.

Bitkinin etken maddesi 
hiperisin’in çok sayıda virüse 
karşı tesirli olması sebebiyle 1994 
yılında AIDS tedavisinde dahi 
kullanılabileceği ifade edilmiştir. Bu 
durumda, bir virüs etkenli hastalık 
olan Covid-19’da da denenmesi 
gereği vardır.

Son olarak sarı kantaronun 
(St. John’s Wort) kullanılmaması 
gereken durumlardan da söz edip, 
bu yazımı sonlandırayım.

Gebelik ve emzirme döneminde, 

hiperaktivite bozukluğu ya 
da dikkat eksikliğinde, mani 
döngüsünde bulunan bipolar 
bozukluk hastalarında, şizofren 
hastalarda kullanılmamalıdır. Yine 
Alzheimer hastalarında ve ameliyat 
öncesi iki hafta öncesinde sarı 
kantaron kullanımı durdurulmalıdır.

Sarı kantaron ihracatımız da 
vardır, dünyada tüketimi oldukça 
fazladır. Örneğin Almanya’da 1995 
rakamlarına göre yıllık 600 ton 
civarındadır. 1998 yılında ABD de 
210 milyon dolar, dünya da ise 
570 milyon dolar civarındadır. En 
yeni rakam olarak istatistiklerde 
bulabildiğim 2007 yılında dünya 
da 2,1 milyar ABD dolarına ulaştığı 
bilgisidir. Almanya ve ABD’de 
uyku düzensizlikleri anksiyete ve 
depresyon tedavisinde yaygın 
olarak tercih edilmektedir. Bu iki 
ülkede son on yılda en sık kullanılan 
ikinci bitkisel ilaçtır.
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Sanayi üretim endeksi yüzde 40,7 yükseldi

TÜİK’in Mayıs ayına ilişkin sanayi üretim 
endeksine göre sanayi üretimi Mayıs ayında 
yıllık yüzde 40,7 artış kaydetti. Aylık bazda ise 

yüzde 1,3 yükseliş yaşandı.
Uzmanların beklentisi yıllık bazda yüzde 37,2 

olarak belirlenmişti. Aylık bazda beklenti ise yüzde 
0,4’lük düşüş yönündeydi.

Rakamlarda baz etkisinin devam ettiği görüldü. 
Nisan ayında da baz etkisiyle sanayi üretim 
endeksinde yıllık artış yüzde 66 
olarak kaydedilmişti.

Sektörel kırılımlar
Sanayinin alt sektörleri 

incelendiğinde, 2021 yılı Mayıs 
ayında madencilik ve taşocakçılığı 
sektörü endeksi bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 33,4, 
imalat sanayi sektörü endeksi 
yüzde 42,8 ve elektrik, gaz, 
buhar ve iklimlendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü endeksi yüzde 
20,9 arttı.

Mayıs ayında madencilik ve 
taşocakçılığı sektörü endeksi bir 
önceki aya göre ise yüzde 8,4 
ve imalat sanayi sektörü endeksi 
yüzde 1,1 artarken, elektrik, gaz, 

buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü 
endeksi yüzde 0,7 azaldı.

PMI daralmaya işaret etmişti
Mayıs ayında bir diğer önemli gösterge imalat 

satınalma yöneticileri endeksi ise (PMI) daralmaya 
işaret etmişti. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat 
PMI, Mayıs’ta 49,3 olarak gerçekleşerek son bir 
yılda ilk kez eşik değer 50’nin altına inmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksini yayımladı. 
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Mayıs’ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 

40,7 arttı. Aylık bazda ise düşüş beklentisine karşın yüzde 1,3 artış izlendi.

Özel sektörün yurtdışı kredi borcu 
16 ayın en yükseğinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mayıs ayında özel sektörün 
yurtdışından sağladığı kredi verisini yayımladı. Mayıs sonu itibarıyla, 
özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl 
sonuna göre 2,0 milyar dolar artarak 16 ayın en yüksek seviyesine 

ulaştı.
2020 yıl sonuna göre, özel sektörün uzun vadeli kredi borcu 2,2 
milyar dolar artarak 166,0 milyar dolar olurken kısa vadeli kredi 
borcu (ticari krediler hariç) 135 milyon dolar azalarak 9,6 milyar 

dolar düzeyinde gerçekleşti.
Borçluya göre dağılıma bakıldığında ise bir önceki yıl sonuna göre 
bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,7 milyar dolar azaldığı, 
tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 406 milyon dolar azalışla 

21,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
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Toplam ciro endeksi Mayıs’ta 
yıllık yüzde 78,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, 
Mayıs ayına ilişkin ciro 
endekslerini açıkladı. 

Buna göre, mevsim ve takvim 
etkisinden arındırılmış toplam 
ciro endeksi Mayıs’ta aylık bazda 
yüzde 3,3 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış 
sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet 
sektörleri toplamında ciro 
endeksi, mayısta geçen yılın aynı 
ayına kıyasla yüzde 78,4 yükseldi.

Sanayi ve inşaat 
endeksleri

Sanayide takvim etkisinden 
arındırılmış ciro endeksi, Mayıs’ta 
yıllık bazda yüzde 99 artış 
kaydetti. Mevsim ve takvim 
etkisinden arındırılmış sanayi ciro 
endeksi de Mayıs’ta bir önceki aya 
göre yüzde 4,9 yükseldi.

İnşaat sektöründe takvim 
etkisinden arındırılmış ciro 
endeksi, Mayıs’ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
50,4 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden 
arındırılmış inşaat ciro endeksinde bir önceki aya 
göre yüzde 6 yükseliş gerçekleşti.

Ticaret ve hizmet endeksleri
Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro 

endeksi, Mayıs’ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
69,8 yükseldi. Mevsim ve takvim etkilerinden 
arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya 
göre yüzde 2,4 arttı.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış 
ciro endeksi, Mayıs’ta yıllık bazda yüzde 74,1 arttı. 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet 
ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,5 yükseldi.

Perakende satış hacmi Mayıs’ta 
yıllık yüzde 27 arttı

TÜİK’in Mayıs ayına ilişkin açıkladığı perakende satış endekslerine 
göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, Mayıs’ta yıllık bazda 
yüzde 27 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları 
yüzde 10,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 39, 

otomotiv yakıtı satışları yüzde 28,5 arttı.
Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, mayısta bir önceki aya 

göre ise yüzde 6,1 azaldı. Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,1, 
gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 7,6, otomotiv yakıtı 

satışları bir önceki aya oranla yüzde 2,2 düştü.
Cari fiyatlarla perakende ciro mayısta geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 49,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 

28,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 62,5, otomotiv 
yakıtı satışları yüzde 60,2 yükseldi.

Perakende ciro Mayıs’ta bir önceki aya göre yüzde 4,7 azaldı. Söz 
konusu ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,7, gıda dışı 

satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 7,2, otomotiv yakıtı satışları 
yüzde 3,1 azalış gösterdi.
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ABD Asya-Pasifik’te dijital ticaret 
anlaşması istiyor

Fed: Yakın vadede enflasyon görünümüne 
ilişkin yukarı yönlü riskler arttı

Biden yönetimi Çin’e karşı Asya ülkeleriyle 
dijital ticaret anlaşması yapmak için 
çalışmalarını yoğunlaştırdı. Beyaz Saray 

yetkililerinin farklı teklifleri değerlendirdikleri 
belirtildi. Potansiyel anlaşmanın detayları henüz 
netleşmesi de anlaşmanın Kanada, Japonya, 
Malezya, Avustralya, Yeni Zelanda ve Singapur’u 
kapsaması bekleniyor.

Söz konusu anlaşmayla dijital ekonominin 
standardının belirlenmesi hedefleniyor. Bunlar 
arasında data kullanımı ve elektronik gümrük 

düzenlemeleri de bulunuyor. Kaynaklar, Biden 
yönetiminin Asya-Pasifik Bölgesi ile ekonomik 
bağları güçlendirecek adımları konusuyla yakından 
ilgilendiğini belirtiyor.

ABD’nin eski ticaret temsilcilerinden Wendy 
Cutler, dijital ticaret anlaşmasıyla ABD’nin bölgede 
tekrar oyuna dahil olacağını düşünüyor.

Bununla birlikte ABD içinde sendikalar ve 
serbest ticaret karşıtı politikalar yüzünden yeni 
bir anlaşmanın imzalanmasının zorlu olacağı ifade 
ediliyor

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından ABD 
Kongresi için yılda iki kez hazırlanan yarıyıllık 
Para Politikası Raporu’nun temmuz sayısı 

yayımlandı.
Fed Başkanı Jerome Powell’ın haftaya 

Kongre’de sunacağı raporda, 2021’in ilk yarısında 
aşılamadaki ilerlemenin ekonominin 
yeniden normalleşmesine ve destekleyici 
para ve maliye politikasıyla güçlü bir 
ekonomik büyümeye yol açtığı aktarıldı.

Covid-19 salgınının etkilerinin ABD 
ekonomisinde hissedilmeye devam ettiğine 
dikkat çekilen raporda, istihdamın salgın 
öncesi seviyelerin oldukça altında kaldığı 
kaydedildi.

Raporda, yılın ilk yarısında Federal 
Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) politika 
faizini sıfıra yakın tuttuğu ve ekonomik 
toparlanmayı desteklemek için tahvil 
alımlarına devam ettiği anımsatılarak, 

bu önlemlerin Komitenin faiz oranları ve Fed’in 
bilançosu hakkındaki yönlendirmesiyle para 
politikasının toparlanma tamamlanana kadar 
ekonomiye güçlü desteğini devam ettirmesini 
sağlamaya yardımcı olacağı belirtildi.
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ECB Yönetici Konseyi’nin 
9-10 Haziran 2021’de 
yaptığı politika toplantısının 

tutanakları yayımlandı.
Toplantı tutanaklarında Avro 

Bölgesi’nin yaz başında ABD 
ile arasındaki aşılama farkını 
kapatmasının beklendiği, yüksek 
oranda aşılamanın yatırımcıların 
Avro Bölgesi’nin toparlanmasına 
ilişkin güveni artırdığı kaydedildi.

Tutanaklarda, Avro 
Bölgesi’nde Covid-19 salgınından 
çıkarken atılan yeniden açılma 
adımlarının ekonominin 
analistlerin beklediğinden daha 
hızlı büyüme kaydetmesine katkı 
sunduğu kaydedildi.

ECB tutanaklarında, 
“Piyasalar, daha önce negatif 
olan enflasyon risk primine 
göre ayarlanan iki yıl içinde 
yıllık enflasyonun, salgın öncesi 
görülen seviyenin oldukça 
üzerinde, neredeyse yüzde 1,7 
seviyesinde olmasını bekliyor” 
ifadesine yer verildi.

Bankanın tutanaklarında, 
“Opsiyon fiyatları, piyasaların 
önümüzdeki beş yıl içinde Avro 
Bölgesi enflasyonunun ortalama 
yüzde 2’den fazla olması 
ihtimalinin neredeyse dörtte 
bir oranında fiyatlandırdığını 
gösteriyor. Sonuç olarak, 
enflasyon tazminatındaki 
değişiklikler, son haftalarda 
risksiz nominal faiz oranlarındaki 
gelişmelerin tek itici gücü olmaya 
devam etti” İfadeleri yer aldı.

Tutanaklarda bankanın 
Haziran ayı mali projeksiyonlarına 
göre, salgın süresinde verilen 
mali desteklerin etkisiyle Avro 
Bölgesi’nde bütçe açığının 2021 

yılında yüzde 7 seviyesinde 
gerçekleşmesinin, 2022 
yılında ise yüzde 3 seviyesine 
gerilemesinin beklendiği 
kaydedildi.

Tutanaklarda ayrıca bazı 
üyelerin piyasa faizlerindeki 
sürekli artışın daha geniş 
finansman koşullarının 
sıkılaşmasına neden 
olabileceğine ilişkin endişeleri 
dile getirdiği belirtildi.

Salgın boyunca uygun 
finansman koşullarının 
korunmasının son derece 
önemli olduğunun belirtildiği 
toplantı tutanaklarında, 
finansman koşullarının varlık 
satın alımında anlamlı bir azalışa 
izin vermeyecek kadar kırılgan 
olduğu kaydedildi.

