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Çünkü biliyoruz ki,
yeni yönlere giden
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Sayı   : 455

Sahibi
Ege Bölgesi Sanayi Odası adına
Yönetim Kurulu Başkanı
Ender YORGANCILAR

Sorumlu Müdür
Mustafa KALYONCU
Genel Sekreter

Yayın Kurulu
Muhsin DÖNMEZ
Ateş İlyas DEMİRKALKAN
Metin AKDAŞ

Yayın Sorumlusu
Engin TATLIBAL

Yönetim Yeri
The Mercer İş Merkezi 
Akdeniz Mah. Halit Ziya Bulvarı 
No:1 Konak-İZMİR
Tel : (0 232) 455 29 00
Faks : (0 232) 425 36 35
  www.ebso.org.tr
KEP Adresi: ebso@hs01.kep.tr

EBSOHABER, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nın aylık kurumsal 
yayın organıdır. EBSOHABER’de 
yayınlanan yazılar kaynak 
gösterilerek alıntı yapılabilir. 
Yazılar aksi belirtilmedikçe 
EBSO’nun resmi görüşünü 
yansıtmaz. İmzalı yazılarda 
ifade edilen görüşler 
sadece yazarlarına aittir.

Reklam Rezervasyon
Engin TATLIBAL
(0232) 455 29 68

Yerel süreli yayın
Baskı Tarihi: 25 Nisan 2022

Grafik - Baskı Öncesi
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EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, “Küresel ekonominin 
değiştiği, dönüştüğü, sanayimizin, 
sanayicimizin de kendini ispatladığı bir 
dönemde etkin politik adımları atmak 
için daha fazla geç kalmamalıyız” dedi.

6

Kapak

Başkan Yorgancılar Eko İklim Ekonomi 
ve İklim Değişikliği Zirvesi’nde konuştu

10

13

Marble İzmir, küresel mermer 
ve doğaltaş sektörünü 
27’nci kez buluşturdu

EBSO Aytaç Sefiloğlu 
Gazetecilik Yarışması sonuçlandı

4

20

56

54

22

43
8

14

Etkin Politikalarla 
Harekete Geçme Zamanı

32 Sanayicinin gündemi 
savaş ve ekonomi

Yorgancılar: “Savaşın bir 
an önce bitmesi, en büyük 
arzumuz”

Küresel ekonomideki 
gelişmeler

Esen’den Meclis temennileri

Yorgancılar ve Rektör Berktaş 
sağlık teknoparkını görüştü

EBSO Vakfı, Bornova 
Belediyesi Altındağ Atatürk 
STK Yerleşkesi’ni kullanan 
kuruluşlar arasına katıldı

Türkiye’nin Mart ayı ihracatı 
22,7 milyar dolar

Egeli firmalar Mart’ta 
1,281 milyar dolar ihracat 
gerçekleştirdi

58
62

Şubat ayında 
işsizlik yüzde 10,7

Ekonomik göstergeler

9 CHP Genel Başkan Yardımcısı 
Oğuz Kaan Salıcı ve Genel 
Sekreter Selin Sayek Böke, 
Başkan Yorgancılar’ı ziyaret etti
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Ender YORGANCILAR
Ege Bölgesi Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

ender.yorgancilar@ebso.org.tr

       @EYorgancilar

2022 yılının ilk dört ayını geri bırakıyoruz. Küresel 
ekonomi birçok alanda diken üstünde. Belirsizlik, en üst 
seviyede seyrini devam ettirmektedir. Baktığımızda;

l Küresel tedarik zincirlerinde yeniden kırılma ve 
bozulma,

l Enerji, hammadde, navlun ve değerli metallerin 
fiyatlarında artış eğilimi,

l Parasal genişleme sona eriyor,
l Yüksek enflasyon süreci dengeleri bozuyor,
l Enerji ve gıda arz güvenliği, geleceği tehdit ediyor,
l Jeopolitik risklerin sebep olduğu konular öne 

çıkıyor.
Türkiye ekonomisindeki yapısal sorunlar ve politika 

tercih hatalarına; tüm öncelikleri değiştiren Pandemi, 
söz konusu küresel sorunlar ve tüm mal ve hizmette 
fiyat dengesini bozan Ukrayna-Rusya savaşı eklenince, 
ekonomimiz çok yüksek enflasyon, yüksek kur, faiz 
çıkmazının içine girmiştir. Burada önemli olan atılan ve 
atılacak adımlar, uygulanacak politikadır.

Ne yazık ki, hane halkının alım gücünü düşüren, 
üreticinin üretim maliyetini artırıp, karını yok eden 
enflasyon için, benzer sorunu yaşayan ekonomilerin 
uyguladığı önlem politikalarının dışında hareket edilmesi 
durumu güçleştirmektedir. Zira, bozulan fiyatlama 
davranışı ve küresel hammadde fiyatlarındaki artışın 
etkisi ile ÜFE, neredeyse TÜFE’nin iki katı seviyesinde 
seyretmektedir. ÜFE ile TÜFE arasındaki makasın bu 
denli açılması, çözüm bekleyen öncelikli konu olarak acil 
somut tedbirlerini de zorunlu kılmaktadır.

Diğer yandan, döviz kuru, talebi kontrol ederek 
değil, arzı artırarak kontrol edilmelidir. Bu kapsamda; 

turizm ve ihracat bedellerinin yüzde 40’ının TCMB’ye 
satma zorunluluğu uygulamasından vazgeçilmelidir. 
Bu TCMB’nin kredibilitesini de olumsuz yönde 
etkilemektedir. Ayrıca, mevcut enerji, hammadde/ara 
mamul ve işgücü maliyetleri bu kadar yükselmişken, 
ihracat gelirlerinin TCMB’ye bozdurma zorunluluğu 
ihracata da olumsuz yansıyabilecektir. Yine, alım-satım 
kur riskinin ihracatçı tarafından üstleniliyor olması, 
firmaların finansal yapılarına zarar verebilecektir. Bu 
tür günlük uygulamaların yaratacağı katkının, vereceği 
zararı karşılamayacağı unutulmamalıdır.

Kış döneminin karanlık günlerinden, baharın ve 
yazın güneşli günleri, yenilenme ve harekete geçme 
zamanıdır. Küresel ekonominin değiştiği, dönüştüğü, 
sanayimizin, sanayicimizin de kendini ispatladığı bir 
dönemde etkin politik adımları atmak için daha fazla 
geç kalmamalıyız.

Bir süredir zor bir süreçten geçtiğimiz doğrudur. 
Maddi ve manevi olarak çok yorulduk. Ancak, içinde 
bulunduğumuz Nisan ayı, Ramazanı, Hamursuz 
bayramını ve Paskalya’yı bir araya getirerek adeta toplu 
bir manevi motivasyon sağlayıp, umudu pekiştirmiştir. 
Haftaya kutlayacağımız Ramazan Bayramı ile Musevi ve 
Hristiyan aleminin özel günlerini kutluyor, insanlık adına 
birleştirici, güzel günler diliyorum.

Dünya çocuklarını bir araya getiren tek organizasyon 
olan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
çocuklarımıza hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı’nı da gönülden kutluyor, geleceğimiz 
olan çocuklarımız için hep birlikte üretmeye ve 
çalışmaya kesintisiz devam diyoruz.

ETKİN POLİTİKALARLA HAREKETE GEÇME ZAMANI
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“Hayalim, 81 ilimizde geri 
dönüşüm OSB’lerinin kurulması”

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, atıkların 

kaynağında bertaraf imkanı 
yaratıldığı takdirde sanayinin 
tartışmasız olarak çok yüksek 
oranda kazanım elde edeceğini 
söyledi.

Başkan Yorgancılar, Ankara 
Ticaret Odası ve Ankara Sanayi 
Odası tarafından düzenlenen Eko 
İklim Ekonomi ve İklim Değişikliği 
Zirvesi kapsamındaki “Sanayinin 
Yeşil Dönüşümü” Oturumu’na 
katıldı.

Uyum sağlayamayan 
ihracat yapamayacak
Konuşmasında sanayicilerin yeşil 

dönüşümün gerisinde kalmaları 
durumunda Avrupa Birliği’ne 
ihracatta tarife dışı engellemelerle 
karşı karşıya kalacaklarını hatırlatan 
Başkan Yorgancılar, “Dünyamız, 
yeşil ve dijital dönüşüm olarak 
kapsamlı bir ikiz dönüşüm 
içerisinde. Sanayicimizin Sanayi 
4.0’a entegrasyonuna rehberlik 
edebilmek adına Ege Bölgesi 
Sanayi Odası olarak bir kitap 
hazırladık. Oluşan yüksek ilgiyle 
ikinci baskıyı yaptık ve ‘Uyum 
sağlayamayan kaybedecek’ dedik. 
Benzer şekilde sanayinin yeşil 
dönüşümüne rehberlik edebilmek 
adına Yeşil Sanayi Rehberi’ni 
hazırladık. Bu kitabımızın kapağında 
da ‘Uyum sağlayamayan ihracat 

yapamayacak’ yazıyor. Çünkü 
sanayiciler olarak yeşil dönüşümü 
gerçekleştiremediğimiz takdirde 
tarife dışı engellemelerle AB’ye 
ihracatta maliyetlerin daha yukarı 
çıktığını, ihracat yapılamaz hale 
geldiğini göreceğiz” dedi.

En büyük risk
Gelinen noktada küresel çapta 

yaşanan iklim değişikliği sürecinin 
geleneksel olarak kabul gören 
diğer risk unsurlarının önünde yer 
almaya başladığına dikkat çeken 
Yorgancılar, “Son birkaç yıldır 
özellikle açıklanan tüm uluslararası 
raporlamalarda, gezegenimiz için 
haklı bir seferberlik çağrısı hakim. 
Bugün geldiğimiz noktada iklim 

Başkan Yorgancılar 
Eko İklim Ekonomi 
ve İklim Değişikliği 
Zirvesi’nde konuştu
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değişikliğinin yaratacağı riskler, 
dijitalleşmenin yaratacağı risklerin 
de önüne geçti” diye konuştu.

Geri dönüşüm OSB’leri
Dünyanın hammadde tedariki 

ve fiyatlarını kaygıyla izlediğini, 
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
ise geri dönüşüm projelerini 
gündemde tutarak yıllardır 
konuyla ilgili çalışmalar yaptığını 
dile getiren Yorgancılar, “Ege 
Bölgesi Sanayi Odası olarak 
sürdürülebilir üretim, dolayısıyla 
sürdürülebilir bir ekonomi ve 

çevre ilişkisi adına geri dönüşüm 
projelerini önemsiyoruz. Geri 
Kazanım İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi’nin kurulması 
konusunda uzun süredir çalışmalar 
yürütmekteyiz. Hayalim, 81 
ilimizde geri dönüşüm OSB’lerinin 
kurulmasıdır. İşte o zaman 
atıkları kaynağında bertaraf 
imkanımız olduğunda kazanımımız 
tartışmasız çok yüksek olacaktır” 
ifadesini kullandı.

Eko İklim Ekonomi ve İklim 
Değişikliği Zirvesi kapsamında 

düzenlenen Sanayinin Yeşil 
Dönüşümü oturumu, Sabah 
Gazetesi Ankara Temsilcisi 
Okan Müderrisoğlu’nun 
moderatörlüğünde gerçekleştirildi. 
Oturuma Başkan Yorgancılar 
ile birlikte konuşmacı olarak 
Ankara Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, 
İstanbul Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve 
Gaziantep Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi 
katıldı.
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İzmir Bakırçay Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Berktaş, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’ı ziyaret etti. 
Görüşmede, kurulması 
planlanan sağlık 
teknoparkı ile ilgili işbirliği 
olanakları değerlendirildi.

Yorgancılar ve Rektör Berktaş 
sağlık teknoparkını görüştü

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, Çiğli Belediye 
Başkanı Utku Gümrükçü ile bir araya 
geldi. Görüşmede, sanayi kuruluşlarının 
yoğun olarak bulunduğu Çiğli’nin konuları 
görüşüldü.

Sanayi tesislerinin 
yoğun olduğu 
Çiğli’nin konuları 
görüşüldü

Yorgancılar Ege 
Gümrük ve Dış 
Ticaret Müdür Vekili 
Kök’ü ziyaret etti
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, Ege Gümrük ve 
Dış Ticaret Müdür Vekili Enver Kök’ü ziyaret 
etti. EBSO üyesi sanayicilerin dış ticarete 
ilişkin konularının görüşüldüğü ziyarette Ege 
Bölgesi Sanayi Odası Genel Sekreteri Mustafa 
Kalyoncu da hazır bulundu.
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile 
beraberindeki heyet, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ı ziyaret etti. 
Ziyarete İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de eşlik etti. Görüşmede İzmir iş dünyasının konuları değerlendirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Genel 
Sekreter Selin Sayek Böke, Başkan Yorgancılar’ı ziyaret etti

Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir İl Müdürlüğü görevine atanan 
Yavuz Kurt, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Ender Yorgancılar'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan 
Yorgancılar Kurt’u tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger 
başkanlığında düzenlenen İzmir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA) Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı.

Yorgancılar, SGK İzmir İl Müdürlüğüne 
atanan Kurt’a başarılar diledi

Yorgancılar, İZKA Yönetim Kurulu 
Toplantısına katıldı
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Marble İzmir, küresel mermer 
ve doğaltaş sektörünü 
27’nci kez buluşturdu

Dünyanın en büyük doğal taş 
fuarlarının başında gelen 
Marble İzmir Fuarı 27’nci 

kez kapılarını açtı. Açılış törenine 
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Muhsin 
Dönmez katıldı.

İzmir’in fuarcılık deneyimi
Marble İzmir Fuarı’nın ken-

tin en önemli markalarından biri 
olduğunu ve bölgemiz ile birlikte 
ülkemizin ihracatına çok ciddi bir 
katkı sağladığını belirten Dönmez, 
“İzmir olarak Cumhuriyet tarihimiz 
boyunca sahip olduğumuz fuarcılık 
deneyiminin en önemli yansımaları-
nın ve sonuçlarının başında Marble 
İzmir Fuarı gelmektedir. Ulu Ön-
derimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 
‘bu şehirde fuarlar kurun, sergiler 
açın’ sözleriyle ifade ettiği vizyonun 
ulaştığı noktayı gururla izliyo-
ruz. İzmir’imizin Türkiye'ye gelen 
yabancı sermayenin en çok tercih 
ettiği şehirlerin başında gelmesin-
de bu vizyonun önemli payı var. 

İzmir, fuarlarıyla Türkiye’yi dünya 
ile buluşturuyor. Ege Bölgesi Sanayi 
Odası olarak kentimizde fuarcılığın 
daha da gelişmesi için her türlü 
desteği vermeye devam edeceği-
mizi belirtmek isterim” dedi.

“Küresel sahne”
İzmir Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Tunç Soyer ise İZFAŞ tarafın-
dan düzenlenen fuarların pandemi 
sonrası ülkede derinleşen ekonomik 

krize ve hemen her sektörün yaşa-
dığı darboğaza çözüm olduğunu 
ifade etti. Soyer, “Ülke olarak doğal 
taş üretim ve ihracatında dünyanın 
en büyük hacmine sahibiz. 2021 
yılında doğal taş sektörü 2 milyar 
doların üzerinde bir ihracat rakamı-
na ulaştı. 2022 yılı Ocak ve Şubat 
aylarında ise, geçtiğimiz yılın ilk iki 
ayına göre ihracat rakamlarında 
yüzde on artış yakaladık. Bu yıl 
Marble İzmir’e bu ivmeyi pekiştir-
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mek ve sektöre destek olmak için 
çok yoğun bir şekilde hazırlandık. 
Marble İzmir hem Türkiye hem de 
dünya doğal taş sektörü için bir 
sahne. Ülke olarak katma değeri 
yüksek üretime verilecek teşvikler, 
yapılacak yatırımlarla 2 milyar do-
larlık ihracat rakamının çok üzerine 
çıkabilecek güçlü bir sektöre ve 
potansiyele sahibiz” diye konuştu.

Açılış töreninin ardından EBSO 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Muhsin Dönmez ve EBSO Genel 
Sekreteri Mustafa Kalyoncu, fuar 
katılımcısı EBSO üyelerinin stantla-
rını ziyaret etti.

Hızlı ve kaliteli üretim
Fuar katılımcılarından İz-Ko 

Mermer Yönetim Kurulu Başkanı 
Mevlüt Kaya, ilk senesinden itibaren 
Marble İzmir Fuarı’nda yerlerini 
aldıklarını söyledi. Kaya, “1986’dan 
beri üretim yapan firmamız bün-
yesinde Antalya bölgesinde iki 
limestone, bir bej ocağımız bulunu-
yor. Her ocağımızın yıllık minimum 
50 bin ton üretimi söz konusu. Bu 
kapasite, talep durumuna göre 
artabiliyor. Ocaklarımızda günümüz 
teknolojisine uygun araç ve makine 
parkuru ile hızlı ve kaliteli üretim 
yapıyoruz. Torbalı’da da 12 bin met-
rekaresi kapalı olmak üzere toplam 
48 bin metrekare alan içerisinde yer 
alan fabrikamızda yıllık 350-400 
bin metrekare plaka ve ebatlı ürün, 
ek olarak da doğal taştan mobilya 
üretimi yapmaktayız” dedi.

Uluslararası şubeler ağı
Haz Mermer Sanayi Yönetim 

Kurulu Başkanı A. Abit Yeşilkaya ise 
kırk yıldan uzun bir süre önce Suudi 
Arabistan’da kurulmuş bir firma 
olduklarını ve küresel deneyime 
sahip köklü bir şirket olduklarını 
vurguladı. Yeşilkaya, “1978’den beri 
6 milyon metrekareden fazla doğal 
taş montajı tecrübemiz ile alanımı-
zın en büyük firmalarından biriyiz. 
40 ülkede 600’den fazla projeyi 
başarılı bir şekilde tamamlamış du-
rumdayız. Uluslararası bir şubeler 
ağımız var. Doğal taş tasarım ve 
montaj işlerinde DIN, BS ve ASTM 
gibi dünya çapında kabul gören 
standartları uyguluyoruz. Amacı-
mız, doğal taş alanındaki en yeni 
teknolojiyi takip ederek ve uygula-
yarak sektöre mümkün olan en iyi 
hizmeti sunmak” diye konuştu.

Gelişmiş teknoloji ve 
makine parkı
Taşpınar Mermer ve Granit 

Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Taşpınar da İzmir Pınarba-
şı bölgesinde üretim yaptıklarını 
dile getirdi. Taşpınar, “Modern bir 
teknoloji ile donatılmış olan fabrika-
mızda üretim gerçekleştiriyoruz. 
Üretim tesisimiz, bin 500 metre-
karesi kapalı olmak üzere beş bin 
metrekare alan üzerinde yer alıyor. 
İki adet son sistem CNC sujeti ma-
kinesine sahip tesisimizde, ayrıca 
NC pah, yarma, köprü kesme, çoklu 
kesim, otomatik kesim, slim, oto-
matik slim, torna ve vinç bulunuyor. 
Gelişmiş teknoloji ve geniş makine 
parkını, kusursuz işçiliğimizin en 
büyük destekçisi olarak görüyoruz. 
Bu yüksek ve kusursuz kalite stan-
dardı, bizi yurt dışı uygulamalarda 
da tercih olarak ön plana çıkarıyor” 
ifadesini kullandı.

Fuarİzmir tam kapasite
Geçmiş yıllarda olduğu gibi 

bu seneki Marble İzmir Fuarı için 
de Fuarİzmir’in tüm holleri tam 
kapasite olarak kullanıldı. Fuar 
kapsamında açık alanda blok ve iş 
makinaları, A ve B hollerinde doğal 
taş, C holünde mermer makinaları, 
D holünde ise sarf malzemeler ser-
gilendi. 150 bin metrekare alanda 
düzenlenen fuarda bine yakın ka-
tılımcı ve bin 400’e yakın blok taş 
yer aldı. İran, fuara ülke pavyonuyla 
katıldı.
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Basım Yayım Sanayi 
Meslek Komiteleri 
Ortak Toplantısı 
gerçekleştirildi
Ege Bölgesi Sanayi Odası ile İstanbul, Ankara 
ve Gaziantep Sanayi Odaları ve Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası’nın Basım Yayım Sanayi Meslek 
Komiteleri Ortak Toplantısı gerçekleştirildi. 
Sektörün konularının ve çözüm önerilerinin 
görüşüldüğü toplantıya sektörden EBSO Meclis 
Üyeleri Barış Erel ve Tevfik Arslan katıldı.

CHP İzmir 
Milletvekili 
Bayır’dan 
Esen’e ziyaret
Cumhuriyet Halk Partisi İzmir 
Milletvekili Tacettin Bayır, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Salih Esen’i ziyaret etti. 
Esen, ziyarette enerji maliyetleri 
başta olmak üzere sanayicilerin 
konularını Bayır’a aktardı.

İZFAŞ Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı
İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret A.Ş.’nin (İZFAŞ) Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 
gerçekleştirildi. Toplantıya Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ateş İlyas Demirkalkan katıldı.
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EBSO’nun ve İzmir basınının Aytaç 
Abla’sı vefatının 22’nci yılında anıldı

Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından düzenlenen EBSO 
Aytaç Sefiloğlu Gazetecilik Yarışması sonuçlandı.

