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2015 yılında tüm dünyayı sarsan Aylan bebeğin 
görüntüsünü unutmak mümkün mü? Bir masum bebeğin 
kıyıya vuran cansız bedeni, tüm insanlığın sorunudur. 
Ancak, en başta da bu duruma sebep olan vatandaşı 
olduğu ülkenin sorunudur.

Aradan geçen 6 yılın sonunda binlerce Suriye’li 
göçmen için geçmeye çalıştıkları Ege Denizi, ne yazık 
ki sonları oldu. Ve bugün ülkemizde, sayıları 5 milyonu 
bulan Suriyeli’ye, Afgan mülteciler eklenmektedir. 

İç savaşlar; insanları kendi topraklarından kopararak, 
düzenlerini bozarak başka yurtlarda hayat mücadelesi 
vermelerine, büyük acılara ve trajedilere sebep 
olmaktadır. 

Bulunduğumuz coğrafya için farklı dönemlerde çok 
tanıdık gelen bu olaylar, “Ya İstiklal, Ya Ölüm” diyerek 
Kurtuluş Savaşı mücadelesini veren, topraklarındaki 
işgali sonlandıran ve bu toprakları vatan yapan Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 
sayesinde ülkemiz için çok uzaktır.

21 Eylül Uluslararası Barış Günü vesilesi ile bir kez 
daha altını çizmek gerekir ki; “Yurtta sulh, cihanda sulh” 
yaklaşımı, işte bu noktada çok daha anlamlıdır. Kavganın 
süregeldiği hiçbir yerde huzur da olmaz, refah da.

O nedenledir ki, Suriye ve Afganistan örnekleri 
göstermektedir ki; içerde birlik olmak, ülkenin kurucu 
değerlerine sahip çıkmak, laik, bağımsız Türkiye 
Cumhuriyeti’ni ilelebet iç ve dış kavgalardan uzak 
tutmak en büyük kazanımımız ve aynı zamanda en 
büyük sorumluluğumuzdur. Zira, bize miras bırakılan 
bu ülke ve değerlerimiz, kadının adının olmadığı 
coğrafyamızda, çölde vaha gibidir.

Göç dalgasında önemli bir diğer husus, sayının 
kontrolsüz bir şekilde artması ile kültürel dokuya, 
demografik yapıya ve iç huzura zarar verecek 
riski taşımasıdır. Küçük küçük örneklerine de şahit 

olduğumuz olaylar, sıkı önlemlerin alınmasını gerekli 
kılmaktadır.  

Bugün ülkemizde resmi işsizlik oranı %12’lerde 
iken, genç nüfusta bu oran %23’lerdedir. Yani, her 
4 gençten birinin işsiz olduğu ülkemizde, özellikle 
15-30 yaş aralığında işgücü olarak gelen mültecileri 
düşündüğümüzde durumun hassasiyeti daha net 
anlaşılacaktır. Sanayimizin böyle bir işgücüne ihtiyacı 
olmadığını, sanayimizin gücünü Türk mühendislerinden 
ve kalifiye işgücünden aldığını da vurgulamak isterim.  

Zira, yüzyılın en büyük göç dalgası olarak 
nitelendirilen bir süreçte, özellikle de AB ülkelerinin 
Türkiye’yi bir göçmen sığınağına dönüştürme 
gayretlerini de kınıyor ve buna asla izin verilmemesi 
gerektiğine inanıyorum.

Karşı karşıya kaldığımız diğer bir küresel sorun ve 
risk, ekstrem iklim olaylarıdır. Bu kapsamda, Avrupa 
Birliği Yeşil Mutabakatı ile ticaretin ve üretimin şekli 
yeniden belirleniyor. 2015 yılında bir ilke imza atarak 
ülke genelinde ciddi farkındalık yarattığımız Sanayi 
4.0 kitabını hazırlarken dedik ki: “Uyum Sağlayamayan 
Kaybedecek” ve biz bunu Pandemi döneminde net 
olarak gözlemledik. Bugün de, gezegenimizin iklim 
kriziyle karşı karşıya olduğu bir süreçte yine bir ilke imza 
atarak “Yeşil Sanayi Rehberi” kitabımızı hazırladık ve 
diyoruz ki, “Uyum Sağlamayan İhracat Yapamayacak.” 

Çalışmaya katkı sağlayan, Odamız Çevre Çalışma 
Grubu Başkanı Sayın Erdoğan Çiçekçi başta olmak 
üzere, tüm üyelere ve kitabı kaleme alan Sayın Prof. Dr. 
Nuri Azbar’a teşekkürlerimi sunuyorum. 

Son olarak, 99. yıldönümünde güzel İzmirimizin 
kurtuluş günü olan 9 Eylül’ü yürekten kutluyor, esarete 
son noktayı İzmir’de koyan başkomutan Mustafa Kemal 
Atatürk ve aziz şehitlerimizi, şükranla, saygıyla ve 
rahmetle anıyorum.

YURTTA SULH! CİHANDA SULH!

Ender YORGANCILAR
Ege Bölgesi Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

ender.yorgancilar@ebso.org.tr

       @EYorgancilar
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EBSO’dan sanayici için

“YEŞİL SANAYİ REHBERİ”
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, EBSO tarafından 
hazırlanan “Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı Penceresinden Yeşil Sanayi Rehberi” kitabının 

sanayiciler için yeşil dönüşüm sürecinde önemli bir yol gösterici olacağını söyledi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Türk sanayicisinin 

döngüsel ekonomi yaklaşımı 
prensiplerini benimsemesi ve hayata 
geçirmesinin, AB Sanayi Liginde en 
güçlü aktörlerden biri olarak yerini 
korumasında büyük rol oynayacağını 
söyledi.

EBSO tarafından hazırlanan 
“Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı 
Penceresinden Yeşil Sanayi Rehberi” 
kitabının tanıtımı çevrimiçi olarak 
gerçekleştirildi.

“Durumu avantaja 
çevirmek mümkün”
Toplantıda konuşan Ege Bölgesi Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Avrupa 
Birliği’nin “Green Deal” (Yeşil Mutabakat) ile getirdiği 
sınırda karbon düzenlemesinin dezavantaj gibi görünse 
de atılacak uyum adımlarıyla bu durumu tersine 
çevirmenin mümkün olduğunu söyledi.

EBSO tarafından hazırlanan “Avrupa Birliği Yeşil 
Mutabakatı Penceresinden Yeşil 
Sanayi Rehberi” kitabının söz 
konusu uyum sürecinde sanayiciye 
yol göstereceğini ifade eden 
Başkan Yorgancılar, “Avrupa Birliği 
Yeşil Mutabakatı’nın sınırda karbon 
düzenlemeleri ile sanayimizin 
önüne yeni engeller getiriyor 
gibi bir görüntü var. Ancak 
sözünü ettiğimiz sürece hızlıca 
ve zamanında adapte olabilirsek 
durum çok daha farklı olacaktır. 
Süratli uyum stratejileri ile bu yeni 
ticaret sistemini Türk sanayicimizin 
lehine çevirmek ve fırsat olarak 
değerlendirmek mümkündür” dedi.

Yol gösterici olacak
Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından hazırlanan 

Yeşil Sanayi Rehberi’nin bu süreçte sanayicinin yol 
göstericisi olacağını belirten Yorgancılar, “Odamızca 
hazırlanan bu rehber kitap içinde sunulan bilgiler 
doğrultusunda ürün ve hizmetlerin karbon ayak izi 
hesaplanması ve raporlanması, üretim süreçlerinin 

tamamında ‘Yaşam Döngüsü Analizi’ 
yaklaşımları ile üretimde döngüsel 
ekonomi yaklaşımı prensiplerinin 
benimsenmesi ve hayata geçirilmesi, 
sanayimizin bu yeni süreçte daha da 
güçlenmesi ve dezavantajları avantaja 
çevirerek Avrupa Birliği Sanayi Liginde 
en güçlü aktörlerden biri olarak yerini 
korumasında büyük rol oynayacaktır” diye 
konuştu.

“Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı 
Penceresinden Yeşil Sanayi Rehberi” 
kitabının tanıtım toplantısına, kitabın 
hazırlanmasında emeği geçen EBSO Çevre 
Çalışma Grubu Başkanı Erdoğan Çiçekçi 

ve eserin yazarı EBSO Çevre Çalışma 
Grubu üyesi Prof. Dr. Nuri Azbar da 
katıldı.
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Başkan Yorgancılar, İzmir İş Günleri’nde iklim 
krizinin yarattığı küresel risklere dikkat çekti

“Yeni bir sanayi-üretim 
hikayesine ihtiyacımız var”

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, 2021 

yılında gerçekleşme olasılığına 
göre en önemli küresel riskler 
içerisinde ilk dört maddenin 
iklim ve çevre konularıyla ilgili 
olduğunu belirterek, “Bu küresel 
gelişmelerden yola çıkarak yeni 
bir sanayi-üretim hikayesinin ve 
heyecanının hayata geçirilmesine 
ihtiyacımız var, pandemi süreci de 
bunu artık zorunlu hale getirmiştir” 
dedi.

90’ıncı İzmir Enternasyonal Fuarı 
çerçevesinde düzenlenen İzmir İş 
Günleri kapsamında, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası ev sahipliğinde 
“Sanayi 5.0’ın Penceresinden 
Dönüşümün Dinamikleri” temalı 
webinar gerçekleştirildi. EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’ın moderatörlüğünde 
düzenlenen etkinlikte küresel 
çapta etkisini her geçen gün 
daha çok hissettiren iklim krizi ve 
dijital dönüşüm süreçleri, farklı 
boyutlarıyla konuşuldu.

“İklim krizi 
yükselen bir 
küresel risk”
Etkinlikte konuşan 

Başkan Yorgancılar, 
“2020 yılında 
gerçekleşme olasılığına 
göre en önemli küresel 
riskler içerisinde ilk beş 
riskin tamamı, 2021 
yılında da dördü iklim 
ve çevreye ilişkindir. 
İklim konusu, Dünya 
Ekonomik Forumu 

tarafından her sene Davos’ta 
yapılan zirvede belirlenen yılın en 
önemli riskleri arasında, son yıllarda 
yükselen oranlarla ilk sıralarda 
yer bulmaktadır. Bu anlamda son 
yayınlanan listede ekstrem iklim 
olayları, doğal ekosistemin çöküşü 
ve kontrolden çıkan yangınlar üç 

önemli risk olarak göze çarptı” dedi.

Sıfır emisyon hedefi
Konuşmasında Avrupa 

Komisyonu’nun söz konusu 
risklerden yola çıkarak “Yeşil 
Mutabakat” kapsamında 55’e Uyum 
olarak anılan “Fit for 55” programını 

açıkladığını hatırlatan 
Yorgancılar, “Hepimiz 
için bir uyarı ve rehber 
niteliğinde olan bu 
program, 197 ülkenin 
onayladığı Paris İklim 
Anlaşması’na uygun 
olarak 2030 yılında 
karbon emisyonlarını 
1990’a kıyasla yüzde 55 
azaltmayı öngörüyor. 
2050 hedefi ise ‘sıfır 
emisyon’ olarak 
açıklanmış durumda. 
Uzmanlar ve bilim 
insanları, çevresel 
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önlemlerin alınmaması halinde, 
dünyamızı daha kötü günlerin 
beklediğinin altını çiziyorlar ve 
yaptıkları araştırmalar da bunu 
kanıtlıyor. Küresel çapta karbon 
bileşenli gazların salınımlarının 
azaltılması, bu kapsamda atılması 
gereken ilk adım olarak karşımıza 
çıkıyor. Bütün bunların yanında 
temiz suya erişim, yakın bir 
gelecekte en büyük sorunlardan 
biri olarak kendini daha belirgin bir 
biçimde ortaya koyacak. Bu nedenle 
konuyla ilgili önlemlerin bugünden 
alınması, dikkat etmemiz gereken 
bir diğer stratejik konumuzdur” diye 
konuştu.

“Orantısız yağışlar ve 
kuraklık etkisini artıracak”
Ağustos ayında yapılan 

Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası 
İklim Değişikliği Paneli’nin 
(IPCC) raporuna da dikkat çeken 
Yorgancılar, “Çok sayıda ülkeden 
bilim insanlarının eşgüdüm içinde 
hazırladıkları bu raporda, küresel 
ısınmanın önüne geçilemezse 
50’ye yakın ülkenin ‘yeryüzünden 
silinebilecekleri’ uyarısına yer verildi. 
Rapora göre iklim değişikliğinin 
etkisiyle sıcak hava dalgası, orantısız 
yağışlar ve kuraklık şiddetini 
artırarak daha sık görülecek. Yani 
geçtiğimiz ay acısını yaşadığımız 
orman yangını ve sel felaketlerinin 
benzerlerinin yaşanacağı, bu 

raporda açıkça belirtiliyor. Bizlerin 
de sanayiciler olarak bu küresel 
gelişmeleri ciddiyetle takip etmemiz 
gerektiğini, buradan yola çıkarak 
yeni bir sanayi-üretim hikayesinin 

ve heyecanının hayata geçirilmesine 
ihtiyacımız olduğunu uzun bir 
süredir ifade ediyorum. Pandemi 
süreci de bunu artık zorunlu hale 
getirmiştir” ifadesini kullandı.

GÜNDEM

“Dönüşümün dinamiklerine uyum 
sağlamak zorundayız”

Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından hazırlanan “Avrupa Birliği Yeşil 
Mutabakatı Penceresinden Yeşil Sanayi Rehberi” adlı kitabın bütün bu 
süreçler konusunda sanayiciler için önemli bir yol gösterici olacağını 

dile getiren Başkan Yorgancılar, “Avrupa Birliği, Sanayi 5.0 kapsamında 
Yeşil Mutabakat Anlaşması ve Dijital dönüşüm ile sanayinin, ticaretin, 

ekonominin yeniden dönüşümüne çalışıyor. Biz de Ege Bölgesi 
Sanayi Odası olarak bu farkındalıkla, ‘Yeşil Sanayi Rehberi’ kitabımızı 
hazırlattık. Kitapta sözünü ettiğimiz dönüşümün dinamikleri, bütün 
ayrıntılarıyla yer alıyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı 

Penceresinden Yeşil Sanayi Rehberi kitabı, sanayiciler için önemli bir 
yol gösterici olacak” diye konuştu.
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Yorgancılar 2021 yılı ikinci çeyrek büyüme 
rakamlarını değerlendirdi

“Tarİhte görülmemİş bİr büyüme yaşandı”
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Yılın ikinci çeyreği itibariyle; ülkemiz 
üretiminin yüzde 26,5’ini gerçekleştiren, altı milyonun üzerinde insana iş ve aş sağlayan, 

ihracatını yüzde 64 düzeyinde artıran sanayi sektörü kalkınmanın anahtarıdır” dedi.

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender 
Yorgancılar, “Sanayi 

Sektörü 2021 yılının ikinci 
çeyreğinde yüzde 40,3 
ile 1999 sonrası dönemin 
en yüksek ikinci çeyrek 
büyümesine imza atarken, 
sanayi sektöründeki 
istihdam da yüzde 14,4 
oranında arttı. Salgın süreci 
de bir kez daha göstermiştir 
ki, daha fazla ve daha 
nitelikli sanayileşmekten 
başka şansımız 
bulunmamaktadır” dedi. 

2021 yılı ikinci çeyreğine 
ilişkin büyüme verilerini 
değerlendiren Ege Bölgesi 
Sanayi Odası (EBSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, “Covid-19 
salgının ekonomiyi 
felce uğrattığı 2020 yılı 
ikinci çeyreğinin yarattığı baz 
etkisi nedeniyle son 20 yılın en 
yüksek ikinci çeyrek büyümesi 
yakalanmıştır. Bir anlamda 
ekonomi yaralarını sarmaya 
çalışmıştır. Salgından en fazla 
etkilenen sektörler olan hizmetler 
ve sanayi sektörü 2021 yılının 
ikinci çeyreğinde beklendiği 
gibi büyümenin lokomotifi 
olmuştur. Harcamalar boyutunda 
ise özel tüketim ve yatırımlar 
dengeli büyürken mal ve hizmet 
ihracatındaki yüzde 60 düzeyindeki 
artış dikkat çekicidir. Dolayısıyla 
tüketim, yatırım ve ihracat, büyüme 

üzerinde belirleyici olmuştur. 
Bu veriler üretimde dengeli, 
harcamalarda ise iç ve dış talebin 
eş anlı devreye girdiği iki kanatlı 
bir büyümeye işaret etmektedir. 
Ancak yüksek işsizlik ve enflasyon, 
hızlı nüfus artışı ve çok sayıdaki 
sığınmacı ve genel olarak halkın 
dolar bazında fakirleşmesi gibi 
yakıcı sorunlar var olmaya devam 
etmektedir. Gelinen noktada 
büyümenin sadece konjonktürel 
değil, yapısal dinamiklerden de 
sürekli beslenir duruma gelmesini 
sağlayacak makro iklime ihtiyacı 
olduğu unutulmamalıdır” diye 
konuştu.

“Kalkınmanın 
anahtarı: Sanayi”
2021 yılının ikinci 

çeyreğinde yüzde 40,3 
ile 1999 sonrası dönemin 
en yüksek ikinci çeyrek 
büyümesine imza atan 
sanayi sektöründe 
istihdamın da yüzde 14,4 
oranında arttığına dikkat 
çeken Yorgancılar, “Salgın 
süreci de bir kez daha 
göstermiştir ki, daha 
fazla ve daha nitelikli 
sanayileşmekten başka 
şansımız bulunmamaktadır. 
Yılın ikinci çeyreği itibariyle; 
ülkemiz üretiminin yüzde 
26,5’ini gerçekleştiren, altı 
milyonun üzerinde insana 
iş ve aş sağlayan, ihracatını 
yüzde 64 düzeyinde artıran 
sanayi sektörü kalkınmanın 
anahtarıdır. Gelinen noktada 

istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme 
ile yeşil ekonominin gereklerine 
uyum sektörümüzün öncelikli 
gündem maddeleridir. Bu gündem 
maddeleri ve ayrıca sektörün 
küresel rekabette daha başarılı 
olabilmesi için ihtiyaç duyduğu 
koşulların bir an önce oluşturulması 
gerekmektedir. Bu bağlamda 
finansman ve enerji maliyetlerinin 
düşürülmesi, döviz kurlarının 
eksik değerlenmesinin önlenmesi, 
bürokratik süreçlerin hızlandırılması 
ve yeni bir ivme kazanmış görünen 
yatırımların desteklenmesi 
gerekmektedir. Ayrıca kredi destekli 
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iç talep büyümesi ve inşaat çekişli 
büyümenin sonuna gelinmiştir. Zira 
içerde daha çok dış ticaret konu 
olmayan mal ve hizmetleri üretirken 
dışarıdan ticarete konu olan malları 
ithal ederek cari açık belasından 
kurtulmak ve istikrarlı büyüme 
yakalamak olası değildir. Bir an 
önce sanayileşme ve ihracat ile 
büyümeye imkan verecek zeminin 
kurgulanması gerekmektedir” dedi.

Pandemi belirsizliği
Covid-19 salgınının dünya 

genelinde tüm dengeleri altüst 
ettiğini ve ekonomi yönetimlerinin 
böylesi bir duruma alışkın 
olmamalarının çözüm üretimini 
zorlaştırdığına da dikkat çeken 
Başkan Yorgancılar şunları söyledi:

“Aslında niceliksel göstergelerin 
önemini büyük ölçüde yitirdiği, 
niteliksel iyileşme sıçramasına 
ihtiyaç olduğu bir dönemden 
geçiyoruz. Covid-19 ve 
varyantlarının nasıl bir seyir 
izleyeceği ve bunun ekonomiye 
yansımalarına ilişkin ciddi risk ve 
belirsizliklerle karşı karşıyayız. 
Anormal bir dönemi ve süreci 
normal dönemlere ait anlayış 

ve yaklaşımlarla algılamak 
da, iyileştirmek de mümkün 
olmuyor. Covid’in devam etmesi 
halinde sorunlar ekonomiden 
sosyal ve politik boyuta doğru 
derinleşebilecektir. Bu nedenle 
hem ekonomi hem de sosyal 
politikalarda yeni bir vizyon ve 
alet çantasına ihtiyaç var. Ayrıca 
ekonomi ve sosyal politikaların 
etkinliği için kurumsal kapasitenin 
geliştirilmesi ve tüm toplumsal 
kesimlerle daha etkin bir 

işbirliğine ihtiyaç bulunmaktadır. 
Biz sanayiciler olarak etkin ve 
işlevsel destek vermeye, ortak 
akıl ile ülkemiz ekonomisindeki 
sorunların çözümüne destek 
olmaya çalışıyoruz. Temennimiz 
salgın sürecinin öğrettiklerinin 
ekonominin yapısal dinamiklerinde 
ve makroekonomik iklimindeki 
sorunların aşılmasında da 
kullanılabilmesi, ‘güçlü ekonomi-
güçlü Türkiye’ vizyonunun en üst 
düzeyde gerçekleştirilebilmesidir.”

Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Sekreteri 
Selin Sayek Böke, İzmir 
İl Başkanı Deniz Yücel ve 
beraberlerindeki heyet, 
Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar’ı ziyaret 
etti. Başkan Yorgancılar 
görüşmede sanayicilerin 
gündeminde olan konulara 
ilişkin çözüm önerilerini 
paylaştı ve karşılıklı 
değerlendirmelerde 
bulunuldu.

CHP Genel Sekreteri Böke,
Başkan Yorgancılar’ı ziyaret etti
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Esen ve Yorgancılar’dan İzmir Emniyet 
Müdürü Şahne’ye hayırlı olsun ziyareti

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Meclis Başkanı Salih 
Esen ve Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, 
geçtiğimiz ay İzmir Emniyet 
Müdürlüğü görevine atanan 
Mehmet Şahne’ye hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundular. 
Esen ve Yorgancılar, Şahne’ye 
görevinde başarılar dilerken 
İzmir Emniyet Müdürü Mehmet 
Şahne de ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti diye getirdi.

Şahne’den iade-i 
ziyaret
İzmir Emniyet Müdürü 

Mehmet Şahne de Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar’a 
iade-i ziyarette bulundu. 
İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün 
ve güvenlik birimlerinin 
çalışmalarının paylaşıldığı 
ve işbirliği olanaklarının 
değerlendirildiği görüşmede 
Başkan Yorgancılar tarafından 
İzmir’in sanayi yapısı, ticaret 
ve ekonomisine dönük bir 
sunum gerçekleştirildi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un İzmir 
programı kapsamında gerçekleşen İZTO Meclis Toplantısına katıldı. İzmir Valiliği’nde Bakan Muş tarafından 

düzenlenen STK Başkanları toplantısına katılan Başkan Yorgancılar, EBSO üyesi sanayicilerin konuları 
hakkında Bakan Muş’u bilgilendirdi.

Yorgancılar, sanayicilerin konuları hakkında 
Ticaret Bakanı Muş’a bilgi sundu
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EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar:

“30 AĞUSTOS TÜRK MİLLETİ’NİN 
DİRİLİŞİNİN MİLADIDIR”

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar “Üç yüzyılı aşkın süre 
boyunca devam eden toprak kaybına en güçlü meydan okuyuş olan 30 Ağustos Zaferi, ayrıca 

ekonomik ve sosyolojik olarak yok edilmek istenen bir milletin de dirilişinin miladıdır” dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 
99. yıldönümü nedeniyle 
bir mesaj yayınlayan Ege 

Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
“Son yıllarda savaşlardan, terör 
olaylarına, mülteci dalgasından 
pandemiye kadar küresel ölçekte 
adeta insanlık tarihinde nadir 
rastlanacak derecede zorlu 
bir dönemden geçiyoruz. Sınır 
coğrafyamızda yaşanan çatışmalar 
ve ortaya çıkardığı mülteci 
dalgası küresel bir mesele haline 
gelirken, yaklaşık iki yıldır dünyanın 
mücadele ettiği pandemi süreci, 
sağlık sistemlerinden ekonomiye ve 
eğitime kadar tüm prensiplerimizi 
sorgulamamızı ve kökten 
değiştirmemizi gerektirdi” dedi.

“Cumhuriyete açılan kapı”
Gelişmişliğin ülkedeki konuları 

çözmede en önemli etken olduğunu 
vurgulayan Başkan Yorgancılar, 
“Birbirinden çok farklı alanlarda 
ortaya çıkan tüm sorunların çözüm 

yaklaşımlarında ortak bir nokta 
var ki; sorunları aşabilmeniz için 
bağımsız, güçlü, değişimlere 
uyumlu; kısacası ‘muasır 
medeniyetler seviyesine ulaşmış 
bir ülke’ olmanız gerekiyor. İşte bu 
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noktada 30 Ağustos 
Zaferi, muasır 
medeniyetlere 
ulaşma gayesinin 
simgesi olarak, 
çağları aşan bir 
nitelikle karşımıza 
çıkıyor. Zira, 30 
Ağustos eşsiz 
bir askeri zafer 
olmasının yanı sıra; 
güçlü, bağımsız, laik 
bir Cumhuriyete 
açılan kapıdır. Üç 
yüzyılı aşkın süre 
boyunca devam 
eden toprak kaybına 
en güçlü meydan 
okuyuş olan 30 
Ağustos Zaferi, 
ayrıca ekonomik 
ve sosyolojik 
olarak yok edilmek 
istenen bir milletin 
de dirilişinin 
miladıdır. Atalarımızın, yokluklar 
içerisinde canlarını ortaya koyarak 
kazandıkları bu zaferin mimarı, 
başta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve 
gazilerimizle, kahraman milletimizi 
minnetle anıyorum” diye konuştu.

“Korumak, 
en büyük borcumuz” 
Dünya tarihinde altın harflerle 

yer almamızı sağlayan bu zaferin, 
bugün bizim için olduğu kadar 
insanlık için de çok önemli bir miras 
olduğunu belirten Yorgancılar 
şunları söyledi:

“Bakınız, bugünün dünyasında 
bir tarafta bilimle insanlığa 
önderlik eden ve aşıyı bularak 
pandemiyi sonlandırmaya çalışan 
ülkeler varken, bir tarafta da 
insanlık haklarının esamisinin bile 
okunmadığı, insanların canını 
kurtarmak için uçak tekerinden 
medet umduğu örnekler var. 
İşte, biz bugün uçak tekerine 
tutunanların değil de, aşıyı bulan 
Türk bilim insanları safhasında yer 
almayı başardıysak, bu tamamıyla 

Atatürk’ün ve Onun kurduğu tam 
bağımsız, laik, bilimi referans 
alan Cumhuriyetin eseridir. Bu 
eseri korumak da, özellikle genç 
nesillerimiz açısından en büyük 
borcumuzdur. Nitekim bu kadar 
belirsizlik ve risklerle dolu bir 
küresel gündemde, geleceğe 
sadece bağımsız, güçlü, bilimle 

ve liyakatle idare edilen ülkeler 
erişebilecektir. Cumhuriyet mirasını 
en iyi şekilde korumamız ve 
muasır medeniyetler seviyesine 
ulaşma gayesine her zamankinden 
daha sağlam sahip çıkmamız 
temennisiyle, 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’mızın 99. yılını gururla 
kutluyorum.”

