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öğrendiklerimiz ile 2021 yılı
şekillenecek”
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EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender
Yorgancılar, “Yeni bir 10 yılın ilk
dönemecinde, yoldan sapmamak
için 2021 yılını; uluslararası işbirlikleri
içerisinde stratejik ve üretim odaklı
değerlendirmeliyiz” dedi.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

ender.yorgancilar@ebso.org.tr
@EYorgancilar

YENİ 10 YILIN İLK DÖNEMECİ: 2021
İnsanoğluna yaşattıkları ile “Cehennemden Gelen
Yıl” olarak adlandırılan 2020 yılını geride bırakırken, en
büyük mirası olan Pandemi ile mücadelede, aşı haberleri
yeni yılda umut oldu. Ancak, aşının kapsayıcılığının
henüz yeterli olmaması, küresel ekonomi açısından soru
işaretlerini artırmaktadır.
O nedenle, 2021 yılının öncelikli belirleyicisi, aşılama
sürecinin hızı ve yaygınlığı olacaktır. Bu da, aşıyı başarılı
şekilde uygulayan ve vaka sayılarını en aza indiren
ülkelerin bir adım öne geçeceğini göstermektedir.
Ana gündem maddemiz Covid-19 ve mutasyonları
olmakla birlikte, gerek küresel gerekse ülkemiz açısından
öncelikli konular hayli fazla:
• ABD’de Biden yönetimi ile birlikte oluşacak politika
değişikliği,
• Covid-19 nedeniyle arka planda kalan jeopolitik
riskler ve ticaret savaşlarının yeniden ayak seslerinin
duyulması,
• 2050 yılına kadar sanayisinin dönüşümünü
gerektiren yeni bir büyüme ve yeni bir küresel dönüşüm
planı olan “AB Yeşil Mutabakatı” ve insan odaklı,
sürdürülebilir, yeni olası krizlere karşı daha esnek,
sağlam bir üretim için “Sanayi 5.0” politikası ile sanayide
dönüşümün hedeflenmesi,
• Gerek kamu, gerekse özel sektör borçluluğunun
risk seviyelerine ulaşması, konuları küresel ekonominin
gündeminde uzun bir süre yer alacak gibi.
Ülkemiz açısından baktığımızda; 2021 yılının
atacağımız veya atamayacağımız adımlarla şekilleneceği
inancındayım. Çok zor geçen bir yılı umut veren
hamlelerle ve umut veren açıklamalarla kapattık. Bundan
sonrası için atılan hamlelerin devamı ve “sözden eyleme
geçilen süreç” belirleyici olacaktır.
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Özellikle de, ihtiyaç duyduğumuz doğrudan yabancı
yatırımları yeniden ülkemize çekmek için; şeffaflık,
liyakat, adalet konularındaki eksiklerimiz, evrensel
ilkeler doğrultusunda tamamlanmalıdır. Bugün itibari ile
hem ekonomik, hem de toplumsal fayda sağlayacak en
öncelikli reform bu alanların iyileştirilmesidir.
Zira, üretimde ve ticarette yeni eğilimler, yeni
bloklaşmalar artarken, rekabet daha da güçleşirken,
evrensel değerlerin dışında yol kat etmemiz mümkün
görünmemektedir.
Diğer yandan, ülkemizde kangren halini alan kayıtdışı
ekonomiyi ve kayıtdışı istihdamı geleceğin trendi olan
nakit para kullanımına son vererek çözebiliriz. Nakit
paranın kalkması ile vergi oranlarında da indirime
gidilebilir. Değerlendirilmesini umduğum bu çözüm, en
önemli reformlardan biri olacaktır.
Yeni bir 10 yılın ilk dönemecinde, yoldan sapmamak
için 2021 yılını; uluslararası işbirlikleri içerisinde stratejik
ve üretim odaklı değerlendirmeliyiz.
Üyelerimiz, son 100 yılın en büyük krizinde, son 50
yılın en belirsiz döneminde, takdire şayan bir performans
göstererek üretmeye, istihdam sağlamaya, ihracat
yapmaya devam etmiştir. Biz her platformda ülkemizin
geleceği üretimdedir dedik. Pandemi ile görüldü ki,
dünyanın geleceği de üretimdedir. O nedenle, yeni
nesil üretimde reel sektörün; öncelikli Pandemi kaynaklı
sorunlardan arındırılması, ardından da, gerek Sanayi 5.0’a
ve gerekse yeşil ekonomiye geçişte ihtiyaç duyduğu
alanlarda desteklenmesi son derece kritiktir.
Türkiye’nin bu yeni ekonomik yapı içerisinde yerini
almasını, Cumhuriyetimizin 100. yılına her açıdan
donanımlı ve daha güçlü girmemiz için son derece
önemli görmekteyim.

GÜNDEM

Yorgancılar: Gelecek nesillerimiz için çevre duyarlılığı gösterilmesi gerekiyor

EBSO’NUN “SIFIR ATIK” BAŞARISI
Ege Bölgesi Sanayi Odası “Sıfır Atık Belgesi” aldı. Sıfır Atık Yönetmeliği’nin 12.07.2019’da yürürlüğe
girmesinin ardından çalışmalara başlayan EBSO bünyesindeki birimlerde çöp kutuları kaldırıldı.
Atıklar katlarda ayrıştırılıyor, özel alanlarda depolanıyor ve geri dönüşüme hazır hale getiriliyor.

E

ge Bölgesi Sanayi Odası, Çevre
ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilen “Sıfır Atık Belgesi”
almaya hak kazandı. Söz konusu başarının çok önemli ve anlamlı olduğunu vurgulayan EBSO Yönetim Kurulu
Başkanı Ender Yorgancılar, “Gelecek
nesillerimiz, çocuklarımız için atık
yönetimi konusundaki duyarlılığı her
bireyin, her kurumun göstermesi gerekiyor. O yüzden bu belgenin anlamı
büyük” dedi.
Sıfır Atık Projesi’ne 2018 yılında
pilot kurum olarak dahil olan Ege
Bölgesi Sanayi Odası, bu tarihten
itibaren çalışmalarına hız verdi.
2019 yılının Temmuz ayında yürürlüğe giren Sıfır Atık
Yönetmeliği ile birlikte verimliliğin artması, temiz ortam
kaynaklı olarak performansın artması, israfın önüne
geçilmesi amacıyla, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne
başvurularak Sıfır Atık Belgesi alınması kararlaştırıldı.
Bu bağlamda Sıfır Atık Proje Ekibi oluşturulurken birimlerdeki çöp kutuları kaldırıldı. Tüm atıkların kaynağı,
türü, miktarı, atık biriktirme, toplama ve taşıma yöntemleri, geçici depolama alanı, atıkların teslim edildiği
yerlere ilişkin mevcut durum tespiti yapıldı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından belirli
aralıklarla yapılan denetimler sonunda istenen çalışmaları ve süreçleri yerine getiren EBSO, “Sıfır Atık Belgesi”ni almaya hak kazandı.
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“Anlamı büyük”

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı
Ender Yorgancılar “Öncelikle bu belgenin alınmasında emeği geçen sıfır
atık proje ekibini ve çevreye duyarlı
EBSO çalışanlarımızı tebrik ediyorum.
Temiz çevre, temiz toplum hepimizin
önceliği. Ancak bunun için bir çaba
gösterilmesi gerekiyor. İşte EBSO olarak bu çabayı gösterdiğimize inanıyorum. Çevremizi, doğamızı korumadığımız, ona özen göstermediğimiz
takdirde bunun sonuçları kuraklık,
salgın ve diğer doğal afetler olarak
bize geri dönüyor ve telafisi edilemez
sonuçlar doğuruyor” dedi.
Sıfır Atık çalışmalarının yaygınlaştırılmasının ve
geliştirilmesinin önemine değinen Yorgancılar, “Hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi
süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sisteminin
yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi gerekiyor. Çevremizi
yaşanır kılmak için atık yönetimi son derece önemli.
Buna evlerimizden ve işyerlerimizden başlamak zorundayız. Bireysel olarak da ‘Benim atığımdan ne olur’
dememek gerek. Gelecek nesillerimiz, çocuklarımız
için bu duyarlılığı her bireyin, her kurumun göstermesi
gerekiyor. O yüzden bu belgenin anlamı büyük” diye
konuştu.
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Başkan Yorgancılar, TOBB-Halkbank Tedarik Zinciri
Finansman Programı Lansman Toplantısına katıldı
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, TOBB-Halkbank Tedarik Zinciri Finansman
Programı Lansman toplantısı ve protokol imza törenine katıldı. Satıcıya tahsilat güvencesi, alıcıya
da 18 aya kadar vade imkanıyla ödeme esnekliği sunan TOBB ve Halkbank anlaşmasından 1,5
milyon işletme yararlanabilecek.

P

araf Ticari Kredi
Kartı ile Güvenceli
Tedarik Zinciri
Finansmanı Anlaşması
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile
Halkbank arasında imzalandı. Satıcıya tahsilat
güvencesi, alıcıya da 18
aya kadar vade imkanıyla ödeme esnekliği
sunan anlaşmadan
TOBB çatısı altındaki 1,5
milyon işletme yararlanabilecek.
TOBB ve Halkbank
arasında söz konusu
anlaşmanın imzalandığı
tören videokonferans
yöntemi ile yapıldı.
TOBB Başkanı M.
TOBB ile Halkbank arasındaki Paraf Tedarik Zinciri Finansman Projesi protokolü sonrası,
Rifat Hisarcıklıoğlu
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ile Halkbank İzmir 1. Bölge Koordinatörü
buradaki konuşmasınRifat Ertuğ Koç imzasıyla Odamız üyelerini kapsayan protokol imzalandı.
da, Halkbank’ın jestiyle
üzerinde TOBB logoticari kredi kartı ile çek-senet takibi banka kredisi sürecine girmeden,
sunun da bulunduğu Paraf ticari
18 aya kadar esnek vadelendirmeykredi kartı sayesinde esnafın vadeli ve tahsilat takibi olmaksızın alış ve
satış
işlemleri
yapılabilecek.
Satılan
le
işlemlerini gerçekleştirebilecek.
mal alım satımı, bankalardan kredi
malın
bedeli,
tahsilat
riski
taşımaKartın
limitleri ise Halbank taraçekmekte ve çek senet gibi işlemdan
peşin
ya
da
taksitli
olarak
alıfından
ciro ve kredibiliteye göre
lerinde yaşadığı problemlerin sona
nabilecek.
Mal
almak
isteyenler
ise
belirlenecek.
ereceğini söyledi.
Halkbank Genel
Müdürü Osman Arslan
da söz konusu anlaşmayla Halkbank
olarak, tedarik zincirinde satıcıya tahsilat garantisi ve alıcıya 18 aya
kadar vadeli ödeme
esnekliği getirdiklerini
vurguladı.
Proje kapsamında
alınabilecek Paraf
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Yorgancılar ekonomi
gündemini değerlendirdi

ge Bölgesi Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Ender
Yorgancılar, Bloomberg HT canlı
yayınına katılarak ekonomi gündeminde öne çıkan konular hakkında
değerlendirmelerde bulundu.
Asgari ücretin vergiden muaf
tutulması gerektiği yönündeki görüşünü ifade eden Başkan Yorgancılar,
“Yıllardan beri ifade ettiğimiz ve bu
dönemde dile getirdiğimiz şekilde,
asgari ücretin vergiden muaf olması
gerektiğini söylüyoruz. İçinde bulunduğumuz süreçte çalışan da, işveren
de borçlu durumda. Bilhassa çalışan
kesimin eline daha fazla para geçmesi için asgari ücretin vergi harici
tutulması gerekiyor. Bunun yanında
en azından 2021 yılı için brüt olarak
asgari ücretin üzerinde ücret alan
çalışanların da, maaşlarının asgari
ücrete denk gelen bölümünden vergi
alınmaması gerektiğini düşünüyorum” dedi.
Hammadde fiyatları
Son dönemde dramatik şekilde
artış gösteren hammadde fiyatları
hakkında Yorgancılar, “Özellikle demir çelik ve sac sektöründe bu durum
dikkat çekiyor. Bundan iki ay önce
640 dolar olan soğuk sac, 1.050 ile
1.080 dolar seviyelerine geldi. Hurdanın artışı 100 dolar seviyesinde, ancak
bunun ötesinde spekülatif bir fiyat

artışı var. Ayrıca plastik hammadde
üreten üyelerimizden gelen bildirimlere göre iki ay önce 1.230 dolar olan
bir hammaddenin 2.065 dolara kadar
çıktığını görüyoruz. Çelik fiyatları da
benzer biçimde yükselmiş durumda.
Hurdanın artışıyla doğrudan bağlantılı bir fiyat artışı yaşandığını izliyoruz.
Bir hammaddenin fiyatı bu kadar kısa
sürede bu ölçekte artıyorsa farklı bir
durum söz konusudur. Kurdaki değişimin ihracat fiyatına yansımasına
ilaveten girdi maliyetleri de düşünüldüğünde üretici için olumsuz bir
durum ortaya çıkıyor. Öz sermayesi
yeterince güçlü olmayan üreticiler
negatif etkileniyor” diye konuştu.
Kapasite kullanım oranları
Sıkıntılı geçen 2020’de kapasite kullanım oranlarının yüzde 72
seviyelerinde olmasının göreceli
olarak başarı olduğunu dile getiren
Yorgancılar, “Sanayi üretim endeksinin Ekim ayında kaydettiği artış,
sanayiciye moral verdi. 2019’un
kapasite kullanım oranının yüzde 76
civarında olduğu düşünüldüğünde,
2020 gibi karamsar geçen bir yılda
yüzde 72 seviyelerinde gerçekleşmesi
olumsuz bir sonuç değil. Özellikle ara
malı üretimindeki kapasite kullanım
oranı yüzde 77’lere kadar çıktı. Tabi ki
burada söz konusu kapasite artışının
neden ve nasıl olduğuna bakmamız

önemli. Bunun itici gücü yeni kapanmalara karşı alınan önlemler ve stok
amaçlı üretimler olabilir diye düşünüyorum” ifadesini kullandı.
2021 beklentileri
Pandemi ile küresel çapta verilen
mücadelenin üretim artışını da
belirleyeceğini vurgulayan Başkan
Yorgancılar, “Aşı uygulaması yaygınlaştıkça ve daha fazla insan aşı
oldukça moralin de yükseleceğini
ümit ediyorum. Bunun sonucu olarak
da gerek Avrupa’da ve gerekse
de dünyada ilk çeyreğin ardından
üretimlerin normale dönebileceğini
umuyorum” dedi.
Gümrük Birliği anlaşmasının
mutlaka revize edilmesi gerektiğinin
de altını çizen Yorgancılar, “Avrupa
Birliği bağlamında ekonomik ilişkilerimizi belirleyen Gümrük Birliği anlaşmasının revize edilmesi gerektiğini
her ortamda dile getiriyorum. Her
şeyden önce masada yokuz, masada
bulunmamız gerekiyor. Hakkımızda
alınan kararların uygulayıcısı konumuna geldik. Ülkelerle ticaretimizin
artabilmesi için serbest ticaret anlaşmaları yapmamız gerekiyor. Ancak
Gümrük Birliği bu anlamda elimizi
kolumuzu bağlıyor. Bunun mutlaka
revize edilmesi gerekiyor ki bu da AB
ile ilişkilerimiz çerçevesinde olacak
bir konudur” diye konuştu.
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“Eğitim ve üretimin
entegrasyonu
sağlanmalı”

E

BSO Yönetim
Kurulu Başkanı
Ender Yorgancılar,
Bloomberg HT canlı
yayınında işsizlik rakamlarını istihdam konusunu
değerlendirdi. Kapanışa
Doğru programına açıklamalarda bulunan Yorgancılar, açıklanan işsizlik
rakamları ve istihdamı
artırmak için yapılması
gerekenler hakkında
görüşlerini paylaştı.
İşten çıkış yasağının
olduğu bir dönemde
Ekim’de gerçekleşen
yüzde 12,7 rakamının
nispeten olumlu değerlendirilebileceğini belirten Yorgancılar, “Bu
durum aslında sanayiye bağlı olarak
gerçekleşen bir konu. İşsizlik, Türkiye’nin çözmesi gereken en önemli
konulardan biridir. TÜİK verilerine
baktığımızda ülkemizde her üç
kişiden birinin kayıt dışı istihdam
edildiğini görüyoruz. Bu da hem
firmalar arasında haksız rekabetin, hem de vatandaşlar arasında
ciddi bir sosyal adaletsizliğin ortaya
çıkmasına sebep oluyor. Bu açıdan
bizim bir istihdam stratejisi hazırlamamız lazım” dedi.

“OSB’ler eğitim
kampüsü olmalı”

Türkiye’de istihdam konusunda
en önemli noktalardan birinin işgücü
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arzının niteliği ile işgücü talebinin
niteliğinin örtüşmemesi olduğunu
vurgulayan Yorgancılar, “Bunu aşmanın en önemli yolunun eğitim ve
üretimin entegrasyonundan geçtiğine inanıyorum. Her platformda dile
getiriyorum, her organize sanayi
bölgesi içinde bir meslek lisesi
olmalı. Böylece OSB’ler bir bakıma
eğitim kampüsüne dönüştürülmeli.
Böylesi bir atılımı yapmak, büyük
bir reform niteliği taşıyacaktır. Buna
paralel olarak üniversitelerimizdeki
atıl bölümlerin kaldırılarak geleceğin mesleklerine yönelik bölümlerin
açılmasının doğru olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Yatırımcı güveni

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
TOBB’daki konuşmasında

sözünü ettiği ekonomi ve hukuk
alanlarındaki reformların çok önemli
olduğunun altını çizen Başkan
Yorgancılar, “Biz 1980 sonrasında
piyasa ekonomisi, serbest kambiyo
rejimi, TL’nin konvertibilitesi ve
ihracata dayalı büyümeyi baz
alan bir sistemle dünyaya açılım
politikalarını uyguladık. Bu yolda da
başarılı olduk ve ihracatta önemli bir
noktaya geldik. İç ve dış yatırımcının
güveninin artırılması çok önemlidir.
Dünyanın her yerinde ticaret yapan,
oralara yerleşmiş firmalarımız ve
vatandaşlarımız var. Bu avantajın
daha fazla faydaya dönüşmesi için
ticari diplomasi etkinliğimizin de
artırılması gerekiyor. STK’larımızın
da uluslararası etkinliklerinin artması,
bu anlamda destekleyici olacaktır”
ifadesini kullandı.
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Yorgancılar TTM Şikago’nun
açılış törenine katıldı
Türkiye Ticaret Merkezi (TTM) Şikago’nun bilgilendirme ve açılış toplantısına katılan EBSO Yönetim
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar “TTM Şikago, Türk sanayicisini, tacirini ve Türk ürünlerini yurtdışı
pazarlara taşımak, kalıcı olmasını sağlamak üzere açılan ilk merkez olma özelliği taşıyor” dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
üzere açılan ilk merkez olma özelliği pazardaki konumunu güçlendirmek
ve TOBB Başkanı M. Rifat
taşıyor. Ürünlerimizin yurtdışı
üzere TOBB’un ilk Türk Ticaret
Hisarcıklıoğlu’nun katılımlarıyla
pazarlara açılımını kolaylaştırmak ve Merkezi ABD Şikago’da hizmete
gerçekleşen Türkiye
Ticaret Merkezi
EBSO üyelerine yönelik TTM Şikago’da yatırım yapma
(TTM) Şikago’nun
bilgilendirme ve
koşulları ve avantajlarına ilişkin toplantı düzenlendi
açılış toplantısına
EBSO Yönetim
TOBB’un ilk Türkiye
Kurulu Başkanı Ender Ticaret Merkezi olan
Yorgancılar katıldı.
Şikago TTM’nin EBSO
Başkan
üyesi sanayicilere yönelik
tanıtım toplantısı,
Yorgancılar, “TTM
Yönetim Kurulu Başkanı
Şikago, Türk
Ender Yorgancılar ve
sanayicisini, tacirini
TTM A.Ş. Genel Müdürü
ve Türk ürünlerini
Noyan Ciritoğlu’nun
yurtdışı pazarlara
katılımıyla gerçekleşti.
taşımak, kalıcı
olmasını sağlamak
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giriyor. Şikago TTM, Türk iş alemine
hayırlı olsun. Bu vizyonu ortaya
koyan ve gerçekleştiren Sayın
Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu
başta olmak üzere tüm emeği
geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Yorgancılar açılışta yaptığı
konuşmada her gün değişen
rekabet ortamının iş insanlarını,
ihracatçıları, politika yapıcıları ve
ilgili tüm ekonomik aktörleri farklı
yol ve yöntemler geliştirmeye,
yenilikçi olmaya yönelttiğini

İ

belirterek “TTM’ler de bu yeni
yaklaşımın bir ürünüdür. Bir
taraftan ihracatımızı artırırken bir
taraftan da üretim ve ihracatımızda,
markalaşma, katma değer,
yerli üretim, tasarım, inovasyon
ve küresel değer zincirleriyle
entegrasyonu geliştirmeyi
amaçlamaktayız. Temelde bu
amaçlara hizmet etmek üzere
kurulan TTM’ler, Türk ürünlerinin
tanıtım ve pazarlanmasında
kolaylık ve etkinlik sağlayacak” diye

konuştu.
TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu ise konuşmasında
“ABD ile 100 milyar dolar ticaret
hedefine katkıda bulunacak olan
Türkiye Ticaret Merkezi ofis, depo,
gümrükleme, lojistik hizmetleri
yanında pazara giriş, şirket
kuruluşu, pazarlama, mevzuat
ve benzeri iş geliştirme ve
danışmanlık hizmetleri de verecek.
Katkıda bulunan herkese teşekkür
ediyorum” ifadesini kullandı.

OSB’lerin gündemindeki
konular değerlendirildi

zmir Organize Sanayi Bölgeleri
ve Serbest Bölgeleri Platformu
Ocak ayı toplantısı, İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı
Tunç Soyer’in başkanlığında
ve Ege Bölgesi Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Ender
Yorgancılar’ın moderatörlüğünde
gerçekleştirildi.
Toplantıda söz alan organize
sanayi bölgesi ve serbest bölge
başkan ve yöneticileri, geçmiş
aylarda İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar
nedeniyle
Başkan Soyer’e
teşekkürlerini
sundular.
Toplantıda
OSB ve serbest
bölgelerin
çevresindeki
derelerin ıslahı,
atık suların
depolanması,
bağlantı yolu
çalışmaları ve
karayollarında
yapılacak
düzenlemeler ele
alındı.

Yorgancılar’dan
deprem teşekkürü

Toplantının moderatörlüğünü
yapan Ege Bölgesi Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Ender
Yorgancılar, İzmir’de 30 Ekim’de
meydana depremin ardından İzmir
Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı
başarılı çalışmalar nedeniyle Başkan Tunç Soyer’e teşekkür etti.

ALOSBİ’de temel atılıyor

Toplantıda söz alan Aliağa
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim

Kurulu Başkanı Haluk Tezcan,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
tarafından ALOSBİ’de yapılacak
olan meslek lisesinin temel atma
törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i davet etti.
Başkan Yorgancılar, organize sanayi bölgeleri ve serbest
bölgelerdeki firmaları, Türkiye’nin
en büyük dış ticaret ortaklarından
Amerika Birleşik Devletleri’nin Şikago şehrinde faaliyetine başlayacak olan Türk Ticaret Merkezi’nde
yer almaya çağırdı.
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İzmir’in konuları ve çözüm önerileri konuşuldu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ev sahipliğinde gerçekleştirilen, İzmir konularının ve çözüm
önerilerinin konuşulduğu toplantıya Yönetim Kurulu Başkanımız Ender Yorgancılar katıldı.

EBSO üyesi sanayicilere enerji
verimliliği sunumu

2021 yılı “Enerji Tasarrufu
Haftası”nda, Ege Bölgesi Sanayi
Odası Yenilenebilir Enerji
ve Enerji Verimliliği Çalışma
Grubu tarafından “Enerji
Verimliliği Deneyim Paylaşım
Toplantısı” düzenlendi. TÜPRAŞ
İzmir Rafinerisi işbirliğinde
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enerji verimliliği konusundaki
farkındalığı artırmak amacıyla
videokonferans yöntemi ile
gerçekleştirilen toplantının açılış
ve moderatörlüğünü EBSO
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Muhsin Dönmez yaptı. Toplantıda
TÜPRAŞ Üretim Sürdürülebilirlik

Müdürü Yahya Aktaş “İşletmelerde
Enerji Verimliliğinin Önemi”
konusunda, TÜPRAŞ Enerji Yönetim
Başmühendisi Tansu Çinbar ise
“Enerji Yönetimi Yaklaşımında
Örnek Uygulamalar” konusunda
sunum yaparak deneyimlerini
EBSO üyesi sanayicilerle paylaştılar.
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EBSO Yönetim Kurulu Başkanı
Yorgancılar ve Yönetim Kurulu Üyeleri
Bakırçay Üniversitesi’ni ziyaret etti
Başkan Yorgancılar, üniversite sanayi işbirliği yolunda yeni projeler için işbirliği ve desteğe hazır
olduklarını söyledi.

