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İÇİNDEKİLER

Çin’in Wuhan kentinde başladıktan çok kısa bir süre 
sonra tüm dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü’nün 
pandemi ilan ettiği koronavirüs (Covid-19) binlerce can 
aldı ve hayatın durmasına neden oldu. Virüs Türkiye’de 
de etkisini gösterirken, Hükümet salgının zararlarını 
azaltmak için birçok paketi devreye aldı. Bazı şirketler 
önlem olarak evden çalışma sistemine geçerken, bazı 
fabrikalar da üretime ara verdi. TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu da “Dünyada oluşan ‘virüs karanlık 
koridorunu’ ancak el ele vererek ve istişare ile aşabiliriz. 
Hem sağlık hem de ekonomi anlamında bugünleri 
birlikte atlatacağız” diye konuştu.
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sendika konfederasyonu ve sivil toplum örgütü İdlib’te 
gerçekleşen hain saldırıya ilişkin tepki gösterdi. 
Ortak bildiri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından okundu.

KORONAVİRÜSÜ 
BİRLİKTE YENECEĞİZ

76Koronavirüs salgını dünya 
genelinde sektörlerin 
üretimlerini durdurmasına 

neden oldu. Bu sektörlerden biri olan 
otomotivde de zorunlu mola verildi.
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MOLA VERDİ!
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faizsiz ya da düşük faizli 

kredi olanakları sağlanarak sektöre 
giriş maliyetlerinin azaltılmasını, enerji 
maliyetlerinin düşürülmesini ve ÖTV’de 
muaf tutulmayı istiyor.
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Şükrü Keskin, “Zengin bir tarihi ve kültürel mirasa sahip 
olan şehrimiz turizm anlamında hakettiği yerde değil ve bu 
pastadan ekonomik anlamda yeterli pay alamıyor. İlimizin 
zengin tarihi ve kültürel mirasının geniş kitlelerce tanınması 
ve ilimize gelecek ziyaretçi sayısının artırılması için gerekli 
tanıtım hamlelerinin yapılması gerekiyor” dedi.

7272BİLECİK, TURİZMDE 
TANITIM İSTİYOR

68 Şanlıurfa’da gerçekleştirilen etkinliğe katılan 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, girişimciliğin geleceğinin 

kadınların elinde olduğunu belirterek, “Daha zengin bir 
ülke olmak istiyorsak, daha fazla kadın girişimci çıkarmak 
zorundayız” dedi. Hisarcıklıoğlu, uygarlığı ve gelişmeyi kadın ve 
erkeklerin birlikte sağlayacağını da vurguladı.
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krizinden bahsederek 
Birleşik Devletler 
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politikalar yüzünden 
eleştiriyor.
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Sachs, önümüzdeki 
dönem yapılacak olan 
ABD seçimlerine yönelik 
değerlendirmelerde 
bulunuyor.

YÖNETİM
R. Bozkurt, “İş dünyası 
zihni araç çantasını 
gözden geçirmeli” başlıklı 
yazısında iş insanlarına 
tavsiyeler 
veriyor. 104
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◗ “4 Yöre 1 Oda” projesi 
Bodrum’da imzalandı

◗ Sakarya TB, alternatif   
pazarlara yöneldi

◗ E-ihracat profesyonelleri 
Kütahya’da iş çevreleri ile 
buluştu

◗ Van TSO’nun ‘A Sınıf’ hizmet 
standardı tescillendi

◗ Türkiye Kreatif Endüstriler 
Meclisi, sektörü değerlendirdi

◗ Türkiye Otomotiv Ticaret 
Meclisi’nde noterlerle ilgili 
sıkıntılar paylaşıldı

◗ Türkiye Sivil Havacılık 
Meclisi Ankara’da toplandı 

◗ Bakanlık temsilcileri GEKAP 
konusunda aktarımlarda 
bulundu

◗ “Okullar, velilere karşı 
aydınlatma yükümlülüklerini 
eksiksiz yerine getirmeli”

◗ Virüsün plastik, kauçuk ve 
kompozit sektörüne etkileri 
görüşüldü

◗ Türkiye Sağlık Hizmetleri 
Meclisi’nde koronavirüs 
masaya yatırıldı

◗ Türkiye Medikal Meclisi’nin 
yaptığı çalışmalar aktarıldı
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BAŞYAZI

