
TEKNOLOJİDEKİ DEĞİŞİME
UYUN, İNOVASYONDA 
GERİDE KALMAYIN!

 Teknoloji Sektörü İnovasyon Araştırması’na göre CIO’lar inovasyonun 
başarısını ve değerini ölçmede bu yıl sırasıyla piyasa değeri, yatırım getirisi ve 
gelir artışını göz önüne alıyor. Gelir artışı, geçen yılki araştırmada ilk sıradaydı.
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T eknolojideki değişime hızlı ayak 
uyduramayan şirketler inovas-
yonda geride kalıyor.
KPMG’nin Teknoloji Sektörü İno-

vasyon Araştırması yayımlandı. Araştırmaya 
12 ülkede 740’tan fazla teknoloji sektör 
lideri katıldı. Araştırmaya göre CIO’lar üst 
üste ikinci yıl  şirketlerindeki inovasyonu 
yönlendiren kişiler oldu. CIO’lar bu yıl daha 
yüksek seviyede nesnelerin interneti, yapay 
zeka, blockchain, robotik süreç otomasyo-
nu ve artırılmış gerçeklik uygulamalarını 
içeren, dönüştüren teknolojiler yaptıklarını 
belirtti. CIO’lar inovasyonun başarısını ve 
değerini ölçmede bu yıl sırasıyla piyasa 
değeri, yatırım getirisi ve gelir artışını göz 
önüne alıyor. Gelir artışı, geçen yılki araştır-
mada ilk sıradaydı.

Araştırmaya göre değişime hızlıca ayak 
uyduramamak, eskimiş IT alt yapısı, yenilikçi 
kurum kültürünün olmaması inovasyonu 
kısıtlayan veya engelleyen nedenlerin ba-
şında geliyor. Katılımcıların yüzde 50’si veri 
güvenliği ihtiyacının da şirketlerin yenilikçi 
becerilerini kısıtladığını belirtti. Doğru iş 
planları yaratmak ve hangi yenilikçi hareke-
tin en yüksek yatırım getirisini sağlayacağı-
nı belirlemek de önde gelen zorluklardan. 

CIO’ların yöntemleri
CIO’lar, yıkıma direnmek için uygulana-

bilecek yöntemleri ise şöyle ifade etti:
✔ Yenilikçi start-up’ları fonlamak/yatı-

rımcı olmak
✔ Yıkılma riski daha az olan piyasa seg-

metlerine bağlı kalmak
✔ Yenilikçi şirketleri almak
✔ Şirket içinde yeni inovatif ürünler 

geliştirmek

✔ Mevcut ürünleri geliştirmek
Araştırmayı değerlendiren KPMG Tür-

kiye Teknoloji Danışmanlığı Lideri Alper 
Karaçar, inovasyonu yönetirken dikkat 
edilmesi gereken noktaları paylaştı. Ka-
raçar, “Olgunluğa ulaşmış bir inovasyon 
süreci, finanse edilmiş, strateji ve iş birim-
leriyle bağlantılı olmalı. İnovasyon port-
folyosu takip edilen ve gerçekleştirilen 
hedefleri barındıran bölümlere ayrılmalı. 
Bu süreç ölçeklenebilir ve tekrar edilebilir 
olmalı. Yeni girişimler için yıllık belirlenen 
operasyonel bütçeden ayrı olarak daha 
esnek ve devamlı bir fonlama modeli ge-
liştirilmeli. Tabii tüm bunların yanında 
insan gücü unutulmamalı. Teknolojiye 
yapılan yatırımlar, yetenekli çalışanlarla 
birleşince başarıya ulaşabilir” dedi.

e-Ticaret zirveden inmiyor
Araştırmada öne çıkan diğer başlıklar 

şöyle:
✔ Katılımcıların yüzde 27’si, önümüz-

deki üç yılda en yıkıcı iş modeli olarak 
e-ticaret platformlarını görüyor. e-ticaret 
devleri; yapay zeka, sesle tanıma, drone ve 
otonom araçlar sayesinde yemek siparişi, 
sağlık, sigorta, enerji gibi diğer sektörlere 
yıkıcı etkisini ulaştırıyor.
✔ İkinci sırada ise yüzde 22 ile sosyal 

ağ oluşturma geliyor. Sosyal medya şirket-
leri de ayrıcalıklı orijinal içerik, canlı spor et-
kinlikleri, artırılmış gerçeklik gibi hizmetler 
sunarak mümkün olan en yüksek müşteri 
sayısına ulaşmaya çalışıyor.
✔ Üçüncü sırada da yüzde 17 ile dijital 

ödeme platformları yer alıyor. Araştırmaya 
katılan teknoloji sektörü liderlerine göre; 
yeni teknolojilerden en çok ve doğrudan 

etkilenecek ilk beş sektör sırasıyla teleko-
münikasyon, endüstriyel üretim, yaşam 
bilimleri/sağlık, havacılık ve savunma ile 
finansal hizmetler.
✔ Araştırmaya katılan teknoloji sektörü 

liderlerine göre; yeni teknolojilerden en çok 
ve doğrudan etkilenecek sektörlerin başında 
telekomünikasyon geliyor. İlk beşte sırasıyla 
endüstriyel üretim, yaşam bilimleri/sağlık, 
havacılık ve savunma ile finansal hizmetler 
var. Katılımcılar en yıkıcı şirketler arasında ilk 
üçte Amazon, Apple ve Alibaba’yı gösterir-
ken; favori uygulamaları ise Google/Google 
Chrome, Facebook, Instagram ve Youtube. 
Ancak liderlerin en yıkıcı iş modelleri arasın-
da üçüncü sıraya aldığı dijital ödeme plat-
formları, favori uygulamaları arasında değil.

 
Milenyum kuşağı teşvik bekliyor 
✔ Milenyum çalışanlarının yüzde 44’ü, 

deneyimli meslektaşlarından daha yüksek 
oranda maddi teşvik bekliyor. Bunun nedeni 
olgunlaşma sürecinde olmaları, yeni hayatla-
rını kurarken maddi kaygılarının çoğalması.
✔ Terfi konusu ise ankete katılan X je-

nerasyonu ve “baby boomers” için daha 
önemli bir motivasyon (yüzde 31).