E

ge Bölgesi Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Ender Yorgancılar ve Yönetim
Kurulu Üyeleri, üniversite sanayi
işbirliği yolunda yeni projeleri
değerlendirmek üzere Bakırçay
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mustafa Berktaş ile bir araya geldi.
Ziyarette konuşan Yorgancılar,
“Bakırçay Üniversitemizin kuruluş
hazırlıklarını yürüttüğü sağlık ve tıp
odaklı, ülkemizin ilk teknoparkının
detaylarını heyecanla dinledik,
işbirliğine ve desteğe hazırız” diye
konuştu.
Ziyarette Rektör Prof. Dr.
Mustafa Berktaş,
Bakırçay Üniversitesi’nin
öncülüğünde hayata
geçirilecek olan, sağlıkta
yapay zeka ve tıp
teknolojileri üzerine
ihtisaslaşacak teknopark
projesi ile ilgili olarak
Başkan Yorgancılar ve
Yönetim Kurulu Üyelerine
bilgi verdi.
Projenin kendisini
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heyecanlandırdığını ve üniversite
sanayi işbirliği adına her türlü
katkıyı vermekten büyük mutluluk
duyacağını ifade eden Yorgancılar,
“Bakırçay Üniversitemizin kuruluş
hazırlıklarını yürüttüğü sağlık ve tıp
odaklı, ülkemizin ilk teknoparkının
detaylarını heyecanla dinledik,
işbirliğine ve desteğe hazırız. Şahit
olduğum bir olaydan örnek vermem
gerekirse, son dönemde gördüğüm
bir tıbbi protezin İzlanda, İtalya
ve Almanya’daki teknoparklardan
çıktığını öğrendim. Bu ürünler
on binlerce Euro’ya satılıyor. Her
sene dünyanın dört bir yanından

on binlerce adet sipariş veriliyor.
Bu ürünler Türkiye’de de rahatlıkla
yapılabilir. Sağlıkla ilgili her türlü
inovatif yatırımın içinde bulunmak
gerekiyor. Bu anlamda elimizden
gelen ne varsa ortaya koymalıyız”
dedi.
Üniversite sanayi işbirliğinin
Türkiye’nin geleceği açısından
taşıdığı hayati öneme değinen
Yorgancılar, “Her zaman ifade
ediyoruz, pratiğe dönüştürülmeyen
bilginin anlamı kalmıyor. Bu
bakımdan üniversitelerimizde
üretilen bilgi ile sahadaki pratiğin
mutlaka entegre edilmesi gerekiyor.
Türkiye eğer Sanayi
4.0’a geçmeyi istiyorsa,
önce Eğitim 4.0’ı
gündemimize almalıyız.
Günün koşullarında
rekabet edebilecek
ortama gelebilmemiz için
üniversitelerdeki güncel
bilginin sanayiye transfer
olması lazım. Bu da hızlı
ve çözüm odaklı olmalı”
diye konuştu.

GÜNDEM

İZKA Yönetim Kurulu toplantısı
gerçekleştirildi
Ege Bölgesi
Sanayi Odası
Yönetim Kurulu
Başkanı Ender
Yorgancılar, İzmir
Valisi Yavuz Selim
Köşger başkanlığında
gerçekleştirilen İZKA
Yönetim Kurulu
toplantısına katıldı.

Yorgancılar, İZFAŞ Yönetim Kurulu toplantısına katıldı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında gerçekleştirilen İZFAŞ Yönetim Kurulu
Toplantısına Yönetim Kurulu Başkanımız Ender Yorgancılar katıldı.

TDİOSB Projeleri
masaya yatırıldı
Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Projeleri ve
Sektörel Konular Toplantısı, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir
Pakdemirli’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya Ege Bölgesi
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ateş İlyas Demirkalkan katıldı.
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EBSO üyesi altı firma, en hızlı
büyüyen 100 şirket arasına girdi

E

ge Bölgesi Sanayi Odası üyesi altı firma, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TEPAV ve
TOBB ETÜ’nün katkılarıyla düzenlenen TOBB
Türkiye 100 listesine girmeyi başardı.
2016-2018 yılları arasını kapsayan dönemde ciro
artış hızı dikkate alınarak hazırlanan listede yüzde
1771,3 büyüme ile Ravago Chemicals Turkey Kimyasal
Hammaddeler Satış ve Pazarlama AŞ 4’üncü sırada,
yüzde 677,4 büyümeyle Kale Pratt&Whitney Uçak Motor Sanayi A.Ş. 18’inci sırada, yüzde 298,7 büyümeyle
Bymed Medikal Uzay ve Havacılık Otomotiv Sanayi ve
Ticaret Ltd. Şti. 48’inci sırada, yüzde 237,7 büyümeyle
Aymas Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 72’inci sırada,
yüzde 236,6 büyümeyle Zeki Mert İpek Fantazi Kumaş
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 73’üncü sırada ve yüzde
209,5 büyümeyle Özen-Taş Hafriyat Temizlik Hizmetleri
Yapı İnşaat Malzemeleri Taahhüt İşleri Sanayi ve Ticaret
Ltd. Şti. 83’üncü sırada yer aldı.
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın Aralık ayı Meclis
toplantısında yaptığı konuşmasında listeye giren üye
firmaları tebrik eden EBSO Yönetim Kurulu Başkanı
Ender Yorgancılar, “TOBB, TEPAV ve TOBB ETÜ’nün
katkılarıyla düzenlenen TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni’nde, Türkiye’nin 2016-2018 dönemindeki satış geliri
artış hızı sıralamasına göre en hızlı büyüyen ilk 100
şirketi açıklandı. Listeye altı üyemizin girmesi bizleri
sevindirdi. Üyelerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Gurur veren tablo

Ödül alan firmalardan Mert İpek Yönetim Kurulu
Başkanı Zeki Mert, “Bir İzmir firması olarak bu listeye
girme başarısı göstermek, hem bölgemiz ve hem de
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Aytekin
Yelekçioğlu

Bayram
Bayraktar

ülkemiz adına bizleri çok mutlu etti. Üçüncü kuşağın
işbaşında olduğu 70 yıllık bir firmayız, dolayısıyla bu bir
sonuçtur. 70 yıldır bu sonucu almak için emek veriyoruz. İstikrarlı çalışmamızın ardından gelen başarı, bu nedenle bizim için çok anlamlı. Teşekkür ediyorum” dedi.
Bymed Medikal Genel Müdürü Bayram Bayraktar
ise “2004 yılında dental ve medikal sektörlere hassas
parça üretimi yapmak için Bymed’in ilk temellerini
attım. Amacım, kaliteli ve hassas parça üretiminde bir
fark yaratabilmekti ve bugün geldiğimiz noktada hep
daha fazlasını hedeflemekteyiz. Kurulduğumuz günden
beri büyük sanayi kuruluşlarına alt yüklenici olarak
başarılı bir şekilde çözüm ortaklığı yapıyoruz ve hassas
ölçülerde yüksek kaliteli üretim yapabilmenin sağladığı
tanınmışlık ile ülkemize değer katan bir iş yapmanın
verdiği haklı gururunu çalışma arkadaşlarımla yaşamaktayım” diye konuştu.
Aymas Makina Genel Müdürü Aytekin Yelekçioğlu
ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: “2003 yılında
başlayan Aymas Makina hikayesinin, bugün böyle bir
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büyüme ile devam etmesi ve bu
denli başarıya dayalı özel bir ödülü
alabilmesi, beni hayli mutlu etmiştir.
Öncelikle bu ödülü bizlere veren
TEPAV’a, TOBB’a ve T.C. Ticaret
Bakanlığı’na ve yakaladığımız bu
büyüme ivmesinin ardında emeği
bulunan her bir Aymas Makina
çalışanına teşekkür etmek isterim.
Yıllardır süre gelen araştırma ve
geliştirme faaliyetlerinin, emek ile
üretmenin, katma değer yaratma
ve bu değeri tüm paydaşlarımıza
ulaştırmanın bir sonucu olarak, şirketimiz 2016 – 2018 yılları arasında
yaklaşık iki buçuk kat bir büyüme
ivmesi göstermiştir. Şimdi çabalamamız gereken nokta bu gelişmenin sürdürülebilir hale getirilmesi ve
hatta daha ileri bir noktaya taşınabilmesidir. Sürdürülebilir büyümenin anahtarı ise işletmenin sürekli
olarak üretim ve hizmet altyapısını,
kalitesini, yatırım ve organizasyonunu geliştirmesindedir. Çağımızın ve
çevremizin değişimine ayak uydurmak ve hatta yön vermek sayesinde
daha başarılı yarınlar hedeflenebilir.
Bu da ancak daha çok çabalamak
ile mümkün kılınabilir. Umuyor ve
inanıyorum ki Aymas Makina bu büyüme ivmesi ile hikayesine devam
edecektir. 2021 yılında da bu ödül
için iddialı bir konumda olacağımıza
inancım tamdır. Unutulmamalıdır
ki başarı bir yolculuktur, bir varış
noktası değil.”
Özentaş Hafriyat Yönetim Kurulu
Başkanı Gökhan Özen ise bölgeye
hizmet etmenin gururunu yaşadık-

larını belirterek
“1996 yılından
beri faaliyet
gösteren
bir firmayız.
Bölgemizde
yaptığımız
üretim, yaptığımız hizmet ve
sergilediğimiz
istikrarlı çalışGökhan
ma ile TOBB,
Özen
TEPAV ve
TOBB ETÜ’nün
katkılarıyla hazırlanan Türkiye’nin
en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında girmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Bu toprakların insanıyız ve sanayicisiyiz, gerek kum ocağı gerekse kilit
parke imalatı ve beton santralimiz
ile insanlarımıza istihdam sağlamak
bizi ayrıca gururlandırıyor” ifadesini
kullandı.
Kale Pratt & Whitney grubu
da sosyal medya hesaplarından
çalışanlarına tebrik mesajı yayınladı. Mesajda “Kale Grubu ve dünya
havacılık sektörünün önde gelen
şirketlerinden Pratt & Whitney
ortaklığında uçak motor parçaları
üretmek üzere 2010 yılında kurulan Kale Pratt & Whitney, TOBB,
TEPAV ve TOBB ETÜ’nün katkılarıyla düzenlenen TOBB Türkiye 100
Ödül Töreni’nde, Türkiye’nin en hızlı
büyüyen ilk 100 şirketi arasında 18.
oldu. Kale Pratt & Whitney ekibini
ve tüm Kale Grubu ailesini tebrik
ediyoruz” denildi.
Ravago Chemicals’dan yapılan

Zeki
Mert
açıklamada ise “Türkiye’nin en hızlı
büyüyen 4. şirketi Ravago Türkiye grup firmalarımızdan Ravago
Chemicals seçildi. Ülkemize ve iş
ortaklarımıza verdiğimiz hizmetin
ödüllendirilmesinden gurur duyuyoruz. Hep birlikte daha büyük başarılara imza atmaya devam edeceğiz”
ifadesine yer verildi.

100 firma iki yılda ortalama
yüzde 511 büyüdü

Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100
şirketinin 2016-2018 dönemindeki
ortalama büyümesi yüzde 511 seviyesinde gerçekleşirken söz konusu
artış, Türkiye’deki milli gelir artışının
12 katına tekabül ediyor. Yine söz
konusu 100 firma, aynı süre içinde
çalışan başı üretimde ise ortalama
yüzde 221 artış gerçekleştirdi. 2018
yılında 100 şirketin her biri ortalama, 79 milyon TL’lik satış yaparken
ortalama 111 kişiye istihdam sağladı.
Böylelikle 100 şirket, yarattıkları istihdamı ortalama yüzde 86 artırmış
oldu.
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Kemal
Baysak:
Üretime
adanmış
bir ömür
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda 1976-2005 yılları arasında Meclis Üyeliği;
1979-1989 ve 1992-1995 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyeliği yapan,
Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz Kemal Baysak’ı 8 Ocak 2021 günü kaybettik.
Ömrünü üretime ve ideallerine adayan Baysak sanayici olarak yıllar
boyunca Türkiye’nin kalkınmasına sağladığı önemli katkıların yanı sıra sivil
toplum çalışmalarıyla da öne çıkan örnek bir insandı

K

emal Baysak, EBSO’da Yönetim
Kurulu Başkan Vekilliği, Yüksek
İstişare Kurulu Üyeliği ve
Meclis üyeliği görevlerinde bulundu.
Ayrıca Atatürk Organize Sanayi
Bölgesi’nde uzun yıllar İdare Komitesi
Başkanlığı yaptı. Sanayiciliğin
yanı sıra 1994-1999 yılları arasında
Karşıyaka Belediye Başkanlığı ve
Bosna Hersek Cumhuriyeti İzmir Fahri
Başkonsolosluğu görevlerini üstlendi.
Yaşamı boyunca çalıştıkça ve
ürettikçe toplumun sevgisini kazanan
örnek insan Baysak, Mart 2004’te
EBSO Meclis Üyesi olduğu dönemde
dergimize verdiği mülakatta amacını
ve ilkelerini şöyle anlatıyordu:
“İşe başladığımızda prensibimiz:
çalışmak, çok çalışmak. İşimizde
gelişme sağlamak istiyorsak bu
çalışma sırasında kazandığınız birikimi
yine işi geliştirmek için kullanmak.
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Aile içinde birlik ve beraberlikle
yumruğu bir yere vurmak. Bunu
söylemek bugünlerde meziyet oldu
ama doğru ve dürüst çalışmak,
müşteriyi aldatmamak, müşteriye
verdiği paranın karşılığı kalitede
hizmet vermek. Biz dürüst sanayiciyiz,
müşterimizi aldatmadan iş hayatında
yaşamak istiyoruz.”
Kökleri Bosna Hersek’e uzanan
Baysak’ın ailesi, Balkan Savaşı
yıllarında İzmir’e yerleşti. Kardeşleri
Salih Baysak ile Şükrü Baysak ve
eniştesi Cemal Tercan ile 1954 yılında
kurdukları Terbay, yıllar boyunca
yaptığı üretim ve sağladığı istihdam
ile hem İzmir’in ve hem de Türkiye’nin
ekonomisine önemli katkılar sağladı.
Babasının yönlendirmesiyle
ilkokul üçüncü sınıftayken dönemin
İzmir’de önde gelen isimlerinden
“Büyük Mahmut” lakaplı torna, tesfiye

ve döküm
işleri yapan
İl Genel Meclisi
Üyesi Mahmut Nabi
Uzman’ın işyerinde çırak
olarak çalıştı. Mesleğini
çekirdekten öğrenen
Baysak, o dönem Mithatpaşa
Sanat Enstitüsü olarak
anılan bugünün Mithatpaşa
Endüstri Meslek Lisesi’nde
okuyarak sanayici kimliğinin
sağlam temellerini attı.
Baysak okulunu “Kuruluş
amacına uygun öyle
güzel ve kaliteli bir eğitim
veriliyordu ki, bugün hala
İzmir’de sanayicilik yapan
pek çok meslektaşımız,
sanayiye bizden önce
adım atmış büyüklerimiz
bu okulun mezunudur”

8 Ocak 2021 günü aramızdan ayrılan
Kemal Baysak için düzenlenen törene
EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, Yönetim
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Yönetim
Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyeleri katıldı.
sözleriyle anlatıyor.
Baysak Türkiye’de yeni bir
yapılaşma döneminin başladığı
yıllarda kurulan Terbay ile başlayan
üretim yolculuğu hakkında ise şöyle
diyor:
“İnşaatlarda beton yoğun olarak
kullanılıyordu ama kamyonlarla
gelen kum ve çakıl inşaatın önüne
dökülüyordu. Çimentolar torbalarla
bir kenara istif ediliyordu. 60’a
60 santimetre ölçüsündeki tahta
sandıklara çakıl dolduruluyor, sandık
çıkarıldığında üzerine çimento
dökülüp beton elle karılıyordu.
Soma Termik Santralı’nda Fransız
firmasının betonları betoniyerle
döktüğünü gördük. Türkiye’de
yapılaşma hızlanırken kaliteli beton
için bu makinelerin yapılması lazımdı.
Bölgemizde ilk betoniyeri imal
ettik. Beton ve inşaat malzemeleri
çalışanların sırtında taşınıyordu.
İş hayatına atıldıktan iki yıl sonra

1956’nın ortalarında betoniyerin
yanında inşaat vinci de imal etmeye
başladık. Betoniyerin kaliteli beton
kardığını gören duyarlı müteahhit,
mimar ve mühendisler elle karmadan
makineyle karmaya yöneldiler.
Endüstri kuruluşlarının yükseldiği
yıllarda Türkiye’de imal edilemeyen
makinelerin dışındaki bütün
makineleri üretmeye başladık. Bir
taraftan makine, diğer taraftan o
makineyi yapacak makine üretmeye
başladık.”
Baysak’ın Terbay’da ürettiği
ürünler arasında Türkiye’nin ilk
sulama kanalet kalıpları, Türkiye’nin
ilk sıvılaştırılmış doğalgaz siloları,
santrallerin dev bacalarında kullanılan
kayar kalıp sistemler, BMC’nin
üretimde kullandığı tedarik parçaları
ve araç üstü ekipman parçaları yer
alıyor. Makine, inşaat ve otomotiv yan
sanayi ile birlikte tekstil sektörüne
yönelik de çalışan Baysak, ilk üretim

iplik depolamasında kullanılan koyler
imalatını da gerçekleştiren isim.
Baysak, başarısının sırrını ise
şu sözlerle ifade ediyor: “İşin sırrı
ise dürüst ve çok çalışmakta,
kazancın tekrar işin geliştirilmesi için
kullanılmasında, aile içinde birlik ve
beraberliği olmasında yatıyor. Birçok
başarılı çalışmayı yapabilmişsek
bunda en büyük pay sahibi, birlikte
çalıştığımız mesai arkadaşlarımızındır.
Bizde 47 yıldan beri çalışmakta
olan ve halen çalışmaya devam
eden mesai arkadaşlarımız var. Ve
bu arkadaşlarımızın kabiliyetleri,
meslekteki becerileriyle Terbay
bugünlere geldi. Ben Terbay’da
çalışmış, işyerini kurmak veya başka
sebeple ayrılan arkadaşlar ile halen
çalışmakta olan arkadaşlarımıza bu
fedakarca çalışmalarından dolayı
teşekkürü bir borç biliyorum.”
Kemal Baysak’ın “Sanayici
kimdir?” sorusuna verdiği cevap ise
kalpten:
“Benim ve kardeşlerimin temelinde
üretmeyi sevmek var. Aldığımız
eğitim sonucu meslekten gelen bir
üretme, bir şeyi yapabilme arzusu var.
Üretmek ve üretmekten keyif almak.
Üretim yapan kişi mesleğini seviyorsa
ortaya koyduğu ürünü sevdiklerini
okşar gibi okşar. Bu, meslekten
gelen üretme arzusu ve sevgisidir.
Bunu yapanlar işlerini büyütürler,
kazançlarını tekrar işlerini büyütmek
için kullanırlar. Yola devam etmek için
her gün pedala basmak lazım.”

OCAK 2021 21

EGE’DEN

Adnan YILDIRIM

Ekonomi Bakan
Yardımcısı (2014-2015)
Türk Eximbank Genel
Müdürü (2016-2019)
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AVRUPA BİRLİĞİ-ÇİN KAPSAMLI
YATIRIM ANLAŞMASI
Çin 2020 yılını, dünya ile ticareti
ve yatırımlarını artırma amaçlı önemli
bölgesel ve küresel anlaşmalarla geçirdi.
Pandeminin çıkış yeri Çin bir yandan
pandemiyle ilgili sorunlarından kurtulma
çabası göstermekte, diğer yandan da
“Bir Kuşak Bir Yol” projesini ilerletmekte,
aynı zamanda yeni uluslararası siyasi ve
ekonomik işbirliği anlaşmalarıyla dünya
ekonomisinde etkinliğini artıracak yeni
adımlar atmaktadır.
Önce bu adımlardan önemli
bulduklarımızı aşağıda hatırlatalım.
l Çin’in de üyesi bulunduğu SCOŞanghay İşbirliği Örgütü içinde Rusya ve
Hindistan’la oluşturduğu hızlı işleyecek (3
milyarlık nüfus ve $20 trilyonluk toplam
ekonomik büyüklüğü ile) üçlü mekanizma
(Eylül-2020),
l Çin’in liderliğinde 15 Asya-Pasifik
ülkesinin imzaladığı (2,2 milyar nüfusu;
dünya ekonomisinin %30’unu oluşturan

$26,2 trilyonluk toplam büyüklüğü ile)
RCEP-Bölgesel Kapsamlı Ekonomik
Ortaklık anlaşması (Kasım-2020)
l Avrupa Birliği ile CAI-Kapsamlı
Yatırım Anlaşması (Toplam ekonomik
büyüklük $32,7 trilyon) (Aralık-2020)
İlk iki anlaşmayı, EBSOHABER’in
geçmiş sayılarında değerlendirmiştik.
Bu yazımızda Çin’in Avrupa Birliği
ile 30.Aralık.2020’de imzalandığı
duyurulan, 2021 içinde (olabildiğince
erken) yürürlüğe girmesi beklenen
CAI-Kapsamlı Yatırım Anlaşmasını ele
alacağız. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile
AB Konsey Başkanı Charles Michel ve AB
Komisyon Başkanı Ursula Von Der Leyen
tarafından video konferansla imzalandığı
duyurulan anlaşma hakkında her iki
taraftan da kendi perspektiflerinden
açıklamalar yapıldı. AB tarafı, anlaşma
ile Çin’in Avrupalı yatırımcılara örneği
görülmemiş düzeyde Çin pazarına giriş
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imkanı sağladığını açıklarken Çin
tarafından yapılan açıklamada
ise anlaşmanın, Çin’in dünyaya
açılımda kendine duyduğu güveni
gösterdiğini, AB-Çin arasında
karşılıklı yatırımları artıracağı
ifadeleri öne çıktı.

Anlaşmanın zamanlaması

Her şeyden önce anlaşma,
her iki tarafın karşılıklı olarak
gelecekte daha fazla iş yapmak
istediklerini, mevcut engellerin
ve kısıtlamaların kaldırılarak
sağlanacak kolaylıklarla ekonomik
ilişkilerde güven artırıcı çaba içinde
olacaklarını vurgulamaktadır.
Anlaşmanın, seçilmiş ABD Başkanı
Biden’in göreve başlamasından
önce aceleyle duyurulmuş olması
da dikkat çekici olup önümüzdeki
dönemde AB’nin Çin ile ilişkilerinin
ABD’den bağımsız olarak
yürütüleceğine işaret etmektedir.
Anlaşmadan beklentilerle ilgili
olarak Avrupa Birliği tarafından
yapılan açıklamalara bakılırsa; AB
firmalarının yıllardır şikayet ettikleri
konularda önemli ayrıcalıklar
sağlanmakta, talepleri güvence
altına alınmaktadır. Özellikle, Çin’in
devlet şirketlerine yaptığı destekler
Çinli firmalarla rekabetin önünde
ciddi engel oluşturmaktaydı.
Anlaşma ile Çin hükümeti,
gayrimenkul, telekom, bankacılık
ve inşaat sektörlerinde verdiği
devlet desteklerini yıllık olarak
yayınlamayı taahhüt etmekte;
karşılığında AB pazarına giremeyen
Çinli firmaların girişinin
karşılıklı pazarlık
konusu edilmesi
kabullenilmektedir.
Politik düzeyde
varılan anlaşmanın
teknik detaylarının
önümüzdeki günlerde
biraz daha netleşmesi
beklenirken ilk bakışta
Çin hükümetinin
otomotiv, sağlık
ve havacılık gibi
sektörlerde mevcut

engelleri tamamen kaldırması zor
görünmektedir. Bununla birlikte AB
firmalarının imalat, mühendislik,
yeni enerji ekipmanları, finansal
hizmetler, gayrimenkul,
telekomünikasyon, Cloudcomputer, sağlık ve danışmanlık
hizmetlerinde anlaşmanın sağladığı
kolaylıklardan faydalanacakları
değerlendirilmektedir.
Avrupalı firmalar açısından
bakıldığında, yapılan anlaşma
ile AB şirketleri sadece Çin
pazarına değil Çin’e komşu ülkeler
ile Çin’in bölgesel anlaşmalar
yaptığı Asya’nın gelişen büyük
ekonomilerindeki fırsatlara da
yakınlaşmış olabileceklerdir. Aynı

durum Çin bakımından, Çin’in
hedeflediği AB ülkeleri ile AB’ye
komşu ülkelerden beklentileri için
de geçerlidir.
Pandemide ve ABD-Çin
ticaret savaşlarında yaşananlar,
önümüzdeki dönemde yerel &
bölgesel arz kanallarının yakınında
yoğunlaşmanın önemini ve
yatırımların coğrafi risklerini
azaltma eğiliminin devam
edeceğini göstermiştir. Örneğin,
AB-Çin anlaşması, Avrupa Birliği
ülkeleri için Çin gibi büyük
pazarlarda ve hedef coğrafyanın
yakınında yerinde üretim yapılarak
var olmanın öneminin biraz daha
artmış olmasının sonucudur. Benzer
anlaşmaları önümüzdeki
dönemde daha fazla
görebiliriz, çünkü aynı
durum ihracata dayalı
büyüme politikaları
uygulayan diğer ülkeler
için de geçerlidir.
Yaşadığımız dönem,
hedef pazarlara ve
hedef pazarların parçası
olduğu pazarlara (daha
fazla) erişimde, yerinde
ve yakınında yatırımı ve
üretimi öne çıkarmıştır!
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VERGİ YARGILAMASI
HUKUKUNDA
TANIK BEYANI
Av. Murat ULUSU

EBSO Hukuk Danışmanı

Vergi yargılaması hukukunun konusunu kamu düzeni oluşturur. Bu hususta
diğer yargılama türlerinde olduğu gibi
vergilendirme işleminin başlamasından
vergi yargılamasına kadar olan tüm bu
süre zarfında da delil sistemi büyük bir
önem taşır. Vergi yargılamasında delil
sistemine ilişkin düzenlemeler 2365 sayılı
kanun ile Vergi Usul Kanunu’na getirilmiş
olup bu husus yargılamanın doğruluğu
konusunda büyük bir önem arz eder.
Vergi Usul Kanunu madde 3/b-2’de
yapılan bu düzenleme gereği yemin
hiçbir şekilde delil olamaz iken tanıklık
durumunun ise olayla “tabii ve açıkça bir
ilginin bulunması” şartıyla mümkün olabilecektir. Ancak Vergi Usul Kanunu’nda
mevzubahis tanıklığa ilişkin diğer hususlar medeni ve ceza yargılamasındaki gibi
açıkça düzenlenmemiştir.
Genel kanun niteliğinde olan İdari
Yargılama Usulü Kanunu’nda da tanık
dinletilmesine ilişkin bir düzenleme mevcut olmayıp bu hususta Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na da atıf yapılmamıştır.
Hal böyle olunca yargılama aşamasında
tanık dinletilmesine yönelik bir belirsizlik
mevcut olmuştur.
Danıştay, yargılama aşamasında tanık
dinletilmesine yönelik Vergi Usul Kanunu’nda ve İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na
atıflarında bir hüküm olmadığından
mütevellit vergi yargılaması aşamasında
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tanık dinletilmesini kabul etmemektedir. Doktrinde ise farklı görüşler mevcut
olmakla beraber baskın görüş vergi yargılamasında tanık dinletilebileceğidir.
Avrupa Birliği’nde önemli yer teşkil
eden bazı ülkelerden Alman ve İngiliz hukukuna bakıldığında ise vergi yargılaması
aşamasında tanık dinletilmesinin hususlarına yönelik açık ve ayrıntılı düzenlemeler yapıldığı görülmektedir.
Bilindiği üzere devletimiz AİHS ve
AİHM kararlarına uymayı taahhüt etmiş
ve imzalamıştır. AİHM tanık delilinin
kullanılmasını her somut olaya yönelik
objektif elverişlilik açısından nitelendirmektedir. Bu hususta şayet uyuşmazlık
konusu hususların değerlendirilmesinde
tanık deliline başvurulması gerekiyorken
yargının işbu delile dayanmaktan kaçınması AİHM tarafından davalı tarafın devlet olmasından kaynaklı, tarafların eşit
olmadığı ve dolayısıyla adil yargılanma
hakkının ihlali olarak nitelendirilmiştir.
Sonuç olarak, görüleceği üzere tanık
beyanı vergilendirme aşamasında olduğu
kadar yargılama hukuku açısından da
büyük bir önem arz etmektedir. Bundan
dolayı Vergi Usul Kanunu’nda yargılama
aşamasından tanık dinletilmesine ilişkin
usul hükümlerinin açıkça ve ihtilafa yer
olmayacak şekilde çıkarılması delil serbestisi ve adil yargılanma hakkı açısından
vergi yargılamasında büyük bir önem arz
etmektedir.

