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Odalar ve Borsalar

◗ “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
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ODALAR VE BORSALAR

S akarya, Trabzon ve Tekirdağ Ticaret Bor-
saları’ndan oluşan heyet ve Sakarya 

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, 
Türkiye Cumhuriyeti Darüsselam Büyükel-
çiliği’nin ev sahipliğinde Tanzanya Ticaret 
Odası ve Tanzanya iş insanları ile ikili iş ge-
liştirme toplantılarına katıldı.

Tanzanya’nın Başkenti Darüsselam’da 
düzenlenen ikili iş görüşmeleri organizas-
yonuna katılan STB heyeti, Tanzanyalı iş in-
sanlarıyla görüşmeler yaptı. Görüşmelerde 
firmalar ürünlerini ve hizmetlerini tanıtma 
imkânı bularak, yatırımlarla ilgili görüşmeler 
gerçekleştirdi. 

Türk Büyükelçiliği'ne de ziyaret gerçek-
leştiren heyet, Türkiye Cumhuriyeti Darüsse-
lam Büyükelçisi Ali Davutoğlu ile görüşerek 
Tanzanya'daki yatırım olanakları hakkında 
önemli bilgiler edindi.

Ziyarette Büyükelçi Ali Davutoğlu; Tan-
zanya ile Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi 
açısından büyük imkânların olduğunu kay-
dederek, iki ülke ilişkilerinin kapsamının ge-

niş olduğunu dile getirdi ve inşaat ile tarım 
sektörüne değindi. Davutoğlu, “Tanzanya’da 
üstlenilen taahhütler açısından Türkiye liste-
nin ilk sırasındadır. İki ülke arası mükemmel 
ilişkiler var” diye konuştu.

“Tanzanya'da potansiyel var”
Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Adem Sarı da görüşmeler sonrası 
yaptığı açıklamada, dış ticarete katkı sağla-
mak için programlı olarak alternatif pazarlara 
açıldıklarını belirterek, bu kapsamda dü-

zenlenen Tanzanya B2B organizasyonunun 
Sakarya’nın ihracatı açısından son derece 
verimli geçtiğini ifade etti.

Sarı “Tanzanya’nın çok geniş arazileri, 
elverişli toprakları var. Bu araziler devlet ta-
rafından kiralanabiliyor. Doğal kaynaklar, 
tarım, hayvancılık ve turizm başta olmak 
üzere birçok sektörde Tanzanya'da yatırım 
potansiyeli bulunuyor. İş Forumu sonrasında 
oluşan sinerji ile Türk ve Tanzanya iş dünyası 
arasında bir ağın oluşmasını temenni ediyo-
rum” ifadelerini kullandı.

B odrum Ticaret Odası tarafından 2019 
yılında başlatılan “Kardeş Oda” faaliyet-

leri “4 Yöre 1 Oda” projesi ile bir üst evreye ta-
şındı. Bodrum Ticaret Odası’nın davetlisi ola-
rak, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan 
Ticaret ve Sanayi Odası ile Şanlıurfa Ticaret 
ve Sanayi Odası Meclis Başkanları, Yönetim 
Kurulu Başkanları, Yönetim Kurulu ve Meclis 
Üyeleri, Kadın Girişimciler Kurul temsilcileri 
ve personelleri Bodrum’a geldi. BODTO Kon-
ferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı 
ile projenin başlangıç temelleri atıldı.

Toplantıya katılan Bodrum Belediye Baş-
kanı Ahmet Aras yaptığı konuşmada, “Bod-
rum Ticaret Odamızın başlattığı bu kardeşlik 
çalışmasını biz de Bodrum Belediyesi olarak 
Keşan, Antakya ve Şanlıurfa belediyelerimiz-
le gerçekleştirmeliyiz. Katılan Odalarımıza 
teşekkür ediyorum” dedi.

BODTO Meclis Başkanı İlhan Ersan 
“Geçtiğimiz yıl temellerini atmaya baş-
ladığımız bu proje ile amacımız Kardeş 
Oda protokolü imzaladığımız yörelerimizle 
ortak paydada buluşup ticareti ve işbirlik-

lerini geliştirmek için ortak çalışmaların 
yapılmasıdır” şeklinde konuştu.

BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mah-
mut S. Kocadon ise “Birbirinden önemli üç 
şehirimiz ve yöremiz Bodrum ve Ege ile 
buluşuyor. 4 Yöre 1 Oda projemizin iyiliklere 
ve güzel sonuçlara vesile olmasını temenni 
ederim” dedi.

