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Odalar ve Borsalar

◗ Adana SO’da, 'Yalın Yolculukta Kilometre Taşları ve Deneyimler' semineri yapıldı

◗ Çorlu TSO’da Tekstil Çalıştayı ilgi gördü

◗ Denizli TB’de Ceviz Projesi’nin seyri değerlendirildi

◗ Kadın girişimciler Gemlik TSO’da buluştu
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ODALAR VE BORSALAR

Ç orlu Ticaret ve Sanayi Odası ile Can 
Tekstil Entegre Tesisleri ve Tarım Ürün-
leri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi işbir-

liğinde “Tekstilde Temiz Üretim Uygulama-
larında Yenilikçi Sürdürülebilir Yaklaşımlar” 
çalıştayı gerçekleşti.

Meclis Başkanı Erdim Noyan’ın katıldığı 
çalıştayın moderatörlüğünü Tekirdağ Namık 
Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Bülent Eker yaptı.

Erdim Noyan çalıştayın açılış konuşma-
sında şunları söyledi: “Bölgemiz, ülkemizin 
en önemli sanayi sektörlerinden olan teks-
tilin adeta başkenti konumundadır. Ülkemiz 
sanayisinde lokomotif görevi yapan tekstil 
sektörü özellikle ihracat ve istihdam ne-
deniyle en önemli sektörlerin başında gel-
mektedir. Maalesef günümüzde ise tekstil 
sektörü ile çevre arasında adeta bir tercih 
algısı oluşturulmaktadır. Özellikle ergene 
havzası koruma eylem planı çerçevesinde 
bölgemizde kurulan OSB’ler ve ortak arıtma 
tesisleri ile derin deşarj projesinin yapımı 

devletin verdiği kredi ile bölgemiz sanayici-
leri tarafından yapılmaktadır. 

“Çevremizi korumalıyız”
Geçmişte yapılan çevresel yanlışlardan 

dolayı sanayiyi ve sanayicileri çevreyi kirleten 
potansiyel suçlu olarak görmek doğru de-
ğildir. Biz sanayimizi geliştirirken çevremizi 

de koruyacağız. Özellikle yeni teknolojilerin 
geliştirilmesi ve bugün olduğu gibi üni-
versite-sanayici işbirliğinin gelişimi doğayı 
korurken, sanayinin gelişimine de büyük 
katkı sağlayacaktır. Yarınlarımız için özellikle 
sanayi ve çevre arasında tercih yapmadan, 
çevreye zarar vermeden sanayimizi geliştir-
mek zorundayız.” 

A dana Sanayi Odası ve Kastamonu En-
tegre Yönetim Sistemleri işbirliğinde, 

işletmelerin verimlilik ve kalitelerinin artırıl-
masına yönelik olarak gerçekleştirilen çalış-
malar kapsamında, sanayicilere ve çalışanla-
rına yönelik “Yalın Yolculukta Kilometre Taşları 
ve Deneyimler” konulu seminer düzenlendi.

ADASO Sakıp Sabancı Toplantı Salonu’n-
da gerçekleştirilen seminerde işletmelerde 
uygulanan süreç ve sistemlerin gelişmesine 

katkı sağlayan, işletme içi yetenekleri ortaya 
çıkarıp israfları azaltarak tasarruf yöntemlerini 
harekete geçiren "Kalite Çemberleri Uygula-
ması”nın detayları paylaşıldı.

Adana’da farkındalık oluştu
"Yalın Yolculukta Kilometre Taşları ve 

Deneyimler" konulu seminerin açılışında 
konuşan Adana Sanayi Odası Genel Sekre-
teri Bora Kocaman,“Değer akışının sağlandığı 

işletmelerde israfların önüne geçilmekle 
kalınmaz aynı zamanda işletme içinde de sü-
rekli iyileşmenin temelleri atılmış olur. Sürekli 
gelişen ve değer akışını sürekli hale getiren 
işletmeler, rekabet ortamındaki değişime 
ayak uyduracak çevikliğe ve işgücünü etkin 
kullanacak vizyona sahip olurlar. Günümüz 
rekabet ortamında siparişlerin gereken za-
manda yetiştirilmediği, model ve ürünlerdeki 
değişimlere ayak uydurulamadığı, stokların 
işletme sermayesi olarak görüldüğü, etkin-
liğin maksimum ve sürekli üretim mantığı 
üzerinden işlediği amaç odaklı kitlesel dünya 
çok gerilerde kalmıştır. Bunun yerini sürekli 
akışla beraber gelen yeterli stoklu çalışan, 
model değişimlerine ve siparişteki dalga-
lanmalara çevik bir şekilde cevap verebilen, 
değerin stoklar yerine sürekli akış üzerinden 
yaratıldığı, etkinliğin fabrikadaki sipariş esaslı 
üretim temposuyla ölçüldüğü süreç odaklı 
bir yalın dünya almıştır” dedi.