 
İnovasyonu yönetenler
KPMG’nin Teknoloji Sektörü İnovasyon 

Araştırması’na göre, üst üste ikinci yıl CIO’lar 
şirketlerindeki inovasyonu yönlendiren ki-
şiler olarak öne çıktı. Katılımcıların sadece 
yüzde 2’si inovasyonu yönlendiren kişinin 
CEO olduğunu düşünüyor. Buna karşın; 
KPMG’nin Küresel CEO Araştırmasında ise 
teknoloji şirketlerinin CEO’larının yüzde 79’u 
şirketlerinin teknoloji stratejilerini kendileri-
nin yönlendirdiğini düşünüyor.
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E şi benzeri görülmemiş yeni bir 
kriz türü karşımıza çıktı: Korona-
virüs krizi (Covid 19). Cumhuri-
yetin ilanından sonra ülkemizde 

küçük veya büyük ölçekte krizler görüldü. 
Yaşanan krizlerin bir kısmı diğer ülkelerde 
yaşanan krizlerin ülkemize sirayet etme-
siyle, bazıları ise hükümetlerin yanlış poli-
tikaları ve seçimlerinden kaynaklanmıştır. 
Yaşanan krizler bazen çabuk atlatılmış, 
bazen etkisi uzun yıllar sürmüştür.

Ekonomik krizlerin nedenleri her za-
man ekonomik olmayabilir. Bu krizler po-
litik, teknolojik ve sosyo-kültürel iç ve dış 
alanlardaki hızlı değişimler olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Krizler makro düzeyde devleti, 
mikro düzeyde ise firmaları ve bireyleri 
etkilemektedir.

1929 Dünya Ekonomik Buhranı
1929 Dünya Krizi’nin Türkiye’yi etkile-

mesi öncelikle Türk parasının değer yitir-
mesiyle başlamıştır. Para değerimizin dü-
şüşündeki temel nedenler arasında 1929 
yılında meydana gelen spekülatif ithalat 
artışı sonucunda dış ticaret açığının çok 
ciddi bir biçimde artış göstermesi, dünya 
ticaretindeki daralma ve tarım ürünlerinin 
uluslararası fiyatlarında yaşanan düşüşler 
sıralanabilir. 1929 Dünya Ekonomik Krizi’nin 
Türkiye üzerindeki ikinci etkisi, 1929 yılı ve 
izleyen yıllarda hammadde ve tarım ürün-
lerinin dünya pazarındaki fiyatlarının aşırı 
derecede düşmesi nedeniyle ülkenin ihracat 
gelirlerinde yaşanan önemli daralmadır. 
1929 yılı sonrasında Türkiye ekonomisi için 
yeni bir dönem başlamıştır.

1929-1935 yılları arasında Gayri Safi Milli 
Hâsıla dolar bazında %44 küçülmüştür.

1958 Krizi
1950’li yıllarda dışarıdan sermaye ithaline 

dayanan serbestleşme politikası, 1954 yılın-
dan itibaren yüksek kamu açıkları, enflasyon 
ve büyüyen dış ticaret açıkları ve dış borçlar 
biçiminde kendini gösteren etmenler, 1958 
yılında yaşanan iktisadi krizi hazırlamıştır. 
1950 yılından sonra yaşanan genişleme or-
tamında çok sayıda banka etkinliğe başlamış 
ve 1944 yılında Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası da (TCMB) dâhil 43 olan banka sayısı 
1958 yılında 56'sı ulusal banka olmak üzere 
62'ye yükselmiştir. Yaşanan iktisadi kriz, özel-
likle küçük ölçekli ve yerel nitelikli bankaları, 
açılan kredilerin iktisadi durgunluktan dolayı 
tahsil edilememesi, mevduat girişlerinin 
yavaşlaması ve güven sorunu yüzünden zor 
durumda bırakmıştır. Bù da birçok bankanın 
iflasına, iki bankanın da birleştirilerek devlet-
leştirilmesine neden olmuştur. 1958 istikrar 
önlemleri ve ardından yaşanan bankacılık 
krizi zayıf bünyeli, yerel ya da belli meslek 
gruplarına ait bankaların sistemden elenme-
si sonucunu doğurmuştur. 

4 Ağustos 1958’de istikrar önlemleri adı 
altında alınan kararlar şöyledir:

➢Türk parasının yabancı paralar kar-
şısındaki değeri %321 oranında devalüe 
edilmiştir.

Özcan KADIOĞLU ozcankadioglu@hotmail.com 
Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu 
(EAF) Üyesi, Dünya Gazetesi Yazarı

2020 yılını büyüme 
yerine en iyi ihtimalle 
düşük küçülme oranıyla 
kapatabilirsek başarı 
sayılmalıdır. Tek tesellimiz 
petrol fiyatlarında oluşan 
gerilemenin cari açığımıza 
olumlu bir etkisi olacağıdır. 
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➢ Para arzı ve bütçe harcamalarının 
kısılmasına karar verilmiştir. 

➢ İthalata daha fazla serbestlik getiril-
miştir.

➢ KİT ürünleri ve hizmetlerinin fiyatının 
yükseltilmesi kararlaştırılmıştır. 

➢ Milli koruma kanunu kaldırılmıştır.
➢ O tarihe dek birikmiş bulunan dış 

ticaret borçlarının konsolide edilemeyeceği 
ilan edilmiştir.

Gayri Safi Milli Hâsıla dolar bazında %37 
küçülmüştür.

1980 Ekonomik Krizi
24 Ocak 1980 kararlarından sonra ülke-

mizde siyasi partilere gösterilen ilgi değişe-
rek ekonomi politikaları ön plana çıkmaya 
başlamıştır.