EBSO’nun unutulmaz basın 
müşaviri Aytaç Sefiloğlu, 
vefatının 22’inci yıldönümün-

de, her yıl olduğu gibi ailesi ve 
dostları tarafından Aşağı Narlıdere 
Mezarlığı’ndaki kabri başında sevgi 
ve özlemle anıldı. Anma etkinliğine 
katılan gazetecilik meslek kuruluşla-
rının temsilcileri ve genç meslektaş-
ları, erken yaşta aramızdan ayrılan 
Aytaç Sefiloğlu’na ilişkin anılarını 
paylaştı. Sefiloğlu’nun eşi gazeteci 
Macit Sefiloğlu, anma etkinliğinde 
Aytaç Sefiloğlu’nun ilkelerinin özel-
likle genç gazetecilerde bulduğu 
yansımadan duyduğu mutluluğu 
dile getirdi. Sefiloğlu, “Aytaç, yurdu-
na, toplumuna, ailesine, mesleğine 
ve etik ilkelerine sıkı sıkıya bağlı bir 
gazeteciydi. Bunun yanında çok iyi 
bir anneydi” diye konuştu.

Mesleğe adanmış bir ömür
Aytaç Sefiloğlu 23 Mayıs 1960’ta 

Sivas’ta doğdu. Yeni Ekonomi, Tica-
ret ve Söz gazetelerinde çalıştı. 1987 
yılında meslektaşı Macit Sefiloğlu 
ile evlendi ve 1991’de Dilan dünyaya 
geldi. 1987 yılında Yeni Asır Gaze-
tesi’ne geçen Sefiloğlu, 1994 yılına 
kadar burada muhabirlik ve editör-
lük görevlerini yürüttü. Başbakanlık 
Basın-Yayın Genel Müdürlüğü burs 
programını kazanarak Ankara’da 
ve ABD’de eğitim gören Sefiloğlu, 
1994 yılında EBSO’da basın müşavi-
ri olarak göreve başladı. Kanal 1’de 
‘Ekonomik Gündem’ adlı programı 
hazırlayıp sundu. Sefiloğlu’nun 
çeşitli kurumlardan 17 meslek ödülü 
bulunuyor. 1998 yılında rahatsız-
lanan Sefiloğlu, 17 Nisan 2000’de 
aramızdan ayrıldı. Sefiloğlu’nun 
vefatının ardından EBSO, bünyesin-
deki basın merkezine ve gazetecilik 

yarışmasına Aytaç Sefiloğlu’nun 
ismini verdi.  Narlıdere Belediyesi 
tarafından da ilçede yapılan parka 
Sefiloğlu’nun adı verildi.

EBSO Aytaç Sefiloğlu 
Gazetecilik Yarışması 
sonuçlandı
EBSO’nun ekonomi gazetecili-

ğini teşvik etmek amacıyla düzen-
lediği Aytaç Sefiloğlu Gazetecilik 
Yarışması’nda ödül alan gazeteciler 
ve eserleri belirlendi. EBSO Yönetim 
Kurulu Üyeleri Muhsin Dönmez, 
Eyüp Sevimli, Hakan Ürün, Meclis 
Üyesi İbrahim Deniz Gündüz, E.Ü. 
İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi 
Dr. Petek Durgeç, D.E.Ü. İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Yaşar Uysal, İzmir 
Gazeteciler Cemiyeti Yönetim 
Kurulu Üyesi Meltem Nur İşleten, 

Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir 
Şubesi Başkanı Murat Demircan ve 
TRT İzmir İl Müdürlüğü Temsilcisi 
Abdullah Subaşı’dan oluşan jüri, 
01.01.2021 ile 31.12.2021 tarihleri 
arasında yayınlanan eserler arasın-
da yaptıkları değerlendirmede şu 
gazetecileri ödüle layık gördü:

Haber ve araştırma-inceleme 
dalında Ticaret Gazetesi’nden Seza 
Nur Demirparmak “İnsanoğlu doy-
mak için hibrite mecbur” haberiyle 
birinci, Dünya Gazetesi’nden Nihat 
Delibaşı “Yollar Kısalıyor Ege Hızla-
nıyor” haberiyle ve İlkses Gazete-
si’nden Yusuf Çağırtekin “Buca’nın 
İŞKUR’U” haberiyle ikinci, Dokuz 
Eylül Gazetesi’nden Didar Demir-
ci “Ege’nin Kestanesi Kanser’le 
savaşıyor” haberiyle üçüncü oldu. 
Bu kategoride İlkses Gazetesi’nden 
Çağla Geniş de “The 7 Mandalina 
Masalı” haberiyle mansiyona layık 
görüldü.

Röportaj dalında ise Dokuz 
Eylül Gazetesi’nden Tuğçe Doğa-
neli Kamacı “Bey işi değil beyin işi” 
röportajıyla birinci, Yeni Bakış Ga-
zetesi’nden Sercan Özipekçi “Kaza, 
Azim, Başarı” röportajıyla ikinci ve 
İlkses Gazetesi’nden Nurettin Baki 
“Kadavradan çıkan güzellik” röpor-
tajıyla üçüncü oldu. Bu kategoride 
Hürriyet Gazetesi’nden Metetamer 
Omur da “Zeytinin tozunu çıkar-
dı” röportajıyla mansiyona layık 
görüldü.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Vakfı, Bornova Belediyesi 
Altındağ Atatürk Sivil 

Toplum Kuruluşları Yerleşkesi’ni 
kullanan kuruluşlar arasına katıldı. 
EBSO Vakfı Başkan Yardımcısı 
Cengiz Kocagil, Bornova Belediye 
Başkanı Mustafa İduğ’u ziyaret 
ederek Vakfın üyelik kaydını 
gerçekleştirdi.

Böylesi bir yerleşkede 
bulunmaktan mutluluk 
duyacaklarını ifade eden EBSO 
Vakfı Başkan Yardımcısı Cengiz 
Kocagil, “Bornova Belediyesi 
olarak sivil toplum kuruluşları 

için geliştirdiğiniz vizyon çok 
önemli. Siz nasıl STK’ların yanında 
duruyorsanız, biz de her zaman 
bu anlamda sizin yanınızdayız 
ve tam destekçiniziz. Özellikle 
öğrencilere destek olan bir vakıf 
olarak kapılarınızı bize açmanız 
çok değerlidir” diye konuştu.

Bornova Belediye Başkanı 
İduğ da sivil toplum kuruluşlarının 
önündeki engellerin kaldırılması 
için çalıştıklarını belirterek başarılı 
ve topluma yararlı faaliyetleri 
nedeniyle EBSO Vakfı’na teşekkür 
etti.

Bornova Belediye Başkanı 

Mustafa İduğ ve EBSO Vakfı 
Başkan Yardımcısı Cengiz Kocagil 
tarafından atılan imzalarla EBSO 
Vakfı’nın Altındağ Atatürk STK 
Yerleşkesi kaydı gerçekleştirildi. 
Kayıt için yapılan ziyarete EBSO 
Vakfı Kadınlar Birliği Başkanı 
İpek Özçelik ve EBSO Vakfı Genel 
Sekreteri Yener Özdemir de katıldı.

Bornova Belediyesi tarafından 
kurulan ve tüm Türkiye’ye model 
olan Altındağ Atatürk STK 
Yerleşkesi’nde dernek ve vakıflar 
başta olmak üzere 300’e yakın 
sivil toplum kuruluşu faaliyet 
gösteriyor.

EBSO Vakfı, Bornova Belediyesi 
Altındağ Atatürk STK Yerleşkesi’ni 
kullanan kuruluşlar arasına katıldı
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İş ve sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulama danışmanlığı alanında lider şirketlerden olan Brothers 
and Partners, uzun yıllardır İstanbul’da profesyonel ekibi ile her sektörden öncü firmalara hizmet 

veriyor. Firma, merkez ofisi dışındaki ilk şubesini İzmir’de açtı.

Brothers and Partners İzmir 
Şubesinin açılışı gerçekleştirildi

Brothers and Partners 
İzmir Şubesinin 
açılış lansmanı, İzmir 

Marriott Hotel’de İzmir iş 
dünyasının temsilcilerinin 
katılımıyla gerçekleştirildi. 
Açılışta konuşan Brothers 
and Partners Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Fahrettin Yahşi, 
firma olarak aralarında 
Türkiye Fortune 500 
şirketlerinin de bulunduğu 
binden fazla kuruma iş ve 
sosyal güvenlik mevzuatı 
ve uygulama danışmanlığı 
hizmeti sundukları söyledi.

Söz konusu hizmeti 
İzmirli şirketlere de vermeye 
başladıklarını belirten Yahşi, 
“İzmir şubemizin direktörlüğünü ise 
Ocak ayında İzmir Sosyal Güvenlik 
İl Müdürlüğü görevinden ayrılan 
Sayın Ekrem Gülcemal yapacak. 
Diğer büyük şehirlerde de şube 
açılışlarına hazırlanıyoruz. Bu 
süreçte Sayın Gülcemal’in katılımı, 
İzmir şubemizin açılışını öne çekti. 
Bu anlamda İzmir’e, İzmir’in 21 yıldır 
bildiği, tanıdığı ve güvendiği bir 
ismin tecrübesi ile hizmet etmekten 
mutluluk duyuyoruz” dedi.

Brothers and Partners, iş 
ve sosyal güvenlik mevzuatı 
ve uygulamaları danışmanlığı 
kapsamında önleyici denetim, 
profesyonel danışmanlık, 
üniversitelerden sertifikalı eğitim 
programları, SGK teşvikleri, işbaşı 
eğitim programı uygulamaları, 
güncel mevzuat bilgilendirme 
sirküler hizmeti, elektronik 

raporlama sistemi, SGK rapor takip 
sistemi, bordro mühendisliği ve 
bordro hizmeti konularında danışan 
şirketlerine hizmet sunuyor.

Firma, İSO 45001 İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Sistemi, İSO 
27001 Bilgi Güvenliği Sistemi, 
İSO 37001 Yolsuzlukla Mücadele 
Yönetim Sistemi, İSO 1002:2004 
Müşteri Memnuniyeti Yönetim 
Sistemi, İSO 9001:2015 Kalite 
Yönetim Sistemi ve İşkur İstihdam 
Ofisi Belgelerine sahip bir firma.

Brothers & Partners, uzun yıllar 
kamu ve özel sektörde büyük 
tecrübeye sahip ekibi ve “Önce Biz 
Denetleyelim” mottosu ile olası 
risk analizlerini yaparak şirketlerin 
ileriki süreçte uğrayacakları 
kayıpları ve cezai müeyyideleri 
engelliyor, gözden kaçan hak 
ve menfaatlerini tespit ederek 
raporlar sunuyor. Düzenlenen söz 

konusu raporla şirket yöneticileri 
ve insan kaynakları personeli 
mevcut uygulamalar hakkında bilgi 
sahibi oluyor, risk içeren ve hukuki 
sorumluluk doğurabilecek işlemleri 
düzeltme fırsatı buluyor. Firma iş 
ve sosyal güvenlik mevzuatı ile 
güncel yargı kararlarını sürekli takip 
ederek işverenlere sirküler yoluyla 
bilgilendirme yapıyor. Yıl içinde 
düzenlediği üniversite destekli, 
sertifikalı eğitim programları ile 
katılımcıların mesleki gelişimlerine 
katkı sağlıyor. Bununla birlikte, 
iş ve sosyal güvenlik mevzuatı 
kapsamında karşılaşılan hususlara 
dair uzman görüşü sunuyor, 
şirketlerin SGK Teşviklerinden 
yararlandırılması, İşbaşı Eğitim 
Programlarının uygulanması, Bordro 
Hizmeti verilmesi gibi konularda 
profesyonel ekipleri ile hizmet 
veriyor.



16 NİSAN 2022

EGE’DEN

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

YAPTIRIMLARIN 
ÇİN-RUSYA STRATEJİK 
İŞBİRLİĞİNE YANSIMALARI

Son 10 yılda her alanda artan Çin-
Rusya işbirliği, 2018 yılında yapılan St. 
Petersburg zirvesinde iki ülke liderlerinin 
sıcak ilişkilerini artırmalarına, iki ülke 
arasında heyet görüşmeleri trafiğinin 
artmasına ve sonuçta stratejik işbirliğine 
dönüştü. Rusya’nın 2014 yılında Ukrayna 
toprağı Kırım’ı ilhakı sonrası uygulanan 
yaptırımlar iki ülke arasındaki ilişkileri ve 
ikili ticareti %50 artırdı. Çin bu süreçte 
Rusya’nın en büyük ihracat destinasyonu 
haline geldi. 2021 yılı sonu itibariyle 
de iki ülke ticaret hacmi 147,9 milyar 
dolarlık rekor bir seviyeye ulaştı. İki 
ülkenin 2024 yılında hedeflediği 200 
milyar dolarlık ticaret hacmi, Putin’in 
Pekin Kış Olimpiyatları ziyaretinde 
yapılan zirvede 250 milyar dolar olarak 
revize edildi. Esasen iki ülke ilişkilerinin 
ikili düzeyde, SCO gibi bölgesel ve BM 
gibi küresel boyutta güçlenmesinin 
temelinde; jeopolitik konularda ve 
ekonomik ilişkilerde Amerika’ya duyulan 
güvensizlik yatmaktadır. 2018’de Trump 
yönetiminin Çin’e karşı başlattığı ticaret 
savaşları hiç de Amerika’nın istediği gibi 
sonuçlanmamış; 2021 yılına gelindiğinde 

Çin-ABD ticaret hacmi 755,6 milyar 
dolara, Çin’in ticaret fazlası ise 396,6 
milyar dolara yükselerek her ikisinde de 
tarihi zirve rakamlarına ulaşılmıştır. Diğer 
bir deyişle, ticaret savaşları süreci Çin 
lehine sonuçlanmıştır.

Kırım’ın ilhakı sonrasında Rusya’yla 
ilişkilerini geliştirmekte, Rusya’yı 
desteklemekte tereddüt göstermeyen 
Çin’in pozisyonu, Ukrayna savaşı 
sonrasında ABD ve Avrupa Birliği’nin 
açıkladığı (ve devamının da geleceği 
anlaşılan) Rusya’ya ekonomik yaptırımlar 
sonrasında farklılık göstermektedir. Her ne 
kadar Çin iki ülke siyasi görüşmelerinde, 
BM oylamalarında ve BRICS 
toplantılarında Rusya’ya olan desteğini 
tekrar etse de; ABD ve Avrupa Birliği 
yaptırımlarının kapsamının diğer ülkelere 
ve şirketlerine yaygınlaştırabileceği 
ihtimali Çin’i endişelendirmekte, 
ihtiyatlı olmaya mecbur etmektedir. 
Yaptırımlar sonrasında, ABD Başkanı 
Biden’ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile 
görüşmesinin de bu çerçevede yapıldığı 
değerlendirilmektedir. 

Kısaca özetlediğimiz bu koşullarda 
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ve yaptırımların gölgesinde, Çin ile Rusya ilişkileri 
hangi alanlarda ve nasıl etkileyebilecektir? Rusya 
Çin’e petrol, doğal gaz kömür ve gıda ürünleri 
satmakta; karşılığında elektrik-elektronik ürünleri, 
makina, nükleer reaktör, taşıt araçları satın aldığı Çin’e 
ticaret fazlası vermektedir. İki ülke ticari ilişkilerinin, 
Rusya’nın liderliğini yaptığı Avrasya Ekonomik Birliği 
ile Çin arasında 2018’de imzalanan (gümrük tarife 
indirimlerinin olmadığı, zamana bırakıldığı) serbest 
ticaret anlaşması ile artması beklenmektedir. Konu 
başlıkları itibariyle iki ülke ekonomik ilişkilerini 
özetlemeye çalışalım.

Enerji
Rusya’nın Çin’e petrol ve doğal gaz ihracatı artarak 

devam etmektedir. Çin petrol ihtiyacının %15,5’ini 
Rusya’dan satın almakta, Suudi Arabistan’dan sonra en 
büyük ikinci petrol tedarik ülkesi Rusya’dır. Rusya’dan 
Çin’e satılan petrolün %40’ı, 50 milyar dolarlık Çin 
kredisi ile finanse edilen 4.007 km uzunluğundaki 
Doğu Sibirya Pasifik Okyanusu (ESPO) boru hattından 
taşınmaktadır. Benzer şekilde Rusya, Çin’in kömür 
ithalatında 2’nci; doğal gaz ithalatında ise 3’üncü 
arz sağlayıcı ülke durumundadır. Rusya’nın 2022 
yılında Çin’e satmayı hedeflediği petrol ve doğal gaz 
hacmi 117 milyar dolar olup çok iddialıdır. Yaptırımlar 
sonrasında Rusya, 2021’de Avrupa Birliğine üçte ikisi 
petrol ve doğal gazdan oluşan 158 milyar Euro’luk 
ihracatını Çin ve kendisine yakın ülkelerle ikame etmeye 
çalışmaktadır, Bu arada, Rus Rublesinin düşen değeri 
de beklentilerin aksine tekrar savaş öncesi seviyesine 
dönmüş durumdadır. 

Gıda Ürünleri 
Çin’in Rusya’dan ithalatında enerjiden sonra önemli 

ithalat kalemini gıda ürünleri oluşturmaktadır. Çin 
Rusya’dan, soya, dana eti, tahıl, balık, tavuk, ayçiçek 

yağı, kolza yağı, un, çikolata ithal etmektedir. Son 
yıllardaki gelişimine bakılırsa, bu ürünlerin ticareti her 
iki taraf için de stratejik seviyelere gelme potansiyeli 
taşımaktadır.

Yatırım/Finansman
Çin, Afrika’da son 20 yılda edindiği deneyimden 

oluşan yatırım/finansman/ticaret modelinin benzer 
versiyonunu Rusya ile de oluşturmuştur. Batı’dan 
uzaklaşan Rusya’nın altyapı yatırımları ile petrol ve 
doğal gaz projelerinin Çin devlet bankalarınca finanse 
edildiği; bu dönemde Çin devlet bankalarının Rusya’ya 
proje kredisi/ihracat kredisi olarak 150 milyar dolara 
yakın finansman sağladığı bilinmektedir. Ayrıca 
ikili ticaretin yaklaşık üçte birini de yerel paralarla 
yapmaktadırlar. 2017 sonrasında ABD dolarından 
hızla uzaklaşan Rusya, ülke rezervinde altın ve Yuan’ın 
payını artırmaktadır. Rusya ve Çin’in yer aldığı BRICS 
ülkelerinin yerel paralarla ticareti artırmaları ve bu 
ülkelerin hep birlikte ABD dolarından uzaklaşmaları 
halinde, küresel ekonomide (son 20 yılda altına karşı 
%80 değer kaybetmiş olan) doların tahtı beklenenden 
erken sallanabilecektir. Çin bakımından ise, Avrupa 
ile ticarette, Rusya hattı değerli olmaktan çıkmış; 
Avrupa’ya giden yolun güneye kaydırılması gerektiği 
anlaşılmıştır.

Değerlendirme 
Ukrayna saldırısı sonrasında ABD ve AB’nin 

açıkladığı yaptırımlar Rusya’yı, 640 milyar dolarlık 
ülke rezervinin yaklaşık $300 milyarını kullanamaz 
hale getirmiştir. Ayrıca bazı bankalarının SWIFT’ten 
çıkarılması sonrasında yapılan açıklamalardan, 
Avrupa’nın Rusya’dan enerji ithalatını da azaltacağı 
ve ikili ticaretin giderek küçüleceği anlaşılmaktadır. 
Rusya bir yandan petrol, doğal gaz, kömür ve gıda 
ihracatını yapabileceği/artırabileceği alternatif pazarlar 

arayışında; diğer yandan da 
diğer ülkelerle ticaretini dolar 
dışında kendi parası ve yerel 
paralarla yapmaya/artırmaya 
çalışmaktadır. Rusya’nın stratejik 
ortağı konumundaki Çin ise 
Rusya’yı desteklemeye devam 
etmekte ancak ABD ve AB’nin 
yaptırımlarının Çini kapsama 
alacak şekilde genişletmesinden 
de endişe duymaktadır. 
Bu nedenle Çin, Avrupa’ya 
ticaretinde önemli olan “BRI-
Bir Kuşak Bir Yol” projesi 
güzergahlarını gözden geçirmek, 
kuzey hattını güneye kaydırmak 
durumunda kalabilecektir.
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1. Geçici İş Göremezlik Kavramı
Türk Borçlar Kanunu’nun 54. 

maddesinde açıkça söz edilmemekle 
birlikte, kişinin iş göremez duruma 
gelmesinin sonucunda malvarlığında 
meydana gelen zararlar geçici iş 
göremezlik zararlarıdır ve kanunda 
belirtilen “kazanç kaybı” zararları 
arasında yer almaktadır. Kazanç 
kaybı zararları, niteliği itibariyle 
fiilen yoksun kalınan kar olup, zarar 
görenin sağlığına tekrardan kavuşma 
anına kadar çalışamamasından 
kaynaklanan geçici ve geçmişe 
yönelik muhtemel kayıplardır. 
Yargıtay’ın geçici iş göremezlik 
zararlarına ilişkin tanımlamalarına 
bakıldığında, zarar gören kişinin 
tedavi süresi boyunca çalışamaması 
ve buna bağlı olarak iş ve kazanç 

kaybına uğraması durumunu 
geçici iş göremezlik zararı olarak 
nitelendirdiği görülmektedir.