Adana’da yalın yolculukta bir farkındalık 
oluştuğuna da değinen Kocaman, Adanalı 
sanayiciler olarak tüm firmaların bu sürece 
başlamasını gerektiğini rekabet ortamında 
bu cidden faydalar göreceklerini söyledi. 

Çorlu TSO’da Tekstil 
Çalıştayı ilgi gördü

Adana SO’da, 'Yalın Yolculukta Kilometre 
Taşları ve Deneyimler' semineri yapıldı
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K adın girişimciler, Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Kadın Girişimiler Kuru-

lu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen 
kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. 
Organizasyonu Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkanı Ece Gündoğdu yürüttü.

Organizasyonda, Bursa KGK Başkanı 
Sevgi Saygın, Gemlik TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Paşa Ağdemir, Meclis Başkanı Ha-
san Yıldırım, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu üyesi Muhsin Koçaslan, Bur-
sa TSO Genel Sekreteri Okay Civelek, Oda 
Genel Sekreteri Emre Gemicioğlu yer aldı. 

“Kadın girişimci sayısı arttı”
Organizasyonda konuşan Gemlik Tica-

ret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Paşa 
Ağdemir, “Gelişmiş toplumları incelediği-
mizde girişimci sayılarının yüksek oldu-
ğunu ve bu sayıyı artırmak için politikalar 
üretildiğini görmekteyiz. 

Ülkemizde eskiden toplam girişimcilik 
içindeki kadınların payı yüzde 5 iken, şu 
anda yüzde 9.6 oranını geçmiş durum-
da. Kadın yönetici oranı da yüzde 16’yı 
aşmıştı. Ben daha fazla kadın girişimcinin 
süreçlerin içinde olmasını temenni ediyo-

rum. İşsizlikle mücadelede kadın girişim-
cilerimiz çok önemli bir rolü üstleniyorlar. 
Bugüne kadar bir yanımız hep eksik kal-
mıştı. Sizlerin desteği ile artık eksik parça 
yerine oturdu. Daha güçlü bir Türkiye, 
daha güçlü bir ekonomi için sizlerle her 
zaman birlikte çalışmaktan onur duyarız. 
Sizlerden gelecek görüş ve önerilere her 
zaman açık olduğumuzu da ayrıca belirt-
mek isterim" dedi. 

Etkinlik sonrası Ağdemir, Bursa KGK 
Başkanı Sevgi Saygın'a Gemlik temalı ipek 
tablo hediye etti. 

D enizli Ticaret Borsası toplantı salonun-
da Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir 

Belediyesi, Denizli Tarım ve Orman İl Müdür-
lüğü ve Denizli Ticaret Borsası’nın ortaklaşa 
yürüttüğü “Ceviz Üretim Alanlarının Gelişti-
rilmesi Projesi” değerlendirildi.

Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Osman Zolan, Tarım ve 
Orman İl Müdürü Yılmaz Erkaya, Denizli 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İb-
rahim Tefenlili ve Tarım İlçe Müdürleri’nin 
katıldığı toplantıda Ceviz Projesi’nin mevcut 
durumu ve ilerili aşamalarda neler yapılması 
gerekildiği konuşuldu.

“Üretimde dördüncüyüz”
Toplantıda söz alan Denizli Ticaret Bor-

sası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili 

Kadın girişimciler 
Gemlik TSO’da buluştu

Denizli TB’de Ceviz Projesi’nin 
seyri değerlendirildi
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dünya ceviz üretimi hakkında bilgiler verdi. 
Tefenlili, Türkiye’nin ceviz arazisi bakımında 
dünyada üçüncü, üretim bakımından ise 
dördüncü sırada olduğunu vurguladı. Başkan 
Tefenlili, üretimde üst sıralarda yer almamıza 
rağmen ülkemizin ceviz ithalatçısı bir ülke 
olduğuna dikkat çekti. Yıllık ceviz ithalatının 
154 milyon dolar olduğunu ifade eden Baş-
kan Tefenlili, “İtalya’dan sonra dünyada ceviz 
ithalatına en çok para harcayan ülkeyiz. Top-
raklarımız ceviz üretimine son derece uygun. 
Biz paydaşlarımızla birlikte neden paramızı 
ithalata harcayalım diye düşündük ve bu 
güzel projeyi başlattık. 