Enflasyon artışı
Tutanaklarda, bankanın 

haziran ayı tahminlerine göre, 
bölgenin reel Gayri Safi Yurtiçi 
Hasılasının 2022 yılının ilk 
çeyreğinde salgın öncesindeki 
seviyesini aşmasının beklendiği 
belirtildi.

ECB tutanaklarında, bu yılın 
Mart ayında yüzde 1,3, nisan 

ayında yüzde 1,6 ve mayıs 
ayında yüzde 2 seviyelerinde 
gerçekleşen manşet enflasyonun 
esasında ağırlıklı olarak enerji 
fiyatlarındaki artışın baz 
etkisinden kaynaklandığına 
vurgu yapıldı.

Konsey üyelerinin 2021’de 
enflasyondaki geçici artışın 
gözden geçirilmesinin 
önemi üzerinde geniş çapta 
anlaştıklarının belirtildiği 
toplantı tutanaklarında, mayıs 
ayında yüzde 2’ye yükselen 
enflasyondaki artışın uzun süreli 
bir düşük fiyat artışı dönemin 
ardından geldiği, bu gelişmenin 
orta vadeli bir perspektifte 
değerlendirilmesi gerektiği 
kaydedildi.

ECB en son açıkladığı yeni 
stratejisinde enflasyon hedefinin 
yüzde 2’ye yükseleceğini ve 
bankanın geçici sürede ılımlı 
düzeyde enflasyon hedefinin 
üzerine çıkabileceği belirtilmişti.

Banka ayrıca Avro Bölgesi 
ekonomik büyüme tahminlerini 
de 2021 yılı için yüzde 4,3’ten 
yüzde 4,8’e, 2022 yılı için ise 
yüzde 4,4’ten yüzde 4,5’e 
yükseltmişti.

ECB: Avro Bölgesi’nin büyümesi 2022’nin ilk 
çeyreğinde salgın öncesi seviyeyi aşabilir

Avrupa Merkez Bankası, Avro Bölgesi’nde Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın 2022 yılının ilk 
çeyreğinde yeni tip koronavirüs salgını öncesindeki seviyeyi aşmasının beklendiği bildirdi.
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Euro 2020 şampiyonluğu İtalya 
ekonomisine 4 milyar Avro değer katacak

Uluslararası marka 
değerlendirme 
kuruluşu Brand 

Finance’a göre, 2020 Avrupa 
Futbol Şampiyonası final 
mücadelesinde kupayı evine 
götüren İtalya’nın, bu galibiyetle 
ekonomik anlamda da “iyi bir 
skor” elde etmesi, gayri safi milli 
hasılasını 4 milyar avro artırması 
bekleniyor.

Brand Finance verilerinden 
yapılan derlemeye göre, 
İtalya’nın şampiyonluğu, 
ülke ekonomisine de katkıda 
bulunacak.

Final karşılaşmasına 
katılmak bile yiyecek - içecek, 
konaklama, perakende sektörleri 
kanalıyla her iki ülke gayri safi 
milli hasılasına önemli katkıda 
bulunurken kupanın getirdiği 
prestijin İtalya ekonomisine kısa 
vadede 4 milyar avro değer 
katması bekleniyor.

Covid-19 nedeniyle 
sosyalleşme fırsatlarının azalması 

ve uzun bir sokağa çıkma 
yasağının ardından gerçekleşen 
şampiyonanın tüketici güvenini 
artırdığı tespit edilirken, bunun 
harcamalara da yansıdığı 
görüldü. İtalya’nın zaferiyle 
yükselişe geçen motivasyonun, 
özellikle yiyecek ve içecek, 
alkol ve tütün, ev eşyaları ve 
hizmetleri, ulaşım, eğlence, 
kültür ve misafirperverlik 
harcamalarında artış sağlayacağı 
tahmin ediliyor.

Ayrıca bu şampiyonluğun, 
İtalya’nın kültür, kültürel 
miras, spor alanında mevcut 
ülke algısını, turizm gücünü 
olumlu yönde etkileyeceği 
öngörülürken, sponsorluk 
gelirlerine de ilave 13 milyon 
avroluk gelir sağlaması ve bunun 
toplamda 59 milyon avroya 
çıkması bekleniyor.

Oyuncu ve menajerlerin 
de karlı çıkması, İtalya ekibin 
alacağı 24 milyon sterlin primi 
paylaşmaları öngörülüyor.

Brand Finance Türkiye 
Direktörü Muhterem İlgüner, 
Türkiye’nin futbol alanında 
yaptığı fiziki yatırımların mutlaka 
geri dönüşünün sağlanması 
gerektiğini belirterek, aksi halde 
net kazanç yerine net kaybın 
sürekli artacağını vurguladı.

İlgüner, Çin’de yürüttükleri 
araştırmaya göre bu ülkedeki 
futbolseverlerin yüzde 15’inin 
İngiltere, yüzde 14’ünün İspanya 
ve yüzde 11’inin Almanya ligini 
izlediğinin tespit edildiğine 
dikkati çekerek, Süper Lig’i 
(Türkiye) izleyenlere dair kayda 
değer bir veri bulunmadığını 
söyledi. İlgüner, “Türk futbolu 
gelişmeli, dünya arenasında 
başarılarını artırmalıdır. 
Türk spor kulüplerinin ülke 
sınırları dışında taraftar kitlesi 
oluşturması, markalaşması, 
yayın, ticari ürün ve sponsorluk 
gelirlerini artıracak, Türkiye 
algısını yükseltecektir.” 
değerlendirmelerinde bulundu.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’a göre, 2020 Avrupa Futbol 
Şampiyonası’nda kupayı evine götüren İtalya, ekonomik anlamda da “iyi bir skor” elde edecek.
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IEA: Küresel petrol talebi gelecek yıl 
günlük 3 milyon varil artacak

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) haziran 
ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, 
küresel ekonomideki güçlü büyüme, Covid-19 

salgınına yönelik aşılama çalışmalarının hızlanması 
ve kısıtlamaların hafifletilmesi petrol talebindeki 
toparlanmada itici güç olacak.

Küresel ekonomide olumlu görünümün bu yılın 
geri kalanında ve 2022’de sürmesi beklenirken, 
özellikle Avrupa bölgesindeki salgına yönelik 
kısıtlamaların hafifletilmesinin etkisiyle küresel 
petrol talebinde yılın ikinci yarısında ilk yarısına 
göre günlük 4,6 milyon varil artış öngörülüyor.

Ancak bazı ülkelerde artan Covid-19 vakaları 
küresel petrol talebinde aşağı yönlü risk 
oluşturmaya devam 
edecek.

Bu kapsamda, 
küresel petrol 
talebinin gelecek yıl 
bu yıla göre yaklaşık 
3 milyon varil (yüzde 
3,1) artışla günlük 99 
milyon 500 bin varil 
seviyesine ulaşacağı 
öngörülüyor.

Petrol talebinde 
gelecek yıl günlük 37 

milyon 200 bin varille Asya Pasifik Bölgesi’nin başı 
çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 31 milyon 200 bin 
varille Amerika kıtası ve 14 milyon varille Avrupa 
izleyecek.

Küresel petrol arzı Haziranda arttı
Rapora göre, küresel petrol arzı, geçen ay bir 

önceki aya göre 1 milyon 100 bin varil artışla günlük 
95 milyon 590 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

OPEC’in günlük ham petrol üretimi ise haziranda 
bir önceki aya göre yaklaşık 450 bin varil artışla 25 
milyon 930 bin varile yükseldi.

Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer 
konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 

5 milyon 320 bin varil 
olarak kayıtlara geçti. 
Böylece, OPEC’in 
toplam petrol üretimi 
geçen ay günlük 31 
milyon 250 bin varil 
olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin 
günlük petrol üretimi ise 
söz konusu dönemde 
yaklaşık 650 bin varil 
artışla 64 milyon 340 
bin varil oldu.

Küresel petrol talebinin, gelecek yıl bu yıla göre günlük yaklaşık 3 milyon varil artışla 
99 milyon 500 bin varil seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.
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Fed için zorlu dönem başlarken 
ABD piyasaları ne durumda?

ABD Merkez Bankası 
(Fed) Covid-19 salgınıyla 
birlikte piyasalardaki 

çöküşü önlemek için trilyonlarca 
dolarlık önlemleri bir biri 
ardına aldı. Aşılama sonrası 
toparlanma sürecine giren ABD 
ekonomisinde artan enflasyon 
baskısı, alınan ultra güvercin 
kararları tersine çevirmeyi 
gerektirirken, atılacak para 
politikası adımlarının bir çok 
alanda oynaklığı ciddi şekilde 
artırma riski bulunuyor.

Varlık alımlarına devam
Federal Açık Piyasa 

Komitesi (FOMC) toplantı 
tutanaklarında Fed yetkililerinin 
varlık alımlarının henüz 
istenilen gelişmeyi sağlamadığı 
vurgulansa da yetkililerin varlık 
alımlarını azaltmayı konuşmaya 
başladıkları görüldü.

Buna göre, Fed yetkilileri 
gelecek toplantılarda 
ekonomik durumu göz önünde 
bulundurarak varlık alımlarının 
azaltılmasına ilişkin yol haritası 

üzerinde tartışmayı kabul etti.
Bazı üyeler ise konut 

piyasasındaki değerlemeleri göz 
önüne alarak İpoteğe Dayalı 
Menkul Kıymet (MBS) alımlarının 
azaltılmasının tahvil alımlarından 
önce yapılmasının yararlı 
olacağını ifade etti.

Fed halihazırda, her ay 
80 milyar dolarlık hazine 
tahvili ve 40 milyar dolarlık 
MBS alımı gerçekleştirirken, 
konut fiyatlarının tarihi yüksek 
seviyelerde olması ve 2008 

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantısının tutanaklarında yer 
alan sert üslup, küresel piyasalarda oynaklığı artırdı. Uzmanlar, Fed’in para piyasalarında 
hamlelerini oldukça ustaca yapması gerektiğini ifade ediyor. Ülkede hem istihdam ve hem 

de enflasyon artarken konut fiyatları son 30 yılın en yüksek artış oranına ulaştı.
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küresel finans krizi tecrübesi, 
varlık alımlarına ilişkin Fed’in 
yönlendirmelerini yakından 
izlemeyi zorunlu hale getiriyor.

Öte yandan, ABD hazinesi 
Covid-19 önlemleri kapsamında 
borçlanma tavanını kaldırmış ve 
nihayetinde Hazinenin bilançosu 
1,75 trilyon doları aşmasının 
ardından 750 milyar dolar 
seviyelerine kadar gerilemişti. 
Ancak, ay sonunda yeniden tahsis 
edilmesi beklenen ABD hazinesinin 
borçlanma sınırının, finansal 
piyasalardaki likiditeyi ciddi şekilde 
azaltması bekleniyor.

Analistler, Fed’in varlık alımlarını 
azaltılmaya başlamadan önce 
attığı ters repo işlemleri (RRP) 
gibi adımların ve borçlanma 
sınırının halihazırda trilyonlarca 
doların yer değiştirmesi 
anlamına geldiğini bildirerek, bu 
miktardaki rotasyonların riskleri de 
beraberinde getirdiğini söyledi.

Para piyasalarında 
likidite korkusu
ABD’de repo ve RRP’leri 

yürütmekle görevli New York Fed, 
FOMC’nin talimatı üzerine RRP’ye 
ödediği faiz oranını yüzde 0’dan 
yüzde 0,05’e yükseltirken, Fed’in 
sterilizasyona başlamasıyla 
birlikte işlemlerdeki hacim 
gecelik 1 trilyon dolar 
seviyelerine yaklaştı.

Fed’in RRP adımı sonrası 
ABD’nin üç aylık hazine 
bonosunun faizi haziranın ikinci 
yarısından itibaren yüzde 0,05 
seviyesinin üzerini test etmeye 
başladı.

Analistler, sterilizasyonun 
sıkılaştırıcı bir para politikası 
adımı olduğunu hatırlatarak, 
söz konusu getiri fırsatıyla 
birlikte ABD hazine bonolarının 
piyasada satılmasının ve 
bankaların RRP’ yönelmesinin 
likidite sıkıntısı oluşturabileceğini 
kaydetti.