HUKUK
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MECLİS

Esen’den Meclis temennileri

E

ge Bölgesi Sanayi Odası Meclis
Başkanı Salih Esen, Aralık ayı
Meclis toplantısında yaptığı
açılış ve başkanlık sunuşlarında
Hakkari’de kar temizleme
çalışmalarında çığ düşmesi sonucu
şehit olan askerlerimize Allah’tan
rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı
diledi.

Pandeminin gidişatı

Son yılları sürekli, “Zorlu bir
yılı daha geride bırakıyoruz”
cümlesiyle kapattıklarını, ancak
2020’de karşılaştığımız zorlukların
tahminlerin üstüne çıkarak önceki
yılları aratır hale geldiğini dile
getiren Esen, “Bir virüsün insanlık
tarihinde ender görülür ölçüde ciddi
bir krize sebep olabileceğini gördük.
Hem iş, hem de gündelik hayatımızı
bu kadar kısıtlayabileceğini hiç
kimse tahmin etmezdi. Tüm bu
kısıtlamaların eğitim, istihdam ve
üretim hayatımızda açtığı yaralar
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ciddi boyutlarda. Henüz kışın
başındayken artan vakalar sebebiyle
pek çok kısıtlamaya maruz kaldık.
Şimdi de mutasyona uğramış virüs
haberlerinin endişesi var ve yeni
karantina önlemleri dünyaya hakim
olmaya başladı. Aşı haberleri umut
vadetse de aşıya milyarlarca kişinin
eş zamanlı ulaşması kısa vadede
mümkün görünmüyor” dedi.

2021 gündemi

Pandemi her ne kadar ana
gündem maddesi olsa da, daha
pek çok belirsizliklerle karşı karşıya
olunduğunu vurgulayan Esen, “Artan
vakalarla birlikte ekonomideki
toparlanma süreci uzadı. Amerika
Birleşik Devletleri’nde görevi
devralacak Biden’ın başkanlık
dönemi ve Türkiye’ye yaptırımları,
Avrupa Birliği’yle ilişkilerimizin yeni
bir eksende tekrar ele alınması,
mülteci meselesinin geleceği,
reform politikalarımız gibi pek çok

ötelenen mevzu 2021’de gündem
maddelerimiz arasında yer alacak”
diye konuştu.

Değişime uyum sağlamak

Yeni yıla elbette umutla girilmesi
ve her zamankinden daha temkinli,
değişimlere uyum sağlamada da
daha özverili olunması gerektiğinin
altını çizen Esen, “Ama hatalarımızı
daha güç telafi edeceğimiz bir
sürecin başında olduğumuzu
görüyoruz. Tüm bu farkındalıkla,
sıklıkla tekrar edildiği gibi; bir daha
hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını
da kabullenmemiz, pandemi
sonrası dünyaya hazırlanmamız
gerekiyor. Pandeminin getirmekte
olduğu değişim rüzgarına uyum
sağlayamazsak, bir daha ne eğitim
hayatımız, ne de iş hayatımız
verimliliği yakalayamayacak.
Bu süreçte ertelenen ekonomik
faaliyetlerimiz de bir şekilde devam
etmesi gerektiği için yeni dönemde,
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yeni iş yapış şekillerine adapte
olmak önem arz ediyor” ifadesini
kullandı.
Söz konusu sürecin en büyük
mağdurlarından birinin de fuarcılık
sektörü olduğunu hatırlatan Esen,
“Yüz yüze iletişimin yerini tutmasa
da sanal fuarlar artık hayatımızın bir
gerçeği haline geldi. Bu anlamda
İZFAŞ’ın kendi dijital altyapısını
kurarak Olivtech ve Ekoloji İzmir
Fuarlarını dijital ortama taşıması,
fuarlar ve kongreler şehri İzmir için
yeni bir dönemin başlangıcıdır. Bu
süreci devam ettirmek zorunda
kalmamayı ümit ediyoruz” dedi.

Kuraklık

Çevre ve iklim konularının
her geçen gün çok daha fazla
öne çıktığını vurgulayan Esen,
“Kuraklık ülkemizin neredeyse
tamamında çok ciddi sorun olarak
karşımıza çıkıyor. Birçok şehirde
olduğu gibi İzmir’de de beş aylık
su kaldığının dile getirilmesi,
durumun ciddiyetini ortaya koyuyor.
Bireysel olarak mutlaka tasarruf
önlemleri de almamız, sanayimizin
sürdürülebilirliği açısından da
mutlaka stratejik eylem planlarını
uygulanmaya başlamamız gerekiyor.
Bu kapsamda suyun tasarruflu
kullanılması yönünde ulusal bir

stratejiye ve kampanyaya da her
zamankinden daha fazla ihtiyaç
duyuyoruz. Bu stratejinin 2021’de
ulusal bir güvenlik meselesi
öneminde ele alınmasını temenni
ediyorum” diye konuştu.
Bu zorlu günlerde az da olsa
yüzümüzü güldüren ve ülkemiz
sporu adına gurur duyabileceğimiz
gelişmeler yaşandığını dile
getiren Esen, Avrupa Cimnastik
Şampiyonası’nda altın madalya
kazanan İzmirli İbrahim Çolak ile
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik
Şampiyonası’nda büyüklerde gümüş
madalya kazanan Göksu Üçtaş
Şanlı’yı tebrik ederek, başarılarının
devamını diledi.
Sıfır Atık Belgesi almaya
hak kazanan Odamızı, Yönetim
Kurulumuzu, emek veren çalışanları
tebrik eden Esen, 2021 yılında da
öncü çalışmaların devamını diledi.

OSB’lerin denetimi
mevzuatı

Organize Sanayi Bölgeler Üst
Kuruluşunun (OSBÜK) Yönetim
Kurulu üyesi olduğunu belirten
Esen, gerçekten arzu ettiği bu
görevi istemesinin sebebinin
Menemen Organize Sanayi
Bölgesi’nde bir teftiş esnasında
yaşadıkları durumun bir daha

yaşanmaması adına tedbir almak
olduğunu ifade etti. Esen, OSBÜK’de
yapmış olduğu ısrarlı çalışmalar
neticesinde OSBÜK mevzuatı
çerçevesi hazırlanan OSB denetim
ilke ve standartlar yönergesini
Bakan Yardımcısına ve Teftiş
Daire Başkanına takdim ettiklerini,
yaptıkları ısrarlı talepler neticesinde
Rehberlik Teftiş Daire Başkanlığı’na
kendilerini yenileme gereğini
hissettirdiklerini ve Rehberlik Teftiş
Daire Başkanlığı’nın Çalışma Usul
ve Esasları Yönergesinin yeniden
yapılandırıldığını, yine Denetim
İlke ve Standartları Yönergesi
hazırlandığını, bunun ötesinde de
OSB’lere özgü olmak üzere Denetim
Rehberi yayınlandığını ve ilk defa
Teftiş Daire Başkanlığı tarafından
OSB’ler Muhasebe Uygulama
Rehberi oluşturulduğunu vurguladı.
Esen, “Bu adımı, sıfırdan,
olmayan bir noktadan bu düzeye
getirilmesini gerçekten çok
önemsiyorum. Çünkü Odamız
özellikle organize sanayi
bölgelerinin kurulması hususunda
ciddi görevler üstleniyor ve İzmir’in
bir sanayi kenti olması açısından
büyük gayret sarf ediyor. Artık
OSB’lerde görev yapanların bundan
sonra takip edebilecekleri yasal bir
zemin oluşmuştur” diye konuştu.
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Yorgancılar: “2020’de öğrendiklerimiz
ile 2021 yılı şekillenecek”
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Geride kalan 2020’de çok şey öğrendik, ama
mesele bunları hayata ne düzeyde geçireceğimiz. Bireysel, kurumsal ve ülke genelinde 2021 yılı
bu doğrultuda şekillenecek” dedi.

E

ge Bölgesi Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Ender
Yorgancılar, Aralık ayı Meclis
toplantısında yaptığı konuşmada
Hakkari’de çığ düşmesi sonucu
şehit düşen askerlerimize Allah’tan
rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı
diledi.
Gençlerimizin sportif
performanslarından dolayı
kazandıkları başarıları ile
gururlandığını belirten Yorgancılar,
“Yaşamda sergilenen tavırları
görünce, Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk’ün ‘Ben sporcunun zeki,
çevik ve aynı zamanda ahlâklısını
severim’ sözü ile konuşmama
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başlamak istedim” dedi.

2020 yılından
öğrendiklerimiz

Tarih sayfalarında yerini alan
bir yılın daha geride kaldığını ifade
eden Başkan Yorgancılar, “Peki,
biz bu 2020’den ne öğrendik?
Sağlık alanında bilimsel ve gelişmiş
üretim altyapısına sahip olmanın
gerekliliğini öğrendik. Ürün üretimi
ve hizmet sağlamada, esnek ve
proaktif olmanın değerini öğrendik.
Birey, işveren ve devlet için tasarruf
etmenin, ihtiyat akçesi tutmanın
kıymetini öğrendik. Tarım ve gıdada
kendi kendine yetebilmenin önemini

öğrendik. Turizm sektörünün
kırılganlığını öğrendik. Teknolojideki
değişimlerden kaçılamayacağını,
dijital dönüşümün tercih değil,
zorunluluk olduğunu öğrendik.
Doğa’ya karşı değil, doğayla uyumlu
ve doğayla dost hareket edilmesi
gerektiğini öğrendik. İhtiyacımızdan
daha fazlasını kullandığımızı
ve daha azla yaşanılabileceğini
öğrendik. Dünyanın her an yeni
krizlere açık olduğunu öğrendik.
Kriz anlarında ekip olabilmenin ve
güven sağlayabilmenin avantajını
öğrendik. Sokaklarda özgürce
dolaşabilmenin maddi karşılığı
olmadığını öğrendik. Depremin
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değil, binanın can aldığını öğrendik.
Yarattığı istihdam, sağladığı döviz
ve yaptığı yatırımlarla sürdürülebilir
bir ekonomi için sanayinin stratejik
önemini öğrendik. Tüm bunları
öğrendik, ama mesele bunları
hayata ne düzeyde geçireceğimiz.
Bireysel, kurumsal ve ülke
genelinde 2021 yılı bu doğrultuda
şekillenecektir” diye konuştu.

Covid-19 senaryoları

Aralık-Şubat döneminde
salgında korkulan artışın dünya
genelinde gerçekleştiğini hatırlatan
Yorgancılar, “Mutasyona uğramış
virüs haberleri ile İngiltere sınırları
kapanma noktasına geldi. Mevcut
aşılar geçerliliğini korudu, ama bulaş
hızı yüksek olan bu durum endişeleri
yeniden artırdı. Bu haberlerin hemen
öncesinde Euromonitor tarafından
hazırlanan bir Covid-19 senaryosunu
da dikkatlerinize sunuyorum. Temel
Senaryo ve üç ayrı olumsuz senaryo
hazırlanmış. Temel senaryonun
gerçekleşme olasılığı yüzde 46-56
arasında görülmektedir. Bu senaryo,
2021 küresel büyümeyi yüzde 3,56,5 arasında öngörürken, 2020’de
tamamladığımız üç çeyreğin dışında
iki çeyrek daha, yani yaza kadar
karantina önlemlerini etkin görüyor.
Riskli borçlanma oranlarının ise
pandemi öncesine göre yüzde 2
ile 9 daha fazla olması bekleniyor”
ifadesini kullandı.
Yorgancılar, kötümser
senaryolarda ise genel olarak
küresel boyuttaki yeni dalgalarla
birlikte hem karantina önlemlerinde
artış, hem de verilerde riskin
arttığının görünmekte olduğunu
söyledi ve üyelerden ekonomik
değerlendirme anketine
katılmalarını istedi.

Yeni küresel trendler

En muhtemel senaryoda
görüldüğü üzere virüsün yaza kadar
zaman zaman etkisini yitirerek,
zaman zaman artış göstererek
devam edeceğinin beklendiğini dile
getiren Yorgancılar, “Biz bu virüsle

bir süre daha birlikte olacağız gibi
görünüyor. Umutlarımızı artıran
aşı çalışmalarının hızı bu süreci
belirleyecek” dedi.
Bir danışmanlık firmasının
dünyanın virüsle mücadelesi devam
ederken, 2021-2025’in trendlerini
beş ana başlıkta kamuoyu ile
paylaştığını dile getiren Yorgancılar,
bu trendleri şöyle sıraladı:
“Hükümetlerin, savunma ve
mücadele haline geçmesi ile
ilgili olarak; artan eşitsizliklerin,
iklim değişikliğinin ve şimdi de
pandeminin yarattığı krizlerin
dünya genelinde hükümetlerin
üzerinde yarattığı mali ve politik
baskıları artıracaktır. Öyle ki, mali
açıkların 2025’e kadar devam
etmesi halinde, hükümetler kamu
güvenini kaybetmemek için yerel
yönetimlerle özel sektörden
destek arayışına girecekler. Kendi
kendine yeten ülke olma haline
dönüş ile ilgili olarak; pandemi,
kriz zamanında kendi kendine
yeten ülke olma konusunda bir
uyanış yarattı. Hükümetler sağlık,
teknoloji, gıda, enerji ve imalat
gibi kilit sektörlerdeki ulusal
yeteneklerini geliştirmek için adım
attıkça, özel sektörle işbirliği için
yeni fırsatlar oluşabilir. Ancak,
hükümetlerin özel sektörde çok
fazla hakimiyet kurması, uzun
vadede inovasyonu engelleyebilir.
Toplumsal farklılık ve eşitsizliklerde
artış ile ilgili olarak; önümüzdeki
beş yıl içinde pandemi ile artan
yoksulluk ve eşitsizlik sebebiyle
azınlıklar, düşük vasıflı işçiler,
öğrenciler, çocuklar, çalışan anneler
gibi toplumun en zor durumda
kalan kesimleri giderek daha fazla
marjinalleşecek. Hükümetlerin
ve işletmelerin, bu kesim için
birlikte çalışmaları gerekecek.
Gıda güvensizliğinde artış ile ilgili
olarak; ufukta, gelişmekte olan
ülkeler için küresel bir gıda krizi
görünüyor. Ticaret kısıtlamaları ve
pandemi kaynaklı üretim kesintileri
nedeniyle gıda tedariki daralıyor ve
ekonomik çalkantıların ortasında

gelirler azalıyor. Gelecek 5 yıllık
öngörüler, durumun daha da
kötüye gideceğini ve bunun da gıda
endüstrisinde değişikliklere, ülkeler
arasındaki eşitsizliğin artmasına
ve genel olarak verimliliğin
azalmasına neden olacağını
gösteriyor. Sanayi sektöründe
birleşmeler, konsolidasyonlar
ve satın almalarda artış ile ilgili
olarak; pandemi dünya çapındaki
farklı işletmeler için finansman
olanaklarını zayıflattı. Bu trend,
gelecek beş yıl içinde daha güçlü
şirketlerin zayıflamış rakiplerini
ve rakiplerinin teknolojilerini satın
almalarıyla ve sektör birleşmeleriyle
sonuçlanacak.”

Üretim ile genel ve
sektörel görünüm

Bozulan ekonomik yapı
içerisinde genel olarak imalat
sanayi sektöründe PMI düzeylerinin,
yılın değerlendirilmesi açısından
önemli işaretler verdiğini belirten
Başkan Yorgancılar, “Mart ve
Haziran ayları dahil olmak
üzere küresel ekonomide imalat
sanayinin geçirdiği aşama çok
net görülmektedir. İki ay boyunca
30 seviyelerine kadar düşen PMI,
Temmuz itibari ile de artık 50
seviyesinin üstünü görmüştür. Ancak
dikkatinizi çekmek istediğim husus,
Kasım ayında seçilen örnekler içinde
sadece Türkiye’nin önceki ayların
aksine küresel PMI seviyesinin
altında kalması ve gerileyerek 51,4
seviyesine gelmesidir. Bunda da
artan döviz kuru etkisiyle artan
hammadde fiyatları ve talep düşüşü
etkili olmuş olabilir. Ümit ediyorum
ki, bu geçici bir durumdur ve
yeniden toparlanma eğilimine geçer.
Sektörel bazda baktığımızda sadece
üç sektörün baraj üstünde kaldığını
görüyoruz; kimyasal, plastik ve
kauçuk; tekstil ve metalik olmayan
ürünler sektörleri. Diğer yandan;
ana metal, makine, ağaç ve kağıt,
elektrikli ürünler ve giyim sektörleri
baraj altında kalmıştır” diye konuştu.
Yorgancılar, ABD’den beklenen
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CAATSA yaptırımlarının geldiğini,
AB’nin yaptırım kararını ertelediğini,
Brexit’in sonuçlanmak üzere
olduğunu hatırlatarak sanayimizi
etkileyecek olan ve stratejik adımlar
atmamızı gerektiren bu süreci en
etkin şekilde yönetmek zorunda
olduğumuzu vurguladı.

Yapılandırma konusu

Sanayide toparlanma gecikirken
ve hizmetler sektöründe daralma
artarken 7256 Sayılı Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılması ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun’un kısmen birçok
sektöre nefes aldıracağını dile
getiren Yorgancılar, “Konuyla
ilgili bilgilendirme toplantımızı
online yaptık. Kapsama giren çok
fazla başlık var. Ancak, burada
altını çizmek istediğim husus,
yapılandırma kapsamına dahil
olduktan sonra ‘SGK Borcu Yoktur’
ve ‘Vergi Borcu Yoktur’ belgelerini
temin edebilirsiniz. Emeği geçenlere
teşekkür ediyorum ama kapsamın
biraz daha genişletilmesinde fayda
vardı. Olağanüstü dönemlerde sınırlı
kalan düzenlemeler, toparlanmayı
da sınırlı bırakacaktır. Matrah
artırımı ve stok affının da gelecekte
gündeme gelmesini bekliyoruz”
dedi.

Açıklanan destekler ve
üyelerimizin yatırım teşvik
verileri

Aralık ayında yayınlanan birkaç
önemli desteği hatırlatmak istediğini
belirten Başkan Yorgancılar,
“Normalleşme desteği kapsamında;
kısa çalışma sonrasında, normal
çalışma süresine geçilmesi
durumunda faydalanılan nakdi ücret
desteği için tanınan süre 6 aya
çıkartılarak 30 Haziran 2021 tarihine
kadar uzatıldı. İlave İstihdam
Teşviki süresi, 31 Aralık 2022
tarihine kadar uzatıldı. Kısa çalışma
ödeneği başvuru süresi 31 Ocak
2021, kısa çalışma süresi 28 Şubat
2021’e uzatıldı. Aynı işyerlerinde
31 Aralık tarihine kadar yapılan
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başvurular kapsamında ilave edilen
işçiler için de bu uzatma geçerli.
Pandemi destekleri kapsamında;
KDV’si yüzde 8 yerine yüzde 1’e ve
yüzde 18 yerine yüzde 8’e düşen
sektörlerdeki uygulama 31 Mayıs
2021 tarihine kadar uzatıldı. KOBİ’ler
yüzde 80 KGF kefaletiyle 1 milyon
125 bin TL’ye kadar, 1 yıl ödemesiz,
60 aya kadar kredi kullanabilecek.
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında
yapılan yatırımlar için Yatırım
Kalkınma Bankası 10 yıla kadar
vadeli yüzde 14,5 sabit faizli
Yatırıma Destek TL kredisini
açmıştır. Bu destekler, tanınan
kolaylıklar pandemi sürecinden bu
yana özellikle de KOBİ’lerimizin
aldıkları hasarı onarma adına önemli
adımlardır. Ancak, biliyoruz ki süreç
uzadıkça yeterli olmamaktadır.
Artan işsizlik oranı dikkate alınarak,
bizim hızla yatırım yapabilir
seviyeye ulaşmamız gerekmektedir.
Bu noktada, üyelerimizin
yatırımlarına ilişkin özel bir çalışma
yaptık ve sonuçlarını sizlerle de
paylaşmak istiyorum. 2020 ilk 10
ayda Resmi Gazete’den alınan
verilere göre İzmir ve İzmir dışında

yatırım yapan EBSO üyesi toplam
263 firmanın aldığı toplam belge
sayısı 287 olup, bu rakam 2019
yılında 194 idi. 287 belgenin yüzde
83’ünün yatırımları İzmir’de, kalan
yüzde 17’sinin farklı şehirlerdedir.
Yatırım tutarı açısından EBSO
üyelerinin sadece İzmir’de yaptıkları
yatırımları, toplam yatırımlarının
yüzde 46’sına denk gelmektedir.
Yani üyelerimiz yatırımlarının
yarısını diğer illere yapmaktadır.
Üyelerimizin yatırımlarının belge
adeti olarak yüzde 5,6’sı, tutar
olarak yüzde 3’ü Manisa’dadır.
İzmir ilinin toplam yatırımları ile
kıyaslandığında; belge sayısının
yüzde 69,8’ine, yatırım miktarının
yüzde 96,8’ine ve istihdamın yüzde
71,4’üne denk gelmektedir. EBSO
üyeleri ülke yatırımlarında; belge
sayısının yüzde 3,4’ünü, yatırımların
yüzde 4,9’unu ve istihdamın
yüzde 3’ünü karşılamaktadır.
Üyelerin yatırımlarının yüzde 43,5’i
tevsi, %27’si KYY’dir. 2020 OcakEkim döneminde EBSO üyesi
firmanın sadece İzmir’de yaptığı
yatırımlar açısından değerlendirme
yapıldığında; İzmir yatırımlarında;
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belge sayısının yüzde 58’ini, yatırım
miktarının yüzde 44,6’sını ve
taahhüt edilen istihdamın yüzde
46,8’ini karşıladığı görülmektedir.
Pandemiye rağmen, yatırımlarını
artıran üyelerimizi ülke ekonomisine
katkılarından dolayı tebrik
ediyorum” diye konuştu.
Yorgancılar, böylesine bir
süreçte, bu kadar önemli gündem
konuları varken, ülkemizde, özellikle
de bir eğitimcinin ağzından asla
duymak istemediğimiz sözler
duyduklarını vurguladı. Yorgancılar,
“Biz dünya yeniden inşa ediliyor
derken, değişim, dönüşüm zamanı,
Sanayi 4.0’ın yaratacağı yenilikleri
anlatırken böylesi bir zihniyet
karşısında ülkem adına, gelecek
adına, gençlerimiz adına derin bir
üzüntü içerisine giriyorum. Oysa
bizim umuda, nitelikli eğitime,
yol gösteren söylemlere o kadar
ihtiyacımız var. Bu zihniyet, bu
söylemler, ülkenin gelişmesinin
önündeki en büyük engeldir.
Şiddetle kınıyor ve ekonomide, dış
politikada verilen mücadele kadar
bu karanlık zihniyetle de mücadele
etmemiz gerektiğini bir kez daha
üzülerek görüyorum” ifadesini
kullandı.
TOBB, TEPAV ve TOBB ETÜ’nün
katkılarıyla düzenlenen TOBB
Türkiye 100 Ödül Töreni’nde,
Türkiye’nin 2016-2018 dönemindeki
satış geliri artış hızı sıralamasına
göre en hızlı büyüyen ilk 100
şirketinin açıklandığını hatırlatan
Yorgancılar, listeye giren altı
EBSO üyesi firmayı tebrik etti ve
başarılarının devamını diledi.
Her sene gerçekleştirilen
Yönetim Kurulu Başkanı liderlik
anketinin sonuçlarını da paylaşan
Yorgancılar, yanıt veren, değerli
görüşlerini ve eleştirilerini sunan
herkese çok teşekkür ederek
“Bugüne kadar yapılan 10 anket
çalışması içinde, 2017’den sonraki
en yüksek ortalamaya yüzde 91,3
ile ulaşılması, geçen yıla göre iki
puan artış gerçekleşmesi, son iki
yılın analizinde her bir başlıkta bir

önceki yılın üstünde bir performans
sonucu çok kıymetlidir” dedi. EBSO
üyelerine her zaman destek olmaya
gayret ettiğini belirten Yorgancılar,
bugüne kadar kendisine de desteği
esirgemeyen Meclis Başkanı
ve Yönetim Kurulu Üyelerine
teşekkür etti. Ortada bir başarı
varsa bunun bir ekip çalışması
olduğunu vurgulayan Yorgancılar,
söz konusu durumun Ege Bölgesi
Sanayi Odası’nın başarısı olduğunu,
neticede kendilerinin gelip geçici,
kurumun ise kalıcı olduğunu,
başarmanın keyfini hep beraber,
her zaman yaşamayı ümit ettiğini
söyledi.