ORTAK BİR AMAÇTA BİRLEŞİP 
BU BELANIN ÜSTESİNDEN GELMELİYİZ
Şeffaflık, hesap verebilir olmak, haklara ve özgürlüklere duyarlılık en çok bu zamanlarda 
gerekli. Siyasi hesapları, ideolojik bagajları bir tarafa bırakmanın zamanı geldi. Koronavirüs 
sınır tanımıyor, adres sormuyor, dil-din-gen ayrımı yapmıyor. Bütün bir insanlık birlikte 
aynı düşmana karşı aynı cephede. Ya hep birlikte kaybedeceğiz, ya da bütün ülkeler ortak 
bir amaçta birleşip bu belanın üstesinden geleceğiz.

Son yüzyılın en büyük felaketlerinde biri olarak tanımlanan 
Covid-19 salgınıyla karşı karşıyayız. İki dünya savaşından 
sonraki dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük kriz 
deniyor. Yeryüzündeki bütün insanları tehdit ediyor. 

Milyarlarca insanı evlerine kapatıyor. Herkes tedirgin ve yarına 
nasıl bir günde uyanacağı endişesinde. Pek çoğumuz gönüllü 
karantina hayatı yaşıyor. 

Halen dünyanın 169 ülkesine yayılmış olan virüs, bilgiye eri-
şimin kısıtlı olduğu bazı otoriter rejimlerle yönetilen ülkelerde ve 
bu virüsü tespit edecek sağlık sistemleri olmayan yoksul ülkelerle 
savaş bölgelerine girememiş gözüküyor. Bu noktada en önemli 
soru, Aralık 2019’da Çin’in 11 milyon nüfuslu Wuhan şehrindeki 
bir pazaryerinde ortaya çıkan bir virüsün, üç ayda bütün dünyaya 
nasıl yayılabildiği. Virüsün yayılması, ulaşım zamanında engel-
lenseydi durdurulabilirdi. Zira Wuhan ulaşımda kavşak noktası 
olan bir şehirdi. Aralık ayında onlarca vaka ortaya çıkmış ve klasik 
yöntemlerle tedavi edilememiş, bundan şüphelenen doktorların 
sesleri de otoriter hükümet tarafından bastırılmıştı.

Sonrasında vaka sayısı yüzlere ulaştığında bile Çin hükümeti 
31 Aralık 2019’a kadar Dünya Sağlık Örgütü’nü ortaya çıkan bu 
yeni hastalıkla ilgili uyarmamıştı. Hatta o zaman bile hastalığın 
kontrol altında olduğu söylenmişti. Halbuki salgın olabilecek en 
kötü zamanda ortaya çıkmıştı. Yüz milyonlarca Çinli, yeni yılı tatili 
için seyahate çıkmaktaydı. Wuhan’ın karantinaya alındığı 22 Ocak 
gününe kadar geçen üç hafta boyunca tatil için şehirden geçen 
ya da ayrılan insan sayısı 7 milyonu bulmuştu. Virüsü taşıyanlar 
Pekin, Şangay gibi Çin’in büyükşehirlerine çoktan dağılmış, tatil için 
dünyanın her yerine binlerce Wuhanlı uçmuştu. Zaten ilk vakaların 
pek çoğu da oralarda çıktı. 

Özetle koronavirüs durup dururken dünyaya yayılmadı. Başta 
Çin hükümeti olmak üzere, pek çok yanlış, gecikmiş kararlar yü-
zünden uçaklarla tüm dünyaya taşındı. Mesela en çok vakanın gö-
rüldüğü ülkelerden biri olan İtalya’da, Çin Kültür ve Turizm Yılı’nın 
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açılış töreni yapılıyordu. Tören için Çin turizm bakanıyla birlikte kala-
balık bir Çinli heyet İtalya’ya gelmişti. Sanayi bölgesi Lombardiya’da 
çalışan Çinli göçmenler de yeni yıl tatili için gittikleri Çin’den İtalya’ya 
geri dönmüşlerdi. Okullar açılmadan Çin’den gelen göçmen çocuk-
ların karantinaya alınıp takip edilmesi istenmiş ama uygulanmamıştı.