Bölgesel sunumlar yapıldı
Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-

tim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin de proje-
nin tüm Odalar için hayırlı olmasını temenni 
etti. Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı İsmail Şapçı ise “Projenin 
geleceğe dönük, ekonomi alanında verimli 
olacağını düşünüyorum” derken, Şanlıurfa 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı İbrahim Halil Peltek de projenin hayırlı 
olmasını diledi. Protokol açılış konuşmala-
rının ardından dört Oda arasında “4 Yöre 1 
Oda” projesi protokolü imzalandı.

Protokol imzasından sonra Odalar kendi 
yörelerine özgü bölgesel sunumlarını yapa-
rak “4 Yöre 1 Oda” projesini geliştirmek için 
önerilerde bulundular. 

Sakarya TB, alternatif 
pazarlara yöneldi

“4 Yöre 1 Oda” projesi 
Bodrum’da imzalandı
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TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi 
çerçevesinde, Türk Loydu tarafından 

denetimleri yapılan Van Ticaret ve Sanayi 
Odası, denetimleri başarı ile atlatarak A Sınıfı 
Oda statüsünü korudu.

Van TSO Yönetim Kurulu ve Akreditasyon 
İzleme Komitesi Üyesi Eren Görsel Görmen,   
“Van Ticaret ve Sanayi Odası, son yapılan de-
netimler neticesinde bugün Türkiye’nin sayılı 
Ticaret ve Sanayi Odaları arasına girerek, her 
geçen gün hizmet standartlarını yükselttiğini 
ve uluslararası standartlarda hizmet üretme 
kapasitesine ulaşmış bir Oda olduğunu bir 
kez daha ispatlamıştır. 2016 yılında yapılan 
denetimler neticesinde ilk defa A sınıfı Oda 
statüsünü kazanmıştık. Üç yıl aradan sonra 
yapılan denetimlerde, 13 ana başlık ve 103 
alt başlık üzerinden denetlendik. Bu başlık-
lar arasında mevzuat, mali yönetim, insan 
kaynakları, üye ilişkileri, haberleşme, bilgi 
teknolojileri, politika ve uluslararası ilişkiler 
gibi birçok konu yer alıyor.  Ayrıca son de-

netimlerde gördük ki A Sınıfı Oda statüsünü 
korumak artık çok zor. Ancak biz zoru başa-
rarak, 65 puan üzerinden 61 puan aldık” dedi.

“Herkesin görüşünü önemsedik”
Görmen, “Akreditasyon süreci zorlu bir 

maraton. Denetimlerde son üç yıllık perfor-
mansınız ve sunduğunuz hizmetlere bakılı-
yor. Van TSO olarak son üç yıl içinde ortaya 
koyduğumuz tüm hedeflere iş planında 
yer verdiğimiz stratejilerle ulaştık. Tabi bu 
hedeflere ulaşırken paydaşlarımızın da bü-
yük katkısı oldu. Süreç içerisinde iç ve dış 

paydaşlarımızla 50’nin üzerinde toplantı ger-
çekleştirdik. Sürecin her aşamasını kamuoyu 
ile paylaştık. Herkesin görüşünü önemsedik. 
Bugün ulaştığımız bu başarı ve gurur bu 
kentte yaşayan herkese aittir” diye konuştu.

Van TSO Yönetim Kurulu ve Akreditas-
yon İzleme Komitesi Üyesi Necip Oflas da 
“Başkanımız Necdet Takva, sosyal medya 
aracılığı ile yaptığı paylaşımlarda sürekli 
Türkiye’nin en iyi Odalarından biri olduğu-
muzu ifade ediyordu. Bugün bu söylemin 
ne kadar doğru olduğunu görüyoruz” şek-
linde konuştu.

K ütahya, büyük bir e-ihracat konferan-
sına ev sahipliği yaptı. Uluslararası sınır 

ötesi e-ticaret platformu Worldef’in öncülü-
ğünde, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası ve 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı 
Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin iş birliği ile 
düzenlenen “Batı Anadolu E-İhracat Kon-
feransı 2020”, e-ihracat profesyonelleri ile 
Kütahya iş çevrelerini bir araya getirdi. Tav-
şanlı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Davut Efe, e-ticaretin önemine işaret 
ederek, “İnternette ne yapıyoruz, çok laf az iş 
üretiyoruz. 54 milyon sosyal medya kullanı-
cısı ile dünyada sosyal medyayı en çok kul-
lanan 13. ülkeyiz. Günde ortalama altı saati 
internette geçiriyoruz; ama e-ticarette ilk 25 
ülke içinde bile yokuz. 2019 yılında internet 
kullananların sadece yüzde 34’ü internetten 
bir ürün ya da hizmet satın aldı. AB ülkelerin-
de bu oran yüzde 75’in üzerinde” dedi.