Ekonomik olarak yaşanan istikrarsızlığı 
gidermek amacıyla, üretimin azalması ve 
karaborsacılığın oluşması gibi nedenlerin 
ortadan kaldırılması için kamu harcamaları-
nın sınırlandırılması, ücretlerin düşürülmesi, 
serbest döviz kuru gibi ekonomik önlemler 
alınması kararlaştırılmıştır. 24 Ocak Kararları 
ile 1980 öncesi dönemde uygulanan ithal 
ikameci büyüme stratejisi terk edilerek, 
dışa açık büyüme stratejisi uygulamaya 
konulmuş ve büyüme stratejisi, temel ola-
rak, verimlilikte artış sağlamayı ve iktisadın 
rekabet gücünü artırmayı amaçlamıştır. Bu 
çerçevede, piyasa ekonomisinin kurumsal-
laşması yönünde adımlar atılmıştır.

24 Ocak Kararları’nın ana hatları şu şe-
kildedir:

➢ %32,7 oranında devalüasyon yapıla-
rak günlük kur ilanı uygulamasına gidilmiş,

➢ Devletin ekonomideki payını küçül-
ten önlemler alınmış, KİT’lerdeki uygulama-
ya paralel olarak tarım ürünleri destekleme 
alımları sınırlandırılmış,

➢ Gübre, enerji ve ulaştırma dışında 
sübvansiyonlar kaldırılmış,

➢ Dış ticaret serbestleştirilmiş, yabancı 
sermaye yatırımları teşvik edilmiş, kâr trans-
ferlerine kolaylık sağlanmış,

➢ Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri des-
teklenmiş,

➢ İthalat kademeli olarak liberalize edil-
miş, ihracat; vergi iadesi, düşük faizli kredi, 
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imalatçı ihracatçılara ithal girdide gümrük 
muafiyeti, sektörlere göre farklılaşan teşvik 
sistemi ile teşvik edilmiştir.

Gayri Safi Milli Hâsıla dolar bazında %17 
küçülmüştür.

1994 Ekonomi Krizi
1993 yılı ortalarında hükümet kamu-

nun faiz yükünün çok yüksek olduğunu 
ve kısa dönemde uygulanacak politikaların 
faiz oranlarını düşürme amacını taşıya-
cağını açıklamaya başladı. Bu aşamada 
ekonomiye karşılıksız para basılarak pi-
yasaya sürülmeye başladı. Basılan para 
bankalara mevduat yerine döviz giderek 
talebini patlattı.

Hükümet dövize olan talebi yüksek dö-
viz rezervlerini satarak sınırlamanın müm-
kün olacağı, bu şekilde piyasada dolaşan 
paranın İMKB’ye (şimdiki ismi Borsa İstan-
bul) yani borsaya yönlendirebileceklerini 
veya gideceği varsayımıyla hareket etti. 
Bu varsayım iki nedenle geçerli olmadı. 
Bunlardan birincisi, büyük bankalar yüksek 
bir kur ayarlaması olacağı bilgisi ile hareket 
etmekteydiler. Diğer yandan İMKB o dö-
nem için 52 milyon dolar gibi dar ve sığ bir 
işlem hacmine sahipti ve piyasada dolaşan 
spekülatif sermayeyi toplama kapasitesine 
sahip değildi. Şu an günlük ortalama işlem 
hacmi 16 ile 17 milyar TL yaklaşık 2,5 milyar 
dolar civarında olduğu görülüyor.

Sonuç olarak Ocak 1994’te döviz kuru 
19.000 TL/dolar iken döviz kuru 38.000 TL/
dolara çıktı.

Merkez Bankası rezervleri 7 milyar dolar 
iken uluslararası rezervler 4,5 milyar dolara 
düştü.

Kamu borçlarını ödeyebilmek için Ma-
yıs 1994 tarihinde %400 faizli borçlanma 
kâğıtlarını piyasaya sürmek zorunda kaldı. 
5 Mayıs 1994 yılında bankalardaki tüm yerli 
ve yabancı mevduat hesaplarının tamamı-
na garanti getirildi.

5 Nisan 1994’te hükümet dengeleri 
yeniden kurmak amacıyla yeni kararlılık 
önlemleri paketi ilan etti. Dengeleri düzelt-
meden yapay yolla faiz oranlarını düşürme 
çabası faiz oranlarında çok daha yüksek 
oranda bir sıçramaya neden olmuştu.

Sonuç; ücretlerin düşürülmesi, işsizlikte 
artış, yüksek bir kur ayarlaması ve üç basa-
maklı enflasyon döneminin açılması olarak 
kendini gösterdi.

5 Nisan 1994 krizinin sonucunda Gayri 
Safi Milli Hâsıla dolar bazında %28 küçülür-
ken, kişi başına düşen ortalama gelir 1.236 
dolar azalmıştır.

2001 Krizi
1994 krizinin ardından ekonomide ge-

çici bir rahatlama olmuş olsa da yapısal re-
formların yapılmaması temeldeki sorunları 
çözmeyi geciktirdi.

1999 yılında yaşanan Marmara Depre-
mi'nin bütçe üzerinde yarattığı ek baskılar, 
ekonomik sıkıntıların katlanmasına neden 
oldu.

Türkiye'nin o dönemde uyguladığı IMF 
programı çok yüksek düzeylerde seyreden 
enflasyonun düşürülmesini amaçlıyordu.

Program kapsamında serbest faiz, sa-
bit kur rejimi uygulanıyordu. Kur, Merkez 
Bankası'nın her gün için açıkladığı kurda 
sabit tutulurken, faiz oranları ise piyasa 
tarafından belirleniyordu.

Ekonomiye ilk darbe Kasım ayında ya-
şanan likidite krizi oldu. Bankacılık sektörü-
nün yıl sonuna doğru açık pozisyonlarını 
kapatma arayışına girmesiyle faizler bir 
anda hızlı bir şekilde yükseldi.