İtalya’da tespit edilen ilk vaka 23 Ocak’ta Wuhan’dan Milano'ya 
turistik bir seyahatle gelmiş bir Çinli çift olmuştu. İtalya, Çin ile tüm 
uçuşlarını ise ancak bir hafta sonra 31 Ocak’ta durdurabildi. 4 Şubat’ta 
Lombardiya’da hastaneye başvuran ilk hasta grip sanılarak gönderil-
miş ve sonra ağırlaşınca tekrar hastaneye başvurmuş ama bu sırada 
virüs önce ailesine ve arkadaşlarına, sonrada hastane çalışanlarına 
bulaşmış. Bölge karantinaya alınmış ama Milano’nun Belediye Başkanı 
halkının günlük hayatlarına devam etmesini isteyince virüs büyük 
şehirlerde de hızla yayılmış.

Başka ülkelerdeki ve Türkiye’deki hikaye de buna benzer. Tür-
kiye’de virüsten hayatını kaybeden ilk kişi eczanede çalışıyordu, 
eczaneye gelen bir Çinli turistten geçmişti. Muhtemelen o Çinli 
turist de kendini hasta hissedip eczaneden ilaç almaya gelmişti. Çin 
Havayolları, 23 Ocak’a kadar yani Wuhan’ın karantinaya alınmasından 
bir gün sonraya kadar İstanbul’a haftada üç gün uçmaya devam et-
mişti. Yani Ocak ayı içerisinde en az dokuz kez Wuhan’dan İstanbul’a 
Çinlileri taşıyan uçaklar indi. Virüsün çoktan yayılmış olduğu Çin’in 
diğer şehirlerden uçuşlar ise sekiz gün daha sürdü. Zira hala Çin’den 
ve dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu konuda bir uyarı 
yapılmamıştı.

Dünyanın önde gelen havayolu şirketleri, 29 Ocak’ta Çin’e olan 
tüm uçuşlarını iptal ettiler. THY ise gelişmeleri yakından takip ettiğini 
söyledi ve uçuşları sürdürdü. 31 Ocak günü Dünya Sağlık Örgütü 
koronavirüs için “uluslararası kamu sağlığı acil durumu” ilan etmesinde 
sonra bu uçuşlar durdu. Bu tedbirler önemliydi çünkü mesela Güney 
Kore’de 6 bin 500 kişiye virüs, Çin’den gelmiş bir kişiyle temas kurmuş 
tek bir kişiden bulaşmıştı.

Türkiye’de yurt dışından gelenlere 14 gün karantina kuralını uygu-

TOBB Baş ka nı 

Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği 

(Eurochambres) Başkan Yardımcısı

İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) Başkan Yardımcısı ve 

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Yönetim Kurulu Üyesi

baskanlik@tobb.org.tr

M. Ri fat 
HİSARCIKLIOĞLU

lanmasında da sıkıntı yaşandı. Fransa’da ikamet eden bir gurbetçi 
bir cenaze için 9 Mart’ta uçakla İstanbul’a indi, oradan da Trabzon’a 
geçti. Kendini karantinaya almadı. Taziye evine, cenaze törenine, 
mevlide katıldı.  11 Mart’ta yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye gitti. 
Doktorlara yurt dışından geldiğini söylemedi. Ateşi düşmeyince 
12 Mart’ta yeniden hastaneye götürüldü. Yapılan test negatif 
çıktı. Yeniden evine gönderildi. 16 Mart’ta yüksek ateşten dolayı 
gittiği hastanede yapılan yeni korona testi pozitif çıktı. Karantinaya 
alınarak tedavisine başlandı. Ancak 20 Mart günü hayatını kaybetti.

Türkiye’de tedbirlerin artmasında Dünya Sağlık Örgütü’nün 
11 Mart günü koronavirüsü küresel salgın olarak ilan etmesi etkili 
oldu. Ondan sonra yine bir kaç günlük gecikmeyle okulların tatili, 
yurt dışından gelenlerin karantinaya alınması kararları verildi. Yine 
de Türkiye pek çok Avrupa ülkesinden ve ABD’den daha atak 
davrandı. 