Van TSO’nun 'A Sınıf' 
hizmet standardı 
tescillendi

E-ihracat profesyonelleri
Kütahya’da iş çevreleri ile buluştu
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Sınır ötesi e-ticaret yapmak isteyen 
kurumların uluslararası pazarlarda var ol-
malarına ve rekabet etmelerine rehberlik 
etmek amacıyla kurulan uluslararası e-ihra-
cat platformu Worldef, Türkiye’de e-ihracat 
farkındalığını artırmak amacıyla e-ihracat 
konferansları düzenliyor. Bu çerçevede Kü-
tahya’da “Batı Anadolu E-İhracat Konferansı” 
gerçekleştirildi. 

650 kişi katıldı
E-ihracatın enine boyuna ele alındığı 

konferansa Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası 
ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı 
Uygulamalı Bilimler Fakültesi ev sahipliği 
yaptı. Kütahya Hezar Dinari Kültür Merke-
zi’nde düzenlenen konferansa; Kütahya Valisi 
Dr. Ömer Toraman, Kütahya Belediye Başkanı 
Prof. Dr. Ali Işık, Worldef Başkanı Ömer Nart, 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Kazım Uysal, Tavşanlı Kaymakamı 
Yüksel Kara, Tavşanlı Uygulamalı Bilimler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ağca ve Tav-
şanlı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Davut Efe, protokol üyeleri ve farklı 
sektörlerden 650 kişi katıldı.
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Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş-
takilerde işsiz sayısı 2019 yılında bir önceki 
yıla göre 932 bin kişi artarak 4 milyon 469 
bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2,7 puanlık artış ile 
yüzde 13,7 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı 
işsizlik oranı 3,1 puanlık artış ile yüzde 16,0 
oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılında 
bir önceki yıla göre 658 bin kişi azalarak 28 
milyon 80 bin kişi, istihdam oranı ise 1,7 
puanlık azalış ile yüzde 45,7 oldu. İşgücü 
2019 yılında bir önceki yıla göre 275 bin 
kişi artarak 32 milyon 549 bin kişi, işgücüne 
katılma oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 
53 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta işsizlik 
yüzde 25’in üzerinde

Geçen yıl tarım dışı işsizlik oranı yüzde 
16 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu 
içeren genç işsizlik oranı 5,1 puanlık artışla 
yüzde 25,4’e çıkarken 15-64 yaş grubunda 
oran 2,8 puanlık artışla yüzde 14 olarak ger-
çekleşti. Bu dönemde, istihdam edilenlerin 
sayısı 658 bin kişi azalarak 28 milyon 80 bin 
kişiye, istihdam oranı da 1,7 puan azalışla 
yüzde 45,7’ye geriledi. Bu oran erkeklerde 
yüzde 63,1, kadınlarda yüzde 28,7 olarak 
belirlendi. 

Sektörlere göre istihdam sayıları
2019 yılında 5 milyon 97 bin kişi tarım, 

5 milyon 561 bin kişi sanayi, 1 milyon 550 
bin kişi inşaat, 15 milyon 872 bin kişi hizmet 
sektöründe istihdam edildi. Bir önceki yıl ile 
karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı 
tarımda 200 bin, sanayide 113 bin, inşaatta 

Yurt dışına giden doğrudan yatırımlar artıyor

442 bin kişi azalırken, hizmet sektöründe 98 
bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,2’si 
tarım, yüzde 19,8’i sanayi, yüzde 5,5’i inşaat, 
yüzde 56,5’i ise hizmetler sektöründe yer aldı. 

Aralık ayının işsizlik oranı yüzde 13,7
Bir önceki yılla karşılaştırıldığında 2019’da 

hizmet sektörünün istihdam edilenler içinde-
ki payı 1,6, sanayi sektörünün payı 0,1 puan 
artarken, tarım sektörünün payı 0,2 puan, 
inşaat sektörünün payı 1,4 puan azaldı.

İş gücü, geçen yıl 32 milyon 549 bin, 
iş gücüne katılım oranı yüzde 53 oldu. İş 
gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72, 

Türkiye’den yurt dışına giden doğru-
dan yatırımın oranı son yılların en yüksek 
seviyesine geldi. 2008-2018 döneminde 
ortalamada yüzde 24,7 olan ve en yüksek 
seviyesini 2012’de yüzde 29,3 ile gören 
bu oran, 2019 sonunda yüzde 30’lu sevi-
yelere ulaştı. 