Fed’in sterilizasyonu 
parasal fonların ellerindeki 

likiditeyi RRP’de değerlendirmesi 
veya likite yakın varlıklar olan 
hazine bonolarının vade sonu 
satışından elde edilen geliri 
RRP’de kullanılmasını sağlayarak 
yapabileceğini ifade eden analistler, 
her iki durumda da piyasadaki 
likiditenin azalacağını dile getirdi.

Analistler, el değiştiren 
miktarın büyüklüğünün riskleri de 
beraberinde getirdiğine dikkati 
çekerek, 1 trilyon doları geçmesi 
beklenen RRP’de Fed’in söz konusu 
işlemleri oldukça ustaca yapması 
gerektiğini vurguladı.

Borçlanma tavanı 
geri mi geliyor?
Bununla birlikte, ABD 

Hazinesi’nin Covid-19 salgını 
sebebiyle kaldırdığı borçlanma 
tavanını yeniden uygulamaya 
almasının beklendiğini aktaran 
analistler, bu adımla birlikte ABD 
hazinesine ait bono arzında 400 
milyar dolarlık azalma olmasının 
beklendiğini aktardı.

Analistler, ABD’de ağustos 
sonuna kadar vadesi dolacak 
hazine bonolarının tutarının 
1 trilyon dolar civarında 
olduğunun hesaplandığını 

kaydederek, atılan adımlar sonrası 
bankacılık sisteminden 400 
milyar dolara yakın likiditenin 
çekilebileceğini ifade etti.
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Konut piyasası zirvede
ABD’de 2008 krizinin 

kaynağını oluşturan konut kredileri 
(Mortgage) piyasalarda oynaklığı 
artırabilecek bir başka etken olarak 
görülüyor.

Nobel ödüllü iktisatçı Robert 
Schiller’in konut fiyat endeksine 
göre mayısta ABD’de konut fiyatları 
yıllık bazda yüzde 14,6 artarak 
son 30 yılın en hızlı yükselişini 
gerçekleştirdi.

FOMC tutanaklarında 
MBS alımlarının azaltılmaya 
başlanmasının konuşulması ise 
konut piyasasında yavaşlayan 
satışlar ve yüksek fiyatlar 
sebebiyle finansal piyasalarda risk 
oluşturuyor.

Analistler, Fed’in konut 
piyasasındaki yüksek fiyatlar 
sebebiyle bu alandaki adımlarının 
finansal oynaklığı artırabileceğini 
kaydederek, konut fiyatlarındaki 
olası sert düşüşlerin finansal sistemi 
zor durumda bırakabileceğini 
bildirdi.

Fed’in MBS alımlarının, 
piyasalardaki faiz riskini 
yüklendiğini aktaran analistler, 
böylece uzun dönemli varlık 
fiyatlarında istikrarı sağlamaya 
çalıştığını dile getirdi.

Analistler, ABD’de 30 yıllık 
konut kredi faizinin yüzde 3,1’e 
yükseldiğini hatırlatarak, ABD’de 
ocak ayından bu yana konut 
satışlarının yavaşladığına dikkati 
çekti.

Fed’in varlık alımlarını 
azaltmaya başlamasıyla birlikte 
artması beklenen faiz oranlarının, 
konut kredilerinin yenilenmesini 
zorlaştırabileceğini ifade 
eden analistler, tarihi yüksek 
seviyelerdeki konut piyasasındaki 
oynaklıkların finansal sistemi 
etkileyebileceğini kaydetti.

Temel ekonomik 
göstergeler
Fed’in ayrıca ABD’de artış 

eğilimdeki enflasyon nedeniyle 
yaptığı sözle yönlendirmelerle 
makroekonomik veri akışının önemi 
artarken, bu hafta açıklanan tarım 
dışı istihdam raporu yatırımcıların 
odağında yer aldı.

Fed’den yapılan sözle 
yönlendirmelerde iş gücü 
piyasasının hala Covid-19 salgını 
öncesi seviyelerin oldukça 
uzağında bulunduğu vurgulandı. İş 
gücü piyasasına ilişkin veri akışının 
önemi de arttı.

ABD’de açıklanan tarım 

dışı istihdam verisi 850 bin 
gerçekleşerek 700 bin olan 
beklentileri oldukça geride 
bırakırken, mayıs ayına ilişkin veri 
de 559 binden 583 bine revize 
edildi. Haziranda özel sektör 
istihdamı 662 bin artışla ekonomist 
tahminlerinin üzerinde gerçekleşti. 
İmalat sanayi istihdamı 15 bin 
artışla beklentileri karşılayamadı.

Öte yandan ADP özel sektör 
istihdamı da 692 bin ile beklentileri 
aşsa da bir önceki aya göre yaklaşık 
200 bin geriledi.

ABD’de işsizlik oranı Haziran’da 
yüzde 5,8’den yüzde 5,9’a çıkarken, 
yatırımcılar tarafından enflasyonun 
gelecek dönem seyri açısından 
yakından takip edilen ortalama 
saatlik kazançlar yüzde 0,3 
artmasına karşın beklentilerin hafif 
altında kaldı.

Mayıs ayı dış ticaret açığı ise 
piyasa öngörüleri doğrultusunda 
71,2 milyar olarak gerçekleşti.

Ülkede tüketici güveni 127,3’e 
yükselerek beklentileri geride 
bırakırken, Mortgage başvuruları 
haftalık yüzde 6,9 düştü.

Haftalık işsizlik başvuruları 364 
bin ile ekonomist öngörülerinin 
altında kalırken, süregelen işsizlik 
başvuruları 3 milyon 469 bine çıktı.

HABER
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“Delta varyantı 
risk dengesi 

konusunu 
sürüncemede 

bırakıyor”

Fransa’da gelecek bey yılın zorluklarının 
konuşulduğu The Rencontres Economiques 
in Aix-en-Provence forumunda soruları 

yanıtlayan Lagarde, ekonomik risklere ve küresel 
vergi anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu.

ECB olarak Covid-19 salgını başladığından beri 
oldukça hızlı bir destek programı oluşturduklarını 
aktaran Lagarde, banka olarak ekonomiyi 
desteklemek için gerekeni yapmaya devam 
edeceklerini vurguladı.

Avrupa ülkelerinde Covid-19 sonrası ekonomik 
toparlanma ve tedarik dar boğazı ile artan 
enflasyon oranlarına değinen Lagarde, “Daha düşük 
enflasyon oranlarına geri dönüş olacak.” dedi.

Küresel vergilendirme anlaşması
OECD’nin açıkladığı, 130 ülkenin çok uluslu 

şirketlerin faaliyette bulundukları ülkede en az 
yüzde 15 oranında vergilendirilmeleri konusunda 
anlaşmaya varmasına ilişkin Lagarde, “Küresel 
vergilendirme anlaşmasında yakalanan ivmeyi 
kaybetmemeliyiz” ifadesini kullandı.

Lagarde, bugünün ekonomik risklerinin aşağı 
yukarı dengeli olduğunu belirterek, “Kovid-19’un 
delta varyantı risk dengesi konusunu sürüncemede 
bırakıyor” dedi.

Bu arada, La Provence gazetesine konuşan ECB 
Başkanı Lagarde, Avrupa’da ekonomik toparlanma 
döneminin devam ettiğini ancak sürecin halen 

kırılgan göründüğünü belirtmişti.
Lagarde, ECB’nin ana misyonunun fiyat 

istikrarını sürdürmek olduğunu vurgulayarak, 
“Fiyatlarda istikrarlı ve kademeli artışı sağlamamız 
gerek. Bunun için de istikrarlı ekonomik 
toparlanmaya ihtiyaç var. Henüz o aşamaya 
gelmedi” ifadelerini kullanmıştı.

Avro Bölgesi’nde enflasyonun 2021’de 8 yıldan 
bu yana ilk kez yüzde 2 seviyesine yükselmesini 
beklediklerini aktaran Lagarde. “Bununla birlikte 
rakamın gelecek yıl yüzde 1,5, 2023’te ise 
yüzde 1,4 düzeyine ineceğini tahmin ediyoruz” 
değerlendirmesinde bulunmuştu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, bugünün ekonomik risklerinin 
aşağı yukarı dengeli olduğunu belirterek, “Covid-19’un delta varyantı, risk dengesi konusunu 

sürüncemede bırakıyor” dedi.

HABER
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FAO, salgınının 
küresel etkilerini 

mercek altına aldı

Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütü (FAO) Türkiye 
Temsilci Yardımcısı Ayşegül 

Selışık, Covid-19 salgınının tarım 
ve gıda sektörü üzerinde büyük 
baskı yarattığını belirterek, 
“Arz zincirlerindeki kesintiler ve 
karantina önlemleri gıda kaybı ve 
israfında önemli artışlara neden 
oldu” dedi.

Selışık, Covid-19 salgın 
sürecinin, gıda ve tarım 
üretiminin ülkeler için ne kadar 
önemli ve stratejik bir zorunluluk 
olduğunu herkese hatırlattığını 
söyledi.

Salgının verdiği zararın nüfus 
yoğunluğunun büyük olduğu 
şehirlerde daha çok hissedildiğini 
ifade eden Selışık, şehirlerin 
yoksul ve korunaksız yerleşim 
yerlerinin bundan daha fazla 
etkilendiğini bildirdi.

Selışık, salgından en çok 
etkilenen ülkeler arasında 
Çin, ABD, İspanya, İtalya ve 
Fransa’nın yer aldığına işaret 
ederek, şöyle konuştu:

“Bu ülkeler aynı zamanda, 
tarımsal üretim, ihracat ve 
ithalat bakımından dünyada 
başı çekiyor. Bu nedenle salgının 
tarım ve gıda sektörüne etkileri 
küresel boyutta ve olumsuz 
oluyor. Kovid-19, tarım ve gıda 
sektörü üzerinde büyük baskı 
yarattı. Arz zincirlerindeki 
kesintiler ve karantina önlemleri, 

gıda kaybı ve israfında önemli 
artışlara neden oldu.”

Salgınla birlikte gelir düşüşleri 
ve gıda fiyatlarında yükselişler 
yaşandığını vurgulayan Selışık, 
bazı ülkelerin ciddi gıda 
güvensizliğiyle karşı karşıya 
kaldığını dile getirdi.

Selışık, pandeminin etkisiyle 
690 milyon olan açlık sınırında 
yaşayan insan sayısına 132 
milyon kişinin daha eklendiğine 
dikkati çekerek, küresel düzeyde 
gıda yardımı almak zorunda olan 
ve akut açlık kriziyle yaşamak 
zorunda kalan insan sayısının 
ise 135 milyonu bulduğunu 
aktardı. Selışık, Dünya Bankası 
raporlarına göre 100 milyon 
insanın aşırı yoksulluğun 
pençesine sürüklendiğini ifade 
etti.

Ç       oğunluğu Afrika ve Asya’da 
olmak üzere 27 ülkenin ciddi bir 
gıda güvensizliğiyle karşı karşıya 
olduğunu belirten Selışık, “Zaten 
kırılgan olan gruplar pandemiden 

daha fazla etkilendi. Sudan, 
Yemen, Sahil Afrika, küçük 
ada ülkeleri en çok etkilenen 
ülkelerin başında geliyor. Bu 
ülkeler dışarıdan gıda yardımına 
bağımlı durumdalar. Ülkeler 
haricinde, küçük aile çiftçileri, 
göçmenler ve mevsimlik tarım 
işçileri de bu krizin en büyük 
mağdurları arasında yer aldı.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Selışık, Türkiye’nin de salgın 
nedeniyle yaşanan küresel 
dalgalanmalardan etkilendiğini 
söyleyerek, şunları kaydetti:

“Türkiye’de gıda arzı ve 
güvenliğinde kısa ve orta 
vadede sıkıntı beklenmiyor. 
Türkiye; Avrupa, Orta Doğu ve 
Orta Asya’nın en büyük gıda 
tedarikçilerinden biri. Nakliye 
yolları tıkanırsa üretici de 
olumsuz etkilenecek. Türkiye’de 
Kovid-19 başladıktan sonra gıda 
üretimi ve erişiminde bir kesinti 
olmamasına rağmen tarımsal 
ürünlerin fiyatı artış eğiliminde. 
Döviz kurunun salgın döneminde 
yükselmesi, gübre, ilaç ve yem 
gibi ithalata bağımlı bazı önemli 
girdilerde fiyat artışlarına yol 
açtı. Yeterlilik derecelerine göre, 
Türkiye’de salgından olumsuz 
etkilenebilecekler; tahıllar, 
buğday, mısır, baklagiller, 
ayçiçeği. Yurt içi meyve sebze 
piyasalarında ciddi bir arz açığı 
oluşması beklenmiyor.”