Vatandaşlarımızın da projeye yoğun ilgi 
göstermesi ne kadar doğru bir yolda oldu-
ğumuz en büyük kanıtıdır. Proje kapsamında 
500 bin ceviz fidanını toprakla buluşturmayı 
amaçladık. Görüyoruz ki bu sayıların çok 
daha üstüne çıkacağız. Toprakla buluşan 
fidanlarımız verime geçtiğinde ithalatımız 
50 milyon dolar daha azalacak. Ülke eko-
nomimize ciddi bir katkı sağlamakla birlikte 
çiftçilerimize, vatandaşlarımıza ek gelir sağla-
mış olacağız. Topraklarımızdan elde ettiğimiz 
verim artacak” dedi.
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Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaşta-
kilerde işsiz sayısı 2019 yılı Kasım döneminde 
geçen yılın aynı dönemine göre 327 bin kişi 
artarak 4 milyon 308 bin kişiye yükseldi. İşsizlik 
oranı 1 puanlık artış ile yüzde 13,3 seviyesinde 
gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 1,1 puanlık 
artış ile yüzde 15,4 oldu. Bir önceki ay olan 
ekim ayında işsizlik oranı yüzde 13,4 seviyele-
rindeydi.  İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı 
Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı döne-
mine göre 145 bin kişi azalarak 28 milyon 169 
bin kişi, istihdam oranı ise 0,9 puanlık azalış ile 
yüzde 45,6 oldu. Bu dönemde, istihdam edi-
lenlerin sayısı tarım sektöründe 147 bin, inşaat 
sektöründe 253 bin kişi azalırken, sanayi sek-
töründe 102 bin, hizmet sektöründe ise 152 
bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,3’ü 
tarım, yüzde 20,4’ü sanayi, yüzde 5,6’sı inşaat, 
yüzde 56,6’sı ise hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücü 2019 yılı Kasım döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 182 bin kişi 
artarak 32 milyon 477 bin kişi, işgücüne katıl-
ma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 52,5 
olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışanların 
oranı yüzde 33,8 oldu

Kasım 2019 döneminde herhangi bir 
sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan 
çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını 
gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki 
yılın aynı dönemine göre 0,2 puan artarak yüz-
de 33,8 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde 
kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın 
aynı dönemine göre değişim göstermeyerek 
yüzde 22,8 oldu. 15-64 yaş grubunda işsizlik 
oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,0 
puan artışla, yüzde 13,6, tarım dışı işsizlik oranı 
ise 1,1 puanlık artışla yüzde 15,5 oldu. Bu yaş 
grubunda istihdam oranı 0,9 puanlık azalışla 
yüzde 50,2, işgücüne katılma oranı ise 0,3 
puanlık azalışla yüzde 58,1 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfus-
ta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine 
göre 0,9 puan artışla, yüzde 24,5, istihdam ora-
nı ise 0,7 puan azalarak yüzde 32,6 oldu. Aynı 
dönemde işgücüne katılma oranı 0,3 puanlık 

İthalat yüzde 18,96 arttı

azalışla yüzde 43,2 seviyesinde gerçekleşti. Ne 
eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puan-
lık artışla yüzde 25,2 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış 
işsizlik oranı yüzde 13,2

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik ora-
nı bir önceki döneme göre 0,3 puan azalarak 
yüzde 13,2 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme 
göre 100 bin kişi azalarak 4 milyon 318 bin kişi 
olarak gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındı-

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ocak 
ayı geçici dış ticaret verilerini Hatay’da 
açıkladı. Ocak ayında ihracat, Genel Tica-
ret Sistemi’ne (GTS) göre yüzde 6,1 artışla 
14 milyar 765 milyon dolar olarak rekor ta-
zeledi. Son 12 aylık ihracat ise 181,6 milyar 
dolara ulaşıldı. İthalat ise yüzde 18,96’lık 
artışla 19 milyar 229 milyon dolar oldu. 
12 aylık ithalat ise yüzde 5,36 oranında 
azalış ile 205  milyar 561 milyon dolara 
geriledi. Dış ticaret açığı ise 4 milyar 464 
milyon dolar olurken dış ticaret hacmi-
miz bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
13,01 artarak 33 milyar 994 milyon dolara 
yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 
yüzde 76,8 olarak gerçekleşti. 

Ocak ayının lideri, 2,4 milyar dolarlık 

rılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 
0,2 puan artarak yüzde 45,9 oldu. İstihdam 
edilenlerin sayısı 120 bin kişi artarak 28 mil-
yon 358 bin kişi olarak tahmin edildi. Mevsim 
etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı 
bir önceki döneme göre 0,1 puan azalarak 
yüzde 52,8 oldu. İşgücüne katılan sayısı 19 
bin kişi artarak 32 milyon 676 bin kişi olarak 
tahmin edildi.

Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkile-
rinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 
45 bin kişi, sanayi sektöründe 92 bin kişi arttı.

ihracat ile otomotiv sektörü oldu. Oto-
motivi, 1,7 milyar dolar ihracat ile kimyevi 
maddeler ve 1,5 milyar dolar ihracat ile 
hazırgiyim ve konfeksiyon sektörleri etti. 9 
sektörün ihracatında yüzde 10’un üzerinde 
artış gerçekleşti. Ocak ayının en güçlü per-
formansına imza atanlar ise yüzde 29 artışla 
256 milyon dolar ihracat gerçekleştiren 
yaş, meyve ve sebze, yüzde 22 artışla 185 
milyon dolara ulaşan fındık ve mamulleri 
ile yüzde 21 artışla 222 milyon dolara ula-
şan halı sektörü oldu. Sektörlerin ihracat 
yaptıkları ülke sayılarına bakıldığında 199 
ülke ve bölgeye gerçekleştirdiği ihracatla 
kimyevi maddeler birinci, 187 ülke ile çelik 
ve hububat sektörleri ikinci, 182 ülke ile 
demir metaller ve demirdışı üçüncü oldu.