Elinde yüklü miktarda Hazine bonosu 
bulunan bankalar bunu finanse etmekte 
zorlandı. Yaşanan sıkıntıların yabancı yatı-
rımcıyı kaygılandırmasıyla yüklü miktarda 
fon çıkışı yaşandı. Bankalar arası piyasada 
gecelik faiz oranı yüzde 1000'in üzerine 
çıkarken, Kasım 2000'de aylık ortalaması 
yüzde 223 oldu.

Bu dönemde elinde yüklü Hazine tah-
vili bulunan Demirbank, bu likidite krizin-
den en çok etkilenen bankalardan biri 
oldu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 
(TMSF) devredildi.

19 Şubat 2001 tarihinde yapılan Milli 
Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında ya-
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şananlar, piyasadaki mevcut sıkışıklığın 
çok derin bir ekonomik krize dönüşmesine 
yol açtı.

Nakit sorunu yaşayan piyasadan yaban-
cı yatırımcılar da hızla çıkmaya başladı ve 
uygulanan ekonomik program ciddi güven 
kaybına uğradı.

Aynı gün içerisinde 7 milyar doların 
üzerinde bir döviz talebi ortaya çıkarken, 
bankalar arası piyasada gecelik faizler yüzde 
5 bin ile 7 bin 500 aralığını gördü. İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), bir günde 
yüzde 20'nin üzerinde değer kaybetti.

Bankacılık sektöründe başlayan krizin 
etkileri reel sektörde de doğrudan hissedil-
di. Binlerce firma kapatılırken, yüz binlerce 
kişi de işsiz kaldı.

MGK toplantısından iki gün sonra sabit 
kur rejiminden dalgalı kur rejimine geçildi. 
Karar öncesi 684 bin TL olan dolar kuru, 
dalgalı kura geçilmesiyle birlikte 1,2 milyon 
TL'ye yükseldi.

IMF ile stand-by imzalandı ve bankacılık 
sektöründe reforma gidilmesini odağına 
alan yeni bir ekonomi programı yürürlüğe 
sokuldu.

2001 krizi sonunda  Gayri Safi Milli Hâsıla 
dolar bazında %26,6 küçülürken, kişi başına 
düşen ortalama gelir 1,165 dolar azaldı.

2007-2008 Krizi
2007 yılında başlayan ve etkileri esas 

olarak 2008 yılında hissedilen bu kriz, di-
ğerlerinden farklı olarak Türkiye değil, dış 
kaynaklı bir çalkantıyla başladı.

ABD'de faiz artırımlarıyla birlikte düşük 
gelirlilere yüksek faizle verilen "subprime" 
mortgage kredilerinin geri dönüşlerinde 
yaşanan sıkıntılar, bu kredilerin içinde bu-
lunduğu tahvil paketlerinin sert şekilde 
değer kaybetmesine neden oldu.

Gelişmiş ülkelerde başlayan nakit so-
runları, 2008 yılına girildiğinde daha da 
şiddetlendi.

Eylül 2008'de dünyanın en büyük yatı-
rım bankalarından Lehman Brothers, 613 
milyar dolar borcu olduğunu açıkladı ve 
iflas etti. Bu, ABD tarihinin en büyük iflası 
olarak kayıtlara geçti.

Daha sonra aralarında ABD Merkez Ban-
kası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE) 
ve Japonya Merkez Bankası'nın da (BOJ) 
olduğu gelişmiş ülke merkez bankaları, pi-
yasadaki nakit sorununu çözmek için ortak 
hareket etmeye başladı ve bunun için bir 
dizi araç geliştirdi.

Bu dönemde gelişmiş ülkeler faiz oran-
larını tüm zamanların en düşük düzeyine 
çekerek, piyasanın nakit kalmasını sağladı.

Bu dönemde, gelişmekte olan ülkeler 
ise krizden nispeten daha az etkilendi. Kriz 
öncesi dolar kuru, 1.20 düzeylerinde seyre-
diyor ve "1 dolar 1 TL olur mu" tartışmaları 
yapılıyordu. Kriz sırasında kur, 1,7 seviyesi-
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nin üzerine çıkarak rekor kırdı.
Gayri Safi Milli Hâsıla dolar bazında %15 

küçülürken, kişi başına düşen ortalama gelir 
1,800 dolar azaldı.

Koronavirüs ne gibi 
hasarlar bırakabilir?

Bu kriz şu an tüm ülkelerin ekonomile-
rini felç etmek üzere. Özellikle hizmet sek-
törü birçok ülkede durma noktasına geldi. 
Sosyal mesafe kavramı ile açık olan birçok 
işletme yarı kapasiteyle çalışıyor. lokantalar, 
kafeler, oteller, sağlık merkezleri, berberler, 
diş hekimleri, avukatlar, hava yolu, kara yolu, 
taksiler, benzin istasyonları, reklam gibi kısa-
ca birçok sektör durmuş durumda. Sadece 
gıda satışı yapan marketler ve online satış 
yapan şirketlerin bir kısmı cirolarını artırmış 
durumda.

Gelişmiş ülkelerin tamamına yakını Gay-
ri Safi Milli Hâsıla içindeki en büyük pay 
hizmet sektöründen oluşuyor. Bu sektörler 
istihdamın lokomotifi durumunda. Ülkemiz 
toplam istihdamın %58’si hizmet sektörün-
de çalışıyor. 2019 yılında hizmet sektöründe 
15 milyon 670 bin çalışan var. Burada olu-
şan %10’luk istihdam kaybı işsizlik oranını 
5 puan, yüzde %20’lik bir oranda tam 10 
puan artıracağını hesaplamak çok kolay. 
Hizmet sektöründe yaşanacak bu kayıp 
tüm sektörlerde de çarpan etkisi yapacaktır. 
Tüketim azalacağı için üretim de azalacaktır. 
Tehlikenin büyüklüğüne bir de bu açıdan 
değerlendirmemiz gerekiyor.