HABER
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Avrupa Birliği (AB), karbon 
vergisinden yıllık 10 milyar 
euro gelir elde ederek 

AB’nin toparlanma için kullandığı 
milyarlarca Euro’luk borcu 
ödemeyi planlıyor.

Financial Times’ın haberine 
göre, Karbon Sınır Düzenleme 
Mekanizması 2030 yılında 
yürürlüğe girdiği zaman yıllık 
tahmini 9 milyar Euro gelir 
sağlayacak ve Avrupa Komisyonu 
2023 yılından itibaren şirketlerin 
geçiş sürecine başlaması için 
kademeli bir vergi uygulamasına 
başlayacak.

Avrupa’daki sanayiciler, 
özellikle de çelik üreticileri, 
mekanizmanın bir an önce 
yürürlüğe girmesini ve AB 
dışında karbon vergisi ödemeyen 
rakiplerinin de fiyatlamaya tabi 
olmasını istiyor.

Avrupa Komisyonu, gelecek 
hafta çarşamba günü 2030 yılına 
kadar karbon salınımını yüzde 55 
azaltma hedefi doğrultusunda 
planladığı önlemleri açıklayacak. 
Bunların arasında arabalar 
için daha sıkı karbon salınımı 
standartları ve AB çapında 
gazyağı kullanımı vergisi de 
bulunuyor.

Yürürlüğe konacak 
mekanizma ile birlikte şirketlerin 
karbon vergisinden kaçmak 
için operasyonlarını AB dışına 
taşımalarının da önüne geçilecek. 
Mekanizma ilk başta demir, 
çelik, çimento ve gübre gibi 
ürünlerin ithalatını hedef alacak 
fakat sonrasında bu ürün gamı 
genişletilecek.

Avrupa Birliği, Karbon Sınır Düzenleme mekanizmasıyla birlikte yıllık 10 milyar Euro’ya kadar 
gelir elde etmeyi planlıyor

AB karbon vergisiyle yıllık 
10 milyar Euro gelir hedefliyor

Euro Bölgesi büyüme tahmini 
yukarı yönlü revize edildi

AB Komisyonu Euro Bölgesi büyüme tahminini yukarı yönde 
revize etti, virüs kısıtlamalarının gevşetilmesiyle enflasyonun 

yükselebileceği uyarısında bulundu.
Komisyon bu yılki büyüme tahminini yüzde 4.3’ten yüzde 4.8’e 

yükseltirken 2022’de de daha iyi performans beklediğini bildirdi.
Bölge ekonomisi ilk çeyrekte de tahminlerin üzerinde performans 

sergilemişti.
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ekonominin 
güçlü bir geri dönüş yaptığını belirterek enflasyondaki yükselişin 

yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.
Komisyon bu yılki enflasyon beklentisini de yüzde 1.7’den yüzde 

1.9’a yükseltti.
Raporda Covid-19’un yeni ortaya çıkan varyantlarının ekonomi için 

tehdit oluşturduğu da belirtildi.
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2020'de fikri mülkiyet 
başvurularında 
yaşanan artış trendi 

2021’de de devam ediyor. 
Türk Patent ve Marka 
Kurumu’na 2021 yılının 
ilk altı ayında yapılan 
fikri mülkiyet hakkı 
başvurularında yıllık 
bazda yüzde 13 oranında 
artış yaşandı.

Yerli patent başvuru 
sayıları 2020 yılının 
aynı dönemine göre 3 
bin 171'den 3 bin 571'e 
yükseldi. Yerli faydalı 
model başvuruları 2020 yılının ilk 
altı ayına göre yüzde 40 artarak 
1704'ten 2 bin 387'ye yükseldi.

Yerli marka başvuru sayıları 
ise 2020 yılının ilk altı ayına göre 
yüzde 37 artarak 64 bin 236'dan 
87 bin 922'ye çıktı. Bu rakamın 

yılsonunda 200 bini 
aşması bekleniyor.

Bu rakamlarla Türkiye, 
Avrupa'da son yedi 
yıldır en fazla marka 
başvurusu yapılan 
ülke konumundayken, 
, dünyada da sekizinci 
sırada yer alıyor.

Yerli tasarım başvuru 
sayıları da bu yılın ilk altı 
ayında yüzde 37 artarak 
18 bin 285'ten 25 bin 29'a 
yükseldi.

Coğrafi işaret başvuru 
sayıları ise 2020 yılının 

aynı dönemine göre yüzde 79 
oranında artarak 145'den 259'a 
ulaştı.

Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) yapılan 
yazılı açıklamada, banka yönetim konseyinin, 
iklim değişikline yönelik değerlendirmelerin 

para politikası stratejisinde yer almasına yönelik 
eylem planı hazırladığı belirtildi.

Söz konusu eylem planına göre, iklim 
değişikliğine yönelik değerlendirmelerin para 
politikası yapısına daha fazla dahil edileceği 
belirtilen açıklamada, “ECB Yönetim Konseyi, iklim 
değişikliğine ilişkin makroekonomik modelleme, 
istatistik ve para politikası konularında analitik 
kapasitesini genişletme konularında kararlıdır” 
denildi.

Eylem planı kapsamında risk değerlendirmesi, 
varlık alımları gibi alanlara da iklim değişikliği 
konularının dahil edileceği kaydedilen açıklamada, 
ECB Yönetim Konseyi’nin eylem planını Avrupa 
Birliği politikalarındaki ilerlemeye paralel olarak 
uygulamaya kararlı olduğu bildirildi.

Açıklamada, iklim değişikliği konusunun, AB 

için politika önceliğine sahip olduğuna işaret edilen 
açıklamada, “İklim değişikliği Avrupa sistemindeki 
bilançolarda varlıkların değerini ve risk profilini 
de etkilerken, finansal risklerin de istenmeyen bir 
şekilde birikmesine yol açar. ECB, iklim konularını 
politika çerçevesine daha fazla dahil etme ihtiyacının 
farkındadır” denildi.

2021’in ilk yarısında yerli patent 
başvuruları yüzde 13 arttı

İklim değişikliği Avrupa Merkez Bankası 
stratejilerinde daha fazla yer alacak
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Ernest&Young danışmanlık 
şirketi tarafından Avrupa 
İklim Vakfının desteğiyle 

hazırlanan ve 47 ülkeyi kapsayan 
“Covid-19 Salgınından Temiz 
Toparlanma: G20 Liderliği İçin 
Küresel Fırsat” başlıklı raporda, 
İngiltere, Türkiye ve Güney Afrika 
özelinde detaylı analizler yer aldı.

Raporda, Türkiye için ilk kez 
Covid-19 salgını sonrası yeşil bir 
toparlanma projeksiyonu yapıldı. 
Buna göre, ülkede 9,2 gigavatlık 
ek yenilenebilir enerji kapasitesi 
inşa edilmesini sağlayacak 238 
proje stoku bulunuyor.

Türkiye’de kuruluma 
hazır olarak nitelendirilen 
yenilenebilir enerji proje stokunun 
çoğunluğunu rüzgar ve güneş 
enerjisi yatırımları oluşturuyor.

Söz konusu kapasite, 
110 bin kişilik yeni istihdamı 
destekleyecek 19,4 milyar 
dolarlık yatırım fırsatının 
yanında Türkiye ekonomisinin 
toparlanmasını hızlandıracak ve 

kömür bölgelerinin dönüşümünü 
sağlayacak sanayi kümeleri 
oluşturma potansiyeline sahip 
güçlü bir yenilenebilir enerji 
tedarik zinciri fırsatı sunuyor.

Yenilenebilir enerji 
potansiyeli
Kömür gibi fosil yakıt temelli 

sektörlerle kıyaslandığında, 
yenilenebilir enerji projelerinin 
çok daha yüksek istihdam 
oranıyla Türkiye’de yeşil bir 
ekonomik toparlanmaya katkı 
sunacağına işaret edilen rapora 
göre, kuruluma hazır yenilenebilir 
enerji projelerinin 110 bin kişilik 
yeni istihdam olanağıyla mevcut 
kömür madenciliğinin sağladığı 
istihdamın iki katı potansiyele 
sahip olduğu hesaplanıyor.

Belirlenen proje stokunun 
Türkiye’de yılda 35 milyon ton 
karbon emisyonunun azaltılmasını 
sağlayacağı, toplam emisyonları 
ise yaklaşık yüzde 7 azaltacağı 
tahmin ediliyor. Bu potansiyelin, 
Türkiye’nin yenilenebilir enerji 

ve iklim değişikliği hedeflerine 
ulaşması ve 2050 için net sıfır 
emisyon hedefi belirlemesi için 
fırsat oluşturacağı öngörülüyor.

10 milyon kişilik 
yeşil istihdam
Öte yandan, dünya genelinde 

kuruluma hazır 13 bin yenilenebilir 
enerji projesiyle 2 trilyon dolar 
tutarında yatırım fırsatı bulunuyor.

Temeli atılmaya hazır bu 
projelerin, toplamda 1 teravatlık 
ek yenilenebilir enerji üretim 
kapasitesi ve 10 milyon kişiye 
yakın istihdam potansiyeli olduğu 
hesaplanıyor.

Uluslararası Enerji Ajansının 
“Net Sıfır Emisyon” raporundaki 
yeni petrol, kömür ve doğal 
gaz yatırımlarına tamamen son 
verilmesi gerektiği çağrısını 
destekleyen rapora göre, petrol 
ve doğal gazdan elde edilen 
gelirler yaklaşık yüzde 70 
azalırken, 2021 itibarıyla dünya 
çapında yeni kömürlü santral 
yatırımına ihtiyaç bulunmuyor.

E&Y raporu: Türkiye, sıfır emisyon 
hedeflerine katkıda bulunabilir
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Görseli QR tarama uygulamasında  görüntüleyerek, 
EBSO Araştırma Müdürlüğü 2021 Temmuz ayı 
Ekonomik Bültenine erişebilirsiniz.

Küresel ölçekte Covid-19 
vaka sayısı 185 milyona, can 
kayıpları 4 milyona yaklaşır-

ken, delta varyantı endişeleri dün-
yaya hakim oldu. Başta İngiltere, 
AB ve ABD olmak üzere dünya 
genelinde delta varyantının bas-
kın hale gelmeye başlaması bazı 
ülkelerin çeşitli karantina önlemle-
rini geri getirmesine sebep oldu.

G-20 Maliye Bakanları ve Mer-
kez Bankası Başkanları toplantısı 
İtalya’da düzenlenirken, toplan-
tının en önemli gündem mad-
desini pandemiyle mücadelenin 
mali etkileri oluşturdu. Toplantı 
kapsamında, G-20 adına küresel 
ekonomik gelişmelere dair bir de-
ğerlendirme raporu da yayınlandı. 
Raporda, Covid-19 pandemisi 
tamamen bitse bile yeni pandemi 
risklerinin her zaman var olmaya 
devam edeceği ve bu kapsam-
da ekonomik açıdan hazırlıklı 
olunması gerektiği belirtildi. Bu 
kapsamda, pandemi önleme ve 
hazırlık konusundaki eksiklikleri 
gidermek ve mevcut harcama 

seviyelerini iki katına çıkarmak 
için gelecek 5 yıl için uluslarara-
sı kamu finansmanının yılda 15 
milyar Dolar’dan 75 milyar Dolar’a 
yükseltilmesi talep edildi. 

Delta varyantının yayılımının 
hız kazanması, küresel piyasalara 
ve ekonomik büyümeye ilişkin 
endişeleri de artırıyor. Dünya ge-
nelinde yatırımcıların risk iştahının 
düşmesi sebebiyle küresel bor-
salar ve ABD tahvil getirileri 
değer kayıpları yaşadı. Küresel 
piyasaların en önemli göstergele-
rinden olan ABD S&P 500 endeksi 
Mayıs’tan bu yana en sert düşü-
şünü kaydederken; Japonya, Çin 
ve Hong Kong borsaları da dikkat 
çekici değer kayıpları yaşadı. Pan-
deminin yarattığı endişelerin yanı 
sıra, çip krizi gibi olayların etkisi 
de piyasaları olumsuz etkiliyor.