Özetle  Çin’de ortaya çıkan virüsü dünyaya doğa değil, başta 
Çin hükümeti olmak üzere tüm dünyadaki karar vericilerin basi-
retsizlikleri yaydı. Bu kaçınılmaz bir durum değildi, maalesef yanlış 
kullanılan tercihlerin, ekonomiyi halkın sağlığına tercih etmenin 
sonucuydu. Bu krizden çıkarılacak en önemli ders bu kararların 
neden yanlış ve geç verildiğini anlamak olacak. Özellikle de bun-
dan sonraki kararlarda yanlış yapmamak ve geç kalmamak için.

Bizim almamız gereken diğer ders ise dayanışma ruhunu güç-
lendirmek, şefkati ve merhameti adeta yeniden keşfetmektir. Uzun 
bir süredir medyada, siyasette, toplumda giderek artan ve endişe 
verici görüntü sergileyen ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı dil virüsünden ko-
runmaktır. Şeffaflık, hesap verebilir olmak, haklara ve özgürlüklere 
duyarlılık en çok bu zamanlarda gerekli. Siyasi hesapları, ideolojik 
bagajları bir tarafa bırakmanın zamanı geldi. Koronavirüsü sınır 
tanımıyor, adres sormuyor, dil-din-gen ayrımı yapmıyor. Bütün bir 
insanlık birlikte aynı düşmana karşı aynı cephede. Ya hep birlikte 
kaybedeceğiz, ya da bütün ülkeler ortak bir amaçta birleşip bu 
belanın üstesinden geleceğiz.
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GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE

T ürkiye Çelik Üreticileri Derneği’nden yapılan 
açıklamaya göre 2019'un son aylarında yurt içi 

çelik tüketiminde başlayan toparlanma hız kazanarak 
devam etti. Ocak ayında nihai mamul çelik tüketimi, 
geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 58.2 artışla 2.7 
milyon ton oldu. Türkiye'nin ham çelik üretimi de bu 
dönemde yüzde 17.3 artışla 3 milyon tona çıktı. Çelik 
ürünleri ihracatı Ocak’ta miktar bazında yüzde 0.6 
artarak 1.9 milyon ton, değer bazında ise yüzde 5.5 
azalarak 1.3 milyar dolar oldu. Bu ayda ithalat, geçen 
yılın aynı ayına göre, miktar yönünden yüzde 48.6 
artışla 1.4 milyon ton, değerde yüzde 17.7 yükselişle 
950 milyon dolar seviyesine çıktı.

Hizmet ihracatı 
34 milyar dolara 
ulaştı

U luslararası Hizmet Ticareti İstatistikle-
ri’ne göre, hizmet ihracatı 2016 yılında 

27.6 milyar dolar iken, 2017 yılında yüzde 
12.4 artarak 31.0 milyar dolar, 2018 yılında 
ise yüzde 9.0 artarak 33.8 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. TÜİK tarafından yapılan açıkla-
maya göre hizmet ithalatı ise 2016 yılında 
21.0 milyar dolar iken, 2017 yılında yüzde 
6.2 artarak 22.3 milyar dolar, 2018 yılında 
ise yüzde 4.5 artarak 23.3 milyar dolar oldu. 
Hizmet ihracatı içerisindeki en büyük payı 
taşımacılık hizmetleri oluşturdu

H azine ve Maliye Bakanlığı’nın, Şubat ayına ilişkin 
bütçe uygulama sonuçlarına göre Şubat’ta bütçe 

gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28.6 artarak 
86 milyar 136 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 11.7 
artışla 93 milyar 499 milyon lira oldu. Ocak-Şubat dö-
neminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 27.1 yükselerek 208 milyar 306 milyon lirayı, 
bütçe giderleri yüzde 10.6 artarak 194 milyar 168 milyon 
lirayı buldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi Şubat’ta 7 
milyar 363 milyon lira açık, Ocak-Şubat döneminde 14 
milyar 139 milyon lira fazla verdi.

Bütçe 7.3 milyar TL 
açık verdi

Ham çelik üretimi Ham çelik üretimi 
3 milyon tona çıktı3 milyon tona çıktı

Beş kg ağırlığında Beş kg ağırlığında 
işlenmemiş altına işlenmemiş altına 
giriş iznigiriş izni

M erkez Bankası, Türk Parası Kıymetini 
Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara 

bir hüküm ekleyerek, yurt dışından Türki-
ye’ye beş kg ağırlığında standart işlenme-
miş altının yolcu beraberinde getirilmesi-
ne olanak sağladı.  