2. Sigorta Şirketlerinin Geçici 
İş Göremezlik Tazminatı Yönünden 
Sorumluluğunun Belirlenmesi

A. Karayolları Trafik Kanunu’na 
göre değerlendirilmesi;

Karayolları Trafik Kanunu’nun 
91. maddesinde “İşletenlerin, bu 
Kanunun 85. maddesinin birinci 
fıkrasına göre olan sorumluluklarının 
karşılanmasını sağlamak üzere mali 
sorumluluk sigortası yaptırmaları 
zorunludur.” düzenlemesi yer 
almaktadır. Buradan anlaşılması 
gereken, sigortalı aracın işletilmesi 
sırasında verilen zarar bir kimsenin 
yaralanmasına sebebiyet vermişse, 

zarar görenin geçici iş göremezlik 
durumu sonucu oluşan zararlarından 
işletenin sorumlu olduğu oranda 
sigortacının da sorumlu olması 
gerektiğidir.

Karayolları Trafik Kanunu’nun 
98.maddesine göre, “Trafik kazaları 
sebebiyle üniversitelere bağlı 
hastaneler ve diğer bütün resmî ve 
özel sağlık kurum ve kuruluşlarının 
sundukları sağlık hizmet bedelleri, 
kazazedenin sosyal güvencesi 
olup olmadığına bakılmaksızın 
genel sağlık sigortalısı sayılanlar 
için belirlenen sağlık hizmeti geri 
ödeme usul ve esasları çerçevesinde 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 
karşılanır…” 

Bu hüküm uyarınca Kanunda 
belirtilen sağlık hizmet bedelleri 

HUKUK

SİGORTA ŞİRKETLERİNİN 
GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK 

TAZMİNATI YÖNÜNDEN 
SORUMLULUĞUNUN KAPSAMIAv. Murat ULUSU

EBSO Hukuk Danışmanı
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dışında kalan tazminat taleplerinden 
sigorta şirketlerinin sorumluluğu 
devam etmektedir. Bu sağlık 
hizmet bedelleri içerisinde 
geçici iş göremezlik tazminatı 
yer almamaktadır. Kanunun lafzı 
dikkate alındığında Karayolları 
Trafik Kanunu madde 98’de 
belirtilen sağlık hizmet bedelleri 
içerisinde geçici iş göremezlik 
tazminatının yer almaması sebebiyle 
sigorta şirketlerinin ilgili tazminat 
bakımından sorumluluğunun devam 
ettiği sonucuna ulaşılmaktadır. 
Yerleşik Yargıtay içtihatları da bu 
görüşü destekler niteliktedir.

B. Karayolları Motorlu 
Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk 
Sigortası Genel Şartlarına Göre 
Değerlendirilmesi

Karayolları Motorlu Araçlar 
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 
Genel Şartları A.5 maddesinde 
“Kaza nedeniyle mağdurun 
tedavisine başlanmasından itibaren 
mağdurun sürekli sakatlık raporu 
alana kadar tedavi süresince ortaya 
çıkan bakıcı giderleri, tedaviyle 
ilgili diğer giderler ile trafik kazası 
nedeniyle çalışma gücünün kısmen 
veya tamamen azalmasına bağlı 
giderler sağlık gideri teminatı 
kapsamındadır.” düzenlemesi yer 
almaktadır. Devamında sağlık 
giderleri teminatı yönünden 
sigorta şirketinin sorumluluğunun 

bulunmadığı, SGK sorumluluğunda 
bulunduğu belirtilmiştir.

Genel şartlarda yer alan 
düzenlemelere bakıldığında sigorta 
şirketlerinin geçici iş göremezlik 
sorumluluğu bulunmadığı kanaatine 
varılırken Karayolları Trafik Kanunu 
hükümlerine bakıldığında sigorta 
şirketlerinin sorumluluğu bulunduğu 
kanaatine varılabilecektir. Yargıtay 
kararlarına bakmakta yarar vardır.

3. Yargıtay Kararları Işığında 
Geçici İş Göremezlik Tazminatından 
Sorumluluğun Değerlendirilmesi

Karayolları Trafik Kanunu m 
98 ile Karayolları Motorlu Araçlar 
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 
Genel Şartları A.5 maddesi çelişkili 
düzenlemelerdir. Yukarıda da 
açıkladığımız üzere Karayolları 
Trafik Kanunu m.98 hükmü 
incelendiğinde sigorta şirketlerinin 
geçici iş göremezlik zararından 
sorumlu olduğu sonucu çıkarken 
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu 
Mali Sorumluluk Sigortası Genel 
Şartları A.5 incelendiğinde sigorta 
şirketlerinin sorumlu olmadığı 
sonucu çıkmaktadır. Bu çelişki ancak 
Yargıtay uygulamalarına bakılarak 
giderilebilir ki Yargıtay uygulamaları 
da geçici iş göremezlik zararlarından 
sigorta şirketlerinin sorumluluğunun 
devam edeceğini benimsemiştir. 

Yargıtay 17.Hukuk Dairesinin 

2012/5743 E.  2013/4496 K. ve 
1.4.2013 tarihli ilamında da  “…
davacı vekilinin temyiz konusu 
ettiği geçici iş göremezlik, bakıcı 
gideri ve tedavi yol giderine 
dair tazminat kalemleri yukarda 
açıklanan ve 2918 Sayılı Kanunun 
98. Maddesi kapsamındaki trafik 
kazaları sebebiyle üniversitelere 
bağlı hastaneler ve diğer resmi ve 
özel sağlık kuruluşlarının sundukları 
sağlık hizmet bedellerine dair tedavi 
giderlerinden olmayıp ZMSS poliçesi 
gereğince davalı sigorta şirketinin 
sorumluluğu devam ettiğinden 
anılan yasa kapsamı dışında kalan bu 
giderlerden davalı sigorta şirketinin 
de sorumlu tutulması gerekirken 
yazılı şekilde hüküm kurulması 
doğru görülmemiştir.” denilerek 
sigorta şirketlerinin sorumluluğunun 
devam ettiği ifade edilmiştir.

Yargıtay 10.Hukuk Dairesinin 
2015/15542 E. 2017/4392 K. 
ve 23.05.2017 tarihli kararında 
da “Öte yandan; söz konusu 
düzenlemede; trafik kazaları 
sebebiyle üniversitelere bağlı 
hastaneler ve diğer bütün resmî ve 
özel sağlık kurum ve kuruluşlarının 
sundukları sağlık hizmet bedellerinin 
karşılanacağı belirtilmiş olup, trafik 
kazası sonucu hastalık sigortası 
kapsamında Kurumca sigortalıya 
yapılan geçici is göremezlik 
ödemeleri, yasa kapsamı içerisinde 
bulunmamaktadır. Bu nedenle, 
Kurumca sigortalıya yapılan 
geçici is göremezlik ödemelerinin, 
işletenden, şoföründen, zorunlu mali 
sorumluluk sigortası poliçe limitleri 
içerisinde kalmak koşuluyla sigorta 
şirketinden ve Güvence Hesabından 
tahsili mümkün bulunmaktadır.” 
denilmektedir.

Kısaca Karayolları Trafik Kanunu 
ve Karayolları Motorlu Araçlar 
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 
Genel Şartları arasındaki uyuşmazlık, 
Yargıtay kararlarına baktığımızda 
geçici iş göremezlik zararları 
bakımından sigorta şirketlerinin 
sorumlu olduğu yönünde giderilmiş 
gözükmektedir. 
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Salih Esen, Mart ayı 
Meclis toplantısında yaptığı 

açılış ve Başkanlık sunumlarında 
pandemi döneminden beri 
ilk kez Zoom uygulamasını 
kullanmadan ve Meclis üyelerinin 
fiziki olarak katımıyla toplanıyor 
olmanın sevincini yaşadıklarını 
söyledi. Yüz yüze yapılan son 
Meclis toplantısının 2020 
Ocak ayında gerçekleştiğini ve 
devamında pandemi nedeniyle 
Zoom uygulaması üzerinden 
Meclis toplantılarını yaptıklarını 
hatırlatan Esen, “Biliyorsunuz 
daha önce iki Meclis toplantımızı 
hibrit olarak Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi’nin salonunda 
gerçekleştirdik. Bugün de 

İzQ Girişimcilik ve İnovasyon 
Merkezi’nde bulunuyoruz. İzQ, 
‘Girişimcilik Merkezi’ ve ‘İnovasyon 
Merkezi’ olmak üzere iki binada 
konumlandırılmış bulunuyor. 
Bölgemizdeki girişimciliğe ve 
inovasyona yönelik farkındalığın 
arttırılması ve kapasitelerinin 
geliştirilmesi misyonuyla 
faaliyetlerini sürdüren İzQ, kadın 
ve genç girişimcilikten farklı 
inovasyon projelerine kadar çok 
sayıda değerli çalışmaya imza 
atıyor. Bu kurumu kentimiz ve 
bölgemizin avantajlarını artırmak 
için çok değerli bir fırsat kapısı 
olarak görüyorum. Bu anlamda 
toplantılarımızı bu çatı altında 
gerçekleştirmemiz de son derece 
anlamlıdır” dedi.

Dünyanın pek çok ülkesinde 
olduğu gibi Türkiye’de de pandemi 
kısıtlamalarının büyük ölçüde 
kaldırıldığını ifade eden Esen, 
“Vaka ve ölüm sayılarındaki 
düşüş sevindiricidir. Ancak yeni 
varyant haberleri gelmeye devam 
ediyor. Dolayısıyla maskemize 
ve mesafemize dikkat etmeyi 
sürdürmemiz gerekiyor” diye 
konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşı
Pandemiyle ilgili olumlu 

gelişmelere sevinirken Rusya’nın 
Ukrayna’yı işgaliyle yeni bir savaş 
gündeminin dünyayı sardığını dile 
getiren Esen, “Savaşın kısa sürede 
bu derece derinlik kazanıp hem 
ekonomik, hem de politik yönden 

Esen’den Meclis temennileri
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uluslararası bir mesele haline 
gelmesi, öngörüleri aşan bir durum 
oldu. Rusya’nın ağır yaptırımlara 
karşı işgalden geri adım atmaması 
ve ABD Başkanı Biden’ın ‘elimizdeki 
tek seçenek ya yaptırımlar ya da 
üçüncü dünya savaşı’ şeklindeki 
açıklaması da endişe vericidir. 
Ellerinde nükleer güç bulunduran 
ülkeler arasındaki küresel bir savaş, 
şüphesiz ki tüm dünya için korkunç 
sonuçlar doğurur. Bu gerçeğin 
ışığında savaşın bir an önce son 
bulmasını temenni ediyoruz” 
ifadesini kullandı.

Türkiye’nin hem coğrafi konumu 
ve hem de ekonomik ilişkileri 
yönünden tarih boyunca bölgedeki 
tüm savaşların olduğu gibi bu 
savaşın da adeta merkezinde yer 
aldığını vurgulayan Esen, “Nitekim 
savaş hem politik olarak, hem de 
artan petrol ve gıda fiyatları başta 
olmak üzere enflasyon dalgası 
açısından ekonomik olarak bizi 
derinden etkiliyor. Artan fiyatlar 
iş insanlarından tüm halkımıza 
kadar herkesi giderek daha da 
zorda bırakıyor. Bu nedenle itidalli 
bir tutum içerisinde yer almamız 
büyük önem taşıyor. Türkiye’nin 
itidalli bir konum alarak bunu 
sürdürmek adına her iki ülkeye 
de baştaki yakınlığının devam 
ettiğini görmekten mutluluk 
duyuyorum. Ukrayna ve Rusya 
liderlerinin Antalya’da 
bir araya getirilmesi, 
bu anlamda çok 
önemli bir girişimdir. 
Her ne kadar mevcut 
durumun gidişatı 
kısa vadede çözüm 
olasılığından uzak olsa 
da barış çağrılarından 
asla vazgeçilmemesi 
gerekiyor” dedi.

Tıp alanında 
beyin göçü
Esen, iki yılı geride 

bırakan pandemi 
sürecinde hakkı 
ödenemeyecek 
emekler veren 

doktorların ve tıp camiasının 
14 Mart Tıp Bayramını kutladı. 
Ortaya koydukları büyük özveriye 
karşılık sağlık çalışanlarına yönelik 
hemen her gün artan düzeyde 
şiddet sarmalına tanık olduklarını 
belirten Esen, “Buna mesleğin 
zorlukları ve geçim sıkıntıları da 
eklenince maalesef beyin göçü 
ortaya çıkıyor. Oysa doktorlarımız 
ve tıp çalışanlarımız, tıpkı ordumuz 
gibi ülkemizin bekasının teminatı 
konumunda yer alıyorlar. Bu 
yüzden sağlık çalışanlarına 
yönelik şiddetin en sert tedbirlerle 
önlenmesi ve beyin göçünü 
engelleyici tedbirlerin alınması 
büyük önem taşıyor. Şiddetin her 
türünü kınıyoruz ve bunu bir kez 
daha ifade etmek istiyoruz” diye 
konuştu.

Bağımsızlık vurgusu
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 

107. yıldönümü vesilesiyle 
başta Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere tüm gazi 
ve şehitlerimizi minnetle ve 
gururla andığını dile getiren Esen, 
“Tarihimizin en acı sayfalarından 
olan Çanakkale, bir asrı aşan süredir 
bize çok önemli dersler vermeye 
devam ediyor. Özellikle küresel 
bir savaş ihtimalinin dillendirildiği 
bugünlerde topraklarımızın ve 
bağımsızlığımızın kıymetini 

bilmenin önemini çok daha 
fazlasıyla idrak ediyoruz” ifadesini 
kullandı.

Dünyanın saygın araştırma 
kurumları arasında yer alan 
FDI Intelligence tarafından 
yayınlanan “Geleceğin Avrupa 
Şehirleri ve Bölgeleri 2022-
2023” araştırmasında, işgalden 
kurtuluşunun 100. yıldönümü 
yaklaşan İzmir’in ‘yatırım dostu 
olma’ ve ‘maliyet etkinliği’ 
kategorilerinde Avrupa’nın ilk 10 
büyük şehri ve bölgesi arasında 
yer aldığını belirten Esen, “Kent 
sanayimiz ve ekonomimiz açısından 
son derece önemli olan bu olayın 
pratikte de karşılığını bulması 
ve kentimize yönelik yabancı 
yatırımların artması en büyük 
temennimizdir” dedi. 

Esen, son yıllarda cimnastik 
alanında çok önemli başarılar 
sağlayan İzmirli sporcular 
İbrahim Çolak ve Ferhat Arıcan’ın 
başarılarına bu yıl da devam 
ettiklerini, iki sporcunun da Mısır’da 
düzenlenen Artistik Cimnastik 
Dünya Kupası’ndan iki gümüş 
madalya kazanarak döndüklerini 
belirterek başarılarının devamını 
diledi.

Esen ayrıca Kadın Meclis 
üyelerinin nezdinde tüm kadınların 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de 
kutladı.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, EBSO 

Meclisi’nin Mart ayı toplantısında 
yaptığı konuşmasında, toplantıyı 
gerçekleştirdikleri İzQ Girişimcilik 
ve İnovasyon Merkezi’nin bilindiği 
üzere Ege Bölgesi Sanayi Odası, 
İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret 
Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
EGİAD, ESİAD ve İzmir Valiliğinin 
katılımlarıyla kurulan bir merkez 
olduğunu söyledi.

İzmir’in akıl teri
İzQ’nun adının İzmir ve IQ 

kelimelerinin birleşiminden 
geldiğini ifade eden Yorgancılar, 
“Şirketin kuruluş amacı, İzmir 
hinterlandındaki girişimcilik 

ekosistemine katkı sağlamak, 
girişim fikirlerinin ticarileşmesi, 
ulusal ve global arenada yer 
almalarını sağlama, güçlü 
bağlantılar kurarak fon 
kaynaklarıyla bağlantı kurma, 
mentorluk, eğitim, etkinlik, network 
ve benzeri imkanlar sunmak ve 
girişimcilere yönelik fiziki ortamlar 
tahsis etmektir. Büyük şirketlerin 
Ar-Ge ve inovasyon merkezlerini 
İzQ Girişimcilik ve İnovasyon 
Merkezi’nde konumlandırarak onlara 
fiziksel altyapıyı sağlamak, aynı 
zamanda İzmir’deki üniversiteler 
ile bu büyük şirketler arasında bir 
köprü vazifesi sağlayarak nitelikli 
eleman ihtiyacının üniversiteler 
üzerinden karşılanmasını sağlamak, 
üniversitelerin en iyi şekilde 
yetiştirdikleri Ar-Ge personeli ve 

nitelikli personelin büyük şirketler 
bünyesinde proje geliştirmelerinin 
önünün açılması gibi hedefler de 
söz konusu” dedi.

Sağlık OSB’leri vizyonu
Bakırçay Üniversitesi Rektörü 

ile yapılan görüşmelerde İzmir’de 
sağlık teknoparkı ya da sağlık 
teknokenti kurulması, bununla 
ilgili Ar-Ge teknokenti yapılması 
yönünde fikir paylaşımında 
bulunduklarını belirten Yorgancılar, 
“Bu düşüncenin bir sonraki adımı, 
sağlık organize sanayi bölgesi 
olacak. Bu teknoparkta yapılacak 
çalışmalarda ortaya çıkacak 
araştırmaların üretim haline 
dönüşmesi, ülkemizin geleceği 
açısından son derece önemlidir. 
Tarım ihtisas OSB’leri gibi sağlık 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı insanlık 
dramının yanında tüm dünyada ve ülkemizde enerji ve gıda arzı güvenliği başta olmak üzere çok 
sayıda çıkmaza yol açtığını belirterek, “Artan emtia, navlun, enerji ve hammadde fiyatları, yüksek 
enflasyon, düşük büyüme, tedarik zincirlerindeki bozulma, çok kutupluluk, kutupsuz bir dünya 
düzenindeki soğuk savaş süreci ve nükleer silah kullanılması riski gibi noktalar düşünüldüğünde 

bir an önce bu savaşın bitmesi, en büyük arzumuzdur” dedi.

Yorgancılar: 
“Savaşın 

bir an önce 
bitmesi, 

en büyük 
arzumuz”
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OSB’leri kurduğumuz takdirde, 
hatta bunun serbest bölge olması 
durumunda şehrimize ve ülkemize 
büyük avantajlar sağlayacaktır” diye 
konuştu.

Meslek komiteleri
Mart ayı Meclis toplantısının 

gündem maddelerinden birinin 
de EBSO bünyesindeki meslek 
komiteleriyle ilgili olduğunu 
hatırlatan Başkan Yorgancılar, 
“Bilindiği üzere beş binin 
üzerinde üye sayımızın olması 
nedeniyle kanun gereği meslek 
gruplarında değişiklik yapıldı. 42 
meslek komitemiz aynı şekilde 
devam ederken üye sayıları göz 
önüne alınarak 22 tane meslek 
komitemizde birleşme gerçekleşti 
ve 9 meslek komitesine dönüştü. 
Yani 64 olan mevcut meslek komite 
sayımız yeni dönemde 53 olacak. 
Halen 328 kişi olan meslek komitesi 
üye sayımız yeni dönemde 271’e, 
Meclis üyesi sayımız da 132’den 
109’a inecek” ifadesini kullandı.

İzmir İş İnsanları 
Bankacılık Sektör Toplantısı
17 Mart tarihinde EBSO, İzmir 

Ticaret Odası ve İzmir Ticaret 
Borsası işbirliğinde “İzmir İş 
İnsanları Bankacılık Sektör 
Toplantısı” gerçekleştirildiğini 
ve banka müdürleri ile bire bir 
görüşme imkanı bulunduğunu 
belirten Yorgancılar, 30 EBSO 
üyesinin katılım teyidi vermesine 
rağmen 10 üyenin katıldığını 
belirterek bu durumun kendisine 
bankalarda hiçbir üyemizin 
sıkıntısı, problemi olmadığını, 
kredilerle, faizlerle, teminat 
mektuplarıyla, eksper değerleriyle, 
uzun vadeli kredi bulmayla ilgili 
herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını 
düşündürdüğünü dile getirdi. Çok 
sayıda banka genel müdürünün 
yaşanan sıkıntılara çözüm bulmak 
adına söz konusu toplantıya 
katıldığını dile getiren Yorgancılar, 
“Gelen talepler doğrultusunda 
sıkıntılara çözüm alınabiliyor. 

Nitekim bir üyemiz Aselsan ile ilgili 
bir konusunu bana iletti, bunun 
üzerine Aselsan ile irtibata geçtik ve 
bir görüşme ayarlandı” dedi.