İşgücü, 2019 
yılı Kasım 
döneminde 
bir önceki 
yılın aynı 
dönemine 
göre 182 bin 
kişi arttı.
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CARİ İŞLEMLER:

Yıllık enflasyon 
yüzde 12,15’e 
yükseldi

Cari işlemler açığı, Aralık 2019’da 2 milyar 
798 milyon dolar olarak gerçekleşti. Beklenti 
2,9 milyar dolar açık olacağı yönündeydi. Cari 
işlemler hesabı 2019 genelinde ise 1 milyar 
674 milyon dolar fazla verdi. Böylece 2001 
yılından bu yana ilk defa yıllık anlamda cari 
fazla gerçekleşti.

Cari işlemler açığı, 2018’un Aralık ayına 
göre 1 milyar 731 milyon dolar artarak 2 
milyar 798 milyon dolar olarak gerçekleşti. 
Bunun sonucunda, cari işlemler hesabı, 2019 
yılında 1 milyar 674 milyon dolar fazla verdi. 
Söz konusu gelişmede, ödemeler denge-
si tablosundaki dış ticaret açığının 2 milyar 
89 milyon dolar artarak 3 milyar 402 milyon 
dolara ve birincil gelir dengesi açığının 93 
milyon dolar artarak 1 milyar 87 milyon dolara 
yükselmesi etkili oldu. Altın ve enerji hariç cari 
işlemler fazlası ise 1 milyar 429 milyon dolar 
azalarak 1 milyar 454 milyon dolar olarak 
gerçekleşti.

Hizmetler dengesi altında seyahat kale-
minden kaynaklanan net gelirler, 2018 yılının 
aralık ayına göre 214 milyon dolar artarak 1 
milyar 112 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatı-
rım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkış-

lar, 2018’in aralık ayına göre 75 milyon dolar 
artarak 955 milyon dolar oldu. İkincil gelir 
dengesi kalemi kaynaklı girişler ise 165 mil-
yon dolar artarak 291 milyon dolara yükseldi. 
Ekonomistler, Aralık 2019’da cari işlemler den-
gesinin 3 milyar dolar açık, 2019 yılında ise 1,2 
milyar dolar fazla vermesini bekliyordu.

Sermeyi girişleri azaldı
Aralık ayında net doğrudan yatırımlarda 

281 milyon dolarlık giriş yaşandı. Doğrudan 
yatırımlar yılın tamamında ise önceki yıla göre 
yüzde 41,3 azalarak 5,5 milyar dolara geriledi. 
Bu girişlerin de yüzde 57,3’üna gayrimenkul 

yatırımları oluşturdu. Portföy yatırımları da 
2019 genelinde düşüş kaydetti. Aralık ayında 
871 milyon dolarlık net net sermaye çıkışı 
yaşanırken, yılın tamamındaki çıkışın tutarı da 
1,1 milyar dolar oldu. 

TCMB açıklamasına göre, “Revizyon Politi-
kası” doğrultusunda yapılan yıl sonu çalışma-
ları kapsamında, ödemeler dengesi istatistik-
lerinde 2015’ten itibaren dış ticaret, hizmetler, 
doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve 
diğer yatırımlar kalemleri başta olmak üzere 
çeşitli güncellemeler yapıldı. Güncellemelerin 
bir kısmı ödemeler dengesi tablosunda sade-
ce sınıflama değişikliğine neden oldu.

Tüketici enflasyonu 2020 yılına hızlı 
giriş yaptı. Tüketici enflasyonu Ocak’ta 
yüzde 1,35 artarken, yıllık enflasyon yüzde 
12,15’e yükseldi. Piyasanın beklentisi aylık 
yüzde 1,1, yıllık da yüzde 11,8 olmasıydı. 
Beklentiyi aşan enflasyonda etkili olan 
grup ise gıda fiyatları oldu.

TÜİK’ten yapılan açıklamada şu ifa-
delere yer verildi: “Tüketici fiyat endeksi 
(TÜFE) yıllık yüzde 12,15, aylık yüzde 1,35 
arttı. TÜFE’de (2003=100) 2020 yılı Ocak 
ayında bir önceki aya göre yüzde 1,35, 
bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 
1,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre 
yüzde 14,52 artış gerçekleşti.

ayakkabı grubunda oldu. Ana harcama 
grupları itibarıyla 2020 yılı Ocak ayında 
azalış gösteren diğer gruplar ise, yüzde 
1,44 ile ev eşyası, yüzde 0,25 ile haber-
leşme ve yüzde 0,02 ile alkollü içecekler 
ve tütün oldu. 