Yetkili gümrük idaresi, yolcu berabe-
rinde yurda getirilen standart işlenmemiş 

altına ilişkin bilgileri aylık dönemler halin-
de her ayın onuncu günü bitimine kadar 
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirecek. 
DİR kapsamında ithalatı gerçekleştirilen 
standart işlenmemiş madenlerin, Borsa  
İstanbul A.Ş.  tarafından yayınlanan rafine-
ri listesinde  yer alan rafineriler tarafından 
üretilmiş olma şartı aranacak. 
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M erkez Bankası tarafından Ocak 2020 dö-
nemine ait özel sektörün yurt dışından 

sağladığı kredi borcu gelişmelerine göre Ocak’ta 
özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun va-
deli kredi borcu 2019 yıl sonuna göre 1.8 milyar 
dolar azalarak 189.8 milyar dolar, kısa vadeli kredi 
borcu (ticari krediler hariç) da 1.1 milyar dolar 
azalarak 8.4 milyar dolara indi. 

Bankaların kredi biçimindeki borçlanma-
ları aynı dönemde 850 milyon dolar azaldı. Bu 
dönemde bankaların tahvil ihracı biçimindeki 
borçlanmaları ise 210 milyon dolar artışla 27.4 
milyar dolara çıktı. 

İnşaat maliyet endeksi
yüzde 9.3 artış kaydetti

T ürkiye İstatistik Kurumu’nun Ocak 
2020'ye ilişkin inşaat maliyet endeksine 

göre inşaat maliyet endeksi Ocak’ta bir ön-
ceki aya göre yüzde 5.09, geçen yılın Ocak 
ayına göre de yüzde 9.31 yükseldi. Aylık 
bazda malzeme endeksi yüzde 1.79, işçilik 
endeksi yüzde 12.07 arttı. Ocak 2019'a göre 
malzeme endeksinde yüzde 5.85, işçilik en-
deksinde yüzde 16.63 artış gerçekleşti. Bina 
inşaatı maliyet endeksi Ocak’ta bir önceki 
aya göre yüzde 5.03, geçen yılın aynı ayına 
göre ise yüzde 9.27 artış gösterdi. Ocakta, 
Aralık 2019'a göre malzeme endeksi yüzde 
1.34, işçilik endeksi yüzde 12.67 arttı. 

Ü rün güvenliği ve teknik düzenlemelerin yer aldığı 
kanuna göre, teknik düzenlemesine uygun olmayan 

ürünler, uygunsuzlukları giderilmeden piyasaya arz edi-
lemeyecek, piyasada bulundurulamayacak veya hizmete 
sunulamayacak. Cumhurbaşkanı, bu konuyla ilgili düzen-
lemeler yapmaya, sınırlamalar getirmeye ve istisnalar tanı-
maya yetkili olacak. Resmi Gazete'de yer alan yasa, piyasaya 
arz edilmesi hedeflenen, arz edilen, piyasada bulundurulan 
veya hizmete sunulan tüm ürünleri kapsıyor.  Teknik dü-
zenlemenin insan sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlerine 
uygun ürün, aksi ispatlanana kadar güvenli kabul edilecek. 

Ürünlerin piyasaya 
arzında yeni dönem

Özel sektörün Özel sektörün 
yurt dışı yurt dışı 

kredi borcu kredi borcu 
azaldıazaldı

İkinci el onlineİkinci el online
araç pazarında araç pazarında 
157.4 bin satış yapıldı157.4 bin satış yapıldı

O tomotiv Distribütörleri Derneği 
(ODD) tarafından INDICATA veri-

lerine dayandırılarak hazırlatılan ikinci 
el online pazar raporundan derlenen 
bilgilere göre Şubat ayında Türkiye ikinci 
el online otomobil ve hafif ticari araç 
pazarında toplam 157 bin 483 adet satış 
gerçekleşti. Bunların 126 bin 671'i binek 
araç, 30 bin 812'si ise hafif ticari araçlar-

dan oluştu. Satışlar içinde binek araçların 
payı yüzde 80.4, hafif ticari araçların payı 
yüzde 19.6 olarak belirlendi. İkinci el on-
line pazarda Şubat ayında araç fiyatları 
Ocak ayına kıyasla yüzde 12.1, 2019 Aralık 
ayına kıyasla ise yüzde 23.7 arttı. Satış 
adetlerinde de geçen aya göre yüzde 
9, geçen senenin aynı dönemine göre 
yüzde 24 artış gerçekleşti.

GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE
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GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

A vrupa İstatistik Ofisi’nin (Euros-
tat) verilerine göre 19 üyeli 

Euro Bölgesi'nde Aralık 2019'da yüz-
de 7.4 olan mevsimsellikten arındı-
rılmış işsizlik, Ocak’ta değişmeyerek 
Mayıs 2008'den bu yana görülen 
en düşük seviyede kalmaya devam 
etti. AB'de de Aralık 2019'da yüzde 
6.6 seviyesinde olan işsizlik, Ocak’ta 
sabit kaldı. Geçen yılın ocak ayında 

işsizlik oranı AB'de ve Euro Bölge-
si'nde sırasıyla yüzde 6.9 ve yüzde 
7.8 seviyesinde bulunuyordu. AB'de 
işsiz sayısı Ocak’ta 14 milyon 86 bin 
olurken, bunun 12 milyon 179 bini 
Euro Bölgesi'nde yer aldı. AB'de Ocak 
ayı itibarıyla en düşük işsizlik yüzde 
2 ile Çekya'da kaydedildi. Bu ülkeyi 
yüzde 2.9'la Polonya ve yüzde 3'le 
Hollanda izledi.

En düşük işsizlik En düşük işsizlik 
yüzde 2 ile Çekya'dayüzde 2 ile Çekya'da

ABD ekonomisi için 
büyüme tahmini düştü

U luslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, 
hızla yayılan koronavirüs salgınının ABD ekono-

misi için "kayda değer ters rüzgar" yaratacağına işaret 
ederek ABD için GSYH büyüme tahminini yeniden 
düşürdü. S&P, ABD için 2020 ilk çeyrek GSYN büyüme 
tahminini yüzde 2.2'den  yüzde 1'e yakın olarak de-
ğiştirdi. S&P'nin ABD Baş Ekonomisti Beth Ann Bovina 
yazdığı raporda ikinci  çeyrekte de büyümenin yüzde 
1'e yakın olmasını beklediklerini vurguladı.

İ stihdam Piyasası ve Meslek Araştırmaları Ens-
titüsü’nün (IAB) araştırmasına göre Almanların 

bir yıldaki toplam çalışma saati 62.7 milyar saate 
ulaşarak 1991’den beri en yüksek seviyesini gör-
dü ve yıllık çalışma saati süresinde rekor kırıldı. 
IAB, çalışma saatinde artışın sebebi olarak ülkede 
istihdam edilen kişi sayısının geçen yıl yüzde 0.9 
artarak yaklaşık 45.3 milyona yükselmesini gösterdi. 
Ülkede tam zamanlı çalışanlar geçen yıl ortalama 
olarak 1.642 saat ve yarı zamanlı çalışanlar da 771 
saat çalıştı. Serbest meslek sahiplerinin de geçen 
yıl 1.902 saat çalışması dikkat çekti.

Almanlar Almanlar 
62.7 milyar 62.7 milyar 

saat çalışarak saat çalışarak 
rekor kırdırekor kırdı

Dünya genelinde ultra zenginlerin sayısı 
her geçen gün artıyor. The Guardian ga-

zetesinin danışmanlık şirketi Knight Frank'ın 
raporuna dayandırdığı habere göre 30 milyon 
dolar ve üzeri servete sahip ultra zenginlerin 
sayısının geçen yıl yüzde 6 artışla, 513 bin 
244’e yükseldi. Hali hazırda çok zengin olan-
ların servetleri yükselen küresel borsalardan 
ve artan emlak fiyatlarından yararlandığı için 
geçen yıl 31 binden fazla kişi “ultra zengin” 
saflarına katıldı. Bu, dünya çapında İzlanda, 
Malta veya Belize'nin nüfuslarından daha 
fazla ultra zengin olduğu anlamına geliyor.