Merkez Bankası’nın ödemeler dengesi 
yıllıklandırılmış aylara göre istatistiklerin-
den derlenen verilere göre, 2019 yıl sonun-
da Türkiye’den yurt dışına giden doğrudan 
yatırımların gelen yatırımlara oranı son 
yılların en yüksek seviyesi olan yüzde 34,2 
seviyesine ulaştı. Yıllıklandırılmış istatistik-
lerde Ocak ayı itibarıyla da yükseliş sürdü 
ve yüzde 34,3 seviyesi görüldü. 

Yıllara göre bakıldığında 2002’den bu 
yana bu oranda en yüksek seviye, yüzde 
52,9 ile 2014’te görülmüştü. Dönemsel kar-

İşsizlik oranı (yüzde) 13,7

İşsiz (bin kişi) 4.469

Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 16

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde)   25,4

İstihdam (bin kişi) 28.080

İstihdam oranı (yüzde) 45,7

İş gücüne katılma oranı (yüzde) 53

kadınlarda ise yüzde 34,4 olarak gerçekleşti.
Bu arada Türkiye İstatistik Kurumu’nun 

Aralık 2019 dönemi iş gücü istatistiklerine 
göre de işsizlik oranı yüzde 13,7 olarak ger-
çekleşti. Rakam bir önceki ay olan Kasım 
ayında yüzde 13,3; 2018 yılının Aralık ayın-
da ise yüzde 13,5 seviyelerindeydi. Türkiye 
genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde 
işsiz sayısı 2019 yılı Aralık döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre 92 bin kişi artarak 
4 milyon 394 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,2 
puanlık artış ile yüzde 13,7 seviyesinde ger-
çekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,2 puanlık 
artış ile yüzde 15,8 oldu.

şılaştırmalara bakıldığında, küresel krizden 
sonra Türkiye’den yurt dışına yapılan doğru-
dan yatırımlarda bir artış, Türkiye’ye yapılan 
yatırımlarda ise önceki döneme kıyasla bir 
azalma eğilimi gözlendi. TEPAV’ın yaptığı 
çalışmalarda 2002-2007 döneminde giden 
yatırımın, gelen yatırıma oranı ortalamada 
yüzde 15,7 seviyesinde oldu. Hatta 2006 
ve 2007 yıllarında sırasıyla bu oran yüzde 
4,6 ve yüzde 9,6 ile yüzde 10’un da altına 
geriledi. Buna karşılık takip eden dönem-
de 2008-2019 arasında giden yatırımlar, 
gelen yatırımların yüzde 24,7’si, yüzde 20’li 
seviyelerin aşıldığı 2012-2019 döneminde 
ise ortalamada giden yatırımlar gelen yatı-
rımların yüzde 29,3’ü oldu. 

Yükseliş eğilimi 2019 sonunda da yüz-
de 34,2 ile son dönemin en yüksek seviye-
lerinden birine ulaşmış oldu. 

2019 Yılının İş Gücü İstatistikleri
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ENFLASYON:

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ve-
rilerine göre enflasyon Şubat ayında yüzde 
0.35 arttı. Yıllık enflasyon ise 12.37’ye yükseldi. 
Artış hızının yavaşladığı gözlenen enflasyon-
da gıdadaki sınırlı artış, giyimde indirim sezo-
nunun hızlanması ile benzin ve motorindeki 
indirimlerden kaynaklandı. 

Gıdada yüzde 2.33’lük artışın genel enf-
lasyon verisine etkisi 0.54 puan oldu. Dana 
ve tavuk etinde yüzde 2.5 ve yüzde 4.9 ar-
tış, mevsim sebze ve meyvelerinde limon, 
kabak, ıspanak, portakal gibi yüzde 15 ve 
hatta yüzde 44 seviyelerindeki yükselişler 
gıda grubunda enflasyonu tetikledi. Ancak 
ağırlığı yüzde 0.66 seviyesinde olan domates 
fiyatlarında yüzde 11’in üzerindeki fiyat kaybı 
gıda enflasyonunun daha fazla yükselişini 
engelledi. Bu durum da enflasyonun beklen-
tilerin altında gelmesini sağlayan en büyük 
neden oldu. 

Konut grubunda artış 
yüzde 0.48’de kaldı

Giyim ve ayakkabıda kış indirimleri ge-
nel enflasyonu 0.31 puan geriletti. Konut 
grubunda elektrik ve doğalgaz zammı olma-
yınca artış yüzde 0.48’de kaldı ve enflasyona 
etkisi sadece 0.07 puan oldu. 

Vergi indirimlerinin sürdüğü ev eşyası 
grubunda sınırlı bir enflasyon düşüşü oldu. 
Yüzde 0.08’lik düşüşün genel enflasyona 
etkisi 0.01 puanla yok denecek kadar az. 