GÜNDEM

İzmir’de coşkulu kutlama
Kurtuluş Savaşı’mızı taçlandıran 30 Ağustos Zaferi’nin 99 yıl dönümü, 

tüm yurtta olduğu gibi İzmir’de de coşkuyla kutlandı.
Zafer Bayramı dolayısıyla İzmir Valiliği koordinesinde planlanan 

kutlamalar, sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk 
Anıtı’na çelenk sunumlarıyla başladı. Vali Yavuz Selim Köşger, Ege 
Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Büyükşehir 

Belediye Başkanı Tunç Soyer’in anıta çelenk sunmasının ardından, saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekildi.

Törende Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanlık Divanı Üyesi Fatih 
Aracı, anıta EBSO adına çelenk sundu.

Kutlama programı kapsamında, hükümet konağında tebrikleri kabul 
eden Vali Köşger, Orgeneral Sivri ve Başkan Soyer, daha sonra 

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programa katılarak, vatandaşların 
Zafer Bayramı’nı kutladı.

30 Ağustos Zaferi’nin 99 yıl dönümündeki bayram kutlamaları, akşam 
saatlerinde düzenlenen kabul töreni ile son buldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende 
EBSO Meclis Başkanlık Divanı Üyesi Fatih Aracı Atatürk Anıtı’na çelenk sundu ve 
İzmir Valiliği tarafından düzenlenen resepsiyona katıldı.
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EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar 
“15 Mayıs 1919’da İzmir’in işgaliyle başlayan 
karanlık süreç, 3 yıl sonra yine İzmir’de son 

bularak, kesin bir aydınlığa kavuşmuştur. Küllerinden 
doğarak bağımsızlığın simgesi olan İzmir’in fuarlar 
ve kongreler kenti olarak belirlenip, ülkemizin 
modern dünyaya açılan kapısı olma misyonunu da 
üstlenmesi, 9 Eylül’ü çok daha önemli kılmıştır” dedi.

Küllerinden doğdu
İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. 

yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Ege 
Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar  “99. yıl dönümüne erişmenin 
haklı gururunu yaşadığımız ve eşsiz bir mücadele 
sonucu ulaşılan 9 Eylül zaferi, sadece kentimizin 
değil, ülkemizin de askeri, siyasi ve ekonomik 
yönden işgalden arınıp bağımsızlığa kavuşmasını 
temsil ediyor. Zira, 9 Eylül dünyanın çok hızlı bir 
değişim sürecinden geçtiği 19. yüzyıldan itibaren, 
büyük ülkelerce hasta adam olarak nitelendirilip 
yok edilmek istenen bir imparatorluktan, kısa bir 
süre içerisinde yine aynı büyük güçlerce yarışabilecek 
düzeyde, bağımsız ve modern bir Cumhuriyet kurmanın 
miladıdır. Böylece, 15 Mayıs 1919’da İzmir’in işgaliyle 
başlayan karanlık süreç, 3 yıl sonra yine İzmir’de son 
bularak, kesin bir aydınlığa kavuşmuştur. Küllerinden 
doğarak bağımsızlığın simgesi olan İzmir’in fuarlar ve 

kongreler kenti olarak belirlenip, ülkemizin modern 
dünyaya açılan kapısı olma misyonunu da üstlenmesi, 9 
Eylül’ü çok daha önemli kılmıştır” dedi.

9 Eylül ruhu
19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında olduğu 

gibi küresel ölçekte çok ciddi bir değişim-dönüşüm 

Bağımsızlık zaferimizin nişanesi İzmir’in 

kurtuluşunun yıldönümünü kutladık

99 YILLIK GURUR

GÜNDEM
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sürecinden geçildiğini belirten 
Başkan Yorgancılar, “Hemen her 
gün yeni bir teknolojiyle tanışılan, 
dördüncü sanayi devriminin 
yerini beşincisine bıraktığı ve 
robotların hemen her alanda 
gündelik hayatın bir parçası olduğu 
bu bilişim çağı, iş hayatının ve 
ekonominin prensiplerini başlı 
başına değiştiriyor. Diğer taraftan; 
bölgesel savaşlar, mülteci akınları 
ve son olarak da yaşadığımız 
pandemi, görülmemiş insani 
krizler yaşanmasına sebep oluyor. 
Şüphesiz ki; bu sancılı değişim 
sürecinde mutlak galibiyet 
kazanmak, değişime uyum 
sağlamaktan geçiyor. İşte 9 Eylül 
ruhu tıpkı, 99 yıl önce değişimin 
ve modernleşmenin simgesi 
olduğu gibi, içinden geçtiğimiz 
zorlu günlerde de yolumuza ışık 
tutuyor. Bu vesileyle, bağımsızlığın 
ve modernleşmenin simgesi olan 
bu yola her zamankinden daha 
fazla sahip çıkmamız temennisiyle, 
9 Eylül zaferinin 99. yılını kutluyor, 
ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK 
başta olmak üzere, tüm gazi ve 
şehitlerimizle, kahraman atalarımızı 
minnetle anıyorum” diye konuştu.

İzmir’de ‘Kurtuluş’ coşkusu

İzmir’in kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlamaları yine büyük bir 
katılım ve coşkuya sahne oldu. Bu yıl 9 Eylül’ün ilk etkinliği olan Zafer 
Yürüyüşü’ne binlerce İzmirli katıldı. Türk Ordusu’nun 9 Eylül 1922’de 
İzmir’e girerken kullandığı güzergâh üzerinde düzenlenen yürüyüş, 
Basmane Karakolu önünden Cumhuriyet Meydanı’na kadar sürdü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı 350 metre uzunluğundaki 
Türk bayrağını taşıyan İzmirliler; Türk ordusunun kente girdiği tarihi 

güzergahı izleyerek Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddeleri 
üzerinden Cumhuriyet Meydanı’na ulaştı. Marşlar eşliğinde ilerleyen 

korteje çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi bandosunun eşlik ettiği yürüyüşün 

ardından, Cumhuriyet Meydanı’nda tören yapıldı. İzmir Valisi Yavuz 
Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Atatürk Anıtı’na çelenk 
sundu.

Törende EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı H. İbrahim 
Gökçüoğlu ve Meclis Başkanlık Divanı Üyesi Fatih Aracı da anıta çelenk 

sundu. Akşam düzenlenen 9 Eylül resepsiyonuna ise EBSO Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Muhsin Dönmez katıldı.

GÜNDEM
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EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Filipinler Genel Konsolosu 
Ender Yorgancılar, Filipinler’in 

bölgesindeki en dinamik yapıya 
sahip ülkelerden biri olduğunu 
belirterek “Özellikle tüketici ürünleri 
konusunda ciddi bir ithalatçı 
konumunda olan Filipinler ile 
bu anlamda ticari işbirliğimizin 
gelişmesi, her iki ülkenin de 
faydasına olacaktır” dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Filipinler 
Genel Konsolosu Ender Yorgancılar, 
Filipinler’in Ankara Büyükelçisi 
Maria Elena Palo Algabre ile bir 
araya geldi. 

“İşbirliği artmalı”
Türkiye ile Filipinler arasındaki 

ekonomik, ticari ve kültürel ilişkiler 
istikrarlı bir şekilde geliştiğini ve 
çeşitlendiğini belirten Başkan 
Yorgancılar. “Filipinler, pandemi 
öncesinde Asya-Pasifik bölgesinin 
yüksek büyüme oranına sahip 
dinamik ekonomilerinden biri. 
İzmir ve Ege Bölgesi olarak söz 
sahibi olduğumuz savunma sanayii 

“Türkiye ve 
Filipinler’in 
mevcut 
işbirliğini 
geliştirmesi 
iki ülkenin de 
faydasına”

GÜNDEM
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konusundaki işbirliğimizin artması 
için üzerimize düşen ne varsa 
yapmamız gerekiyor. Özellikle 
tüketici ürünleri konusunda 
Uzakdoğu pazarının ciddi bir 
ithalatçısı konumunda olan Filipinler 
ile bu anlamda ticari işbirliğimizin 

gelişmesi, her iki ülkenin de 
faydasına olacaktır” dedi.

Bölgenin önemli aktörü
Filipinler’in Ankara Büyükelçisi 

Maria Elena Palo Algabre ise, 
ülkesinin Güneydoğu Asya 

Uluslar Birliği ve Asya-Pasifik 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyesi 
olarak bölgenin önemli bir aktörü 
olduğunu söyledi. Büyükelçi 
Algabre “Tüm dünya ile ticari 
ilişkilerimiz mevcut. Bu ülkeler 
içinde elbette Türkiye’nin özel 
bir yeri var. Sayın Başkanın da 
ifade ettiği gibi, savunma sanayi 
konusunda iyi bir yoldayız ve bunun 
diğer sektörlerde de artması için 
çalışıyoruz” diye konuştu.

Büyükelçinin ziyaretleri
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

ve Filipinler Genel Konsolosu 
Ender Yorgancılar, Büyükelçi 
Algabre’ye İzmir programında eşlik 
etti. Yorgancılar ve Algebre İzmir 
Valisi Yavuz Selim Köşger’i, İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer’i ve İZTO Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut Özgener’i ziyaret 
ederek ikili ilişkilerin geliştirilmesine 
dönük görüş alış verişinde 
bulundular.

Çeşme turizminin geleceği konuşuldu
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Ege Turizm Planı Çeşme Projesi” 

toplantısına katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katıldığı Toplantıda projenin son 

durumu hakkında katılımcılara bilgi verildi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

GÜNDEM
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Torbalı Organize 

Sanayi Bölgesi’nde ilave alan olarak 
kurulacak Mobilya Organize Sanayi 
Bölgesi’nin İzmirli üreticilere moti-
vasyon kaynağı olacağını ve kentin 
ihracatını olumlu yönde etkileyece-
ğini söyledi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir 
Ticaret Odası ve Torbalı Ticaret 
Odası’nın ortak projesi olan Mobilya 
Organize Sanayi Bölgesi için Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’ndan onay 
geldi.

Motivasyon sağlayacak
EBSO Yönetim Kurulu Başka-

nı Ender Yorgancılar, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Odası 
işbirliğinin yeni bir kazanımını daha 
kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk 
duyduklarını belirterek “8 Aralık 
1998 tarihinde EBSO tarafından 

Torbalı ilçesi Kabacakırı mevkiinde 
kurulması talep edilen yaklaşık 260 
hektarlık alanın 65 hektarlık alanı 
onaylanmıştı. Şimdi 62 hektarlık 
alan Torbalı Organize Sanayi Bölge-
si’nin ilave alanı olarak mobilya sek-
törüne tahsis edilmiş olup, onay işle-
mi tamamlanmıştır. Torbalı Organize 
Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirile-
cek mobilya kümelenmesi, sektörde 
önemli bir potansiyele sahip güzel 

İzmirimize hayırlı olsun. Bu oluşum, 
üreticilerimize motivasyon sağla-
yacak ve ihracatımızı olumlu yönde 
etkileyecektir. Başta Sayın Cumhur-
başkanımız olmak üzere süreci yaki-
nen takip eden İzmir milletvekilimiz 
Sayın Atilla Kaya’ya destekleri için 
şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Markalaşma sağlanacak
Mobilya OSB’nin kuruluşuyla 

istihdama önemli bir katkıda bulu-
nacağını vurgulayan İzmir Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mah-
mut Özgener ise “Mobilya sektörü, 
İzmir için çok büyük önem taşıyor. 
Yatırımcılar, daha nitelikli ve katma 
değerli ürünler üretecek, markala-
şacak” diye konuştu. Torbalı Ticaret 
Odası Başkanı Abdulvahap Olgun 
da Mobilya OSB’nin sadece Torba-
lı’yı değil, başta İzmir olmak üzere 
tüm Ege Bölgesi’ne katkı sağlayaca-
ğını ifade etti.

Yorgancılar: “Mobilya OSB ihracatı 
olumlu yönde etkileyecek”

Başkan 
Yorgancılar, 
İzmir Milletvekili 
Serter ile bir 
araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir 
Milletvekili Bedri Serter, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar’ı ziyaret etti. 
Görüşmede İzmirli sanayicilerin konuları 
ile üretim ve ihracatı teşvik hususunda 
atılabilecek adımlar ele alındı.
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Yorgancılar’dan MHP İzmir İl Başkanlığı’na 
iade-i ziyaret

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, geçtiğimiz ay kendisini ziyaret eden MHP İzmir İl Başkanı 

Veysel Şahin'e iade-i ziyarette bulundu. Görüşmede güncel ve ekonomik değerlendirmelerde bulunuldu.

Ege Bölgesi 
Sanayi Odası 
Yönetim 

Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, 
Aliağa Organize 
Sanayi Bölgesi’nin 
(ALOSBİ) yeni 
hizmete giren 
idare binasını 
ziyaret etti. ALOSBİ 
Yönetim Kurulu 
Başkanı ve EBSO 
Meclis Üyesi Haluk 
Tezcan’a hayırlı 
olsun dileklerini 
ileten Başkan Yorgancılar, “Aliağa 
Organize Sanayi Bölgesi, sahip 
olduğu altyapı, barındırdığı 
yatırımlar, bölgemize sağladığı 
istihdam, yaptığı üretim ve ihracat 
ile bir başarı hikayesi sergiliyor. 

Yeni bölge idare binasının daha 
başarılı çalışmaların yapılmasına 
vesile olmasını diliyorum ve emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretinden ötürü Başkan 
Yorgancılar’a teşekkür eden 
ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı 

Haluk Tezcan ise bölgede hayata 
geçirmeyi düşündükleri yeşil OSB, 
atık su arıtma tesisi, RES, tır parkı, 
helikopter pisti, yeni güvenlik 
birimleri, itfaiye teşkilatının ve 
elektrik altyapısının geliştirilmesi 
gibi projeler hakkında bilgi verdi.

Yorgancılar ALOSBİ’nin yeni bölge idare 
binasında incelemelerde bulundu
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yö-
netim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, üretim ve ihra-

catın içinde bulunulan süreçte en 
önemli konular olduğunu söyledi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, Macaristan’ın başkenti 
Budapeşte’de, başkanlığını TOBB 
Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun yaptığı Türk 
Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 
düzenlenen Türk İş Forumu katıldı.  
Forumda, Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan, Macaristan, Özbekis-
tan ve Türkiye’den iş insanları bir 
araya gelerek, işbirliği fırsatlarını 
değerlendirdi.

Forumun pandemi ve sonrasındaki süreçte Türk iş 
dünyasının küresel açılımına katkı sağlayacağını belir-
ten Başkan Yorgancılar, “İçinde bulunduğumuz süreçte 
en önemli konu üretim ve ihracat. Var olan 
pazarlarımızı genişletirken tarihsel ve 
kültürel olarak yakın olduğumuz, 
coğrafi avantajı da olan ülkelerle 
mevcut ticari ilişkilerimizi ola-
bilecek en üst seviyeye çıkar-
mak durumundayız. Türk İş 
Forumu’nun bu anlamda çok 
önemli bir işlevi var” dedi.

Görüşmelerin oldukça 
verimli geçtiğini dile getiren 
Başkan Yorgancılar, “Ulusla-
rarası seyahat kısıtlamalarının 
izleyeceği seyre göre ticaret heyeti 

organizasyonlarının düzenlenme-
si, tüm paydaş ülkelerin arzu ettiği 
bir husus. Bu açıdan ilerleyen 
dönemde tüm ülkelerin daha et-
kin olabilmesi en büyük arzumuz. 
Bugün burada bunun ilk adımını 
atmış olmaktan memnuniyet du-
yuyoruz. Forumun düzenlenme-
sindeki ve yapılan çalışmalardaki 
katkılarından ötürü TOBB ve Türk 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanımız M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu’na teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.

Forumda konuşan TOBB Yöne-
tim Kurulu Başkanı ve Türk Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu da ülkelerin ticaretini arttırmanın iş in-
sanlarının birinci önceliği olması gerektiğini belirterek, 
mevcut işbirliğini artıracak her türlü çalışmanın içinde 

olmaya hazır olduklarını ifade etti.
Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki Türk 
heyeti forumun ardından Türki-

ye’nin Budapeşte Büyükelçisi 
Ahmet Arif Oktay’ı ziyaret etti. 
Ziyarette Macaristan’daki ya-
tırım ortamı ve ikili ilişkilere 
ilişkin değerlendirmelerde 
bulunuldu.

Büyükelçiliğin ardın-
dan Yarış Kabin Fabrikası’nı 

ziyaret eden heyet, planlama 
ve üretim süreçleri hakkında bilgi 

aldı ve tesisleri gezdi.

Yorgancılar, Budapeşte’de düzenlenen Türk İş Forumu’na katıldı

“Bölgemizdeki ülkelerle mevcut ticari 
ilişkilerimizi en üst seviyeye çıkarmalıyız”



23EYLÜL 2021

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meslek Komiteleri 
Ortak Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı H. İbrahim Gökçüoğlu başkanlığında 

gerçekleştirildi. Güncel ekonomik gelişmelerin 
değerlendirildiği toplantıda TOBBUYUM 
Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi 
Genel Müdürü Onur Yüksel ve İzmir Model Fabrika 
Direktörü Osman Arslan birer sunum yaptı.

Toplantının açılışında konuşan Gökçüoğlu, firma 
çalışanlarının İzmir Model Fabrika’da katıldıkları 
Öğren Dönüş Programı sayesinde yalın üretim 
teknikleri ve Sanayi 4.0’a uyum çerçevesinde 
uygulamalı eğitimler gördüklerini belirterek 
“Artık dijitalleşmeye doğru birlikte yol almak için 
çalışıyoruz. Bu konuda firmalarımız hiç yatırım 
yapmadan kârlarını artırmak istiyorlarsa Model 
Fabrika ile irtibata geçebilirler. İzmir Model Fabrika 
Direktörü Sayın Osman Arslan’a sunumları için teşekkür 
ediyoruz” dedi.

Toplantıya katılarak TOBB bünyesindeki 
Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi 
hakkında bilgi veren Genel Müdür Onur Yüksel’e de 
şükranlarını sunan Gökçüoğlu, ticari uyuşmazlıklarda 

arabuluculuğun ‘kazan-kazan’ anlayışıyla çalışan bir 
sistem olduğunu ifade etti.

Gökçüoğlu’nun konuşmasının ardından TOBBUYUM 
Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Genel 
Müdürü Onur Yüksel ve İzmir Model Fabrika Direktörü 
Osman Arslan sunumlarını gerçekleştirdiler ve 
sanayicilerin sorularını yanıtladılar.

EBSO Meslek Komiteleri
Ortak Toplantısı yapıldı

GÜNDEM

Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Urhan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ı ziyaret etti. Görüşmede aile şirketlerinin kurumsallaşması ve 

firmaların sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktarılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

TAİDER heyeti Başkan Yorgancılar’ı ziyaret etti
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İzmir Model Fabrika ve EGİAD 
arasında protokol imzalandı

İzmir Model 
Fabrika ile Ege 
Genç İş İnsanları 

Derneği (EGİAD) 
arasında, EGİAD 
üyelerinin yalın üretim 
teknikleri konusunda 
uzmanlaşması 
amacıyla protokol 
imzalandı. Protokol 
kapsamında EGİAD 
üyesi firmaların 
çalışanları, İzmir 
Uygulamalı Yetkinlik ve 
Dijital Dönüşüm Merkezi’nde Öğren 
Dönüş programına katılacaklar 
ve uygulamalı olarak verimlilik 
arttırma çalışmalarına iştirak ederek 
mentörlük hizmeti alacaklar.

“Verimlilik hızla artıyor”
Protokol imza töreninde 

konuşan Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve İzmir Uygulamalı 
Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm 
Merkezi Yönetim Kurulu başkanı 
H. İbrahim Gökçüoğlu, İzmir Model 
Fabrika’da verilen eğitimlere katılan 
işletmelerde verimliliğin hızlı şekilde 
arttığını söyledi.

Gökçüoğlu, “Bugün çok önemli 
bir imza töreni gerçekleştiriyoruz. 
Bu imzalarla başlayan süreçte 
eğitimlere katılacak olan 
çalışanlarımız, uygulamalı ve 
teorik derslerin ardından kendi 
fabrikalarını dönüştürecekler. 
Sadece okuyarak değil, uygulayarak 
da hızlı bir şekilde fabrikaları 
dönüştüreceğiz. Bu eğitimlere 
katılan işletmelerde hızlı şekilde 
verimliliğin arttığını görüyoruz. İki 
kurumun yaptığı bu başlangıcın 
ülkemiz ekonomisi ve İzmir’imizin 
sanayicileri ve iş insanları adına 
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Genç bir organizasyonla 
ilk iş birliği
İmza töreninde konuşan 

İZTO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Cemal Elmasoğlu 
ise “Bugün böyle bir protokole 
imza atmak bizim için her şeyin 
ötesinde. İzmir Model Fabrika 
yönetimi olarak gerçekten çok 
ilkeli ve farklı boyutta fabrikamızı 
geliştirmeye çalışıyoruz. Kendi 
içimizde diğer model fabrikalarla 
da öğretici, eğitici ve yol gösterici 
olmaya da bakanlık nezdinde 
devam ediyoruz. Bakanlığımızın 
bu konudaki yaklaşımı ve İzmir’i 
de içine alması bizim için değerli. 
Bu noktada tüm başkanlara 
da teşekkür ediyorum. Burada 
EGİAD’a ayrı bir parantez açmak 
istiyorum. İzmir Model Fabrika’da 
vermiş olduğumuz eğitimler, şirket 
boyutundaydı. Ancak ilk defa bir 
genç organizasyonla anlaşma 
yapıyoruz. EGİAD ile yapmış 
olduğumuz bu anlaşma bize 
moral ve motivasyon verdi”  diye 
konuştu. 

“Çok önemsiyoruz”
EGİAD Yönetim Kurulu 

Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer de 
konuşmasında sanayicilere yalın 
üretim teknikleri, dijitalleşme ve 

Sanayi 4.0 ile ilgili gelişmelerin 
aktarılacağı protokol kapsamında 
iş birliğinin tüm EGİAD üyelerini 
kapsayacağını söyledi. Yelkenbiçer, 
“Yalın üretim ve verimlilik başta 
olmak üzere firmalara girişimcilik, 
kurumsallaşma, süreç inovasyonu, 
dijitalleşme konularında rehberlik 
ederek rekabet güçlerini 
arttıran şirketleri Sanayi 4.0’a 
hazırlayacağız. Model Fabrika’ların 
sanayinin gelişimine olan katkısı 
büyük. Biz de bu katkıdan 
üyelerimizin de faydalanmasını 
sağlamış olacağız. Bugün EGİAD 
olarak çok önemsediğimiz bir 
protokole imza atıyoruz” ifadesini 
kullandı.

İzmir Model Fabrika Direktörü 
Osman Arslan ise İzmir Model 
Fabrika’dan ayda 32 firmanın 
destek alabileceğini söyledi. 
Arslan, “Amacımız, ülkemizin 
sanayi ve hizmet sektöründe 
rekabetin artırılmasına 
yönelik eğitim ve danışmanlık 
hizmetlerini bizzat uygulamalı 
olarak işletmelerin sahalarında 
gerçekleştirerek ve süreçlerindeki 
israflarından arındırarak onları 
Sanayi 4.0 yolunda dijital sürece 
hazırlamak. Böyle bir oluşumda 
hep birlikte çalışacak olmak bizi 
heyecanlandırıyor” diye konuştu.

GÜNDEM
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Fashion Prime ve FashionTech 
Fuarlarının açılış törenine 
katılan Ege Bölgesi Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Muhsin Dönmez, tekstil 
ve hazır giyim sektörlerinde İzmir’in 
küresel bir cazibe merkezi olmak için 
gerekli potansiyele sahip olduğunu 
söyledi.

Türkiye’de tekstil sektörünün 
tüm ihtiyaçlarının aynı anda 
sergilendiği ilk fuar olan Fashion 
Prime Tekstil, Hazır Giyim 
Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı 
ve tekstil makineleri ve teknolojileri 
alanında bu yıl ilk kez düzenlenen 
FashionTech Hazır Giyim, 
Konfeksiyon ve Tekstil Makineleri, 
Tekstil Baskı Teknolojileri Fuarı açıldı. 

“İzmir küresel 
bir merkez olabilir”
Açılış törenine katılan Ege 

Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Muhsin 
Dönmez, pandemi sürecinde 
aşılamada kaydedilen gelişmelerin 
umut verici olduğunu belirterek, 

“Bu doğrultudaki normalleşme 
sürecinde Türkiye’nin en büyük fuar 
alanı olan Fuarİzmir’de yeniden fuar 
organizasyonlarının düzenlenmeye 
başlanmış olmasından memnuniyet 
duyuyoruz. Tekstil, konfeksiyon 
ve hazır giyim, ülkemizin en 
önemli ihracat kalemine sahip 
çok önemli sektörleri. İzmir de bu 
sektörlerimizin kalbi durumunda 
olan bir şehir. Üretim altyapısı, 
ihracat potansiyeli ve dışa açık 
yapısıyla İzmir’in küresel bir cazibe 
merkezi olmaması için hiçbir 
sebep yok. 300’e yakın katılımcı 
firma ile gerçekleşen Fashion 
Prime ve FashionTech gibi fuar 
organizasyonları bu anlamda büyük 
önem taşıyor” diye konuştu.

Sektörü hareketlendirdi
Moda ve hazır giyim sektörünün 

ihtiyaç duyduğu ürünleri üreten 
ve bu ürünlerin ticaretini yapan 
tedarikçileri bir araya getiren ve 
ticari bağlantılar kurulmasına 
aracılık eden fuar, yapılacak ikili iş 
görüşmelerle de sektörün ihracatına 

büyük katkı sağlamayı hedefliyor.
Kumaş çeşitleri ve aksesuarlar 

başta olmak üzere hazır giyim 
sektörünün tüm bileşenleri ile 
trendlerini profesyonel ziyaretçiye 
sunan Fashion Prime, defileleri, 
atölyeleri ve aksesuar, kumaş, hazır 
giyimden oluşan üç ayrı ‘Trend 
Area’ alanıyla da sektöre ışık tuttu. 
Fuar Antalya, Bursa, İstanbul, 
İzmir, Kocaeli ve Özbekistan’dan 
toplam 162 katılımcı ile kapılarını 
açtı. Fuara tüm Türkiye’nin yanı sıra 
Azerbeycan, Balkanlar, Gürcistan, 
İran, Ortadoğu ve Rusya’dan 
profesyonel ziyaretçiler katılım 
gösterdi.

Hazır giyim ve konfeksiyon 
üretiminde kullanılan makine 
ve teknolojilerin yanında tekstil 
makineleri ile tekstil baskı 
teknolojilerinin sergilendiği Fashion 
Tech Fuarı’na ise Bursa, Denizli, 
Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli 
ve Tekirdağ’dan 116 marka katıldı. 
Fuar Avrupa, Balkanlar, Kuzey 
Afrika, Türki Cumhuriyetler ve tüm 
Türkiye’den ziyaretçilerini ağırladı.

“İzmir tekstil ve hazır giyimde 
küresel bir cazibe merkezi olabilir”
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26. Marble İzmir Uluslararası 
Doğaltaş ve Teknolojileri 
Fuarı’nın açılış törenine katılan 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı H. İbrahim 
Gökçüoğlu, Marble Fuarı’nın 
İzmir’in bir markası olduğunu 
belirterek pandemi sonrası yaşanan 
toparlanma sürecinde mermer ve 
doğaltaş sektörünün göstereceği 

üretim ve ihracat performansının 
büyük önem taşıdığını söyledi.