Dünyada 513.2 bin Dünyada 513.2 bin 
"ultra zengin" var"ultra zengin" var
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GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

U luslararası kredi derecelendir-
me kuruluşu Moody’s, düşük 

petrol fiyatlarının 2020 yılında pet-
rol ve doğal gaz şirketlerine ilişkin 
finansal riskleri artırdığını duyurdu. 
Kredi derecelendirme kuruluşun-
dan yapılan açıklamada, petrol arz 
talep dengesinde görülen ani de-
ğişimin küresel petrol endüstrisinin 
yapısal değişimini yansıtmadığı, 
petrol şirketlerinin uzun vadeli te-

mellerinde değişimin beklenme-
diği belirtildi. Açıklamada, petrol 
ve doğal gaz şirketlerinin likidite 
seviyelerini 2020 yılında yönete-
bileceği, fakat şirketlerin sermaye 
harcamalarını azaltmasının bek-
lendiği belirtildi. Moody’s açıkla-
masında, düşük petrol fiyatlarının 
2020 yılında petrol ve doğal gaz 
şirketlerine ilişkin finansal riskleri 
ise artırdığı kaydedildi.

Çin'de üretici fiyatları 
deflasyona yöneldi

Ç in’in tüketici fiyat endeksi Şubat ayında yüzde 5.2 
artış yaşarken üretici fiyatları ise deflasyona yöneldi. 
Şubat ayında tüketici fiyatlarında artış Ocak ayına 

göre yavaşlasa da hükümetin koronavirüsün ekonomik 
etkileri ile başa çıkmak için açıkladığı teşvik tedbirlerinin 
etkisi ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.2 arttı. 
Ocak ayında enflasyon Ekim 2011'den bu yana görülen 
en yüksek seviye olan yüzde 5.4'e yükselmişti. Çin'de 
üretici fiyatları, koronavirüs salgınının ekonomik akti-
viteye fren yaptırmasının etkisi ile Şubat ayında geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 0.4 geriledi. 

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon Şubat ayın-
da Çin'den yayılan koronavirüs salgını ve 

küresel petrol fiyatlarında görülen düşüşün 
etkisiyle yüzde 1.2'ye geriledi. Enflasyonun 
Şubat’ta düşük kalmasında enerji fiyatlarında 
yaşanan yıllık yüzde 0.3’lük düşüş etkili olurken, 
son üç ayın en düşük enflasyonu olması dikkat 
çekti. Bölgede enflasyon Aralık 2019’da yüzde 
1.3 olarak açıklanmıştı. Euro Bölgesi'nde Şubat 
ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıl-
dığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 2.2 
ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. 
Bunu yüzde 1.6 ile hizmetler izledi.

Euro Euro 
Bölgesi'nde Bölgesi'nde 

yıllık yıllık 
enflasyon enflasyon 

geriledigeriledi

Düşük petrol fiyatları Düşük petrol fiyatları 
riskleri artırdıriskleri artırdı

ABD Merkez Bankası'nın ardından İngiltere Merkez Bankası da 
(BoE) koronavirüs salgınının ekonomiye etkisini azaltmak için 

politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 0.25'e indirdi.  BOE 
küçük ölçekli işletmeler için uzun vadeli kaynak sağlayacağını da 
açıkladı.  Bu arada New York Fed, gecelik ve vadeli repo işlemlerin-
de miktarı artırdı. Gecelik işlemlerde piyasaya verilecek nakit mik-
tarı, 12 Mart'a kadar 100 milyar dolardan en az 150 milyar dolara 
çıkarıldı. 10 Mart ve 12 Mart'taki 14 gün vadeli repo işlemlerinde 
miktar 20 milyar dolardan en az 45 milyar dolara yükseltildi. Açık-
lamada, artışların rezerv arzının bol kalmasını sağlamak ve politika 
uygulamasını olumsuz etkileyebilecek para piyasası baskılarından 
kaynaklanacak riski ortadan kaldırmak için yapıldığı kaydedildi.

İngiltere de 
faiz düşürdü
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Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır 
toprak, eğer uğrunda ölen varsa, vatandır. 

M. CEMAL KUNTAY
(1885 – 1956)
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