Ulaştırma grubunda benzin ve moto-
rinde koronavirüs etkisiyle gerileyen petrol 
fiyatlarından kaynaklı indirimler etkili oldu. 
Ulaştırma grubunda yüzde 0.38 düşüş genel 
enflasyonu 0.06 puan düşürdü. Ulaştırma 
grubunda belediye otobüslerine, vapur fi-
yatlarına yüksek zamlar yapılmasına rağmen 
ağırlıkları düşük olduğu için enflasyona etkisi 
olmadı. Yurtiçi üretici enflasyonu da (Yİ-ÜFE) 
bir önceki aya göre yüzde 0.48 artarak yüzde 
9.26’ya yükselti. 

TCMB: Artış gıda 
fiyatlarından kaynaklandı

Bu arada Merkez Bankası, Şubat ayında 
tüketici fiyatlarında yaşanan yükselişin büyük 
ölçüde gıda fiyatlarından kaynaklandığını 
belirterek, “Hem işlenmemiş hem de işlen-
miş gıda gruplarında yıllık enflasyon yukarı 

yönlü bir seyir izlemiştir” değerlendirmesinde 
bulundu.

Merkez Bankası’nın raporunun ayrıntıları 
şu şekilde:

“Şubat ayında tüketici fiyatları yüzde 0,35 
oranında artmış ve yıllık enflasyon 0,22 puan 
yükselerek yüzde 12,37 olmuştur. Bu dö-
nemde B ve C endekslerinin yıllık değişim 
oranları sırasıyla 0,17 ve 0,09 puan artarak 
yüzde 11,10 ve 9,97 olarak gerçekleşmiş-
tir. Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna 
katkıları incelendiğinde, bir önceki aya göre 
gıda ve hizmet gruplarının katkıları sırasıyla 
0,39 ve 0,11 puan artmış, enerji, alkol-tütün 
ve temel mal gruplarının katkıları ise sırasıyla 
0,18, 0,10 ve 0,09 puan azalmıştır.

Mevsimsellikten arındırılmış verilerle üç 
aylık ortalamalara göre B ve C göstergele-
rinin eğilimi yataya yakın seyretmiştir. Bu 
dönemde hizmet grubunun eğilimi bir mik-
tar yükselirken, temel mal grubu eğiliminde 
(vergiden arındırılmış) belirgin bir değişiklik 
olmamıştır.

Grup yıllık enflasyonu 
0,29 puan yükseldi

Şubat ayında hizmet fiyatları yüzde 0,84 
oranında artmış, grup yıllık enflasyonu 0,29 
puan yükselerek yüzde 12,49 olmuştur. Bu 
dönemde, yıllık enflasyon ulaştırma, kira ve 
diğer hizmetler gruplarında artmış, lokanta-
otel ve haberleşme gruplarında ise yataya 
yakın bir seyir izlemiştir. Ulaştırma grubu 
fiyatlarındaki yükseliş alt kalemler geneline 
yayılırken, diğer hizmetler grubundaki fiyat 
artışında kura duyarlı olan bakım-onarım ve 
sağlık hizmetleri (dişçilik, laboratuvar, görün-
tüleme ücretleri vb.) ile paket tur belirleyici 

olmuştur. Temel mal grubu yıllık enflasyonu 
Şubat ayında 0,30 puan düşüşle yüzde 7,05 
olmuştur. Bu önemde yıllık enflasyon giyim 
grubunda yatay seyrederken, dayanıklı ve 
diğer temel mal gruplarında gerilemiştir. 

Dayanıklı mal grubu fiyatları elektrikli 
ve elektriksiz aletler (yüzde -0,67), mobilya 
(yüzde -0,36) ve otomobil fiyatlarına (yüz-
de -0,20) bağlı olarak düşüş göstermiştir. 
Mobilya fiyatlarında bir önceki aydaki KDV 
indiriminin bu aya sarkan etkisinin izlendiği 
değerlendirilmektedir. 

Bu dönemde, ilaç fiyatlarındaki artışa 
(yüzde 3,63) karşın, diğer temel mallar grubu 
fiyatları sınırlı da olsa düşüş kaydetmiştir. 
Özetle, Türk lirasındaki değer kaybına rağ-
men, temel mal fiyatları Şubat ayında ılımlı 
bir seyir izlemiştir. 