EBSO’nun
“Sıfır Atık” başarısı

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın
Sıfır Atık Belgesi almasının önemine
vurgu yapan Başkan Yorgancılar,
“Bu süreçte Odamızın ‘Temel
Seviye Sıfır Atık Belgesi’ aldığını da
memnuniyetle paylaşmak isterim.
Atıklarımız kaynağında ayrılmakta,
çatı katımızda oluşturduğumuz
‘Geçici Atık Depolama Alanı’nda
depolanmakta ve mevzuata uygun
olarak geri dönüşümü ve bertarafı
sağlanmaktadır” ifadesini kullandı.

Kuraklık vurgusu

Yorgancılar, küresel riskler
sıralamasında iklim ve çevre
konularının ilk beş içinde sırada yer
aldığını belirterek “Her geçen yıl,
kaynaklarımızın sonsuz olmadığını
deneyimliyoruz ama sonsuzmuş gibi
de davranmaya devam ediyoruz.
Kaynaklarımızı tasarruflu kullanmak
adına öncelikle, AB ile uyumlu
kış saati uygulamasına ivedilikle
geçilmesini istiyoruz. Sabahın
8’inde havanın karanlık olmasını ve
elektrik israfını anlamak mümkün
değil. Bir diğeri, Büyükşehir
Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in
açıklaması ile gündeme gelen
susuzluktur. Artan nüfus, azalan
kaynaklar, iklim değişikliği ile birlikte
baş gösteren kuraklık ve tüketici
alışkanlıkları bugün bizleri su krizi

ile yüzleştirmektedir. Haritadaki
kızarıklık da riski açıkça gösteriyor”
dedi.
Uluslararası raporların dünya
nüfusunun yüzde 40’ının 2050
yılında yaşayacağı susuzluğa dikkat
çektiğini vurgulayan Yorgancılar,
“Bugün İzmirimiz için de benzer bir
sorunla karşı karşıyayız. Bireysel
farkındalıkla birlikte, ortak akılla
bilim insanlarımızın, yerelin,
kamunun, sanayimizin alternatif
çözümler arayacağı bir planlamaya
geçmek zorundayız” diye konuştu.

Yorgancılar konuları
değerlendirdi

EBSO Meclis Üyesi sanayicilerin
gündeme getirdiği konuları da
değerlendiren Başkan Ender
Yorgancılar, Hakkı Attaroğlu’nun
ifade ettiği OSB’lerin denetimi
konusu ile ilgili olarak “Türkiye’de
bir yasanın çıkmasını sağlamak,
mevcudun yanlış olduğunu
anlatmak, doğru yönetmeliği
hazırlamak, bu yönetmeliği
ilgili kurumlara göndererek
kabul ettirmek ve uygulamaya
koyulmasını sağlamak iki yılımızı
aldı. OSB denetimleri konusunda
Meclis Başkanımız Salih Esen
ile birlikte ciddi çalışmalar
yaptık, sonunda Türkiye’de
bulunan 200’den fazla organize
sanayi bölgesinin hepsinde
uygulanabilecek dört dörtlük bir
yasa ortaya çıktı. Sayın Esen’e
çalışmaları ve katkıları için teşekkür
ediyorum” dedi.
Erdoğan Çiçekçi’nin
söylediklerine katıldığını belirten
Yorgancılar, “Kuraklık konusuyla
ilgili geçmişte çok çalıştık, halen
de çalışmaya devam ediyoruz,
Türkiye’nin yüzde 70’inin kuraklıkla
karşı karşıya kaldığı haritayı
gördükten sonra önümüzde kaç
yılık suyumuz var, yağmur debisi
neye göre belirleniyor, nasıl
bir planlama var gibi pek çok
konuda teknik ve bilimsel olarak
aydınlatılmamız gerekiyor” diye
konuştu.
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Sanayicinin gündemi
OSB’ler ve kuraklık
Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi sanayiciler, organize sanayi bölgelerinin denetimi
konusunda yaşanan mevzuat ve süreç ile kuraklık konusunu ve güncel ekonomik
gelişmeleri gündeme getirdiler
Hakkı Attaroğlu
OSB denetimi
konusunda teşekkür
EBSO Meclis Üyesi Hakkı Attaroğlu, pandemi sürecinde toplantıların
videokonferans yöntemi ile yapılmasından ötürü özlem yaşadıklarını dile
getirerek en kısa sürede yeniden bir
arada olmayı ümit ettiğini söyledi.
Meclis Başkanı Salih Esen’in dile
getirdiği organize sanayi bölgelerinin
nasıl denetleneceğinin bir sisteme
bağlanmış olmasını gerçekten önemsediğini belirten Attaroğlu, “Bununla
ilgili bir yönetmeliğin çıkmış olması,
organize sanayi bölgelerinin yönetimlerini rahatlattı. Bu durum aynı
zamanda OSBÜK ve EBSO’nun gücünü de gösteriyor. Bunu ifade ederek
başarılı çalışmadan dolayı Salih
Esen’i tebrik ediyorum. Meclisimize
iyi yıllar diliyorum” dedi.
Meclis Başkanı Salih Esen de Attaroğlu’na teşekkür ettiğini belirterek
“Çünkü çok uzun bir süre OSBÜK Yönetim Kurulu’nda yer alarak OSB’leri
temsil eden Sayın Attaroğlu, teftişle
ilgili sıkıntı vuku bulduğunda hiç çekinmeden OSBÜK görevinden ayrıldı
ve bu çalışmanın ortaya çıkarılmasına
katkı sağladı” diye konuştu.

Erdoğan Çiçekçi
Üyelerden
su konusunda talep
EBSO Meclis Üyesi Erdoğan Çiçekçi, iklim değişikliği konusuyla ilgili
olarak Odamız Yönetim Kurulu Çevre
Çalışma Grubu’nun uzun zamandır
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akademisyenler
ve bölgenin
bürokratlarıyla
toplantılar gerçekleştirdiğini
belirterek “Son
üç yıldır Devlet
Su İşleri’nde, İzmir Vali
Yardımcısı’nın
Hakkı
Başkanlığı’nda,
Attaroğlu
Küçük Menderes, Gediz
Havzalarının
su planlaması ve İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nin sorumluluk alanına
giren su kaynaklarıyla ilgili yapmış
olduğumuz toplantılarda konuşmalar hep pozitif oldu. Bunun için
toplantılardan son derece mutlu
ayrıldık. Hatta kuraklıkla ilgili Daire
Başkanı, Türkiye’nin yeraltı sularının
planlamasının 50 yıldır takip edildiğini öğrendiğinde çalışmalarından

Erdoğan
Çiçekçi
dolayı bürokratları tebrik etti. Fakat
ne yazık ki birdenbire Türkiye’nin
kuraklıkla karşı karşıya olduğunu
görmeye başladık. Bu nedenle Meclis
Üyeleri’nden, sanayici gözüyle suyu
nasıl az kullanabileceğimiz konusunda görüş ve önerileri Odamız Çevre
Çalışma Grubuna iletmelerini istiyoruz. Bu görüşler ışığında yeni bir
çalışmaya başlayacağımızı belirtmek
istiyorum” dedi.
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VİTAMİNLER GIDA DESTEKLERİ
Enver OLGUNSOY
EBSO Meclis Üyesi
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Pandemi vitamin ve gıda destek
ürünleri kullanım oranını patlattı. Kim
neyi söylerse, ya da sosyal medya da
bağışıklık sistemine destek olduğu
söylenen ne varsa, hemen eczanelere
koşuyor ve avuç avuç onları yutuyoruz.
Sonuç bugün vitamin, mineral ve gıda
destekleri günümüzün en popüler sağlık
(!) ürünleri olarak milyarlarca dolarlık bir
büyüklüğe ulaştı.
Peki hiç düşündünüz mü; Ya
iddia edildiği gibi bunlara gerçekten
gereksinim duymuyorsak? Yalnızca
“dolduruşa” geldiğimiz için avuç avuç
bunları yutuyorsak?
Tabii bu “dolduruş” ta bu ürünleri
üretenler başı çekiyor. Büyük, büyük
ilaç firmaları bile, bu tür ürünlerde,
ilaçta olduğu gibi fiyat denetimi
olmadığı için bu sektöre tüm güçleri ile
abanmış durumda. Ayrıca bu ürünlerde
reklam da serbest. İlaca benzemiyor,
ilaçta reklam yapamazsınız. Hoş o da
son yıllarda aşındırıldı ya. Halk ilacı
olarak değerlendirilen bazı ilaçların
bile reklamları TV’lerde boy boy yer
alabiliyor artık. Bazı dostlar bu reklamları

görünce beni arıyor ve hayretlerini ve
kaygılarını iletiyor. Halbuki bilinçsizce
tüketimine davet çıkaran bu reklamlarla
alıp tükettiğimiz en basit vitamin bile
uzmanlarca önerilmediği için sağlığımızı
tehlikeye atabilir.
Ayrıca “bitkiseldir, zararsızdır” sloganı
ile satılıp, tüketilen birçok ürüne de bazen
gizlice ilaç hammaddeleri ilave ediliyor
ve ancak gözümüzü hastanede açınca
durumun vahametini kavrayabiliyoruz.
Neyse bu tür ürünlerden ve
yararlarından-zararlarından söz edecek
olursak, aslında insanlık tarihi 1911 yılında
ilk kez bu tür ürün olan “vitamin” ile
tanıştı. Polonyalı kimyacı Casimir Funk,
Beriberi hastalığını önleyen pirinç
kepeğinin içindeki kimyasal maddeyi
ayrıştırmayı başararak adına da “vitamin”
dedi. İşte bu B1 vitaminin bulunuşu ile
insanlık vitaminlerle tanışmış oldu. İnsan
vücudunda yeteri kadar üretilmediği
için doğru yiyeceklerden temin edilmesi
gereken bu tür maddeler o günden bu
güne geliştirilip duruyor.
ABD 1924 yılında sofra tuzuna iyot
ekleyerek guatr hastalığına, 1933’te süte
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D vitamini ekleyerek raşitizme ve
1941 yılında una çeşitli vitamin
ve minareler ekleyerek bazı
hastalıklara engel olmaya çalıştı.
Yani bu “ekleme” işini ilk devletler
yapmaya başladı. Şimdi firmacılar
katkı maddeleri kullandığı için kızıp
duruluyor. İlk başlatan devlet bunu,
fırıncılar tuzcular değil.
Neyse biraz da günümüzden
söz edelim. Dediğim gibi bu
endüstri büyük bir patlama yaptı.
Bu destek ürünlerinin sayısı bu gün
yüzlerle markaları ise binlerle ifade
edilir hale geldi. Bazı ülkelerde
nüfusun yarısı en az bir takviye
ürünü kullanır halde bu gün.
Ülkemiz dünyaya oranla her konuda
olduğu gibi gecikerek bu piyasaya
girdiyse de çok büyük bir hızla
gelişerek günümüzde onlara yetişti
diyebiliriz.
Yağda çözünen vitaminler (A,
D, E, K) vücut yağ ve karaciğer
hücrelerinde biriktiği için suda
çözünenlere oranla daha tehlikeli
olduğunu bu gün bilmeyen yok.
Ama isterseniz belli başlı vitamin
ve minerallere şöyle bir tek tek göz
atalım.
A vitamini; eksikliği uzmanlarca
tespit edilmediği sürece alınmasına
gerek yoktur.
B grubu vitaminler; (B1, B2, B3,
B5, B6, B7 ve B12) vejetaryenler
için B12 vitamini yararlıdır, ancak et
yiyenler için gerekmeyebilir. Diğer
B vitaminlerini de yiyeceklerden
alınması en doğru yoldur.
C vitamini; insanlığın bu en
favori vitamini vücudumuz
üretemez, dışarıdan
yiyeceklerle alınması
en doğru yoldur ve de
ülkemizde kaynakları
boldur, halkımız bunları
bilip tüketiyor zaten.
Günde ihtiyaç normalde
40 mg’dır ve 1 portakal
bunu karşılayabilir. Bu
günlerde çok çok büyük
dozlarda alınarak Covid’e
karşı kullanılıyor ama
ispatlanmamış bir gerçek

olduğu da uzmanlarca ifade
ediliyor. Fazlası ishal, midede
yanma ve benzeri sindirim sistemi
problemleri yaratabilir.
D vitamini; buna güneş vitamini
de diyoruz. Ülkemiz güneşli bir ülke
vücudumuzun açık bir bölgesinin
günde 10-15 dakika güneş görmesi
yeterli oluyor. Ancak bu mekanizma
yaşlandıkça bozuluyor. Yaşlı ve
gebelere dışarıdan verilmesi
gerekiyor. Tabii bir de Corona
günlerinin flaş vitamini bu. Tabii ki
bilim ve tıp günden güne gelişiyor
ve yeni buluşlara gebe. Corona
için koruyucu olarak yüksek dozda
kullanılabileceği söyleniyor.
E vitamini: bu vitamin de
vücutta eksikliği uzmanlarca tespit
edilmediği sürece kullanılması
gereksizdir.
Folik asit; hamilelik sırasında

önemlidir. Normal birey
yiyeceklerden karşılamalıdır.
Balık yağı ve Omega 3; derin
su balıkları tüketerek karşılamak
daha doğrusudur. Ancak Omega
3 esansiyel yağ asitlerinden olup
vücut yapamadığı için alınması
yararlı olabilir.
Sonuç olarak beslenme
programımızı doğru yapıp,
yiyeceğimiz besin maddelerini
doğru şekilde çeşitlendirerek
beslenebilirsek tüm vitaminleri
yiyeceklerimizden almak en
doğrusudur.
Diğer vitamin ve mineraller
de, çeşitli yararları yanında
riskleri de barındırdığı için
tahlillerle eksiği tespit edilirse
kullanılmalı ve en doğrusu da
bunlar yiyeceklerle alınmaya
çalışılmalıdır. Gün geçmiyor ki bir
ürünün yeni bir kullanım
yolu bulunmasın ancak bu
bilimsel meta analizlerle
desteklenmedikçe karar
vermek zor. Örneğin en
son melatonin -ki uyku
için kullanırız- Covid 19’u
yüzde 30 ile 35 oranında
önlüyormuş. Kısacası
C vitamini, çinko ve D
vitamininden sonra şimdi de
Melatonin... Bilimsel olarak
ispata muhtaç vitamin,
mineral ve gıda takviyeleri.
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İhsan ÖZBELGE
ÖZDURAN

Elini taşın
altına koyanlar

EBSO Vakfı
Yönetim Kurulu Üyesi
Ege Bölgesi Sanayi Odası ailesinin değerli büyüğü
Sayın Kemâl Baysak’ın ardından bir şeyler yazmaya
çalışırken...
İdeallerini disiplin ve prensiplerle gerçekleştirme
kabiliyetine haiz bir Cumhuriyet çocuğunun heyecanı, bir
ömre yetmeyecek bir çalışma azmi, elbette bir sayfaya
sığdırılamazdı.
Cumhuriyet’in ilk yıllarında doğanları, kurucu nesil
olarak adlandırırdı büyüklerimiz...
Cumhuriyet’in sağlam temellerinin üstüne azim
ve sabır örneği çalışmaları ile taşıyıcı kolonlar inşa
eden, ülkenin lokomotifi durumundaki bu güçlü nesli
anlatırlarken...
Kurtuluş savaşının takip ettiği yıllarda doğmuş
büyümüş ve ikinci dünya savaşı sonrasında,
memleketin zorlukları ve yoklukları ile baş
etmeye azmetmiş memleket sevdalılarıdır onlar.
Hani elini taşın altına koymak hikâyesinde
hicvedilen, sorumluluklarına sahip çıkarak, taşın
altındaki maddi manevi zenginliğe ulaşma hali ile
memlekete hizmet eden güç timsali nesil...
Öngörülü bir babanın, Türkiye’nin
gerçekleştireceği sanayi hamlelerini dikkate
alarak oğullarını sanat okuluna yönlendirmesi...
Ve üç kardeşin, bugün binlerce kişiye
istihdam alanı yaratma çabaları içinde geçen
çalışma yılları...
Son zamanlarda sıkça telaffuz ettiğimiz
“liyakat” kelimesinin vücut bulmuş halidir,
memlekete hizmet aşkı ile dolu bu kıymetli
nesil...
Ve kurucu nesle mükemmel bir örnektir
rahmetli Kemâl Baysak ve ismi ile bütünleşen
başarı hikayesi.
Layık olma, yaraşma, yaraşırlık, uygunluk,
yeterlilik ve de yetenek olarak izah edilen liyakat
kelimesi ile özdeşleşen şahsiyetler vardır...
Öğrenme ve öğrendikleri ile amel etme ve
de öğrendiklerini nakletme prensiplerine göre
hayatlarını dizayn eden kişiler...
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Sanayiciliği, Karşıyaka Belediye Başkanlığı yılları
ve Bosna Hersek Fahri Başkonsolosluğunun yanında,
tüm sivil toplum kuruluşlarındaki görevlerini ve hayatını
liyakat esasına göre tanzim eden, duayen sanayici Kemâl
Baysak...
Geçtiğimiz günlerde ebediyete uğurladığımız; İzmir’in
değerli evladı, Baysak ailesinin saygın büyüğü bu vasıflara
haiz kişilerden biriydi.
Ege Bölgesi Sanayi Odası çatısı altında tanışma
şansına eriştiğim duayen sanayici Kemal Baysak
büyüğümüzün yaptığı iyilikler, paylaştığı güzellikler
cennette yoldaşı olsun...
Kıymetli ailesinin, sevenlerinin, sanayi camiasının ve
İzmir’in başı sağ olsun.

MECLİS

Açıkhavada farkımız

açık!

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

markanızı açık ara öne çıkarıyoruz.

Dijital Baskı Merkezi
Endüstriyel Reklam Çözümleri
Araç giydirme

Tabela / Totem Üretimi
Çelik Konstrüksiyon
Dış Cephe Sistemleri

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

“

BASINDA EBSO

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender
Yorgancılar, yazılı ve görüntülü medya aracılığıyla sanayicilerin
konularını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.
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HABER

Brexit nihayet gerçekleşti, Türkiye ve Birleşik Krallık STA imzaladı

Türkiye-İngiltere
ilişkilerinde yeni bir yol
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası “Banka Kredileri Eğilim Anketi” sonuç raporunda “2021
yılının ilk çeyreğine ilişkin beklentiler, yurt içi fonlama koşullarında sıkılaşmanın, yurt dışı
fonlama koşullarında ise gevşemenin devam edeceği yönündedir” ifadesine yer verildi

İ

ngiltere’nin 2016 yılında başlayan
Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılık
süreci (Brexit) nihayet 2020’nin
son günlerinde taraflar arasında
imzalanan ticaret anlaşmasıyla
tamamen sona erdi. Bu kapsamda
iki taraf bir serbest ticaret
anlaşması (STA) imzalayarak
ayrılık sürecini oldukça yumuşak
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bir geçişle tamamlamış oldu.
Bunun yanı sıra İngiltere’nin diğer
ülkelerle imzalamayı planladığı
olası yeni ticaret anlaşmalarının
önünün açılması AB ile anlaşmaya
bağlı olduğu için bu STA’nın
kesinleşmesi iki taraf için olduğu
kadar Türkiye gibi üçüncü ülkeler
için de merakla bekleniyordu.

Nitekim Londra ve Brüksel
arasında anlaşmaya varıldıktan
hemen sonra Türk ve İngiliz
hükümet temsilcileri bir araya
gelip iki ülke arasındaki ticareti
de serbest kılmak için anlaşmaya
vardı. Böylece Türkiye ve İngiltere
arasında ticarette yeni fırsatların
önü açıldı.

HABER

İmzalanan anlaşma ile yeni
işbirliği alanları da ortaya çıktı. İki
ülkenin savunma sektörü ve özel
olarak savaş uçağı ve insansız
hava araçları gibi katma değeri
yüksek teknoloji projelerinde
birlikte çalışması iki tarafa da yarar
sağlayabilir.

Türkiye-İngiltere
ticari ilişkileri

İkili ticari ilişkiler 15. yüzyıla
kadar gidiyor. Bu dönemden
başlamak üzere iki taraf arasındaki
ticaret hacminin bir süreliğine
görece dengeli olduğunu, 19.
yüzyılla birlikte ise bu dengenin
hızlı şekilde İngiltere lehine
döndüğünü görüyoruz. Bunun
temel sebebi ise bahsi geçen
dönemde İngiltere’nin tüm
dünyaya yayılan kolonyal bir güç
haline gelmesi. Zira bir taraftan
gemilerle Asya ve Afrika’daki
kolonilerden ülkeye getirilen

hammadde stoğu İngiltere’nin
dışa bağımlılığını önemli ölçüde
azaltmış, öte taraftan gemilerle
ülkeye taşınan değerli madenler
kısa süre içinde Londra’da sermaye
birikimine olanak sağlamıştır. Buna
ilaveten Osmanlı devletinin 1838
Baltalimanı Muahedesi (Anlaşması)
ile İngiltere’ye verdiği imtiyazların
da ticaretteki dengesizlikte
önemli bir rol oynadığını gözden
kaçırmamak geçiyor. Öyle ki resmi
rakamlara göre anlaşmayla birlikte
İngiltere’nin Osmanlı’ya yaptığı
ihracat sadece on yıl içerisinde
iki kat artmıştır. Ancak taraflar
arasındaki artan ticari dengesizlik
cumhuriyetin ilanı ve İngiltere’ye
daha önce verilen imtiyazlara son
verilmesiyle birlikte daha dengeli
bir hal almaya başladı.
AB ile Türkiye arasındaki
Gümrük Birliği’nin güncel
dinamiklere yanıt verme açısından
zayıf kaldığı dikkate alındığında, bu
şartlara uygun şekilde hazırlanan
anlaşma önümüzdeki süreçte iki
ülkeye de kazanç sağlayacak yeni
bir zemin oluşturuyor.

Mevcut dinamikler

Yakın döneme gelindiğinde
ise Türkiye’nin 1995’te Gümrük
Birliği’ne girişiyle ticari ilişkiler
yeni bir yöne evrildi. Daha o
günlerden başlamak üzere
bugünkü formunu alan Türk-İngiliz
ticaretinin mevcut dinamiklerine
yakından baktığımızda yaklaşık
3 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi
hasılası (GSYİH) ile dünyanın altıncı
büyük ekonomisi olan İngiltere’nin
Türkiye’nin en önemli ticari ortakları
arasında yer aldığını görüyoruz.
Nitekim Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) verilerine göre İngiltere
halihazırda Türkiye’nin en çok
ihracat yaptığı ülkeler arasında
ikinci, en çok ithalat yaptığı ülkeler
arasında ise dokuzuncu sırada
yer alıyor. Aynı şekilde İngiltere
11 milyar dolarlık yatırım stoku ile
Türk ekonomisi için kritik finansal
aktörlerden biri konumunda. Bunun

tersine 2019 verilerine göre Türkiye,
İngiltere’nin en çok ithalat yaptığı
ülkeler arasında 16’ıncı sırada ve en
çok ihracat yaptığı ülkeler arasında
17’inci sırada yer alıyor.
İngiltere’nin yatırım ve kredi
finansmanı alanlarındaki tecrübesi
ile Türkiye’nin tarım, imalat sanayi
ve tekstil sektörlerindeki birikimi
özellikle Afrika, Latin Amerika ve
Güney Asya gibi gelecek vaat eden
bölgelerde bir araya gelebilirse iki
ülke arasındaki ekonomik işbirliği
farklı sahalara da yayılabilir.
Bunların yanı sıra yine TÜİK
verilerine göre 2020 yılının ilk
on ayında iki ülke arasındaki
ticaret hacmi yeni tip koronavirüs
(Covid-19) salgınının küresel
piyasalarda yarattığı tahribata
rağmen 13,5 milyar dolar olarak
kayıtlara geçti. Bahsi geçen bu
ticaret hacmi çerçevesinde Türkiye
İngiltere’ye 9 milyar dolar ihracat
ve İngiltere’den 4,5 milyar dolar
ithalat yaparak önceki yıllarda
olduğu gibi 2020 yılında da dış
ticaret fazlası verdi. Son olarak iki
ülke arasındaki ticaretin içeriğine
baktığımızda ise Türkiye açısından
İngiltere’ye yapılan ihracatta ön
plana çıkan kalemler arasında
kara araçları ve aksamları, kıymetli
metaller, elektrikli makine ve
cihazlarının; ithalatta ise kazan ve
makineler, kıymetli taşlar ile demir
ve çeliğin ilk sıralarda yer aldığını
görüyoruz. Buradan hareketle ikili
ticarette sanayi ürünlerinin önemli
bir yer tuttuğunu anlıyoruz.