İzmir İş İnsanları Bankacılık 
Sektör toplantısında yaptığı 
konuşmada kredi taleplerinin 
bankalarca karşılanmadığını ya 
da daha düşük miktarlarda kredi 
çıktığını dile getiren Yorgancılar, 
“Krediler çok kısa, rotatif, spot bazlı 
veriliyor ve ekspertiz değerleri çok 
farklı çıkıyor, toplantıda bunları 
dile getirdim. Teminat mektubu 
komisyonlarından maksimum 
yüzde 1 alınmasını önerdim. 
Çünkü Bankacılık Kanunu’nda 
yüzde 4’ten fazla ek masraf ve 
komisyon alınamaz deniyor. Bu 
nedenle teminat mektupları için 
de karar alınarak, yüzde 1 veya 1,5 
oranında ücret alınmasını önerdim. 
Ayrıca ihracat için kullandırılan 
döviz ve TL kredilerin kaynağı 
olan mevzuatlarda zorunlu karşılık 
oranlarının da düşürülmesinin 
doğru olacağını dile getirdim 
ve iki gün sonra akaryakıtla ilgili 
hızlıca dönüş yapıldı. Bu vesileyle 
konu için çalışıldığını görmekten 
büyük memnuniyet duydum” diye 
konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşı
İki senedir Meclis toplantılarını 

Zoom uygulaması üzerinden 
yaptıklarını belirten Yorgancılar, 
“Sürekli maske, hijyen, mesafe ve 
vaka sayılarını konuştuk. Çok şükür 
ki günlük vaka sayıları giderek 
azaldı ve artık gündem değişti. 
Ama maalesef bu sefer de Rusya-
Ukrayna savaşını konuşmaya 
başladık. Bildiğiniz gibi TOBB’un 
Moskova’da bulunan alışveriş 
merkezi TOBTİM’in Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevini yürütüyorum. 
Son bir ay içinde altı kere bomba 
ihbarı yapıldı ve bütün AVM’yi 
boşalttık. Köpeklerle yapılan arama 
sonrası ihbar asılsız çıktı. Geçen 
hafta da Türk Hava Yolları’nın 
Moskova-İstanbul uçağı için bomba 
ihbarı yapıldı. Askeri uçaklarla 

İstanbul’a kadar eşlik edilerek ihbar 
yapılan uçak havaalanına indirildi. 
Bütün bunlar alt alta konulduğunda 
Rusya’nın ifadesiyle ‘operasyonun’, 
dünyanın kalan kısmının ifadesiyle 
‘savaşın’ sonucu olarak, her şeyin 
başında insanlıkla ilgili yaşanan acı 
ve dramı görüyoruz. Bombalanan 
şehirlerin yeniden yapılandırılması, 
altyapı da düşünüldüğünde 15 ile 20 
yılı bulacak. Cumhurbaşkanımızın, 
hükümetimizin, Dışişleri 
Bakanımızın bu süreçte göstermiş 
oldukları ılımlı, sağduyulu politika 
son derce başarılıdır, bunu 
belirtmek istiyorum. Özellikle 
iki heyetin Antalya’da bir araya 
gelmesinden sonra dünyanın 
Türkiye’yle ilgili bütün bakış açısı 
farklı bir boyuta taşındı. CDS 
primi düşmeye başladı. Eğer 
Cumhurbaşkanımız iki ülke liderini 
ülkemizde bir araya getirip ateşkes 
kararı çıkartabilirse, Türkiye büyük 
bir gurur ve başarı yaşamış olur. 
Savaşın en kısa sürede son bulması 
en büyük temennimdir” ifadesini 
kullandı.

Savaşla birlikte ülkelerin savunma 
harcamalarının arttığını vurgulayan 
Yorgancılar, “Enerji ve tarımdaki dışa 
bağımlılığın yarattığı bir mağduriyet 
söz konusudur. Enerji ve gıda arzı 
güvenlik riskleri bu süreçte arttı, 
küresel ekonomi yeni bir çıkmazla 
karşı karşıya kaldı. Çünkü şu anda 
sektör bazlı bakıldığında Ukrayna ve 
Rusya’da savaş dolayısıyla herhangi 
bir şekilde üretim söz konusu değil. 
Bu nedenle zorunlu olarak Avrupa 
Birliği’ndeki ülkeler Türkiye’den 
mal temin etmeye başladılar. 
Bu olumsuz durum, ülkemiz için 
fırsata dönüştü. Ama tabi ki bunu 
dillendirmek de zor. Artan emtia, 
navlun, enerji ve hammadde fiyatları, 
yüksek enflasyon, düşük büyüme, 
tedarik zincirlerindeki bozulma, 
çok kutupluluk, kutupsuz bir dünya 
düzenindeki soğuk savaş süreci ve 
nükleer silah kullanılması riski gibi 
noktalar düşünüldüğünde bir an 
önce bu savaşın bitmesi, en büyük 
arzumuzdur” dedi.
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Savaşın etkileri
Yaşanan işgalin ülkemizdeki 

yansımalarını değerlendiren 
Başkan Yorgancılar, “Oradaki 
vatandaşlarımız, Türkiye’deki 
akrabalarına ve arkadaşlarına 
gelmek durumunda kaldılar. 
Doğalgazın yaklaşık yüzde 38’ini 
Rusya’dan, buğdayın yüzde 
78’ini her iki ülkeden alıyoruz. 
Ağırladığımız turistlerin yüzde 
38’i Ukrayna ve Rusya’dan geliyor. 
Bunlar düşünüldüğünde savaşın 
ülkemize yansımaları da ortaya 
çıkıyor. Nitekim petroldeki her 
10 dolarlık artışın cari açığa 
yansıması 4 milyar dolardır. 
Hazine’mize ek yükün gelmesi, 
CDS primimizin yükselmesi, 
borçlanma ve maliyetlerimizin 
artması, Rusya özelinde yapılan 
stratejik anlaşmalar, Rusya ve 
Ukrayna’daki yatırımların belirsizliği, 
bilinmeyen ve artan belirsizliklerle 
yol alma stratejilerinin zorlaşması 
ve jeopolitik risklerin artması 
gibi konular da bu kapsamda 
sayılabilir. Bu arada Suriye’yle ilgili 
görüşülen veya konuşulan hiçbir 
şey olmamasına rağmen, oradaki 
durum da mevcudiyetini koruyor” 
diye konuştu.

Savaşın sanayiciye 
yansıması
İşgal nedeniyle TOBB nezdinde 

yapılacak girişimlere ilişkin EBSO 
üyesi sanayicilerin yaşadığı 
konuları da sıralayan Yorgancılar, 
“Ukrayna ve Rusya’ya ürünlerin 
ihraç edilmesi ve ithal temininde 
sorunlar yaşanırken, siparişlerde 
sektörel farklılıkların azalması 
veya durması, mal ve para 
aktarımında sıkıntılar, alacakların 
tahsil edilememesi, özellikle gıda, 
enerji ve emtia fiyatları başta 
olmak üzere tüm girdi ve çıktılarda 
maliyet artışı yaşanması, nakliyede, 
tedarikte sorunlar yaşanması, 
ücretlerin anormal derecede 
değişiklik göstermesi, ekonomik 
belirsizlik yüzünden vadeli satışların 
kalkması, Ukrayna’dan ihale ile iş 

alanların mağduriyet yaşaması, son 
kullanım tarihli gıda ürünlerinin 
geri dönmesinden kaynaklı ciddi 
problemler meydana gelmesi gibi 
konular söz konusu. Bu bağlamda 
TOBB ve Bakanlık yakın temastadır. 
Mümkün olduğu kadar çözüm 
konusunda çaba sarf ediliyor. 
İhracatçılarımız için Eximbank kredi 
ve sigorta mekanizmalarının da 
etkili şekilde işletilmesi, bu süreçte 
son derece önemlidir” ifadesini 
kullandı.

Ukrayna-Rusya konusundan 
bağımsız olarak, üyelerimizin 
kristal toz şekere istenilen tonajda 
ve fiyatta ulaşamamasına ilişkin 
yapılan girişimler neticesinde 
Bakanlığın açıklaması ile kapasite 
raporları doğrultusunda tüm 
imalatçı firmalara temin garantisi 
verildiği bilgisini veren Yorgancılar, 
halen sıkıntı yaşayan sanayici var 
ise kendisiyle irtibata geçmelerini 
istedi.

Küresel ekonomi 
ve enflasyon
Küresel ekonomide yaşanan 

yüksek enflasyona ilişkin tabloyu 
Meclis üyeleri ile paylaşan 
Yorgancılar, “Halen enflasyon, 
küresel ekonominin artarak 
büyüyen sorunu. Fiyat artışları 
tüm dünyada son 30 ile 40 yılın 
en yüksek seviyelerine geldi. 
‘Enflasyon geçici’ diyen FED 
Başkanı Powell dahi enflasyonu 
düşürme planları kapsamında 
faiz artırımını zorunlu görme 
noktasına gelmiş durumda. Tek 
haneli enflasyon oranları karşısında 
Türkiye yüzde 54,4 enflasyon 
oranıyla Arjantin’i de geçerek 
dünyada yedinciliğe, G20’de ise 
birinciliğe yükseldi. Diğer yandan 
küresel gıda fiyatları rekor kırmaya 
devam ediyor. Şubatta yıllık yüzde 
21, aylık yüzde 11 oranında artan 
gıda fiyatları son 11 yılın en yüksek 
artışını kaydetti. Türkiye’de ise bu 
oran yüzde 64,5 seviyesinde. 2022 
Şubat ayı itibarıyla ABD Merkez 
Bankası FED, enflasyonu referans 

göstererek 25 puan faiz artırımına 
gitti. Devam eden süreçte de 
yüksek ihtimalle 50 puan artırımla 
yola devam edilmesi bekleniyor” 
dedi.

Kur korumalı mevduat
Sanayicinin en çok sıkıntı 

duyduğu konuların başında 
maliyetlerin yer aldığını 
vurgulayan Yorgancılar, “Maliyetler 
değerlendirilirken özellikle elektrik 
ve doğalgaz ilk sırada yer alıyor. 
Enerjiye yapılan yüzde 30’luk zamla 
enflasyonu düşürmek mümkün 
olmayacaktır. Zira bu artışlar 
maliyetlere yansıyacak, dolayısıyla 
mevcut sistemi değiştirmemiz 
gerekiyor. 23 Aralık 2021 tarihinde 
11,64’lük kur ile başlatılan kur 
korumalı mevduatın ilk üç aylık geri 
dönüşleri 14,82’lik kur üzerinden 
gerçekleştirildi. Havuz, 270 milyar 
TL’si Hazine destekli kur korumalı 
mevduat ve 321 milyar TL’si 
TCMB destekli dövizden/altından 
dönüşümlü kur korumalı mevduat 
olmak üzere toplam 591 milyar 
TL büyüklüğe ulaştı. Bir milyonun 
üzerinde hesap sahibi, tasarruflarını 
kur korumalı mevduat şeklinde 
değerlendirdi. Yapılan hesaplamada 
100 bin TL yatıranların üç ayın 
sonunda ek kazançlarının 27,5 bin 
TL olduğu görülüyor. Bunun 4 bin 
500 lirasını mevduat faizi nedeniyle 
banka, 23 bin lirasını da Hazine 
karşılayacak. Toplamda ise Hazine 
ve Merkez Bankası’na yük, 40-70 
milyar lira civarında olacak” diye 
konuştu.

Yeni KOBİ tanımları
Küçük ve orta ölçekli 

işletmelerin tanımında yapılan 
son düzenleme ile 17 Mart 2022 
tarihinde limitlerin yeniden 
belirlendiğini hatırlatan Yorgancılar, 
“Buna göre 10 kişiden az yıllık 
çalışan istihdam eden ve yıllık net 
satış hasılatı veya mali bilançodan 
herhangi biri 5 milyon TL’ye 
kadar olanlar mikro işletme; 50 
kişiden az yıllık çalışan istihdam 
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eden ve yıllık satış hâsılatı 
veya mali bilançosundan 
herhangi biri 50 milyon 
TL’ye kadar olanlar küçük 
işletme; 250 çalışandan az 
istihdam rakamı ve yıllık 
satış hasılatı veya mali 
bilançosundan herhangi biri 
250 milyon TL’ye kadar olan 
işletmeler orta büyüklükteki 
işletme olarak sınıflandı. 
Bu rakamlar, devlet 
bankalarının KOBİ’lere 
kullandırdığı kredilerde 
aranan şartlar anlamında 
gerekli olacak” ifadesini 
kullandı

Yorgancılar, bağımsız 
bir firmaya 2020’den 
2021 sonu itibarıyla memnuniyet 
anketi yaptırdıklarını belirterek 
memnuniyet seviyesinin 4,16 
rakamlarına geldiğini söyledi. 
Yorgancılar destek ve katkıları 
için hem Meclis üyelerine hem 
de Yönetim Kurulu üyelerine 
teşekkür etti. Yorgancılar ayrıca 
konuşmasında Çanakkale Zaferi’nin 
107. yıldönümü vesilesiyle Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah 
arkadaşlarını saygıyla andığını 
söyledi.

Yorgancılar konuları 
değerlendirdi
EBSO Meclisi üyesi sanayicilerin 

gündeme getirdiği konuları da 
değerlendiren Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, Barış 
Erel ile aynı konulara değindiklerini 
belirterek aynı duyguları paylaşmış 
olmaktan büyük mutluluk 
duyduğunu söyledi.

Mustafa Sivridağ’ın gündeme 
getirdiği meslek grupları ile ilgili 
yapılan çalışmanın EBSO’nun 
yetkisi dahilinde olmadığını 
vurgulayan Yorgancılar, 3 Haziran 
2012 tarih, 28312 numaralı Resmi 
Gazetede yayınlanan “Odalarda 
Mesleklerin Gruplandırılması 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik” 
gereği uygulamaya koymak 

zorunda oldukları bir çalışma 
olarak değerlendirilmesi gerektiğini 
belirtti. Yorgancılar, söz konusu 
yönetmelikte bulunan, “Bir meslek 
grubu kurulabilmesi için, kurulması 
düşünülen meslek grubu üye 
sayısının 5001-10000 üyesi olan 
odalarda en az 100 olması şartı 
bulunduğunu”, “Meslek grubu 
kurulabilmesi için gereken asgari 
üye sayıları, yönetim kurulunun 
teklifi üzerine meclisin üye tam 
sayısının salt çoğunluğunun kararı 
ve Birliğin onayı ile iki katına kadar 
arttırabilir; sanayi odalarına, deniz 
ticaret odalarına ve ticaret ve sanayi 
odalarının sanayici niteliğindeki 
üyelerine münhasır olmak üzere 
meslek grubu kurulabilmesi 
için gereken asgari üye sayıları 
yönetim kurulunun teklifi üzerine 
meclisin üye tam sayısının salt 
çoğunluğunun kararı ve Birliğin 
onayı ile üçte bir oranında 
indirilebilir” hükümlerini hatırlattı 
ve bu çerçevede EBSO’nun mevcut 
faal 5302 üyesinin bulunduğu 
dikkate alınarak, TOBB tarafından 
yayımlanan rehbere uygun olarak 
gruplandırma yapıldığını söyledi. 
Söz konusu yasanın tüm oda ve 
borsaları kapsadığının altını çizen 
Yorgancılar, “Bu açıdan NACE 
Kodlarını göz önüne alarak bazı 
meslek komitelerinde birleştirmeler 
yaptık. Mustafa Sivridağ’ın ifade 

ettiği üzere çok sesliliği ben 
de çok isterim. Zaten içinde 
bulunduğumuz dönemde bu 
kadar çok Meclis üyesine sahip 
başka bir oda da bulunmuyor. 
Ama maalesef yasanın gereğini 
yapmak durumundayız” dedi.

Yorgancılar, Davut Yanık’ın 
vergi dairesi ile ilgili yaşadığı 
sıkıntı için Kemalpaşa Vergi 
Dairesi Başkanıyla görüşeceğini 
söyledi.

Erdoğan Çiçekçi’nin geri 
dönüşüm ile ilgili bahsettiği 
konunun çok önemli olduğunu 
belirten Yorgancılar, “Mayıs’ta 
gerçekleşecek WeCycle fuarının 
duyurusunu daha önceki Meclis 
toplantılarında dile getirdim.  

Dünyadaki döngüsel ekosistemde 
atığın problem mi, yoksa kaynak mı 
olduğunun çok iyi değerlendirilmesi 
gerekiyor. Birinin atığı, başka 
birinin ana maddesidir. Bu durum 
düşünülerek atıkların ayrıştırması 
ve doğru merkezlerde stoklanarak 
geri dönüşümün sağlanması önem 
arz ediyor. Bu bağlamda meslek 
komiteleri ile çalışarak lojistik 
merkezinin üst kısmında 800 
dönüme yakın alanın organize 
sanayi bölgesi yapılması için 
girişimde bulunduk, ama genişleme 
sahası olması gerekçesiyle 
Bakanlıkça uygun görülmedi. 
Konuya ilişkin düşüncelerimizi İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı ile de 
paylaştık ve olumlu yanıt aldık. Eğer 
atık OSB kurabilirlerse İzmir’in en 
büyük sorunlarından bir tanesini 
daha çözüme ulaştırmak adına adım 
atmış olacağız” diye konuştu.

TOBTİM’in eski Başbakanlardan 
Tansu Çiller zamanında temeli atılan 
bir alışveriş merkezi olduğunu ve bu 
merkezin Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevini yürüttüğünü dile getiren 
Yorgancılar, gayrimenkulü TOBB’a 
ait olan ve yabancı firmaların 
ofislerinin bulunduğu dört katlı 
alışveriş merkezinin yüzde 
doksanlarda olan doluluk oranının 
savaştan dolayı maalesef şu anda 
yüzde 50’ye indiğini söyledi.
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Barış Erel
Savaşın etkileri
EBSO Meclis Üyesi Barış 

Erel, Rusya-Ukrayna savaşının 
Türkiye açısından önemli riskler 
ve olumsuz etkiler yarattığının 
herkesçe bilindiğini belirterek 
“Ülkemiz tarımsal ürün tedarikinden 
ihracatına, enerjiden hammaddeye 
birçok alanda iki ülkeyle de 
önemli ilişkilere ve turizm sektörü 
açısından güçlü bağlara sahiptir. 
2021 yılında Rusya’yla 5,8 milyar 
dolar ihracatımız, 29 milyar dolar 
ithalatımız olmak üzere 34,7 
milyar dolarlık ticaret hacmimiz 
var. Ukrayna ile 2,9 milyar dolar 
ihracatımız, 4,5 milyar dolar 
ithalatımız olmak üzere 7,4 milyar 
dolarlık ticaret hacmimiz söz 
konusu. Rusya başta doğalgaz 
olmak üzere enerji alanında ve 
tarım ürünlerinde çok önemli 
tedarikçilerimiz arasında yer 
alıyor. Aynı şekilde Ukrayna da 
tarım ve demir-çelik ithalatımızda 
önemli bir tedarikçimiz. Özellikle 
buğday ithalatımızın yüzde 
80’inden fazlasının bu ülkeden 
yapıyoruz. Enerjide Rusya’dan 
ithal edilen petrol, doğalgaz ve 
kömüre bağımlılık oranımız yüzde 
26’yla epey yüksek seviyelerde 
bulunuyor. Buna bağlı olarak ithal 
enerji girdilerinde yüzde 20’lik 
kesinti yaşanması durumunda dahi 
Türkiye yüzde 2,1 oranında üretim 
kaybıyla etkilendi ki Litvanya ve 

Yunanistan’ın ardından dünyada 
en çok etkilenen üçüncü ülke 
durumuna geldik. 2021 yılında 
Rusya’dan 4,7 milyon, Ukrayna’dan 
2,1 milyon turist ülkemizi ziyaret etti. 
Rusya en fazla turist ağırladığımız 
ülke olurken, üçüncü sıradaki 
Ukrayna’dan gelen turist sayısı son 
beş yılda neredeyse iki katına çıktı. 
Rakamların da gösterdiği üzere 
savaş ortamı, bu ülkeyle olan ticaret 
ve turizm hacmimizi daraltacak, 
tedarik zincirimizi aksatacak, gıda 
ve enerji faturamızı artıracak ve 
cari dengeyi olumsuz etkileyecek. 
Bu durumun ihracatta yeni rekorlar 
kırarak cari fazla verme hedefiyle 
yola çıkan ve yüksek enflasyonla 
mücadele etmek isteyen hükümetin 
en önemli hedeflerinden biri olması 
gerekiyor” dedi.

Enerji başta olmak üzere 
birçok alanda tedarik kanallarının 
çeşitlendirilerek Türkiye’nin tedarik 
zinciri güvenliğinin güçlendirilmesi 
gerektiğini belirten Erel, “Yerli ve 
temiz enerji kaynaklarına dayalı 
üretimin desteklenmesi ve enerji 
verimliliğinin arttırılması kritik 
önem taşıyor. Başta ayçiçeği ve 
yem bitkileri olmak üzere ülkemiz 
için son derece stratejik olan 
tarım ürünlerinin ithalat ve üretim 
politikasının yeniden gözden 
geçirilerek, gelecek yıllar için çok 
daha güçlü tarımsal politikalar ve 
üretim stratejilerinin oluşturulması 
gerekiyor” diye konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşının, 
Avrupa’nın bu süreçte kilit rol 
oynayan Türkiye’ye ne kadar 
ihtiyaç duyduğunu ortaya koyması 
açısından bir kere daha öğretici 
olduğunu dile getiren Erel, “En 
büyük ihracat pazarımız olan 
Avrupa Birliği pazarından hak 
ettiğimiz payı almamız için, 
Avrupa Birliği’yle sürdürülebilir 
takvimi ve kesin sonuçları olan 
samimi bir ilişkiyi yeniden tesis 
etmemiz, belirsizlikleri ortadan 
kaldırmamız gerekiyor. Başta 
Asya-Pasifik Bölgesi olmak üzere 
dünya genelinde bölgesel serbest 
ticaret anlaşmaları yaygınlaştı. 
Bu anlaşmalar, ticaret blokları 
oluşturarak anlaşma kapsamı 
dışındaki ülkeler için ticareti 
daha da zorlu hale getirdi. En 
fazla serbest ticaret anlaşması 
imzalayan taraf ise Avrupa Birliği 
oldu. Avrupa Birliği firmalarıyla 
üçüncü pazarlarda eşit koşullarda 
rekabet edebilmek için Türkiye’nin 
de serbest ticaret anlaşması 
müzakerelerini münferit ya da 
eşzamanlı yapması şarttır” ifadesini 
kullandı.