Buna karşılık, ana harcama grupları 
itibarıyla 2020 yılı Ocak ayında artışın 
yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 
4,88 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 
4,65 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüz-
de 3,96 ile sağlık oldu.

Yurt içi üretici fiyat endeksi
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) 

yıllık %8,84, aylık %1,84 arttı. Yİ-ÜFE 
(2003=100) 2020 yılı Ocak ayında bir 
önceki aya göre %1,84, bir önceki yılın 
Aralık ayına göre %1,84, bir önceki yılın 
aynı ayına göre %8,84 ve on iki aylık or-
talamalara göre %15,71 artış gösterdi.”

Yıllık en düşük artış yüzde 2,14 ile haber-
leşme grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın 
aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer 
ana gruplar sırasıyla, yüzde 5,66 ile eğlence 
ve kültür, yüzde 6,00 ile giyim ve ayakkabı ve 
yüzde 7,51 ile ev eşyası oldu. 

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına 
göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise 
sırasıyla, yüzde 42,21 ile alkollü içecekler 
ve tütün, yüzde 15,11 ile eğitim ve yüzde 
15,01 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Ay-
lık en yüksek azalış yüzde 6,65 ile giyim ve 

Cari işlemler 
açığı 2018’un 
Aralık ayına 
göre 1 milyar 
731 milyon 
dolar arttı.
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GÖSTERGELER

Üretim Yöntemine Göre GSYH Zincirlenmiş 
Hacim Endeksi Değişim Oranı

İktisadi 
Faaliyet 
Kolları

Yıl Bir Önceki Yılın Aynı Çeyreğine Göre Değişim Oranı (%)

  I II III IV

A- Tarım, 
Ormancılık ve 
Balıkçılık

2017 5,1 7,1 3,7 6,1

2018 8,1 -0,9 2,4 0,3

2019 2,7 4,2 3,8  

BCDE- Sanayi 

2017 5,9 6,0 15,9 9,5

2018 7,7 4,5 1,1 -6,7

2019 -3,9 -2,6 1,6  

C- İmalat 
sanayi 

2017 5,2 6,0 17,2 9,1

2018 8,1 4,4 1,2 -7,7

2019 -4,2 -3,3 1,4  

F- İnşaat 

2017 6,2 5,6 18,9 4,9

2018 6,8 1,5 -6,3 -7,8

2019 -9,2 -12,4 -7,8  

GHI- 
Hizmetler

2017 6,5 6,4 22,3 9,4

2018 10,5 9,0 4,6 -1,0

2019 -3,4 -0,1 0,6  

Gayrisafi 
Yurt İçi 
Hasıla (Alıcı 
Fiyatlarıyla)

2017 5,3 5,3 11,6 7,3

2018 7,4 5,6 2,3 -2,8

2019 -2,3 -1,6 0,9  

Çalışan Kişi Sayısına Göre İşyeri Sayısı

Çalışan Sayısı 2019 Eylül 2018 Eylül Fark

1 Kişi 697.602 699.820 -2.218

2-3 Kişi 518.796 517.100 1.696

4-6 Kişi 292.462 295.037 -2.575

7-9 Kişi 113.624 123.878 -10.254

10-19 Kişi 127.699 133.383 -5.684

20-29 Kişi 41.770 44.458 -2.688

30-49 Kişi 32.961 34.750 -1.789

50-99 Kişi 20.295 21.019 -724

100-249 Kişi 12.253 12.307 -54

250-499 Kişi 3.557 3.476 81

500-749 Kişi 946 848 98

750-999 Kişi 364 334 30

1000+ Kişi 483 432 51

Toplam 1.862.812 1.886.842 -24.030
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2020 Ocak Ayına Ait Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri

Şirket Türü
Ocak 
2020

Aralık 
2019

Bir Önceki 
Aya Göre 
Değişim 

(%)

Ocak 
2019

Bir Önceki 
Yılın Aynı 

Ayına Göre 
Değişim (%)

Şirket 10.477 7.849 33,48 8.278 26,56

Kooperatif 114 103 10,68 89 28,09

Ger.Kişi 
Tic.İşl.

3.100 3.127 -0,86 3.073 0,88

Şirket 2.069 1.609 28,59 1.614 28,19

Kooperatif 55 72 -23,61 52 5,77

Şirket 2.118 2.201 -3,77 1.927 9,91

Kooperatif 174 89 95,51 165 5,45

Ger.Kişi 
Tic.İşl.