STA ve yeni fırsatlar

31 Ocak 2020 tarihi itibarıyla
AB’den ayrılan İngiltere, yılsonunda
Gümrük Birliği’nden çıkmadan
önce Brüksel ile kapsamlı bir ticaret
anlaşması imzalamak istedi. Zira bir
anlaşmaya varılamaması halinde
taraflar arasında Dünya Ticaret
Örgütü’nün (DTÖ) belirlediği ticari
kurallar devreye gireceğinden,
anlaşmasız ayrılık İngiltere ve AB
için ciddi problemlere yol açacaktı.
Benzer risk Türkiye ve İngiltere
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arasındaki ticaretin devamlılığı
için de geçerliydi; çünkü
Gümrük Birliği’nden doğan
yükümlülüklerden ötürü Türkiye
sadece AB’nin tercihli ticaret
anlaşması yaptığı taraflarla
benzeri anlaşmalar yapabiliyor.
Bir başka ifadeyle AB’nin
ticaret anlaşması imzalamadığı
ülkelerle Türkiye’nin STA ya
da benzeri tercihli ticareti
amaçlayan anlaşmalar yapması
mümkün değil. Dolayısıyla
Türkiye ve İngiltere arasındaki
ticaretin gümrük vergilerine
takılmadan devam edebilmesi
için öncelikle İngiltere ve AB’nin
anlaşmaya varması gerekiyordu.
Nitekim Londra ve Brüksel’in
Aralık ayı sonunda kapsamlı bir
STA üzerinde mutabakata varması
üzerine Türkiye ve İngiltere
arasında da hemen bir ticaret
anlaşması imzalandı. Böylece ikili
ticari ilişkiler yeni bir yasal zemine
oturdu ve olası belirsizliklere mahal
verilmemiş oldu. Sonuç olarak
anlaşmayla birlikte Türk ve İngiliz
iş insanları gümrük vergilerine
takılmadan sorunsuz şekilde
ticaretlerine devam edebilecekler.
1 Ocak 2021 itibarıyla yürürlüğe
giren Türkiye-İngiltere serbest
ticaret anlaşmasıyla birlikte daha
önce Gümrük Birliği’nin her iki
ülkeye sağladığı kazanımlar
muhafaza edileceği gibi ayrıca iki
ülke arasındaki ticarette ortaya
çıkması muhtemel mali kayıpların
da önüne geçilmiş olacak. Zira bu
anlaşma imzalanmasaydı örneğin
sadece Türkiye’nin İngiltere’ye
yaptığı ihracatın yaklaşık yüzde 75’i
vergi yüküyle karşı karşıya kalacaktı
ve bunun sonucunda yaklaşık 2,5
milyar dolar mali kayıp oluşacaktı.
[2] Haliyle STA’nın yürürlüğe
girmesiyle birlikte bu riskler de
ortadan kalktı. Bunların yanı sıra
ilgili anlaşma tüm sanayi ve tarım
ürünlerini kapsamakla birlikte
Türkiye’nin AB ile yaptığı Gümrük
Birliği anlaşmasında hizmet ve
yatırım sektörleri dahil edilmediği
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için bu sektörler anlaşmaya en
azından şimdilik dahil edilmedi.
Ancak iki ülkenin bu sektörleri de
anlaşmaya dahil etme konusunda
fikir birliğine varmış olması yakın
zamanda bu yönde de adım
atılacağı ihtimalini güçlendiriyor. Bu
senaryonun gerçekleşmesi halinde
ise toplam ticaret hacmi daha da
artabilir.
Diğer taraftan STA ile birlikte iki
ülke arasında yeni işbirliği alanları
da ortaya çıktı. Bunların başında
ise savunma sanayii geliyor. Zira
İngiltere’nin bu alanda sahip
olduğu köklü tecrübenin yanı sıra,
Türkiye’nin son dönemde özellikle
insansız hava araçları sektöründe
etkili bir aktör haline gelmesi ve
bu sektördeki ilerlemelerin İngiliz
hükümeti tarafından yakında
takip edilmesi dikkate alınırsa,
savunma sektöründe işbirliği
için geniş bir alan bulunduğunu
söyleyebiliriz. Bu bağlamda önceki
Başbakan Theresa May’in 2017
yılında Türkiye’ye gerçekleştirdiği
ziyarette Türk Havacılık ve Uzay
Sanayii (TUSAŞ) ile İngiliz savunma
şirketi BAE Systems arasında savaş
uçağı geliştirilmesi için birlikte
çalışma kararı alınmışsa da çeşitli
sorunlardan ötürü bu projede
ilerleme sağlanamadı. Haliyle
önümüzdeki süreçte iki ülkenin
genel olarak savunma sektörü ve
özel olarak savaş uçağı ve insansız
hava araçları gibi katma değeri

yüksek teknolojik projelerde
birlikte çalışması iki tarafa da yarar
sağlayabilir. Bu da ticaret hacmini
yeni sektörlerle çeşitlendirilebilir.
Aynı minvalde Türkiye ile
İngiltere’nin sadece karşılıklı
mal alım-satımında değil farklı
coğrafyalarda yatırım odaklı
işbirliğine de gitmesi taraflara
önemli kazanımlar sağlayabilir.
Örneğin İngiltere’nin yatırım
ve kredi finansmanı açısından
tecrübesi ile Türkiye’nin
tarım, imalat sanayi ve tekstil
sektörlerindeki birikimi özellikle
Afrika, Latin Amerika ve Güney
Asya gibi gelecek vaat eden
bölgelerde bir araya gelebilirse iki
ülke arasındaki ekonomik işbirliği
farklı sahalara da yayılabilir.
Özetle Türkiye ile İngiltere
arasında zaten uzun yıllardan
beri var olan yüksek ticaret
potansiyelinin serbest ticaret
anlaşmasının imzalanmasıyla
birlikte uygulama safhasına
geçtiğini söyleyebiliriz. Burada
AB ve Türkiye arasındaki Gümrük
Birliği’nin güncel dinamiklere
yanıt verme açısından zayıf
kaldığı dikkate alındığında, güncel
şartlara uygun şekilde hazırlanan
bu anlaşma önümüzdeki süreçte
iki ülkeye de kazanç sağlayacak
yeni bir zemin oluşturuyor. (SETA
uzmanları Hacı Mehmet Boyraz ve
Deniz İstikbal tarafından hazırlanan
analizden alıntıdır.)
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Bankacılık sektörü yurt
içi fonlama koşullarında
sıkılaşma bekliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası “Banka Kredileri Eğilim Anketi” sonuç raporunda “2021
yılının ilk çeyreğine ilişkin beklentiler, yurt içi fonlama koşullarında sıkılaşmanın, yurt dışı
fonlama koşullarında ise gevşemenin devam edeceği yönündedir” ifadesine yer verildi

T

CMB, bankaların 2020’nin
son çeyreğine ilişkin
değerlendirmeleri ve 2021’in
ilk çeyreğine dair beklentilerini
içeren Banka Kredileri Eğilim
Anketi’ni yayımladı.
Buna göre, 2020 yılının
dördüncü çeyreğinde, bankaların
işletmelere kullandırdıkları
kredilerden, uzun vadeli kredi
ve yabancı para cinsinden açılan
kredi standartlarında sıkılaşma
meydana gelirken, diğer kredi
türlerinde standartlar büyük
oranda aynı kaldı.
Bireysel krediler için
standartlar konut ve taşıt
kredi türlerinde aynı kalırken,
diğer bireysel kredilerde ise
gevşetildi. 2021 yılının ilk çeyreği
için bankaların beklentisi,
işletme kredilerinde, uzun
vadeli kredilerde standartların

sıkılaşacağı, diğer kredi türlerinde
büyük oranda aynı kalacağı
yönünde oldu.
Bireysel kredilerde ise
beklenti, konut ve taşıt kredi
türlerinde standartların temelde
aynı kalacağı, diğer bireysel
kredilerde ise standartların
sıkılaşacağı yönünde gerçekleşti.

İşletme kredilerinde
talebin artması
bekleniyor

Anket sonuçları kredi talebi
açısından incelendiğinde, 2020
yılının dördüncü çeyreğinde,
işletme kredilerinden küçük ve
orta ölçekli işletmelere verilen
kredilere ve Türk lirası cinsinden
açılan kredilere talep arttı, uzun
vadeli krediler ile yabancı para
cinsinden açılan kredilere ise
talep azaldı.

Bireysel kredi türlerinde
konut ve diğer bireysel kredi
taleplerinde azalış başlarken, taşıt
kredilerinde ise artış devam etti.
2021 yılının ilk çeyreğinde,
yabancı para cinsinden açılan
krediler ve uzun vadeli krediler
hariç diğer tüm işletme
kredilerinde talebin artması, tüm
bireysel kredilerde ise talebin
azalması bekleniyor.
Bankaların fon sağlama
imkanlarının gelişimi
incelendiğinde, yılın dördüncü
çeyreğinde yurt içi fonlama
koşulları sıkılaştı, yurt dışı
fonlama koşulları ise gevşedi.
2021 yılının ilk çeyreğine
ilişkin beklentiler, yurt içi fonlama
koşullarında sıkılaşmanın, yurt
dışı fonlama koşullarında ise
gevşemenin devam edeceği
yönünde oldu.
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Küresel gıda fiyatları 2020’de son üç yılın zirvesine çıktı

Küresel gıda fiyat endeksi, 2020’de
ortalama 97,9 puana ulaşarak son
üç yılın en yüksek seviyesine çıktı

B

irleşmiş Milletler Gıda ve
Tarım Örgütünden (FAO)
yapılan açıklamaya göre,
Aralık 2020’de dünya gıda
fiyatlarındaki yükselişte süt
ürünleri ve bitkisel yağlar başı
çekti.
Aralıkta ortalama 107,5
değerini alan endeks, aylık bazda
yüzde 2,2 yükseldi ve böylece
yükselişini üst üste 7 ay sürdürdü.
Geçen yıl 2019’a göre yüzde
3,1 yükselerek ortalama 97,9
puana ulaşan endeks, son üç
yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Söz konusu değer, gıda fiyat
endeksinin tarihi zirvesinin
kaydedildiği 2011 değerinin ise
yüzde 25 altında kaldı.

Bitkisel yağ fiyatları
en yüksek seviyede

Tahıl fiyat endeksi aralıkta
kasıma göre yüzde 1,1 artarken,
yıllık bazda yüzde 6,6 yükseldi.
Geçen ay buğday, mısır,
sorgum ve pirinç için ihracat
fiyatları, Rusya’nın yanı sıra
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Kuzey ve Güney Amerika’daki
büyüme koşulları ve mahsul
beklentilerindeki endişelerden
dolayı kısmen arttı. Yıllık bazda
2020’de pirinç ihracat fiyatları
2019’a göre yüzde 8,6, mısır ve
buğday için ise sırasıyla yüzde 7,6
ve yüzde 5,6 yükseliş kaydetti.
Bitkisel yağ fiyat endeksi
aralıkta yüzde 4,7 artarak Eylül
2012’den bu yana kaydedilen
en yüksek seviyesine çıktı.
Endeks, 2020’de bir önceki
yıla göre ortalama yüzde 19,1
arttı. Fiyatlar, palm yağı üreten
başlıca ülkelerde devam eden
arz sıkışıklığı ve Endonezya’daki
ihracat vergilerindeki keskin
artıştan etkilendi. Uluslararası
soya yağı fiyatları, Arjantin’deki
uzun süreli grevler nedeniyle
kısmen yükseldi.
Süt ürünleri fiyat endeksi
aralıkta yüzde 3,2 artarak
yükselişini 7’nci aya taşırken,
geçen yıl bu endeks 2019’a göre
yüzde 1 düştü. Okyanusya’ta
süt üretimindeki daha kuru ve

sıcak koşullar ve güçlü küresel
ithalat talebi nedeniyle tüm
kategorilerde artış yaşandı.

Et fiyatları yıllık
bazda düştü

Et fiyat endeksi de geçen ay
1,7 artarken, 2020 ortalaması
2019’a göre yüzde 4,5 geriledi.
Yükselişte, Orta Doğu’da artan
ithalat talebi, önemli üretici
ülkelerdeki yüksek iç satışlar ve
Avrupa’daki kuş gribi salgını ile
artan kümes hayvanı et fiyatları
etkili olurken, et fiyatlarında
yılın son aylarında toparlanma
kaydedildi.
Şeker fiyat endeksi ise
kasımdaki belirgin artışın
ardından aralıkta aylık bazda
yüzde 0,6 geriledi. 2020 yılı
boyunca, alt endeks 2019’a
kıyasla yüzde 1,1 arttı. Bu durum
Çin’in ithalatındaki büyük
artıştan etkilenirken, Brezilya
ve Hindistan’da artan üretim
beklentileriyle yukarı yönlü baskı
hafifledi.
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OECD, Türkiye
ekonomisine
ilişkin 2020
tahminini yukarı
yönlü revize etti
OECD, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Ekonomik İnceleme
Raporu’nda, ülke ekonomisinin 2020’de yüzde 0,2 daralacağını, 2021’de yüzde 2,6 ve
2022’de ise yüzde 3,5 büyüyeceğini öngördü

E

konomik İşbirliği ve
Kalkınma Örgütü (OECD),
Türkiye ekonomisine ilişkin
2020 daralma beklentisini yüzde
1,3’ten yüzde 0,2’ye revize etti.
OECD’nin Türkiye hakkında
her iki yılda bir hazırlanan
“Ekonomik İnceleme Raporu”
yayınlandı.
Türkiye’de Covid-19 salgınının
ilk dalgasının ardından yaşanan
toparlanmanın güçlü olduğuna
ancak ekonominin ters
rüzgarlarla karşı karşıya olduğuna
işaret edilen raporda, salgının
ekonomik faaliyet üzerindeki
etkisinin bölgedeki diğer ülkelere
göre daha sonra ortaya çıktığı
ancak keskin olduğu aktarıldı.

Sağlık altyapısına övgü

Raporda, Türkiye’nin güçlü
sağlık altyapısı ve hedefli
kısıtlamalar sayesinde Kovid-19
salgınının ilk dalgasında vaka
sayılarını etkili bir şekilde
kontrol altına almayı başardığı
kaydedildi.

Yetkililerin kurumsal likiditeyi,
istihdamı ve hane halklarının
gelirlerini korumak için bol
miktarda mali destek sağladığının
hatırlatıldığı raporda, mali
politikaların büyük bir kredi
genişlemesini teşvik ettiği ifade
edildi.
Raporda, Türkiye’nin nispeten
mütevazi sosyal güvenlik ağları
ve artan kurumsal borçları göz
önüne alındığında, Kovid-19
krizinden tam bir toparlanmanın
sağlanmasının zaman alacağının
beklendiği belirtildi.
Türkiye’nin Covid-19 krizine
sağlam kamu maliyesiyle
girdiğine işaret edilen raporda,
salgının para politikası
zorluklarını artırdığı aktarıldı.
Raporda, “Ekonominin girişimci
gücü, zorlu makro ekonomik
koşullar ve bölgesel jeopolitik
gerilimler altında bile dikkati
çekicidir.” değerlendirmesinde
bulunuldu.
Salgının üretken sektörlerdeki
finansal baskıları artırdığının altı

çizilen raporda, Türk firmalarının
ileri dijital teknolojileri
benimsemede geride kaldığı
uyarısında da bulunuldu.

Büyüme tahmini, 2021
için aşağı, 2022 için
yukarı yönlü revize edildi

Raporda, Türk ekonomisine
ilişkin beklentilere de yer verildi.
Buna göre, Türkiye ekonomisinin
2020’de yüzde 0,2 küçüleceği,
2021’de yüzde 2,6 ve 2022’de ise
yüzde 3,5 büyüyeceği öngörüldü.
OECD, 1 Aralık’ta yayımlanan
Geçici Dönem Ekonomik
Görünüm Raporu’nda, Türk
ekonomisinin 2020’de yüzde
1,3 daralacağını, 2021’de yüzde
2,9 ve 2022’de 3,2 büyüyeceği
tahmininde bulunmuştu. Ülkedeki
ortalama enflasyonun 2021’de
yüzde 12 ve 2022’de ise yüzde 10
olacağı tahmin edildi.
Türkiye’deki işsizlik oranının
da 2020’de yüzde 13,2, 2021’de
yüzde 13,7 ve 2022’de yüzde 14,5
olacağı öngörüldü.
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Yenilenebilir
enerji kaynaklarının
elektrik üretimindeki
payı geçen yıl
yüzde 42,4’e ulaştı
Türkiye’nin 2020 yılında yaptığı elektrik üretiminin 305 milyar kilovatsaat olduğu ve
üretimde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının yüzde 42,4’e ulaştığını belirtildi.

T

ürkiye’nin yenilenebilir
enerji kurulu gücünün 11
Ocak 2021 itibarıyla 49 bin
467 megavatı geçtiğini açıklandı.
2020’de Türkiye’nin elektrik
üretimi 305 milyar kilovatsaat
olup, üretimde ilk beş kaynak
yüzde 34,8 payla kömür, yüzde
25,6 payla hidroelektrik, yüzde
22,7 payla doğal gaz, yüzde 8,1
payla rüzgar ve yüzde 3,8 payla
güneş enerjisi oldu. Toplam
elektrik üretiminde yenilenebilir
kaynakların toplam payı ise
yüzde 42,4’e ulaştı.
2020’deki elektrik üretiminde
yenilenebilir enerjide en büyük
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paya sahip üç kaynak böylelikle
hidroelektrik, rüzgar ve güneş
enerjisi oldu. Geçen yıl toplamda
104,5 milyar kilovatsaat temiz
elektrik üretilirken 11 Ocak
2021 itibarıyla Türkiye’nin
elektrik üretim santralleri kurulu
gücü 96 bin megavatı geçti.
Yenilenebilir güçte en büyük 3
kaynağı, 31 bin 160 megavatla
hidroelektrik santralleri (HES), 8
bin 878 megavatla rüzgar enerjisi
santralleri, 6 bin 623 megavatla
güneş santralleri oluşturdu.
Türkiye, hidroelektrik enerji
kurulu gücünde halen Avrupa’da
2’nci, güneş enerjisi gücünde

6’ncı ve rüzgar enerjisi gücünde
ise 7’nci sırada.
Türkiye’nin elektrik üretiminin
2019’da yüzde 29,5’i, 2020’de
ise yüzde 25,6’sı hidroelektrik
santrallerinden sağladı.
Hidroelektrik santrallerden
geçtiğimiz iki yılda sağlanan
88,6 ve 78,1 milyar kilovatsaatlik
elektrik üretimiyle 2 yılda
tutarı 7,5 milyar dolara ulaşan
enerji ithalatı önlendi. HES’lerin
öncülüğünde diğer yenilenebilir
kaynakların da geliştirilmesi
Türkiye’nin temiz enerji
hedeflerine ulaşmasında çok
önemli bir rol oynuyor.
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S&P: Çin'deki üretim artıyor
ama tüketim yok
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Çin’deki tüketicilerin
hala temkinli olduğunu ve finansal koşulların 2020’nin sonunda sıkı olmaya devam ettiğini,
bu durumun toparlanmanın ivmesini sınırlayacağını belirtti.

S

&P’den yapılan açıklamada,
Çin’in 2020’de yüzde 2,3
büyüdüğü, bunun küresel
büyümeyi 6 puanın üzerinde
bir farkla geride bırakabileceği
anlamına geldiği aktarıldı.
Açıklamada, “Çin’deki
tüketiciler hala temkinli
davranıyor ve finansal koşullar
2020’nin sonunda sıkı olmaya
devam etti. Bu, toparlanmayı
rayından çıkarmayabilir ancak
ivmesini sınırlayacaktır” denildi.
Çin’in ekonomik
toparlanmasının kayda değer
olduğu ancak tamamlanmadığına
işaret edilen açıklamada, ülke
ekonomisinin 2021’de yüzde
7 büyümesinin öngörüldüğü
kaydedildi.
Açıklamada, söz konusu
tahmine yönelik temel yukarı
yönlü risklerin, hükümetin yüzde
8’e yakın büyüme hedefi ve
makro politikaların bu hedefe
ulaşmak için belirlenmesi olduğu
bildirildi.
Perakende satışların, geçen
yıl aralıkta yüzde 5’in altına
indiği ve Kovid-19 salgını öncesi

yüzde 8 civarında seyreden
seviyelere dönmediği hatırlatılan
açıklamada, geçen yılın başındaki
gelir şokunun henüz tam olarak
hafiflemediği aktarıldı.

İşsizlikte düşüşün
sürmesi bekleniyor

Öte yandan Çin’deki yerel
haber kaynaklarında, 2020’nin
ilk çeyreğinde ülkede yaklaşık
5 milyona yakın kişinin işini
kaybettiği belirtilirken, neredeyse
1,4 milyar nüfusa sahip ülkede
işsizlik oranı 2019’da yüzde 3,6
düzeyinde gerçekleşmişti.
Açıklanan verilere
bakıldığında, geçen yıl ocakta
yüzde 5,2 olan işsizlik oranı,
şubatta yüzde 6,2’ye çıktı ve
bu rakam 2020’nin en yüksek
seviyesi olarak kayıtlara geçti.
Nisandan itibaren kademeli
düşüşle kasımda yüzde 5,2’ye
kadar gerileyen Çin işsizlik
oranının, 2021’de yeniden yüzde
3,6 düzeyine gerileyeceği tahmin
ediliyor.
Kamu borcunun milli
gelir içindeki payının 2019’da

bulunduğu yüzde 52,6
düzeyinden geçen yıl yüzde 61,7
seviyesine yükseldiği görülüyor.
IMF tahminlerine göre, oranın
2021’de de yukarı yönlü trendini
sürdürerek yüzde 66,5’e çıkması
bekleniyor.
Uluslararası Para Fonu (IMF)
verilerine göre de 2019’da yüzde
6,1 büyüyen Çin ekonomisi, 2020
genelinde sadece yüzde 1,9
genişleyebilecek. Ülkenin bu yıl
ise yüzde 8,2 ile ortalamaların
üzerinde büyüme kaydetmesi
bekleniyor.
IMF tahminlerine göre, Çin’in
2021 yılında ihracatı yüzde
10 ve ithalatı yüzde 7,8 artış
kaydedecek.
Ancak gelinen noktada,
Çin’de Covid-19 vaka sayılarının
artışa geçtiği, bu kapsamda
Şunyi semtinde acil durum ilan
edildiği, aşı vurulan kişi sayısının
ise 12-15 milyon civarında
bulunduğu belirtiliyor. Covid19’un ortaya çıktığı ülkede
bugüne kadar 89 bine yakın
vaka tespit edildi, 4 bin 635 kişi
hayatını kaybetti.
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“Dijital
Avro”
geliyor
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, “Dijital Avro” konusunda kamuoyu
görüşü alındığını ve ECB’nin beş yıl içinde Dijital Avro ihracı yapacağını söyledi.

L

agarde, Reuters haber ajansı
tarafından düzenlenen
“Geleceği Yeniden
Düşünmek” temalı çevrim
içi konferansta, Covid-19’un
ekonomiye etkisi, dijital paralar
ve Avro Bölgesi ekonomisine
ilişkin değerlendirmelerde
bulundu.
Ekonomik görünümün Covid19’un yayılmasını önlemek için
uygulanan kısıtlamalara rağmen
hala sağlam olduğunu vurgulayan
Lagarde, ECB’nin Avro
Bölgesi’ndeki ekonomik büyüme
için son öngörülerinin, yeniden
artan Covid-19 vaka sayılarına ve
yenilenen kısıtlamalara rağmen
hala çok açık bir şekilde “makul”
olduğunu söyledi.
Lagarde, ABD seçimleri,
Brexit’te AB ile bir ticaret
anlaşması yapılması, Covid-19
aşılarının onayı ve uygulanmaya
başlanması da dahil daha önce
ekonomik görünümü gölgeleyen
belirsizliklerin çoğunun artık
ortadan kalktığına işaret ederek,
bu yıl için öngörülen yüzde
3,9’luk GSYH artışının bugün hala
geçerli olduğunu kaydetti.
ECB’nin, en son Aralık
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2020’de yayımlanan ekonomik
görünüm raporunda, Kovid19’a karşı kısıtlamaların bu yılın
ilk çeyreğinin sonuna kadar
süreceğini öngördüğünü bildiren
Lagarde, “Marttan sonra üye
devletlerin kısıtlamalara devam
etmeleri gerekirse bu endişe
verici olur” dedi.

“Bitcoin, bazı kınanması
gereken faaliyetleri
kolaylaştırıyor”

Christine Lagarde, Covid-19’un
sebep olduğu sağlık ve ekonomik
krizin devam etmesi nedeniyle
hala parasal ve mali desteğe
ihtiyaç duyulduğunu, gerektiği
sürece uygun parasal koşulları
sürdüreceklerini ifade etti.
Son haftalarda değerini
hızlı bir şekilde artıran dijital
para birimi Bitcoin konusuna
de değinen Lagarde, “Bitcoin
spekülatif bir varlık” ifadesini
kullandı. Lagarde, Bitcoin’in bazı
kınanması gereken faaliyetleri
kolaylaştırdığını savundu.
Bitcoin için düzenleyiciye
ihtiyaç olduğunu dile getiren
Lagarde, dijital para birimi
konusundaki düzenlemelerin

küresel ölçekte kabul görmesi
gerektiğini söyledi.
ECB’nin olası “dijital avro”
ihracına yönelik kamuoyu görüşü
alınmasının tamamlandığını
bildiren Lagarde, “Dijital bir
avromuz olacak. Bunun ihracının
5 yıldan fazla sürmeyeceğini
umuyorum. Bizim için bunun
mantıklı bir tercih olduğundan
emin olmak biraz zaman alacak”
diye konuştu.

Ödemelerin
gizliliği talebi

ECB’den yapılan açıklamada
da “dijital avro” ihracına yönelik
12 Ekim’de başlatılan çevrim
içi ankete 8 bin yanıt geldiği
belirtilerek, anket verilerinin
öncü analizlerinde, “ödemelerin
gizliliğinin” potansiyel bir dijital
avronun talep edilen özellikleri
arasında yüzde 41 ile en yüksek
sırada yer aldığı, bunu yüzde
17 ile “güvenlik” ve yüzde 10 ile
“Avrupa çapında erişim talebinin”
izlediği kaydedildi.
Açıklamada, dijital avro
konusunda detaylı bir raporun
ilkbaharda yayımlanacağı
bildirildi.
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Enflasyonda yılsonu beklentisi yüzde 11.15
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Beklenti Anketi’ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat
Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 11,15 oldu.
Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör
temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 63
katılımcıyla gerçekleştirdiği “2021 yılı Ocak
ayı Beklenti Anketi”ni yayımladı. Aralıkta
yüzde 1,29 olan ocak ayı TÜFE beklentisi, bu
anket döneminde yüzde 1,35’e yükseldi. Cari
yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 11,15 oldu.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde
10,84’ten 10,53’e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,24’ten 9,14’e geriledi.
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi
8,3733’ten 8,0874’e gerilerken, 12 ay sonrası
dolar/TL beklentisi ise 8,1605 oldu.
Bir önceki anket döneminde 22,4 milyar dolar
olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 24 milyar dolara yükseldi. Gelecek yıl cari işlemler
açığı beklentisi ise 22,3 milyar dolar olarak hesaplandı.
Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2021 büyüme

beklentisi yüzde 3,8’den yüzde 3,9’a çıkarken, 2022
yılı büyüme beklentisi yüzde 4,3 oldu.
Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama
maliyeti beklentisi yüzde 16,07’den yüzde 17’ye çıktı.
TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari
ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 17 ve
yüzde 13,28 olarak kayıtlara geçti.