Özellikle fosil yakıtlarda 
yaşanan anormal fiyat artışlarının, 
yinelenebilir enerjinin kritik 
önemini gözler önüne serdiğini 
vurgulayan Erel, “Yaşanan süreçte 
sürdürülebilirliğin dünyanın 
geleceği açısından ne kadar değerli 
olduğunu bir kez daha gördük. 

Sanayicinin gündemi 
savaş ve ekonomi

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclisi Üyesi sanayiciler, EBSO Mart ayı Meclis toplantısında 
Rusya-Ukrayna savaşının etkileri, sicil affı, yüksek kur, enflasyon, artan maliyetler ve geri 

dönüşüm konularını gündeme getirdiler.
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Avrupa Birliği, başta 
sınırda karbon vergisi 
olmak üzere ülkemizi 
ve sanayimizi yakından 
ilgilendiren birçok 
düzenlemeyi hayata 
geçirdi. Türkiye’nin 
de bu konuda 
zaman kaybetmeden 
sanayimiz başta olmak 
üzere tüm sektörleri 
destekleyecek şekilde 
yeni düzenlemeleri 
kurgulaması çok 
önemlidir” dedi.

Her zaman 
olduğu gibi bilime, akla, adalete, 
demokrasiye gereken önemi 
vereceğimizi umut ettiğini söyleyen 
Erel, bunun ne anlama geldiğini, 
özellikle bir gecede savaş kararı 
alan tek adam yönetiminin nelere 
mal olduğunu tekrar gözden 
geçirerek anlayabileceklerini ifade 
etti.

Mustafa Sivridağ
Firmalar için 
sicil affı konusu
EBSO Meclis Üyesi Mustafa 

Sivridağ, Meclis gündeminin 
beşinci maddesinde görüşülecek 
olan meslek grupları konusu ile 
ilgili düşüncelerini dile getirmek 
üzere söz aldığını belirterek 
“Meslek komitelerini tekrar 
değerlendirme noktasında sanayi 
odalarının, ticaret odalarının daha 
çok tabana yayılması gerektiğini 
düşünüyorum. Üstelik ‘tek adam’ 
düzenini eleştirirken yapılacak yeni 
düzenleme ile 132 olan meclis üye 
sayımız, 200’e çıkmasını beklerken 
ne yazık ki 109’a düşüyor. Aşındırıcı 
Ürünler, Diğer Metal Dışı Mineraller 
ve Kompozit Sanayi, Kuyumculuk 
ve İmitasyon Ürünler Sanayi 
ile birleştirilerek yeni bir grup 
oluşturuluyor. İki farklı sektörün 
birleştirilmesini hiç mantıklı 
bulmuyorum. Konu oylanmadan 
önce bir kez daha değerlendirilmesi 
gerektiğini düşünüyorum. Çok sesli 

olmaktan zarar gelmez, kendim için 
bu Mecliste yer almanın bir fırsat 
olduğunu düşünüyorum ve bunun 
diğer sanayicilerin de elinden 
alınmasını istemiyorum” dedi.

Türkiye Bankalar Birliği ile 
düzenlenen toplantıya katıldığını 
ifade eden Sivridağ, “Gerçekten 
çok güzel ve verimli bir çalışma 
gerçekleştirildi. Birebir herkesin 
sıkıntısı dinlendi. Toplantıda bütün 
esnaf ve sanayicinin sicil affından 
yararlandırılmadığını, çok uzun 
zaman önce gerçekleşen bir olayın 
üzerinden yıllar geçse de kara bir 
leke gibi firmanın adına yapışıp 
kaldığını dile getirdim. Ama bunu 
söylediğimde, hemen dakikalar 
içinde firmamın geçmişinin dökümü 
alındı. Sicil affını dile getirirken 
amacım kredi almak değildi; sadece 
13 yıl önce yazılan bir çek nedeniyle 
firmamın kara listeden çıkarılması 
gerektiğini dile getirmekti. Bütün 
sanayicilerin en büyük sorunu, 
teminat eksikliği kadar sicil affıdır. 
Bu affın uygulamaya konulmasını 
temenni ediyorum” ifadesini 
kullandı.

Davut Yanık
Kur ve maliyet konuları
EBSO Meclis Üyesi Davut Yanık, 

üretimde elektrik ve doğalgaz 
zamları nedeniyle özellikle yassı 
mamullerde yüksek fiyat artışları 
yaşandığını belirterek “Bu 
artışlar ihracatçıları çok zorluyor. 

Yaşadığımız durumu, aynı havayı 
soluduğumuz için yurt içindeki 
müşterilere aktarabiliyoruz, ama 
yurtdışındaki müşterilere bunu 
izah edemiyoruz. Sac ve metali 
dolarla alıyoruz, ama Avrupa’ya 
ihracatı euro ile gerçekleştiriyoruz. 
Burada bir sıkıntı yok, fakat TL 
lazım olduğunda kurlardaki parite 
nedeniyle sıkıntı yaşıyoruz. Arbitraj 
yaptığımızda kurdan çok fazla kayıp 
yaşıyoruz. Bunun ne kadar devam 
edeceğini, bir iyileştirme yapılıp 
yapılmayacağını bilemiyoruz” dedi.

Herkes gibi savaşın en kısa 
sürede bitmesini istediklerini 
ifade eden Yanık, “Savaş devam 
ederken Avrupa’yla Rusya 
kopukluk yaşayacağı için ülkemiz 
devreye girecek. Rusya’ya iş 
yaparken rubleyle nasıl ticareti 
yönlendireceğimizi, nasıl fiyatlama 
yapacağımızı, para transferinin 
nasıl gerçekleşeceğini bilemiyoruz. 
Bu konuda Odamızın bir çalışma 
yaparak, bizi bilgilendirilmesini 
istiyoruz” diye konuştu.

İnşaat yaptıkları için yatırım 
teşvikli KDV alacaklarının çok 
olduğunu vurgulayan Yanık, “İşin 
kendi içerisinde bunu mahsup 
edebiliyoruz, ama KDV’leri 
alamıyoruz. Sigortaya teminat 
mektubu verdiğimizde vergi 
dairesine düşecek diye 7-8 ay 
bekliyoruz ama parayı alamıyoruz. 
Tek seferde ödenemiyorsa bile belli 
taksitlerle de ödeme yapılabilir. 

Davut
Yanık

Mustafa
Sivridağ

Barış
Erel
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Odamızın bu konuda 
girişimde bulunmasını 
rica ediyorum” ifadesini 
kullandı.

Hayrullah Sorkun
TOBTİM
EBSO Meclis Üyesi 

Hayrullah Sorkun, 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin 
Rusya’daki mağazasını 
ne zaman açtığı, 
kimlerin mallarının teşhir 
edildiği ve buraya nasıl 
mal gönderebilecekleri 
konusunda bilgi talep etti.

Murat Kurtalan
240 KW ve üstü teşvik 
alamayacak
EBSO Meclis Üyesi Murat 

Kurtalan, bir önceki Meclis 
toplantısında yaptığı konuşma 
nedeniyle yanlış anlaşılmak 
istemediğini belirterek “Yeşil 
mutabakatın büyük faydası 
olacağını herkes kabul ediyor. Ama 
devletin 240 KW ve üstü olanlara 
teşvik vereceğini söylemesiyle 
önümüze ulaşılması zor bir çıta 
konulmuş oldu. Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin 1 milyon 300 bin 
üyesi var ve bunun yaklaşık yüzde 
98’i 50 ve altında işçi çalıştıran 
firmalardır. Bu durum göz önüne 
alındığında, devletin koyduğu baraj 
nedeniyle teşvikten yüzde 90’ın 
üzerinde firma faydalanamayacak” 
dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın MESEM 
ile ilgili 4 ile 24 ay arasında süre ile 
ortaokul mezunu 30 yaş ve üstü 
işsizlere meslek öğretip iş hayatına 
kazandırmayı hedeflediğini belirten 
Kurtalan, “Ancak bunun sonucunda 
yıllardır meslek liselerine öğrenci 
bulamamaktan yakınırken, bu 
tarz projeler nedeniyle aileler 
çocuklarını hiç meslek lisesine 
göndermeyecek. Çünkü bu kadar 
kısa sürede meslek öğrenilebiliyorsa 
okula gitmeye ne gerek var şeklinde 

düşünebilecekler” diye konuştu. 
18 Mart Çanakkale Zaferini 

kutlayarak Mustafa Kemal’i ve 
bütün şehitleri minnetle andığını 
söyleyen Kurtalan, Ramazan 
ayının ülkemize ve dünyaya barış 
getirmesini temenni etti.

Erdoğan Çiçekçi
Geri dönüşüm sanayisi
EBSO Meclis Üyesi Erdoğan 

Çiçekçi, dünyada hammadde 
teminiyle ilgili çok ciddi zorluklar 
yaşandığını belirterek çözüm 
noktasında geri dönüşümlü 
hammaddelerin kullanımına çok 
ciddi değer verildiğini söyledi. 
Çiçekçi, “Kağıt sektöründe 
ormandan kaynaklanan yatırımlar 
hemen hemen durmuş vaziyette. 
Demir-çelikte cevherden 
hammadde elde etmek de durma 
noktasına geldi. Cam sektöründe de 
durum aynı. Türkiye, geri dönüşüm 
konusuna çok olumlu bakıyor; 
karbon ayak izi açısından, çevre 
kirliliği açısından değerlendiriliyor. 
Bu noktada TOBB, odaların bütün 
meslek komitelerini geri dönüşümle 
ilgili neleri nasıl kullanabiliriz 
noktasında çalışma yapılması için 
harekete geçirebilir. Çünkü bu 
günlük değil, çok ciddi bir konudur” 
dedi.

Ülkemizde yaklaşık iki ay 
önce AB fonu kaynaklı yapılan 
araştırmada İzmir’in pilot bölge 
seçilerek, mikro plastiklerin 

vücudumuzda nasıl dağıldığının 
incelendiğini belirten Çiçekçi, 
“Yine yapılan bir araştırmada, 
kanda ilk defa plastik bir maddeye 
rastladı. Olaylara bakarken, bir 
anda geri dönüşümün bütün 
maliyetler içerisinde çok önemli 
bir yer tuttuğunu gördüğümüzde 
çok geç kalmamak adına konuya 
ehemmiyet vermemiz gerekiyor. Bu 
konuda Sayın Ender Yorgancılar’ın 
özellikle İZFAŞ Yönetim Kurulundaki 
desteği ile 11 Mayıs’ta açılacak 
ve üç gün sürecek geri dönüşüm 
ve çevre fuarı gerçekleştirilecek. 
Buraya gelebilecek, yeni yeni pazar 
yaratacak alıcıların olabileceği 
düşüncesiyle, firmaların bu tip 
fuarlara katılım göstermeleri 
gerektiğini belirtmek istiyorum” 
diye konuştu.

Yaklaşık üç ay önce Mazhar 
Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Müdüründen birkaç plastikçi 
arkadaşı ile birlikte davet aldıklarını 
dile getiren Çiçekçi, “Çırak 
yetiştirebilmek adına eğitimde 
bir değişiklik yapıldığı hususunda 
okul müdürü bizi bilgilendirdi. 
Buna göre bazı meslek liselerinin 
bölümler halinde Milli Eğitim 
Bakanlığıyla anlaşma yaptıklarını, 
14 ile 17 yaş arasında lise birinci 
sınıftan terk veya yatay geçiş 
yapabilen, ailesi tarafından kabul 
edilmek kaydıyla haftada bir gün 
okul eğitimi, dört gün iş yerinde fiili 
çalışmayla ve maaşı asgari ücretin 
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Erdoğan
Çiçekçi

Murat
Kurtalan

Hayrullah
Sorkun
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yarısı gibi bir ödenekle öğrenciyi 
yetiştirerek birinci yılın sonunda 
gerçekleştirilecek sınavla çırak, 
sonrasında usta ve kalfa yapılarak 
mezun olmalarının sağlanacağını 
anlattı. En önemlisi ise, bu eğitimin 
ardından bu çocukların lise 
diplomalarının olacağını dile getirdi. 
Dört yıl müddetle öğrencilerin her 
türlü SGK primlerinin ödeneceği 
uygulamaya katılmak isteyenlerin 
okula müracaat edebileceğini 
belirtti” ifadesini kullandı.

EBSO’da yeni meslek 
grupları kabul edildi
EBSO Meclisi, 3 Haziran 2012 

tarih, 28312 numaralı Resmi 
Gazetede yayınlanan “Odalarda 
Mesleklerin Gruplandırılması 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik” 
gereği uygulanması zorunlu olan 
meslek grupları düzenlemesini Mart 
ayı toplantısında gerçekleştirdi. 
Buna göre 42 meslek komitesi aynı 
şekilde devam ederken üye sayıları 
göz önüne alınarak 22 meslek 
komitesi, gerçekleştirilen birleştirme 
ile dokuz meslek komitesine 
dönüştü. Böylelikle EBSO’nun 64 

olan mevcut meslek komitesi sayısı, 
yeni dönemde 53 olacak. Halen 328 
kişi olan meslek komitesi üye sayısı 
yeni dönemde 271’e, Meclis üyesi 
sayısı da 132’den 109’a inecek.

EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, 
Mart ayı Meclis toplantısında meslek 
grupları ile ilgili Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’nın 23.03.2022 tarih, 
3134 sayılı tezkeresini okutarak 
üyelere söz verdi.

Konuyla ilgili söz alan Murat 
Kurtalan, Soğutma ve Havalandırma 
Sanayi Meslek Komitesi’nde yer 
alan, “Havalandırma” ifadesinin 
içerik ve anlam olarak çok uygun 
olmadığını belirterek “Soğutma 
ve İklimlendirme Sanayi” olarak 
düzenlenmesini önerdi. 

Hüseyin Vatansever, Kurtalan’a 
katıldığını belirterek söz konusu 
komitenin isminin “Endüstriyel 
İklimlendirme ve Soğutma Sanayi” 
olarak düzenlenebileceğini, zira 
tesisat sanayide tüm çabalara 
rağmen üye sayısını artıramadıkları 
için tesisatçıları da ifade edecek 
bir tabirin daha uygun olacağını 
söyledi. Vatansever ayrıca 
yenilenebilir enerji ile ilgili de bir 
grup oluşturulması ya da mevcut 

gruba uyan gruplara da aynı şekilde 
yaklaşılmasının faydalı olacağını 
söyledi.

Osman Öz, Kuru Meyve ve 
Sebze İşleme Sanayi Meslek 
Komitesinin adının Meyve ve Sebze 
İşleme Sanayi olarak değiştirildiğini, 
Türkiye’de kuru meyve ihracatının 
Ege Bölgesi’nden yapıldığı göz 
önüne alındığında “kuru” ifadesinin 
kalmasının daha doğru olduğunu 
vurguladı.

Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, söz konusu sektörün 
NACE kodu faaliyetinin tanımının 
‘dondurulmuş veya kurutulmuş 
meyve ve sebze’ olarak geçtiği için 
kod faaliyet adı neyse onu yazmak 
durumunda olduklarını söyledi. 
Meslek gruplarına ilişkin listenin 
Meclis ile paylaşılması öncesinde 
üyelerin dağılımları, NACE kodları 
ile ilgili herhangi bir hata olmaması 
adına ön kontrol yaptırdıklarını 
vurgulayan Başkan Yorgancılar 
“Çünkü Meclisimizde onaylanıp 
TOBB’da onaylanmaz ise tekrar 
Meclis kararı almamız gerekir, o 
nedenle TOBB’a danışıp uygun olur 
ise isim değişikliği yapabiliriz” diye 
konuştu.

MECLİS
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Cengiz Ünerdem, 19, 50 ve 51. 
grupların birleştirilerek, ‘40. Grup 
Soğutma ve Havalandırma Sanayi’ 
haline getirildiğini, ancak bunun 
son derecede dar kapsamlı bir 
unvan olduğunu dile getirdi ve 
uygun görülür ise üç grubun bir 
araya gelip isim konusunu revize 
edebileceklerini söyledi. 

Genel Sekreter Mustafa 
Kalyoncu, Meclis kararını 29 Mart 
Salı günü TOBB’a göndermek 
durumunda olduklarını, bu şekilde 
altı aylık sürenin başlayabileceğini, 
ayrıca TOBB’un uygunluğunu 
alamazlar ise bir sonraki seçimlerde 
Meslek Gruplarının TOBB’un isteği 
doğrultusunda seçime gitmek 
durumunda kalacaklarını ve bugün 
yaptıkları çalışmanın bir anlamının 
bulunmayacağını belirtti.

Gürcan Karadede, Ünerdem’in 
dile getirdiği üzere 40. Grup 
Soğutma ve Havalandırma 
Sanayi isminin yeterli olmadığını 
düşündüğünü, bu konuyu çözmek 
için 2-3 gün müsaade edilip 
edilemeyeceğini sordu ve çok 
kalabalık bir grup olduğu göz 
önüne alınarak 40. Grubun bölünüp 
iki grup olmasını önerdi.

Metin Akdaş, TOBB’da 
soğutma ve iklimlendirme içinde 
mekanik tesisatçıların da temsil 
edildiğini belirterek genel adıyla 
‘iklimlendirme sektör meclisi’ olarak 
geçtiğini, bu bağlamda Soğutma 
ve İklimlendirme Sanayi olarak 40. 
Grup isminin revize edilebileceğini, 
zira “Havalandırma” ifadesinin çok 
dar kaldığını belirtti.

Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, TOBB Odalar Müdürü 
Volkan Tufan’ın aranarak Soğutma 
ve İklimlendirme Sanayi isminin 
uygun olup olmadığının sorulmasını 
istedi. Gerçekleştirilen görüşmede 
uygunluğun alınması üzerine 
40. grubun isminin Soğutma, 
İklimlendirme ve Tesisat Sanayi 
olarak revize edilmesi yönünde 
onay alındı.

Kenan Lider, 43. Grup Kalıp, 
Hırdavat ve El Aletleri Sanayi 

Meslek Komitesinin birleşme sonucu 
31. Grup Metal Ürünler Sanayi 
olduğunu, ancak kalıp konusunun 
bütün sektörlerde başı çeken 
önemli bir unsur olduğu için 31. 
Grup isminin Kalıp ve Metal Ürünleri 
Sanayi olarak düzeltilebileceğini 
söyledi.

Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, birleşen grupların 
NACE kodlarına bakıldığında 
neticede metal işi yapıldığını, 
kendi firmasının da kalıpta metal el 
aletleri yaptığı için bu grupta yer 
aldığını, o nedenle 
ana konu metal 
olduğu için grup 
adının uygun 
olduğunu söyledi.

Haluk 
Tezcan, 7. Grup 
Tahıl ve Fırın 
Ürünleri Sanayi 
ismine “un” 
kelimesinin de 
dahil edilmesinin 
doğru olacağını 
söyledi. Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, 
TOBB ile görüşüp 
ilave edeceklerini 
söyledi.

Hüseyin 
Vatansever’in 
‘yenilenebilir 
enerji’ adı altında ayrı bir 
grup açılmasını talep etmesi 
üzerine Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, yeni grup 
oluşturabilmek için 70 tane 
yenilenebilir enerji üretimi yapan 
firmanın olması gerektiğini 
söyledi. Vatansever’in 70 firmanın 
bulunduğunu ifade etmesi üzerine 
Yorgancılar, “70 firma olsa dahi, bu 
firmaları mevcut gruplarından alıp, 
yenilenebilir enerji grubu kurup 
buraya dahil ettiğimizde diğer 
grubun üye sayısı azalacağından 
bu sefer oradaki üyelerin başka 
bir grup ile birleşmesi gerekecek. 
Ayrıca vergi dairesinde kayıtlı NACE 
kodunun da önemli olduğunun 

unutulmaması gerekiyor” dedi.
Konuşmaların ve ortaya konan 

görüşlerin ardından Meclis Başkanı 
Salih Esen, kişilerin vergi dairesine 
bildirmiş olduğu NACE kodunun 
gerçeği yansıtmayışı nedeniyle 
gruplarda yer alan sanayicilerin 
ortak noktada buluşamadığı yerler 
olduğunu belirterek, bu sıkıntının 
da en kısa sürede giderilmesini 
temenni etti. EBSO meslek grupları 
listesinin düzenlenmiş hali, oy 
çokluğuyla kabul edildi.

EBSO binaları sunumu
Ege Bölgesi Sanayi Odası Mart 

ayı Meclis toplantısında, EBSO’nun 
1974’den beri hizmet verdiği, ancak 
30 Ekim 2020 İzmir depreminin 
ardından boşaltmak zorunda 
kaldığı binasının yerine yapılması 
planlanan EBSO Business Center 
için sunulan projelerden üçünün 
sunumu gerçekleştirildi. Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
hizmet binasının ne şekilde ve nasıl 
değerlendirileceği hususlarında 
çalışma yapmak üzere EBSO 
Bina Komisyonu kurulduğunu 
hatırlatarak “Yapılan çalışmalar 
neticesinde altı mimarlık firması 
projelendirme yaptı. Komisyon 

Muhsin
Dönmez
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projeleri inceleyerek üç projeyi 
Meclise sunulmak üzere seçti” dedi.

Ardından Beset Mimarlık, Epig 
Mimarlık ve Ay Yapı’nın hazırladığı 
projelerin sunumları gerçekleştirildi.