Son aylarda dünya gündemin-
de önemli bir yer edinen, gıda 
fiyatları artışı belirsizliği devam 
ediyor.  Küresel gıda fiyatları 
12 aylık yükselişinin ardından 
Haziran’da %-2,5 ile ilk kez düşüş 

kaydetti. Ancak uzmanlar, söz 
konusu gerilemenin konjonktürel 
etkilerden kaynaklandığı ve yaz 
aylarında artan kuraklıkla fiyat-
ların tekrar artışa geçebileceğini 
düşünüyor. 

Bir diğer önemli gündem 
maddesi olan küresel petrol fiyat-
larındaki dalgalanmalar da devam 
ediyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler 
Örgütü’nün  (OPEC) olağan top-
lantısında, Birleşik Arap Emirlik-
leri’nin yılın ikinci yarısında petrol 
arzının artırılması planlarına karşı 
çıkması, tartışmalara sebep oldu. 
Tartışmaların uzaması ve uzlaşı 
sağlanamaması durumunda, 2021 
başından beri %40 yükselen pet-
rol fiyatlarının hız kesebileceği ve 
hatta Mart 2020’dekine benzer bir 
fiyat çöküşünün başlayabileceği 
düşünülüyor.

ABD
Aşılama çalışmalarını nüfusu-

nun büyük kesimine yaygınlaş-
tırmasıyla piyasa beklentilerinin 
iyimserleştiği ABD’de bu kez 

Aşağıdaki görseli QR tarama uygulamasında görüntüleyerek, Araştırma Müdürlüğü

2017 Ekim ayı Ekonomik Bültenine erişebilirsiniz:

“Delta” endişesi küresel ekonomide 
belirsizlik kaynağı oluşturuyor



51TEMMUZ 2021

GÖSTERGE

de delta varyantı endişeleri ha-
kim olmaya başladı.  ABD Merkez 
Bankası’nın (FED), faiz artırımına 
beklentilerden daha erken başla-
yacağı ve tahvil geri alımlarında 
azaltıma gidebileceği yönündeki 
tartışılmalar, piyasalarda belirsiz-
liği daha da artırdı. Belirsizliklerin 
artmasıyla yatırımcıların risk iştahı 
azalınca, finansal enstrümanlar 
değer kaybetmeye başlarken, Dolar 
ise küresel ölçekte değer kazan-
maya başladı. FED’in faiz artırım 
takvimine ve diğer politikalarına 
ilişkin tartışmaların daha uzun bir 
süre devam etmesi bekleniyor. 

ABD’de işsizlik maaşı başvurula-
rı, düşüş beklentilerinin aksine 2 bin 
kişi artarak, 373 bin adet oldu. İşsiz-
lik maaşı başvurularının 350 bin kişi 
civarına kadar gerilemesi bekle-
niyordu. İstihdamın beklentilerin 
altında kalması, FED’in faiz artışına 
erken başlayacağı yönündeki endi-
şelerin azalmasını ve faiz artırımının 
ötelenmesini sağlayabilir.

Uluslararası yatırım bankası 
Morgan Stanley de istihdam ve faiz 
oranlarına ilişkin değerlendirme-
lerde bulundu. ABD’de istihdamın 
olumlu bir ibreye dönmesi duru-
munda Dolar’daki değer artışının 
daha da artabileceğini açıklayan 
Morgan Stanley, diğer taraftan 
FED’in ilk faiz artırımının piyasa 
beklentilerinin aksine 2023 3. çey-
rekte başlamasını bekliyor. Piyasa 
beklentileri ise faiz artırımının çok 
daha yakın bir zamanda başlayabi-
leceği üzerinde yoğunlaşıyor. 

Euro Bölgesi | AB
AB’de delta varyantı endişeleri-

ne rağmen, ekonomiye dair veriler 
olumlu geliyor Euro Bölgesi İş ve 
Tüketici Güven Endeksi, Haziran’da 
116,5 beklentilerini aşarak 117,9 
düzeyine yükselirken, piyasanın 
olumlu göstergelerinden İş İklimi 
Endeksi de Mayıs’taki 1,49 düze-
yinden, 1,71 düzeyine çıktı. Tüketici 
Güven Endeksi ise Haziran’da aylık 
bazda bir değişim göstermeyerek 
-3,3 düzeyinde kaldı. Söz konusu 
veri, piyasalardaki olumlu algıya 

rağmen, tüketicilerin daha temkinli 
bir duruş içerisinde kalmaya devam 
ettiğini gösteriyor.

AB bankalarından gelen olumlu 
veriler de piyasaları destekliyor. Av-
rupa Bankacılık Otoritesi, AB banka 
karlılıklarının 2021 yılının ilk çeyre-
ğinde dikkat çekici bir şekilde bü-
yüdüğünü ve son 7 yılın en yüksek 
seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. 
2020 yılında %1,9 artış gösteren 
bankaların karlılıklarının, 2021’in ilk 
çeyreğinde %7,6 artmasının teme-
linde ise alım-satım kazançlarının 
yükselmesi gerekçe gösterildi. 

Euro Bölgesi’nde tüketici fiyat-
ları endeksi Mayıs’ta %2 artmasının 
ardından, Haziran’da beklentiler 
doğrultusunda %1,9 arttı. Enflasyo-
nun ana bileşenlerine bakıldığında, 
enerji fiyatları %12,5 ile en yüksek 
yıllık artışı gösterdi. Enerji dışı sa-
nayi malları %1,2, hizmetler sektörü 
fiyatları ise %0,7 artış kaydetti. 
Küresel gıda fiyatlarındaki kısmi 
gerilemenin etkisiyle gıda, alkol ve 
tütün fiyatlarındaki artış %0,6 ile 
sınırlı kaldı.

Almanya
Almanya Ekonomi Araştırma 

Enstitüsü, İş İklimi Endeksi’nin Ha-
ziran’da iyileşmeye devam ettiğini 
ve endeksin beklentilerin üzerinde 
yükseldiğini açıkladı.  2,6 puan artış 
kaydeden endeks, 101,8 düzeyine 
yükseldi. Uzmanlar beklentilerin 
üzerindeki artışı, ekonomik topar-
lanmanın yılın üçüncü çeyreğinde 
hız kazanacağı ve 2021 sonunda 
tamamlanacağı şeklinde yorumladı.

Almanya’nın dış ticaret fazlası 
Mart’taki 15,6 milyar Euro düze-
yinden Nisan’da 12,6 milyar Euro 
düzeyine geriledi. Ülkenin ihracatı 
aylık %0,3 yıllık %36,4 artışla 109,4 
milyar Euro düzeyinde gerçekle-
şirken, ithalatı ise aylık %3,4 ve 
yıllık %32,6 artışla 97,1 milyar Euro 
oldu. Varyant endişelerinin ticareti 
beklentilerden kötü etkilememesi 
durumunda, yaz aylarında daha 
güçlü bir artış kaydedilebilir. 

Bir diğer önemli makro ekono-
mik gösterge olan tüketici enflas-

yonu ise Mayıs’ta %2,5 artmasının 
ardından, Haziran’da %2,3 arttı. 
Enerji fiyatları %9,4 oranında yük-
selirken, gıda fiyatları, %1,2, hizmet-
ler sektörü fiyatları %1,6 arttı.  

Almanya’nın fabrika siparişleri 
ise diğer verilerden farklı olarak 
beklentilerin altında kaldı. Mayıs’ta 
yıllık bazda %54,3 artışla piyasa 
beklentilerini karşılamayan fabrika 
siparişleri, aylık bazda ise %5 artış 
beklentisine karşın %3,7 oranın-
da azaldı. Fabrika siparişlerinin 
beklentilerin altında kalmasının, 
konjonktürel etkilerden kaynaklan-
dığı düşünülüyor.

İngiltere
İngiltere’de karantina tedbirle-

rinin büyük oranda kaldırılmasının 
ardından, delta varyantının etkisiyle 
vaka sayıları tekrar artışa geçti. 
Ancak, karantina önlemlerinin 
geri getirilmesinin ekonomiye ve 
topluma zarar vereceği gerekçesiy-
le, serbestleşme adımlarından geri 
dönülmedi. Son değerlendirmeler 
kapsamında, Temmuz’da karantina 
önlemlerinin tamamen kaldırılması 
kararı alındı.

Karantina önlemlerinin kaldırıl-
ması, İngiltere’nin makro ekonomik 
verilerine olumlu yansıyor. İngiltere 
İşe Alım ve İstihdam Konfederas-
yonu, ülkedeki istihdam düzeyinin 
Haziran’da son 24 yılın en yüksek 
düzeyine çıktığını açıkladı. Kon-
federasyonun araştırmasına göre, 
işe başlama maaşları da 2014’ten 
bu yana görülen  en büyük artışı 
kaydetti. İstihdam piyasasının bu-
güne kadar  görülen en hızlı şekilde 
iyileştiğini belirten Konfederasyon, 
yine de belirsizliklerin güçlü bir 
şekilde varlığını sürdürdüğünü ve 
temkinli olunması gerektiğini ifade 
etti. 

İngiltere Perakende Konsorsi-
yumu, Mağaza Fiyatları Endeksi’nin 
Mayıs’ta %0,6 gerilemesinin ardın-
dan, Haziran’da da yıllık bazda %0,7 
gerilediğini açıkladı. Konsorsiyum, 
pandemiden çıkış sürecinin etkileri 
kadar, süpermarketler  arasındaki 
güçlü rekabet politikalarının da 
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fiyatların gerilemesinde etkili oldu-
ğunu belirtti. Fiyatlardaki gerileme, 
enflasyonda belirgin bir iyileşme 
sağlayamasa da, halkın tüketim 
harcamalarına ivme kazandırabilir.

Japonya
Japonya, varyant endişelerinin 

ve yaz aylarında ortaya çıkan hare-
ketliliğin etkisiyle, Tokyo’da tekrar 
OHAL ilan etti. Ağustos sonuna ka-
dar sürecek olan OHAL kapsamında 
hareketliliğin azaltılarak, yavaş 
seyreden aşılama çalışmalarının 
yaygınlaştırılması planlanıyor. Diğer 
taraftan, Japonya’nın son zamanlar-
daki en önemli gündem maddele-
rinden olan ve üst üste ertelenmek 
zorunda kalınan olimpiyatların artık 
gerçekleştirilmesine, ancak seyirci-
siz düzenlenmesine karar verildi.  

Japonya Merkez Bankası (BOJ) 
tarafından hazırlanan ve ülkedeki 
büyük imalatçıların ekonomiye gü-
venlerini gösteren Tankan Endeksi 
ilk çeyrekteki 5 puan düzeyinden, 
ikinci çeyrekte 12 puan düzeyine 
kadar yükseldi ve son 2,5 yılın en 
yüksek seviyesine çıktı. İmalat dışı 
sektörlerin en büyüğü olan hizmet 
sektöründe, ekonomiye güvenin son 
5 çeyrektir ilk kez pozitif düzeye 
geçmesi özellikle dikkat çekti.  Tan-
kan Endeksi’ndeki iyileşme, küresel 
ekonomideki güçlü talebin etkisiyle, 
pandeminin Japonya ekonomisinde 
yarattığı olumsuzlukların azaldığına 
işaret ediyor.

Japonya’da tüketicilerin eko-
nomiye güvenleri de güçleniyor. 
Japonya Kabinesi tarafından 
hazırlanan Tüketici Güven Endeksi 
Mayıs’taki 34,1 düzeyinden Hazi-
ran’da 3,3 puan  artışla 37,4 puana 
çıktı. Tüketicilerin gelir durumlarını 
yansıtan Gelir Durum Endeksi ise 2,1 
puan artışla 38,6 puana çıktı. Ancak, 
Temmuz ayındaki OHAL kararı, 
endekslerdeki ibrenin tekrar tersine 
dönmesine sebep olabilir.

Ülkedeki sanayi üretimi ise, 
Mayıs’ta yıllık bazda %22 artmasına 
karşın, aylık bazda %5,9 geriledi 
ve son 1 yılın en büyük düşüşünü 
kaydetti. Söz konusu aylık gerileme-

nin, pandeminin olumsuz etkilerin-
den ziyade, aylardır süre gelen çip 
krizinden kaynaklandığı açıklandı. 
Otomotiv sektöründeki üretimin 
%19,4 azalışla, sanayi üretiminde 
yaşanan düşüşte en büyük paya 
sahip olan sektör olması, çip krizinin 
sektör üzerinde en az pandemi 
kadar olumsuz etki yaratabileceğine 
işaret ediyor. 