Fed enflasyonda sorun
görmedikçe faizi artırmayacak
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell,
enflasyonda sorun görmedikçe faizleri yükseltmeyeceklerini belirterek, “Faiz oranlarını artırma zamanı
geldiğinde bunu kesinlikle yapacağız ama bu zaman
yakın değil.” ifadesini kullandı. Esnek ortalama enflasyon hedefinin bankanın belirli bir matematik formülüne bağlı olmayacağı anlamına geldiğini açıklayan Powell, yeni enflasyon hedefinin inandırıcı olması
için enflasyonun bir süre yüzde
2’nin üzerine çıkmasına izin verilmesi gerektiğini belirtti.
Powell, enflasyonda sorun
ya da dengesizlikler görmedikleri sürece faizi artırmayacaklarını vurgulayarak, “Faiz oranlarını artırma zamanı geldiğinde
bunu kesinlikle yapacağız ama
bu zaman yakın değil” değerlendirmesinde bulundu.

Ekonominin bankanın hedeflerinden uzakta olduğuna işaret eden Powell, hedeflere güçlü bir şekilde
bağlı olduklarını ve para politikası araçlarını bunu
gerçekleştirene kadar kullanacaklarını ifade etti.
Varlık alımları konusunda iletişim kurarken çok
dikkatli olmaları gerektiğinin bilincinde olduklarını
dile getiren Powell, faiz oranları ve varlık alımlarına
ilişkin yönlendirmenin zamana değil sonuca dayalı
belirlendiğini kaydetti.
Powell, varlık alımlarının azaltılması konusunda
çok şeffaf olacaklarının
altını çizerek, “Kamuoyuyla çok net bir şekilde
iletişim kuracağız ve bunu
varlık alımlarını kademeli
bir şekilde azaltmayı aktif
olarak değerlendirmeden
önce yapacağız.” dedi.
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Fitch Ratings Türkiye’de büyümenin
hız kazanmasını bekliyor
Fitch Ratings Direktörü Winslow, “Kovid-19 aşılamaları güveni desteklerken, kısıtlamaların
azaltılması, Avrupa’da toparlanmanın ivmelenmesiyle, bu yılın ilk yarısından itibaren
Türkiye’de büyümenin hız kazanmasını bekliyoruz” dedi

U

luslararası kredi
derecelendirme
kuruluşu Fitch Ratings
Direktörü Douglas Winslow,
Türkiye ekonomisinin 2021
yılındaki görünümü ve kredi
derecelendirme kuruluşunun
beklentilerine ilişin açıklamalarda
bulundu.
Winslow, “Kovid-19
aşılamaları güveni desteklerken,
kısıtlamalarını azaltılması,
Avrupa’da toparlanmanın
ivmelenmesiyle, bu yılın ilk
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yarısından itibaren Türkiye’de
büyümenin hız kazanmasını
bekliyoruz. 2021 yılında Türkiye
ekonomisinin yüzde 3,5
seviyesinde büyüme göstermesini
öngörüyoruz” değerlendirmesini
yaptı.
Türk ekonomisinin 2020
yılında yüzde 0,2 seviyesinde
büyüme gösterdiği tahmininde
bulunan Fitch Ratings Direktörü
Winslow, Türkiye’ye ilişkin
büyüme tahminlerinin 19 Şubat
tarihinde ülke not ve görünümüne

ilişkin değerlendirme kapsamında
ve mart ayında yayımlanacak olan
“Küresel Ekonomik Görünüm”
raporu çerçevesinde yeniden
değerlendirilebileceğini hatırlattı.

Türkiye’de cari açığın
azalması bekleniyor

Winslow, “Reel efektif kur, ki
değer kaybı 2020 yılında yüzde
18 seviyesindeydi, Türkiye’nin
toplamda ihracattaki rekabeti son
yıllarda yardımcı oldu. Turizmin
toparlanması, ihracatta talebin
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artması ve yakın zamanda yapılan
politika sıkılaştırmaları, 2020
yılının ilk 11 ayında GSYH’nin yüzde
5,2’si seviyesinde olan cari açığın
önümüzdeki dönemde azalmasını
sağlayacaktır. 2021 yılında cari
açığın GSYH’ye oranının yüzde
3,5, 2021 yılında ise yüzde 2,4’e
gerilemesini bekliyoruz” ifadelerini
kullandı.
Winslow konuşmasına şöyle
devam etti:
“Yeni Merkez Bankası Başkanı
yönetimindeki kısmen daha
Ortodoks politikalar ılımlı sermaye
akışlarını cesaretlendirebilir.
Bu unsurlar Türkiye’nin dış
finansmanının dengelenmesini
desteklerken, biz ülkenin büyük
dış finansman gereksinimine
kıyasla düşük seviyede olan döviz
rezervlerinde yakın vadede belirgin
bir artış beklemiyoruz.”

TCMB’nin para politikaları

TCMB’nin para politikalarını
da değerlendiren Winslow,
“Merkez Bankası’nın faiz oranlarını
yükseltmesi ve öngörülebilirliği
artıran tek fonlama oranı kullanmak
konusundaki kararlılığı, parasal
politika kredibilitesini artırmak
yönünde bir adım. Fakat bunu
yeniden inşa etmek zaman
alacaktır” ifadelerini kullandı.
Winslow, Fitch’in Türkiye’de
enflasyonun 2021 yılı sonunda
yüzde 10,5, 2022 yılının sonunda
ise yüzde 9,5 seviyesinde
gerçekleşmesinin beklendiğini
belirtirken uygulanan politika
faizinin bu yıl yüzde 13, gelecek yıl
ise yüzde 12 olması durumunda,
bunun yaklaşık yüzde 2,5
seviyesinde reel faize denk gelmiş
olacağını ekledi.
Winslow, “Yaz döneminde kamu
bankalarının yüksek seviyedeki
kredileri de dahil olmak üzere
verilen güçlü politika destekleri,
geçen yılın üçüncü çeyreğinde
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH)
artmasını sağlarken, teşvikler cari
açığı artırarak kısmen Türkiye’nin

IMF’den güçlü mali ve parasal
desteği sürdürme çağrısı
Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, küresel ekonomiye
ilişkin belirsizliğin devam ettiğini belirterek, ülkelerin mali ve parasal
desteği güçlü bir şekilde sürdürmesi gerektiğini ifade etti

Uluslararası Para Fonu
(IMF) Sözcüsü Gerry
Rice, video konferans
yöntemiyle düzenlediği
basın toplantısında,
küresel ekonominin kritik
bir dönemeçte olduğunu
söyledi. Ülkelerin krizin
derinliklerinden çıkmaya
başladığına işaret eden Rice,
ancak Covid-19 vakalarındaki
artışın toparlanmanın
ne kadar zor ve belirsiz
olacağını gösterdiğini dile
getirdi.
Görünüm raporu güncellenecek
Rice, ekonomik görünüme yönelik halen büyük bir belirsizlik olduğunu
vurgulayarak, “Yani, çabalarımızdan vazgeçmenin zamanı değil. Politika
müdahalesi birçok yönden benzersiz, mali ve para politikası çabalarına
bakarsanız güçlü olmuştur ve güçlü olmaya devam etmesi gerekir” dedi. Dünya
Ekonomik Görünüm raporunun 26 Ocak’ta güncellemesinin yayımlanacağını
belirten Rice, raporun son gelişmeleri yansıtacak küresel ekonomik tahminleri
içereceğini aktardı. IMF, Ekim 2020’de yayımladığı son raporunda, küresel
ekonomideki daralmanın özellikle gelişmiş ekonomilerde tahminlerden iyi gelen
ikinci çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerinin etkisiyle öngörülenden
daha az olacağını belirterek, dünya ekonomisinin 2020’de yüzde 4,4
küçülmesinin, 2021’de ise yüzde 5,2 büyümesinin beklendiğini bildirmişti.

dış finansmanını zayıflattı”
yorumunu yaptı.

Not ve görünümü
etkileyebilecek unsurlar

Gelecek dönemde Türkiye’nin
kredi notu ve görünümünü
olumlu yönde etkileyebilecek
unsurlara da değinen Winslow,
“İlerleyen dönemde enflasyonun
sürdürülebilir şekilde azaltılması,
parasal politika kredibilitesini
yeniden inşa edilmesi pozitif
reyting eylemini etkileyebilecek
bazı kilit unsurlar arasında yer
alıyor. Ya da Türkiye’nin dış
finansmanını sürdürülebilirliği
konusunda güvenin artması,
yerli tasarrufların artırılması,

dolarizasyonun azaltılması,
büyümenin kredi büyümesine ve
dış borçlanmaya daha az bağımlı
olması gibi unsurlar” diye konuştu.
Öte yandan Winslow, Türkiye’nin
ilerleyen dönemde ani dış
finansman riskleri karşılaşmasının,
dış finansman dengesizlerinin
artıracak şekilde politika
genişlemesine gitmesinin, kredi
büyümesinin sürdürülemeyecek
boyutlarda olmasının, bankaların ve
şirketlerin dış borçlarını çevirmekte
zorlanmasının, Türk lirasına güvenin
azalmasının, sermaye çıkışının
ve dolarizasyonun artmasının
kredi notunun potansiyel olarak
düşürülmesine neden olabilecek
unsurlar arasında olduğunu belirtti.
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Aşağıdaki görseli QR tarama uygulamasında görüntüleyerek, Araştırma Müdürlüğü
2017 Ekim ayı Ekonomik Bültenine erişebilirsiniz:

Görseli QR tarama uygulamasında görüntüleyerek,
EBSO Araştırma Müdürlüğü 2021 Ocak ayı
Ekonomik Bültenine erişebilirsiniz.

Küresel ekonomide toparlanmanın
uzun vadeye yayılması bekleniyor

D

ünya genelinde aşılama
çalışmaları hız kazanırken,
aşı uyum takvimindeki
gecikmeler, sürece ilişkin
belirsizlikleri artırıyor. Artan
belirsizlikleri dikkate alan
IMF, küresel ölçekte mali ve
parasal desteğin sürdürülmesi
çağrısında bulundu. Vaka
sayılarının kesin ve nihai biçimde
azalmasına ilişkin hala netliğin
bulunmadığını ifade eden IMF,
dolayısıyla küresel ekonomideki
toparlanmanın da uzun vadelere
yayılacağını ve teşviklerin devam
etmesi gerektiğini belirtti.
Uluslararası Kredi
Derecelendirme Kuruluşu Fitch
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Ratings, toplam küresel kamu
borcunun 2020’de 10 trilyon
Dolar artarak 77,8 trilyon
Dolar’a ulaştığını açıkladı. Artan
sağlık harcamaları ve teşvikler
yüzünden rekor düzeye çıkan
küresel kamu borçların, mali
desteklerin devam etmesi
mecburiyeti sebebiyle 2021’de
yeni bir rekor kırması bekleniyor.
Fitch Ratings yaptığı bir diğer
açıklamada, küresel ekonomide
2021’in gelişen ekonomilerin
yılı olacağını ve bu yıl gelişen
ekonomilere yönelik sermaye
akışının artacağını açıkladı.
Sermaye akışının artması, gelişen
ekonomilerin para birimlerinin

de güçleneceğine işaret ediyor.
Bu açıdan, son yıllarda kan
kaybeden gelişen piyasa para
birimleri, 2021’de dikkat çekici
toparlanmalar kaydedebilir.
ABD’de Trump taraftarlarının
Kongre Binası’na gerçekleştirdiği
saldırı, ülkede olduğu kadar
dünyada da şok etkisi yarattı.
Demokrasi, barış ve güvenlik
adına endişeleri artıran
saldırılar, pek çok tartışmayı da
beraberinde getirdi. Donald
Trump’ın Twitter hesabının
askıya alınmasının her şeye
rağmen düşünce özgürlüğüne
aykırı olarak değerlendirilmesi,
piyasalarda olumsuz karşılandı
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ve Twitter hisselerinin rekor
düzeyde düşmesine sebep oldu.
Bununla birlikte, veri güvenliğine
ilişkin duyulan endişeler de, sosyal
medya şirketlerinin hisselerinde
değer kaybı yarattı.
Petrol İhraç Eden Ülkeler
Örgütü (OPEC), küresel petrol
talebinde risklerin aşağı yönlü
olduğunu ve 2021’de Brent fiyatının
ortalamasının düşük seyirde
kalmaya devam edileceğinin
öngörüldüğünü açıkladı. OPEC üye
ülkelerin çoğunun Şubat ayında
yapılması planlanan arz artışına
karşı çıkmaları da, fiyatların düşük
seyredeceği yönündeki sinyalleri
güçlendiriyor.

ABD

ABD, Kongre Binası saldırıları
sebebiyle politik açıdan oldukça
karmaşık günler geçirirken,
başkanlığa seçilen Biden, pandemi
ve ekonomik krizle mücadele
kapsamında, 1,9 trilyon Dolar’lık
yeni bir destek paketi önerisi
açıkladı. Salgınla mücadele ve aşı
çalışmalarının yanında, işletmelere
ve vatandaşlara doğrudan nakdi
yardım ayrılmasını da öngören
teşvik paketinin hazırlanmasında,
aşılama çalışmalarının
planlanandan daha uzun vadelere
yayılması ve vakaların artmaya
devam etmesi etkili oldu.
Amerikan Merkez Bankası
(FED), enflasyonda sorun ve
dengesizlikler gözlenmediği
sürece faizlerin yakın zamanda
yükseltilmeyeceğini açıkladı. FED
diğer taraftan, aşı çalışmalarının
umutları artırsa da, vaka
sayısındaki artışın devam etmesinin
iyimserliği azalttığını ve tüketici
talebinin düşük seyrini koruduğunu
belirtti.
Yeni Başkanlık dönemi
ile birlikte güven ortamının
artacağından yola çıkarak daha
iyimser bir tutum içerisinde olan
Morgan Stanley ise 2021’de ABD
ekonomisinin yüzde 3,9 olan
büyüme beklentilerinden daha iyi

bir performans kaydederek, yüzde
5,9 büyüyeceğini öngörüyor.
Kasım ayında ABD dış ticaret
açığı, yıllık bazda yüzde 8 gibi
rekor seviyede artarak yaklaşık son
15 yılın en yüksek düzeyine ulaştı.
68,1 milyar Dolar’a yükselen dış
ticaret açığı, pandeminin ABD’nin
ihracat ve ithalatı üzerindeki
etkisini sürdürdüğünü gösteriyor.

Euro Bölgesi | AB

AB Komisyonu, Euro Bölgesi
için ekonomik büyüme tahminini
yüzde 6,1’den yüzde 4’e indirirken,
Bölgenin pandemi öncesi döneme
dönüşünün iki yılı bulacağını
öngörüyor. Mutasyon haberleri
ve aşılama çalışmalarının uzun
vadelere yayılacağı yönündeki
eğilimler büyüme öngörüsünde
revizyona gidilmesine sebep oldu.
Komisyon bunun yanında 2021’de
şiddetli ekonomik daralmanın
etkilerinin giderek azalacağını,
tüketim ve yatırımların artması ile
büyüme yoluna girileceğini belirtti.
Pandemi nedeniyle yeni
olası destekler gündemdeyken,
Euro Bölgesi’nin kamu borcu
ise artmaya devam ediyor.
AB Komisyonu, aşı çalışmaları
başlamış olsa da, sert karantina
tedbirlerinin, yeni destekler
açıklanmasını mecbur kıldığını,
bunun da kamu borcunu artırdığını
ifade etti.
Avrupa Merkez Bankası (ECB),
döviz kurundaki gelişmelere
ilişkin risklerin enflasyon
görünümü üzerinde olumsuz
etkiler yapabileceği konusunda
belirsizlikler olduğunu belirtti. Euro
kurundaki yükselişin enflasyon
düşüşünü hızlandırdığını belirten
ECB, ayrıca tüm sektörlere kredi
akışı sağlamak ve ekonomiyi
desteklemek için ek para politikası
uygulanmasının gerekli olduğunu
belirtti.

Almanya

Pandeminin etkisiyle,
Almanya ekonomisi 11 yıl

aradan sonra ilk kez daraldı ve
2020’de yüzde 5 küçüldü. Söz
konusu daralma büyük ölçüde,
şirket ve tüketici faaliyetlerinin
kısıtlamasından kaynaklandı.
Diğer taraftan, pandeminin çok
daha olumsuz koşullara sahip
olmasına rağmen yüzde 5’lik
daralmanın global finansal krizin
yaşandığı 2009’daki yüzde 5,7’lilk
daralmadan daha düşük olması,
Almanya’nın krizle mücadele
konusunda ciddi anlamda yol kat
ettiğini gösteriyor.
Almanya’da Kasım’da yüzde
-0,3 olan yıllık enflasyon, Aralık’ta
değişmeyerek sabit kaldı ve son
6 yılın en düşük seviyesinde
kalmaya devam etti. Enflasyonun
gerilemesinde, özellikle düşen
enerji fiyatları ve güçlenen
Euro kuru etkili oluyor. Tüketim
mallarındaki KDV indirim desteği
de, enflasyon düşüşünde etkili
oldu. Diğer kalemlerde düşüş
yaşanırken, gıda fiyatlarında ise
yüzde 0,5 gibi kısmi bir artış
yaşanması da dikkat çekti.
Pandemi ile mücadeledeki
başarılı adımlarıyla örnek
gösterilen Almanya Başbakanı
Angela Merkel, 2021 yeni yıl
konuşmasında pandeminin
tarihi bir kriz olduğunu bir kez
daha yineleyerek, söz konusu
mücadelenin yüzyılın siyasi, sosyal
ve ekonomik bir görevi olduğunu
belirtti. Görevi devretmeye
hazırlanmasıyla itibariyle son yeni
yıl konuşması yaptığını ifade eden
Merkel, 2021’inekonomik yönden
zor geçmeye devam edeceğini
ancak her zamankinden daha
umutlu olunması gerektiğini
vurguladı.

Britanya

Mutasyonlu virüs sebebiyle
vaka sayıları rekor düzeyde
artan ve sınırlarını kapatan
Britanya’da bir kez daha tam
karantina uygulamasına gidildi.
Yeni karantina sürecinde zorlanan
işletmeler için ise 4.6 milyar
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Sterlin’lik yeni bir destek paketi
açıklandı.
Fitch Ratings ülkenin kredi
notunu AA- olarak teyit etti ve
not görünümünü negatif olarak
belirledi. Kuruluş, artan kamu
borçluluğuna rağmen, Britanya’nın
sermaye piyasalarının derinliğinin
ve finansal enstrümanlardaki
çeşitliliğin, koruyucu bir kalkan
işlevi gördüğünü ve olumsuzlukları
dengelediğini ifade etti.
Brexit döneminin en önemli
adımlardan olan ve müzakereleri
uzun süredir devam eden ABBritanya Ticaret ve İşbirliği
Anlaşması, iki tarafın da
mutabakata varmasıyla imzalandı.
Anlaşması kapsamında, iki taraf
arasında eşit rekabet ortamının
sağlanması adında gümrük vergisi
ve kota olmadan ticarete devam
edilmesine karar verildi.
Ülkede konut fiyatlarının
2020’de ortalama yüzde 7,3
yükselişle son 6 yılın en yüksek
artışını kaydettiği açıklandı.
Pandemi desteklerinden olan konut
sektörünü canlandırmak amacıyla
satışlarda emlak işlem vergisi
muafiyeti getirilmesiyle artan konut
fiyatlarında, 2021’de ise yüzde2-5
bandında düşüş bekleniyor.

Japonya

Japonya’da artan vakalar
üzerine, Hükümete olağanüstü hal
çağrısı yapılması sonrası, 4 eyalette
süren uygulamaya 7 eyaletin
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daha dahil edileceği bildirildi.
Böylece, ülke ekonomisinin toplam
üretiminin yüzde 60’ını oluşturan
11 eyalet OHAL kapsamına alınıyor.
Özellikle, ülkenin ekonomik ve
finansal merkezi konumundaki
Tokyo’daki vaka artışları, OHAL
sürecini hızlandırdı. Yeni kararla
birlikte, Japonya ekonomisi
2021 ilk çeyrekte beklentilerden
daha olumsuz bir performans
sergileyebilir.
Japonya ekonomisine dair
2021’e yönelik değerlendirmelerde
bulunan, Başbakan Suga Yoşihide,
ülkede aşılanma çalışmalarının
hız kazanarak vakaların en yakın
zamanda kontrol altına alınacağını,
2021 yılının daha olumlu bir yıl
olacağını belirtti. İklim değişikliği
ile mücadele kapsamında da,
yenilenebilir enerji kaynaklarının
2021’de yaygınlaştırılması
bekleniyor.
Diğer taraftan Başbakan,
ülke ekonomisine büyük katkı
sağlayacak olan ve pandemi
nedeniyle ertelenen Tokyo
Olimpiyatları ve Paralimpik
Oyunlarının düzenlenmesine
yönelik kararlılığın sürdürüldüğünü
açıkladı.

Çin Halk Cumhuriyeti

Çin ekonomisi 2020
dördüncü çeyrekte yüzde 6,5 ile
beklentilerden daha güçlü büyüme
kaydetti. Böylece, 2020 yılı yüzde
2,3 büyüme ile kapatılmış oldu. Pek

çok ülkedeki daralmanın aksine
Çin’in pozitif büyüme kaydetmesi,
kalabalık nüfusuna rağmen hem
sağlık yönünden hem de ekonomik
açıdan pandemiyi en hızlı atlatan
ülke olduğu görüşünü bir kez
daha destekledi. Ekonomistler,
2021’de ise büyümenin yüzde 8,4’e
yükselmesini bekliyorlar.
Bir diğer olumlu gösterge
olarak, Çin’in Aralık ayı ihracatının
yıllık bazda yüzde 18,1 oranında
artmasıyla, rekor düzeyde dış
ticaret fazlası kaydedildi. İhracat
artışında, karantina uygulamaları
sebebiyle evden çalışmayı
sağlayacak teknolojilere ve sağlık
ekipmanlarına olan küresel talep
artışı etkili oldu. Çin’in teknoloji
alanındaki yatırımlarını artırmaya
devam etmesi, ihracatında yeni
rekorlar kırılmasını sağlayabilir.
İhracattaki rekor artış ve
teknoloji alanındaki hamleler,
Çin piyasalarında da olumlu
karşılanıyor. Çin’in hisse piyasaları
göstergesi son 13 yılın en yükseğine
ulaştı. Çin’deki hisse senedi endeks
göstergelerinin Mart’tan beri
yaklaşık yüzde 50 yükselmesi de,
piyasalardaki değer artışını açık
biçimde yansıtıyor.
Çin’in AB ile ilişkilerinde yeni
bir sayfa olarak değerlendirilen ve
7 yıldır müzakereleri sürdürülen
karşılıklı yatırım anlaşmasında
ön uzlaşmaya varıldığı açıklandı.
2022’de yürürlüğe girmesi
planlanan anlaşma ile her iki
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piyasaya da erişimi serbestleştirme
hususunda ticareti ve ekonomik
ilişkilerin güçlendirilmesini içeriyor.

Hindistan

Hindistan’da pandeminin
yarattığı olumsuzluklar, etkisini
artırarak sürüyor. Aralık ayında
işsizlik oranı yüzde 9,1 ile çift
haneye yaklaşırken, 2020’nin son
çeyreğinde ülke genelinde 9 milyon
kişinin işinin kaybettiği açıklandı.
Özellikle, kadın istihdamındaki
düşüş ekonomik olduğu kadar
sosyolojik bir sorun olarak da
ülkenin geleceğini riske ediyor.
Hindistan Merkez Bankası,
ülke ekonomisinin 2020 mali
yılında yüzde 7,5, Hindistan
İstatistik Kurumu ise yüzde 7,7
oranında daralacağını öngörüyor.
Ancak, ekonomistler söz
konusu daralmanın Hindistan
ekonomisindeki özellikle son
aylarda artan bozulmayı tam olarak
yansıtamadığını ve daralmanın çift
haneyi bulabileceğini ifade ediyor.
2021’de Hindistan ekonomisinde
kalabalık nüfusun aşılanmasının
alacağı uzun vade sebebiyle
pandemi ile mücadele etkili olacak.
Bunun yanında, Çin ile artan askeri
ve ticari gerginliklerin seyri de
2021’de Hindistan ekonomisine yön
verecek.

Brezilya

Brezilya’da 2020 yıllık
enflasyonu yüzde 4,5 olarak
açıklandı. Beklentilerden daha
olumsuz gerçekleşen enflasyon,
pandemiye rağmen piyasalarda
olumsuz karşılandı. Özellikle, gıda
fiyatlarının yüzde 14 artışla, yaklaşık
son 20 yıllık sürecin en hızlı
yükselişini kaydetmesi endişelere
sebep oldu. Pandeminin ve diğer
konjonktürel faktörlerin etkisiyle
2021’nin özellikle ilk aylarında
enflasyonda yeni rekorlar kırılabilir.
Yaşanan olumsuzluklara ve
pandeminin etkilerine rağmen,
Brezilya’da dış ticaret fazlası
2020’de yıllık bazda yüzde 6,2 artış

kaydetti. 2020’de ihracatın yüzde
6 oranında daralmasına karşılık,
ithalatın yüzde 9,7 oranında
daralması, dış ticaret fazlası
verilmesinde etkili oldu. Özellikle,
Aralık ayında Brezilya tarım
ürünlerine yönelik küresel talebin
artması, ihracattaki düşüşü frenledi.
Brezilya ile Hindistan yeni
bir serbest ticaret anlaşması
geliştirme yönünde müzakerelere
başladı. Ticaret savaşları ile
birlikte, bölgesel işbirliklerinin
güçlenmesine örnek gösterilen
söz konusu girişim, aynı zaman
Asya-Latin Amerika ticaretinin
geliştirilmesi açısından da dikkat
çekici bir gelişme olabilir.