Enerji fiyatları aylık 
yüzde 0,63 geriledi

Enerji fiyatları Şubat ayında aylık yüzde 
0,63 oranında gerilemiştir. Bu gelişmede, 
salgın hastalığa bağlı olarak düşen ulusla-
rarası petrol fiyatları etkili olmuş ve döviz 
kuru gelişmelerine rağmen akaryakıt fiyatları 
aylık yüzde 2,30 oranında azalmıştır. Diğer 
yandan, şebeke suyu fiyatları Şubat ayında 
yüzde 1,08 oranında artarak enerji fiyatla-
rındaki düşüşü sınırlamıştır. Bu gelişmeler 
sonucunda enerji yıllık enflasyonu 1,60 puan 
azalarak yüzde 15,54’e gerilemiştir.

Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflas-
yonu Şubat ayında 1,54 puan artarak yüzde 
10,58’e yükselmiştir. Bu gelişmede hem iş-
lenmemiş hem de işlenmiş gıda gruplarının 
etkisi hissedilirken, işlenmemiş gıda fiyatla-
rındaki artış daha belirgin olmuştur. 

TÜFE Ana Harcama Gruplarına Göre Yıllık Değişim Oranları (%) (Şubat 2020)

Şubat ayında 
tüketici fiyatları 

yüzde 0,35 
oranında 

artarken yıllık 
enflasyon yüzde 

12,37 oldu.
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GÖSTERGELER

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

Aylar 2018 2019 2020

Ocak 78,2 74,4 75,5

Şubat 77,8 74,0 76,0

Mart 77,8 74,3 75,3

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

İktisadi Faaliyet Kolu 2017 2018 2019

TOPLAM SANAYİ 6,18 -0,5 0,67

MADENCİLİK 5,83 1,11 6,75

İMALAT 6,4 -1,37 0,16

Gıda ürünleri 5,53 3,02 -0,13

İçecek 5,76 5,01 -0,34

Tütün -5,56 -2,55 -10,51

Tekstil 4,48 -0,1 2,44

Giyim 3,29 -1,98 -0,19

Kayıtlı medya basım 
çoğaltma

6,65 2,92 5,42

Kok kömürü ve rafine 
edilmiş petrol

-3,5 -17,26 26,53

Kimyasal 4,09 1,85 -4,15

İlaç-eczacılık -0,09 0,96 9,47

Kauçuk ve plastik 7,42 -0,42 -1,41

Diğer metalik 

olmayan mineral 7,59 -3,5 -2,94

Ana metal sanayi 3,94 -4,22 -8,63

Fabrikasyon metal 9,39 -4,19 5,38

Elektrikli 6,06 -4,79 3,13

Makine ve ekipman 6,12 -3,71 -2,43

Motorlu kara taşıtı-treyler 12,23 -5,27 -2,88

Diğer ulaşım araçları 11,02 3,42 7,6

Mobilya 14,1 -5,91 3,18

Diğer -0,45 -4,55 -4,75

ELEKTRİK-GAZ-BUHAR -3,3 0,35 1,92 

Çalışan Kişi Başına Üretim Önceki Yıla Göre Değişim 
(Ortalama) (İmalat Sanayi Seçilmiş Sektörler) 

2002 6.4
2003 5.6
2004 9.6
2005 9.0
2006 7.1
2007 5.0
2008 0.8
2009 -4.7
2010 8.5
2011 11.1
2012 4.8
2013 8.5
2014 5.2
2015 6.1
2016 3.2
2017 7.5
2018 2.8
2019 0.9

2002 3.581
2003 4.698
2004 5.961
2005 7.304
2006 7.906
2007 9.656
2008 10.931
2009 8.980
2010 10.560
2011 11.205
2012 11.588
2013 12.480
2014 12.112
2015 11.019
2016 10.883
2017 10.616
2018 9.693
2019 9.127

Yıllara Göre Büyüme Oranları (%) Yıllara Göre Kişi  Başı Milli Gelir (Dolar)

Şirket Türü
Şubat 
2020

Ocak  
2020

Bir Önceki 
Aya Göre 

Değişim (%)

Şubat 
2019

Bir Önceki 
Yılın Aynı 

Ayına Göre 
Değişim 

(%)

Şirket 9.155 10.477 -12,62 6.694 36,76

Kooperatif 132 114 15,79 78 69,23

Ger.Kişi Tic.İşl. 2.603 3.100 -16,03 1.794 45,09

Şirket 824 2.118 -61,10 625 31,84

Kooperatif 41 174 -76,44 40 2,50

Ger.Kişi Tic.İşl. 2.232 3.810 -41,42 2.219 0,59

2020 Şubat Ayına Ait Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri

İlan Türü

Kurulan

Kapanan
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2018 2019 Fark

15 ve Daha Yukarı 
Yaştakiler (Bin)