3.810 1.853 105,61 2.987 27,55

İlan Türü

Kurulan

Tasfiye

Kapanan

Aylar 2018 2019 2020

Ocak 78,2 74,4 75,5

Şubat 77,8 74,0 76,0

Mart 77,8 74,3  

Nisan 77,3 75,0  

Mayıs 77,9 76,3  

Haziran 78,3 77,1  

Temmuz 77,1 76,2  

Ağustos 77,8 76,6  

Eylül 76,2 76,3  

Ekim 75,4 76,4  

Kasım 74,1 77,2  

Aralık 74,1 77,0

Sanayi Kapasite Kullanım Oranı

Sağlık Hizmeti Amacıyla Türkiye’ye Gelen Kişi Sayısı

2015     260. 339     360. 180     638. 622

2016     251. 809     377. 384     715. 438

2017     326. 709     433. 292     827. 331

2018     437. 925     551. 748     863. 307

2019     560. 520     662. 087    1. 065. 105

Kişi sayısı

Yabancı Toplam
Gelir* 

(Bin ABD Doları) 

*Gelir: Yabancı ülke vatandaşı + TC vatandaşı sağlık turistleri + Türkiye’deyken sağlık hizmeti 
alanlardan elde edilen gelir.

2019 Yılı Sanayi Kapasite Raporu

2018 2019
Dönemsel 
Değişim 
Yüzdesi

2018 2019
Dönemsel 
Değişim 
Yüzdesi

1-9 29.509 31.728 7,52 155.618 163.954 5,36

10-49 31.090 31.133 0,14 732.302 725.147 -0,98

50-99 6.223 6.149 -1,19 435.865 431.570 -0,99

100-249 4.542 4.672 2,86 699.607 714.604 2,14

250+ 1.939 2.001 3,20 1.110.107 1.144.479 3,10

Toplam 73.303 75.683 3,25 3.133.499 3.179.754 1,48

Kapasite Raporu Sayısı Toplam Çalışan

Çalışan 
Aralığı

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 
Sonuçları 3. Çeyrek, (Temmuz–Eylül 2019)

Yıl Çeyrek
Cari Fiyatlar
(Milyon TL)

Cari Fiyatlarla
(Milyon $)

Zincirlenmiş 
Hacim Endeksi

(2009=100)

Değişim 
Oranı (%)

2018 1 790.113 207.165 158,5 7,4

2 890.436 205.827 173,3 5,6

3 1.026.649 189.837 184,8 2,3

4 1.017.190 186.214 180,7 –2,8

2019 1(*) 922.029 171.729 154,9 –2,3

2(*) 1.023.855 174.506 170,6 –1,6

3 1.145.099 201.848 186,6 0,9

GSHY
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2018 2019 Fark

15 ve Daha Yukarı 
Yaştakiler (Bin)

Nüfus 60.896 61.840 944

İşgücü 32.295 32.477 182

İstihdam 28.314 28.169 –145

     Tarım 5.023 4.876 –147

     Sanayi 5.656 5.758 102

     İnşaat 1.838 1.585 –253

     Hizmet 15.797 15.949 152

İşsiz 3.981 4.308 327

İşgücüne dahil 
olmayanlar

28.601 29.363 762

İşgücüne katılma oranı 53.0 52.5 –0.5

İstihdam oranı 46.5 45.6 –0.9

İşsizlik oranı 12.3 13.3 1.0

Tarım dışı işsizlik oranı 14.3 15.4 1.1

Toplam

Mevsim Etkisinden Arındırılmamış Temel İş Gücü
Göstergeleri (Kasım 2018 - Kasım 2019)

Ana Harcama 
Grupları

Harcama 
Grubu 

Ağırlıkları

Bir Önceki 
Aya Göre 
Değişim 

Oranı (%)

Bir Önceki 
Yılın Aralık 
Ayına Göre 

Değişim (%)

Bir Önceki 
Yılın Aynı 

Ayına Göre 
Değişim (%)

On İki Aylık 
Ortalamalara 
Göre Değişim 

(%)

TÜFE 100,00 1,35 1,35 12.15 14,52

Gıda ve 
alkolsüz 
içecekler

22,77 4,65 4,65 9,04 17,70

Alkollü 
içecekler ve 
tütüt

6,06 –0,02 –0,02 42,21 27,66

Giyim ve 
ayakkabı

6,96 –6,65 –6,65 6,00 5,12

Konut 14,34 1,20 1,20 14,76 13,25

Ev eşyası 7,77 –1,44 –1,44 7,51 17,21

Sağlık 2,80 3,96 3,96 14,07 16,78

Ulaştırma 15,62 0,87 0,87 12,95 9,70

Haberleşme 3,80 –0,25 –0,25 2,14 5,59

Eğlence ve 
kültür

3,26 1,86 1,86 5,66 13,03

Eğitim 2,58 0,64 0,64 15,11 13,95

Lokanta ve 
oteller

8,67 1,39 1,39 13,52 17,01

Çeşitli mal 
ve hizmetler

5,37 4,88 4,88 15,01 20,79

Ana Harcama Gruplarına Göre TÜFE ve 
Değişim Oranları (%) (Ocak 2020) 