Bu yıl 26’ıncı kez düzenlenen 
ve sektöründe dünyanın en büyük 
üç fuarı arasında yer alan Marble 
İzmir Uluslararası Doğaltaş ve 
Teknolojileri Fuarı, pandemi 
nedeniyle verilen iki yıllık aranın 
ardından yeniden açıldı. Açılışa 
katılan EBSO Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı H. İbrahim 
Gökçüoğlu, “Türkiye’deki mermer 
rezervi, dünyadaki mermer 
rezervinin neredeyse üçte birini 
oluşturuyor. Mermer ve doğaltaş 
sektörümüzün göstereceği üretim 
ve ihracat performansı, pandemi 
sonrasında yaşanan toparlanma 
süreci için büyük önem arz ediyor” 
diye konuştu.

“Mermer ve doğaltaş üreticilerimizin 
üretim ve ihracat performansı çok önemli”

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Salih Esen, 
Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcıları H. İbrahim Gökçüoğlu, 
Muhsin Dönmez ve Meclis Üye-
leri, Kemalpaşa Organize Sanayi 
Bölgesi (KOSBİ) tarafından bölge 
sanayicilerinin katkıları ile kurulan 
KOSBİ Zülfü-Mevlüt Çelik Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret 
etti.

Okulu sanayicilerle birlikte gez-
dikten sonra değerlendirme yapan 
EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, 

Kemalpaşa OSB’de sanayicilerin 
aradığı niteliklere sahip öğrenci 
yetiştiren böylesi bir okulun var 
olduğunu görmekten çok mutlu ol-
duğunu söyledi. Esen, “Her OSB’de 
bu tür okulların hızla kurulması ge-
rekiyor. Sanayicilerimizin en büyük 
sorunu olan nitelikli işgücü konusu 
bu şekilde aşılabilir. Ülkemizin de 
katma değerli üretimi için bunu 
yapmamız bir zorunluluk” dedi.

KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı 
ve EBSO Meclis Üyesi Kamil Porsuk 
da her OSB’de bir meslek lisesi 

hedefi doğrultusunda sanayicilerin 
sağladığı destek ile özel bir meslek 
lisesini bölgeye kazandırdıklarını 
söyledi. Projeye bölge sanayicileri-
nin büyük bir heyecanla sahip çıktı-
ğını belirten Porsuk, “KOSBİ olarak 
20 bin metrekarelik alanı okul için 
tahsis ettik. Müteşebbis Heyetimiz 
ve Yönetim Kurulumuzun ve ba-
ğışçılarımızın destekleriyle okulu-
muzu beş ay gibi kısa bir zamanda 
tamamladık. Meslek lisemize emeği 
geçen herkese teşekkürlerimi sunu-
yorum” diye konuştu.

EBSO Meclis Üyeleri, KOSBİ Zülfü-Mevlüt Çelik 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti
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GÜNDEM

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Muhsin Dönmez, 

Malta ile Türkiye’nin mevcut 
ticari işbirliğini geliştirmek için 
coğrafi avantaja sahip olduğunu 
belirterek, pandeminin ardından iki 
ülkedeki kurumların çalışmalarını 
yoğunlaştırması gerektiğini söyledi.

Malta Cumhuriyeti Ankara 
Büyükelçisi Dr. Theresa Cutajar, 
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nı ziyaret 
ederek EBSO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Muhsin Dönmez 
ile görüştü. Görüşmede İzmir ile 
Malta arasındaki ekonomik ilişkilerin 
geliştirilmesi konusunda görüş 
alışverişinde bulunuldu.

Coğrafi avantaj
Büyükelçi Cutajar’ın ziyaretinden 

duyduğu memnuniyeti dile getiren 
EBSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Muhsin Dönmez, 
“Türkiye ve Malta’nın çok eski ve 
köklü bir ilişkisi var. Akdeniz’in en 
kritik bir noktasında bulunan Malta, 
tarih boyunca Akdeniz ticaret 
trafiğinin merkezinde yer almış bir 
ülke. Gerek turizm, gerek ticaret 
ve inşaat alanlarında bugün de 
kayda değer bir ticaret hacmimiz 
mevcut. Türkiye, yıllık yaptığı 432 
milyon dolar ihracat ile Malta’ya 
en çok ihracat yapan üçüncü ülke 
konumunda. Bu yılın ilk iki çeyreği 
itibariyle söz konusu rakamın 
artması öngörülüyor. Ancak 450-
500 milyon dolar civarında bulunan 
toplam ticaret hacmimizi yeterli 
görmemiz mümkün değil. Çünkü 
karşılıklı pazarlarımız uyuşuyor 
ve üstelik coğrafi avantaja sahip 
ülkeleriz” dedi.

İzmir’in üretim altyapısı
İzmir’in de bu anlamda yerinin 

çok özel ve avantajlı olduğunu 
dile getiren Dönmez, “İzmir ve 
bölgesinde çok sayıda liman 
bulunuyor. Karayolları ve Ege 
Denizi’ndeki konumu ile lojistik 
avantaja sahip bir şehir. Çok geniş 
bir yelpazeye yayılmış bulunan 
üretim çeşitliliğimiz var ve Malta 
ekonomisi için büyük önem taşıyan 
turizm alanında ciddi bir birikime 
sahip. Üstelik yenilenebilir enerji 
konusundaki üretim altyapısıyla 
İzmir, Malta’nın bu konudaki 
taleplerini hızla karşılayabilecek 
bir noktada bulunuyor. Tüm bu 
unsurları bir araya getirdiğimizde, 
İzmir ve Malta arasındaki ticari 
ilişkilerin hızla artmaması için bir 
neden göremiyorum” diye konuştu.

“İlişkimizi ilerletmek 
istiyoruz”
Gösterilen misafirperverlikten 

dolayı  EBSO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Dönmez’e 
teşekkür eden Büyükelçi Cutajar 
ise İzmir’in çok önemli bir 
şehir olduğunu, İzmir’in üretim 
altyapısının Malta için de fırsatlar 
sunduğunu söyledi. Her yıl çok 
sayıda Türk öğrencinin eğitim 
için Malta’yı tercih ettiğini 
belirten Cutajar, “Bunun artarak 
gelişmesinin yanında, diğer 
alanlarla da ilişkilerimizi ilerletmek 
istiyoruz. Bu gelişimi sağlamak 
adına her türlü işbirliğine açık 
olduğumuzu belirtmek isterim” 
ifadesini kullandı.

“İzmir, üretim altyapısı ile Malta 
için önemli fırsatlar sunuyor”
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Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda 
1992-2005 yılları arasında 
Meclis Üyeliği, 1992-1995 yılları 

arasında Yönetim Kurulu Üyeliği, 
1993-1995 yılları arasında 
Yönetim Kurulu Başkanlığı, 
1995-1997 yılları arasında 
Meclis Başkanlığı ve 1995-
2005 yılları arasında TOBB 
Genel Kurul Üyeliği yapan 
Mustafa Selim Yaşar, Covid-
19’a bağlı olarak gelişen 
rahatsızlığının neticesinde 
vefat etti. Yaşar’ın vefatı 
EBSO ile birlikte İzmir 
iş dünyasında ve tüm 
Türkiye’de büyük üzüntü 
yarattı.

2 Eylül 2021 Perşembe 
sabahı 65 yaşında hayata 
gözlerini yuman Mustafa Selim 
Yaşar, Yaşar Holding Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevini 
yürütüyordu.

Yokluğu hissedilecek
Yaşar için ilk tören Yaşar 

Topluluğu’nun ilk şirketi olan 
DYO Boya Fabrikaları’nın Çiğli 

kampüsünde yapıldı. Yaşar 
Ailesi ve Yaşar Topluluğu 
çalışanlarının katıldığı törende 
konuşma yapan Yaşar 
Holding Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili ve EBSO 
Meclis Üyesi Feyhan Yaşar; 
“Kardeşim Selim, hep 
bana emanetti. Uzun yıllar 
yatılı okumuş olsa da her 
fırsatta buluştuk. Birçok 
noktada aynı düşünüyorduk, 
ayrı düşünüyor olduğumuz 

zamanlarda bile sevgi ve 
saygımızı kaybetmedik. Hayat, 

bazı şeyleri kabullenmenin 
ötesine geçemiyor. Selim’i 

ruhen yaşatacağız. Kardeş candır, 
o hep yaşayacak. Bu zamansız 
ayrılık, bizler için çok zor. Gün 

Geçmiş dönem başkanlarımızdan

MUSTAFA SELİM YAŞAR’ı 
sonsuzluğa uğurladık

1993 yılında 37 yaşındayken Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen ve 
EBSO’nun tarihinde bu önemli görevi en genç yaşta üstlenmiş isim olan Selim Yaşar, 65 yaşında 

hayata gözlerini yumdu. Yaşar’ın vefatı, İzmir’de ve tüm Türkiye’de büyük üzüntü yarattı.

Selim Yaşar için düzenlenen cenaze törenine EBSO Meclis Başkanı Salih Esen ve Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ile 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyeleri katıldı. Meclis Başkanı Esen, “Yaşar Ailesi’nin çok değerli ferdi, Yaşar Topluluğu’nun çok 
değerli iş insanı, EBSO’nun geçmiş dönem başkanı Sayın Selim Yaşar’ın vefatından duyduğum üzüntüyü belirtiyor, Yaşar Ailesi’ne 
başsağlığı diliyorum” derken Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar ise “Odamız geçmiş dönem başkanlarından, ülkemize önemli 
değerler katmış Yaşar Holding’in kıymetli Yönetim Kurulu Başkanı, sanayici dostumuz Selim Yaşar’ı kaybetmenin üzüntüsünü 

yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum” diye konuştu.
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geçtikçe yokluğunu daha da fazla 
hissedeceğiz. Zor günümüzde 
ailemizin yanında olan tüm çalışma 
arkadaşlarımıza şükranlarımızı 
sunuyorum.” dedi. 

Özgüven ve cesaret örneği
Yaşar Holding Yönetim Kurulu 

Başkan Vekili ve EBSO Yönetim 
Kurulu Üyesi İdil Yiğitbaşı ise; 
“Sevgili ağabeyim Selim’i zamansız 
kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. 
Kendisi çok cesur, cana yakın, 
araştırmacı ve girişimci bir insandı. 
Çok küçük yaşta yurtdışına eğitime 
gitmesi ve tek başına yaşamış olması 
nedeniyle büyük bir özgüven ve 
cesarete sahipti. Herkese karşı 
hoşgörülü ve yardımseverdi. İhtiyacı 
olanlara yardım etmek için elinden 
geleni yapardı. Araştırmacıydı. Tarihe 
çok büyük ilgisi vardı, bu merakının 
yanında girişimciliği ve yeni ürünlere 
olan ilgisini hep hatırlarım. İyi bir 
iş adamı olmasının yanında, iyi bir 
evlat, kardeş, baba, arkadaş olarak 
onu hep hatırlayacağız” diyerek 
duygularını aktardı.

Yenilikçi ve öngörülü
Mustafa Selim Yaşar’ı 

kaybetmenin çok erken ve zamansız 
bir kayıp olduğunu belirten Yaşar 
Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı 
ve EBSO Meclis Üyesi Ahmet 
Yiğitbaşı; “Kendisiyle zaman zaman 
çok yakın çalışma imkânı buldum. 
Yenilikçi, geleceği öngörebilen ve 
vizyoner özelliklere sahipti. Sürekli 
yeni işler geliştirmeye çalışır, 
büyümeye, yurt dışı yatırımlara 
ve ihracata çok önem verirdi. 
Üniversitemizin Ar-Ge projeleriyle 
girişimcilik projelerine destekler 
vermişti. Hepimize baş sağlığı 
diliyorum” dedi.

Üretime adanmış bir yaşam
1956 yılında İzmir’de doğan 

ve ilköğrenimini Karşıyaka’daki 
Ankara İlkokulu’nda, ortaöğrenimini 
Alsancak Saint Joseph 
Ortaokulu’nda ve liseyi Fransa’da 
tamamlayan Mustafa Selim Yaşar, 

GÜNDEM

EBSO'nun 50. yılı ödül töreninde Selim Yaşar, 
dönemin Başbakanı Tansu Çiller ve Şinasi Ertan.

29EYLÜL 2021
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1976 yılında Paris-
Académie Arqueille 
Sorbonne’dan, 1980 
yılında New York 
Üniversitesi’nden ve 
1981’de New York 
- Pace Üniversitesi 
İşletme-Finans 
Bölümü’nden mezun 
oldu.

İş hayatına 
1981 yılında Yaşar 
Dış Ticaret A.Ş.’de 
başlayan Yaşar, 
sekiz yıl süreyle 
bu şirkette çeşitli 
görevlerde çalıştı. 
Ardından 1988-1996 
yılları arasında Yaşar 
Holding CFO’su 
görevini üstlenirken 
ayrıca aynı yıllarda Boya-Kimya ve 
İçecek Grup Başkanlığı görevini 
de yerine getirdi. Mustafa Selim 
Yaşar, 1997-2000 yılları arasında 
Otak-Desa A.Ş. ve Desa Enerji A.Ş. 
Yönetim Kurulu ve İcra Başkanlığı 
görevlerini de üstlendi.

2000 yılından itibaren İzmir 
Teknopark A.Ş., BDS İş Geliştirme 
Ltd. Şti. ve Yüzey İnşaat Taahhüt 
A.Ş. şirketlerinin Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevlerini sürdüren 
Mustafa Selim Yaşar, Nisan 2015’ten 
beri Yaşar Holding Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevini yürütüyordu. 
Yaşar evli ve üç çocuk babasıydı.

“Dışa dönük bir yapı”
Selim Yaşar’ı yakından 

tanıyanlar, onun doğru bildiği 
yoldan şaşmayan, kararlı bir 
sanayici olduğu görüşünde 
birleşirler. Çalışkandır, yeni fikirlere 
açıktır. Bunların yanında o kadar 
pratik bir düşünce yapısına 
sahiptir ki bürokrasiden, kendi 
ifadesi ile “şirketlerin kurumsal 
egoizminden” bıkmıştır. Bürokrasi 
ve aşırı kurumsal yapılar için “Hızımı 
yavaşlatıyorlar” der. Ancak merhum 
Selim Yaşar’ın pek çok söyleşisinde, 
konuşmasında ve dostlarıyla 
sohbetlerinde kendisi ile ilgili en 

önemli tespiti, “dışa dönük bir 
yapıya” sahip olmasıdır. Çalışkanlık 
ve yenilikçilik ile birlikte dışa dönük 
olmayı, başarıya götüren üç özellik 
olarak sıralar.

Kendi dışa dönük yapısını ise 
lise çağında yurtdışında tek başına 
okumak zorunda kalmasına bağlar. 
Şöyle anlatır bu durumu Selim 
Yaşar:

“Gençlik yıllarım İsviçre ve 
Fransa’da geçti. Dışa dönük yapım 
sayesinde farklı kültürlerde çok 
fazla arkadaşım oldu. Spor ve 
eğitimi birlikte yürüttüm. Hatta, 
doğa sevgisini burada kazandım. 
İsviçre’de liselerarası satranç 
turnuvasını kazandığım günü 
unutamam. Milli duygularım 
kabarmıştı. NYU’dayken son yıl 

Yaşar döneminde EBSO’da 
teknoloji hamlesi yaşandı

2 Eylül 2021 tarihinde 
kaybettiğimiz Selim Yaşar’ın 
EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanlığı dönemine 
denk gelen Eylül 1994’te 
EBSO bünyesinde “Sanayi 
Enformasyon Merkezi” açıldı 
ve EBSO üyesi sanayicilerin 
bilgi, belge ve dokümantasyon 
faaliyetlerine çevrimiçi 
olarak erişmesi sağlandı. 
Bu merkezden ilk internet 
bağlantısı gerçekleştirildi. 
Ayrıca EBSO, Türkiye’nin 
internet sitesi olan ilk odası 
oldu.

EBSO Sanayi Enformasyon 
Merkezi’nin açılışı ve ilk internet 

bağlantısı. 30 Eylül 1994

GÜNDEM

1993 yılında Murat Demirer, EBSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 
Selim Yaşar’a devrediyor.
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seçimle sınıf başkanı olmuştum. 
Farklı kültürlerden gelen bir 
topluluk, liderlik becerilerimin 
gelişmesinde etkili olmuştur. 
Rekabetin, hür teşebbüsün ve 
sermayeyi iyi yönetmenin önemini 
üniversite yıllarında değişmez 
anayasa olarak kabullendim.”

“EBSO, sanayicinin 
sancağıdır”
Selim Yaşar, EBSO Meclis 

Üyesi olduğunda 30’lu yaşlarının 
başındaydı. 1993 yılında EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı 
seçildiğinde ise 37 yaşında 
bulunuyordu. Bu önemli göreve 
seçilen en genç isim olan Yaşar, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’nı “sanayicinin 
sancağı” olarak tanımlar. EBSO’daki 
görevlerinin kendisine kattıklarını 
“Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, 
Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 
Meclis Başkanlığı şeklinde adım 
adım ilerlediğim EBSO Başkanlık 
sürecinin, benim de gelişmemde, 
iş dünyasındaki teknolojik 
gelişmeyi anlamamda ve olayları 
algılamamda çok büyük faydası 
olmuştur. Benim için çok değerli bir 
tecrübedir” sözleriyle anlatır.

Başkanlığı döneminde babası 
Selçuk Yaşar ile aralarında yaşanan 
bir anekdot ise şöyledir:

“Başkanlığım döneminde EBSO 
adına basın toplantıları düzenler, 
açıklamalar yapardım. Bunlardan 

biri de, ‘İhracatçının zor durumda 
kalmaması için doların reel kur 
üzerinden değerlenmesi gerekir’ 
diyen beyanımdı. Bunu duyan 
babam beni çağırdı ve uyardı. 
Çünkü bizim şirketlerimizin dolar 
üzerinden borçları vardı ve elbette 
biz, kurun düşük seyretmesini 
isteyecektik. Ancak sanayicilerin 
başkanı olarak Türkiye’nin ve 
Ege Bölgesi’nin gelişmesine 
dönük yararlı satır başlarını, çıkar 
gözetmeksizin uygulamak gerektiği 
inancında idim; öyle de yaptım.”

Selim Yaşar döneminde EBSO, 
Avrupa’da ISO 9000 kalite belgesi 
alan ilk oda oldu.

OSB’lerin ortaya çıkışı
Yaşar’ın EBSO Yönetim 

Kurulu Başkanı olduğu dönemde 
İzmir’de organize sanayi bölgeleri 
henüz tam olarak kurulmamıştır. 
Selim Yaşar, bugün yüzlerce 
fabrika yatırımı ile on binlerce 
kişiye istihdam sağlayan Tire, 
Kemalpaşa ve Ödemiş Organize 
Sanayi Bölgeleri’nin yer belirleme 
çalışmalarını bizzat yürütür.

Tire Organize Sanayi Bölgesi 
için o dönem iki seçenek 
bulunduğunu belirterek şöyle der:

“Önce tepede bir yer seçtik, 
ancak daha sonra tren yoluna yakın 
olsun diye aşağıda bir yerde karar 
kıldık. Organize sanayi bölgelerinin 
inkişafı, benim dönemimde 

olmuştur. Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi de dahil. Ben yönetim 
tekniği itibariyle delege etmeyi 
seven bir karakterde olduğum için 
sadece Yönetim Kurulu Başkanlığını 
almıştım. Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi’nin başında Kemal Baysak 
vardı. Yatırımlar yoktu, altyapı 
eksikti. O dönemde Ankara’ya çok 
gittik geldik. Hatta Menemen Deri 
Organize Sanayi Bölgesi’ni bile 
o zaman planladık. Her dericiye 
taşınma kredisi çıkarttık.”

Üniversite-sanayi işbirliği
EBSO Meclis Üyesi olduğu 

dönemde Sanayi-Üniversite Üst 
Kurul Başkanlığı yapan Yaşar, 
rekabetin giderek arttığı bir 
dünyada Ar-Ge’nin ve teknoloji 
geliştirme süreçlerinin öneminin 
farkındadır. Şöyle der:

“Öğretim üyelerinin 
hazırladıklarını sanayicilerimize 
duyurduk; sanayicilerimizin 
hazırladığı Ar-Ge raporlarını da 
ilgili öğretim üyelerine aktardık. Üst 
kurul olarak bir diğer görevimiz ise 
teknoparklara ilişkindi. İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü içinde bulunan 
teknopark da benim dönemimde 
gerçekleşti. Sanayi demek, teknoloji 
demektir. Teknoloji olmadığı 
takdirde rekabet edebilir bir sanayi 
kuramazsınız. Rekabet edebilmek 
için son teknolojileri bilmek 
gerekir.”

GÜNDEM

Selim Yaşar dönemi EBSO Yönetim Kurulu.

31EYLÜL 2021



32 EYLÜL 2021

EGE’DEN

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

ORTA VADELİ PROGRAM 
(2022-2024) ÖZEL SEKTÖRÜN 
YOL HARİTASI MI?

Merkezi yönetimin yıllık bütçe 
süreci, Orta Vadeli Programın (OVP) 
yayınlanması ile başlar. Geçtiğimiz 
yıllarda ayrı ayrı yayınlanan Orta Vadeli 
Program ve Orta Vadeli Mali Plan, 
20.05.2021 tarih ve 7319 sayılı Kanunla 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu değiştirilerek “Orta 
Vadeli Program” adıyla birleştirilmiş; 
2022-2024 dönemini kapsayan yeni Orta 
Vadeli Program (OVP) 05.09.2021 tarihli 
mükerrer Resmî Gazetede yayınlanmıştır. 
5018 sayılı Kanunun 16’ncı maddesi 
gereği, “...Cumhurbaşkanı tarafından 
en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna 
kadar kalkınma planları, stratejik planlar 
ve genel ekonomik koşulların gerekleri 
doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, 
hedef ve gösterge niteliğindeki temel 
ekonomik büyüklükleri, gelecek üç yıla 
ilişkin toplam gelir ve gider tahminlerini, 
bütçe dengesi ve borçlanma durumu 
ile kamu idarelerinin ödenek teklif 

tavanları...” orta vadeli programda 
gösterilmekedir.

Kamunun merkezi yönetim bütçesini 
oluşturan gelir ve gider teklifleri ise,

● Orta vadeli programda belirlenen 
temel büyüklükler ile ilke ve esaslar,

● Kalkınma planı ve yıllık program 
öncelikleri ile kurumun stratejik planları 
çerçevesinde belirlenmiş ödenek 
tavanları,

● Kamu idarelerinin stratejik planları 
ile uyumlu çok yıllı bütçeleme anlayışı,

● İdarenin performans hedefleri, 
dikkate alınarak belirlenmektedir.

Özetle OVP, yayınlandığı yılı izleyen üç 
yıllık bir dönemde bir yandan programda 
öngörülen ekonomik ve mali büyüklükler 
içinde kamunun sınırlarını belirleyen 
bir “politika çerçevesi” iken; özel sektör 
bakımından da programda yer alan 
analizler ile küresel gelişmelere ilişkin 
değerlendirmeler ve beklentilere bağlı 
olarak önümüzdeki dönemde izlenecek 
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politikaların paylaşıldığı; geleceğin öngörülebilmesine 
katkı sağlayabilecek bir “yol haritası” olarak görülebilir. 
Bu nitelikleri nedeniyle OVP’nin içerde ve dışarıda 
itibar edilen bir belge olarak kabulü, gerçekçi bir 
çerçeve ve doğru bir yol haritasının belirlenmiş 
olmasına bağlıdır. Bu yazımızda, OVP’nin kamuya 
oluşturduğu çerçevenin etkileri yerine özel sektör 
için ne ölçüde yol haritası olabildiği, özellikle de 
doğrudan ya da dolaylı olarak dış ticaretle ilgili 
firmalarımızın gelecek planlarındaki yerini ve önemini 
değerlendirmeye çalışacağız.

OVP’de yer alan büyüme ve büyümenin 
kompozisyonu, istihdam, kamu maliyesi, dış ticaret, 
fiyat istikrarı, finansal istikrar ve ödemeler dengesinde 
öngörülen hedefler ile uygulanacak politikalar; 
firmaların karar alma süreçleri ve sonuçları bakımından 
stratejik öneme sahiptir. İşletmelerde üretim, yatırım, 
dış ticaret ve uluslararası projeler ve işbirlikleri ile 
ilgili kararlar orta ve uzun vadeli beklentilere bağlı 
olarak alınmakta, dolayısıyla işletmeler, hükümetlerin 
ve uluslararası finans kuruluşlarının politika ve 
uygulamalarına çok duyarlı olup beklentilere aykırı 
karar ve uygulamalardan olumsuz etkilenmektedirler. 
Özellikle de finansman ve enflasyon konularında doğru 
politikalar ve gerçekçi hedefler, yatırımların ve ticaretin 
performansına doğrudan etki yapmaktadır. Doğal 
olarak 2022-2024 dönemi OVP’sinde yer alan gösterge 
ve hedeflerin özel sektör tarafından ne derece dikkate 
alınacağı; gerçekçi bir yol haritası olarak görülüp 
görülmeyeceği; geçmiş OVP’lerin, özellikle de son iki 
OVP’nin performansına bakılarak tartışılabilir.

OVP’lerin kalkınma planları, 
stratejik planlar ve genel 
ekonomik koşullara göre 
hazırlanması kanun gereğidir. 
Bilindiği gibi 1961 Anayasasına 
göre 1962’de çıkarılan 77 
sayılı Kanuna göre hazırlanan 
ilk kalkınma planımız 1963-
1967 dönemini kapsar. 1982 
Anayasasının 166’ıncı maddesi 
gereği 1984’te çıkarılan 3067 
sayılı Kanuna göre kalkınma 
planları 5’er yıllık dönemlerle 
devam ettirilmiş olup halen, 
15 yıllık perspektifin ilk 5 
yıllık (2019-2023) dönemini 
kapsayan onbirinci kalkınma 
planı sürecinin ortasındayız. 
Anayasamız ve kanun gereği 
ciddi bir hazırlık süreci 
sonucunda hazırlanan ve 
TBMM görüşmeleri sonucunda 
onaylanan kalkınma planları 

dönemi her ne kadar “bize plan değil, pilav lazım” 
tartışmalarıyla başlamış olsa da ilk yıllarda gerek 
TBMM sürecinde, gerekse siyasetin ve ekonomi 
basınının gündeminde önemli yer tutarken; zamanla 
referans dökümanı olma özelliğini yitirmiş; beş yıldan 
beş yıla yasak savma babından hazırlanıp resmi 
gazetede yayımı sonrasında kısa sürede unutulur 
hale gelmiştir. Son dönemde açıklanan ekonomi 
ve hukuk reformu paketleri ile eylem planlarındaki 
durum da pek farklı değildir. En üst düzeyde 
yapılan açıklamalardan kısa süre sonra paketlerin ve 
planların içerikleri unutulmakta, açıklanan eylemlerin 
takibi yapılmamakta, öngörülen hedeflere ulaşılıp 
ulaşılamadığı ile pek ilgilenilmemektedir. Aynı durum 
OVP’nin de başına gelmek üzeredir.