Sunumların ardından söz alan 
Yönetim Kurulu başkan Yardımcısı 
Muhsin Dönmez, EBSO Bina 
Komisyonunun yapmış olduğu 
çalışmalar neticesinde izlenen 
proje sunumlarının hazırlandığını 
belirterek “Bu sunumlar için 
herhangi bir bedel ödemedik. 
Firmalar, EBSO ile çalışabilmek 
adına bu projeleri bedelsiz 
hazırladı. Bu bağlamda kat 
yüksekliği, otopark, oda sayısı gibi 
konuların üzerinde durulmasına 
şu anda gerek yoktur. Çünkü 
yükseklikler ve kat adetleri, zaten 
belediyenin bize tanıdığı imar 
haklarına göre gerçekleşecek. 
Çalışılacak firma belirlendikten 
sonra proje üzerinde istediğimiz 
gibi revizyon yapabileceğiz. Burada 
önemli olan nokta, Odamıza ve 
İzmir’in siluetine yakışacak bir 
binanın yapılmasıdır” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar da Dönmez’in 
konuyu gayet net açıkladığını 
belirterek “Çok güzel ve değerli 
bir yerimiz var. Şu anda nasıl bir 
bina yapılacağı konusunda karar 

alınması doğru olmayacaktır. Bu 
binanın geleceğiyle ilgili proje 
seçimi, finansmanı, yapımı gibi 
konulara yeni Meclisin karar 

verip, çalışmaları yeni Yönetim 
Kurulu’nun yapmasının daha doğru 
olacağını düşünüyorum” diye 
konuştu.
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Remzi Kocakıran’ı kaybettik
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda 1981 
ile 1983 yılları arasında Meclis Üyeliği 
yapan Remzi Kocakıran vefat etti. İzmir 
iş dünyasının duayenlerinden olan ve 
uzun yıllar boyunca çeşitli kurumlarda 
başkan, yönetim kurulu üyesi ve meclis 
üyesi olarak görev yapan Kocakıran 
93 yaşındaydı. Kocakıran’ın cenazesi, 
Alsancak Hocazade Camii’nde 5 
Nisan Salı günü öğle vakti kılınan 
cenaze namazının ardından Kokluca 
Mezarlığında toprağa verildi. Remzi 
Kocakıran’a Allah’tan rahmet, ailesi ve 
sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
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Enver OLGUNSOY
EBSO Meclis Üyesi

2021 yılında BM tarafından yayımlanan 
bir raporda gezegenimizin geleceği 
açısından tehlike arz eden en önemli üç 
neden şöyle sıralandı:

a) İklim değişikliği;
b) Biyolojik çeşitliliğin azalması ve 

giderek yok olma riski;
c) Kimyasal kaynaklı çevre kirliliği.
İklim değişikliği konusunda son 

yıllarda birçok uluslararası toplantı 
yapıldı, çeşitli anlaşmalar imzalandı, 
birçok makale yayımlandı. Ben de 
defalarca bu konuda çeşitli derleme 
yazılar yazdım. Bu yazımda sizlere 
“biyolojik çeşitliliğin azalması” 
konusundan söz etmek istiyorum.

1980’de FAO (Dünya Gıda ve Tarım 
Örgütü) gündemine, ilk kez biyolojik 
çeşitliliğin korunması konusu girdi. Ve 
bu biyolojik çeşitliliğin korunması hedefi 
doğrultusunda bir sözleşme hazırladı. 
Sözleşme RİO konferansında ulus 
devletlerin imzasına açıldı. Bu sözleşme, 

yeryüzündeki bitki ve hayvan türlerinin 
korunması bakımından çok önemli bir 
adım olmuştur. Türkiye’nin de imza 
koyduğu bu anlaşma ile biyolojik çeşitlilik 
denildiğinde, genetik türler ve ekolojik 
düzeylerdeki çeşitliliğin tümü ifade 
edilmektedir. RİO zirvesi (1992) BM çevre 
ve kalkınma konferansı (RİO konferansı) 
ulusların çevreye duyarlı yönetim şekilleri 
benimsemelerine yönelik bir dizi ilkenin 
kabulü açısından önemli bir adım 
olmuştur.

Ülkemizde de 2010’da 5977 sayılı 
biyogüvenlik kanunu çıkarıldığında, 
biyoçeşitliliğin korunması ve 
sürdürülebilirliğinin sağlanması 
amaçlanmıştı.

Bu kanunla, modern biyoteknolojik 
uygulamalarla elde edilen genetiği 
değiştirilmiş organizmalar (GDO) 
ve ürünlerinden kaynaklanabilecek 
risklerin önüne geçerek insan, hayvan 
ve bitki sağlığı ile çevrenin korunması 

BİTKİLERİMİZ
KAYBOLAN KADİM
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amaçlanmıştı.
Böylece kurulacak 

biyogüvenlik sistemi ve 
uygulanması ve buna dönük 
faaliyetlerin denetlenmesi ve 
düzenlenmesi izlenmesi ile ilgili 
yöntemler kurgulanmıştı.

Ülkemizin doğal şartları, canlı 
türlerinin çeşitliliğinin zenginliği 
için uygun bir ekosistem çeşitliliği 
sağlamakta ve yüksek düzeyde 
endemik canlıya ev sahipliği 
yaparak genetik çeşitliliği 
olağanüstü arttırmıştır.

Bu olağanüstü zengin biyolojik 
çeşitliliği korumak ülkemizin hem 
kendine, insanına karşı hem de 
dünya insanlarına karşı çok önemli 
bir sorumluluğu ve görevidir.

Ülkemiz, bu görevini yerine 
getirmek adına tabiatı koruma 
alanları ilan etmiş, milli parklar, 
yaban hayatı koruma alanları 
ve özel çevre koruma alanları 
düzenlemiştir. Doğal sit alanları 
ilan etmiş, gen koruma alanları 
belirlemiştir.

Ülke tohum hafıza merkezleri 
(ki en önemlisi İzmir Menemen 
ilçemizdedir), botanik bahçeleri, 

arboretumlar (yine Ege 
Üniversitemizin arboretumu 
ülkemizin en önemlilerindendir), 
gen bankaları kurmuştur ve 
bunların yıllar içinde miktarını 
sürekli arttırmaktadır. Yaklaşık 
23-25 milyon hektar boyutunda 
biyolojik çeşitliliği koruma alanı 
mevcuttur.

Biyolojik çeşitliliğin korunması 
konusu son yıllarda ülkemizde 
de dikkat çekici bir şekilde 
önemsenmektedir.

Resmi ve özel kurum ve 
kuruluşlar üretimi neredeyse 
bitmiş, ancak önceki yıllarda 
ülkemizin önemli biyolojik 
çeşitliliği için yer alan bitkileri 
tekrar geri kazanma projelerini 
uygulamaya başlamışlardır. 
Bunlara bir örnek de İzmir’imizde 
bir Ar-ge kooperatifinden 
gelmiş ve 70’li yıllarda üretimi 
terk edilen keten bitkisi, döngü 
ar-ge kooperatifi çabaları ile 
tekrar geri kazanılma çalışmaları 
başarılı sonuçlar vermiştir. Bu 
kooperatifimiz, İzmir’imizin öncü 
kadınlarından bir grup tarafından 
oluşturulmuştur. (Döngü tarımda 

kadim bilgiler, yeni fikirler, bilimsel 
araştırma geliştirme kooperatifi, 
kısaca ‘döngü kooperatifi’.)

Aslında bu kadın 
kooperatifimizin başarısı ayrı bir 
yazı konusu olmalı. Bu yazımızın 
konusu biyolojik çeşitliliğin 
azalması ve giderek (keten 
örneğinde olduğu gibi) bitmesi 
olduğu için sadece bu yönüyle 
yazıya misafir edilmişlerdir. 
Kaybolan kadim bitkimiz keten, 
sonuçta ülkemizin biyolojik 
çeşitliliğinin korunması konusunda 
bir başarı hikayesi ve örnek bir 
proje olduğu için çok önemlidir.

Ayrıca yine çok önemli bir 
bitkimiz, kültürümüzde, sosyal 
yaşamımızda yer etmiş meyana ne 
oldu dersiniz? Eskiden meyan balı 
üreten tesislerimiz vardı, onlara ne 
oldu dersiniz?.. Meyan da bugün 
ülkemizde yetiştirilmiyor. Önemli 
bir meyan üreticisi olan Türkiye, 
meyanı ithal ediyor.

Biyolojik çeşitliliğimizi koruma, 
en az vatan topraklarını koruma 
kadar önemlidir, insanımıza 
ve gezegenimize karşı bir 
sorumluluktur.
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Türk bilişim sektörünün 
yurt dışına açılması ve 
ülkeye döviz kazandırması 

amacıyla verilen desteklerin 
kapsamı genişletildi.

Türkiye Bilişim Sektörünün 
Uluslararasılaşması ve 
E-Turquality (Bilişimin 
Yıldızları) Programı Hakkında 
Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi 
Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.

Kararla şirketler, kurumlar 
ve iş birliği kuruluşlarının 
ihracata hazırlanması ve 

uluslararası pazarlarda rekabet 
avantajı kazanmaları amacıyla 
altyapılarının ve kurumsal 
kapasitelerinin güçlendirilmesi, 
ürün ve hizmetlerinin yurt 
dışında tanıtımı, pazarlanması, 
tutundurulması, markalaşması 
için gerekli faaliyetlere yönelik 
giderlerin Destekleme ve Fiyat 
İstikrar Fonu’ndan karşılanmasına 
ilişkin hususlar düzenlendi.

Buna göre, yazılım, dijital 
oyun, e-spor, finansal yazılım ve 
teknolojiler, blok zincir yazılım ve 
teknolojiler, yapay zeka, büyük 

veri, siber güvenlik, akıllı şehir 
ile yeşil dönüşüm yazılım ve 
hizmetleri, telekomünikasyon, 
5G, bulut ve iletişim hizmetleri, 
veri merkezi, bilişim hizmetleri, 
sistem bakım ve destek 
hizmetleri ve dijital aracılık 
ve hizmet platformları karar 
kapsamına alındı. Böylece, tüm 
alt sektörlerinin desteklenmesi 
ve ihracatın tüm ülke geneline, 
tabana yayılması amaçlandı.

Söz konusu destek modeli 
ile Ticaret Bakanlığı tarafından 
sağlanan tüm bilişim sektörü 

Bilişimde yerli ürün 
desteklerinin kapsamı 

genişletildi
Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı 

Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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destekleri sistematik bir şekilde 
ele alınarak, söz konusu sektöre 
sağlanan desteklerin tek bir başlıkla 
kullanıcıya ulaştırılması hedeflendi. 
Böylelikle mevzuatın, yararlanıcı 
firma ve iş birliği kuruluşları 
açısından kolay, anlaşılabilir ve 
uygulanabilir olması sağlandı.

Hedef bilişimde 
“unicorn”lar
İnovasyonun teşvik edilmesi 

ve uluslararası pazarlarda rekabet 
edebilecek bölgesel ve küresel 
“unicornların” oluşturulmasına 
yönelik bilişim sektörüne özel 
yeni destek unsurlarını içeren 
E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) 
Programı da oluşturuldu.

Uygulamada edinilen 
tecrübeler, sektörel talepler 
çerçevesinde, uygulanmakta olan 
çeşitli destek unsurlarının kapsamı 
genişletildi. Ayrıca bazı destek 
uygulamalarında etkinliği ve 
hızı artırıcı tedbirlere yer verildi. 
Böylelikle, destek unsuru kapasitesi 
ve çeşitliliğinin artırılması 
amaçlandı.

Bu çerçevede, TeknoHızlandırıcı 
İşbirliği Kuruluşu Hızlandırıcı 
Programları Proje Desteği, 

Uluslararası Katma Değerli Bilişim 
Yüklenici Proje Desteği, Yurt Dışı 
İhale Desteği, Yurt Dışı Dizi/Film 
ve Oyunlarda Ürün Yerleştirme 
ile Pazarlama Desteği, Veri 
Merkezi Desteği, Yazılımcılar İçin 
Simülatör/Test Ekipmanı Kiralama 
Desteği, Yurt İçi Fuar Desteği, 
Hizmet Pazarlama Platformlarına 
Üyelik Desteği, Yurt Dışında 
Yerleşik Şirkete Ait Oyun/Yazılım/
Aracılık Platformu Alımına Yönelik 
Danışmanlık Desteği, Patent/
Fikri Mülkiyet Hakkı Alım Desteği, 
Yurt Dışı Arama Desteği, Yazılım/
Oyun/Mobil Uygulama Test 
Desteği, Yıldız Ofisleri Desteği ve 
Uluslararası Teknoloji Pazarlama 
Ofisleri Desteği yeni destek 
unsurları olarak karara eklendi.

Desteklerin sürdürülebilir 
biçimde yönetilmesi ve 
kurumsallaşması, izleme ve 
performans analizinin takibini 
teminen E-Turquality (Bilişimin 
Yıldızları) Programı’nın 
kurumsallaştırılması ve 
sürdürülebilirliği ile ilgili 
mekanizmalar da tesis edildi. 
Bu kapsamda, bilişim sektörüne 
verilen desteklerin etkinliği 
ve verimliliği ölçülerek kamu 

kaynaklarının uygun biçimde 
kullanılması hedeflendi.

Türkiye’nin bilişim 
ihracatı artıyor
Küresel ekonominin en önemli 

çarklarından biri olan bilişim 
sektörü, hem gelişmiş ülkeler hem 
de gelişmekte olan ülkeler için 
ekonomik büyümenin ve toplumsal 
kalkınmanın itici güçlerinden birini 
oluşturuyor.

Bilişim sektöründeki hizmet 
ihracatı, küresel bazda 2019’da 
656 milyar dolar seviyesinde 
gerçekleşti. Bilişim sektörünün 
büyüme oranı ve yıllar itibarıyla 
artan ihracat kapasitesi dikkate 
alındığında, gelecek yıllarda da 
sektörün hızlı büyüme eğiliminin 
devam edeceği ve tüm hizmet 
sektörleri içindeki ağırlığını 
artıracağı değerlendiriliyor.

Dünyadaki gelişmelere paralel 
olarak Türkiye’deki bilişim ve alt 
sektörleri de hızlı bir gelişme 
gösteriyor. Bilişim sektöründeki 
hizmet ihracatı 2019’da 1 milyar 
462 milyon dolar, 2020 yılında 2 
milyar 92 milyon dolar ve 2021 
yılında 2 milyar 533 milyon dolar 
olarak gerçekleşti.
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Dünyada elektrikli araçların 
pazar payı 10 yılda 41 kat 
artarak yüzde 8,3’e ulaştı. 

Geçen yıl, elektrikli araç satışları 
bir önceki yıla göre yüzde 108 
artışla 6,75 milyon adete ulaşarak 
rekor kırdı.

İklim değişikliğiyle mücadele 
hedefleri kapsamında ülkeler 
fosil yakıt tüketimlerini azaltmak 
için düşük karbon teknolojilere 
dönüşümü hızlandırıyor. Elektrikli 
araçlar, ulaşım sektöründen 
kaynaklanan emisyonların 
düşürülmesi konusunda kritik 
önem taşırken, otomobil 
markalarının bu alandaki 
yatırımları ve marka modelleri 
hızla artıyor.

Elektrikli araç pazarındaki 
dönüşüm satışlara da aynı hızda 
yansıyor. Geçen yıl küresel araç 
pazarındaki net büyümenin 
tamamı elektrikli araçlardan 
sağlandı.

EV volumes.com verilerinden 
derlenen bilgilere göre, küresel 
elektrikli araç satışları 2021’de 
bir önceki yıla göre yüzde 108 

artışla 6,75 milyona ulaşarak tüm 
zamanların en yüksek seviyesini 
gördü. Elektrikli araç satışları 
2020’de salgına rağmen 3,24 
milyon adet olmuştu.

Elektrikli araçların pazar payı 
2012’de yüzde 0,2 seviyesinde 
bulunurken, geçen yılki rekor 
satışla yüzde 8,3’e ulaştı. Böylece, 
elektrikli araçlar pazar payını 10 
yılda 41 kat artırdı.

Geçen yıl ayrıca elektrikli 
araçlarda son 10 yılın en büyük 
yıllık büyümesi görüldü.

Çin, 2021’deki 3,4 milyonla 
geçen yıl en fazla elektrikli araç 
satışının kayda geçtiği ülke oldu. 
Çin’deki satışlar bir önceki yıla 
göre yüzde 155, bir başka deyişle 
2,06 milyon adet, artış gösterdi.

Avrupa’da ise 2,3 milyon 
adet elektrikli araç satılırken, bu 
rakam 2020’ye göre yüzde 66 
büyüdü. ABD, 735 bin elektrikli 
araç satışıyla üçüncü sırada yer 
alırken, Güney Kore’de 114 bin 
500 adet elektrikli araç satıldı. 
İsrail, Avustralya, Hindistan ve 
Japonya’daki elektrikli araç 

satışları ise 10 bin adetin üzerinde 
gerçekleşti.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 
verilerine göre, 2012’de tüm yıl 
boyunca 130 bin elektrikli araç 
satılırken, bu rakama 2021’de bir 
haftada ulaşıldı.

Geçen yılki satışların ardından 
dünyadaki toplam elektrikli araç 
sayısı ise 16 milyonu buldu.

Dünyadaki toplam elektrikli 
araçların elektrik tüketimi 2021’de 
30 teravatsaate ulaştı. Bu miktar, 
İrlanda’nın bir yıllık elektrik 
üretimine eşit.

Geçen yıl elektrikli araç 
satışlarında 936 bin adetle Tesla 
ilk sırada yer aldı. En fazla Tesla 
araç 352 bin adetle ABD, 321 
bin adetle Çin ve 170 bin adetle 
Avrupa’da satıldı.

Tesla’yı 763 bin adetle 
Volkswagen (VW) Group, 598 bin 
adetle BYD, 517 bin adetle GM ve 
385 bin adetle Stellantis takip etti.

Küresel elektrikli araç 
satışlarının bu yıl 2021 bandını 
aşarak rekor tazelemesi 
bekleniyor.

Geçen yılki satışların ardından dünyadaki toplam elektrikli araç sayısı 16 milyonu buldu. 
Dünyadaki toplam elektrikli araçların elektrik tüketimi 2021’de 30 teravatsaate ulaştı. Bu 

miktar, İrlanda’nın bir yıllık elektrik üretimine eşit.

Elektrikli araçların pazar payı 10 yılda 
41 kat arttı, satışlar 2021’de rekor kırdı

HABER



37NİSAN 2022

Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası (EBRD) Finansal 
Kurumlardan Sorumlu 

Türkiye Başkan Vekili Arthur 
Poghosyan, Türkiye’nin Paris An-
laşması’nı onaylamasının ardından 
iklim hedeflerinin daha iddialı hale 
geldiğini ve 2053’te sıfır emisyona 
ulaşmayı taahhüt ettiğini söyledi.

Bu hedeflere ulaşılması için 
yeşil yatırımların hızla artması 
gerektiğine dikkati çeken Poghos-
yan, “Türkiye için oluşturduğumuz 
GEFF, 500 milyon avro. Bu miktar, 
bankanın Türkiye’de bugüne 
kadarki enerji verimliliğiyle ilişkili 
fonları arasında en büyüğü. Fonun 
büyüklüğü ve dizaynı, Türkiye’nin 
yeni iklim taahhütleriyle uyumlu” 
diye konuştu.

Poghosyan, yeni GEFF’in Türki-
ye’de belli yatırımları destekleme-
ye devam ederken, aynı zamanda 
Türk bankaları, leasing şirketleri 
ve kurumların bir bütün olarak 
iş yapma biçimindeki dönüşümü 
hızlandıracağını aktardı.

Poghosyan, şirketlerin GEFF’e 
ilk kez dahil edilen kurumsal iklim 
yönetimi konusunda teknik destek 
de alabileceğini belirterek şöyle 
devam etti:

“Daha yeşil bir finansal sistem, 
Türk iş dünyasının uluslararası ser-
mayeye erişmeye devam etmesini 
sağlamanın ve 2053’e kadar net 
sıfır emisyon taahhüdüne ulaşması 
için gereken yatırımları destek-
lemenin anahtarı. GEFF, ileride 
EBRD’nin finans sektörleriyle olan 
ilişkisinin temel ve özel bir içeriği 
halini alacak.”

Türkiye Sınai Kalkınma Ban-
kasının programdan 53,5 milyon 

avroyla ilk yararlanan Türk bankası 
olduğunu kaydeden Poghosyan, 
“Şu anda başka bankalardan 
da ilgi var ama değerlendirme 
aşamasında olduğu için isimlerini 
açıklamak için henüz erken. GEFF 
kapsamında sağlanacak finans-
manın belli bir zaman limiti yok. 
Banka ve leasing şirketlerinin ta-
leplerine bağlı ilerlenecek. İleride 
talebin artması durumunda tabii ki 
genişletilebilir.” ifadelerini kullandı.

Yatırımlarda artış sinyali
Düşük karbonlu dönüşümü 

desteklemek için sendikasyon, 
sermaye piyasaları ve garanti 
araçlarının yaygınlaştırılmasını 
hızlandıracaklarını vurgulayan 
Poghosyan, EBRD’nin Türkiye’de 
Paris Anlaşması’nın onaylanma-
sından önce de yeşil yatırım ko-
nusunda oldukça aktif olduğunu, 
Türkiye’nin yeni iklim taahhütleri-
nin finansmanın artmasında ivme 
sağladığını anlattı.