  TL USD

Türkiye     38.680     10.602

İstanbul     65.041     17.827

Kocaeli     64.659     17.723

Ankara     52.000     14.253

Tekirdağ     47.479     13.014

İzmir     45.034     12.344

Bursa     43.707     11.980

Bilecik     43.230     11.849

Yalova     42.117     11.544

Eskişehir     40.639     11.139

Bolu     40.202     11.019

Kırklareli     38.619     10.585

Antalya     38.408     10.528

Çanakkale     38.292     10.496

Muğla     37.461     10.268

Sakarya     36.314     9.954

Denizli     35.745     9.797

Manisa     35.367     9.694

Karaman     35.344     9.688

Düzce     33.857     9.280

Tunceli     33.846     9.277

Kayseri     33.027     9.053

Artvin     32.486     8.904

Rize     32.149     8.812

Balıkesir     32.127     8.806

Erzincan     31.990     8.768

Kırıkkale     31.879     8.738

Burdur     31.694     8.687

Edirne     31.551     8.648

Uşak     31.487     8.630

İçel     31.151     8.538

Trabzon     30.789     8.439

Karabük     30.658     8.403

Konya     30.461     8.349

Isparta     29.797     8.167

Kütahya     28.471     7.804

Adana     28.221     7.735

Kastamonu     28.188     7.726

Aydın     28.072     7.694

Gaziantep     27.933     7.656

Amasya     27.810     7.623

İllerde Kişi Başı GSYH (2017)

  TL USD

Zonguldak     27.662     7.582

Kırşehir     27.476     7.531

Samsun     27.272     7.475

Çankırı     27.127     7.435

Sivas     26.861     7.362

Aksaray     26.622     7.297

Nevşehir     25.930     7.107

Hatay     25.846     7.084

Afyonkarahisar     25.725      7.051

Niğde     25.006     6.854

Çorum     24.897     6.824

Elazığ     24.348     6.674

Bartın     24.188     6.630

Osmaniye     23.760     6.513

Sinop     23.629     6.477

Ardahan     23.292     6.384

Erzurum     23.122     6.338

Kahramanmaraş     22.968      6.295

Yozgat     22.886     6.273

Malatya     22.546     6.180

Iğdır     22.248     6.098

Giresun     22.238     6.095

Kilis     22.064     6.048

Ordu     21.867     5.994

Bayburt     21.247     5.824

Gümüşhane     20.923     5.735

Kars     20.276     5.558

Tokat     20.171     5.529

Mardin     19.758     5.416

Bingöl     19.205     5.264

Şırnak     18.878     5.174

Adıyaman     18.706     5.127

Diyarbakır     18.251     5.003

Hakkari     17.805     4.880

Batman     16.943     4.644

Siirt     16.607     4.552

Muş     16.131     4.422

Bitlis     15.536     4.258

Şanlıurfa     14.185     3.888

Van     14.080     3.859

Ağrı     12.729     3.489

Teknoloji Düzeyine Göre Üretimden 
Satışların Payı  2014 – 2018 ( % )

Teknoloji Düzeyi 2014 2015 2016 2017 2018  Değişim Pay

Düşük 38.7 38.5 38.5 36.0 35.0 -10.4 -4.1

Orta-düşük 34.6 33.5 33.0 34.8 359 6.7 2.3

Orta-yüksek 23.7 24.8 25.2 26.0 261 10.1 2.4

Yüksek 3.0 3.2 3.3 3.2 3.0 -16.6 -0.6



EKONOMİK FORUM128

We should act carefully 

SELECT NEWS

TOBB President M. Rifat Hisarcıklıoğlu:

What will Brexit’s 
impact be like?

A s an answer to “How will Turkey’s trade 
with England be affected from post-

Brexit custom tax changes?”, Economic 
Policy Research Foundation of Turkey 
(TEPAV) prepared a “Product Based Brexit 
Guide for Private Sector” with the support of  
Turkish Union of Chambers and Exchange 
Commodities (TOBB).

Various possible scenarios have been 
evaluated until now during the Brexit 
process however, what the trade rules 
will be like after the transition period are 
not yet clear. Uncertainties in the period 
made it harder for the private sector to 
keep up with the most current status. As an 
answer to this need of information that will 
continue in the upcoming period, “Product 
Based Brexit Guide for Private Sector” was 
prepared for importers and exporters in 
Turkey to enable them to follow up with 
new customs taxes and their direct and 
indirect impacts on a product-basis. 

A n improvement in economy became apparent 
in the last quarter of 2019. According to 

preliminary indicators, quarter-based growth is 
expected to be around 5.5-6.0%. In that case, overall 
growth in the year can be close to 1%. It is important 
to close 2019 with an upwards growth. On the other 
hand, considering that the population increase is 
about 2%, meaning that it is higher than growth, 
we should remember that income per capita has 
decreased. There have been some unexpected 
developments in foreign trade this year. Corona 
outbreak can lead to different conclusions. First, it 
might be possible for us to replace China in foreign 
markets. However, this could only be possible if the 
demand in those markets does not decrease. The 
drop in goods prices, namely petroleum, is generally 
in our favor. On the other hand, the outbreak is 
expected to have a negative effect on world trade 
volume, transportation and tourism. 