Özellikle son iki (2020-2022 ve 2021-2023 
dönemi) OVP’de fazlaca iyimserlikle yer verilen; 
başta enflasyon olmak üzere makro göstergeler 
ve hedeflerde (son yıllarda ihtiyatla bakılan TÜİK 
verilerine göre bile) oluşan ciddi sapmalar, OVP’nin 
referans belge olma özelliğine zarar vermiştir. 2018 ve 
sonrasında faiz oranları ve kurlardaki dalgalanmalar; 
piyasayı ve işletmeleri OVP’lerde çizilen çerçeveden 
çok farklı ekonomik koşullarla karşı karşıya bırakmıştır. 
Ayrıca, orta vadeli program ile orta vadeli mali 
planın birleştirilmesi; son OVP’nin 5 Eylül 2021 tarihli 
resmi gazetenin mükerrer sayısında pazar akşamı 
yayınlanması; içeriğinin paylaşılmasındaki iletişim 
eksikliği gibi sebepler, programa verilen önem ile 
program süresince gösterilecek sahiplik ve bağlılık 
konularında tereddütlere yol açmış; OVP’lerin de tıpkı 

kalkınma planlarında olduğu 
gibi yasak savma babından 
hazırlandığı ve usulen resmi 
gazetede yayınlandığı algısını 
kuvvetlendirmiştir. Oysa 
iki yıla yaklaşan pandemi 
döneminde biraz daha 
kötüleşen ekonomik durum, 
yeni OVP’nin kapsadığı 
2022-2024 döneminde 
ekonominin normalleşebilmesi 
için, makro göstergelerin 
iyileştirilmesi ve program 
hedeflerine ulaşılmasının 
önemini artırmıştır. Yeni OVP 
hedeflerine ulaşılmasında 
sağlanacak olumlu ya da 
olumsuz performans özel 
sektör için OVP’nin stratejik 
bir belge, yol haritası ve 
önemli referans olarak alınıp 
alınmayacağı konusunda 
belirleyici olacaktır.
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Anonim ve Limited Şirketlerde Temsil 
Türk Medeni Kanunu madde 50 gereği 

tüzel kişinin iradesi, organları aracılığıyla 
açıklanmakta olup işbu organlar hukuki 
işlemleri ve diğer bütün fiilleriyle tüzel 
kişiyi borç altına sokmaktadır.

Anonim şirketlerde yönetim ve temsil 
hususu Türk Ticaret Kanunu madde 365 ve 
370’te düzenlenmiş olup işbu maddeler;

MADDE 365- (1) Anonim şirket, 
yönetim kurulu tarafından yönetilir ve 
temsil olunur. Kanundaki istisnai hükümler 
saklıdır. 

MADDE 370- (1) Esas sözleşmede 
aksi öngörülmemiş veya yönetim kurulu 
tek kişiden oluşmuyorsa temsil yetkisi 
çift imza ile kullanılmak üzere yönetim 
kuruluna aittir. şeklindedir. 

Limited şirketlerde ise yönetim ve 

temsil hususu Türk Ticaret Kanunu 
madde 623 ve 629’da düzenlenmiş olup 
Limited şirketin yönetim ve temsili şirket 
sözleşmesi ile düzenlenmektedir. Bu 
maddeler;

MADDE 623- (1) Şirketin yönetimi ve 
temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir. 
Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, 
müdür sıfatını taşıyan bir veya birden 
fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da 
üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir 
ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil 
yetkisinin bulunması gerekir.

MADDE 629- (1) Müdürlerin temsil 
yetkilerinin kapsamına, yetkinin 
sınırlandırılmasına, imzaya yetkili 
olanların belirlenmesine, imza şekli ile 
bunların tescil ve ilanına bu Kanunun 
anonim şirketlere ilişkin ilgili hükümleri 

BANKAYA İBRAZ EDİLEN
ÇEKTE “ÇİFT İMZA” SORUNUAv. Murat ULUSU

EBSO Hukuk Danışmanı
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kıyas yolu ile uygulanır. şeklindedir.

İleri Tarihli Çek Düzenledikten 
Sonra Keşideci Şirkette Temsilin 
Değişmesi  

Bazı şirketler tek imza yetkisi 
mevcut iken ileri tarihli çek keşide 
edip sonrasında çift imza ile  temsil 
edilmeye başlamaktadır. Bu süreçte 
çeki bankaya ibraz eden muhatap 
ise, çekin tek imza ile düzenlendiği 
ancak keşideci şirketin çift imza 
ile temsil edildiğinden dolayı 
çekin karşılığını alamayacaklarını 
öğrenmekte ve maddi zarara 
uğramaktadır. 

Yasal düzenlemeler gereği 
işbu sermaye şirketlerinin temsil 
ve ilzamının birden çok yöneticiye 
müşterek imza şartı ile verilmesinde 
bir engel bulunmamakta 
olduğundan müşterek imza ile 
temsil ve ilzam olunan bir şirkette 
tek imza ile tedavül ettirilmiş çekten 
dolayı hukuki sorumluluğun doğup 
doğmayacağı hususu özellikle 
çeki elinde bulunduran alacaklı 
yönünden önem arz etmektedir. Bu 
yönde;

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 
2011/12-846 E., 2011/782 K., 
14.12.2011 T. Sayılı İlamı; 

“..şirketin temsilinde geçerli 
olan çift imza kuralına riayet 
edilmeden düzenlenen çekin şirketi 
bağlamayacağı,” hükmünü haiz 
olup aynı yönde birçok Yargıtay 
kararı bulunmaktadır. 

Yargıtay 12. HD 2016/28113 E., 
2017/10043 K. 04.07.2017 T Sayılı 
İlamı ise “Çekin asli unsurlarından 
olan keşide tarihinin, gerçek keşide 

tarihinden sonraki bir tarih olarak 
yazılabileceği, bu takdirde ibraz 
süresinin uzatılmış sayılacağı (Fırat 
Öztan-Kıymetli Evrak Hukuku 
sh:1054) kabul edilmekle birlikte, 
çekin ileri tarihli olarak düzenlendiği 
iddiasının, ancak tarafların 
müşterek imzasını taşıyan ve çeke 
atıf yapan İcra İflas Kanununun 
169/a maddesinde yazılı nitelikte bir 
belge ile kanıtlanması halinde kabul 
edilebileceği” hükmünü haizdir.

Yargıtay’ın işbu belirttiğimiz 
konuya ilişkin yerleşik içtihadında, 
bir ödeme aracı olan çekin, 
üzerinde yazılı olan keşide tarihinde 
düzenlendiği yasal karine olarak 
kabul edildiğinden aksi iddia 
edildiği takdirde bu hususun 
tarafların (keşideci şirket dâhil) 
müşterek imzasını taşıyan ve İİK 
169/a maddesinde (Hâkim, duruşma 
sonucunda borcun olmadığının 
veya itfa veya imhal edildiğinin 

resmî veya imzası ikrar edilmiş bir 
belge ile ispatı hâlinde itirazı kabul 
eder.) yazılı nitelikteki bir belge ile 
kanıtlanması gerekmektedir. 

Aksi halde çekin düzenlenirken 
ileri tarihli olarak keşide edildiği 
ispat edilmiş olmayacağından çeki 
keşide eden şirketin işbu husustan 
hiçbir sorumluluğu olmayacak 
ve çekin muhatabı maddi zarara 
uğrayacaktır. 

Bir çözüm yöntemi olarak, ileri 
tarihli düzenlenen çek ve değişen 
imza temsili sebebiyle maddi zarara 
uğramak istemeyen şirketler çek 
ile birlikte teslim tesellüm tutanağı 
alabilir ve alınan çeki doğrudan 
bankaya takasa koyabilir. Böylece 
ileride çift imza temsili sorunu ile 
karşılaşıldığı hususta çekin teslim 
tarihinin banka kayıtları ile de 
ispatlanabilmesi ve çeki keşide eden 
şirketin sorumluluğuna gidilebilmesi 
mümkün olacaktır kanaatindeyiz.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Salih Esen, Ağustos 
ayı Meclis toplantısında yaptığı 

açılış ve Başkanlık sunumlarında 
Suriye iç savaşı sonrası Türkiye’ye 
yönelik olarak başlayan ve devam 
eden göç dalgasıyla birlikte mülteci 
meselesinin ülkemizin en önemli 
gündem maddesi haline geldiğini 
söyledi.

Mülteci konusu
Konuyu uzun süredir 

izlediklerini ve uyarılarda 
bulunduklarını vurgulayan Esen, 
“Henüz daha ilk göç dalgasında 
mülteci meselesinin uzun 
vadede çok ciddi sonuçlarının 
olacağını ve ülkemiz açısından 
bu konunun ehemmiyetle ele 
alınması gerektiğini pek çok 
kez Meclisimizde dile getirdik. 
Son Afgan mülteci dalgasıyla 
birlikte geldiğimiz noktada 
konunun ciddiyeti çok daha fazla 
arttı. Bu konu, pek çok kesim 
tarafından beka meselesi olarak 

nitelendiriliyor. Konu bu kadar 
önemli bir noktaya gelince, siyasi 
partilerden vatandaşlara kadar 
tüm kesimlerce tartışma konusu 
haline geldi. Maalesef bu çok riskli 
gündem provokasyonları ve nefret 
tohumlarıyla, ülkeyi karıştırmak 
isteyenlere gün doğdu. Nitekim bu 
provokasyonların kötü bir sonucu 
olarak Ankara-Altındağ’da olaylar 
yaşandı. Yıllar önce yaptığımız 
uyarıların tamamı, bu sahnelerin 
yaşanmaması ve ülkemizin 
böylesi bir şiddet sarmalına 
sürüklenmemesi içindi. Şiddete 
dayalı çözümler çözüm değildir. 
Aksine mevcut durumu daha da 
kötüleştirir. Bunu hem ulusal, hem 
de uluslararası tarihte pek çok 
olaydan bilmekteyiz” dedi.

Neticede Türkiye’nin 
demografik yapısından, eğitime, 
istihdama, iş hayatına kadar 
gündelik yaşamın tamamına 
yansıyan mülteci meselesinin vakit 
kaybetmeksizin netleştirilmesi 
gerektiğini vurgulayan Esen, 

“Bugün toplantımızın konuğu olan 
Yaşar Üniversitesi İnsan ve Toplum 
Bilimleri Fakültesi Uluslararası 
İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Ayselin Gözde Yıldız 
Oğuzalp’ten edineceğimiz bilgiler 
ile konuyla ve çözüm süreciyle 
ilgili çok daha fazla görüş elde 
etme imkanımız olacak. Bilindiği 
üzere kendisini geçen ayki Meclis 
toplantısında Meclis Üyesi Barış 
Erel’in vermiş olduğu önerge 
doğrultusunda davet ettik” diye 
konuştu.

Kahramanlara teşekkür
Esen, bir taraftan doğal 

afetlerle boğuşurken, bir taraftan 
da mülteci dalgasının şiddete 
dönüştüğü belirterek “Yakın 
coğrafyamızda dramatik sahnelere 
tanık oluyoruz. Çok zorlu ve acı 
bir süreçten geçiyoruz. Neredeyse 
tüm Ege ve Akdeniz’e yayılan 
orman yangınlarının yanı sıra 
kuzey ve doğu bölgelerimizde 
yaşanan sel felaketleri maalesef 

Esen’den Meclis temennileri
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insanından, hayvanına ve ağacına 
kadar çok sayıda can kaybına 
sebep oldu. Kaybedilen tüm 
canlar için rahmet ve başsağlığı 
diliyorum. En küçük canlıların 
dahi hayatını kurtarabilmek için 
canını ortaya koyarak çalışan tüm 
itfaiye çalışanlarına, sağlıkçılara, 
veterinerlere, gönüllülere ve tüm 
halkımıza minnetlerimi sunuyorum” 
ifadesini kullandı. 

“Kaybedecek 
bir dakika bile yok”
Yangınların ve sellerin 

Türkiye’nin yanı sıra komşu 
ülkelerde ve tüm dünyada bu 
denli yaygınlık kazanmasının 
iklim değişikliğinin vardığı 
boyutları ortaya koyduğunu dile 
getiren Esen, “Bu açıdan iklim 
değişikliğiyle mücadele için 
küresel çözüm platformlarına 
vakit kaybetmeksizin dahil 
olunması gerekiyor. Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı 
Temmuz ayı yağış raporunda, 
Türkiye geneli su-tarım yılı 
yağışlarının son 60 yılın en düşük 
seviyesinde olduğu görülüyor. 

Mevcut yağışlar da şiddetleniyor 
ve sel felaketleri olarak kendini 
gösteriyor. Neredeyse her Meclis 
toplantısında dile getirdiğimiz su 
tasarrufu politikalarının üretilmesi 
için artık kaybedecek bir dakika 
bile yok. Böylesi bir iklim değişikliği 
ortamında bir de dere yatağına 
veya fay hattına yerleşim yeri 
kurmak gibi bilim ve akıl dışı 
eylemler yapılması, ülkemize 
gerçekten yakışmıyor” dedi. 

Atatürk’ün mirası
Afganistan’da yaşanan insanlık 

dışı ve akıl almaz görüntülerin 
modern Atatürk Cumhuriyeti’nde 
yaşamamızın kıymetini bir kez 
daha çok güçlü bir şekilde kendini 
gösterdiğini vurgulayan Esen, 
“Cumhuriyetin, laikliğin, modern 
bir hukuk devleti olmanın öneminin 
idrak edilebilmesi için artık bundan 
daha açık ve daha acı sahnelere 
tanık olunamaz. Bu vesileyle çok 
kıymetli bağımsızlık ve laiklik 
mirasını eşsiz bir mücadeleyle 
bizlere bırakan Atatürk’ü, silah 
arkadaşlarını ve kahraman 
atalarımızı bir kez daha minnetle 

anıyor ve 30 Ağustos Zafer 
Bayramının 99. yılını kutluyorum” 
diye konuştu. 

Olimpiyat başarısı
Yaşanan onca felaket içerisinde 

Tokyo Olimpiyatlarında yarışan 
sporcularımızın eşsiz başarılara 
imza attığını, bunun ise herkes için 
gurur ve moral kaynağı olduğunu 
belirten Esen, “Toplamda 104 
tane olimpik madalya almaya hak 
kazanarak ülkemizi uluslararası 
arenada gururla temsil eden tüm 
sporcularımızı, antrenörlerini ve 
ekiplerini canı gönülden tebrik 
ediyorum. Türk sporuna ve 
sporcusuna verilecek destekler, 
gelecek olimpiyatlarda çok daha 
üstün başarılar elde etmemizi 
sağlayacak” ifadesini kullandı. 

Esen, İzmir’in kıymetli 
isimlerinden, Sancar Maruflu’yu 
kaybetmenin derin üzüntüsü 
içerisinde olduklarını da belirterek 
kentin gelişmesi, kalkınması ve 
bir dünya şehri olarak tanınması 
açısından eşsiz katkıları olan 
Maruflu’ya rahmet, ailesine ve 
kentimize başsağlığı diledi.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, EBSO Meclisi’nin 

Ağustos ayı toplantısında yaptığı 
konuşmasında İzmir’e önemli 
değerler katan ve ‘İzmir Baba’ 
olarak anılan, Karşıyaka Rotary 
Kulübünde uzun yıllar birlikte 
üyelik yaptığı Sancar Maruflu’nun 
vefatı nedeniyle büyük üzüntü 
duyduğunu belirterek kendisine 
Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm 
İzmirlilere başsağlığı diledi.

İklim krizi ve riskler
Dünyanın dört bir kıtasının 

adeta felaketler yumağı içinden 
geçtiğini belirten Başkan 
Yorgancılar, “Ülkemizde Manavgat, 
Marmaris ve Bodrum ağırlıklı olmak 
üzere çıkan yangınlar on binlerce 
hektar alanı kül etti. Binlerce canlı 
telef oldu, birçok vatandaşımız 
hayatını kaybetti ve evsiz, barksız 
kaldı. Acımız ve kayıplarımız 
çok büyükken sel felaketiyle 
karşı karşıya kaldık ve yine çok 

sayıda vatandaşımız hayatını 
kaybetti, evsiz barksız kaldı. 
Hem yangınlarda, hem de selde 
kuşkusuz küresel iklim krizinin 
yansımalarını gördük. Uzmanların 
yaptığı açıklamalar, her geçen 
yıl bu etkilerin şiddetini artırarak 
devam edeceği yönünde” dedi. 

2014 yılından bu yana 
her sene paylaştığı riskler 
sıralamasında iklim olaylarının 
sürekli yer aldığını, sadece 2017’de 
Davos’taki Türk CEO’larının 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Sınırlarımızda akın akın göç dalgasıyla karşı 
karşıya kaldık. Bu, bir insanlık dramının ötesinde birçok açıdan ülkemiz adına telafisi zor bir risktir. 

Bugünden gerekli kararları almazsak gelecekte bunu göreceğiz” dedi.

Yorgancılar:  “Türkiye’nin açık ve net 
bir göç politikası olması gerekiyor”
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endişelerini paylaştıklarında 
iklim konusunun yer almadığını 
hatırlatan Yorgancılar, “Her yaz 
aynı dönemde aynı bölgelerde 
ormanlarımız yanıyor. Bunlar 
olurken önlemlerimizi ne 
kadar alabildiğimizi, yangın 
söndürme hususunda ne 
kadar teşkilatlanabildiğimizi 
sorgulamamız gerek. Ancak bu 
şekilde aynı acıları ve kayıpları 
tekrar yaşamaktan kurtulabiliriz. 
Bilime inat dere yatağındaki 
yapılaşmanın bedelini yine masum 
vatandaşlarımız ödedi. Bu yüzyılda 
artık böylesi hataların affının izahı 
yok. Hem orman yangınlarında, 
hem de selde hayatlarını kaybeden 
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, 
sabır ve başsağlığı diliyorum” diye 
konuştu.

Pandemi süreci ve 
aşı kartı çağrısı
Covid-19 salgını konusunda 

gelinen süreçte varyantlar 
nedeniyle pandemiden kolay kolay 
kurtuluş olmadığının anlaşıldığını 
dile getiren Başkan Yorgancılar, 
“Her yeni varyantta, her pik 
sürecinde yeni kapanmaların ve 
ekonomik açıdan zor günlerin 
gelebileceğinin göz ardı 
edilmemesi gerekiyor.  Ege Bölgesi 
Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası, 
İzmir Ticaret Borsası ve Ege 
İhracatçı Birlikleri başkanları ile bir 
toplantı yaparak, ortak bir yazıya 
imza attık. Bu yazı kapsamında 
İçişleri Bakanlığı’na, Sağlık 
Bakanlığı’na ve Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanına aşı olma 
bilincinin tabana yayılması, aşı olan 
vatandaşlarımız ile işletmelerin 
korunması ve kapanma süreçlerinin 
tekrar yaşanmaması için ülkemizde 
aşı kartı uygulamasını son derece 
önemsediğimizi ifade ettik. 
Fransa ve İtalya örneklerinde de 
olduğu gibi toplu taşıma araçları, 
hastaneler, kafe ve restoranlar, 
kültür merkezleri, spor ve eğlence 
merkezleri gibi kamusal alanlara 
girmek için aşı kartı uygulamasının 

hayata geçirilmesi ve aşı olmayı 
reddeden çalışanların ücretsiz izne 
çıkartılmasının fayda sağlayacağını 
vurguladık” ifadesini kullandı.

Almanya ve Hong Kong’un 
ardından Amerika Birleşik 
Devletleri’nin de artan vakalar 
nedeniyle Türkiye’yi riskli listeye 
aldığını hatırlatan Yorgancılar, “Bu 
döngüden çıkmamız için aşı kartı ile 
bazı kısıtların getirilmesinin faydalı 
olacağını düşünüyoruz. Toplum 
sağlığının riske girdiği yerde 
bireysel özgürlükler konusunda 
daha objektif değerlendirmelerin 
yapılması gerekiyor” dedi.

Mülteciler konusu
Meclise konuk olarak bir 

sunum gerçekleştiren Yaşar 
Üniversitesi İnsan ve Toplum 
Bilimleri Fakültesi Uluslararası 
İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Ayselin Gözde Yıldız 
Oğuzalp’in de dile getirdiği üzere 
sığınmacıların kendi ülkelerinden 
ayrıldıkları zaman, gittikleri 
ülkede yasal olarak sığınma hakkı 
isteyebilmeleri imkanına sahip 
olduklarını belirten Yorgancılar, 
“Ancak ülkelerin bir göç politikası 
olması, gelen misafirlerin geçici 
kalıp kalmayacakları ve iadelerinin 
nasıl gerçekleşeceği gibi hususların 
açık ve net şekilde belirlenmesi 
gerekiyor. Suriyeliler ülkemize 
geldiklerinde 3,5 milyon kişiyken 
bugün 4,5 milyon kişiye ulaştılar. 
Kalmaya devam ettiklerinde sayıları 
giderek artacak. Geri dönmedikleri 
sürece bizim vatandaşımız haline 
gelecekler. Yani nüfusumuzun 
yüzde 8-9’u Suriyeli olacak. Bu 
nedenle mutlaka açık ve net bir 
göç politikamızın olması gerekiyor” 
diye konuştu.

“Atatürk’e sıkı sıkı 
sarılalım”
Yaşanan son sığınmacı akınının 

önemli bir gösterge olduğunu dile 
getiren Yorgancılar, “Aslında bu 
olay, böylesi bir çaresizlik içine 
düşmemek için Cumhuriyetimizin 

kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün bize en büyük mirası 
olan laik Türkiye Cumhuriyetine 
sıkı sıkı sarılmanın ne kadar önemli 
olduğunu bir kez daha ortaya 
koydu. Bunu vurgulamak istiyorum. 
Özellikle Taliban ile Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ü mukayese eden 
zihniyete sadece gülebilirim. İçeride 
ve dışarıda tüm güçlere rağmen 
çöken bir imparatorluktan devlet 
yaratan, öngörüleriyle bugünlere 
ışık tutan, aklı ve bilimi esas 
alan Başkomutan Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ü minnetle anarak, 
30 Ağustos Zafer Bayramını 
kutluyorum” ifadesini kullandı.

“Göç politikamızı 
belirlememiz gerekiyor”
Beş milyona yakın Suriyeli 

mülteciyle baş başa bırakılmışken, 
şimdi de dünyanın elbirliği etmiş-
çesine Afgan mültecileri ülkemize 
yönlendirdiğini vurgulayan Başkan 
Yorgancılar, “Sınırlarımızda akın 
akın göç dalgasıyla karşı karşıya 
kaldık. Dünyadaki liderlerin bu ko-
nuya ilişkin açıklamalarına bakıldı-
ğında şunları görüyoruz: Avusturya 
Başbakanı Kurz, geçen hafta ‘bu 
hasta ideolojiyi ithal etmek istemi-
yorum, mülteciler için en uygun yer 
Türkiye’ derken, Almanya Başba-
kanı Merkel ‘Afgan vatandaşlar 
konusunda Türkiye’yle yakın çalış-
mak zorundayız’ dedi. Macron ise 
düzensiz Afgan göçü konusunda 
‘Türkiye ve İran gibi transit veya ev 
sahibi ülkelerle iş birliği içinde bulu-
nacağız’ açıklamasını yaptı. Belçika 
İltica ve Göçten Sorumlu Devlet 
Bakanı ise Avrupa Birliği’ne çağrıda 
bulunarak, ‘Türkiye’yle Suriyeliler 
için yapılan anlaşma genişletilsin, 
Afganları da kapsasın’ derken, 
İngiltere de benzer açıklamalar 
yaptı. Bu açıklamalar son derece 
ürkütücüdür. Hollanda, Danimar-
ka, Avusturya, Almanya, Belçika 
ve Yunanistan, sığınma başvurusu 
reddedilen Afganların sınır dışı 
edilmesini istedi. Bunların ülkemize 
yönlendirmeleri kabul edilemez. 
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Bu, bir insanlık dramının ötesinde 
birçok açıdan ülkemiz adına telafisi 
zor bir risktir. Bugünden gerekli 
kararları almazsak gelecekte bunu 
göreceğiz. Ülkemiz bugün dünyada 
mültecilere kapılarını en fazla açan 
ülke konumundadır. Refah seviyesi 
oldukça yüksek iki ülkeden Nor-
veç’in kabul ettiği Afgan sayısının 
47’dir ki bunlar da mikrobiyolog, 
cerrah ve akademisyenler ile aile-
lerinden oluşuyor. Kanada 20 bin 
Afgan kabul ederken belli kriterler 
getirdi, belirli vasıflara sahip liderle-
ri, kanaat önderlerini ve gazetecileri 
kabul etti. Bu açıdan bakıldığında 
da göç politikamızı acilen belirle-
memiz gerekiyor” dedi.

Yorgancılar ayrıca Türkiye’nin 
sanayicilerinin gelen mültecilere 
ihtiyacı olmadığını, sanayicimizin 
gücünü Türk mühendislerinden ve 
kalifiye iş gücünden aldığının altını 
çizmek istediğini söyledi.

Enerji ve hammadde 
maliyetleri
Sanayinin pandemi gibi zorlu bir 

sınavı başarıyla atlamış olsa da uza-
yan sürecin, artan maliyetlerin ve 
eklenen başlıkların süreci zorlaştır-
dığını vurgulayan Yorgancılar, “Son 
zamlarla birlikte enerji maliyetleri-
miz, sanayicinin yükünü artırmaya 
devam ediyor. Sadece elektriğe 
yüzde 15 ve doğalgaza yüzde 20 
zam yapılırken üretici fiyat endeksi 
yüzde 45 ile kendi rekorunu kırdı. 
Bu tablo, mevcut durumun artık 

sürdürülemez olduğunu göstermiş-
tir. Üstelik Ekim ayında gelecek yeni 
zamlar da söz konusudur” ifadesini 
kullandı.

Dünya genelinde yeni var-
yantlarla hem vaka artışının, hem 
hammadde fiyatlarındaki artışın, 
hem de tedarikteki sıkıntıların 
devam etmesinin küresel imalatta 
Temmuz’da bir yavaşlamaya sebep 
olduğunu belirten Yorgancılar, 
“Bunun geçici bir durum olmasını 
diliyoruz. 1 Eylül’de açıklanacak 
büyüme verileri konusunda, baz 
etkisiyle oldukça yüksek bir rakam 
beklentisi hakım. Her üç ayda 
bir EBSO üyelerinin yanıtlarıyla 
hazırlanan EBSO sanayi endeksi ile 
büyüme ve sanayi üretimi ilişkisi-
ne bakıldığında, ikinci çeyrekteki 
büyüme seyri de çok açık ve net bir 
şekilde görülüyor. Yüksek oranlar-
da büyürken döviz-enflasyon-faiz 
sarmalından kurtulamadığımız için 
maalesef kaybeden Türk Lirasıy-
la karşı karşıya kalıyoruz. Bu da 
sanayicilerin, yatırımcıların hevesini 
maalesef kırıyor” dedi.