Nüfus 60.654 61.469 815

İşgücü 32.274 32.549 275

İstihdam 28.738 28.080 –658

     Tarım 5.297 5.097 –200

     Sanayi 5.674 5.561 –113

     İnşaat 1.992 1.550 –442

     Hizmet 15.774 15.872 98

İşsiz 3.537 4.469 932

İşgücüne dahil 
olmayanlar

28.380 28.920 540

İşgücüne katılma oranı 53.2 53.0 –0.2

İstihdam oranı 47.4 45.7 –1.7

İşsizlik oranı 11.0 13.7 2.7

Tarım dışı işsizlik oranı 12.9 16.0 3.1

Toplam

Temel İş Gücü Göstergeleri 
(15+ Yaş -  Bin Kişi - 2018, 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 0,35 1,71 12.37 13,94

Gıda ve 
alkolsüz 
içecekler

22,77 2,33 7,09 10,58 16,18

Alkollü 
içecekler ve 
tütüt

6,06 –1,34 –1,37 40,15 30,77

Giyim ve 
ayakkabı

6,96 –4,83 –11,16 5,98 4,73

Konut 14,34 0,48 1,68 15,31 13,18

Ev eşyası 7,77 –0,08 –1,52 7,36 15,57

Sağlık 2,80 2,03 6,08 13,58 16,40

Ulaştırma 15,62 –0,38 0,49 11,73 9,47

Haberleşme 3,80 –0,22 –0,47 2,27 4,88

Eğlence ve 
kültür

3,26 –0,04 1,82 6,01 11,85

Eğitim 2,58 0,86 1,50 14,23 14,15

Lokanta ve 
oteller

8,67 0,82 2,22 13,45 16,48

Çeşitli mal 
ve hizmetler

5,37 0,85 5,78 16,44 19,87

Ana Harcama Gruplarına Göre TÜFE ve 
Değişim Oranları (%) (Şubat 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
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We shall unite with a mutual 
goal against the coronavirus 

SELECT NEWS

TOBB President M. Rifat Hisarcıklıoğlu:

We will win this 
war against 
coronavirus 
together

T he coronavirus (Covid-19) that was 
originated from the Chinese city of 

Wuhan before spreading all around the 
world and being announced as a pandemic 
by the World Health Organization (WHO) 
has claimed thousands of l ives and 
paused the life across many cities. As 
the virus is showing its impact in Turkey, 
the Government enabled an Economic 
Stability Shield plan that is a set of resources 
of about 100 billion Turkish Liras aimed 
to relieve the aftermath of the epidemic. 
Some companies have ordered a “home-
office” system or completely paused their 
activities as a precaution. TOBB President 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu said, "The only way 
we can defeat this ‘darkness of a virus’ 
roaming around the world is if we can work 
and discuss together. We will successfully 
overcome these days both in terms of 

W e are currently facing the Covid-19 
pandemic, which is named as one of 

the greatest disasters in the last century. It is 
thought to be the biggest crisis the world has 

health-related and economic issues.”
As  the coronavirus  epidemic is 

spreading speedily around the world, 
economies of many countries are suffering 

immensely. As Central Banks are pumping 
money into the markets to meet their cash 
needs, governments are announcing their 
large-scaled stimulus packages.

faced since the two world wars. It threatens 
all humans on this earth; making millions 
of people lock themselves in their homes. 
Everyone is anxious and wondering what 

kind of a tomorrow they will wake up to. Most 
of us are living in a voluntary quarantine.

The most important lesson to learn from 
this crisis is to understand why some decisions 
were made wrong or late; particularly to 
make sure that we are not wrong or late 
in the decisions to come. Another lesson 
we must learn is to strengthen the feeling 
of solidarity and re-discover compassion 
and affection. It is to preserve ourselves 
from another virus we have been seeing on 
media, in politics and in our community that 
is an increasing and worrisome language of 
discrimination and polarization. 

Transparency,  accountabil ity,  and 
sensitiveness towards rights and freedoms 
are necessary the most during these times. 
It is time we leave political calculations and 
ideological baggage aside. Coronavirus 
does not know boundaries, does not ask for 
addresses or discriminate between language, 
religion or genes. All of humanity is fighting 
on the same front against a common enemy. 
We will either lose this war together, or all 
countries will unite with a mutual goal to 
overcome this tackle this evil. 
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M . Rifat Hisarcıklıoğlu, Chairman 
of The Union of Chambers and 

Commodity Exchanges of Turkey (TOBB), 
attending the Award Ceremony of Growing 

“The economy 
which is not 
touched by women 
cannot grow”

Companies making contribution 
to Afyonkarahisar were awarded

T he Union of Chambers and Commodity 
Exchanges of Turkey (TOBB) organized 

the event of  Turkey ’s  Entrepreneur 
Women Power Meeting by vir tue of 
March 8 International Women’s Day. M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Chairman of TOBB, 
attended the event which was actualized 
at Commodity Exchange of Şanlıurfa. In his 
speech Hisarcıklıoğlu, Chairman of TOBB, 
mentioned that it is not possible for an 
economy which is not touched by women 
to grow. 