EBRD’nin paylaştığı bilgile-
re göre, 2010’dan beri EBRD ve 
finansman ortakları Türkiye’deki 14 
finans kuruluşuna Temiz Tekno-

loji Fonu’ndan (CTF) 80 milyon 
avroya yakın imtiyazlı finansman 
ve Avrupa Birliğinden yaklaşık 23 
milyon avro hibeyle birlikte 2,5 
milyar avro finansman kullandırdı.

Bu kapsamda finanse edilen 
yenilenebilir enerji projeleriyle 
Türkiye’nin toplam güneş ener-
jisi kurulu gücünün yüzde 10’u, 
biyokütle ve atık kapasitesinin 
yüzde 8’i, rüzgar enerjisi kapasite-
sinin yüzde 7’si ve jeotermal enerji 
kurulu gücünün de yüzde 5’inin 
oluşturulması sağlandı.

Bu projeler, geçen yıl Türki-
ye’nin elektrik üretiminin yüzde 
1,8’ini (yaklaşık 6 teravatsaat) 
karşılarken, emisyonlarda yüzde 
1,5 düşüş sağladı. Söz konusu 
projeler 2021 fiyatlarıyla 265 mil-
yon dolarlık kömür ithalatının da 
önüne geçti.

EBRD, Türkiye’de bugüne 
kadar 371 projeye 15,5 milyar avro 
kaynak sağladı. Bankanın 2020’de 
1,7 milyar avro olan yatırımı, 
2021’de 2 milyar avroya ulaşarak 
rekor seviyeye çıktı. Bu yatırım-
ların yüzde 55’ini sürdürülebilir 
projeler oluşturdu.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 
Türkiye’ye 500 milyon avro 
‘yeşil’ finansman sağlayacak

HABER
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IMF, Mali İzleme Raporu’nun 
Nisan 2022 sayısını 
“Pandemiden Savaşa Maliye 

Politikası” başlığıyla yayımladı.
Uluslararası Para Fonu (IMF), 

küresel kamu borcunun GSYH’ye 
oranının bu yıl 2021’e göre 2,6 
puan azalışla yüzde 94,4’e 
gerilemesinin beklendiğini ancak 
Rusya-Ukrayna savaşının mali 
görünüm için “yüksek belirsizlik” 
yarattığını duyurdu.

Raporda, belirsizliğin sürdüğü, 
salgından savaşa geçtiği aktarıldı.

Can kayıpları, sefalet ve 
altyapının yıkıma uğramasının 
yanı sıra savaşın insanların 
yerinden edilmesine, insan 
sermayesinin kaybına, emtia 
piyasalarının bozulmasına ve 
enflasyonun daha da artmasına 
neden olduğu belirtilen raporda, 
“Daha yüksek gıda ve enerji 
fiyatları, toplumsal huzursuzluk 
risklerini artırıyor.” denildi.

Raporda, maliye politikasının, 
toplumun en kırılgan kesimlerini 
yüksek ve artan gıda ile 
enerji fiyatlarının hanehalkı 
bütçeleri üzerindeki etkisinden 
koruyabileceği, hükümetlerin 
tepkilerinin yüksek ve artan 
enflasyon, büyümedeki 
yavaşlama, yüksek borç ve 
sıkılaşan kredi koşullarının zorlu 
arka planına karşı şekilleneceği 
kaydedildi.

IMF raporunda, “Merkez 
bankaları enflasyonla mücadele 
için faiz oranlarını artırdıkça, 
bütçe kısıtlamaları giderek daha 

bağlayıcı hale geliyor.” ifadesi yer 
aldı.

“Borç görünümü 
etrafında büyük 
riskler var”
Enflasyon beklentileri ve 

enflasyon oynaklığının artması 
halinde devlet tahvillerinin 
yatırımcılar için daha az çekici 
hale geleceği ve borçlanma 
maliyetlerin yükseleceği belirtilen 
raporda, savaşın tüm sonuçları ile 
Rusya’ya uygulanan yaptırımların 
etkileri bilinmediğinden 
ve ülkeler arasında farklılık 
göstereceğinden mali görünümün 
yüksek belirsizliğe tabi olduğu 
vurgulandı.

Raporda, küresel açıklar 
ve borcun rekor seviyelerden 
düştüğü ancak görünüm 
etrafındaki risklerin son derece 
yüksek olduğu ve kırılganlıkların 
arttığı kaydedildi.

Küresel kamu borcunun 
GSYH’ye oranının 2022’de geçen 
yıla kıyasla 2,6 puan azalarak 
yüzde 94,4’e gerilemesinin 
beklendiği aktarılan raporda, orta 
vadede ise yaklaşık yüzde 95 
ile salgın öncesine göre 11 puan 
daha yüksek seviyede istikrar 
kazanmasının öngörüldüğü 
bildirildi.

Raporda, “Özellikle ekonomik 
büyüme hayal kırıklığı yaratırsa 
veya enflasyon dinamikleri 
şaşırtmaya devam ederse 
açıklar ve borç görünümü 
etrafında büyük riskler var.” 

değerlendirmesine yer verildi.
Dünyanın dört bir yanında 

hükümetlerin ekonomilerini 
uluslararası enerji ve gıda 
fiyatlarındaki artıştan korumak 
için önlemler aldığı belirtilen 
raporda, bu tür önlemlerin kırılgan 
hanelerin ve sosyal uyumun 
korunmasına yardımcı olabileceği 
ancak istenmeyen sonuçlara ve 
büyük mali sonuçlara da neden 
olabileceği kaydedildi.

Raporda, birçok durumda 
ülkelerin yerel fiyatlardaki artışı 
sınırlamak için vergi kesintileri 
veya hibe sübvansiyonları 
gibi talep ve arz arasındaki 
küresel dengesizlikleri daha da 
kötüleştirebilecek, uluslararası 
fiyatlar üzerinde daha fazla yukarı 
yönlü baskı oluşturabilecek, enerji 
veya gıda kıtlığına yol açabilecek 
önlemler aldığı anımsatılarak, 
yerel fiyatların ayarlanmasına izin 
verirken kırılgan hanelere hedef 
odaklı, geçici ve doğrudan destek 
sağlamanın daha iyi bir çözüm 
olacağı aktarıldı.

Finansal İstikrar Raporu
IMF, ayrıca Küresel Finansal 

İstikrar Raporu’nun Nisan 2022 
sayısını “Ukrayna Savaşından 
Gelen Şok Dalgaları Finansal 
Sistemin Dayanıklılığını Test 
Ediyor” başlığıyla yayımladı.

Raporda, “Ukrayna’daki 
savaş nedeniyle küresel finansal 
koşullar belirgin şekilde sıkılaştı 
ve ekonomik görünüme yönelik 
aşağı yönlü riskler arttı.” ifadesi 

IMF’den küresel kamu 
borcunda düşüş beklentisi

Fon’un raporunda, küresel kamu borcunun GSYH’ye oranının 2022’de geçen yıla 
kıyasla 2,6 puan azalarak yüzde 94,4’e gerilemesinin beklendiği belirtildi.
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kullanıldı.
Bu durumun dünyanın büyük bir 

kısmının salgını yavaş yavaş kontrol 
altına aldığı ve küresel ekonominin 
Kovid-19’dan kurtulduğu sırada 
gerçekleştiğine işaret edilen 
raporda, bu zamana kadar finansal 
kurumları veya piyasaları etkileyen 
herhangi bir küresel sistemik olay 
gerçekleşmemesine karşın finansal 
istikrar risklerinin birçok cephede 
arttığı aktarıldı.

Emtia fiyatlarındaki artışın 
enflasyon baskısını artırması 
beklentisi
Raporda, savaşın 

yoğunlaşmasından ve buna bağlı 
olarak yaptırımların artmasından 
kaynaklanan ani bir risk yeniden 
fiyatlandırmasının salgın sırasında 
oluşan bazı kırılganlıkları açığa 
çıkarabileceği ve bunlarla etkileşime 
girerek varlık fiyatlarında keskin bir 
düşüşe yol açabileceği kaydedildi.

Emtia fiyatlarındaki keskin artışın 
enflasyon baskısını artırmasının 

beklendiğine işaret edilen raporda, 
merkez bankalarının rekor düzeyde 
yüksek enflasyonla mücadele 
ile salgın sonrası toparlanmayı 
güvence altına almak arasında zorlu 
bir dengeyle karşı karşıya olduğu 
belirtildi.

Raporda, “Gelen enflasyon 
verileri, birçok ülkede para 
politikasının daha kararlı bir şekilde 
sıkılaştırılmasının gerekli olduğunu 
gösteriyor.” ifadesi kullanıldı.

“Savaş, bir dizi orta vadeli 
yapısal sorunu gündeme 
getirdi”
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı 

ve ardından gelen yaptırımların 
yansımalarının küresel olarak 
yankılanmaya devam ettiği belirtilen 
raporda, bunun bankaların ve 
banka dışı kuruluşların doğrudan ve 
dolaylı riskleri, emtia piyasalarındaki 
aksaklıklar, zayıf piyasa likiditesi 
ve fonlama zorlukları, gelişen 
pazarlarda kriptolaşmanın 
hızlanması ve olası siber olaylar 

dahil çeşitli kanallar aracılığıyla 
finansal sistemin dayanıklılığını test 
edeceği aktarıldı.

Raporda, Ukrayna’daki savaşın 
politika yapıcıların gelecek yıllarda 
yüzleşmeleri gereken bir dizi orta 
vadeli yapısal sorunu gündeme 
getirdiği vurgulandı.

Savaşın karbon yoğun enerjiye 
olan bağımlılığı azaltmanın ve 
yenilenebilir enerjiye geçişi 
hızlandırmanın aciliyetini ortaya 
koyduğuna işaret edilen raporda, 
Rusya’ya yönelik yaptırımların ve 
Rusya ile Ukrayna’daki sermaye 
kısıtlamalarının ardından bazı 
gelişen piyasa para birimlerine karşı 
kripto varlıkların ticaret hacimlerinin 
arttığı kaydedildi.

“Merkez bankaları 
enflasyona karşı kararlı 
davranmalı”
Politika önerilerine de yer verilen 

raporda, merkez bankalarının 
enflasyon baskısının yerleşmesini 
ve enflasyon beklentilerinin 

istikrarsızlaşmasını önlemek 
için kararlı davranması gerektiği 
vurgulandı.

Raporda, finansal 
piyasalarda gereksiz 
oynaklığı önlemek için 
gelişmiş ekonomilerdeki 
merkez bankalarının veriye 
bağlı kalırken normalleşme 
süreci hakkında net rehberlik 
sağlamasının büyük önem 
taşıdığı aktarıldı.

Politika yapıcıların kripto 
varlıklar için kapsamlı küresel 
standartlar geliştirmesi 
gerektiği vurgulanan raporda, 
enerji güvenliği endişelerini 
gidermek için fosil yakıt 
alternatiflerinin ve yenilenebilir 
kaynakların kullanılabilirliğini 
artırma ve maliyetini düşürme, 
yeşil ekonomiye geçişte özel 
finansmanı büyütme ve iklim 
finansmanı bilgi mimarisini 
güçlendirmeye yönelik 
önlemlerin alınması gerektiği 
kaydedildi.
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İTÜ Çevre Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi ve 
Arı Teknokent’teki İO Çevre 

Çözümleri Yönetici Ortağı Prof. 
Dr. Erdem Görgün, son günlerde 
gündeme gelen atık ithalatı 
konusunda Türkiye ve Avrupa’daki 
durumu değerlendirerek, geri 
dönüşümün hem ekonomik 
hem de çevresel açıdan önemini 
anlattı.

Atık ithalatının aslında büyük 
bir konunun alt komponenti 
olduğunu belirten Görgün, “Ana 
fotoğraf aslında iklim değişikliği. 
Dünya liderlerinin önünde duran 
konu iklim değişikliği. Bununla 
mücadele etmek için tüm ülkeler 
çeşitli önlemler almaya başladı” 
diye konuştu.

AB’nin 2019’da “Yeşil 
Mutabakat” adlı çok kapsamlı bir 
politika ortaya koyduğunu, bunun 
altındaki çok temel bileşenlerden 
birinin döngüsel ekonomi 
olduğunu anlatan Görgün, 
sözlerine şöyle devam etti:

“Döngüsel ekonomi artık 
üretim süreçlerinin madenden 
veya ana kaynağından alıp, atık 
haline getirip, atığın gömülmesi 
değil, bu atığın tekrar geri 
döndürülmesi demek. Dünya 
buraya doğru giderken çok ciddi 
hedefler kondu. İklim değişikliği 
en önemli problem olduğuna göre 
onunla ilgili çok temel bir hedef 

kondu. AB dedi ki ‘Ben 2050 
yılında karbon nötr ekonomiye 
geçeceğim.’ Bu ne demek? 
Saldığım emisyonlarla benim 
yutak alanlarımın, ormanlarımın, 
meralarımın tuttuğu emisyonlar 
birbirine eşit olacak. Bu ancak 
üretimin döngüsel ekonomiye 
geçmesiyle olabilir. Hatta 
ara hedef koydular, ‘2030’da 
emisyonlarımızı yüzde 55 
azaltacağız.’ dediler. 2025 yılında 
pet şişelerin en az yüzde 25’inin 
geri dönüştürülmüş petten olması 
zorunluluğunu koydular, 2030’da 
bunu yüzde 30’a çıkardılar. 
Belediye atıklarının 2025 yılına 
kadar yüzde 55, 2030 yılına 
kadar da yüzde 60’ının yeniden 

kullanım ve geri dönüşüm için 
ayrılması gerektiğini söylediler. 
Düzenli depolama alanlarının da 
2035 yılında yüzde 90 oranında 
kaldırılması hedefi kondu. Sayın 
Cumhurbaşkanımız açıklamıştı, 
2053 yılında biz de karbon nötr 
ekonomiye geçeceğiz. Dolayısıyla 
bizim de taahhütlerimiz var.”

“Dünyanın döngüsel 
ekonomiye geçmek için 
büyük motivasyonu var”
İngiltere’de 1 Nisan’da 

sanayicilere, ürünlerinin yüzde 
30 oranında geri dönüştürülmüş 
ham madde ile üretilmemesi 
durumunda, ton başına 200 
pound vergi ödeyeceklerinin 

Atıkların dönüştürülmesi, iklim 
değişikliğiyle mücadelede 

önemli rol oynuyor
İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Görgün, “Artık Avrupa 
Birliği için atık dediğimiz şey, cevher haline gelmeye başladı. İklim değişikliğiyle 

mücadele için de bu gerekiyor” dedi.
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duyurulduğunu anlatan Prof. 
Dr. Görgün, bunun bütün AB’ye 
yayılmasının beklendiğini söyledi.

Prof. Dr. Görgün, “Artık AB için 
atık dediğimiz şey, cevher haline 
gelmeye başladı. İklim değişikliğiyle 
mücadele için de bu gerekiyor. 
Bizim için de böyle olması gerekiyor. 
Dünyanın artık döngüsel ekonomiye 
geçmek için büyük bir motivasyonu 
var. İklim bu hızla ısınmaya devam 
ederse kuraklık, taşkınlar, sıcaklık 
yüzünden nefes alamayacak hale 
geleceğiz. Bir dizi sıkıntılı süreçle 
yüz yüze geleceğiz. Bu sebeple de 
döngüsel ekonomiye ülkemizin de 
geçmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de ciddi bir geri 
dönüşüm sektörü oluşmaya 
başladığını aktaran Görgün, 
“Türkiye’nin plastik, karton, 
cam, tekstil, alüminyum, bir dizi 
malzemede 12-13 milyon tonlara 
gelen bir kapasitesi var. İşlenen atık 
miktarı ise 9 milyon ton civarında” 
dedi.

Prof. Dr. Erdem Görgün, 
iklim değişikliyle mücadelede 
güçlü bir geri dönüşüm sektörü 
oluşturulamazsa bu hedeflere 
ulaşmanın çok zor olacağını, 
gelecek nesillerin temiz su, temiz 
nefes ve temiz toprak bulamayacak 
hale geleceğini dile getirerek, bu 
nedenle tüm sektörlerin yanında 
geri dönüşüm sektörünün de 
desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye’de geri dönüşüme ciddi 
yatırımlar yapan, çevreyle ilgili 
önlemleri ve izinleri alan sanayiciler 
olduğu kadar izinleri almamaya 
çalışan ve kurumsallaşmasını 
tamamlayamayan bir başka 
sektörün varlığına değinen Görgün, 
şunları söyledi:

“İlkel yöntemlerle bu işi yapmaya 
çalışan sektör üyeleri bakanlık 
tarafından çok sıkı denetleniyor. 
Özellikle son bir yıldır çok ciddi 
baskı yapıyor bakanlık ama 
hala kendilerini toparlayabilmiş 
değiller. Bunlardan kaynaklanan 
yanlış anlaşılma oldu. Kendine 
‘geri dönüşümcü’ diyen hurdacılar 

maalesef bakiye atıklarını sağa sola 
attılar. Halbuki onların maliyetine 
katlanıp, usulüne uygunca belki 
yakma tesislerinde yakılması, hiçbir 
şekilde geri kazanılamayacak olanın 
doğaya verilmemesi gerekiyor. 
Önlemleri alamadılar ve sağda solda 
bu atıkları gördük. İş halk sağlığını 
etkilediği için hassasiyet yaratıyor.”

“Yerli atık”
Türkiye’de kurumsallaşmış 

olan geri kazanım sektörünün 
kapasitesinin çok yüksek olduğunu 
ancak daha da büyümesi gerektiğini 
belirten Görgün, Avrupa’daki 
geri dönüşüm endüstrisinin iş 
hacimlerinin Türkiye’nin 40-50 katı 
büyüklüğünde olduğunu aktardı.

Prof. Dr. Görgün, Türkiye’de 
atığın henüz istenilen seviyede 
toplanamadığını, bunun nedeninin 
de önlemlerin yeterince hayata 
geçmemesi olduğuna dikkati 
çekerek, şunları kaydetti:

“Depozito iade sistemi 
gündemde. Kanunda yeri var. 
Depozito sistemi hayata geçtiği 
zaman içecek ambalajlarını yüzde 
90’lar mertebesinde çöpe, denize 
gitmekten, sağa sola atılmaktan 
kurtaracağız. Diğer ambalajlar için 
de buna benzer çalışmalar yapılması 
gerekiyor. Türkiye Çevre Ajansı 
aktif bir şekilde bu görevi yerine 
getirmek için uğraşıyor. Ne zaman 
ki biz kendi atıklarımızı daha çok 
toplarız, o zaman atık ithalatına bu 
kadar ihtiyaç kalmaz.”

Yıllık 32 milyon ton 
evsel atık
Prof. Dr. Görgün, atık ithalatı 

deyince çöp ithalatı kavramını 
kullanmamak gerektiğini 
belirterek, “Biz, her türlü atığın 
geri dönüştürülebilir olduğunu 
düşünüyoruz. Bugün, ülkemizde 
her yıl 32 milyon ton evsel atık 
çıkıyor. Bunun yarısı gıda atıkları, 
yüzde 7-10’u plastik. Bunların 
ayrıştırılıp, yeniden ekonomiye 
kazandırılabilir hale getirilmesi 
lazım.” değerlendirmesini yaptı.

Çok ciddi bir mikroplastik 
problemi yaşandığının altını çizen 
Görgün, Türkiye’nin de önemli bir 
üretici olduğunu söyledi.

Görgün, Türkiye’nin 2020 
yılında 775 bin ton, 2021’de ise 
önlemler sıkılaştığı için 685 bin ton 
atık ithal ettiğini, bunun büyük bir 
bölümünün İngiltere’den geldiğini 
anlattı.

Gelenlerin işlenebilir atık 
olduğunun doğrulanması adına 
denetimlerin önemli olduğunu 
kaydeden Görgün, Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile 
Ticaret Bakanlığının denetimlerini 
sıkı bir şekilde gerçekleştirdiğini 
bildirdi.

“Avrupalı geri 
dönüşümcüler atığı 
kendileri kullanmak istiyor”
AB’nin koyduğu hedeflerin atığı 

çok kıymetli hale getirdiğini dile 
getiren Prof. Dr. Görgün, sözlerini 
şöyle tamamladı:

“Avrupa’nın, artık atığı dış 
ülkelere ihraç etmesi pek istenmiyor. 
Avrupalı geri dönüşümcüler atığı 
kendileri kullanmak istiyorlar. Aksi 
halde ciddi vergiler ödeyecekler. 
Dolayısıyla bize gelmeyecek o atık. 
Bize gelmesiyle ilgili kısıtlamaların 
devam edeceğini düşünüyorum 
ham madde kıymetli ve pahalı 
olduğu için. Doğal kaynaktan 
daha pahalı hale gelebilir atık 
malzeme çünkü iklim değişikliğiyle 
mücadelede, hepimizin hayat 
şartlarını bir paradigma 
değişikliğiyle buna uydurmamız 
şart. Geri dönüşümün önemini 
içimize sindiremezsek kuraklıklara, 
su kirliliklerine, taşkınlara, deniz 
seviyesindeki yükselmelere, 
milyonların yaptığı göçlere hazırlıklı 
olmamız gerekiyor. Önümüzde çok 
ciddi bir tehdit var ama umut da 
var. Döngüsel ekonomiyi yaşama 
biçimimiz haline getirmemiz 
gerektiğini düşünüyorum.” 
[Anadolu Ajansı’ndan Çiğdem 
Münibe Alyanak’ın haberinden 
alıntıdır. ]
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Ege İhracatçı Birlikleri 
bünyesinde yer ayan 
firmalar, Mart ayında 

ihracatını yüzde 28’lik artışla 
1 milyar 281 milyon dolardan, 
1 milyar 634 milyon dolara 
yükseltti ve ay bazında 
Cumhuriyet tarihinin rekorunu 
kırdı. EİB çatısı altındaki 12 
ihracatçı birliğinin tamamı mart 
ayında ihracatlarını artırmayı 
başardı.