Bina projesi
İzmir Atatürk Organize Sanayi 

Bölgesi tarafından Ege Bölge-
si Sanayi Odası adına yapılması 
planlanan binayla ilgili olarak EBSO 
Yönetim Kurulu’nca oluşturulan 
ve Meclis Başkanı Salih Esen’in de 
içinde bulunduğu komisyonun ça-
lışmaları hakkında Meclis üyelerini 
bilgilendiren Yorgancılar, “Komisyo-

numuzun Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi Yönetim Kuruluyla yapmış 
olduğu toplantılarda alınan karar-
lara ve yapılan çalışmalara uygun 
olarak hazırlanan bina projesi, 3 
Ağustos 2021 tarihinde Odamıza 
teslim edildi. Söz konusu proje ve 
ekleri komisyonumuz tarafından 
uygun bulunarak ihaleye çıkılması 
yönünde çalışmaların başlatılması 
hususu, 10 Ağustos 2021 tarihinde 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kuruluna iletildi. İAOSB 
yönetimi de yapıyla ilgili detaylı 
inceleme ve çalışma yapmak ge-
rektiğini belirterek keşif özeti, birim 
fiyat tarifeleri gibi ihale dosyasının 
kritik öneme sahip teknik dokü-
manlarının heyet tarafından bir 
bütün halinde değerlendirildikten 
sonra Yönetim Kurulunun onayıyla 
ihale sürecini başlatabileceklerini 
bildirdi. Özetle, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası olarak projeleri onayladık, 
gönderdik. Şimdi Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulunun 
bu projelerin dosyalarını hazırlayıp 
ihaleye çıkacak. İhale sonucunda 
temel atma noktasına gelinecek. 
Bundan sonraki süreç, Atatürk Or-
ganize Sanayi Bölgesinin Yönetim 
Kurulunun vereceği karara bağlıdır” 
diye konuştu. 

Yorgancılar, Tokyo 
Olimpiyatlarında ülkemizi 
gururlandıran, tarihi başarılara imza 
atan, madalya alan, almayan, emek 
veren tüm sporcuları da gönülden 
tebrik etti.
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Meclisi, Ağustos 
ayı toplantısında Yaşar 

Üniversitesi İnsan ve Toplum 
Bilimleri Fakültesi Uluslararası 
İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Ayselin Gözde Yıldız Oğuzalp’i 
konuk etti.

“İzmir’de kayıtlı 
150 bin Suriyeli var”
Göç ve sınır yönetimi 

konularında uzman olan 
Oğuzalp, İzmir’in uluslararası 
sığınmacı trafiğinde önemli bir 
çıkış noktasında bulunduğunu 

belirterek, “Nitekim 2015-2016’da 
bu konuya çok fazla tanık olduk. 
Suriyeliler ve Suriyelilere eklenen 
diğer uyruklardan birçok kişi Ege 
adalarına erişim noktası olarak 
İzmir’i kullandı. Şu anda da yaklaşık 
150 bin kayıtlı Suriyeli İzmir’de 
kalıyor ve yaşamlarına devam 
ediyorlar” dedi.

Sınırlardan pasaportu ve 
belgesi olmadan giriş yapan 
veya sınırlardan kuralları ihlal 
ederek çıkmaya çalışan, daha çok 
ekonomik amaçlı, yani işsizlikten, 
yoksulluktan dolayı, daha iyi 
bir yaşam için geçen gruplara 

“düzensiz göçmen” dendiğini 
belirten Doç. Dr. Oğuzalp, 
“Dolayısıyla ülkeler düzensiz göçü 
kesinlikle istemez. Sınır yönetiminin 
de kendine münhasır yetkileri 
vardır. Düzensiz göçle ülkeye giriş 
yapanlar yakalandığında kaynak 
ülkelerine geri gönderilir veya sınır 
dışı işlemleri yapılır. Ama ‘mülteci’ 
dendiğinde durum bambaşka 
bir platforma taşınır. Çünkü 
mültecilerin ülkelerindeki savaş 
veya özgürlüklerin kısıtlanması 
durumu, hakkında verilmiş bir 
idam kararı olması durumu ya 
da ülkesine döndüğünde zulüm 

EBSO Ağustos ayı Meclis toplantısına konuk olan göç ve sınır yönetimi uzmanı Oğuzalp, uluslararası 
sığınmacı trafiği ve konunun hukuki boyutları hakkında Meclis üyesi sanayicileri bilgilendirdi.

Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ayselin Gözde Yıldız Oğuzalp:

“Göçmenler ‘mülteci’ statüsü 
aldıklarında geri gönderilemiyorlar”
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göreceği bir durum olması 
nedeniyle ‘sığınma hakkı’ bulunur. 
Bu da uluslararası, evrensel bir 
haktır” diye konuştu.

Konuyla ilgili kavramlar 
Sığınma hakkına başvuran 

kişilerin ‘uluslararası koruma’ 
veya ‘mülteci’ statüsü aldıklarında 
ülkelerine geri gönderilemediğini 
vurgulayan Oğuzalp, “Bu anlamda 
‘mülteci’, ‘uluslararası koruma’ 
ve ‘düzensiz göçmen’ ayrımını 
yapmak gerekiyor. Düzenli göç, 
Türkiye’ye gelen ve yasalara uygun 
şekilde yerleşen herkesi kapsıyor. 
Buna emekli olup ülkemize 
yerleşen yabancılardan Erasmus 
programıyla gelen öğrencilere 
ve NATO, Birleşmiş Milletler ve 
büyükelçilikler gibi uluslararası 
kurumlarda çalışanlara kadar çok 
sayıda kişi dahildir. Bu anlamda 
Türkiye’de 5,5 milyon göçmen 
bulunuyor. İzmir Geri Gönderme 
Merkezi’nde 74 farklı uyruktan kişi 
var” ifadesini kullandı.

Suriyelilerin durumu
Suriyelilerin durumunun 

ise farklı olduğunu vurgulayan 
Oğuzalp, “Suriyeliler kitlesel 
bir göçle geldikleri için ‘geçici 
koruma statüsünde’ ülkemizde 
barındırılıyor. Bu anlamda Türkiye, 
2011’de başlayan girişler ile aslında 
insan hakları hukukuna çok uygun 
bir yaklaşım sergiledi. Suriyeliler 
de ülkemizde kaldıkları sürede 
bir takım haklara sahip oldular. 
Eğitim ve sağlık hizmetlerine 
erişebiliyorlar. 2016’da çıkan 
yönetmelikle kayıtlı çalışan olarak 
işgücü piyasasına da erişim 
hakkını elde ettiler. Geçici koruma 
statüsünde olan Suriyeliler, 
Türkiye’deki düzenli mültecilere 
tanınan haklara çok yakın haklara 
sahipler” dedi.

Geçicilik - kalıcılık durumu
Suriyelilerin Türkiye’ye ilk 

kez gelişlerinin üzerinden 10 yılı 
geçtiğini hatırlatan Oğuzalp, 

“Geçicilik ve kalıcılık durumlarında 
gerçekçi bir yaklaşım sergilemek 
gerekiyor. Ülkemizde doğan 
Suriyeliler Suriye’yi hiç görmedi. 
Yakın gelecekte Suriye topraklarının 
güvensiz olacağı öngörüldüğü için 
Suriyelilerin büyük bir kısmının 
Türkiye’de kalması bekleniyor. 
2012 yılında, girişler 100 bin kişi 
sayısına ulaşıldığında kapının 
kapanacağı yönünde bir yaklaşım 
vardı. O dönemde girenler 
kamplarda konaklarken şimdi 
ülkemizin her ilinde yaşıyorlar. 
Dolayısıyla sınırın kapatılması, vize 
gerekliliğinin getirilmesi, yani açık 
sınır politikasının sınırlandırılması 
konularında gerçekçi bir yaklaşım 
sergilemek gerekiyor” diye 
konuştu.

Yaş piramidi
İzmir’in Türkiye’de en çok 

Suriyeli barındıran ilk 10 il içerisinde 
yer aldığının altını çizen Oğuzalp, 
“İzmir olarak kayıtlı resimli 
rakamlara göre 150 bine yakın 
Suriyeliye ev sahipliği yapıyoruz. 
Nüfusumuzun yaklaşık yüzde 
3-4’üne tekabül eden Suriyeli 
nüfusuyla birlikte yaşamaktayız. 
Suriyeli nüfusun büyük bir 
oranını 0-4 yaş arası bebekler 
oluşturuyor. 15-18, 10-14 ve 19-24 
yaş arası çocuklar ve gençler ile 
artan bir nüfus var. Dolayısıyla 
çocuk ve gençlere yönelik gelecek 
politikalarının planlanması 
gerekiyor” ifadesini kullandı.

Göç ve tehdit algısı
Türkiye’nin dünyadaki en 

yüksek mülteciyi barındıran ülke 
konumunda yer aldığını belirten 
Oğuzalp, “Göç, her ülkede bir 
güvenlik konusu olarak ele alınır. 
Özellikle ekonomik güvenliğe tehdit 
olarak görülür. Daha ucuza çalışma, 
yerel nüfusun elinden işlerini alma, 
ücretleri düşürme gibi kaygılar 
radikal sağ partilerce popülizm 
adına çokça kullanılır. Kültürel 
güvenlik unsuru olarak da görülen 
göç, kültür ve dile tehdit olarak 

algılanır. İç güvenlik açısından da 
göç bir tehdit olarak görülebilir. 
Bu kaygılara bakıldığında dünya 
genelinde istila, saldırı, akın, hızlı 
doğum oranı, vatandaşlık verilmesi 
ve asimilasyon gibi kavram ve 
durumlarla ilişkilendirilir” dedi.

Zulüm tehlikesi
Ülkemizde geçici 

korumayı kaldırma yetkisinin 
Cumhurbaşkanında olduğunu 
vurgulayan Oğuzalp, “Geri 
göndermeme ilkesine 
uymadığımızı dünyaya açıklamak 
kolay değil. Ancak geçici 
koruma bittiğinde Suriyeliler 
ülkelerine gönderilebilir. Geri 
göndermeme ilkesi evrensel bir 
prensiptir. Bizim kanunumuzda 
da çok açık ifade edilir. Burada 
‘mültecilerin ve sığınmacıların 
zulüm tehlikesinin olduğu yerlere 
geri gönderilmesi mümkün 
değildir’  ifadesi yer alıyor. Daha 
geçtiğimiz sene düzensiz göçmen 
olarak nitelendirdiğimiz Afganlar, 
bugün ‘ben sığınmaya başvurmak 
istiyorum, Taliban benim için 
zulümdür’ dediğinde yine geri 
göndermesi mümkün olamayacak 
gruplar arasında yer alabilecekler” 
diye konuştu.

İzmir Geri Gönderme 
Merkezi
İzmir Harmandalı’nda bulunan 

Geri Gönderme Merkezi’nin 
Türkiye’nin en büyük geri 
gönderme kapasitesine sahip 
merkezlerinden biri olduğunu dile 
getiren Oğuzalp, “Burada 700 kişi 
tutulabiliyor. İzmir çıkış noktasında 
olduğu için kapasitesinin çok 
çok üzerinde düzensiz göçmeni 
barındırmak zorunda kalmış 
bir şehir. Türkiye’de toplam 16 
bin kişiyi barındırabilecek geri 
gönderme merkezi bulunmakta ki 
bunlardan biri de Van’da yer alıyor. 
Özellikle yakalanan Afganların 
tutulduğu geri gönderme 
merkezlerinden biri Van’daki 
merkezdir” ifadesini kullandı.
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“Afganlar zaten 
sürekli geliyordu”
Afganların Türkiye’den 

hep geçtiğini, sadece şu anda 
medyada çok daha fazla görünür 
olduklarını belirten Oğuzalp, 
“Geçen sene yakalanan 450 
bin düzensiz göçmenin yarısını 
Afganlar oluşturuyordu. Afganlar 
Türkiye’yi bir geçiş ülkesi 
olarak kullanmalarının yanı sıra 
buraya gelip 3-5 sene çalışarak 
para biriktirerek Avrupa’ya da 
gidebiliyorlar. İran ve Pakistan’daki 
Afganlılar orada yaşamaktan mutlu 
değil. İran ve Pakistan da Afganlıları 
istemediği için geçişlerine izin 
veriyor. İran-Türkiye sınırı çok 
zor bir sınır ve coğrafyası çok 
ağır. Şu anda bir duvar örülüyor, 
henüz tamamlanmadı. Dolayısıyla 
İran’ın göz yumması nedeniyle bu 
sınırımızda hareketli bir göç söz 
konusu” dedi.

AB’nin yaklaşımı
Düzensiz göç alan bir diğer 

ülke olan Yunanistan’ın Afganlıları 
Türkiye’ye geri gönderebildiğini 
ifade eden Oğuzalp, “Afganlar 
sığınma başvurusu yapıyorlarsa 
bunu Yunanistan’da da yapabilirler. 
Ancak çok büyük ihtimalle Avrupa 
Birliği’nin bizden beklentisi, güvenli 
ülke diye Türkiye’de başvuruların 
yapılarak, Afganların Türkiye’de 
tutulması yaklaşımı olacak. Bu 
yaklaşım da bizi şaşırtmaz” diye 
konuştu.

Oğuzalp Meclis üyelerinin 
sorularını yanıtladı
EBSO Meclis Üyesi sanayicilerin 

yönelttiği sorulara da yanıt veren 
Yaşar Üniversitesi İnsan ve Toplum 
Bilimleri Fakültesi Uluslararası 
İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Ayselin Gözde Yıldız Oğuzalp, 
uluslararası hukuka göre herkesin 
sığınma başvurusunu dilediği 

ülkede yapabildiğini belirterek, 
“Her ne kadar Afganistan bizim 
sınır komşumuz değilse de bir 
Afganlı; ‘ben İran’da zulüm 
görüyorum, Türkiye’de güvenliğe 
eriştim’ dediği anda Türkiye’de 
kalabiliyor. Afganlıların İran’da 
kalmasını sağlayabilmek için 
diplomatik ilişkilerimizin güçlü 
olması ve İran’ı ikna etmemiz 
gerekiyor. Ülkeler, sığınmacıları 
ekonomik olarak destekleme 
kararını izledikleri göç politikası 
ile kendileri belirliyor. Örneğin İran 
Afganları hiçbir şekilde tanımazken, 
Türkiye ise mağdur olana kucak 
açan bir ülke olarak bu konuda 
onları destekliyor. Ekonomik destek 
için 18 Mart Mutabakatının bir 
parçası olarak Avrupa Birliği’nden 
3+3 olmak üzere 6 milyar Euro 
geldi. Bu da Kızılay Kart ile kişi başı 
120 TL olarak belirlenen ailelere 
dağıtıldı. Gelen yardımın büyük 
kısmı 1 milyonun üzerinde aileye 

MECLİS
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verildi, ancak sağlık hizmetlerine 
erişimde maliyetin nasıl dile 
getirileceğini bilemiyoruz. Bunun 
yanında okullarımızda eğim aldıkları 
da düşünüldüğünde, Türkiye’nin 
bunlara önemli bir ekonomik katkıda 
bulunduğunu görüyoruz. Ancak 
yapılan yardımların alt kırılımlarını 
bilemiyorum” dedi.

Neden hep 
erkekler geliyor?
Afganistan’dan gelenlerin 

neden hep erkeklerden oluştuğuna 
ilişkin soruyu yanıtlayan Oğuzalp, 
“Çünkü Afganistan’da aileler, bütün 
birikimini ortaya koyarak seçtikleri 
bir erkek aile bireyini ülke dışına 
gönderiyor. Başka bir ülkeye giden 
bu birey, para kazanarak ailesinin 
kalan kısmının bakımını üstleniyor. 
Bu noktada gelenlerin hepsinin 
Afgan olduğunu söyleyemeyiz, 
eklemlenen başka nüfuslar da 
söz konusu. Bu nedenle endişe 
duymamız gerekiyor” diye konuştu.

Bayram için Suriye’ye 
gidenlerin durumu
Bayram için Suriye’ye gidenlerin 

‘artık evlerine dönebilirler’ 
şeklinde algılanmasının çok doğru 
olmadığını belirten Oğuzalp, “Zira 
Suriye’ye geri dönenler sadece 
Türk askerinin koruduğu bölgelere 
geçici süre giriş yapabiliyorlar ve 
sadece bu bölgelerde aileleri ile 
bayramlaşıyorlar. Aynı durumun 
savaş hukukunda da geçerlidir. 
İki taraf çok ciddi şekilde savaşsa 
bile yılbaşı zamanı ateşkes yapılır, 
herkes bayramlaştıktan sonra savaş 
devam eder. Birleşmiş Milletler’in 
veya uluslararası toplumun 
oluşturacağı bir güvenli bölge 
sağlanabilir ise Suriye’ye geri dönüş 
kolaylaşacaktır” ifadesini kullandı.

Suriyelilere vatandaşlık 
veriliyor mu?
Oğuzalp, Türkiye’de doğan 

çocukların vatandaşlığı olmadığını 
belirterek “Hepsi geçici koruma 
statüsünde doğuyor. Geldikleri 

günden itibaren doğan 400 bine 
yakın bebek şu an geçici koruma 
statüsünde bulunuyor. Suriyelilere 
istisnai vatandaşlık verebiliyoruz, 
ama bunun neye göre verildiğini 
belirleyen kriterler çok açık değil. 
İçişleri Bakanının yaptığı açıklamalar 
doğrultusunda 150 bin vatandaşlık 
verildiğini biliyoruz. Yapılan 
yatırımlar kapsamında kazanılan 
vatandaşlıklar da var, ancak bu 
durumun dünyanın birçok yerinde 
de yaşanıyor. Vatandaşlık vermek, 
ülkelerin kendi münhasır yetki 
alanındadır. Bunun için vatandaşlık 
kriterleri yerine getirilse bile 
vatandaşlığı verip vermemek, ilgili 
devletin yetkisindedir. Şu anda 
vatandaşlık alan Suriyeli anne 
babaların çocukları vatandaşlık 
alamadıkları için şikayet ediyorlar. 
Çünkü geçici koruma kimliğine 
sahip birinin bir ilden diğerine 
gitmek için bile Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğünden izin alması 
gerekiyor. Türkiye’nin, babalar aldı 
diye çocuklara otomatik vatandaşlık 
verme zorunluluğu yok. Göç 
edenler Suriye vatandaşlığından 
çıkarılırlarsa, Türk vatandaşlığını 
almaları mümkün olabilir gibi 
görünüyor; ancak bunun Türkiye’de 
büyük bir infial yaratacağının göz 
ardı edilmemesi gerekiyor. Kaldı 
ki böyle bir durumda ‘vatansızlık’ 
durumu söz konusu olabilecektir. 
Nitekim dünyada birçok ülkede 
vatansız insanlar var. Ülkeler 
bu kişileri vatandaşlığa geçirip 
geçirmemede münhasır yetkiye 
sahipler. Birleşmiş Milletler kimsenin 
vatansız bırakılmamasını istese de 
ülkelerin sosyoekonomik durum 
veya demografik durum gibi şartlar 
ileri sürerek vatandaşlık taleplerini 
bekletebiliyorlar” dedi.

AB’den gelen ödenek
AB’den gelen 3+3 olmak 

üzere 6 milyar Euro desteğin 
sadece Türkiye’deki mültecilere 
sunulduğunu ifade eden Oğuzalp, 
“Belçika, Avrupa Komisyonuna 
gönderdiği yazıda; ‘Türkiye’ye 

verdiğimiz para sadece Suriyeliler 
için değildi, tüm mülteciler içindi. 
Bu para Afganlar için de kullanılsın 
veya ek bir kaynak çıkartalım’ 
ifadeleri yer aldı. Şu anda Avrupa’da 
‘aman bunlar bize gelmesin; 
Türkiye Suriyelilere çok güzel baktı, 
Afganlar konusunda da bizimle 
iş birliği yapsın’ düşüncesi hakim. 
AB’den gelen para doğrudan 
hükümete veya devlete verilen bir 
para değil. Bu para uluslararası 
örgütler üzerinden veriliyor. Örneğin 
Birleşmiş Milletler üzerinden yapılan 
bir eğitim projesi kapsamında 
veriliyor” diye konuştu,

Kalacak olanların 
uyum süreci
Türkiye’de kalması muhtemel 

Suriyeliler için bir uyum politikası 
olduğunu dile getiren Oğuzalp, “Bu 
politika ve sürece ‘entegrasyon’ 
denmesi istenmiyor. Hassas bir 
konu olduğu için de çok fazla 
dillendirilmiyor. Ancak Göç İdaresi 
Müdürlüğü’nün web sayfasında 
çok boyutlu, eğitim, sağlık, iş gücü 
piyasasına alt kırılımların da olduğu 
bir uyum belgesi ve bir strateji 
belgesi var. Bu çalışma aslında son 
birkaç yıldır uygulamaya başlandı. 
Hem Avrupa Birliği’nin desteği hem 
uluslararası toplumdan Birleşmiş 
Milletler üzerinden gelen hibelerle 
bu süreç planlandı. Ama tam 
uygulama aşamasındayken Türkiye 
başka sorunlarla karşı karşıya 
kaldı. Afgan konusu, işsizliğin 
artması, ekonominin zayıflaması ve 
özellikle muhalefet partilerince göç 
konusunun daha çok kullanılması 
gibi durumlar yaşandığı için çok 
güçlü yol alınamadı” ifadesini 
kullandı.

Doç. Dr. Oğuzalp, Türkiye’nin 
göç politikasının çok merkezi bir 
yapısının olduğunu, Yerel Yönetimler 
Kanununda ve mevzuatta yer 
bulamadığını, aslında göçün her ilde 
farklı yansımaları olduğu için yerel 
yönetimlerin bu süreçte daha çok 
söz sahibi olabildiği bir mevzuata 
ihtiyacımız olduğunun altını çizdi.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclisi, Ağustos ayı 
toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Danışmanı Onur Eryüce’yi konuk etti. Eryüce, 

İzmir’de Eylül ayı içinde düzenlenen Dünya Belediyeler 
Birliği Kültür Zirvesi (UCLG) hakkında EBSO Meclis 
üyesi sanayicileri bilgilendirdi.

Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi UCLG’nin 
sadece kentteki belediyeyi veya kültürel faaliyetleri 
değil, tüm paydaşları etkileyecek önemli bir etkinlik, 
küresel bir etkinlik olduğunun altını çizen Eryüce, 
“Kültür zirvesi denince akla film, sinema, konser 
gösterimleri gelir. Ancak bu zirve kültür hayatını nasıl 
yaşadığımızla ilgili bir etkinlik olacak. Bu yönüyle 
bakıldığında sanayicileri de ilgilendiriyor. Nitekim 
tarihe bakıldığında kültürel olarak zengin olan ülkeler 
hep zengin kalmıştır. İzmir’de de ticaretin mi kültürü 
etkilediği, kültürün mü ticareti etkilediği gibi konuları 
zirvede konuşacağız” dedi.

Zirvenin başlığının, “Kültür: Geleceğimizi Kurarken” 
olacağını ifade eden Eryüce, “Dünya Belediyeler 
Birliği, Birleşmiş Milletler sisteminin içerisinde en fazla 
saygınlık uyandıran ve en etkin belediyeler kuruluşudur. 
Bu zirvenin ilki İspanya’nın Bilbao kentinde, ikincisi 
Güney Kore’nin Jeju kentinde, üçüncüsü de Arjantin’in 

başkenti Buenos Aires’te gerçekleşti. UCLG zirvesinin 
her zaman tam merkezine ‘sürdürülebilir kalkınma’ 
konusu yerleşiyor. Oturumlar refahın artırılması ya da 
adil dağıtılması konuları arasından seçiliyor. Bilindiği 
üzere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç 
Soyer’in kendini ifade eden iki hedefinden biri kentteki 
refahı artırmak, diğeri de bu refahın adil biçimde 
dağıtılmasıdır” diye konuştu. 

Oturumların içeriği hakkında bilgi veren Eryüce, 
Covid-19 sonrası hayat, yaratıcı ekonomide kültürel 
çeşitlilik, kültürel diplomasi, cinsiyet eşitliği ve 
sürdürülebilir kalkınma hedefleri gibi konuların UCLG 
kapsamında etraflıca işleneceğini söyledi.

Eryüce, “Kültür yüzlerce, binlerce yıllık bir 
birikime dayansa bile güncellenmesi gerekir. İzmir’de 
kültürümüzü hem iyi tanıma, hem de ileriye yönelik 
olarak güncelleme fırsatını verecek bu zirvenin sonunda 
bir İzmir deklarasyonu yayınlanacak. Bu hem kentimizi 
tanıtan bir belge olacak, hem de kültür alanında 
kentimizin uygulamalarında stratejik belge görevi 
üstlenecek. Kültür Zirvesi bir sıçrama tahtası görevi 
görecek ve küresel çapta kentimizin kültürüyle ön 
planda olmasına kolaylık ve olanak tanıyacak” ifadesini 
kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Onur Eryüce:

“Kültür, binlerce yıla dayansa da 
güncellenmesi gereken bir kavram”
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Hüseyin Vatansever
Hizmet binası projesinin 
iklimlendirme boyutu
EBSO Meclis Üyesi Hüseyin Vatansever, EBSO 

Meclis Başkanı Salih Esen ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar’a, Türkiye’nin mevcut gündemiyle 
ilgili yaptıkları çok somut öneriler ve İAOSB’de 
yapılacak bina ile ilgili çalışmalar nedeniyle teşekkür 
etti.

Covid-19 sürecinin iklimlendirme sektöründeki 
bütün normalleri değiştirdiğini vurgulayan Vatansever, 
“Bunun bir tür kapalı ortam hastalığı olduğu 
düşünüldüğünde, taze havaya erişim çok çok önemli 
bir konuma geldiği için İAOSB’deki proje çözümlerinin 
bizim komitemiz tarafından da değerlendirilmesini 
talep ettiğimiz Meslek Komitesi kararını Yönetim 
Kurulu’na taşıdık. Bu konuda bir gelişme olup 
olmadığını merak ediyoruz” dedi.

Vatansever’in sorusuna yanıt veren Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, söz konusu komite kararını 
Meclis Toplantısı öncesi yapılan Yönetim Kurulu 
Toplantısında değerlendirdiklerini 
belirterek konuya ilişkin cevabın en 
kısa sürede komiteye iletileceğini 
söyledi.

Murat Kurtalan
Dördüncü 
doz aşı
EBSO Meclis Üyesi Murat 

Kurtalan, Sağlık Bakanının dördüncü 
aşıyla ilgili yapmış olduğu açıklamayı 
bir gün sonra değiştirerek sadece 
sanayi ve ticaret amaçlı olarak yurt 
dışına gidecekler için söz konusu 
söylemi dile getirdiği yönünde başka 

bir açıklama yaptığını hatırlatarak “Ancak gerçekte 
böyle bir şey bulunmuyor. Dördüncü aşı için başvuru 
yapıldığında, özellikle iki Sinovac ve arkasından bir doz 
Biontech vurulanlar için devlet kurumlarından ‘aşılarınız 
tamamlanmıştır’ yanıtı alınıyor” dedi. 

Kurtalan, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayarak, 
“Tek ve sonsuz liderimiz Atatürk ve silah arkadaşlarını 
saygıyla anıyorum” ifadesini kullandı.

Sanayicinin gündemi hizmet 
binası projesi ve aşı süreci
Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclisi Üyesi 
sanayiciler, EBSO Ağustos ayı Meclis 
toplantısında İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi’nde yapılacak olan EBSO hizmet 
binası ve devam eden pandemi sürecinde 
aşılanma konularını gündeme getirdiler.

Hüseyin
Vatansever

Murat
Kurtalan
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Şamil Girgin’i kaybettik
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda 1987-1989 
yılları arasında Meclis Üyeliği yapan Şamil 
Girgin vefat etti. Makina mühendisi olan 
Girgin’in kurduğu Gimas Makine firması, 
binlerce insana istihdam sağlamış ve 
çimento makinaları alanında tüm dünyaya 
üretim ve ihracat yapan bir sanayi kuruluşu 
olmuştu. 78 yaşında hayatını kaybeden 
Girgin’in cenazesi, 26 Ağustos 2021 günü 
Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nde okunan 
duaların ardından toprağa verildi. 