Çin Halk Cumhuriyeti
Çin ekonomisi büyüme ivme-

sinde daha stabil bir görünüm 
kazanmakla birlikte, güçlü seyrini 
sürdürüyor. Gelen son PMI verileri, 
imalat ve hizmetler sektöründeki 
faaliyetlerin Haziran’da bir miktar 
yavaşladığını gösterdi. Mayıs’taki 
52,0 puan düzeyinden Haziran’da 
51,3 puana gerileyen imalat PMI en-
deksi, aynı zamanda son 3 ayın en 
düşük değerini aldı. İmalat faaliyet-
lerindeki yavaşlama büyük ölçüde 
hammadde maliyetlerinin artışından 
kaynaklanıyor. Ayrıca, hizmet PMI 
endeksi de Mayıs’taki 55,2 düzeyin-
den 53,5 düzeyine  geriledi. Ancak, 
endekslerin eşik değerin üzerinde 
yer almaya devam etmesi, ekono-
minin gücünü korumayı sürdürdü-
ğünü gösteriyor.

Çin’de Haziran’da tüketici fiyatla-
rı endeksi, yıllık bazda %1,1 artarken, 
aylık bazda ise %1,3 oranında düştü. 
Söz konusu veriler, Haziran itibariyle 
tüketici fiyatlarının ivme kaybettiği-
ni gösteriyor. Aylık fiyat düşüşünde, 
gıda fiyatlarının %1,7 azalması  etkili 
oldu. Benzer şekilde, üretici fiyat-
ları endeksi de Haziran’da %8,8’e 
gerileyerek aylık bazda yavaşladı. 
Çin Ulusal İstatistik Bürosu, konuya 
ilişkin yaptığı değerlendirmede,

arzı artırmaya yönelik uygulanan  
politikaların başarıya ulaşmaya baş-
ladığını ve sanayi ürünlerinde fiyat 
artışının yavaşladığını belirtti. 

Uluslararası kredi derecelendir-
me kuruluşu Fitch Ratings yaptığı 
son değerlendirmede, Çin’in kredi 
notunu A+ ve not görünümünü 
durağan olarak teyit etti. Fitch, 
Çin’in kredi derecelendirmesinin 
ülkenin sağlam dış finansmanı, güç-

lü makroekonomik performansı ve 
dünyanın en büyük ikinci ekonomi-
nin hacmiyle desteklendiği açıkladı. 
Çin ekonomisinin pandemi sonrası 
ekonomik toparlanmada sağlam 
bir düzeye geldiğini belirten Fitch, 
Çin’in 2021 ve 2022’de sırasıyla 
%8,4 ve %5,5 büyüyeceği öngö-
rerek, en iyi büyüyen ekonomiler 
arasında yer alacağını ifade etti. 

Hindistan
Delta varyantının ilk ve en 

yaygın biçimde görüldüğü ülke 
olması sebebiyle, pandemiyi en ağır 
düzeyde geçiren ülkelerden olan 
Hindistan’da, ekonomi de olumsuz 
etkilendi. Fitch Ratings ülke ekono-
misine dair yaptığı güncel değer-
lendirmede 2021-22 mali yılına 
ilişkin büyüme tahminini %12,8’den, 
%10,0’a aşağı yönlü revize etti. Ülke 
genelinde vakaları kontrol altına 
almaya yönelik aşılama çalışmala-
rının yaygınlaştırılmasının tüketici 
ve iş dünyası güvenini artıracağını 
belirten Fitch, orta ve uzun vadeli 
belirsizliklerin ise devam ettiğini 
vurguladı. Ülke ekonomisindeki 
mevcut olumsuzlardan en çok 
etkilenen kesimler ise bankacılık 
sektörü ve KOBİ’ler oldu. 

Hindistan’da Hükümet yetkilileri, 
yaygınlaştırılan aşılama çalışması 
sayesinde ülkedeki vakaların kontrol 
altına alındığını ve delta varyantı 
dalgasının sonuna gelindiğini açık-
ladı. Hükümet’in açıklamasına göre, 
vakaların kontrol altına alınmasıyla 
üçüncü çeyrek itibariyle güçlü bir 
ekonomik toparlanma kaydedilecek. 

Hindistan’da 22,8 milyon kişinin 
işini kaybetmesine sebep olan delta 
varyantı dalgasının kontrol altına 
alınması istihdama da olumlu yan-
sımaya başladı. Açıklanan son veri-
lere göre Haziran’da 7,8 milyon kişi 
işini geri kazandı. Üçüncü çeyrekte 
istihdamdaki kaybın daha güçlü bir 
şekilde telafi edilmesi bekleniyor.

Brezilya
Brezilya’da makroekonomik 

görünüm, pandemi sonrası to-
parlanma seyrini sürdürüyor. Ülke 
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ekonomisinin itici güçlerinden olan 
motorlu taşıtlar ihracatı Haziran’da 
aylık bazda %9,4 gerilese de, yıllık 
bazda %72,6 gibi dikkat çekici 
bir artış kaydetti. Güncel verileri 
değerlendiren Motorlu Taşıtlar 
Üreticileri Derneği, aylık bazdaki 
azalmanın pandemiden değil, çip ve 
yarı iletkenlerdeki arz sıkıntısından 
kaynaklandığını açıkladı. Bu açıdan, 
çip krizinin diğer ülkelerde olduğu 
gibi Brezilya otomotiv ve motorlu 
taşıtlar sektörlerine de olumsuz 
yansıdığı anlaşılıyor.

Brezilya Ekonomi Bakanlığı, 
ülkenin dünyada pandemiden en 
olumsuz etkilenenlerden biri olmak-
la birlikte, güçlü toparlanmanın bu 
durumu telafi edeceğini açıkladı. 
Son aşılama çalışmaları kapsa-
mında, ülke genelinde vakaların 
kontrol altına alınmaya başladığını 
ifade eden Bakanlık, 2021’e yönelik 
Mayıs’ta açıkladığı %3,5’lik büyüme 
öngörüsünü, %5,5’e revize etti. An-
cak, muhtemel yeni varyant senar-
yoları sebebiyle güçlenen belirsiz-
likler, büyüme öngörülerine temkinli 
yaklaşmayı gerektiriyor.   

Brezilya’da tüketici fiyatları enf-
lasyonu Haziran’da %8,4’e çıkarak, 
son 5 yılın en yüksek düzeyine 
geldi. Enflasyondaki artış büyük 
oranda enerji fiyatları ile gıda ve 
içecek fiyatlarındaki yükselişten 
kaynaklandı. Söz konusu %8,4’lük 
oran, Brezilya Merkez Bankası’nın 
yılsonu enflasyon hedefi olan 
%3,75’in iki katından daha fazla bir 
oranda aşıldığını da gösteriyor. Bu 
sebeple, enflasyon hedeflerinde 
revizyona gidilmesi bekleniyor.    

Güney Kore
Güney Kore, pandemiyle etkin 

mücadelesi sayesinde ekonomik 
toparlanmasını da sürdürüyor. Ulus-
lararası Kredi Derecelendirme Kuru-
luşu Standard&Poor’s, Güney Kore 
ekonomisine yönelik 2021 büyüme 
tahminini  %3,6’dan %4,0’e yükselt-
ti. Yukarı yönlü revizyona gerekçe 
olarak, Güney Kore’de pandemiyle 
etkin mücadelenin ekonomiye 
dair iyimserliği de büyük oranda 
artırması gerekçe gösterildi. Ancak 

kuruluş, Güney Kore ekonomisinin 
pandemi öncesine göre hala %2 
daha küçük olduğunu ve pandemi 
öncesi seviyelere dönmek için za-
mana ihtiyaç olduğunu belirtti. 

Pandeminin ekonomik etkileriyle 
mücadelenin en olumsuz sonuç-
larından olan borçluluk oranı ise Gü-
ney Kore’de ciddi bir tehdit olarak 
varlığını sürdürüyor. Borçların milli 
gelir içindeki payı güncel olarak 
%47,2 olarak açıklandı. Söz konusu 
borçluluk düzeyini değerlendiren 
Güney Kore Maliye Bakanlığı, borç-
luluk düzeyinin dünya geneline göre 
kabul edilebilir düzeyde olmakla 
birlikte, yarattığı endişeler sebebiyle 
önemli bir mücadele unsuru olmaya 
devam ettiğini belirtti.   

Aşılama çalışmalarının ülkede ve 
küresel ölçekte hız kazanması, Gü-
ney Kore’de iş dünyasının iyimser-
liğini de güçlendirdi. 2021 üçüncü 
çeyreğine yönelik beklentileri içeren 
İş Dünyası Güven Endeksi, bir önce-
ki çeyreğe göre 4 puanlık artışla 103 
puana çıktı ve son 7 yılın en yüksek 
düzeyinde gerçekleşti. Asya’da var-
yantların üçüncü çeyrekteki seyri, iş 
dünyasının güveninin değişiminde 
de etkili olacak.  

Rusya Federasyonu
Aşılama çalışmalarının düşük 

düzeyde kaldığı Rusya’da, delta 
varyantı kaynaklı vakalar rekor 
düzeyde yükselmeye devam ediyor. 
Ancak, vakaların yükselişine rağ-
men, ekonomik toparlanma güçlü 
seyrini sürdürüyor. Güncel gelişme-

leri değerlendiren Rusya Ekonomi 
Bakanlığı, ülke ekonomisinin ikinci 
çeyrekte beklentilerden daha iyi bir 
performans sergilediği gerekçesiyle 
2021 büyüme tahminini %2,9’dan 
%3,8’e revize etti. Buna rağmen 
ekonomistler orta ve uzun vade için 
daha temkinli bir duruş sergileye-
rek, Rusya’da toplum sağlığı için 
olduğu kadar ekonomik görünümün 
iyileşmesi için de aşılama çalışmala-
rının hızlanması gerektiğini savu-
nuyor. 

Rusya’da tüketici fiyatları enflas-
yonu Haziran’da yıllık bazda %6,5 
oranında artarak, yükseliş seyrini 
sürdürdü. Enflasyon artışı büyük 
ölçüde, enerji fiyatlarındaki artıştan 
kaynaklandı. Ekonomistler beklen-
tilerin üzerinde seyreden enflas-
yonun, daha da yükselme ve hatta 
çift haneye çıkabilme eğiliminde 
olduğunu düşünüyor. Bu açıdan, 
Rusya’da enflasyonla daha etkin bir 
mücadele için daha etkin politikala-
ra ihtiyaç duyuluyor. 

Rusya Maliye Bakanlığı, Rus 
Ruble’sine değer kazandırmak için 
anti dolarizasyon politikalarına 
devam ediyor. Bakanlık son 
gelişmeler kapsamında, Ulusal 
Refah Fonu’nda planlanan 
değişikliklerin tamamlandığını ve 
fondaki Dolar varlıklarının payının 
sıfıra indirildiğini açıkladı. Fonda 
Dolar’ın yanı sıra Sterlin’in de payı 
azaltılırken, Euro ve Yuan’ın payı ise 
artırıldı. Söz konusu pay değişimleri 
ile kur ve yatırım risklerinin 
azaltılması da hedefleniyor.
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Ege Bölgesi’nin ihracatı 
1,5 milyar dolar barajını aştı

2021’in ilk yarısında ihracatını 
yüzde 30 yükselterek 7 
milyar 646 milyon doları 

Türkiye’ye kazandıran bölge, 
son 1 yıllık dönemde yüzde 17 
ivmeyle 14 milyar 774 milyon 
dolara ulaştı.

Ege İhracatçı Birlikleri’ne 
bağlı birliklerden Ege Demir ve 
Demirdışı Metaller İhracatçıları 
Birliği, yüzde 131 artışla 
225 milyon dolar ihracat 
gerçekleştirerek Haziran ayının 
hem en yüksek ihracat rakamına 
ulaştı, hem de artış rekortmeni 
oldu.

Ege Hazırgiyim ve 
Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 
ise yüzde 26 artışla 131 milyon 
dolarla en fazla ihracat yapan 
ikinci Birlik olarak kayıtlara geçti.