Her ne kadar kamu üç ay boyunca işçi 
çıkarmayı yasaklansa da piyasada işlerin üç 
ay içinde düzeleceğini düşünmenin çok 
iyi bir senaryo olduğunu düşünüyorum. 
Bu süreç sonunda maalesef birçok kafe, 
lokanta, güzellik salonları gibi küçük işlet-
meler kapanacaktır. Kapanan işletmelerde 
doğacak işgücü kaybı rekor düzeyde işsiz-
liği ortaya çıkaracak, ödemelerde yaşanan 
aksamalardan dolayı birçok icra iflas, kira, 
kıdem ve ihbar tazminatı ve davaları açıla-
cak mahkemelerin iş yükü artacaktır.

Turizm sektöründe bankalar tarafından 
verilmiş olan kredilerde tahsili gecikmiş 
alacaklar artacak kısaca batık kredi oranı 
rekor düzeye çıkacaktır.

2020 yılını büyüme yerine en iyi ihtimal-
le düşük küçülme oranıyla kapatabilirsek 
başarı sayılmalıdır. Tek tesellimiz petrol fiyat-
larında oluşan gerilemenin cari açığımıza 
olumlu bir etkisi olacağını söyleyebiliriz. 
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➠ Yazılım sektörü teşviklerden 
yararlanmak istiyor

➠ Kâğıt ve kağıt ürünlerinde
alınan önlemler görüşüldü

➠ Türkiye Fuarcılık Meclisi’nde
Covid-19’un sektöre etkisi tartışıldı

➠ İklimlendirme Strateji Belgesi 
hakkında bilgi verildi

➠ Türkiye Kimya Sanayi Meclisi
video konferans yoluyla buluştu

➠ Türkiye Otomotiv Ticaret Meclisi’nde 
üyelerin sorunları dinlendi

➠ Türkiye Eğitim Meclisi’nin
toplantısına Bakan Selçuk katıldı

➠ Türkiye Telekomünikasyon 
Meclisi’nde 5G çalışmaları anlatıldı

➠ Türkiye Turizm Meclisi Covid -19 
gündemiyle toplandı

➠ Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı
Meclisi gündemdeki konuları görüştü

Sektör Meclisleri
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T ürkiye Yazılım Meclisi, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim 

Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci ve 
Meclis Başkanı Melek Bar Elmas’ın baş-
kanlığında video konferans yöntemiyle 
toplandı. Toplantının ana gündemini Co-
vid-19 salgınına karşı alınan ekonomik 
önlemler ve bu önlemlerin yazılım sektörü 
ile ilişkilendirilmesi oluşturdu.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet 
Büyüksimitci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcık-
lıoğlu adına Meclisi selamladıktan sonra 
ülke olarak zor bir dönemden geçildiği-
ni belirtti ve alışkanlıkların da değiştiğine 
dikkat çekti. Büyüksimitci, yazılım sektörü 
açısından yeni çalışma tarzlarının oluştuğu-
nu kaydederken, sektör için yeni fırsatların 
sorgulanabileceğine değindi. 

Büyüksimitci, Covid-19 sürecinin en 
başından beri TOBB olarak yaşanan sıkıntılar 
ve taleplerin titizlikle toplandığını ve gelen 

Yazılım sektörü 
teşviklerden 
yararlanmak istiyor

taleplerin her gün TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’na iletildiğini aktardı. 

Ayrıca, bu süreçle bağlantılı olan ko-
nularda ulaşılan çözüm ve kararlara ilişkin 
bilgilerin TOBB’un web sitesinde yayın-
lanmakta olduğunu belirten Büyüksimitci, 
yazılım sektörünü de doğrudan ilgilendiren 
kısa çalışma ve finansman gibi sorunların 
da sektör sorumluları vasıtasıyla kendilerine 
iletilebileceğini söyledi.  

T ürkiye Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi 
Meclisi, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri 

Engin Yeşil ve Zeki Kıvanç ile Meclis Başkanı 
Erdal Sükan’ın öncülüğünde video konferans 
yoluyla bir araya geldi.

Toplantıda, “Covid-19 Salgın Hastalığına 
Karşı Alınan Ekonomik Önlemler, Bu Önlem-
lerin Kâğıt Sektörü ile İlişkilendirilmesi” ile 
“Covid-19 Salgın Hastalığının Sektöre Etkisi” 
içerikli gündem maddeleri görüşüldü. Katı-
lımcılar süreçle ilgili görüşlerini paylaşarak 
alınabilecek önlemler ve gelecek beklentileri 
hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kâğıt ve kağıt ürünlerindeKâğıt ve kağıt ürünlerinde
alınan önlemler görüşüldüalınan önlemler görüşüldü
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SEKTÖRLER

Tahsilatta sorunlar yaşanıyor
Toplantıda üyeler, bu süreçte karşılaş-

tıkları ve karşılaşabilecekleri olası sıkıntıları 
gündeme taşıdı. Üyeler, yazılım sektörünün 
doğası gereği uzaktan çalışma sistemini uy-
gulayabildiğini, şu zamana kadar ek çalışan 
ve işten çıkarma durumlarıyla karşılaşma-
dıklarını, ancak müşteri ve tahsilat konula-
rının yanında dış pazarlara ulaşımda sıkıntı 
yaşadıklarını belirttiler.

T ürkiye Fuarcılık Meclisi, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi 

Salih Zeki Murzioğlu’nun himayesinde ve Meclis 
Başkanı Cihat Alagöz’ün başkanlığında video kon-
ferans yolu ile buluştu. Toplantıda Covid-19 salgın 
hastalığına karşı alınan ekonomik önlemler, bu 
önlemlerin fuarcılık sektörü ile ilişkilendirilmesi ve 
hastalığın sektöre etkisi görüşüldü.

Türkiye Fuarcılık Meclisi’nde
Covid-19’un fuarcılık
sektörüne etkisi tartışıldı
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T ürkiye İklimlendirme Meclisi, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yö-

netim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Öz-
türk’ün katılımıyla video konferans aracılı-
ğıyla toplandı. 