48 EYLÜL 2021

GÖRÜŞ

Enver OLGUNSOY
EBSO Meclis Üyesi

Yunan mitolojisinde ölümün ve yeraltı 
dünyasının tanrısı olan Hades’e atfedilen 
bir hikayeyle başlayalım.

Rivayete göre yerin altında yaşayan, 
oldukça karanlık ve sıkıcı bir hayat süren 
Hades, cehennemde akan ıstırap nehri 
Kokytos’un perisi Menthe ile birlikte olur. 
Bunu duyan Hades’in karısı Persephone 
çok kızar. Menthe’yi yakalayıp ayaklarının 
altında çiğneyerek öldürür.

Hades, kendisi yüzünden öldürülen 
Menthe’ye acır ve onu nane bitkisine 
çevirerek yeryüzüne gönderir.

Nanenin tadındaki acılık ve 
burukluğun, Menthe’nin ıstırabından 
kaynaklandığı söylenir.

Antik çağda nane bitkisinin ortaya 
çıkışı böyle efsaneleştirilmiş. Ancak 
günümüzde nane, dünyanın en önemli 
aromatik bitkilerinin başında geliyor.

Birçok sanayi dalında kullanılan nane, 
geniş bir pazar alanına sahiptir. Nane 
ruhu, yani nane uçucu yağı, dünya uçucu 
yağ pazarında, ikinci sıradadır. (İlk sıra, 
narenciye uçucu yağlarındadır.)

Nane türleri uçucu yağ üretiminde 
kullanıldığı gibi, bazı türleri de bitki çayı 
olarak kullanılmaktadır. Özellikle Mısır ve 
civar ülkelerde nanesiz çay tüketilmesi 
düşünülemez.

Mentha arvensis (Yüzde 90 
dolaylarında) mentha piperita (Yüzde 
50 - 55 dolaylarında) menthol ihtiva 
ederken daha çok Amerika’da yetiştirilen 
Mentha Spicata ve Mentha Gracihs türleri 
spearmint olarak adlandırılır ve karvon 
ihtiva eder.

Nane bitkisinin üst kısımları gaz 
giderici, balgam söktürücü, öksürük, 
sinüzit, bronşit vs. gibi üst solunum 
yolları rahatsızlıklarında taze veya 
kurutulmuş olarak çayı yapılarak da 
tüketilmektedir.

Ancak nanenin en önemli kullanımı, 
nane uçucu yağı elde etmek içindir. 
En çok da uçucu yağından elde edilen 
menthol tıbbi olarak eczacılıkta, 
kozmetikte,  gıda ve şekerleme 
sanayinde kullanılmaktadır.

Ülkemizde standartlara uygun 
uçucu yağ veren “Mitcham” nanesi 
ekilmektedir. Bu türün uçucu yağında 
yüzde 62’nin üzerinde menthol 
bulunmakta olup rekabetçi bir ürün 
olarak değerlendirilebilir. Ancak daha 
çok Çin, ABD ve özellikle de Hindistan’da 
ziraati yapılan Mantha arvensis L., en 
yüksek oranda menthole sahip türdür. 
(Yüzde 75 - 85)

Nane seçici bir bitki olmayıp, iklim 

Nane ve  
    nane ruhu
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şartlarına uyum sağlar. 
Ancak uçucu yağ kalitesi 
yönünden sıcak hava, 
uzun gündüz ve serin gece 
şartları daha uygundur. 
Bu ise karasal iklimin 
tanımı olup ülkemizin 
birçok yöresinde hakim 
olan şartlara tekabül 
etmektedir.

Ancak ülkemizin 
ihtiyacı için nane 
üretimimiz yeterli 
değildir. Özellikle nane 
uçucu yağı ve mentol, 
ithal edilmektedir. 2014 
verilerine göre 86 bin ton 
uçucu yağı ithal edilmiştir. 
Mentol ise 2013 verilerine 
göre 168.987 kilogram 
ithalatı yapılmıştır.

Ayrıca nane uçucu 
yağı ve mentol ihtiyacımız 
sürekli artmaktadır. 
(Örneğin 2020’de 226.161 
kilogram menthol ithal 
edilmiştir.) Nane uçucu 
yağı ve mentol sindirim 
enzimleri ve safra 
salgılanmasını tetikler, merkezi sinir 
sistemi üzerinde yatıştırıcı tesiri 
vardır. Ciltte hafif bir anestezi ve 
serinlik hissi sağlar. Üst solunum 
yolları hastalıklarında uzun yılardır 
kullanılmaktadır. Ayrıca yiyecek 
ve içeceklerde lezzet arttırıcı 

olarak kullanılır. Hazımsızlık ve 
sindirim sistemi rahatsızlıklarında 
antik dönemlerden bu yana 
kullanılmaktadır. Bunların yanında 
son yıllarda yapılan çalışmalarda 
sitotoksik etki (kanser hücrelerine 
karşı) ve antimikrobial etkisi 
araştırılmakta ve etkili olduğu 

yönünde bulgulara ulaşılmaktadır.
Yazıyla beraber verilen 

tablolardan anlaşılacağı üzere 
nane bitkisinin kullanımı giderek 
artmaktadır. Çiftçilerimizin tahıl 
vs. üretmek yerine daha katma 
değerli bir ürün olan naneye de 
yönelmesinde büyük yarar vardır.
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Konteyner dar boğazı ekonomik 
toparlanmayla büyürken, 
yerel üretim ivme kazanıyor

Covid-19 salgınıyla küresel ticarette arz-talep dengesinin bozulması deniz taşımacılığında 
lojistik sıkıntıları beraberinde getirirken, konteyner dar boğazıyla başlayan sorunlar navlun 

fiyatlarındaki artışlarla devam ediyor.

Covid-19 salgınının neden 
olduğu krizle deniz yolu 
taşımacılığında yaşanan 

"konteyner dar boğazı" ekonomik 
toparlanmayla büyürken, sorunun 
temelli çözümü için yerel üretimi 
artırmanın zaman alacağı 
belirtiliyor.

Uzak Doğu, Amerika ve 
Avrupa pazarında başlayan 
navlun fiyatlarındaki (geminin yük 
taşıma ücreti) artışlar, dünyanın 
hemen her yerinde hissediliyor.

Navlun fiyatları 10'a 
katlanırken, konteyner bulmanın 
zorlaştığı belirtiliyor. Uzak 
Doğu-Avrupa hattında Kovid-19 
öncesinde 2 bin dolar seviyesinde 
olan navlun fiyatlarının, 20 bin 
dolara dayandığı kaydediliyor.

İlk olarak konteyner 
krizi başladı
Covid-19 salgınıyla birlikte 

küresel ticarette arz-talep 
dengesinin bozulması deniz 
taşımacılığında da lojistik 
sıkıntıları beraberinde getirdi.

Salgının yayılmasını önlemek 
için ekonomik faaliyetlerde 
katı kısıtlamalara gidilmesi 
perakende satışlarda büyük 
bir düşüşe yol açarken, 
kısıtlamaların hafifletilmesiyle ve 
ülkelerin yeniden dışa açılmaya 
başlamasıyla keskin bir ekonomik 
toparlanma görüldü.

Salgın nedeniyle küresel 
ticaret; önce bıçak gibi kesilirken, 
daha sonra Çin'in salgında erken 
toparlanarak üretimde gaza 

basmasıyla hızla arttı.
Salgınla birlikte dünya 

ticaretinin yaklaşık yüzde 90'ının 
yapıldığı deniz yolunda "boş 
konteyner" krizi başladı. Salgın 
nedeniyle gemilerin günlerce 
limanda beklemesi ve ithalat-
ihracat dengesindeki değişim 
küresel ticarette konteyner 
sıkıntısına neden oldu.

Özellikle Çin'den ABD'ye gelen 
gemiler yükünü boşaltamadığı 
için kısa sürede dönemedi ve bu 
da arz sorununu derinleştirdi. 
Özellikle ABD ve Çin'de yüzlerce 
konteyner gemisi limanlara 
erişmek için şu anda sırada 
bekliyor.

Ayrıca, tır şoförü gibi eleman 
sıkıntıları başta İngiltere olmak 
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üzere Avrupa'da konteynerleri 
taşımak için sorun olmaya 
devam ederken, salgının neden 
olduğu liman kapanışları da trafik 
sıkışıklığını artırıyor.

Limanlarda ve karada konteyner 
boşaltmalarda gecikmelerin gemi 
seyahat süresi üzerinde zincirleme 
etkisi oluyor. Bir limanda birkaç 
günlük bekletme, bir konteyner 
gemisinin toplam seyahat 
süresine 2 hafta eklenmesiyle 
sonuçlanabiliyor.

Konteyner krizi navlun 
fiyatlarını artırdı
Yaşanan kriz, navlunda da tarihi 

yükselişlere sahne oldu. Avrupa-
Asya arası konteyner navlunu son 
bir yılda yüzde 1000'in üzerinde 
arttı ve 18 bin doları aştı.

Konteyner fiyatı 3 kata 
yakın yükselirken, küresel deniz 
ticaretinde yaşanan bu durum 
ara mal ihtiyacı olan üreticiye, 
ihracatçılara ve ithalatçılara ağır 
darbe vurdu.

Geçen yıl özellikle 
normalleşmenin başladığı 
hazirandan sonra ihracat ve 
ithalatta artış yaşanırken, boş 
konteyner bulunamadığı için yükler 
limanlarda ve depolarda yığıldı.

Otomotivden tüketim 
malzemelerine, tekstilden 
mobilyaya kadar birçok sanayici, 
lojistik aksaklıklar nedeniyle 
siparişlerini zamanında teslim 
edemedi. Sanayiciler, ara malların 
dağıtımı zamanında yapılamadığı 
için üretimlerini ertelemek veya 
azaltmak zorunda kaldı.

Deniz yolu taşımalarında 
konteyner bulma sorunu başta ABD 
ve Avrupa olmak üzere küresel 
piyasalarda artarak devam ederken, 
salgında yeni varyantların ortaya 
çıkmasıyla sorun daha da büyüdü.

Bugün büyük gemiler 24 bin 
konteyner taşıyabilirken, yeni bir 
geminin inşası 2-3 yıl sürüyor. Bu 
nedenle yeni gemi ve konteyner 
siparişlerinin kısa vadede krize 
yardımcı olamayacağı belirtiliyor.

Ayrıca, deniz taşımacılığına 
yönelik beklenen yeni karbon 
emisyonu düzenlemelerinin bazı 
şirketleri filolarını genişletme 
konusunda temkinli olmaya ittiği 
ifade ediliyor.

"Yerel üretimi artırmak...”
Martin-Luther-Universitat 

Halle/Wittenberg İktisat Fakültesi 
öğretim üyelerinden Prof. Dr Oliver 
Holtemoeller, deniz taşımacılığında 
yaşanan krizi "malları özellikle 
Doğu Asya'dan Amerika ve Avrupa 
kıtasına taşımak için kapasite 
eksikliği" olarak değerlendirdi.

Holtemoeller, "2020 yazından 
itibaren Asya'da üretilen mallara 
yönelik küresel talep güçlü bir 
şekilde arttı. Bu yıl Çin limanlarının 
Kovid-19 salgını nedeniyle 
kapatılması, dar boğazları daha da 
sıkılaştırdı." dedi.

Söz konusu krizde 
spekülasyonların olmadığını 
vurgulayan Holtemoeller, ABD ve 
Avrupa'da Asya mallarının kıtlığının 
fiyatların yükselmesine neden 
olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Halle Ekonomik 
Araştırma Enstitüsü (IWH) 
araştırmacısı olan Holtemoeller, 
nakliye krizinde artan masrafları, 
mevcut olmayan veya daha yüksek 
fiyattan ürünleri almak isteyen 
tüketiciler ile aynı zamanda 
Asya'dan ara ürün ihtiyacı olan 
üreticilerin karşılamak zorunda 
kaldığını belirterek, "Yerel üretimi 
artırmak, sorunu çözmenin bir yolu 
ama biraz zaman alacak." dedi.

"Talep arzdan çok daha 
ağır basıyor"
S&P Global Platts Küresel 

Konteyner Taşımacılığı Pazarı 
editörlerinden George Griffiths 
da asıl sorunun piyasada 
konteynerlerin bulunmaması 
olduğunu belirterek, bunun 
nedeninin de konteynerlerin 
gemilerden alınıp müşteriye 
iletilmesi ve boşaltıldıktan sonra 
tekrar gemiye yüklenip mal üretim 

yerlerine götürülmesinin salgın 
nedeniyle uzun sürmesi olduğunu 
söyledi.

Griffiths, şöyle devam etti:
"İnsanlar limanlarda, depolarda 

normal zamanlardaki gibi tam 
olarak çalışamıyorlar. Bir gemiden 
konteynerlerin boşaltılması, karaya 
alınması, boşaltılması ve limana 
geri dönmesi daha önce 4-7 
gün sürüyordu. Şimdi 3-6 hafta 
sürüyor. Yani önemli ölçüde daha 
uzun... Konteynerlerin büyük bir 
kısmı karaya bağlı ve deniz ticaret 
yollarında değiller. Bu basit arz 
ve talep dengesi... Talep arzdan 
çok daha ağır basıyor ve böylece 
konteyner fiyatları son 12 ayda 
önemli ölçüde arttı."

Taşıma ücretleri taşınan 
mallardan daha pahalı
Navlun ücretlerinde artışlar 

ve nakliye sürelerinde uzamalar 
meydana geldiğini anlatan 
Griffiths, "Çin ana limanlar-İngiltere 
ithalatlarında bir yıl önce 1600 dolar 
seviyelerinde olan 40'lık konteyner 
navlun maliyetleri 18 bin dolar 
seviyelerine çıktı. Şimdi 10-12 katı 
fazla ödemek zorunda kalınıyor ve 
gecikmelerden dolayı nakliye uzun 
sürüyor." dedi.

Navlun ücretlerinin şu anda 
"sürdürülemez" seviyelerde 
olduğunu vurgulayan Griffiths, bazı 
durumlarda taşıma ücretlerinin 
taşınan mallardan daha pahalı 
olduğunu söyledi.

Griffiths, "Bu yüzden navlun 
fiyatları aşağı inmek zorunda. Aksi 
takdirde herkesin artık ulaşamadığı 
bir nokta olacaktır. Ama soru şu ki, 
fiyatlar ne kadar aşağı inecek?" diye 
konuştu.

"Farkı yine son tüketici 
ödeyecek"
George Griffiths, navlun fiyatla-

rının yakın zamanda Kovid-19 krizi 
öncesi seviyelerine inmeyeceğini 
savunarak, "Bu bir gecede çözüle-
cek bir sorun değil. Hala çok fazla 
talep var. Örnek vermek gerekirse, 
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müşterilerimden birisi navlun fiyat-
larının orta vadede yaklaşık 6 bin 
dolar seviyesine gelmesini bekliyor." 
ifadelerini kullandı.

Griffiths, dünyanın en büyük 
ihracatçı ülkesi Çin'in limanlarında 
Kovid-19 vaka sayılarının artmasıyla 
katı tedbir uygulanmasının sıkın-
tıları devam ettirdiğini aktararak, 
ülkenin konteyner konusunda fazla 
esnekliğe sahip olmadığı için navlun 
fiyatlarında aşağı yönlü etkisinin 
bulunmadığını kaydetti.

Covid-19 ve navlun fiyatlarının 
artmasıyla herkesin "yerel üretimi" 
artırmayı konuştuğunu belirten Grif-
fiths, şöyle devam etti:

"Yerel üretim, bir nevi milyar 
dolarlık soru... Çin'de ya da Doğu 
Asya'da üretim yapmamızın nedeni, 
emek ve malzemenin ucuz olması. 
Navlun fiyatları sonsuza kadar bu-
rada olmayacak. Peki neden fabrika 
kurmak için milyonlarca dolar veya 
milyonlarca avro harcarsınız? Sadece 
diğer şekilde yaparak ucuz olduğunu 
kanıtlamak için mi? Bence kimse 
bunu yapmayacak. Tedarik zincirle-
rinin çok daha kötü dayanıklılığa ve 
daha az dayanıklılığa dayanacak şe-
kilde inşa edildiğini düşünüyorum.”

Artan navlun ücretlerini kimin 
karşılayacağına ilişkin soru üzerine 
Griffiths, "Gemilerin sahibi insanlar 
çok para kazanıyorlar ama itha-
latçılar artan fiyatları gerçekten 
hissediyor. Fakat bu maliyetleri son 
kullanıcıya ve son tüketiciye yansı-
tacaklardır. Aksi takdirde bu yük-
sek navlun oranları ile kar marjları 
ortadan kalkar. Bu yüzden petrol 
varil fiyatlarının yükselmesini, navlun 
fiyatlarındaki farkı yine son tüketici 
ödeyecek." diye konuştu.

"Fiyatlar Covid-19 öncesi 
seviyelere dönmeyecek"
Avrupa'nın önde gelen lojistik 

hizmeti sağlayıcılarından Gebrü-
der Weiss'in Hava&Deniz Sistem 
Yönetimi Başkanı Harald Kostia 
ise 2020'nin başında konteynerle-
re talebin düşmesiyle gemicilerin 
fiyatların çok inmemesi için kapasi-

teyi düşürdüğünü belirterek, geçen 
yılın ikinci çeyreğinin başında Çin'in 
toparlandığını, böylece üretimin 
yeniden başladığını, gemilerin yük-
lendiğini ve kargoların limanlarda 
salgın nedeniyle çalışan ve malzeme 
eksikliği nedeniyle uzun süre bekle-
mek zorunda kaldığını anlattı.

ABD'de normal zamanlarda 
bir konteynerin yükünün boşaltılıp 
limana tekrar gelmesinin 3-4 gün 
sürerken, Kovid-19 krizinin zirve 
yaptığı dönemlerde 12-15 güne çıktı-
ğını bildiren Kostia, ekonomilerdeki 
toparlanmayla talebin artmasının 
konteyner krizini daha da derinleştir-
diğini söyledi.

Kostia, "Başlangıçta taşıyıcılar, 
pazarın tamamen toparlandığına 
inanmadıkları için arzı hala düşük 
tuttu. Kimse toparlanmanın hızlı 
olacağını tahmin edemedi. Böylece 
oranlar yükseldi. Çin ana liman-
lar-Avrupa ithalatlarında geçen 
yılın başında 2.000 dolar seviyele-
rinde olan 40'lık konteyner navlun 
maliyetleri, bir ay içinde 9 bin dolar 
seviyesine yükseldi. Bugün ise 12-15 
bin dolar arasına yükseldi. Gemilerde 
garanti yer istiyorsanız bu rakam 15 
bin doların üzerinde olabiliyor." diye 
konuştu.

Çin'deki limanlarda Covid-19 
vakalarının bulunması ve Çinli yet-
kililerin karantina tedbirlerinde sıkı 
olmasının tedarik zincirinde ek baskı 
oluşturduğunu aktaran Kostia, "Dü-
rüst olmak gerekirse, başlangıçta Çin 
Yeni Yılı'nın ardından işler daha iyiye 
doğru değişecek diye düşündük. An-
cak piyasa, yeni gemiler gelene ka-
dar bunun değişmeyeceğini umuyor. 
Navlun fiyatları biraz aşağı çekilecek, 
belki bugün bulunduğumuz yüksek 
seviyede olmayacak ama fiyatlar 
Kovid-19 öncesi seviyelere dönmeye-
cek." dedi.

Yerel üretim gündemde
Artan nakliye masraflarını 

tüketicilerin karşılayacağını vurgu-
layan Kostia, "Eskisinden 6 kat daha 
yüksek olan bu oranların kesinlikle 
ürüne etkisi olacağını düşünüyorum. 

Birçok ithalatçı ithalatı durdurdu. 
Çünkü gerçekten navlun fiyatları 10 
bin doların üzerinde olduğu için dü-
şük değerli ürünleri almaya değmez, 
satamazlar. Değeri yüksek mallarda 
nakliye daha fazla zaman alıyor ama 
etkisinin o kadar büyük olmadığını 
düşünüyorum. Ama yine de günün 
sonunda, ithalatçılar nihai tüketiciler 
için bu ek maliyetleri satış fiyatına 
koyacaktır." değerlendirmesinde 
bulundu.

Kostia, artan fiyatlara bakıldığına 
ithalatçıların akla gelen ilk düşünce-
sinin yerel üretim olduğunu, tedarik 
zinciri üzerinde biraz daha fazla 
kontrole sahip olmak için Avrupa 
veya Kuzey Afrika bölgesine yakın 
tedarik zinciri kurmayı düşünen 
müşterilerinin bulunduğunu söyledi.

Kostia, "Bu çok daha fazla zaman 
alacak sanırım. Çünkü geçmişte bu 
üretimi Asya'ya veya Çin'e bıraktık. 
Çarkı döndürmek zorundasın ama 
kesinlikle firmalar yerel üretimi düşü-
nüyor ve herkes bir arayış içinde. 
Konteyner krizinin ne kadar uzun 
süreceğine bağlı bir durum. Yani kısa 
zamanda bir değişiklik olmayacak." 
diye konuştu.

Çin, yeni gemi ve konteyner 
siparişleri verdi
Çin'in ihracat için başta kontey-

ner ve limanlardaki altyapı olmak 
üzere ekipman eksikliğini gidermek 
üzere yoğun çalışmalar yaptığını 
anlatan Kostia, "Birçok yeni gemi 
sipariş edildi. Dolayısıyla ilk teslimat-
ların 2023 yılında olması gerekiyor." 
dedi.

Kostia, deniz taşımacılığı hari-
cinde demir yolu, hava yolu ve kara 
yolu taşımacılığına da değinerek, 
hava yolu taşımacılığında kapasite-
nin çok sınırlı, kara taşımacılığında 
da konteyner krizi nedeniyle talebin 
yüksek olduğunu kaydetti.

Müşterilere, "sıfır stoklu satış 
veya üretim" yerine çok önceden 
plan yapmalarını tavsiye eden 
Kostia, kısa dönemde ise hızlı ve 
garantili nakliyat için fazla ödemeye 
hazır olmaları gerektiğini söyledi.
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Dünyada ülkelerin inovasyon performansını ölçen ve 132 ülkenin yarıştığı Küresel İnovasyon 
Endeksi’nde Türkiye, 10 basamak birden yükselerek 41’inci sıraya çıktı ve tarihindeki en iyi 

sıralamaya ulaştı.

2021 Küresel 
İnovasyon 
Endeksi, 

Birleşmiş Milletler’in 
(BM) İsviçre merkezli 
uzman kuruluşu 
Dünya Fikri Mülkiyet 
Örgütü (WIPO) 
tarafından, “Covid-19 
Krizinde İnovasyonu 
Sürdürmek” ana 
temasıyla çevrim içi 
olarak düzenlenen 
dünya lansmanıyla 
açıklandı. 132 ülkenin 
değerlendirildiği 
endekste Türkiye, 
tarihindeki en iyi sıralamaya 
ulaşarak 41’inci sıraya yükseldi. 
Türkiye, bu yıl endekste ulaştığı 10 
basamaklık sıçrayışla ilk 50 ligine 
tekrar girerek, bu ülkeler arasında 
en büyük artış kaydeden ülke 
oldu.

Endekste yer alan 132 ülke 
içinde ise Türkiye, en büyük 
sıçrama kaydeden ülkeler 
arasında 2. sırada yer aldı. Türkiye 
ayrıca orta-üst gelir grubu ülkeler 
grubunda da 4’üncü sıraya 
çıktı. Gelir grubu sıralamasına 
göre, Türkiye’nin önünde Çin, 
Bulgaristan ve Malezya yer aldı. 
Çin ise geçtiğimiz yıl yakaladığı 
artış trendini koruyarak 12. sırada 
yer aldı.

Türkiye’nin en iyi 
performans gösterdiği 
bileşen
Orta-üst gelir grubu ülkeleri 

arasında Türkiye, 7 ana bileşen 
altısında, grup ortalamalarının 

üzerinde performans sergiledi. 
Türkiye’nin en iyi performans 
gösterdiği bileşen ise “İnsan 
Sermayesi ve Araştırma” oldu. Bu 
bileşende Türkiye, 26’ıncı sırada, 
“Yaratıcı Çıktılar” bileşeninde ise 
35’inci sırada yer aldı. Türkiye 
bu yıl, inovasyon çıktılarında, 
inovasyon girdilerinden daha iyi 
performans sergiledi. Raporda, 
ayrıca İstanbul ve Ankara’nın 
önde gelen iki bilim ve teknoloji 
kümelenmesine ev sahipliği 
yaptığı vurgulandı.

İstanbul’un iki basamak 
yükselişle dünyadaki en iyi bilim 
ve teknoloji kümelenmeleri 
arasında 49. sırada yer aldığı 
belirtildi.

80 farklı gösterge ile 
kıyaslanıyor
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü 

(WIPO) tarafından 14 yıldır 
yayınlanan Küresel İnovasyon 
Endeksi, ülkelerin inovasyon 
performansını “Kurumlar”, 
“İnsan Sermayesi ve Araştırma”, 

“Altyapı”, “Pazarın Çok 
Yönlülüğü”, “Firmaların Çok 
Yönlülüğü”, “Bilgi ve Teknoloji 
Çıktıları” ile “Yaratıcı Çıktılar” 
olmak üzere 7 ana bileşen 
altındaki 80 farklı göstergeyle 
kıyaslıyor.

Endeksteki göstergelerin 
veri kaynakları arasında yer 
alan UNESCO, OECD, Dünya 
Bankası, Dünya Ticaret Örgütü 
gibi uluslararası kuruluşların 
veri tabanlarında istatistiki 
bilgilerin doğruluk ve güncelliği 
sağlandı. 2020 raporunda 51. 
sırada yer alan Türkiye’nin 
endeksteki dört göstergeye ait 
verileri eksik ve sekiz göstergeye 
ait verileri güncel değilken, 
2021 raporunda verisi eksik ve 
güncel olmayan sekiz gösterge 
güncellendi. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı sorumluluğunda ve 
TİM koordinasyonunda, görev 
gücündeki sorumlu kurumlar 
tarafından yapılan çalışmalarla 
2021 raporunda önemli ilerleme 
sağlandı.

Türkiye, Küresel İnovasyon Endeksi'nde 
132 ülke arasında 41’inci sıraya yükseldi
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Görseli QR tarama uygulamasında  görüntüleyerek, 
EBSO Araştırma Müdürlüğü 2021 Eylül ayı 
Ekonomik Bültenine erişebilirsiniz.

Küresel ekonomideki 
makroekonomik görü-
nüm, en kötünün geride 

kaldığını göstermekle birlikte, 
farklı ekonomiler arasındaki 
bölgesel ayrışmalar devam ediyor. 
Toparlanmanın temel itici gücü 
gelişmiş ekonomilerde imalat 
sanayinin güçlenmesi oldu. Eko-
nomilerin çoğunun 2021 3. çeyrek 
veya yılsonu itibarıyla pandemi 
öncesi düzeye erişeceği öngörü-
lürken; Arjantin ve Güney Afrika 
başta olmak üzere gelişmekte 
olan ekonomilerdeki kayıpların 
onarılmasının ise 2025’i bulma-
sı bekleniyor.  Bununla birlikte, 
pandemi sürecinde uygulanan 
genişletici mali politikalar ve 
sağlanan teşvikler, hem gelişmiş 
hem de gelişmekte olan ekonomi-
lerde enflasyonist baskı yaratma-
ya devam ediyor ve enflasyonun 
uzun vadede süreceği şüphesi 
uyandırıyor.