Yedi tarım birliği içinde 
liderliğini koruyan Ege Su 

Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 
İhracatçıları Birliği yüzde 50 
yükselişle 117 milyon dolarla 
Haziran ayını geride bıraktı.

Ege Yaş Meyve Sebze 
İhracatçıları Birliği yüzde 25 
ilerleme başarısı göstererek 

112 milyon doları Türkiye’ye 
kazandırırdı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği 
ihracatını yüzde 37 artışla 101 
milyon dolara taşırken, Ege Tütün 
İhracatçıları Birliği ise 81 milyon 
dolar ihracat rakamına ulaştı.

Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmalar, Haziran ayında yüzde 51 artışla 
1 milyar 550 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.
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Ege Hububat Bakliyat Yağlı 
Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği’nin Haziran ayı ihracatı 
yüzde 56 ivmeyle 73 milyon dolara 
yükseldi.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman 
Ürünleri İhracatçıları Birliği ise 
yüzde 2 artışla 63 milyon doları, 
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği Haziran’da 
yüzde 6 yükselişle 62 milyon doları 
Türkiye’ye kazandırdı.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği’nin ihracatı 
yüzde 122 artışla 36 milyon dolara 
ilerledi.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı 
İhracatçıları Birliği’nin ihracatı 
yüzde 13 ilerlemeyle 14 milyon 
dolara ulaştı.

Ege Deri ve Deri Mamulleri 
İhracatçıları Birliği ise yüzde 65 
artışla 13 milyon dolar ihracat 
yapma başarısı gösterdi.

Sanayi ve maden 
1 milyar doları aştı
Aylık bazda en iyi ihracat 

performansını gösterdikleri 
dönem olduğunu söyleyen Ege 
İhracatçı Birlikleri Koordinatör 
Başkanı Jak Eskinazi, Haziran’da 
11 Birliğin ihracatını artırmayı 
başardığını sadece 1 Birliğin 
geçtiğimiz dönemki performansını 
koruduğunu söyledi.

Eskinazi, “Tarım Birliklerimizin 
ihracatı yüzde 22 artarak 527 
milyon dolara, Sanayi Birliklerimizin 
ihracatı yüzde 76 ivmeyle 921 
milyon dolara ulaştı. Madencilik 
sektörümüzün ihracatı ise yüzde 
37 yükselişle 101 milyon dolara 
çıktı. Böylelikle sanayi ve maden 
sektörlerimiz tarihinde ilk kez 1 
milyar doları geçmiş oldu. Demir 
Birliğimiz de 200 milyon doları 
geçerek yeni bir rekora imza attı. 
5 Birliğimiz ise 100 milyon dolar 
ihracat rakamını aştı. Bu tablo 
ihracatımızın daha da yükselerek 
devam edeceğinin işaretidir. 
Aşılamanın artması, özellikle 
bizim için önemli pazarlar olan 

Avrupa Birliği, ABD ve Çin’de ciddi 
oranda ilerleme kaydedilmesi 
dünya genelinde normalleşmenin 
yakın bir vadede gerçekleşeceğini 
gösteriyor. Bu bizim için umut 
verici” dedi.

İzmir’in ihracatı 
yüzde 59 arttı
Türkiye’de Mayıs ayında genel 

ticaret sistemine göre ihracat 
yüzde 65,7 artarken İzmir’de Mayıs 
ayında genel ticaret sistemine göre 
ihracat artışı yüzde 59 oldu.

Özel ticaret sistemine göre ise 
Ege Bölgesi illerinin ihracat rakamı 
Haziran ayında 2 milyar 620 milyon 
dolara ulaştı. Türkiye geneli en fazla 
ihracat yapan iller sıralamasında 
yer alan İzmir, 1 milyar 366 milyon 
dolar ihracat gerçekleştirdi.

Manisa 478 milyon dolar, Denizli 
461 milyon dolar, Muğla 73 milyon 
dolar, Balıkesir 71 milyon dolar, 
Aydın 65 milyon dolar, Afyon 37 
milyon dolar, Kütahya 34 milyon 
dolar, Uşak 35 milyon dolar ihracat 
yaptı.

GÖSTERGE

Marble 2021’e katılmayan firmaların, 
2022 yılı yer hakları korunacak
İZFAŞ’ın düzenlediği dünya doğal taş sektörünün en önemli 

buluşmalarından MARBLE İZMİR- Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri 
Fuarı, 25-28 Ağustos 2021 tarihleri arasında ülkemiz ve dünya doğaltaş 

sektöründen birçok firma ve profesyoneli buluşturacak.
Fuar Danışma kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, pandemi 
koşullarının yarattığı ekonomik etkiler ve benzeri nedenlerle Marble 

2021’e katılamayacak olan firmaların, 2022 yılında mevcut yerleri 
muhafaza ediyecek.

Ulusal ve uluslararası ziyaretçi sayısıyla dünyanın ilk üç doğaltaş ve 
teknolojileri fuarı arasında yer alan ve 25-28 Ağustos’ta kapılarını 
26’ıncı kez açacak olan Marble’da yer alacak alım heyetleri için de 

yoğun bir şekilde çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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Genel Ticaret Sistemi’ne 
(GTS) göre Haziran ayında 
Türkiye’nin ihracatı, bir 

önceki yılın aynı ayına göre, 
yüzde 47 artışla, 19 milyar 
773 milyon dolara ulaşarak 
Cumhuriyet tarihin en yüksek 
aylık ihracatı oldu. Türkiye’nin 
ihracatçıları, Haziran’ın yanı sıra 
geçtiğimiz yılın aynı dönemlerine 
göre ikinci çeyrekte yüzde 70 
artışla, 55 milyar 38 milyon 
dolar; yılın ilk yarısında yüzde 
40 artışla, 104 milyar 982 milyon 
dolar; son 12 ayda 199 milyar 
567 milyon dolarla da tüm 
zamanların ihracat rekoruna imza 
attı.

Birim fiyatta 
düşüş trendi durdu
Kur dalgalanmalarına ve 

başka faktörlere bağlı olarak 
aşağı yönlü oynaklık gösteren 
ihracat birim fiyatı, Haziran 

ayında 1,1 dolar seviyesinden  1,3 
dolar seviyesine geldi. Böylelikle 
son bir yıl içinde kilogram başı 
ihracat değeri yüzde 20 artmış 
oldu. 

İlk iki çeyreğin 
lideri otomotiv
Haziran ayında, bir önceki 

yılın aynı ayına göre, tüm 
sektörler ihracatını artırdı. Dokuz  
sektör ise tarihin en yüksek 
aylık ihracat performansına 
imza attı. Haziran ayında yüzde 
66,6 artışla 2 milyar 370 milyon 
dolarlık ihracat gerçekleştiren 
kimyevi maddeler ve mamulleri 
sektörü ilk sırada yer alırken, 
yüzde 16,8 artışla 2 milyar 352 
milyon dolara ulaşan otomotiv 
endüstrisi sektörü ikinci, yüzde 
81 artışla 2 milyar 26 milyon 
dolara ulaşan çelik sektörü ise 
üçüncü oldu. Yılın ilk altı ayında 
ise otomotiv sektörü 14,4 milyar 

dolar ve yüzde 38,9 artışla birinci 
sırada yer aldı. Kimyevi maddeler 
ve mamulleri sektörü 12 milyar 
dolar ve yüzde 40,1 artışla 
ikinci, hazırgiyim ve konfeksiyon 
sektörü ise 9,4 milyar dolar 
ve yüzde 35,3 artışla üçüncü 
oldu. Haziran ayında en güçlü 
artış performansına imza atan 
sektörler; 948 milyon dolar artış 
gösteren kimyevi maddeler ve 
mamulleri, 907 milyon dolar artış 
gösteren çelik ve 459 milyon 
dolar artış yakalayan hazırgiyim 
ve konfeksiyon oldu.

Türkiye’nin ihracatçıları 
Haziran ayında 217 ülke 
ve bölgede Türk bayrağını 
dalgalandırdı. Haziran’da 175 
ülkeye yönelik ihracat artışı 
kaydedildi. Aralarında ABD, 
İtalya, Meksika, Kanada, Almanya 
ve Kırgızistan’ın da bulunduğu 
19 ülkede aylık ihracat rekoruna 
kaydedildi. Haziran ayında en çok 

Türkiye’nin Haziran ayı 
ihracatı 19,7 milyar dolar
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ihracat gerçekleştirilen ilk üç ülke; 1 
milyar 704 milyon dolarla Almanya, 
1 milyar 346 milyon dolarla ABD ve 
1 milyar 268 milyon dolarla Birleşik 
Krallık oldu. İhracatın tutar bazında 
en çok arttığı ülkeler ise 556 milyon 
dolarlık artışla ABD, 453 milyon 
dolarlık artışla İtalya ve 417 milyon 
dolarlık artışla Almanya oldu.

AB’ye ihracat artışı 
iki katına çıktı
Haziran ayında, ülke gruplarına 

göre ihracatta, Türkiye’nin en 
büyük pazarı olan Avrupa Birliği’ne 
(AB-27) ihracat yüzde 49,4 artışla 
8,2 milyar dolarlık bir hacme 
ulaşarak yüzde 41,7 pay aldı. AB 
haricindeki diğer Avrupa ülkeleri 
de hesaba katıldığında Avrupa 
kıtasının,  Haziran ayı ihracatındaki 
payı yüzde 56,3 oldu.

Haziran ayında, diğer ülke 
gruplarında, Yakın ve Orta Doğu 
ülkelerine 3,1 milyar dolar (yüzde 
19,5 artış),  Afrika kıtasının 
tamamına 1,8 milyar dolar (yüzde 
59,3 artış), Uzak Doğu ülkelerine 
1,6 milyar dolar  (yüzde 63,8 artış) 
ve Kuzey Amerika’ya 1,6 milyar 
dolarlık  (yüzde 79,2 artış) ihracat 
gerçekleştirildi. İlk altı ayda ise 
Avrupa Birliği’ne (AB-27) 43,9 
milyar dolar (yüzde 42,4 artış), 
Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 
17,9 milyar dolar (yüzde 25,1 
artış), Afrika kıtasının tamamına 
9,8 milyar dolar (yüzde 36,2 
artış), Uzak Doğu ülkelerine 8,3 
milyar dolar (yüzde 51,1 artış), 
Kuzey Amerika’ya ise 7,5 milyar 
dolar (yüzde 46,7 artış), ihracat 
gerçekleştirildi. 

70 il ihracatını artırdı
Haziranda 70 il ihracatını 

artırma başarısı gösterirken 13 
il ise tarihlerinin en yüksek aylık 
ihracatını gerçekleştirdi. Bu iller 
İstanbul, İzmir, Gaziantep, Denizli, 
Adana, Antalya, Samsun, Tekirdağ, 
Muğla, Karabük, Isparta, Uşak ve 
Kütahya olarak sıralandı. Haziranda, 
en çok ihracat gerçekleştiren ilk 

3 il sırasıyla; 7 milyar 977 milyon 
dolarla İstanbul (yüzde 49 artış), 1 
milyar 552 milyon dolarla Kocaeli 
(yüzde 79 artış), 1 milyar 242 
milyon dolarla Bursa, (yüzde 
34 artış) oldu. En dikkat çekici 
artışlar; ihracatını 2,6 milyar dolar 
artıran İstanbul (yüzde 49 artış), 
684 milyon dolar artıran Kocaeli 
ve (yüzde 79 artış) 359 milyon 
dolar artıran İzmir’de (yüzde 47 
artış) gerçekleşti. Yılın ilk yarısında 
da; İstanbul, (yüzde 39 artış 40,7 
milyar dolar), Kocaeli  (yüzde 
47 artış 7,8 milyar dolar), Bursa, 
(yüzde 36 artış 7,5 milyar dolar) ilk 
üç sırada yer aldı.

İhracatçı firma 
sayısı artıyor
1.684 firma Haziran’da ilk kez 

ihracat gerçekleştirdi. Söz konusu 
firmalar geçtiğimiz ay 89 milyon 
dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 
Yılbaşından bu yana ilk defa ihracat 
yapan firma sayısı ise 9 bin 327’ye 
ulaştı. Bu firmalar toplamda 422 
milyon dolarlık ihracat yaptı. 