Meclis üyeleri, iklimlendirme sektörü 
gibi ihracat yoğun çalışan sektörlerin ta-
ahhütlerinin bulunduğunu ve bu nedenle 
üretim bantlarının durmasının mümkün 
olmadığını belirtti. İhracatçının sokağa çık-
ma yasağından muaf olması için TOBB’dan 
destek istendi. Türkiye İklimlendirme Meclisi, 
önümüzdeki beş yıllık dönemde yol haritası-
nı ortaya koyduğu strateji belgesi hazırlıkla-
rında da sona geldi. 

Yapılan çalışmalar kapsamında, sek-
tör “Kurumsal Ol! Ar-Ge Yap! İhracat Yap!” 
mottosunu benimsedi. Strateji belgesinde; 
sektörün dünyada ve Türkiye’deki durumu 
ortaya konuldu. İnşaat, tarım ve ulaştırma 
sektörü gibi ilişkili sanayilerin sektöre olan 

etkisi ve fırsatlar değerlendirildi, sektörün 
küresel gelişmeler kapsamında varmak is-
tediği hedefler ve eylem planları hazırlandı 
ve havalandırma, ısıtma, klima, soğutma, 
tesisat ve yalıtım alt başlıklarında hedef 
ülkeler belirlendi.   

 
“ÖTV kaldırılmalı” 

Yatırım malı olarak kullanılan iklimlen-
dirme ürünlerinden alınan ÖTV’nin haksız 
rekabete neden olduğu ve kaldırılması ge-

T ürkiye Otomotiv Ticaret Meclisi, Meclisten 
Sorumlu TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut 

Özgener ve Meclis Başkanı Yüksel Mermer’in baş-
kanlığında, Meclis üyelerinin geniş katılımıyla sanal 
ortamda toplandı. Toplantıda, Covid-19 salgın has-
talığına karşı alınan önlemlerin otomotiv sektörü 
üzerindeki etkileri tartışılarak, Meclis üyelerinin 
sorunları değerlendirildi.

Türkiye Kimya Sanayi MeclisiTürkiye Kimya Sanayi Meclisi
video konferans yoluyla buluştuvideo konferans yoluyla buluştu

rektiği üzerinde mutabık kalan Meclis üyeleri, 
ekonominin daraldığı dönemde, buna daha 
fazla ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Toplan-
tıda ayrıca bakır boru temininde yaşanan sı-
kıntılar ve alınması gereken önlemler, sektö-
rün üçüncü Ur-Ge projesi ve BIM çalışmaları 
görüşülerek Hava Isıtma Ürünleri, Soğutma 
Ürünleri, Yüksek Sıcaklık Proses Çillerleri ve 
Fankoil Üniteleri ile İlgili Çevreye Duyarlı 
Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ Taslağı’na 
ilişkin yapılması gerekenler değerlendirildi. 
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İklimlendirme 
Strateji Belgesi 
hakkında bilgi verildi

Türkiye Otomotiv Ticaret
Meclisi’nde üyelerin
sorunları dinlendi

T ürkiye Kimya Sanayi Meclisi, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-

liği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu ve 
Meclis Başkanı Timur Erk’in öncülü-
ğünde video konferans yoluyla bir 
araya geldi. Toplantıda, Covid-19 
Salgın Hastalığına Karşı Alınan Eko-
nomik Önlemler, Bu Önlemlerin 
Kimya Sektörü ile İlişkilendirilme-
si” ile “Covid-19 Salgın Hastalığı-
nın Sektöre Etkisi” içerikli gündem 
maddeleri görüşüldü.
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SEKTÖRLER

T ürkiye Eğitim Meclisi’nin toplantısı, 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
katılımıyla video konferans aracılığıyla 
gerçekleştirildi. Toplantıda ağırlıklı olarak 
Covid-19’un eğitim sektörüne etkisi ve 
alınan önlemler görüşüldü.

T ürkiye Telekomünikasyon Meclisi, TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata 

Sadıkoğlu ve Meclis Başkanı Rıdvan Uğur-
lu’nun başkanlığında TOBB İstanbul Hizmet 
Binası’nda toplandı. Sadıkoğlu, müşterek 
sorunların masaya yatırılması için sektörün 
daha sık bir araya gelmesi gerektiğini ifade 
ederek, görüş alışverişinde bulunmasının 
yerinde olduğunu ve TOBB olarak bu sorun-
ların ilgili mercilere iletilmesinde gerekeni 
yapacaklarını dile getirdi. Covid-19 salgını-
nın etkili olmadığı dönemde yapılan Meclis 
toplantısında 5G çalışmaları anlatıldı.

Türkiye Eğitim 
Meclisi’nin
toplantısına Bakan 
Selçuk katıldı

Türkiye 
Telekomünikasyon 
Meclisi’nde 5G 
çalışmaları anlatıldı

T ürkiye Turizm Meclisi ‘Covid -19’un 
etkileri’ gündemiyle toplandı. TOBB 

Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin’in de 
katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, 
“Covid-19 Salgın Hastalığına Karşı Alınan 

Ekonomik Önlemler, Bu Önlemlerin Turizm 
Sektörü ile ilişkilendirilmesi” ile “Covid-19 
Salgın Hastalığının Sektöre Etkisi” gibi gün-
dem maddeleri konuşuldu. Toplantı video 
konferans yoluyla yapıldı.

T ürkiye Makine ve Teçhizat İma-
latı Meclisi, sanal ortamda top-

landı. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 
Mehmet Büyüksimitçi ve Meclis 
Başkanı Kutlu Karavelioğlu başkan-
lığındaki toplantıda gündemdeki 
sorunlar ele alındı.

Türkiye 
Turizm 
Meclisi 
Covid -19 
gündemiyle 
toplandı

Türkiye Makine ve
Teçhizat İmalatı
Meclisi gündemdeki
konuları görüştü
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ENFLASYON:

PROJEKSİYONPROJEKSİYON

GÖSTERGELER

EKONOMİK FORUM124

Enflasyon, Mart ayında beklentiler parale-
linde yüzde 0,57 artış kaydetti. Yıllık enflasyon 
ise yüzde 11,86 olarak gerçekleşti. 