Güney Kore

Güney Kore Merkez Bankası,
gerçekleştirdiği güncel para
kurulu politikası toplantısında faiz
oranında değişikliğe gitmeyerek
yüzde 0,50 oranında sabit bıraktı.
Pandeminin seyri ve muhtemel
mutasyon vakaları, 2021’nin
özellikle ilk çeyreğinde piyasaları
olumsuz etkileyerek yeni kararlar
alınmasını gerektirebilir.
Merkez Bankası’nın yabancı
para rezervleri Aralık’ta rekor
artışını sürdürerek 443 milyar
Dolar’a yükseldi. 7 aydır artış
eğiliminde olan rezervler, Güney
Kore’nin en yüksek rezerv
paraya sahip dünyanın ilk 10
ülkesinden biri olma konumunu da
güçlendiriyor.
Pandemi ile etkin

mücadelesinde bir başarı örneği
olarak gösterilmesine rağmen,
Güney Kore’de Aralık ayı işsizlik
oranı yüzde 4,6 oranında artarak,
son 11 yılın en yüksek değerini
aldı. Böylece 2020 yıllık işsizlik
oranı ise yüzde 4,0 ile son 20 yılın
en kötü performansını sergiledi.
Ekonomistler, söz konusu artışın
pandemi kaynaklı olmasından
dolayı aşılanma çalışmalarıyla
birlikte 2021 yılı istihdamında
güçlü bir toparlanma bekliyorlar.

Rusya Federasyonu

Pandeminin ekonomik olarak
en olumsuz etkilediği ülkelerden
biri olan Rusya’da aşılama
çalışmaları hız kazanırken, destek
ve teşviklere de devam ediliyor.
Güncel teşvikler kapsamında,
KOBİ’lere yönelik kredi faizi
düşürüldü. Düşük faiz ve kolay
geri ödeme imkanı sunulan söz
konusu kredilerin piyasalardaki
kan kaybını durdurmada yeterli
olup olmayacağı ise henüz netlik
taşımıyor.
Rusya devlet başkanı Putin
tarafından başlatılan ülke
ekonomisindeki dolarizasyonu
durdurmaya yönelik reformlar
etkisini göstermeye başladı.
Rusya’nın rezervlerinde altının
payı ilk kez doları geçti. Açıklanan
güncel verilere göre 2018 yılında
rezervlerde yüzde 40 olan Doların
payı yüzde 22’ye kadar geriledi.
Söz konusu oranın 2021’de daha
da gerilemesi bekleniyor.
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Ege Bölgesi 2020 yılında
13 milyar dolarlık ihracata
imza attı

Aralık ayında yüzde 14 artışla ihracatını 1 milyar 257 milyon dolara taşıyan Egeli firmalar,
2020 yılını 13 milyar 4 milyon dolarlık ihracat rakamıyla geride bıraktı. İzmir, 9 milyar 534
milyon dolarlık ihracatla Türkiye genelinde dördüncü sırada yer aldı.

E

ge Bölgesi’nde bulunan Ege
İhracatçı Birlikleri üyelerinin
2020 yılında tarım ihracatı
yüzde 4 artışla 5 milyar dolara,
sanayi ihracatı ise 7 milyar dolara
ulaştı. Ege Bölgesi’nin ihracatı
ise 2020 yılında 19,6 milyar dolar
olarak gerçekleşti.
Ege Tekstil ve Hammaddeleri
İhracatçıları Birliği, yüzde 67’lik
ihracat artışıyla 28 milyon 648
bin dolar döviz geliri elde ederek,
Aralık ayında ihracatını en fazla
artıran birlik oldu.
Yaş meyve sebze ihracatı
2020’de yüzde 28 artışla
346 milyon dolar tutarında
gerçekleşirken, meyve sebze
mamulleri ihracatı ise yüzde 12
artışla 693 milyon dolara yükseldi.
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Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları
Birliği 1 milyar 39 milyon
dolarlık ihracat gerçekleştirerek,
17’lik artışla 2020 yılının artış
rekortmeni oldu. EYMSİB’in Aralık
ayı ihracatı ise 106 milyon dolar.

Şampiyonu hazır giyimkonfeksiyon ve demirdemirdışı metaller

Ege Demir ve Demirdışı
Metaller İhracatçıları Birliği ve
Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon
İhracatçıları Birliği, 2020 yılında
Türkiye’ye 1,3 milyar doları
kazandırarak zirveye ortak oldu.
Ege Demir ve Demirdışı Metaller
İhracatçıları Birliği’nin Aralık
ayı ihracatı 129 milyon dolar,
Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon

İhracatçıları Birliği’nin Aralık ayı
ihracatı ise yüzde 14 artışla 112
milyon dolar.
Aralık ayında yüzde 33’lük
ihracat yükselişiyle 103 milyon
dolarlık ihracat yapan Ege Su
Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
İhracatçıları Birliği 2020 yılında
ihracatını yüzde 4 artışla 984
milyon dolara taşıdı.
Ege Maden İhracatçıları
Birliği, pandemi 2019 yılı Aralık
ayında en büyük ihraç pazarı
Çin’de ortaya çıkınca pandeminin
etkilerinin en erken hisseden
birlik olmuştu. 2020 yılında 931
milyon dolarlık ihracata imza atan
Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin
Aralık ayı ihracatı ise 77 milyon
dolar.
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Tütün ihracatı yılı
başa baş kapattı

Türkiye’nin geleneksel ihraç
ürünlerinden tütünde 2020 yılı,
2019 ile başa baş geride bırakıldı.
Ege Tütün İhracatçıları Birliği’nin
2020 ihracatı 884 milyon dolar
olarak kayıtlara geçti. Aralık ayı
ihracatı ise yüzde 24 yükselişle 96
milyon dolar.
Aralık ayında 69 milyon dolarlık
ihracat rakamına ulaşan Ege Kuru
Meyve ve Mamulleri İhracatçıları
Birliği ise 2020’de 846 milyon
dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Ege Mobilya Kağıt ve Orman
Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin
ihracatı 645 milyon dolara ulaştı.
Aralık ayında ise 56 milyon doları
Türkiye’ye kazandırdı.
EİB bünyesinde 2019 yılını
ihracat artış rekortmeni olarak
geride bırakan Ege Hububat
Bakliyat Yağlı Tohumlar ve
Mamulleri İhracatçıları Birliği
ihracatını 2020’de yüzde 14’lük
artışla 505 milyon dolara taşıdı.
Böylelikle 2020 yılı için belirlediği
500 milyon dolar ihracat hedefini
aşmış oldu. Aralık ayı ihracatı ise
yüzde 25 yükselişle 45 milyon
dolar.
Ege Tekstil ve Hammaddeleri
İhracatçıları Birliği’nin ihracatı
ise yüzde 6 artış göstererek 240
milyon dolarla 2020 yılını geride
bıraktı.
Yüzde 8’lik ihracat artışıyla
Aralık ayında 17 milyon dolarlık
döviz geliri elde eden Ege Zeytin
ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği
2020’de 159 milyon dolarlık ihracat
rakamına ulaştı.

Deri sektöründen
dijitalleşme atağı

Türkiye’nin ve dünyanın
ayakkabı, çanta, deri saraciye
ve deri konfeksiyon sektörlerine
yönelik ilk dijital fuarı Shoedex2020
ile pandemiye damga vuran Ege
Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları
Birliği ise 2020’de 129 milyon dolar
ihracat gerçekleştirdi. Aralık’ta

ise yüzde 3’lük yükselişle 12
milyon dolarlık ihracatı Türkiye’ye
kazandırdı.
Ege İhracatçı Birlikleri
Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi,
“Pandeminin dünya ekonomisini
ağır bir şekilde sarstığı 2020, bir
tarafta ticaret savaşlarının devam
ettiği diğer tarafta ise 15 AsyaPasifik ülkesinin RCEP anlaşmasıyla
oluşturduğu serbest ticaret bloğu
ile tedarik zincirleri için yeni
önlemlerin alındığı, iklim krizi
diplomasilerinin sıklaştığı, AB-Çin
arasındaki yeni yatırım anlaşmasının
yapıldığı birçok önemli gelişmeye
sahne oldu. Brexit sürecinin sona
ermesi ve Türkiye-Birleşik Krallık
arasında ticaretimizin devamlılığını
sağlayan STA’nın imzalanması
da ikili ilişkilerimizde yeni bir
dönemin kapısını araladı. Bütün
bu gelişmeler bize gösteriyor
ki mevcut pazarları korumak ve
büyütmek kadar rekabetin her
geçen gün değiştiği yeni pazarlara
girmek de doğru bir stratejiyle
mümkün. Artık değişim, reform ve
yenilenme zamanı.” dedi.

2021 hedefi 15 milyar dolar
ihracat

Ege İhracatçı Birlikleri’nin en
zorlu koşullar altında dijitalleşmede
gösterdiği güçlü performansla
yeni kanallar yaratarak, yeni iş
birlikleriyle 2020 yılını geride
bıraktığını söyleyen Eskinazi şöyle
devam etti:
“Pandeminin etkili olduğu 2020
yılında EİB’nin ihracatındaki düşüş
yüzde 2 ile sınırlı kaldı. Özellikle
Aralık ayı EİB bünyesindeki 12
ihracatçı birliğinden 11 tanesinin
ihracatını artırdığı, tarım
sektörlerinde yüzde 16, sanayi
sektörlerinde ise yüzde 14 gibi
yükselişlerin yaşandığı bir aydı.
2020’de hem tarım hem sanayi
sektörlerimizle gerçekleştirdiğimiz
sanal fuarlarla, sanal sektörel ticaret
heyetleriyle Türkiye’de ve dünyada
ilklere imza atarak farkındalık
yaratan yeniliklere öncü olduk.

2020 yılında ihracatçılarımız 216
farklı ihracat pazarına ulaşmayı
başardı. 2020 için belirlediğimiz 15
milyar dolar ihracat hedefine, 2021
yılında dijitalleşme, lojistik, Ar-Ge,
yeşil üretim, tasarım, inovasyon
eksenli ihracat stratejimizle
ulaşacağız.”

İller bazında göstergeler

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin
açıkladığı 2020 yılı iller bazında
ihracat tablosundan yapılan
derlemeye göre Ege Bölgesi illerinin
2020 yılı ihracat rakamı 19 milyar
624 milyon dolar oldu. Ege Bölgesi
illerinin 2019 yılındaki ihracatı
ise; 20 milyar 89 milyon dolardı.
2020 yılında Türkiye’nin ihracatı
yüzde 5,8 kan kaybı yaşarken, Ege
Bölgesi’nin ihracatındaki düşüş
yüzde 2,2 ile sınırlı kaldı.
İzmir, 9 milyar 534 milyon
dolarlık ihracatla Türkiye genelinde
dördüncü, Ege Bölgesi illeri
arasında birinci sırada yer aldı.
Manisa 4 milyar 180 milyon dolarlık
ihracatla Ege Bölgesi’nde İzmir’i
takibini sürdürürken, Türkiye
sıralamasında sekizinci sıradaki
yerini korudu.
Denizli 2019 yılında 3 milyar 185
milyon dolar olan ihracatını 2020
yılında 3 milyar 191 milyon dolara
taşırken, Aydın’da 2019 yılında 653
milyon dolar olan ihracatını 2020
yılında 660 milyon dolara geliştirdi.
Balıkesir 2019 yılında 585 milyon
dolar ihracat yapmışken, 2020
yılında 617 milyon dolarlık ihracata
imza attı. 2020 yılında ihracatını
arttıran bir diğer Ege Bölgesi ili
Muğla oldu. Muğla 2019 yılında
554 milyon dolar dövizi Türkiye’ye
kazandırmışken, 2020 yılında yüzde
7’lik artışla 592 milyon dolara taşıdı.
Doğal taş ve yumurta
sektörlerinin ihracatta lokomotif
olduğu Afyonkarahisar’ın ihracatı
2020 yılında 40 milyon dolar
geriledi. 2019 yılında 363 milyon
dolar ihracat gerçekleştiren Afyon,
2020 yılında yüzde 11’lik düşüşle
323 milyon dolara geriledi.
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Türkiye’nin 2020 ihracatı
169 milyar 514 milyon dolar

Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre ihracat, Aralık 2020’de bir önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 15,97 artarak tüm zamanların en yüksek aylık ihracat değeri olan 17 milyar 844
milyon dolara ulaştı. Yıllık ihracat ise 2019’un Ocak-Aralık dönemine göre yüzde 6,26 azaldı.

T

icaret Bakanlığının Aralık 2020’ye ilişkin
istatistiklerinden oluşan veri bültenine göre
ithalat, yüzde 11,75 artarak 22 milyar 411
milyon dolara, dış ticaret hacmi yüzde 13,58 artışla
40 milyar 255 milyon dolara yükselirken, dış ticaret
açığı yüzde 2,17 azalışla 4 milyar 567 milyon dolara
geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde
79,6 oldu.
Geçen yıl Aralıkta en çok ihracat 8 milyar 247
milyon dolarla “ham madde (ara mallar)” grubunda
gerçekleştirildi. Bu grubu 7 milyar 160 milyon
dolarla “tüketim malları” ve 2 milyar 329 milyon
dolarla “yatırım (sermaye) malları” takip etti.
Aralıkta en çok ihracat yapılan fasıl ise 2
milyar 508 milyon dolarla “motorlu kara taşıtları,
traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara
taşıtları” oldu. Bunu 1 milyar 833 milyon dolarla
“kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler” ve
1 milyar 19 milyon dolarla “demir ve çelik” izledi.
Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar
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572 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin
ardından 1 milyar 111 milyon dolarla İngiltere ve 1
milyar 84 milyon dolarla ABD geldi.

İthalat verileri

Geçen ay en çok ithalat 16 milyar 249 milyon
dolarla “ham madde (ara mallar)” grubunda
gerçekleştirildi. Bu grubu, 3 milyar 422 milyon
dolarla “yatırım (sermaye) malları” ve 2 milyar 710
milyon dolarla “tüketim malları” takip etti.
Aralıkta en çok ithalat yapılan fasıl, 2 milyar
897 milyon dolarla “kazanlar, makineler”, 2 milyar
786 milyon dolarla “mineral yakıtlar, mineral yağlar
ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler”
ve 2 milyar 201 milyon dolarla “kıymetli veya yarı
kıymetli taşlar, kıymetli metaller” oldu.
Bu dönemde en fazla ithalat 2 milyar 482
milyon dolarla Çin’den yapıldı. Bu ülkeyi 2 milyar
394 milyon dolarla Almanya ve 2 milyar 20 milyon
dolarla Rusya takip etti.

GÖSTERGE

Ocak-Aralık 2020 döneminde
ihracat, 2019’un aynı dönemine
göre, yüzde 6,26 azalışla 169 milyar
514 milyon dolar, ithalat ise yüzde
4,32 artışla 219 milyar 425 milyon
dolar oldu.
Söz konusu dönemde dış ticaret
açığı yüzde 69,12 artışla 49 milyar
911 milyon dolar olarak gerçekleşti.
İhracatın ithalatı karşılama oranı ise
yüzde 77,3 oldu.

Altın hariç ihracatın ithalatı
karşılama oranı yüzde 86,8

Altın dış ticareti hariç
bakıldığında, Aralık 2020’de
ihracatın ithalatı karşılama oranı
yüzde 86,8 seviyesine çıktı.
Ocak-Aralık 2020 döneminde ise
altın hariç tutulduğunda, ithalat
yüzde 2,4 düşerek 194 milyar 242
milyon dolar olarak gerçekleşti ve
bu dönem için ihracatın ithalatı
karşılama oranı yüzde 85,8 olarak
hesaplandı.

Özel Ticaret Sistemi’ne
(ÖTS) göre dış ticaret

ÖTS’ye göre ise ihracat aralıkta
yıllık bazda yüzde 15,46 artarak 16
milyar 923 milyon dolara, ithalat da
yüzde 10,7 yükselerek 21 milyar 54
milyon dolara çıktı.
Dış ticaret açığı yüzde 5,28
azalarak 4 milyar 132 milyon dolara
gerilerken, dış ticaret hacmi yüzde
12,77 artışla 37 milyar 977 milyon
dolar olarak kayıtlara geçti.

Gümrük idarelerince Aralık
2020’de tahsil edilen vergiler
22 milyar 275 milyon lira olarak
hesaplandı. Geçen yıl gümrük
idarelerince tahsil edilen vergiler
toplamı da 198 milyar 150 milyon
lira oldu.

Şirket verileri

Aralık 2020 itibarıyla aktif
limitet şirket sayısı 911 bin 347,
ticari işletme sayısı 680 bin 378,
şube sayısı 213 bin 514, anonim
şirket sayısı 151 bin 598, kooperatif
sayısı 31 bin 792, kolektif şirket
sayısı 10 bin 876, komandit şirket
sayısı 1932 oldu.
Türkiye genelinde geçen ay
itibarıyla aktif firma sayısı 2 milyon
1437, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı
da 2 milyon 157 bin 419 olarak
kaydedildi.

Pekcan: 2020 yılını
rekorla kapattık

Rakamları değerlendiren Ticaret
Bakanı Ruhsar Pekcan, Orta Vadeli
Program’da öngörülen ihracat
hedefini aştıklarını ve yılı tarihi
bir rekorla kapattıklarını söyledi.
Pekcan şu değerlendirmeyi yaptı;
“2020 yılının son ayında bu
rekorumuzu daha da geliştirmenin
memnuniyetini yaşadık. 2020 gibi
zor bir yılın, böylesine önemli bir
rekorla kapatılmasını temin eden
ihracatçılarımızı canı gönülden
tebrik ediyorum. 17,8 milyar dolarlık
ihracat, Türkiye’nin dış ticaretteki
gücü ve dinamizminin somut bir
göstergesidir. 169,5 milyar dolarlık
ihracatla Orta Vadeli Program’da
2020 yılı için hedeflenen 165,9
milyar dolar ihracat hedefi de
aşıldı.”
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Türkiye’nin sanayi ihracatı
2020’yi zirvede tamamladı
Türk sanayi sektörü, Covid-19 salgınının olumsuz etkilerine rağmen Aralık ayında
gerçekleştirdiği 13 milyar 308 milyon 486 bin dolarlık ihracatla 2020’nin en yüksek dış
satımını yakaladı.

U

luslararası ticaret salgından kayda değer
şekilde etkilenirken, ihracat açısından
Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerini
bünyesinde barındıran sanayi de bu durumdan
nasibini aldı.
Normalleşme yolunda yapılan çalışmalar ve
ekonomi yönetiminin iş dünyasını destekleyici
adımları sayesinde sanayi ihracatında toparlanma
kaydedildi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine
göre Türkiye’nin sanayi ihracatı, salgının olumsuz
etkilerine rağmen Aralık’ta 13 milyar 308 milyon
486 bin dolara çıktı. Bu rakam, sanayi sektörünün
2020’de gerçekleştirdiği en yüksek ihracat oldu.
Türkiye’nin sanayi ihracatı, geçen ay kasıma
göre yüzde 9, Aralık 2019’a kıyasla da yüzde 15,8
artış kaydetti. Sanayi ihracatı, 2020’de ise yüzde 7,6
azalarak 127 milyar 645 milyon 230 bin dolar oldu.
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16 alt sektörden 14’ü ihracatını artırdı

Sanayi sektörünü oluşturan 16 alt sektörden 14’ü,
aralıkta bir önceki aya göre ihracatını artırdı.
Bu dönemde en fazla ihracat artışı savunma ve
havacılık sanayi sektöründe gerçekleşti. Gemi ve yat
ile mücevher sektörünün dış satımında ise kasım
ayına göre gerileme yaşandı.
Savunma ve havacılık sanayi sektörünün ihracatı
aralıkta yüzde 46,1 artarken, bu sektörü, yüzde 20,2
ile makine ve aksamları, yüzde 12,9 ile çelik, yüzde
12,4 ile halı, yüzde 12,3 ile diğer sanayi ürünleri,
yüzde 11,2 ile iklimlendirme sanayi, yüzde 11,1 ile
çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, yüzde
10 ile kimyevi maddeler ve mamulleri ile elektrikelektronik, yüzde 9,3 ile hazır giyim ve konfeksiyon,
yüzde 9,2 ile tekstil ve ham maddeleri, yüzde 7,6 ile
demir ve demir dışı metaller, yüzde 6 ile deri ve deri
mamulleri, yüzde 3,8 ile otomotiv endüstrisi izledi.

GÖSTERGE

Aralıkta bir önceki aya göre
gemi ve yat ihracatı yüzde 15,7,
mücevher ihracatı da yüzde 4,5,
azaldı.

Sanayi ihracatını gemi ve
yat sektörü sırtladı

İhracatı kasım ayına göre azalış
kaydeden gemi ve yat, Aralık
2019’a göre sanayi ihracatını
sırtlayan sektör olarak öne çıktı.
Gemi ve yat sektörünün ihracatı
bu dönemde yüzde 69,3 arttı.
Gemi ve yat sektörünü, yüzde
28,7 ile tekstil ve ham maddeleri,
yüzde 28,1 ile halı, yüzde 26,5 ile
çimento, cam, seramik ve toprak
ürünleri, yüzde 25,5 ile elektrikelektronik, yüzde 25,3 ile hazır
giyim ve konfeksiyon, yüzde 25,2
ile iklimlendirme sanayi, yüzde
24,8 ile çelik, yüzde 22,1 ile demir
ve demir dışı metaller, yüzde 12,7
ile makine ve aksamları, yüzde
10,3 ile otomotiv endüstrisi ve
yüzde 0,1 ile mücevher takip etti.
Söz konusu dönemde dış
satımda kimyevi maddeler ve
mamulleri yüzde 0,8, savunma ve
havacılık sanayi yüzde 3,2, deri ve
deri mamulleri yüzde 3,4, diğer

sanayi ürünleri yüzde 46,5 azalış
kaydetti.
Sanayi sektöründe geçen ay
en fazla ihracatı 2 milyar 799
milyon 28 bin dolar ile otomotiv
endüstrisi gerçekleştirdi. Aralıkta
kimyevi maddeler ve mamulleri 1
milyar 799 milyon 736 bin dolar,
hazır giyim ve konfeksiyon 1
milyar 661 milyon 882 bin dolar,
çelik 1 milyar 383 milyon 260 bin
dolar, elektrik-elektronik 1 milyar
221 milyon 536 bin dolar ihracat
gerçekleştirdi.

Sanayi ihracatında
Almanya ön plana çıktı

Sanayi sektörünün ülkelere
göre gerçekleştirdiği ihracata
bakıldığında, en fazla dış satımı
çelik sektörü, tekstil ve ham
maddeleri İtalya’ya, halı sektörü,
çimento, cam, seramik ve toprak
ürünleri sektörü, savunma ve
havacılık sanayi ABD’ye, makine
ve aksamları, deri ve deri
mamulleri, iklimlendirme sanayi,
hazır giyim ve konfeksiyon, demir
ve demir dışı metaller Almanya’ya,
otomotiv endüstrisi, diğer sanayi
ürünleri Fransa’ya, elektrik-

elektronik Birleşik Krallık’a,
gemi ve yat sektörü Norveç’e,
mücevher, kimyevi maddeler ve
mamulleri da Irak’a yaptı.
İtalya’ya çelik sektörü 83
milyon 807 bin dolar, tekstil ve
ham maddeleri 58 milyon dolar,
ABD’ye halı sektörü 118 milyon 916
bin dolar, çimento, cam, seramik
ve toprak ürünleri 48 milyon 418
bin dolar, savunuma ve havacılık
sanayi 96 milyon 654 bin dolar,
Almanya’ya makine ve aksamları
73 milyon 681 bin dolar, deri ve
deri mamulleri 9 milyon 408 bin
dolar, iklimlendirme sanayi 53
milyon 996 bin dolar, hazır giyim
ve konfeksiyon 331 milyon 243
bin dolar, demir ve demir dışı
metaller 92 milyon 439 bin dolar,
Fransa’ya otomotiv endüstrisi
380 milyon 581 bin dolar, diğer
sanayi ürünleri 2 milyon 244 bin
dolar, Birleşik Krallık’a elektrikelektronik sektörü 185 milyon 108
bin dolar, Norveç’e gemi ve yat
sektörü 137 milyon 566 bin dolar,
Irak’a mücevher sektörü 44 milyon
719 bin dolar, kimyevi maddeler
ve mamulleri 106 milyon 680 bin
dolar ihracat gerçekleştirdi.
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Sanayi üretim endeksi yıllık
bazda yüzde 11 yükseldi
Sanayi üretim endeksi, Kasım 2020’de aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 11 yükseldi.

T

ürkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK), 2020 Kasım
ayına ilişkin sanayi
üretim endeksi sonuçlarını
açıkladı. Buna göre,
geçen yıl Kasım’da takvim
etkisinden arındırılmış sanayi
üretimi 2019’un aynı ayına
göre yüzde 11 yükseldi.
Arındırılmamış sanayi üretim
endeksinde de yıllık bazda
yüzde 8,7 artış oldu.
Sanayinin alt sektörleri
incelendiğinde, Kasım 2020’de
madencilik ve taş ocakçılığı
sektörü endeksi bir önceki yılın
aynı ayına göre yüzde 4,6, imalat
sanayi sektörü endeksi yüzde
11,6 ve elektrik, gaz, buhar ve
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı
sektörü endeksi yüzde 7,5 artış
gösterdi.