Foreign policies, circumstances in surrounding 
geographies, issues with Syria and Libya, as well as 
the relations with the EU, the USA and Russia are still 
critical. Considering all of these, it becomes possible 
that 2020 may not be as positive as expected in the 
first couple of months in terms of economy. It is 
important not to lose hope, but also to act carefully. 

TOBB President M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
said, "Our biggest wish is to sign a Free 
Trade Agreement with England as soon as 

possible. Approximately 70% of our bilateral 
trade, meaning about USD 14 billion, will be 
affected adversely in the post-Brexit period.”
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1 5th ICC Turkey Arbitration Day” was 
held under the collaboration of 

International Chamber of Commerce (ICC) 

"Production 
costs should 
be lowered"

“Arbitration became an essential 
requirement to do business”

T he ready to wear garments sector, 
one of the driving forces of the Turkish 

economy managed to complete 2019 with 
a success despite all adversities. Last year 
the ready to wear garments sector exported 
USD 17.7 billion worth of products which 
corresponds to 0.4% increase over 2018. 

The sector's exports correspond to 9.8% 
of the total exports of Turkey in 2019 which 
was higher in 2018.

Istanbul came first with USD 13 billion 
worth of export among all cities in Turkey 
in 2019.  When we look at the countries 
which the sector exports its products; 
Germany ranked first with USD 3 billion 
with a market share of 17% and Spain 
came second with USD 2.3 billion with a 
market share of 13%.

When we look at the product groups 
of the ready to wear garments sector; 

International Arbitration Council and ICC 
Turkey National Committee. 

Turk ish Union of  Chambers  and 

Exchange Commodities (TOBB) and ICC 
Turkey National Committee President 
M. Rifat Hisarcık lıoğlu gave a speech 
and explained that ICC is the largest 
establishment in the business world that 
works to increase trade and investments and 
was established back in the day by a couple 
of entrepreneurs naming themselves as 
the “merchants of peace” to erase the harm 
done by WWI on international trade. 

TOBB President M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
s a i d  t h a t  I C C  u n d e r s i g n e d  m a n y 
developments to improve global trade 
since the beginning and expressed that 
over time, ICC collected private sector 
representatives from different countries 
under the same roof and became the 
reference institution to increase worldwide 
trade and to remove obstacles from trade 
and solve commercial disputes. TOBB 
President Hisarcıklıoğlu emphasized once 
more that ICC made many improvements 
in global trade since its establishment. TOBB 
President Hisarcıklıoğlu also underlined that 
arbitration became an essential requirement 
to do business.

women's clothing came first with USD 9.1 
billion of export and 52% market share and 
men's clothing came second with USD 3.7 
billion of export and 21% market share.

Representatives of the sector expressed 
their request that production costs be 
lowered and activities of undeclared 
facilities be prevented.
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SELECT NEWS

Karaman expects support to 
promote and market the city

Construction Construction 
Industry is still fragileIndustry is still fragile

A ccording to “Industry Overview 2020” 
report, which evaluates the past year 

and lists expectations for the current once, 
construction industry will not be returning 
to its former glory days easily. 

I n d u s t r y  O v e r v i e w  2 0 2 0  – 
Construction Report states that the 
industry still has a growth potential due 
to social, demographic and economic 
reasons like the increase in population, 
shrinking family structures and late 
marriage of new generations. Downward 
movement of interest rates and foreign 
demand combined with public-resourced 
incentives create an expectation that the 
industry will start recovering faster than 
initially foreseen. However, preliminary 
data shows that the industry is still 
fragile, not only due to economic but 
also political risks. 

Turk ish economy’s growth trend 
traditionally lies on construction and 
real estate market. The industry acts like 
a locomotive in employment together 

K araman has made a name as one of 
the leading centers for production 

of biscuits, wafers, chocolate and similar 
bakery products and now the city tries to 
find a solution for better marketing and 
promotion of the city.  With its significant 

with the side industries it is connected 
to. The vast amount of numbers causes 
the industry to be closely related to 
finance. Credit rates, confidence index 
and supply-demand balance determined 
the dynamics of the industry. The stillness 
in the industry, especially in 2018, revealed 
the on-steroids-like importance of the 

industry in Turkish economy. Industry data 
considered in preliminary indicators are 
still problematic. However, the industry 
preserves its potential for growth due 
to social, demographic and economic 
reasons like the increase in population, 
shrinking family structures and late 
marriage of new generations.

potential in tourism in addition to food 
and agriculture, the city also wants to see 
investment and promotion incentives. With 
the help of such investments Karaman 
could be a center of attraction both for 
local and foreign tourists.

Mustafa Gökhan Alkan, Chairman of 
Karaman Trade and Commerce Chamber 
explained, "I believe having a "Biscuits 
Museum" in the city which smells of 
biscuits will contribute significantly to its 
Brand City identity and its potential for 
culture tourism." Ekrem Çavaş, Chairman of 
Karaman Commodity Exchange told, "We 
are working to develop regional strategies 
to export our special apple which is a 
signature product of Karaman."