TÜFE, Mart ayında bir önceki aya göre 
yüzde 0,57 arttı. Böylece bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 11,86, bir önceki yılın Aralık 
ayına göre yüzde 2,29 ve on iki aylık ortala-
malara göre yüzde 13,33 artış gerçekleşti.

Yıllık enflasyon, bir önceki ayda yüzde 
12,37, bir önceki yılın aynı ayında ise yüzde 
19,71 seviyesindeydi. 

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın dü-
şük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 
6,18 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 6,72 ile eğ-
lence ve kültür ile yüzde 7,69 ile ev eşyasında 
oldu. Buna karşılık bir önceki yılın aynı ayına 
göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise 
sırasıyla, yüzde 40,19 ile alkollü içecekler ve 
tütün, yüzde 17,21 ile çeşitli mal ve hizmetler 
ve yüzde 15,31 ile konut oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı 
Mart ayında azalış gösteren diğer grup ise 
yüzde 0,05 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 
ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Mart 
ayında artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, 
yüzde 2,78 ile sağlık, yüzde 1,95 ile gıda ve 
alkolsüz içecekler ve yüzde 1,24 ile çeşitli mal 
ve hizmetler oldu.

Petroldeki düşüş 
enflasyonu tuttu

Diğer yandan Merkez Bankası, Mart enf-
lasyonuna ilişkin değerlendirmelerini paylaş-
tı. Yıllık enflasyondaki düşüşte, enerji ve gıda 
fiyatlarının belirleyici olduğu bildirildi. 

Merkez Bankası, raporunda Mart’ta tüke-
tici fiyatlarının yüzde 0,57 arttığını, yıllık enf-
lasyonun 0.51 puan azalarak yüzde 11,86’ya 
gerilediğini hatırlatarak gıdada yıllık enflasyo-
nundaki yavaşlamada taze meyve ve sebze 
fiyatları etkili olduğunu, diğer gıda kalemle-
rinin enflasyonunun ise yükseldiğini bildirdi. 

Hizmet enflasyonunun bu dönemde sı-
nırlı bir oranda gerilediği kaydedilen raporda, 
temel mal grubu enflasyonu döviz kuru ge-
lişmelerinin etkisiyle başta dayanıklı tüketim 
malları olmak üzere arttığı yer aldı. Raporda 

görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık 
enflasyonunun bir miktar yükseldiği, eğilim-
lerinin ise görece yatay seyrettiği vurgulandı.

Koronavirüsün etkisi
Raporda, yıllık tüketici enflasyonuna 

Şubat’a göre temel mal grubunun katkı-
sı 0.28 puan arttığı, enerji, gıda ve hizmet 
gruplarının katkıları ise sırasıyla 0.67, 0.10 ve 
0.03 puan azaldığı belirtildi. Mart’ta hizmet 
fiyatları yüzde 0,52 arttığı, grup yıllık enflasyo-
nunun 0.07 puan gerileyerek yüzde 12,42’ye 
indiği kaydedildi. Yıllık enflasyonun ulaştırma 
ve lokanta-otel gruplarında sınırlı arttığı ifade 
edilen raporda, diğer hizmetler grubunda 
gerilediği, kira ile haberleşme gruplarında ise 
yatay seyrettiği vurgulandı.

Bu dönemde bazı hizmet grubu alt ka-
lemlerinde koronavirüs salgınının sınırlayıcı 
etkileri hissedildiğine işaret edilen raporda 
şunlar yer aldı: “Lokanta-otel grubunda yi-
yecek ve içecek hizmetlerindeki fiyat artışına 
karşın, konaklama hizmetleri fiyatlarında bir 
miktar düşüş (yüzde 0,56) izlenmiştir. Diğer 
hizmetler grubunda ise sağlık hizmetleri 
yıllık enflasyonundaki artışa karşın, başta 
paket tur, bakım-onarım ve eğlence-kültür 
hizmetleri olmak üzere, genele yayılan bir 
yavaşlama görülmüştür.”

Kur artışı
Rapora göre temel mal grubu yıllık enf-

lasyonu Mart’ta 1,13 puan artışla yüzde 8,18 

oldu. Bu dönemde yıllık enflasyon dayanıklı 
mal grubunda belirgin olmak üzere tüm 
alt gruplarda yükseldi. Dayanıklı mal grubu 
fiyatları aylık yüzde 1,10 arttı ve bu gelişme-
de Türk Lirası’ndaki değer kaybının etkisi ile 
yükselen otomobil fiyatları (yüzde 1,64) öne 
çıktı. Ocak’taki KDV indirimi neticesinde yılın 
ilk iki ayında gerileyen mobilya fiyatlarında da 
yüzde 1,05 artış kaydedildi.

Enerji fiyatları Mart’ta aylık yüzde 3,12 
geriledi. Rapora göre petroldeki sert düşüş 
sonrası Türk Lirası’ndaki değer kaybına rağ-
men akaryakıt fiyatları bu dönemde yüzde 
8,77 azaldı, yıllık enflasyon ise yüzde -7,54 
seviyesine indi. Bu gelişmeler sonucunda 
enerji yıllık enflasyonu 5,73 puan azalarak 
yüzde 9,81 oldu.

Patateste yükseliş
Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyo-

nu Mart’ta 0,53 puan azalarak yüzde 10,05’e 
geriledi. İşlenmemiş gıda enflasyonu düşüşte 
belirleyici olurken, işlenmiş gıda grubu yıllık 
enflasyonu yükselişini sürdürdü. Bu dönem-
de taze meyve-sebze grubunda yıllık enflas-
yon yüzde -6,56’ya indi, diğer işlenmemiş 
gıda grubunda ise kırmızı et fiyatlarındaki 
artış eğilimi (aylık yüzde 5,06) güçlenirken, 
beyaz et ve patates fiyatlarındaki yükselişler 
de dikkat çekti. 