Sanayi üretiminde
aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden
arındırılmış sanayi üretimi geçen
yıl kasımda bir önceki aya kıyasla
yüzde 1,3 arttı.
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Söz konusu ayda, madencilik
ve taş ocakçılığı sektörü endeksi
bir önceki aya göre yüzde 0,3
ve imalat sanayi sektörü endeksi
yüzde 1,5 artarken, elektrik, gaz,
buhar ve iklimlendirme üretimi ve
dağıtımı sektörü endeksi yüzde
0,1 azaldı.

Uzmanlar, arındırılmamış
sanayi üretim endeksinin Kasım
2020’de, bir önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 9 artmasını
bekliyordu. Kasımda takvim
etkisinden arındırılmış sanayi
üretim endeksinin de yıllık bazda
yüzde 8,3 artacağı öngörülmüştü.

HABER

2020’nin sarsıntıları şirketleri daha
dijital ve dayanıklı hale getirdi
Teknoloji Trendleri Raporu’na göre, kuruluşlar, sadece operasyonlarını daha çevik ve verimli
hale getirmek için değil, talep ve müşteri beklentilerindeki dalgalanmalara yanıt vermek için
de dijital dönüşüm çabalarını hızlandırıyor.

B

u yıl 12’ncisi yayımlanan
Deloitte Teknoloji Trendleri
Raporu’na göre, işletmeler
zorlu geçen 2020 yılında dalgalanmalara adapte oldu, dijital dönüşümü hızlandırdı ve daha dayanıklı
hale geldi.
Rapor ile ilgili yapılan açıklamaya göre, Teknoloji Trendleri
Raporu, 2020’nin sismik sarsıntıları ile mücadele eden kuruluşlar için
gelecek 18 ila 24 ayda planlama
ve uygulamada güven yaratacak
fırsatları, stratejileri ve teknolojileri
değerlendiriyor.
Gelecek döneme dair beklentiler, Ocak 2020’nin gerçeklerinden belirgin şekilde farklı olsa da
bilişim üst yöneticileri (CIO), bu
yılın raporunda belirtildiği gibi,
2021 ve sonrası için umut verici bir
yol çiziyor.
Gözlemlenen trendler arasında,
iş yerinin geleceği, yapay zeka
inisiyatiflerinin endüstriyelleşmesi,
çekirdekteki sistemlerde geliştirme
ve çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı
destekleyen teknolojiler yer alıyor.

Rapora göre, kuruluşlar, sadece operasyonlarını daha çevik
ve daha verimli hale getirmek
için değil, aynı zamanda talep ve
müşteri beklentilerindeki dramatik dalgalanmalara yanıt vermek
için de dijital dönüşüm çabalarını
hızlandırıyor.

Trendler

Raporda incelenen 9 trend
ise 3 ana kategoriye şu şekilde
ayrılıyor:
“Kuruluşun kalbi: ‘Strateji
mühendisliği’, ‘çekirdekte canlanma’ ve ‘tedarik zincirinde
çözülme’ trendleri organizasyon
ve teknoloji stratejisinin uyumuna
odaklanıyor. Kuruluşların karmaşık ancak başarı için zorunlu ve
birbirini desteklemeleri gereken
bu bileşenler için eşsiz bir uyum
içinde çalışmaları gerekiyor.
İçeride ve dışarıda daha iyi bir
deneyim: ‘Milyarlarca insan özelinde ‘dijital ve fizikselin buluşması’ ve ‘dijital iş yerinin dönüşümü’
trendleri müşteriler, çalışanlar ve

paydaşlar için ortak perspektif
yaratmayı hedefliyor. ‘Daha fazla
değer yaratmak için geleceğin dijital ve fiziksel deneyimlerini nasıl
daha iyi birleştirirsiniz?’ sorusuna
ise ‘çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık
teknolojileri, ‘eşitlik için araçlar’
trendi yanıt veriyor. Bu kapsamda,
inovasyonu ateşleyen yeteneğin
yaşam döngüsü boyunca kurumsal çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı destekleyen ve giderek
daha gelişmiş hale gelen araçları
değerlendiriyor.
Veri: Mümkün kılma sanatı, işletmelerin otomasyona ve
makine güdümlü karar vermeye
doğru daha fazla ilerlemesiyle
insan kapasitesinin ölçekli bir
şekilde artırılmasına işaret ediyor.
‘MLOps: endüstriyelleşen yapay
zeka’, ‘makine veri devrimi, ‘makineyi beslemek’ ve ‘sıfır güven,
güvenme, doğrula’ trendleri,
işletmelerin sanayileşme ve otomasyon yoluyla daha fazla değer
yaratmaları için 3 özel fırsatı
temsil ediyor.”
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12 aylık cari açık
37 milyar 974 milyon dolar
Türkiye’nin cari işlemler hesabı, geçen yılın Kasım ayında 4 milyar 63 milyon dolar açık
verirken, 12 aylık cari açık 37 milyar 974 milyon dolar oldu.

T

ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
tarafından Kasım 2020 dönemine ilişkin
ödemeler dengesi verileri açıklandı. Cari
işlemler açığı 2019 yılının kasım ayına göre 4 milyar
48 milyon dolar artarak, Kasım 2020’de 4 milyar 63
milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda
12 aylık cari işlemler açığı 37 milyar 974 milyon dolar
olarak gerçekleşti.
Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış
ticaret açığının 2019 yılının aynı ayına göre 2 milyar
900 milyon dolar artarak 3 milyar 844 milyon
dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı
net girişlerin 1 milyar 451 milyon dolar azalarak 555
milyon dolara gerilemesi etkili oldu.
2019’un Kasım ayında 4 milyar 94 milyon dolar
fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı,
geçen yılın aynı ayında 632 milyon dolar fazla verdi.
Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden
kaynaklanan net gelirler, 2019 yılının aynı ayına
göre 964 milyon dolar azalarak 583 milyon dolara
geriledi.
Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, aynı
dönemde 338
milyon dolar
düşüşle 835
milyon dolar olarak
gerçekleşti. İkincil
gelir dengesi
kaynaklı net
girişler, 2019 yılının
aynı ayına göre
35 milyon dolar
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azalarak 61 milyon dolar oldu.
Öte yandan, Ekim 2020 cari işlemler açığı 273
milyon dolardan 340 milyon dolara revize edildi.
Kasım 2020’de doğrudan yatırımlardan
kaynaklanan net girişler 299 milyon dolar oldu. Bu
dönemde, portföy yatırımları 1 milyar 298 milyon
dolarlık net giriş kaydetti.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, kasımda
yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1
milyar 276 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma
senetleri piyasasında 607 milyon dolarlık net alış
yaptığı görüldü. Aynı dönemde, yurt içi bankaların
yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat
varlıkları 1 milyar 118 milyon dolar ve yurt dışı
bankaların yurt içindeki mevduatları 2 milyar 230
milyon doları net artış kaydetti.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili; bankalar,
genel hükumet ve diğer sektörler sırasıyla 629
milyon dolar, 35 milyon dolar ve 191 milyon dolar net
geri ödeme gerçekleştirdi.
Resmi rezervlerde ise kasımda 145 milyon dolar
net azalış gözlendi.
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Merkezi bütçe 2020’de
172,7 milyar TL açık verdi
Merkez yönetim bütçe açığı 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 38 artışla 172,7 milyar TL’ye
yükseldi. Faiz harcamaları da yüzde 34 artışla 134 milyar TL oldu

H

azine ve Maliye
Bakanlığı’nın
2020 yılı Aralık
ayı merkezi yönetim
bütçe istatistiklerine
göre bütçe Aralıkta 40,7
milyar TL, 2020 yılının
tamamında 172,7 milyar TL açık verdi.
Bütçe açığında aralık ayındaki artış, bir önceki
yılın aynı ayına göre yüzde 28 oldu. 2020’deki
toplam bütçe açığı ise 2019’a göre yüzde 38 arttı.
2019’da 24,8 milyar TL olan faiz dışı açık, 2020’de
38,8 milyar TL’ye yükseldi.
Son açıklanan milli gelir rakamı 4 trilyon 743
milyar TL idi. Bu durumda bütçe açığının milli gelire
oranı yüzde 3,6 oldu.

Harcamalar yüzde 20 arttı

2020 yılında merkezi bütçe harcamaları 2019’a
kıyasla yüzde 20 artışla 1 trilyon TL’den 1 trilyon 202
milyar TL’ye yükselirken, gelirlerdeki artış yüzde
17,6’da kaldı ve 1 trilyon TL’ye ulaştı. Vergi gelirleri,
2020 yılında yüzde 23,6 artışla 833 milyar TL oldu.

Faiz harcamaları ise yüzde 34 artışla 134 milyar
TL’ye yükseldi.

Hazine nakit dengesi açığı
181,8 milyar TL

2019 yılında 130,1 milyar lira açık veren Hazine
nakit dengesinin ise 2020 yılında 181,8 milyar
lira açık verdiği açıklandı. Hazine ve Maliye
Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre hazine nakit
dengesi Aralık ayında 46,7 milyar lira açık verdi.
Aralık ayında Hazinenin nakit gelirleri 98 milyar
338 milyon lira, nakit giderleri 146 milyar 37 milyon
lira oldu. Faiz dışı giderler 141 milyar 888 milyon
lira, faiz ödemeleri ise 4 milyar 149 milyon lira
olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 43 milyar 550
milyon lira açık verdi.

Kapasite kullanım oranı yılı
yüzde 75,6’yla kapattı
İmalat sanayisi genelinde kapasite
kullanım oranı (KKO), aralıkta bir
önceki aya göre 0,2 puan azalarak
yüzde 75,6 seviyesine indi. Aynı
dönemde mevsimsel etkilerden
arındırılmış kapasite kullanım oranı
(KKO-MA) 0,1 puan artarak yüzde
75,4’e ulaştı. Kapasite kullanım oranı
2019 yılı aralık ayında yüzde 77
seviyesindeydi.
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Ekim ayında işsizlik yüzde 12,7
Türkiye’de işsizlik oranı, Ekim 2020’de 2019’un aynı ayına göre 0,7 puan azalarak yüzde 12,7
oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişiye geriledi

T

ürkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK),
Ekim 2020
dönemine ilişkin iş gücü
istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye
genelinde 15 ve daha
yukarı yaştakilerde işsiz
sayısı, Ekim 2020’de bir
önceki yılın aynı dönemine
göre 391 bin kişi azalarak
4 milyon 5 bin kişi olarak
kayıtlara geçti. Aynı
dönemde işsizlik oranı 0,7
puanlık azalışla yüzde 12,7
seviyesinde gerçekleşti.
Tarım dışı işsizlik
oranı ise 0,9 puanlık
azalışla yüzde 14,8 olarak
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hesaplandı.
Söz konusu ayda 15-24 yaş
grubunu içeren genç işsizlik
oranı 0,4 puan gerileyerek yüzde
24,9 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş
grubunda da 0,7 puan düşüşle
yüzde 13 olarak belirlendi.
İstihdam edilenlerin sayısı
geçen yıl Ekim’de 2019’un aynı
ayına göre 896 bin kişi azalarak 27
milyon 447 bin kişi, istihdam oranı
ise 2,3 puanlık azalışla yüzde 43,6
oldu.
Bu dönemde, istihdam
edilenlerin sayısı tarım sektöründe
242 bin, sanayi sektöründe 82 bin,
hizmet sektöründe 684 bin kişi
azalırken, inşaat sektöründe 110
bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin
yüzde 17,6’sı tarım, yüzde 20,3’ü
sanayi, yüzde 6,4’ü inşaat, yüzde
55,7’si ise hizmet sektöründe yer
aldı.

İş gücüne katılma oranı

İş gücü, Ekim 2020’de bir
önceki yılın aynı dönemine göre
1 milyon 288 bin kişi azalarak 31
milyon 452 bin kişi, iş gücüne
katılma oranı 3 puanlık azalışla
yüzde 50 olarak gerçekleşti.
Herhangi bir sosyal güvenlik
kuruluşuna bağlı olmadan
çalışanların, toplam çalışanlar

içindeki payını gösteren kayıt
dışı çalışanların oranı, geçen yılın
ekim ayında bir önceki yılın aynı
dönemine göre 3,9 puan azalarak
yüzde 31 oldu. Tarım dışı sektörde
kayıt dışı çalışanların oranı da
2019’un aynı dönemine göre 3,6
puan düşerek yüzde 19,9’a geriledi.

Mevsim etkilerinden
arındırılmış istihdam

Mevsim etkisinden arındırılmış
işsizlik, Ekim 2020’de bir önceki
yılın aynı ayına göre 0,1 puan
artarak yüzde 12,9 oldu. İşsiz sayısı
bir önceki döneme kıyasla 39 bin
kişi artarak 4 milyon 13 bin kişi
olarak gerçekleşti.
Mevsim etkisinden arındırılmış

istihdam oranı bir önceki döneme
göre 0,1 puan azalarak yüzde 43,2
oldu. İstihdam edilenlerin sayısı
1000 kişi artarak 27 milyon 191 bin
kişi olarak tahmin edildi.
Mevsim etkisinden arındırılmış
iş gücüne katılma oranı bir
önceki döneme göre değişim
göstermeyerek yüzde 49,6 olarak
belirlendi. İş gücüne katılan sayısı
40 bin kişi artarak 31 milyon 204
bin kişiyi buldu.
Ekonomik faaliyete göre,
mevsim etkilerinden arındırılmış
istihdam, tarım sektöründe 6 bin
kişi, sanayi sektöründe 67 bin kişi
artarken, inşaat sektöründe 2 bin
kişi, hizmet sektöründe 70 bin kişi
azaldı.
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Türkiye’nin 2020 yılı
enflasyonu yüzde 14,6
TÜİK’in Aralık ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini açıklamasıyla pandemi etkisi
altında geçen 2020 yılına ilişkin enflasyon tablosu ortaya çıktı

T

ürkiye’de 2020’de enflasyon yüzde 14,6 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık
ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki yılın
aynı dönemine göre yüzde 14,6, bir önceki aya göre
yüzde 1,25 arttı. Aralık’ta üretici fiyat endeksi yıllık
bazda yüzde 25,15, aylık bazda ise yüzde 2,36 arttı.
Verilere göre çekirdek enflasyon Aralık’ta yüzde
14,30 olarak kaydedildi.
Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 28,12 ile çeşitli
mal ve hizmet gruplarında oldu. Onu yüzde 21,12 ile
ulaştırma grubu, yüzde 20,61 ile gıda ve alkolsüz
içecekler grubu izledi.
Aylık bazda en yüksek artış ise yüzde 3,46 ile ev
eşyası grubunda yaşandı. Ev eşyasını yüzde 2,64 ile
ulaştırma, yüzde 2,53 ile gıda ve alkolsüz içecekler
grubu takip etti.
Aylık olarak en yüksek artış kaydeden yüzde
47,92 ile patlıcan oldu. Patlıcanı yüzde 25,62 ile
salatalık, yüzde 18,88 ile beyaz lahana izledi.
Yıllık enflasyon, Yeni Ekonomi Programı’nda
(YEP) geçen yıl
için öngörülen
yüzde 10,5’lik
hedefin
üstünde
gerçekleşti.
Verilere
göre, Yİ-ÜFE,
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Aralık 2020’de bir önceki aya göre yüzde 2,36, bir
önceki yılın aralık ayına göre yüzde 25,15, bir önceki
yılın aynı ayına göre yüzde 25,15 ve on iki aylık
ortalamalara göre yüzde 12,18 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörü

Sanayinin dört sektörünün Aralık’ta yıllık bazda
değişimler, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde
19,02; imalatta yüzde 27,32; elektrik, gaz üretimi
ve dağıtımında yüzde 0,25 ve su temininde yüzde
14,83 artış olarak gerçekleşti.
Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında
ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,02;
imalatta yüzde 2,67; su temininde yüzde 1,18 artış;
elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,21
azalış oldu.

Ana sanayi grupları

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri
incelendiğinde, ara malında yüzde 32,92; dayanıklı
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tüketim malında yüzde 27,70;
dayanıksız tüketim malında yüzde
19,18; enerjide yüzde 3,24 ve
sermaye malında yüzde 29,70 artış
yaşandı.
Bu grupların aylık değişimlerine
bakıldığında ise ara malında yüzde
2,91; dayanıklı tüketim malında
yüzde 1,31; dayanıksız tüketim
malında yüzde 1,47; enerjide yüzde
2,86 ve sermaye malında yüzde
1,87 artış görüldü.
Yıllık azalış 17,77 ile tütün
ürünlerinde gerçekleşti. Buna
karşılık ana metaller yüzde 56,29;
metal cevherleri yüzde 48,97;
kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 34,94
ile endekslerin en fazla arttığı alt
sektörler oldu.
En fazla aylık azalış yüzde 2,34
ile metal cevherleri, yüzde 1,73
ile diğer mamul eşyalar, yüzde
1,21 ile elektrik, gaz ve üretim alt
sektörlerinde gerçekleşti. Buna
karşılık kok ve rafine petrol ürünleri
yüzde 10,71; tütün ürünleri yüzde
7,74; ana metaller yüzde 6,48 ile
endekslerin en fazla arttığı alt
sektörler olarak kayda geçti.

Ana harcama grupları

Verilere göre, TÜFE, Aralık
2020’de bir önceki aya göre yüzde
1,25, Aralık 2019’a göre yüzde 14,60
ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde
12,28 artış gösterdi.
Ana harcama grupları itibarıyla
Aralık 2020’de, aylık bazda artışın
yüksek olduğu gruplar sırasıyla
yüzde 3,46 ile ev eşyası, yüzde 2,64
ile ulaştırma ve yüzde 2,53 ile gıda
ve alkolsüz içecekler oldu.
Aralık 2020’de aylık bazda en
fazla düşüş gösteren grup yüzde
3,18 ile giyim ve ayakkabı olarak
kaydedildi. Bu grubu yüzde 0,58 ile
çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 0,03
ile eğitim, yüzde 0,01 ile alkollü
içecekler ve tütün izledi.

Yıllık değişimler

TÜFE’de yıllık bazda en yüksek
artış yüzde 28,12 ile çeşitli mal ve
hizmetler, yüzde 21,12 ile ulaştırma,

yüzde 20,61 ile gıda ve alkolsüz
içecekler grubunda görüldü.
Yıllık düşüş gösteren tek grup
ise yüzde 0,32 ile giyim ve ayakkabı
oldu. Aralık 2019’a göre artışın
düşük olduğu ana gruplar sırasıyla
yüzde 0,65 ile alkollü içecekler ve
tütün, yüzde 5,73 ile haberleşme,
yüzde 6,84 ile eğitim olarak
belirlendi.
Aralık 2020’de endekste
kapsanan 418 maddeden
98’inin ortalama fiyatında düşüş
gerçekleşirken, 36’sının ortalama
fiyatında değişim olmadı, 284
maddenin ortalama fiyatında ise
artış gerçekleşti.

Bölgesel bazda durum

İstatistiki Bölge Birim
Sınıflaması 2’nci düzeyde bulunan
26 bölge içinde, aylık bazda en
yüksek fiyat artışı yüzde 2,32 ile
“Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir,
Kırşehir”de gerçekleşti.
Bir önceki yılın aralık ayına
göre en yüksek artış yüzde 17,51 ile
“Şanlıurfa, Diyarbakır” ve 12 aylık
ortalamalara göre, en yüksek artış
yüzde 13,25 ile “Erzurum, Erzincan,
Bayburt” bölgesinde görüldü.
Geçen ay, Aralık 2019’a göre
en düşük fiyat artışı ise yüzde 13,1
ile “Tekirdağ, Edirne, Kırklareli”
bölgesinde kaydedildi.

Euro Bölgesi yılı eksi
enflasyon ile kapattı
Euro Bölgesi’nde, Covid-19 tedbirlerinin devam ettiği Aralık
ayında yıllık enflasyon yüzde eksi 0,3 seviyesinde gerçekleşti. Euro
Bölgesi’nde Kasım’da yüzde eksi 0,3 olan yıllık enflasyon, aralıkta da
aynı seviyeyi korudu. Böylece, Euro Bölgesi’nde Ağustos, Eylül, Ekim,
Kasım ve Aralık aylarında eksi enflasyon gerçekleşmiş oldu.
Euro Bölgesi’nde Aralık ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine
bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,4 ile gıda, alkol ve
tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 0,7 ile hizmetler, yüzde
eksi 0,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 6,9 ile enerji
izledi.
Enflasyon, aralık ayında Yunanistan’da yüzde eksi 2,4; Slovenya’da
yüzde eksi 1,2; İrlanda’da yüzde eksi 1; Estonya’da yüzde eksi
0,9; Güney Kıbrıs’ta yüzde eksi 0,8; Almanya’da yüzde eksi 0,7;
İspanya’da yüzde eksi 0,6 ve İtalya’da yüzde eksi 0,3 olarak tahmin
edildi.
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Türkiye’nin en büyük ticari ortaklarından biri

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
ABD Üretim Deseni
Dünyada hangi endüstrilerde lider?

İhracatı

Sağlık hizmetleri
Perakende

Finans&Sigorta

İthalatı

2,5 trilyon $

En çok ne ithal ediyor?
Elektrik-Elektronik
Otomotiv
İlaç ve eczacılık
Hazır giyim
Petrol ve kimyasallar
Tarım ve hayvancılık

En çok ne ihraç ediyor?
Makinalar ve Bilgisayarlar
Elektrik-Elektronik
Kara, Hava, Uzay Taşıtları
Plastikler
Petrol ve Maden
Gıda ve İçecek

Bilgisayar&Elektronik
Elektrik&Elektronik

ABD Ticaret Deseni

1,6 trilyon $

Petrol&Madencilik

En büyük ticaret partnerleri kim?
Kanada

Nüfusu: 329 milyon kişi

Dünyadan izole
İç savaşla boğuşan
bir ekonomiden

Milli Geliri: 20 trilyon $
Kişibaşı Milli Geliri: 65 bin $
Küresel endekslerde ABD nerede?
Küresel Rekabet Endeksinde 2./141
Küresel Dijital Rekabet Endeksinde 1./63
İş Yapma Kolaylığı Endeksinde 6./190
İnsani Gelişmişlik Endeksinde 17./190
Küresel İnovasyon Endeksinde 3./131
Cinsiyet Eşitliği Endeksinde 53./153
PISA Değerlendirmesinde 13./72

25,0

Krizlerle dolu 100 Yılın
Ekonomik Büyüme Hikayesi

20,0
15,0
10,0

ABD’ye İhracat ve Yatırım Fırsatları
Türkiye’den firmalar ABD’ye
ne ihraç edebilir?
Potansiyel Sektörler
İlaç ve kimya sanayi ürünleri
Tarım ve hayvancılık ürünleri
Tekstil ürünleri
Makine ve aksamları
Demir-çelik ve metal ürünleri
Elektrik-Elektronik ürünleri

5,0
0,0

1929
Krizi

Uzay
Çağı

II. Dünya
Savaşı

1,0 1,4

2,3

3,3

4,9

İngiltere

Küresel süper
ekonomik güce
dönüşüm

13,2
6,8

Meksika

Pandemi

Küreselleşme

20,0
15,6

Japonya

ABD’nin En Değerli Markaları
: 335 milyar $
Apple: 304 milyar $

: 303 milyar $

9,4
Milli Gelir
Trilyon$

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2019

ABD Ticaret ve Yatırım Fırsatlarının EN’leri
Dünyanın en gelişmiş ve büyük ekonomisi
Ürün çeşitliliğinin fazlalığı
Teknolojide dünya liderliği
İş Yapma Kolaylığı gücü
Yüksek eğitimli yetişmiş işgücü
Geleceğe hitap eden sektörlerin varlığı
Yıllık 2,5 trilyon $ ile dünyanın en büyük ithalatçısı
Sadece tüketim maddesinde yıllık 650 milyar $ ithalat

Çin

: 262 milyar $

: 188 milyar $

: 160 milyar $
McDonald’s: 144 milyar $

Türkiye - ABD Ticaret Deseni

2019 itibariyle
Türkiye ABD’ye 9 milyar $ ihracat
Türkiye’ ABD’den 12 milyar $ ithalat
gerçekleştirdi.
ABD’den
ABD’ye
en çok ne ihraç ediyoruz? en çok ne ithal ediyoruz?
Ulaşım araçları
Tekstil ürünleri
Kimyasal ürünler
Makine ve teçhizat
Tarım ürünleri
Otomotiv
Tıbbi aletler
Mobilya
Demir çelik
Gıda Ürünleri

ABD’ye Ne Ürünü İhraç Edebilirim?
Ürün Örnekleri

Yatırımda Fırsat Vaat Eden Endüstriler
Hava ve uzay taşıtları

Petrol ürünleri

Çimento

Balık ürünleri

Süt ürünleri

Halılar

Yün ve Yün
ürünleri

Yarı iletken
elektronikler

Kaldırma/yükleme
makinaları

Demir-Çelik
Levhalar
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Eğlence
merkezleri için
oyun makinaları

Kimyasallar

Lojistik

İlaçlar

Enerji

Medikal
Makine

İkili ekonomik ilişkiler, II. Dünya Savaşı’ndan sonra hızlandı.
1990’da Soğuk Savaşın sona ermesiyle ticari ilişkiler artırıldı.
İşbirliği stratejisi üzerine kurulu, inişli-çıkışlı bir ilişki
kronolojisi izleniyor.

ABD’ye İhracat ve Yatırım Hakkında
Daha Fazla Bilgi İçin
T.C. Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat Platformu
(https://www.kolayihracat.gov.tr/ulkeler/abd)

Türkiye-ABD Ekonomik ve Ticari Anlaşmalar
1990 Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması
1997 Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
2000 Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması

ABD Ticaret Bakanlığı
(http://legacy.trade.gov/investamerica/index.asp)
TOBB ABD (Chicago) Ticaret Merkezi
(https://ttm.org.tr/)
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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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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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