Haziran’da, miktar bazında ihracat; 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
22,2 artarak, 15,3 milyon ton olarak 
gerçekleşti. İlk altı ayda ise, yüzde 
19 artışla 85 milyon ton ihracat 
gerçekleştirildi.

Türk lirası ile açılan 
beyannamelere göre, Haziran’da 
181 ülkeye yüzde 53 artışla toplam 
6,17 milyar TL tutarında Türk Lirası 
ile ihracat gerçekleştirildi. 7 bin 
634 firma ihracat işlemlerinde TL’yi 
tercih etti.

Miktar bazında ihracat
Haziran ayında miktar bazında 

ihracat geçtiğimiz yılın aynı ayına 
göre yüzde 22,2 artarak 15,3 milyon 
ton olarak gerçekleşti. İlk 6 ayda 
ise yüzde 19 artışla 85 milyon ton 
ihracat gerçekleştirildi. 2020 yılının 
ikinci yarısından bu yana artış 
eğiliminde olan Euro/Dolar paritesi 
ihracata pozitif yansırken, Haziran 
ayında paritedeki artışın pozitif 
etkisi 549 milyon dolar; yılın ilk altı 
ayında ise 3,78 milyar dolar olarak 
gerçekleşti.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Mayıs 
ayı işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye 
genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde 

işsiz sayısı 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 
265 bin kişi azalarak 4 milyon 237 bin kişi oldu. 
İşsizlik oranı ise 0,6 puanlık azalış ile yüzde 13,2 
seviyesinde gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Mayıs ayında 
bir önceki aya göre 216 bin kişi azalarak 27 milyon 
844 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık azalış ile 
yüzde 43,8 oldu.

İşgücü 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 
481 bin kişi azalarak 32 milyon 81 bin kişi, işgücüne 
katılma oranı ise 0,8 puanlık azalış ile yüzde 50,5 
olarak gerçekleşti.

Genç işsizlik
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik 

oranı bir önceki aya göre 2 puanlık azalışla yüzde 
24,0, istihdam oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 31,9 
oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise 
bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 41,9 
seviyesinde gerçekleşti.

Mayıs ayında istihdam edilenlerin sayısı bir 
önceki aya göre tarım sektöründe 312 bin kişi, sanayi 
sektöründe 57 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 
24 bin kişi, hizmet sektöründe 129 bin kişi arttı. 
İstihdam edilenlerin yüzde 16,9’u tarım, yüzde 21,3’ü 
sanayi, yüzde 6,6’sı inşaat, yüzde 55,2’si ise hizmet 
sektöründe yer aldı.

Geniş tanımlı işsizlik yüzde 27,2
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü 

ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Mayıs 
ayında bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 
27,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin 
bütünleşik oranı yüzde 19,3 iken, potansiyel işgücü 
ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 21,7 olarak 
gerçekleşti.

Mayıs ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı 
olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki 
payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir 
önceki yılın aynı ayına göre 1,6 puan azalarak yüzde 
27,9 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı 
çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,6 
puan azalarak yüzde 15,6 oldu.

Mayıs’ta 
işsizlik 
yüzde 13,2

Mayıs ayında bir önceki aya göre istihdam 216 bin düşerken işgücünün ise 481 bin 
düşmesi nedeniyle işsiz kabul edilen kişi sayısı 265 bin azaldı.
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Cari işlemler hesabı 2021 yılı Mayıs ayında 
3,1 milyar dolar ile piyasa beklentileri 
doğrultusunda gerçekleşti. Mayıs ayında 

da yukarı yönlü seyrini devam ettiren hizmetler 
dengesindeki taşımacılık kalemi cari dengedeki açık 
üzerinde etkili oldu.

Seyahat gelirlerinde 2020 yılı Nisan ayındaki gibi 
Mayıs ayında da pandemi kısıtlamaları sebebiyle 
gelir kaydedilmezken, 2021 yılının aynı ayında 665 
milyon dolar ile cari dengeye katkı sağladı.12 aylık 
kümülatif cari açık 31,9 milyar dolara geriledi.

2021 yılı Mayıs ayında net doğrudan 
yatırımlarda 304 milyon dolar artış görüldü. Portföy 
yatırımlarında 836 milyon dolar sermaye girişi 
yaşandı.

Bu ay, bir önceki aya göre, yüzde 89 artışla diğer 
yatırımlarda 3,4 milyon dolar ile yılın en yüksek 

sermaye girişi gerçekleşti.
2021 yılı Mayıs ayında rezerv varlıklar 1,3 milyar 

dolara yükselirken, 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde 
1,6 milyar dolara, 12 aylık kümülatifte 11 milyar 
dolara geriledi.  Mayıs ayında net hata ve noksan 
kaleminde 154 milyon dolar sermaye çıkışı, 2021 yılı 
Ocak-Mayıs döneminde 6,7 milyar dolar sermaye 
girişi yaşandı.

Bu dönemde dış ticaretteki genişlemenin 
cari dengeyi desteklemeye devam edeceği 
öngörülüyor. Ayrıca, aşı uygulamalarının hız 
kazanması ve salgının seyrinin yavaşlamasına bağlı 
olarak önümüzdeki günlerde Türkiye’ye seyahat 
yasaklarının kaldırılmasıyla turizm gelirlerinde 
toparlanma bekleniyor. Bunun yanı sıra petrol ve 
emtia fiyatlarının yukarı yönlü seyrinin cari açığı 
baskılayacağı öngörülmekte.

Mayıs’ta cari açık 
3,1 milyar dolar
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Tüketici fiyatları Haziran 
ayında bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 

17,53 artış kaydetti. Böylelikle 
yıllık enflasyon Mayıs 2019’dan 
bu yana en yüksek seviyeye 
yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
açıkladığı verilere göre tüketici 
fiyatlarında aylık artış yüzde 1,94 
olarak kaydedildi. Haziran’da yıllık 
çekirdek enflasyon ise yüzde 
17,47 oldu.

TÜİK verileri Haziran ayında 
üretici fiyatlarındaki yükseliş 
ivmesinin hız kesmeden devam 
ettiğini gösterdi. Buna göre 
üretici fiyat endeksi Haziran’da 
bir önceki yılın aynı dönemine 

göre yüzde 42,89 oldu. Böylelikle 
üretici enflasyonu ile tüketici 
enflasyonu arasındaki fark 
da zirveye yükseldi. Üretici 
fiyatlarında bir önceki aya göre 
ise yüzde 4,01’lik artış izlendi.

Yıllık en yüksek artış 
ulaştırma grubunda
TÜİK verilerine göre bir 

önceki yılın aynı ayına göre 
artışın yüksek olduğu ana gruplar 
ise sırasıyla, yüzde 26,29 ile 
ulaştırma, yüzde 25,69 ile ev 
eşyası ve yüzde 19,99 ile gıda ve 
alkolsüz içecekler oldu.

Yıllık en düşük artış yüzde 
2,01 ile alkollü içecekler ve tütün 
grubunda gerçekleşti. Bir önceki 

yılın aynı ayına göre artışın düşük 
olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, 
yüzde 6,13 ile haberleşme, yüzde 
7,05 ile giyim ve ayakkabı ve 
yüzde 10,86 ile eğitim oldu.

Aylık düşüş gösteren tek grup 
yüzde 0,01 ile alkollü içecekler ve 
tütün oldu. Ana harcama grupları 
itibarıyla 2021 yılı Haziran ayında 
en az artış gösteren ana gruplar 
yüzde 0,35 ile haberleşme, yüzde 
0,80 ile sağlık ve yüzde 0,88 ile 
gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Buna karşılık, 2021 yılı Haziran 
ayında artışın yüksek olduğu 
gruplar ise sırasıyla, yüzde 4,50 
ile ev eşyası, yüzde 4,46 ile 
eğlence ve kültür ve yüzde 3,82 
ile lokanta ve oteller oldu.

Haziran itibariyle TÜFE yıllık yüzde 17,53; 
üretici fiyatları yıllık yüzde 42,89 arttı 

Enflasyon son iki yılın 
zirvesinde

TÜİK’in açıkladığı Haziran ayına ilişkin tüketici ve üretici enflasyon verilerine göre 
tüketici fiyatları Haziran ayında yıllık bazda yüzde 17,53 artarken, üretici fiyatlarında 
yıllık artış ise yüzde 42,89 oldu. Bu rakamlar itibariyle tüketici enflasyonunun iki 
yılın zirvesine çıkarken, tüketici enflasyonu ile üretici enflasyonu arasındaki fark ise 

endeks tarihinin en yüksek seviyesini gördü.
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Yurtiçi tur fiyatları arttı
Haziran ayında fiyatı en çok 

artan madde yüzde 51,60 ile yurt içi 
bir hafta ve daha fazla süreli turlar 
oldu. Yurtiçi turları yüzde 14,72 ile 
elektrikli süpürge, yüzde 14,60 ile 
makyaj malzemeleri izledi.

Haziran 2021’de, endekste 
kapsanan 415 maddeden, 55 
maddenin ortalama fiyatında 
düşüş gerçekleşirken, 54 maddenin 
ortalama fiyatında değişim olmadı. 
306 maddenin ortalama fiyatında 
ise artış gerçekleşti.

Üreticinin enflasyonu 
yüzde 42,89
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 

Haziran ayı yurt içi üretici fiyat 
endeksi (Yİ-ÜFE) verilerine göre 
endeks yıllık yüzde 42,89; aylık 
yüzde 4,01 arttı.

Yurt içi üretici fiyat endeksi 2021 
yılı Haziran ayında bir önceki aya 
göre yüzde 4,01; bir önceki yılın 
Aralık ayına göre yüzde 22,04; bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
42,89 ve on iki aylık ortalamalara 
göre yüzde 25,38 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün 
yıllık değişimleri; madencilik ve taş 
ocakçılığında yüzde 35,34; imalatta 
yüzde 45,87; elektrik, gaz üretimi 

ve dağıtımında yüzde 11,22; su 
temininde yüzde 28,59 artış olarak 
gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının 
yıllık değişimleri; ara malında yüzde 
54,89, dayanıklı tüketim malında 
yüzde 33,05, dayanıksız tüketim 
malında yüzde 28,25, enerjide 
yüzde 41,74, sermaye malında 

yüzde 31,65 artış olarak gerçekleşti.
Sanayinin dört sektörünün 

aylık değişimleri; madencilik ve taş 
ocakçılığında yüzde 2,92, imalatta 
yüzde 3,78, elektrik, gaz üretimi 
ve dağıtımında yüzde 7,46, su 
temininde yüzde 0,19 artış olarak 
gerçekleşti.

Yabancı kurumlar Türkiye enflasyon 
beklentilerini güncelledi

Goldman Sachs, beklentilerden yüksek gelen Haziran enflasyon verisi 
sonrasında Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 15,5’ten 
16’ya çıkardı. Citigroup ise enflasyon verisinin ardından bu yıl daha 

fazla faiz indirimi beklemediklerini belirtti.
Müşterileriyle paylaştığı bir notta Goldman Sachs “Elektrik ve 

doğalgaz fiyatlarına yapılan zam ve bugün yaşanan yukarı yönlü 
sürpriz sonrasında yıl sonu tahminimizi yüzde 16’ya çıkarıyoruz” diyen 

Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın dördüncü 
çeyrekte faizleri çok az indirebilme imkanı olacağını vurguladı.

Citi ise enflasyon verisi sonrasında “Parasal gevşeme için koşullar 
giderek daha zor hale geliyor. Kasım ya da Aralık’ta makul bir faiz 

indirimi beklemiyoruz” dedi.
Barclays de Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 13,8’den 

14,8’e çıkarırken TCMB’nin dördüncü çeyrekte 350 baz puanlık bir faiz 
indirimi yerine 250 baz puanlık bir indirim yapmasını bekliyor.

ABD’li yatırım bankası JPMorgan da beklentilerin üzerinde gelen 
Haziran enflasyonu sonrasında Türkiye için yıl sonu enflasyon 

beklentisini yüzde 13,4’ten yüzde 14,7’ye, 2022 sonu tüketici enflasyonu 
tahminini de yüzde 10,5’ten yüzde 11,5’e çıkardı.
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TÜRKİYE’NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ

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

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

İ T A L Y A
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MECLİS

Açıkhavada farkımız

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

markanızı açık ara öne çıkarıyoruz. 
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