Sanayi sektörlerinin ihracatı 
Mart ayında yüzde 25’lik 
artışla 780 milyon dolardan 
975 milyon dolara yükselirken, 
sanayi sektörlerinin son 1 yıllık 
dönemdeki ihracatı 10 milyar 74 
milyon dolarla ilk kez 10 milyar 
dolar barajını aştı.

Tarım sektörleri ise Mart 
ayında ihracatlarını yüzde 35’lik 

artışla 412 milyon dolardan, 555 
milyon dolara taşırken, EİB’nin 
son 1 yıllık dönemdeki tarım 
ürünleri ihracatı yüzde 19’luk 
gelişimle ilk kez 6 milyar doları 
aşarak 6 milyar 40 milyon dolara 
ulaştı. Madencilik sektörünün 
Mart ayı ihracatı da yüzde 18’lik 
artışla 103, 8 milyon dolara, 
yıllık ihracatı da yüzde 19’luk 
ilerlemeyle 946 milyon dolardan 
1 milyar 123 milyon dolara çıktı.

Ege Demir ve Demirdışı 
Metaller İhracatçıları Birliği, Mart 
ayında ihracatını yüzde 66’lık 
gelişimle 161 milyon dolardan 
265 milyon dolara yükseltirken, 
yıllık performansı 2 milyar 493 
milyon dolara ulaştı ve 2011 
yılındaki 2 milyar 445 milyon 
dolarlık ihracat rekorunu kırdı. 
EDDMİB, mart ayında ihracat 

artış rekorunun da sahibi oldu.
Ege Su Ürünleri ve Hayvansal 

Mamuller İhracatçıları Birliği, Mart 
ayında yüzde 38’lik performans 
artışıyla 140 milyon dolar dövizi 
ülkemize kazandırırken zirve 
ortağı oldu.

Mart ayında ihracatını yüzde 
20 artıran Ege Hazırgiyim ve 
Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 
139 milyon 264 bin dolar dövizi 
Türkiye’ye kazandırdı.

Ege Maden İhracatçıları 
Birliği 103 milyon 886 bin 
dolarlık ihracat performansıyla 
100 milyon dolar barajını geçen 
dördüncü birlik olmayı başardı.

Ege Yaş Meyve Sebze 
İhracatçıları Birliği, yüzde 16’lık 
artışla 95 milyon 207 bin dolarlık 
ihracat performansı ortaya 
koydu. EYMSİB’in yıllık ihracatı 

Egeli firmalar Mart’ta 
1,281 milyar dolar 
ihracat gerçekleştirdi
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da 1 milyar 217 milyon dolara 
ilerledi.

Mobilya, Kağıt ve Odundışı 
orman ürünleri sektörlerini 
çatısı altında barındıran Ege 
Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri 
İhracatçıları Birliği Mart ayında 
yüzde 45’lik ihracat artış başarısıyla 
83 milyon 178 bin dolar ihracatı 
hanesine yazdırdı.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı 
Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği Mart ayında 48 milyon 952 
bin dolar olan ihracatını, 2022 yılı 
mart ayında yüzde 61’lik artışla 79 
milyon 50 bin dolara yükseltti.

Mart ayında ihracatını yüzde 
19’luk artışla 75 milyon 224 bin 
dolara çıkaran Ege Kuru Meyve ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği yıllık 
bazda 876 milyon 395 bin dolara 
ulaştı.

2021 yılını ihracatta ekside 
kapatan Ege Tütün İhracatçıları 
Birliği, Mart ayında ihracatını yüzde 
39’luk artışla 42, 5 milyon dolardan 
58 milyon 90 bin dolara yükseltti. 
ETİB’in 2022 yılı ilk çeyreğindeki 
ihracat performansı ise; yüzde 11’lik 
artışla 143 milyon dolardan 159 
milyon dolara çıktı.

2021 yılında ihracat artış 
rekorları kıran Ege Tekstil ve 
Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 
2022 yılının mart ayını yüzde 7’lik 
ihracat artışı ve 37 milyon dolarlık 
ihracat rakamıyla geride bıraktı.

5 litrenin üzerindeki ambalajlara 
getirilen zeytinyağı ihracatındaki 
yasakla sarsılan Ege Zeytin ve 
Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 
yasağa rağmen ihracatının yüzde 
44’lük artışla 14, 2 milyon dolardan 
20, 5 milyon dolara taşıdı.

2022 yılına parlak bir giriş 
yapan Ege Deri ve Deri Mamulleri 
İhracatçıları Birliği ihracattaki 
başarısını Mart ayında da sürdürdü. 
Mart ayında ihracatını yüzde 39’luk 
yükselişle 13, 2 milyon dolardan 18, 
4 milyon dolara taşıyan EDDMİB 
son 1 yıllık dönemde ihracatını 
yüzde 50’lik artışla 185 milyon 
dolara ilerletti.

Ege Bölgesi 
2,8 milyar dolar 
ihracat yaptı
Mart ayında Ege Bölgesi 2 

milyar 794 milyon 943 bin dolarlık 
ihracat performansı gösterdi. 
Ege Bölgesi, 2021 yılı Mart ayında 
2 milyar 274 milyon dolar olan 
ihracatını yüzde 22 geliştirmeyi 
başardı.

İzmir, 2021 yılı Mart ayında 
1 milyar 155 milyon dolar olan 
ihracatını, 2022 yılının aynı ayında 1 
milyar 437 milyon dolarlık ihracatla 
Ege Bölgesi ihracatının yüzde 51’ini 
tek başına yaparken, kimya sektörü 
216 milyon dolarlık ihracatla 
İzmir’de ihracat lideri sektör 
oldu. İzmirli demir ve demirdışı 
metaller sektörü ihracatçıları 138, 
5 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye 
kazandırırken, Hazırgiyim 
sektörünün ihracatı 137, 4 milyon 
dolar olarak kayıtlara geçti.

Manisa ile Denizli arasındaki 
kıyasıya rekabette mart ayında 
öne çıkan Denizli oldu. Denizli 498 
milyon dolarlık ihracat başarısı 
gösterirken, Denizli’nin ihracatına 
en büyük katkıyı 132 milyon dolarla 
hazırgiyim sektörü sağladı. Çelik 
sektörü 99 milyon dolarlık ihracat 
yaparken, Elektrik-elektronik 
sektörü 81 milyon dolarlık ihracat 
yapma başarısı gösterdi.

Manisa, mart ayında 491 milyon 
dolar ihracatla Ege Bölgesi illeri 

arasında üçüncü sıraya yerleşti. 
Elektrik-elektronik sektörü 229 
milyon dolarlık ihracatla zirvedeki 
yerini korurken, İklimlendirme 
sektörü 78 milyon dolarlık, 
Otomotiv yan sanayi sektörü 63 
milyon dolarlık ihracat yaptı.

Mart ayında Aydın 88, 7 milyon 
dolarlık ihracat gerçekleştirirken, 
Madencilik sektörü 20 milyon 
dolarlık ihracatla Aydın’ın 
ihracatında birinci sektör oldu. 
Balıkesir 86, 2 milyon dolarlık 
ihracatla Aydın’ı takip ederken, 
Balıkesir’de en çok ihracat yapan 
sektör 19 milyon dolarla Su ürünleri 
ve hayvansal mamuller sektörü 
oldu.

Muğla, 72 milyon 165 bin 
dolarlık ihracat yaparken, bu 
ihracatın 47 milyon dolarlık büyük 
dilimini Su ürünleri ve hayvansal 
mamuller sektörü gerçekleştirdi. 
Kütahya, mart ayında 50, 6 milyon 
dolarlık ihracat rakamına ulaşırken, 
bu ihracatın 27 milyon dolarlık 
kısmını seramik sektörü yaptı.

Uşak, mart ayında Türkiye’ye 36, 
6 milyon dolar döviz kazandırırken, 
Su ürünleri ve hayvansal mamuller 
sektörü 9, 7 milyon dolarlık 
ihracatla lider konumda yer aldı. 
Doğal taş ihracatının başkenti 
Afyon’un mart ayı karnesinde 33, 7 
milyon dolarlık ihracat yazarken, bu 
ihracata en büyük katkıyı 21 milyon 
dolarla madencilik sektörü sağladı.
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Türkiye’nin Mart ayı 
ihracatı, geçtiğimiz yılın 
aynı ayına göre yüzde 

19,8 artış gerçekleştirerek 
22,7 milyar dolar oldu. Mart 
ayında gerçekleşen 22,7 milyar 
dolar ihracatla cumhuriyet 
tarihinin en yüksek ilk çeyrek 
performansına ve en yüksek 
aylık ihracat rakamına ulaşıldı.

Sektörel bazda bakıldığında, 
Mart’ta 3 milyara yakın dolar 
ihracat gerçekleştiren kimya 
sektörü ilk sırada yer alırken 2,7 
milyar dolara ulaşan otomotiv 
sektörü ikinci; 2,3 milyar dolar 
ile çelik sektörü ise üçüncü 
oldu.

Sektörel anlamda en dikkat 
çekici artışlar ise kimya, çelik, 
demir ve demir dışı metaller 
sektörlerinde yaşandı. Bu 
sektörlerden her biri, ihracatını 
geçtiğimiz yıla göre yaklaşık 
yüzde 50 artırdı. Dokuz sektör 

Mart ayında ihracat rekoru kırdı.
En çok ihracat 

gerçekleştirilen ilk üç ülke 1,9 
milyar dolarla Almanya, 1,6 
milyar dolarla ABD ve 1,3 milyar 
dolarla İtalya şeklinde sıralandı.

Ülke gruplarına göre ihracata 
bakıldığında, Türkiye’nin en 
büyük ticari pazarı olan Avrupa 
Birliği’ne ihracat yüzde 27 
artışla 10 milyar dolara ulaştı. 
AB’nin ihracattaki payı ise 
yüzde 44 olarak gerçekleşti. 
AB haricindeki diğer Avrupa 
ülkelerini de dahil edildiğinde 
Avrupa kıtasının Mart ayı 
ihracatındaki payı yüzde 54 
oldu.

Avrupa harici diğer ülke 
gruplarında ise Yakın ve Orta 
Doğu ülkelerine 4 milyar dolar, 
Afrika kıtasının tamamına 2,3 
milyar dolar, Kuzey Amerika’ya 
1,8 milyar dolar ve Uzak Doğu 
ülkelerine 1,6 milyar dolarlık 

ihracat gerçekleştirildi.
1.986 firma Mart ayında 

ilk kez ihracat yaptı. Yeni 
ihracatçı firmalar, Mart ayında 
105,7 milyon dolarlık ihracat 
gerçekleştirdi. Mart’ta ihracat 
yapan toplam firma sayısı ise 
47.981 oldu.

Miktar bazında ihracat 
yüzde 6 artarak 15,7 milyon ton 
olarak gerçekleşti. İhracat birim 
fiyatı ise geçtiğimiz yılın aynı 
dönemine göre yüzde 13 artışla 
1,45 dolara yükseldi.

En çok ihracat gerçekleştiren 
ilk üç il ise sırasıyla 9 milyar 
dolarla İstanbul, 1,9 milyar 
dolarla Kocaeli ve 1,3 milyar 
dolarla Bursa oldu. Bu şehirlerin 
haricinde ihracat artışıyla dikkat 
çeken diğer illeri ise, ihracatını 
255 milyon dolar artıran İzmir, 
241 milyon dolar artıran Ankara 
ve 150 milyon dolar artıran 
Denizli şeklinde sıralandı.

Türkiye’nin Mart ayı ihracatı 
22,7 milyar dolar
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Enflasyon oranı 2022 yılı Mart 
ayında; yıllık TÜFE’de yüzde 
61,14, Yİ-ÜFE’de yüzde 

114,97 oranında gerçekleşti. Bir 
önceki aya göre ise; TÜFE’de 
yüzde 5,46, Yİ-ÜFE’de ise yüzde 
9,19 oranında artış 
kaydedildi.

2022 yılı Mart 
ayında TÜFE’de ana 
harcama gruplarına 
göre yıllık en düşük 
artış yüzde 15,08 ile 
haberleşme grubunda 
gerçekleşti. Bununla 
birlikte; yüzde 26,73 
ile eğitim, yüzde 26,95 
ile giyim ve ayakkabı 
ve yüzde 34,95 ile 
sağlık en düşük artışın 
olduğu diğer gruplar 
olurken, yüzde 99,12 
ile ulaştırma, yüzde 
70,33 ile gıda ve 
alkolsüz içecekler ve 
yüzde 69,26 ile ev 
eşyası artışın en yüksek 
olduğu gruplar oldu. 

İstatistiki bölgelere 

göre yapılan ayrımda; İzmir’de 
TÜFE yıllık bazda yüzde 58,83, 
aylık bazda yüzde 6,11 oranında 
arttı.

Yİ-ÜFE’de sanayinin dört 
sektörünün yıllık bazdaki 

değişimleri; madencilik ve taş 
ocakçılığında yüzde 110,36, 
imalatta yüzde 106,55, elektrik, 
gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 
228,94 ve su temininde yüzde 
42,34 artış olarak gerçekleşti.

Mart’ta yıllık 
enflasyon
yüzde 61,14
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İşsizlik Oranı; 2022 yılı Şubat 
ayında yıllık bazda 0,5 puanlık 
azalışla yüzde 10,7 oranında 

gerçekleşti. İşsizlik oranı; 
erkeklerde yüzde 9,3, kadınlarda 
yüzde 13,4 oranında kaydedildi. 
İstihdam edilen kişi sayısı bir 
önceki aya göre; 90 bin kişi 
artarken, işsiz sayısı da 178 
bin kişi azaldı. Toplam işsiz 
sayısı 3 milyon 579 bin kişi 
oldu. 

2022 yılı Şubat ayında 
genç nüfusta işsizlik oranı 
yüzde 20,7 oranında, 
zamana bağlı eksik 
istihdam, potansiyel işgücü 
ve işsizlerden oluşan geniş 
tanımlı işsizlik oranı olan atıl 
işgücü oranı ise bir önceki 
aya göre 0,9 puan azalarak 
yüzde 21,8 seviyesinde 
gerçekleşti. 

İşgücü 2022 yılı Şubat 
ayında bir önceki aya 
göre 87 bin kişi azalarak 

33 milyon 585 bin kişi, işgücüne 
katılma oranı ise 0,2 puanlık azalış 
ile yüzde 52,2 olarak gerçekleşti. 
İşgücüne katılma oranı erkeklerde 
yüzde 70,6, kadınlarda ise yüzde 
34,2 kaydedildi.

İstihdam edilenlerden referans 

döneminde işbaşında olanların, 
mevsim ve takvim etkilerinden 
arındırılmış haftalık ortalama fiili 
çalışma süresi 2022 yılı Şubat 
ayında bir önceki aya göre 0,3 
saat artarak 45,6 saat olarak 
gerçekleşti.

Şubat ayında 
işsizlik yüzde 10,7
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Bütçe Mart’ta 
68,97 milyar TL açık verdi
Bütçe; 2021 
yılı Mart 
ayında 23 
milyar 764 
milyon TL 
fazla vermiş 
iken, 2022 
yılı Mart 
ayında 68 milyar 972 milyon TL açık verdi. Bütçe gelirleri, Mart ayında yüzde 15,6 oranında artarak 155 milyar 
967 milyon TL, bütçe giderleri ise yüzde 102,3 oranında artarak 224 milyar 939 milyon TL olarak kaydedildi.
 2022 yılı Mart ayında vergi gelirleri; yıllık bazda yüzde 64,5 oranında artarak 127 milyar 410 milyon TL 
seviyesine ulaştı. Faiz hariç giderler yüzde 104,3 oranında artarak 198 milyar 1 milyon TL olarak gerçekleşti. 
 Ayrıca, 2021 yılı Mart ayında 37 milyar 992 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken, 2022 yılı Mart ayında 42 
milyar 34 milyon TL faiz dışı açık verildi.

GÖSTERGE

Cari işlemler hesabı; 
2022 yılı Şubat ayında 
yıllık bazda yüzde 

110,6 artarak 5,2 milyar dolar 
seviyesinde gerçekleşti. Enerji 
ve emtia fiyatlarının artış cari 
dengedeki genişleme etkili 
olurken, turizm ve taşımacılık 
gelirlerindeki yükseliş cari 
dengeyi sınırlandırdı. Ayrıca dış 
ticaret açığındaki yükseliş cari 
denge üzerinde etkin rol oynadı. 
12 aylık kümülatifte ise cari açık 
21,8 milyar dolar ile geçen yılın 
Ağustos ayından bu yana en 
yüksek seviyeye ulaştı. 

2022 yılı Şubat ayında net 
doğrudan yatırımlar 4 milyon 
dolar seviyesine gerileyerek 
oldukça zayıf bir görünüm 
sergiledi. Portföy yatırımlarında 

765 milyon dolarlık sermaye çıkışı 
yaşandı. Diğer yatırımlarda ise, 
4,2 milyar dolarlık sermaye girişi 
kaydedildi.

Rezerv varlıklar 2022 yılının 
Şubat ayında 2,2 milyon dolar, 
2022 yılı Ocak-Şubat döneminde 
ise, 3,2 milyar dolar seviyesine 
geriledi. Şubat ayında net hata 
ve noksan kaleminde 511 milyar 

dolar ile sınırlı bir sermaye çıkışı 
gerçekleşirken; 2022 yılı Ocak-
Şubat döneminde 2 milyar dolar 
azaldı.

Önümüzdeki dönemlerde 
Ukrayna-Rusya savaşının da 
etkisiyle, emtia fiyatları ile 
turizm gelirleri seyrinin cari 
açık üzerinde belirleyici olmaya 
devam edeceği öngörülüyor.

Şubat’ta cari açık 
5,2 milyar dolar
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Sanayi üretim endeksi; 
2022 yılı Şubat 
ayında yıllık bazda 

yüzde 13,3, aylık bazda ise 
yüzde 4,4 arttı.

Sanayinin alt sektörleri 
incelendiğinde; takvim 
etkisinden arındırılmış 
endekste, 2022 yılı Şubat 
ayında madencilik ve 
taşocakçılığı sektörü 
endeksi yüzde 6,1, imalat 
sanayi sektörü endeksi yüzde 
14,4 ve elektrik, gaz, buhar ve 
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 
sektörü endeksi yüzde 4,9 arttı.

İmalat sanayinin alt sektörlerine 
baktığımızda; Şubat ayında yıllık 
en fazla artış, yüzde 58,5 ile diğer 

ulaşım araçlarının imalatında 
gerçekleşti. Bu artışı yüzde 41,9 
ile deri ve ilgili ürünlerin imalatı 
ve yüzde 39,6 ile giyim eşyaları 
imalatı izledi. Aynı dönemde 
imalat sanayi alt sektörlerinden 
yüzde -7,4 ile sadece tütün ürünleri 
imalatında azalış kaydedildi. 

Mevsim ve takvim etkisinden 

arındırılmış endekse göre; ana 
sanayi gruplarından Şubat ayında 
bir önceki aya göre, sermaye 
malında yüzde 7,6, dayanıklı 
tüketim malında yüzde 6,6, 
dayanıksız tüketim malında 
yüzde 5,3, ara malında yüzde 
3,2 ve enerjide yüzde 0,3 artış 
gerçekleşti.

Şubat’ta sanayi üretimi aylık 
yüzde 4,4; yıllık yüzde 13,3 arttı

GÖSTERGE

Mart’ta kapasite kullanım oranı yüzde 77,3
Kapasite Kullanımı; 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,3 oranında gerçekleşti.  
En yüksek kapasite kullanım oranına sahip sektörler; kağıt ve kağıt ürünleri imalatı (yüzde 85,8), ağaç, ağaç 
ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) (yüzde 85,5), giyim eşyaları imalatı (yüzde 83,9) ve tekstil 
ürünlerinin imalatı (yüzde 81,0) oldu. En düşük kapasite kullanım oranına sahip sektörler; içeceklerin imalatı 
(yüzde 69,0), makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı imalatı (yüzde 68,4), tütün ürünleri imalatı (yüzde 
66,6) ve deri ve ilgili ürünlerin imalatı (yüzde 66,4) oldu.
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Reel Kesim Güven 
Endeksi; 2022 yılı Mart 
ayında bir önceki aya 

göre, 1,3 puan azalışla 108,5 
seviyesinde gerçekleşti.  

Tüketici Güven Endeksi, 
2022 yılı Mart ayında 1,4 

puan artışla 72,5 ile tekrar 
yükseliş eğilimi 

gösterdi. 
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, 2022 yılı Mart ayında, 

bir önceki aya göre, 2,5 puan azalışla 95,7 seviyesinde 
gerçekleşerek iyimserlik ve kötümserlik sınırı olan 100 

barajını altında kaldı. Ekonomik güven endeksindeki 
düşüş, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, 

perakende ticaret ve inşaat sektörü güven 
endekslerindeki düşüşlerden 

kaynaklandı.

GÖSTERGE

Güven 
endekslerinde

görünüm
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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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