Birleşmiş Milletler, güncel 
olarak yayınladığı 2021 Ticaret 
ve Kalkınma Raporu’nda küre-

sel büyüme ve para politikaları 
üzerine değerlendirmelerde 
bulunarak beklentilerini aktardı. 
Rapora göre, küresel ekonomi 
2021’de %5,3 ile son 50 yılın en 
hızlı büyümesini kaydederken, 
2022’de ise yavaşlayarak %3,6 
düzeyinde gerçekleşecek. Bunun-
la birlikte, küresel ekonomideki 
toparlanmanın düzensiz olduğu 
ve gelişmiş-gelişmekte olan 
ekonomiler arasındaki ayrışmanın 
güçlendiği görüşünü, BM de söz 
konusu raporda teyit etti. Ayrıca, 
gelişmiş ülkelerde de zengin ve 
yoksul arasındaki ayrımın güç-
lendiği yorumu da dikkat çekti. 
Rapora göre, 2025 yılına kadar 
gelişmekte olan ekonomiler, 
pandemi öncesi toplam milli gelir 
düzeylerinin 12 trilyon Dolar aşa-
ğısında kalmaya devam edecekler. 
Söz konusu ayrışma ve dengesiz 
toparlanmanın ise pek çok sosyal 
ve politik sorunu beraberinde 
getirebileceği düşünülüyor.

Küresel gıda fiyatları, 2 aylık 
düşüşün ardından Ağustos ayında 

aylık bazda %3,1, yıllık bazda 
ise %33 oranında yükseldi. Bu 
bağlamda, ekonomistlerin küresel 
gıda fiyatlarındaki Haziran ve 
Temmuz aylarındaki düşüşün 
konjonktürel olduğu ve fiyatlar-
da tekrar yükseliş başlayacağı 
görüşü teyit edilmiş oldu. Ağustos 
ayındaki yükselişte şeker, bitkisel 
yağlar ve tahıl alt endekslerin-
deki yükselişler etkili oldu. Diğer 
kalemlerdeki artışa karşın, süt ve 
süt ürünleri fiyatlarında ise hafif 
bir gerileme görüldü. Büyük ihra-
catçı ülkelerdeki hasatlarda azalış 
yaşanacağına dair öngörüler, 
tahıl fiyatları başta olmak üzere 
gıda fiyatlarındaki artışın devam 
edeceğine işaret ediyor.

Küresel ekonominin gidişatı 
ile ilgili bir diğer önemli fiyat 
göstergesi olan brent petrol fiyatı 
da yükselişe geçerek 75,6 Dolar’a 
çıktı ve son 2 ayın en yüksek 
düzeyini gördü. Petrol fiyatlarının 
yükselişinde, ABD ham petrol ve 
benzin stoklarında düşüş yaşan-
ması etkili oldu. Bununla birlikte, 

Aşağıdaki görseli QR tarama uygulamasında görüntüleyerek, Araştırma Müdürlüğü

2017 Ekim ayı Ekonomik Bültenine erişebilirsiniz:

Gelişmiş ekonomilerde 
küresel toparlanmanın 
temel itici gücü imalat sanayi
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ABD’de kasırga sezonunun başla-
ması ve üretimin sekteye uğrayabi-
leceği endişeleri de petrol fiyatla-
rının yükselmesine sebep oluyor. 
Yılın son çeyreğinde, petrol talebi-
nin artacağına yönelik beklentilerin 
etkisiyle, petrol fiyatları bir miktar 
daha yükselmeye devam edebilir.

ABD
ABD ekonomisinin, yılın 2. 

çeyreğinde %6,5 büyümeyle pi-
yasa beklentilerin altında kalması, 
yılsonu beklentilerinin de aşağı 
yönlü revize edilmesine sebep oldu. 
Güncel gelişmeleri değerlendiren 
Goldman Sachs, ABD 2021 büyüme 
beklentisini %6’dan %5,7’ye indirdi. 
Bununla birlikte, 2022 büyüme 
beklentisi ise çok hafif bir artışla 
%4,5’ten %4,6’ya çıkarıldı. Raporda 
2021 büyüme beklentisinin düşürül-
mesinde, mevcut büyüme oranının 
beklentilerin altında kalmasının 
yanı sıra tüketicilerin, varyant 
haberleri sebebiyle daha önce 
tahmin edilenden daha az harcama 
yapacakları öngörüsü etkili oldu. 
Ancak, varyant haberlerine rağ-
men kısıtlamaların geri gelmemesi, 
harcama eğilimlerinin tekrar yukarı 
yönlü ivmelenmesini sağlayabilir.

Tüketici harcamalarının geri-
lemesinde, varyant endişeleriyle 
birlikte hanehalkı gelirlerinin 
gerilemesi de etkili oldu. Açıkla-
nan güncel verilere göre, ABD’de 
medyan hanehalkı geliri, pandemi 
sebebiyle 2020’de yıllık bazda %2,9 
azaldı. Söz konusu azalış, 2011’den 
bu yana istatistiksel olarak yaşanan 
ilk önemli düşüş olarak kayıtlara 
geçti. Bununla birlikte, ülkedeki 
resmi yoksulluk oranı 2020’de, yıllık 
bazda 1 puan artarak %11,4’e yük-
seldi ve böylece yoksul kişi sayısı 
3,3 milyon kişi artışla 37,2 milyon ki-
şiye ulaştı. Söz konusu veri, pande-
minin gelir dağılımı adaletsizliğini 
artırdığını ve zenginle yoksul kesim 
arasındaki uçurumun derinleştiği-
ni teyit eden önemli bir gösterge 
olarak dikkat çekiyor.

ABD Hazine Bakanlığı yayınla-
dığı Ağustos ayı bütçe dengesi ra-

porunda, bütçe açığının Ağustos’ta 
yıllık bazda yaklaşık %15 azalarak 
171 milyar Dolar düzeyinde gerçek-
leştiğini açıkladı. 173 milyar Dolar’lık 
açık verileceği şeklindeki piyasa 
beklentisinin hafif altında gerçekle-
şen veri, geçen yılın aynı ayında ise 
200 milyar Dolar açık vermişti. Söz 
konusu azalışta bütçe giderlerinin, 
yıllık bazda yaklaşık %4 artarak 439 
milyar Dolar’a çıkmasına karşın, 
bütçe gelirlerinin % 20 artışla 268 
milyar Dolar’a yükselmesi etkili 
oldu. Pandemi sürecinde sağlanan 
teşviklerin geçen yıl yarattığı bütçe 
açıklarından sonra, bu yıl bütçe 
açığının giderek azalacağı öngörü-
lüyor.

Euro Bölgesi | AB
Euro Bölgesi’nde imalattaki to-

parlanma güçlenerek devam ediyor. 
Bölgede sanayi üretimi Temmuz’da 
aylık bazda %1,5, yıllık bazda ise 
%7,7 oranında arttı. Alt kalem-
ler bazında incelendiğinde; yıllık 
bazda ara malları üretiminde %11,2, 
dayanıklı olmayan tüketim malları 
üretiminde %10,1, dayanıklı tüke-
tici malları üretiminde %8,9 artış 
kaydedildi. Enerji üretimi ise yıllık 
bazda %1 artmasına karşılık, aylık 
bazda %0,6 oranında düştü. Sanayi 
üretimini en çok artıran ülkeler; 
Belçika, İrlanda ve Litvanya oldu.

Bir diğer önemli makroeko-
nomik gösterge olarak ticaret 
dengesi fazlası, Temmuz’da aylık 
%22,7 oranında gerilemeye karşın 
20,7 milyar Euro fazla vermeye 
devam etti. Euro Bölgesi ihracatı 
Temmuz’da yıllık % 11,4 artışla 206 
milyar Euro’ya yükselirken, ithalat 
ise %17,1 artışla 185,3 milyar Euro’ya 
yükseldi. Çin, ABD ve İngiltere 
AB’nin en büyük ticaret partnerleri 
olmaya devam etti.

Uluslararası kredi derecelendir-
me kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa 
Merkez Bankası’nın (ECB) faiz oran-
larını 2025’e kadar sabit tutmasını, 
tahvil alımlarının ise en az 2024’e 
kadar devam etmesini beklediğini 
açıkladı. Fitch, Euro Bölgesi kısa 
vadede enflasyonist baskıların etkili 

olduğunu, orta ve uzun vadeli enf-
lasyon görünümünün zayıf kalmaya 
devam ettiğini belirtti. 

Almanya
Almanya’da, tüketici enflasyo-

nu Temmuz’daki %3,8 düzeyinden 
Ağustos’ta 0,1 puan artışla %3,9 
oranına çıktı ve Aralık 1993’ten 
beri en yüksek düzeyinde kalmaya 
devam etti. Piyasa beklentilerinin 
üzerinde gerçekleşen enflasyonda, 
enerji fiyatlarının yıllık bazda %12,6 
oranında artması etkili oldu. Diğer 
taraftan, gıda fiyatları %4,6 oranın-
da artış kaydetti. Almanya’daki enf-
lasyonun, Avrupa Merkez Bankası 
hedefinin üzerinde seyretmesi de 
bir diğer dikkat çeken detay oldu.

Ekonomistler enflasyonun yük-
sek kalmasında KDV indirimlerinin 
sona ermesinin, tedarik darboğaz-
larının ve ham madde fiyatlarının 
artmasının etkili olduğunu belirtti. 
Almanya Merkez Bankası (Bundes-
bank), güncel ekonomik gelişme-
leri değerlendirerek, enflasyonist 
baskının arttığına dikkat çekti. 
Özellikle, Avrupa Merkez Banka-
sı’nın (ECB) aşırı hızlı enflasyon 
riskini göz ardı etmemesi gerekti-
ğini belirten Bundesbank, maliyet-
lerdeki fiyat artışlarının ücretlerde 
yükselişe yol açması durumunda 
enflasyonun ECB tahminlerini aşma 
riski altında olduğunu da ifade etti. 
Artan enflasyonun kısa vadeli bir 
görünüme sahip olsa da, ne kadar 
kalıcı olacağının önemli bir belirsiz-
lik olduğunu belirten Bundesbank, 
yukarı yönlü risklerin ağır bastığına 
işaret ederek, temkinli olunması 
gerektiğini belirtti.

Almanya’da 26 Eylül’deki se-
çimle Merkel’in şansölyelik göre-
vine veda edecek olması bir diğer 
önemli gündem maddesi olarak 
dikkat çekiyor. Merkel, görev yap-
tığı süre boyunca başarılarıyla ve 
özellikle pandemi sürecini temkinli 
bir şekilde yürütmesiyle, öne çıktı. 
Görev değişikliği ve diğer muhtelif 
risklerin etkisiyle Almanya Ekonomi 
ve Enerji Bakanlığı, son çeyrekte 
ekonominin yavaşlamasını bekliyor. 
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İngiltere
Diğer pek çok ülkede olduğu 

gibi İngiltere’de de enflasyonist 
baskılar gündemde tartışma 
konusu oluyor. Ülkede tüketici 
enflasyonu Temmuz’da %2 art-
masının ardından Ağustos’ta %3,2 
oranında artarak piyasa beklentile-
rinin üzerinde gerçekleşti ve son 9 
yılın en hızlı yükselişi kaydedilmiş 
oldu.  Enflasyon artışında özellikle 
gıda, akaryakıt, enerji ve ikinci el 
otomobil fiyatlarındaki artışlar etkili 
oldu. Ayrıca, geçen yıl sunulan pan-
demi desteklerinin şu an olmaması 
ve tam açılmayla birlikte harcama 
eğilimlerinin artması da, enflasyonu 
destekledi.

Söz konusu artan enflasyonist 
baskıya rağmen, İngiltere Merkez 
Bankası (BoE) yıllık enflasyon hede-
fini %2 düzeyinde tutmaya devam 
ediyor. Bununla birlikte, BoE’nin 
gelecek yıl Batı dünyasında ilk faiz 
artıran büyük merkez bankası olma-
sı bekleniyor. Ekonomistlerin artan 
enflasyonist baskılar sebebiyle, iki 
faiz artırımı beklemeye başlamaları 
da bir diğer dikkat çeken detay 
oldu. 

İngiltere Hükümeti,  vergi mükel-
leflerinin ulusal sigorta katkılarına 
%1,25 artış yapılmasını öngören 
tasarıyı kabul etti. Hükümet, sağlık 
ve sosyal bakım vergisi olarak ta-
nımlanan yeni vergiyle yıllık tahmini 
12 milyar Sterlin ek gelir elde edile-
ceğini ve bunun pandemi sebebiyle 
hastanelerde artan bekleme sürele-
rinin azaltılması için kullanılacağını 
belirtti.

Japonya
Japonya’da, aşılama çalışmaları-

nın hız kazanması ve kısıtlamaların 
sonlandırılacağına yönelik beklenti-
ler, piyasalarda ekonomiye yönelik 
iyimserliği güçlendiriyor. Hükümet, 
Japon nüfusunun yüzde 50’sinden 
fazlasının tam olarak aşılandığını 
açıkladı. Böylece, Japonya aşılama 
oranında ABD ve AB gibi küresel 
liderlere yaklaşmış oldu. Söz konusu 
iyimserlik algısının etkisiyle, son 
çeyrekte ekonomik performansın 

beklentilerin üzerinde gerçekleşme-
si bekleniyor.

Japonya’da sanayi üretimi 
Temmuz’da aylık %1,5 oranında 
azalmasına karşın, yıllık bazda %11,6 
oranında artış kaydetti. Beklentilere 
uyumlu gerçekleşen sanayi üretimi 
endeksinde, stok oranının %13 azal-
ması etkili oldu. Bununla birlikte, 
ülkenin kapasite kullanım oranının 
Haziran’da %6,2 düzeyinden Tem-
muz’da % -3,4 ile negatif düzeye 
gerilemesi de konjonktürel olarak 
dikkat çeken önemli bir detay oldu. 

Japonya’da makroekonomik 
verilerin güçlü görünümünün yanı 
sıra finansal piyasalar da güçlü bir 
görünüm sergiliyor. Güncel işlem 
hacimleri doğrultusunda Tokyo 
Nikkei Borsası, son 31 yılın zirvesine 
ulaştı ve 1990’dan beri en yüksek 
düzeylerini gördü. Borsanın yüksel-
mesinde, küresel ölçekteki iyileşme 
göstergelerinin yanında, ülkede 
yaşanacak olan başbakan değişik-
liğinin yarattığı iyimserlik de etkili 
oldu. Yatırımcıların küresel piyasa-
larda yüksek seyreden risk iştahı da 
borsadaki alımları ve işlem hacmini 
destekliyor. 

Çin Halk Cumhuriyeti
Çin’in kaydettiği hızlı büyüme 

seyrinden sonra ekonomideki 
yavaşlama işaretleri devam ediyor. 
Ağustos’ta sanayi üretimi %5,3 
artışla piyasa beklentilerin altında 
kaldı ve son bir yılın en yavaş 
büyümesini kaydetti. Benzer 
doğrultuda, perakende satışlar da 

%2,5 oranında artışla, son bir yılın 
en düşük büyümesini kaydetti. 
Söz konusu azalışların etkisiyle, 
tüketici harcamaları da keskin 
bir şekilde daraldı. Ekonomistler 
tedarik zinciri darboğazların, 
çip ve yarı iletken krizinin, 
çevreyi kirleten endüstrilerdeki 
kısıtlamaların ve emlak sektöründeki 
baskıların Çin’deki ekonomik 
faaliyetleri yavaşlattığını belirtiyor. 
Ayrıca, Evergrande Krizi olarak 
nitelendirilen, Çin merkezli lider 
emlak şirketi Evergrande’in finansal 
olarak zor durumda ve iflasın 
eşiğinde olduğuna dair haberler, 
Çin’in yanı sıra küresel piyasalarda 
da ciddi bir satış dalgasını 
beraberinde getirdi.  

Çin’de tüketici enflasyonu, 
Temmuz’da yıllık bazda %1 
artmasının ardından Ağustos’ta 
yıllık bazda %0,8 artışla piyasa 
beklentilerinin altında kaldı. 
Küresel gıda fiyatlarının artışa 
geçmesine rağmen, Çin’deki gıda 
fiyatları yıllık bazda %4,1 oranında 
geriledi. Gıda dışı fiyatlar ise %1,9 
oranında artarak, enflasyonun 
temel gerekçesi oldu. Gıda ve enerji 
fiyatlarının seyri, Çin’in gelecek 
dönem enflasyon verileri üzerinde 
etkili olmaya devam edecek.

Çin’de ülke genelinde makro 
ekonomik görünümdeki bozulmaya 
karşın, işsizlik oranı Ağustos’ta %5,1 
düzeyinde sabit kaldı. Ancak, son 
çeyrekte kaydedilecek gelişmeler ve 
belirsizliklerin derinleşmesi, işsizlikte 
de belirgin bir artışa sebep olabilir.
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Hindistan
Hindistan’da da diğer pek çok 

ülkede olduğu enflasyonist bas-
kı, piyasalarda belirsizliğe sebep 
oluyor. Ülke genelinde enflasyon 
Temmuz’da %11,2 düzeyinden 
Ağustos’ta %11,4 düzeyine yüksel-
di. Enflasyondaki yükselişte; gıda, 
enerji ve tekstil sektörü fiyatların-
daki yükselişler etkili oldu. Enflas-
yona ve piyasalara dair gelişmeleri 
değerlendiren Hindistan Merkez 
Bankası, pandeminin en kötü eko-
nomik etkilerinin geride kalmakla 
birlikte, ihtiyaç duyuldukça piya-
salara likidite sağlanmaya devam 
edileceğini, bunun da kısa vadede 
enflasyonun yüksek seyirde kalma-
ya devam etmeye sebep olacağını 
açıkladı. Merkez Bankası’nın ön-
görülerine göre 2024 mali yılında, 
enflasyonist baskının azalarak %4’e 
gerilemesi bekleniyor.

Hindistan’da toparlanmanın 
önemli bir göstergesi olarak, ihra-
cat yükselişini sürdürüyor. İhracat 
Ağustos’ta %46 gibi dikkat çekici 
bir artışla 33,4 milyar Dolar düze-
yine yükseldi. İhracatın Mart’tan 
beri 30 milyar Dolar’ın üzerinde 
seyretmeye devam etmesi, ekono-
miye destek sağlıyor. Yine Ağus-
tos’ta ithalat ise yıllık %52’lik artışla 
47,1 milyar Dolar düzeyine yükseldi. 
Böylece, ticaret açığı 13,8 milyar 
düzeyinde gerçekleşti. 

Hindistan ekonomisinin topar-
lanmasıyla ilgili bir diğer önemli 
gösterge, sanayi üretimindeki 
gelişmeler oldu. Sanayi üretimi 
Temmuz’da %11,5 oranında artış 
kaydetti. Alt kalemler bazında, 
özellikle madencilik sektörü üreti-
minin %19,5 oranında artması etkili 
oldu. Böylece, tam kapanma süre-
cinde %57’ye varan oranda daralan 
sanayi üretimi, toparlanma sürecini 
teyit etmiş oldu.

 
Brezilya
Enflasyonun keskin bir şekilde 

yükseldiği ülkelerden bir diğeri de 
Brezilya oldu. Ülkedeki enflasyon 
Ağustos’ta yıllık bazda %10’luk 
artışla çift haneye yükseldi ve son 

21 yılın en yüksek değerini aldı. Söz 
konusu yükselişte, ülkedeki enerji 
fiyatlarının yükselmesi temel sebep 
oldu. Bununla birlikte, ülke gene-
linde yaşanan kuraklığın maliyetleri 
artırıcı etkisi de, ülkedeki enflasyo-
nu artıran bir diğer sebep olarak 
dikkat çekiyor. 

Kuraklık ve enerji fiyatlarındaki 
yükseliş, tüketicilerin enerji mali-
yetlerini de ciddi bir şekilde artırı-
yor. Meteoroloji uzmanları ülkenin 
son 91 yılın en kurak dönemini 
geçirdiğini açıklarken, tüketicilerin 
enerji tarifeleri Eylül’de ortalama 
%7 oranında arttı. Söz konusu, 
enerji krizinin ve maliyet artışı-
nın 2023’e kadar devam edeceği 
öngörülüyor.

Güncel gelişmeleri değerlen-
diren Brezilya Hükümeti, 2021 yıl-
sonu enflasyon hedefini %5,9’dan 
%7,9’a revize etti. Bununla birlikte, 
ekonomik büyüme hedefinde ise 
bir revizyona gidilmeyerek %5,3 
düzeyinde sabit tutuldu. 2022’de 
ise %2,5 oranında büyüme olacağı 
öngörülüyor. Ancak, artan enflas-
yonist baskıların ve enerji krizinin 
yarattığı belirsizlikler, büyüme 
öngörülerinde yeni revizyonlara 
gidilmesine sebep olabilir.

Güney Kore
Küresel çip krizi sebebiyle, 

çip ve yarı iletkenlere artan talep 
Güney Kore’nin  ihracatını olumlu 
etkiliyor. Ülkenin son 10 aydır artan 
ihracatı, Ağustos’ta da artışını sür-
dürerek, yıllık %35 yükselişle, 53,2 
milyar Dolar’a çıktı. Böylece, Tem-
muz’da %30 artan ihracat oranı, 
Ağustos’ta 5 puan daha yükselmiş 
oldu. İthalat ise Ağustos ayında 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
44 artarak 51,56 milyar dolar sevi-
yesinde gerçekleşti. İthalatta artışın 
yüzde 46,7 olması bekleniyordu. 
Güney Kore’nin ticaret fazlası da 
ağustos ayında 880 milyon dolar 
olan beklentilerin çok üzerinde 1,67 
milyar dolar seviyesinde gerçek-
leşti.

Güney Kore Merkez Bankası, 
gerçekleştirdiği güncel toplantıda 

faizlerde 25 baz puanlık artırım 
yaparak pandemi döneminde faiz 
artırımı yapan ilk gelişmiş ülke 
merkez bankası oldu. Üç yıl aradan 
sonra ilk kez faiz artırımına giden 
ülke, faiz oranını %0,75 düzeyine 
çıkardı. Beklentilere uygun olarak 
alınan karar sonrası, Güney Kore 
Wonu değer kazandı.

Güney Kore’deki güncel eko-
nomik gelişmeleri değerlendiren 
Fitch Ratings, ekonominin yılın 
ilk yarısında yüksek bir perfor-
mans göstermekle birlikte, üçüncü 
çeyrek itibariyle ivme kaybetmeye 
başladığını açıkladı ve 2021 bü-
yüme tahminini 0,5 puan azalışla 
%4,5’ten %4,0’a revize etti. Güney 
Kore Hükümeti ise 2021 için %4,2 
oranındaki büyüme tahmininde 
henüz bir revizyona gitmedi. 

Rusya Federasyonu
Rusya’da enflasyon, Temmuz’da 

%6,5 oranında artmasının ardından, 
Ağustos’ta yıllık bazda %6,7’ye 
yükselerek son 5 yılın en yüksek 
düzeyine çıktı. Alt kalemler bazın-
da gıda fiyatlarının %7,7 artması 
dikkati çekti. Özellikle, şeker ve 
ayçiçek yağında %30’lara varan 
artışlar, gıda enflasyonu açısından 
önemli bir sorun teşkil ediyor.  Enf-
lasyonla ilgili gelişmeleri değerlen-
diren Rusya Merkez Bankası, enf-
lasyon riskleriyle mücadele etmeye 
devam edileceğini açıkladı. 

Rusya Merkez Bankası, gerçek-
leştirdiği güncel toplantıda politika 
faizini 25 baz puan artırarak %6,75 
seviyesine çıkardı. Söz konusu faiz 
artırımı, küresel ekonomideki iyi-
leşmeyle birlikte parasal genişleme 
politikalarının sonuna gelindiğini 
gösteren bir diğer gelişme oldu. 

Buna rağmen, Rusya Merkez 
Bankası, çok hızlı sıkılaşmaya 
gitmenin yaratacağı muhtemel 
olumsuzluklar sebebiyle, piyasa 
beklentilerinden daha düşük bir 
faiz artımına gitti. Enflasyon hede-
fini %4 düzeyinde koruyan Merkez 
Bankası önümüzdeki toplantılarda 
da faiz artırımının devam edeceği-
nin sinyalini verdi.
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Ege Bölgesi’nden Ağustos 
ayında 1 milyar 453 milyon 

dolarlık ihracat

Ege Bölgesi’nde faaliyet 
gösteren firmalar, Ağustos 
ayında yüzde 44 artışla 1 

milyar 453 milyon dolar ihracat 
gerçekleştirdi.

2021 Ocak-Ağustos 
döneminde ise yüzde 28 ivmeyle 
10 milyar 339 milyon doları 
Türkiye’ye kazandıran bölge, son 
1 yıllık dönemde yüzde 20 artışla 
15 milyar 265 milyon dolara 
ulaştı.

Sektörler arasında her ay en 
fazla ihracat rakamına ulaşan 
Ege Demir ve Demirdışı Metaller 
İhracatçıları Birliği, Ağustos 
ayında da yeni bir rekora imza 
atarak ihracatını yüzde 165 
ivmeyle 239 milyon dolara 
çıkardı.

Ege Hazırgiyim ve 
Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 
ise yüzde 1’lik artışla 128 milyon 
dolarla en fazla ihracat yapan 
ikinci Birlik olarak kayıtlara geçti.

Tarım ve Gıda Birlikleri 

arasında en fazla ihracat 
gerçekleştiren Ege Su Ürünleri ve 
Hayvansal Mamuller İhracatçıları 
Birliği, Ağustos ayında yüzde 43 
artışla 114 milyon dolar ihracat 
gerçekleştirerek üçüncülüğe 
adını yazdırdı.

Ege Maden İhracatçıları 
Birliği ise Ağustos’ta yüzde 50 
sıçramayla 103 milyon dolar 
ihracat gerçekleştirdi.

Ege Yaş Meyve Sebze 
İhracatçıları Birliği ise Ağustos 
ayında yüzde 12 artışla 96 
milyon doları, Ege Kuru Meyve 
ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 
yüzde 26 artışla 63 milyon doları 
Türkiye’ye kazandırdı.

Ege Hububat Bakliyat 
Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği’nin Ağustos 
ayı ihracatı yüzde 38 artışla 62 
milyon dolara yükseldi.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman 
Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin 
ihracatı Ağustos ayında yüzde 

38 yükselişle 61 milyon dolara 
ilerlerken, Ege Tütün İhracatçıları 
Birliği’nin ihracatı 57 milyon 
dolara ulaştı.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği’nin ihracatı 
yüzde 60 artışla 28 milyon dolara 
çıktı.

Ege Deri ve Deri Mamulleri 
İhracatçıları Birliği ise yüzde 71 
artışla, Ege Zeytin ve Zeytinyağı 
İhracatçıları Birliği yüzde 103 
artışla 17 milyon dolar ihracat 
yapma başarısı gösterdi.