Hisarcıklıoğlu, Chairman of TOBB, said 
these as addressing the women: “ The 
mindset leaving the women on edge 
cannot progress. And for this reason we said 
that ‘Our women can overcome this task’. 
By this vision, we established our women 
entrepreneur councils in 81 provinces. Thank 

and Developing Afyonkarahisar, which was 
organized by Chamber of Commerce and 
Industry of Afyonkarahisar, by reminding 
that 365 chambers and commodity 

exchanges in 81 provinces had promptly 
took action after the earthquake of Elazığ 
– Malatya, and that aid of 108 articulated 
lorries were sent, acknowledged the 
Chamber and Commodity Exchanges in 
Afyonkarahisar for their help.  

Hisarcıklıoğlu, Chairman of TOBB, 
who specified that Afyonkarahisar is 
the junction center of West Anatolia, 
said that “One of the brand cities of our 
country with its marble, rug, thermal, 
clotted cream, yoghurt, egg, soujouk 
and pastrami. It had also appended its 
signature to an international success 
in this field. In gastronomy, it is one of 
the three cities of our country that had 
succeeded in entering the list of UNESCO. 
And this was befit for Afyonkarahisar. I 
congratulate you. They are intending to 
establish the “Health Industry Zone” which 
will be a first in Turkey. Afyonkarahisar is a 
suitable place for this. It is very important 
for our country. Afyonkarahisar is the 
place where the retire insurees in Europe 
will comfortably accommodate in our 
country. It has this infrastructure.”

God, we overcame this difficult task along 
with you. Look to what kind of a change 
and transformation you had appended 
you signature in our country with all your 
efforts. The rate of participation of women 
in labor force increased four times faster 
compared to men in the last decade. 10 

years ago, in 2009, what was the rate of 
women among all the entrepreneurs? Only 
6 percent.   Our total women entrepreneur 
number was only 77 thousand in the 
whole country. After 10 years, by 2019, our 
number of women entrepreneurs reached 
to 142 thousand in total.”
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SELECT NEWS

Bilecik asks for publicity in tourism

A joint reaction 
against the 
malicious attack 
towards our 
brave soldiers

I n order to show a unified reaction 
against the malicious attack towards 

our armed forces in İdlib, almost 30 trade 
bodies, syndicate confederations and NGOs 
gave a joint speech at TOBB Twin Towers. 
Simultaneous press conferences were held 
in 81 Turkish cities with the participance of 
city representatives of the organizations 
that attended the meeting in Ankara. Live 
connection with seven cities were made 
to represent the regions (Batman, Denizli, 
Edirne, Hatay, Gaziantep, Trabzon, Van). The 
joint declaration was read by Mr. M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, the President of the Union 

C hamber of Commerce and Industry 
of Bilecik Chairman Mr. Şükrü Keskin 

said, “Our city has a rich historical and 
cultural heritage, but it is nowhere near 
what it deserves in terms of tourism and 
cannot get enough economic share 
from this cake. In order to make our 
city’s rich historical and cultural heritage 
known by large masses and increase the 
visitors to our city, we need to realize 

of Chambers and Commodity Exchanges 
of Turkey. Hisarcıklıoğlu said, “Today, we are 
as one as we have never been before. We 
are united and together. As occupational 
organizations and NGOs representing all 
sections of Turkey, we are united under 
our flag. We are standing beside our head 

of state and heroic army fighting single-
mindedly against a murderous regime.  
We stand behind all decisions towards a 
more peaceful and calmer environment. 
May Allah protect our country, preserve 
our nation’s unity and health, and enable 
success for our army.” 

correct publicity moves.” Şükrü Keskin 
continued: “Our city is in the third region 
in Investment Incentive System. 

Investors tend to invest in cities with 
higher incentive amounts. A solution 
might be realizing an industry-based 
incentive system in addition to current 
city-based incentive system. We actually 
have many of the factors needed to 
become a “brand town”; including a 

developed industry, well-trained and 
qualified population, historical and 
cultural heritage, geo-political location 
as well as being located on significant 
transportation axis, an opportunity of 
speed train, and close proximity to ports 
and airlines. We are doing everything 
in our power to work together with all 
dynamics in the city to bring Bilecik to a 
better place than it already is.” 