874 milyon dolar 
sanayi ihracatı
Ege İhracatçı Birlikleri 

Koordinatör Başkanı Jak 
Eskinazi, Ağustos ayında 11 
Birliğin ihracatını artırdığını, bir 
Birliğin ise geçtiğimiz dönemki 
performansının gerisinde 
kaldığını açıkladı.

“Ağustos ayında Tarım 
Birliklerimizin ihracatı yüzde 24 
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ilerleme başarısı göstererek 475 
milyon dolara, Sanayi Birliklerimizin 
ihracatı ise yüzde 57 ilerlemeyle 
874 milyon dolara ulaştı.Madencilik 
sektörümüzün ihracatı ise yüzde 50 
artışla 103 milyon dolar seviyesinde 
gerçekleşti.Demir Birliğimiz ikinci 
kez 200 milyon doları geçerek 
rekor tazeledi. Maden Birliğimiz 
ise ihracatını 100 milyon dolar 
bandına oturtmuş durumda. EİB 
olarak son aylarda gösterdiğimiz 
ihracat performansı her ay 1, 5 
milyar dolar seviyesinde ihracat 
yapabileceğimizi ve 2022 yılı için 
belirlediğimiz 18 milyar doların ne 
kadar gerçekçi bir hedef olduğu 
ortaya koyuyor.Haziran ayında 
yüzde 51 artışla 1, 5 milyar dolar 
barajını aşmıştık. Ağustos ayı 
rakamımız hem EİB tarihindeki en 
yüksek Ağustos ayı rakamı hem 
de 2021 yılı aylık bazda Haziran 
ayından sonraki ulaştığımız en 
yüksek ihracatımız.”

141 ülke ve bölgede artış
Ağustos ayına ülkeler bazında 

değinen Jak Eskinazi, EİB’nin 185 
farklı ihraç pazarına ulaşarak 141 
ülke ve bölgeye ihracatını artırmayı 
başardığını sözlerine ekledi.

“Avrupa Birliği’ne ihracatımız 
yüzde 26 ivmeyle 618 milyon 
dolar, diğer Avrupa ülkelerine 
ihracatımız ise yüzde 54 artışla 129 
milyon dolar olarak gerçekleşti.
Böylelikle Avrupa kıtasının toplam 
ihracatımızdaki payı yüzde 51’e 
ulaştı.Afrika ülkelerine yüzde 84, 
Asya ve Okyanusya ülkelerine 
yüzde 96 artışlar yaşadık.Amerika 
ülkelerine yüzde 63 yükselişle 
169 milyon dolarlık, Orta Doğu 
ülkelerine yüzde 31 artışla 160 
milyon dolarlık, Eski Doğu Bloku 
ülkelerine 67 milyon dolarlık, Türk 
Cumhuriyetlerine yüzde 141 artışla 
27 milyon dolarlık ihracatımız var.”

Eskinazi, Ege İhracatçı 
Birlikleri’nin ihracatında ilk 20’de 
yer alan ülkeleri ise şu sözlerle 

değerlendirdi:
“Almanya’ya yüzde 30, Birleşik 

Krallık’a yüzde 57, İtalya’ya yüzde 
47, ABD’ye yüzde 62, Rusya’ya 
yüzde 34, İsrail’e yüzde 50 ihracat 
artışları yaşadık.Hong Kong 
yüzde 1270 ile astronomik artışın 
yaşandığı pazarlar arasında. Mısır 
ve Azerbaycan’a ihracatımızda ise 
yüzde 200’leri aşan yükselişler 
yaşadık. Hedef pazarımız Çin’e de 
ihracatımızı yüzde 55 ilerlettik.”

Ege Bölgesi illerinin ihracat 
rakamı Ağustos ayında 2 milyar 
465 milyon dolara ulaştı. Türkiye 
geneli en fazla ihracat yapan 
iller sıralamasında yer alan İzmir, 
Ağustos ayında 1 milyar 331 milyon 
dolar ihracat gerçekleştirdi.

Manisa 435 milyon dolar, Denizli 
401 milyon dolar, Muğla 63 milyon 
dolar, Balıkesir 65 milyon dolar, 
Aydın 71 milyon dolar, Kütahya 39 
milyon dolar, Afyonkarahisar 33 
milyon dolar, Uşak 27 milyon dolar 
ihracat yaptı.

GÖSTERGE
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Türkiye’nin ağustos ihracatı, 
geçtiğimiz yılın aynı ayına 
göre, yüzde 51,8’lik artışla, 

18 milyar 912 milyon dolara ulaştı. 
Bu rakam aynı zamanda Cumhu-
riyet tarihinin en yüksek Ağustos 
ayı ihracatı oldu. Yılın ilk 8 ayında, 
yüzde 37 artışla 140 milyar 237 
milyon dolarlık ihracat gerçekleşti-
ren Türk ihracatçı, son 12 ayda 207 
milyar 469 milyon dolarlık ihracatla 
da yıllık hedefini de aşarak önemli 
bir başarıya imza attı.

Ağustosta geçtiğimiz yılın aynı 
ayına göre 25 sektör ihracatını 
artırırken 2,4 milyar dolarlık ihra-
catla Otomotiv sektörü ilk sırada 
yer aldı. En dikkat çekici artış ise, 
ihracatını 1,4 milyar dolar artıran 
Çelik sektöründe yaşandı. En çok 
kilogram başına ihracat değerini ar-
tıran sektör, yüzde 86 artışla Gemi 
ve Yat oldu. Türk bayrağını 218 ülke 
ve bölgede dalgalandıran ihracat 
ailesi, 180 ülkeye ihracatı artırma 
başarısı gösterdi; aralarında İspan-
ya, Belçika ve İsrail’in de bulunduğu 
20 ülkede aylık ihracat rekoru kırdı. 
74 il ihracatını yükseltirken Kocaeli, 
Hatay, Adana, Kütahya ve Kırşehir, 
tarihinin en yüksek aylık ihracat 
rakamlarına ulaştı. Geçtiğimiz ay 
1455 firma, ilk kez ihracat yaptı. 
Ağustos ayında 180 ülkeye toplam 
5,35 milyar TL tutarında Türk Lirası 
ile ihracat gerçekleştirildi.

Türk ihracatçısı, bu yılın ilk 
yarısında, ikinci çeyreğinde tüm 
zamanların rekorlarını kırarken 
temmuz ayı ile beraber son 12 ayda 
da 201 milyar 46 milyon dolarla 
tarih yazdı. 

218 ülke ve bölgeye ihracat
İhracatçılar Ağustos ayında 

dünya çapında 218 ülke ve bölge 

ile iş yaparken 180 ülkeye yapılan 
ihracatta artış yaşandı. Aralarında 
İspanya, İsrail, Belçika, Brezilya, Slo-
venya ve Fas’ın da bulunduğu 20 
ülkede, aylık ihracat rekoruna imza 
atıldı. Bu ay ihracatçıların en çok 
ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 
1,6 milyar dolarla Almanya (%30,3 
artış), 1,3 milyar dolarla ABD (%77,4 
artış) ve 1,2 milyar dolarla Birleşik 
Krallık (%21 artış) oldu. İhracatın 
tutar bazında en çok arttığı ülkeler 
ise 572 milyon dolarlık artışla ABD, 
366 milyon dolarlık artışla Almanya 
ve 314 milyon dolarlık artışla İtalya 
oldu. Türkiye’nin en büyük pazarı 
olan Avrupa Birliği’ne (AB-27) 
yapılan ihracat, yüzde 51 artışla 7,8 
milyar dolarlık bir hacme ulaşarak 
yüzde 41’lik pay aldı. AB haricindeki 
diğer Avrupa ülkeleri de toplandı-
ğında, Avrupa kıtasının Ağustos ayı 
ihracatı içindeki payı yüzde 55’e 
yükseldi.

Geçtiğimiz ay diğer ülke grupla-
rında, Yakın ve Orta Doğu ülkele-
rine 3,1 milyar dolar (%34 artış), 
Afrika kıtasının tamamına 1,9 milyar 
dolar (%79 artış), Kuzey Amerika’ya 
1,5 milyar dolar (%81 artış), Uzak 
Doğu ülkelerine 1,4 milyar dolar 
(%56 artış) ihracat gerçekleşti.

74 il ihracatını artırdı
Kocaeli, Hatay, Adana, Kütahya 

ve Kırşehir, tarihlerinin en yüksek 
aylık ihracatına imza attı. Bu ay en 
çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il ise 
sırasıyla; 7,5 milyar dolarla İstanbul 
(%47 artış), 1,7 milyar dolarla Koca-
eli (%114 artış) ve 1,2 milyar dolarla 
Bursa (%42 artış) oldu. Söz konusu 
şehirler en dikkat çekici artışlara 
imza atarken bu illeri ihracatını 355 
milyon dolar artıran İzmir (%47 
artış) ve 263 milyon dolar artıran 

Gaziantep (%44 artış) takip etti.

180 ülkeye TL ile ihracat
Türk lirası ile açılan beyanname-

lere göre 180 ülkeye toplam 5,3 mil-
yar TL tutarında Türk Lirası ile ihra-
cat gerçekleştirildi. Ağustos ayında 
Türk Lirası ile ihracat yüzde 61 arttı. 
7 bin 84 firma ihracat işlemlerinde 
Türk Lirası’nı tercih etti.

İlk kez ihracat yapan firma 
sayısı 81 bine yaklaştı
İhracata duyulan yoğun ilgi, 

ağustosta ihracatçı firma sayısına 
da yansıdı. 1455 firma, geçtiğimiz 
ay ilk kez ihracat yaparak ekonomi-
mize 82,2 milyon dolarlık katkı sağ-
ladı. Yılbaşından bu yana ihracat 
alimize katılan firma sayısı 81 bine 
yaklaştı.

Ağustosta Euro/Dolar paritesin-
de yaşanan düşüşün ihracata etkisi 
negatif yönlü 72 milyon dolar oldu. 
Ancak yılın geneline bakıldığında 
ise pozitif yönlü 3,9 milyar dolarlık 
bir etki yaşandı.

Birim ihracat değerini en 
çok artıran sektörler
Ağustosta miktar bazında ihra-

cat, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 
yüzde 30 artarak 15 milyon ton 
gerçekleşti. İlk 8 ayda ise, yüzde 19 
artışla 114 milyon ton ihracat ger-
çekleştirildi. Bununla birlikte ihracat 
birim fiyatında pozitif bir ivme 
dikkat çekiyor. Birim ihracat değeri 
geçtiğimiz yılın aynı dönemine 
göre yüzde 16,7 artışla 1,25 dolara 
yükseldi. Ağustosta birim ihracat 
değerini en çok artıran sektörler; 
yüzde 86 ile Gemi ve Yat, yüzde 
64 ile Çelik, yüzde 39 ile Savunma 
ve Havacılık, yüzde 30 ile Kimyevi 
Maddeler ve yüzde 25 artışla Su 
Ürünleri oldu.

Türkiye Ağustos’ta 18,9 milyar 
dolar ihracat gerçekleştirdi
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Türkiye İstatistik Kurumu, 
Ağustos ayı enflasyon 
rakamlarını açıkladı. Tüketici 

fiyatları (TÜFE), Ağustos ayında 
aylık bazda yüzde 1,12 arttı. Yıllık 
bazda enflasyon ise yüzde 19,25 
oldu. Yurtiçi üretici fiyatları (ÜFE) 
Ağustos’ta aylık yüzde 2,77 
atarken, yıllık bazda %45.52 artış 
kaydetti.

Aylık düşüş gösteren ana 
gruplar %3,08 ile giyim 
ve ayakkabı ve %0,77 ile 
ulaştırma oldu. Ana harcama 
grupları itibarıyla 2021 yılı 
Ağustos ayında en az artış 
gösteren diğer ana gruplar 
%0,18 ile alkollü içecekler 
ve tütün, %0,31 ile sağlık ve 
%0,58 ile eğitim oldu. Buna 
karşılık, 2021 yılı Ağustos 
ayında artışın yüksek olduğu 
gruplar ise sırasıyla, %3,18 ile 
gıda ve alkolsüz içecekler, 
%2,27 ile lokanta ve oteller ve 
%1,38 ile ev eşyası oldu.

Ağustos 2021’de, endekste 
kapsanan 415 maddeden, 59 
maddenin ortalama fiyatında 
düşüş gerçekleşirken, 49 
maddenin ortalama fiyatında 
değişim olmadı. 307 maddenin 

ortalama fiyatında ise artış 
gerçekleşti.

Yurtiçi ÜFE Ağustos’ta aylık 
yüzde 2,77 atarken, yıllık bazda 
%45.52 artış kaydetti. 

Yıllık TÜFE’ye göre 7 ana grup 
daha düşük, 5 ana grup daha 
yüksek değişim gösterdi

Yıllık en düşük artış %1,79 
ile alkollü içecekler ve tütün 
grubunda gerçekleşti. Bir önceki 

yılın aynı ayına göre artışın 
düşük olduğu diğer ana gruplar 
sırasıyla, %4,79 ile haberleşme, 
%7,47 ile giyim ve ayakkabı ve 
%10,75 ile eğitim oldu. Buna 
karşılık, bir önceki yılın aynı ayına 
göre artışın yüksek olduğu ana 
gruplar ise sırasıyla, %29,00 
ile gıda ve alkolsüz içecekler, 
%22,91 ile ev eşyası ve %21,76 ile 
ulaştırma oldu.

Ağustos’ta 
yıllık enflasyon 
yüzde 19,25

Euro Bölgesi’nde enflasyon 
10 yılın zirvesinde

Euro Bölgesi’nde, Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 3’le son 10 
yılın en yüksek seviyesine çıktı. Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 

yayımladığı verilere göre, AB’de Temmuzda yüzde 2,5 olan yıllık 
enflasyon, Ağustosta yüzde 3,2’ye yükseldi. Euro Bölgesi’nde de 

temmuzda yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 3’e ulaştı. 
Enflasyon, geçen yılın ağustos ayında AB’de yüzde 0,3, Euro Bölgesi’nde 

ise yüzde eksi 0,2 seviyesinde gerçekleşmişti.
Enflasyon, ağustos ayında Polonya, Litvanya ve Estonya’da yüzde 5, 

Macaristan’da yüzde 4,9, Belçika’da yüzde 4,7 seviyesinde ölçüldü. Söz 
konusu oran, Almanya’da yüzde 3,4, İspanya’da yüzde 3,3, İtalya’da 
yüzde 2,5 ve Fransa’da yüzde 2,4 oldu. Böylece, Euro Bölgesi’nde 
enflasyon 2011 yılı kasım ayından beri ölçülen en yüksek seviyeye 

yükselmiş oldu. Enflasyondaki yükselişe en fazla katkıyı enerji 
fiyatlarındaki artış sebep oldu.
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) işgücü 
istatistiklerine göre işsizlik Temmuz’da yüzde 
12’ye yükseldi. Geniş tanımlı işsizlik oranı da 

Temmuz’da yüzde 23,6 seviyesine çıktı.
Türkiye’de işsizlik Temmuz’da yüzde 12 olarak 

kaydedildi.
Haziran ayında işsizlik yüzde 10,6 olmuştu.
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki 

kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Temmuz ayında bir 
önceki aya göre 506 bin kişi artarak 3 milyon 902 
bin kişi oldu.

Geniş tanımlı işsizlik göstergesi olan mevsim 
etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı ise yüzde 
23,6 seviyesine çıktı.

Genç işsizlik yüzde 23,1
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik 

oranı bir önceki aya göre değişim göstermeyerek 
yüzde 23,1 seviyesinde gerçekleşti. Bu grupta 
istihdam oranı 0,3 puanlık azalışla yüzde 31,3 oldu. 
İşgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,4 
puan azalarak yüzde 40,7 seviyesinde gerçekleşti.

Temmuz’da işgücü 631 bin arttı
TÜİK verilerine göre işgücü Temmuz ayında bir 

önceki aya göre 631 bin kişi artarak 32 milyon 632 
bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,9 puanlık artış 
ile yüzde 51,2 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Temmuz 
ayında bir önceki aya göre 125 bin kişi artarak 28 
milyon 730 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık 
artış ile yüzde 45,1 oldu.

Atıl işgücü oranı yüzde 23,6 oldu
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü 

ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı 
Temmuz ayında bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 
yüzde 23,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve 
işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,3 iken, potansiyel 
işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %19,6 olarak 
gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışanlar yüzde 17,4
Temmuz ayında sosyal güvenlik kuruluşuna 

bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki 
payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir 
önceki yılın aynı ayına göre 4,5 puan azalarak yüzde 
29,7 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı 
çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 3,9 
puan azalarak yüzde 17,4 oldu.

İşsizlik Temmuz’da 
yüzde 12’ye yükseldi
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Cari işlemler hesabı 2021 
yılı Temmuz ayında 
683 milyon Dolar ile 

piyasa beklentileri üzerinde 
gerçekleşti. Cari açıktaki bu 
ayki gerileme geçen yılın Ekim 
ayında bu yana en düşük seviye 
olarak kaydedildi. Dış ticaret 
açığındaki genişleme cari açığı 
sınırlandırırken, taşımacılık ve 
seyahat gelirlerindeki artışlar 
cari açıkta iyileşmede etkili 
oldu. 12 aylık kümülatif 
cari açık 27,8 milyar Dolara 
gerileyerek son 11 ayın en 
düşük seviyesinde gerçekleşti.

2021 yılı Temmuz ayında 
net doğrudan yatırımlar 1 
milyar Dolar ile neredeyse son 
3 yılın en yüksek seviyesine 
ulaştı. Portföy yatırımlarında 
1,9 milyar Dolarlık sermaye 
girişi yaşandı. 

Diğer yatırımlarda 1,9 
milyar Dolarlık sermaye girişi 
kaydedildi.

2021 yılı Temmuz ayında 
rezerv varlıklarda 6,7 milyar 
Dolar artış gerçekleşti. 2021 yılı 
Ocak-Temmuz döneminde ise, 
14 milyar Dolara ulaştı. Temmuz 
ayında net hata ve noksan 
kaleminde 2,5 milyar Dolar ile 
sermaye girişi gerçekleşti. 2021 
yılı Ocak-Temmuz döneminde 8 
milyar Dolar kaydedildi.

Altın ithalatındaki daralma, 
turizm gelirlerinde iyileşme, 
güçlü ihracat performansı ve 
iç talep önümüzdeki günlerde 
cari dengede pozitif görünüm 
beklentisi yaratmaktadır. 
Bu dönemde dış ticaretteki 
genişlemenin de cari dengeyi 
desteklemeye devam edeceği 
öngörülmektedir.

Cari açık Temmuz’da 
beklentiyi aştı

Kapasite kullanım oranı 
Ağustos’ta yüzde 77,1

Kapasite kullanımı 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,4 puan 
artarak yüzde 77,1 oranında gerçekleşti.

En yüksek kapasite kullanım oranına sahip sektörler; ağaç, ağaç ürünleri 
ve mantar ürünleri imalatı (yüzde 84,5); kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 

(yüzde 82,2); giyim eşyalarının imalatı (yüzde 81,3) ve diğer metalik 
olmayan mineral ürünlerin imalatı (yüzde 80,3) oldu. 

En düşük kapasite kullanım oranına sahip sektörler; diğer imalatlar 
(yüzde 68,2); temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin 
imalatı (yüzde 67,5); makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı imalatı 

(yüzde 65,0) ve deri ve ilgili ürünlerin imalatı (yüzde 59,7) oldu.
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Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun (TÜİK) 
açıkladığı sanayi üretim 

endeksi verilerine göre, 
Temmuzda takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi üretimi geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 
yükseldi.

Mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi üretimi, 
Temmuzda Haziran ayına kıyasla 
yüzde 4,2 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri
Sanayinin alt sektörleri 

incelendiğinde, Temmuzda 
madencilik ve taş ocakçılığı 
sektörü endeksi geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 15,2; imalat 
sanayi sektörü endeksi yüzde 
7,9 ve elektrik, gaz, buhar 
ve iklimlendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü endeksi 
yüzde 11,7 arttı.

Arındırılmamış sanayi 
üretim endeksinde de yıllık 
bazda yüzde 2,3 düşüş oldu.

Sanayi üretiminde 
aylık veriler
Mevsim ve takvim 

etkisinden arındırılmış sanayi 
üretimi, Temmuzda Haziran 
ayına kıyasla yüzde 4,2 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri 
incelendiğinde, madencilik ve 
taş ocakçılığı sektörü endeksi 
bir önceki aya göre yüzde 1,8 ve 
imalat sanayi sektörü endeksi 
yüzde 5 azalırken, elektrik, gaz, 
buhar ve iklimlendirme üretimi 
ve dağıtımı sektörü endeksi 
yüzde 4,5 yükseldi.

Ekonomistler, takvim 
etkisinden arındırılmış sanayi 
üretim endeksinin Temmuzda 
geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 16,9 artmasını 
bekliyordu. Temmuz döneminde 
arındırılmamış sanayi üretim 
endeksinin de yıllık bazda yüzde 
14,2 artacağını öngörülmüştü.

Temmuz’da 
sanayi üretimi 
yüzde 8,7 arttı

AB’de sanayi üretimi 
yüzde 8 geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro 
Bölgesi’nde Aralık 2020’ye ilişkin mevsimsellikten arındırılmış sanayi 
üretim verilerini açıkladı. Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde sanayi 
üretimi, aralıkta kasım ayına kıyasla yüzde 1,6; önceki yılın aynı 
dönemine göre de yüzde 0,8 geriledi.
AB’de de sanayi üretimi, aralıkta kasım ayına kıyasla yüzde 1,2, 2019’un 
aynı dönemine göre yüzde 0,4 düştü. Öte yandan, 2020 sanayi üretimi 
ortalaması önceki yıla kıyasla AB’de yüzde 8; Avro Bölgesi’nde de 
yüzde 8,7 azaldı.
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Türkiye 2021 yılının ikinci 
çeyreğinde piyasa 
beklentilerine paralel olarak 

yıllık bazda yüzde 21,7 oranında 
büyüdü. 2021 yılı ilk çeyrek 
büyümesi yüzde 7,2 ve 2020 yılı 
dördüncü çeyrek büyümesi ise 
yüzde 6,2 olarak güncellendi.

Mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış bir önceki çeyreğe 
göre ise, yüzde 0,9 artış yaşandı.

2021 yılı ikinci çeyreğinde 
bir önceki yıla göre zincirlenmiş 
hacim endeksi olarak hizmetler 
sektörü yüzde 45,8; sanayi 
sektörü yüzde 40,5; mesleki, 
idari ve destek hizmet 
faaliyetleri yüzde 32,4; diğer 
hizmet faaliyetleri yüzde 32,3; 
bilgi ve iletişim faaliyetleri 
yüzde 25,3; kamu yönetimi, 
eğitim, insan sağlığı ve sosyal 
hizmet faaliyetleri yüzde 8,5; 
gayrimenkul faaliyetleri yüzde 
3,7; inşaat sektörü yüzde 3,1 ve 
tarım, orman ve balıkçılık sektörü 
yüzde 2,3 artarken, finans ve 
sigorta faaliyetleri yüzde 22,7 
azaldı.

Tüketim harcamaları güçlü 
seyrini sürdürerek yüzde 22,9 
ile özel ve yüzde 4,2 ile kamu 

tüketim harcamaları büyümeyi 
destekledi. Yılın ikinci çeyreğinde 
yatırım harcamaları yüzde 20,3 
ile büyümeye önemli bir katkı 
sağladı. Bu katkı da, yüzde 
12,2 ile inşaat ve yüzde 35,5 ile 
makine ve teçhizat yatırımları 
önemli rol oynadı.

İkinci çeyrekte ihracat 
güçlü büyüme performansı 
sergileyerek yüzde 59,9 ile 
büyümeye önemli bir katkı 
sağladı. Öte yandan ithalat 
yüzde 19,2 ile büyümeyi 
sınırlandırdı.

2021 yılı ikinci çeyrekte özel 
tüketim ve ihracatın desteklediği 
büyümede; imalat sanayi ve 
hizmetler sektörü öne çıktı. 
TCMB’nin sıkı para politikalarını 
sürdürmesi ve finansal 
istikrarı korumaya yönelik 
önlemler alması, büyümeyi 
sınırlandırıcı yönde baskılayacağı 
öngörülüyor. Bunun yanı 
sıra önümüzdeki günlerde 
salgının seyri, küresel ölçekte 
uygulanacak para politikaları 
ve dış talebin büyümeye yön 
vermesi bekleniyor.

İkinci çeyrek 
büyümesi

yüzde 21,7

GÖSTERGE
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Merkezi yönetim bütçesi; 
2020 yılı Ağustos ayında 
28 milyar 220 milyon TL 

fazla vermiş iken, 2021 yılı aynı 
döneminde 40 milyar 837 milyon 
TL fazla verdi. Bütçe gelirleri, 
Ağustos ayında yüzde 35 oranında 
artarak 146 milyar 539 milyon 
TL, bütçe giderleri ise 
yüzde 31,6 oranında 

artarak 105 milyar 703 milyon TL 
olarak kaydedildi. Geçen yıla göre 
Ocak-Ağustos döneminde bütçe 
dengesinde artış yüzde 66,2 oldu.

2021 yılı Ağustos ayında vergi 
gelirleri; yıllık bazda yüzde 33,2 

oranında artarak 131 milyar 121 
milyon TL seviyesine ulaştı. Faiz 
hariç giderler yüzde 34,5 oranında 
artarak 92 milyar 46 milyon TL 
olarak gerçekleşti. 

 Ayrıca, 2020 yılı Ağustos 
ayında 40 milyar 122 milyon TL, 

2021 yılı Ağustos ayında 54 
milyar 494 milyon TL faiz 

dışı fazla verildi.

Bütçe Ağustos’ta 40,8 milyar TL fazla verdi

Tüketici güven endeksi ve mevsim etkilerinden 
arındırılmış reel kesim (imalat sanayi), hizmet, 
perakende ticaret 

ve inşaat sektörleri güven 
endekslerinin alt endekslerinin 
ağırlıklandırılarak birleştirilmesi 
ile oluşturulan Ekonomik 
Güven Endeksi, 2021 yılı 
Ağustos ayında, bir önceki aya 
göre, 0,7 puan artarak 100,8 
değerine ulaştı.  Ekonomik 
güven endeksindeki artış; reel 
kesim (imalat sanayi), hizmet, 
perakende ticaret ve inşaat 
sektörü güven endekslerindeki 
artışlardan kaynaklandı.

Reel Kesim Güven Endeksi; 
2021 yılı Ağustos ayında bir 
önceki aya göre, 0,9 puan 
azalarak 113,9 ile son 2 ayın 
ardından tekrar düşüş gösterdi.

Tüketici Güven Endeksi, 2021 yılı Ağustos ayında 1,3 
puan azalarak 78,2 ile azalışını sürdürdü.

Ekonomik güven endeksi 
Ağustos’ta 100,8 oldu

GÖSTERGE
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TÜRKİYE’NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ

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

*Çeyreklik açıklanmakta olup, III. çeyrek verileridir.  **Aylık bazda olanlar tescil değil, başvuru verileridir.
 Kaynak: TÜİK, TCMB, RİSK MERKEZİ, BUMKO, T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI, TOBB, TPMK, T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, ISO 
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Örnek bir eğitim sistemi olan “Beyaz Zambaklar Ülkesi”

FİNLANDİYA
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