Mart’ta işlenmiş gıda grubunda ise fiyat-
lar yüzde 0,83 artarak grup yıllık enflasyonu 
yüzde 17,28’e ulaştı. 

TÜFE Ana Harcama Gruplarına Göre Yıllık Değişim Oranları (%) Mart 2020
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İŞSİZLİK:

Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı işgücü 
istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde 15 
ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı geçen 
yılın aynı dönemine göre 306 bin kişi azala-
rak 4 milyon 362 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 
0,9 puanlık azalış ile yüzde 13,8 seviyesinde 
gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 1,1 puanlık 
azalış ile yüzde 15,7 oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Ocak 
döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine 
göre 109 bin kişi artarak 27 milyon 266 bin 
kişi, istihdam oranı ise 0,5 puanlık azalış ile 
yüzde 44 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı 
tarım sektöründe 242 bin, inşaat sektöründe 
68 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 257 
bin, hizmet sektöründe ise 161 bin kişi arttı. 
İstihdam edilenlerin yüzde 16’yı tarım, yüzde 
20,7’si sanayi, yüzde 5,2’si inşaat, yüzde 58,1’i 
ise hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücüne katılım
oranı yüzde 51

İşgücü 2020 yılı Ocak döneminde bir 
önceki  yılın aynı dönemine göre 196 bin 
kişi azalarak 31 milyon 629 bin kişi, işgücüne 
katılma oranı ise 1,2 puanlık azalış ile yüzde 
51 olarak gerçekleşti.

Ocak 2020 döneminde herhangi bir 
sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan 
çalışanların toplam çalışanlar içindeki payı-
nı gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 2,1 puan 
azalarak yüzde 31 olarak gerçekleşti. Tarım 
dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puan 
azalarak yüzde 20,9 oldu.

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puan 
azalışla yüzde 14,1, tarım dışı işsizlik oranı ise 

1,1 puanlık azalışla yüzde 15,8 oldu. Bu yaş 
grubunda istihdam oranı 0,4 puanlık azalışla 
yüzde 48,6, işgücüne katılma oranı ise 1,1 
puanlık azalışla yüzde 56,5 oldu.

Genç nüfusta işsizlik 
oranı yüzde 24,5

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nü-
fusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre 2,2 puan azalışla yüzde 24,5, 
istihdam oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 31 
oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 
1,5 puanlık azalışla yüzde 41,1 seviyesinde 
gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda 
olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre 0,2 puanlık artışla yüzde 25,7 
seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik 
oranı bir önceki döneme göre 0,4 puan aza-
larak yüzde 12,6 oldu. İşsiz sayısı bir önceki 
döneme göre 155 bin kişi azalarak 4 milyon 
60 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam 
oranı bir önceki döneme göre 0,2 puan aza-
larak yüzde 45,3 oldu. İstihdam edilenlerin 
sayısı 101 bin kişi azalarak 28 milyon 90 bin 
kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne 
katılma oranı bir önceki döneme göre 0,5 

puan azalarak yüzde 51,8 oldu. İşgücüne 
katılan sayısı 256 bin kişi azalarak 32 milyon 
150 bin kişi olarak tahmin edildi.

Ekonomik faaliyete göre, mevsim etki-
lerinden arındırılmış istihdam, tarım sektö-
ründe 32 bin kişi, sanayi sektöründe 50 bin 
kişi, hizmet sektöründe 20 bin kişi azalırken, 
inşaat sektöründe 2 bin kişi arttı.

İhracat Mart ayında 
yüzde 17,8 düştü

İhracat Mart ayında yüzde 17,81 dü-
şüşle 13,43 milyar dolar oldu. 2020 yılının 
Ocak-Mart döneminde ihracat yüzde 
3,93 azalışla 42,8 milyar dolar olarak ger-
çekleşti. İthalat ise Mart ayında yüzde 
3,13 artarak 18 milyar 821 milyon dolar 
oldu. Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı ve-
rilere göre Mart ayında dış ticaret açığı 
5 milyar 395 milyon dolar olarak gerçek-
leşirken dış ticaret hacmi ise bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 6,76 azalarak 
32 milyar 247 milyon dolar oldu. 2020 yılı 
Mart ayında ihracatın ithalatı karşılama 
oranı ise yüzde 71,3 Ocak-Mart döne-
minde ise yüzde 76,9 olarak gerçekleşti.

Öte yandan, işlenmemiş veya yarı iş-
lenmiş altın hariç tutulduğunda ihracatın 
ithalatı karşılama oranı ise yüzde 78,2’ye 
yükseldi. Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan 
açıklamada şöyle denildi: “Mart ayında tüm 
dünyayı hem sosyal hem de ekonomik an-
lamda çok büyük oranda olumsuz etkileyen 
Covid-19 salgını nedeniyle başta komşu ül-
kelerimiz Irak ve İran sınırlarındaki karantina 
önlemleri ve AB ülkelerinde görülen pazar 
ve talep daralmaları Mart ayı ihracatımızda  
görülen düşüşün ana nedeni olmuştur.”
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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  61,6

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.

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)

2020 Mart Ayına Ait Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri

2020 Mart Ayı Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

İlan Türü

Kurulan

Tasfiye

Kapanan

Şirket Türü Mart 2020 Şubat  2020

Bir Önceki 
Aya Göre 
Değişim 

(%)

Mart 2019

Bir Önceki 
Yılın Aynı 

Ayına Göre 
Değişim 

(%)

Şirket 8.276 9.155 -9,60 7.057 17,27

Kooperatif 149 132 12,88 94 58,51

Ger.Kişi Tic.İşl. 2.729 2.603 4,84 1.869 46,01

Şirket 1.220 1.188 2,69 1.072 13,81

Kooperatif 52 42 23,81 62 -16,13

Şirket 763 824 -7,40 640 19,22

Kooperatif 58 41 41,46 53 9,43

Ger.Kişi Tic.İşl. 1.445 2.232 -35,26 1.634 -11,57

Sayı 1.390  9.087 114 10.591

Sermaye (TL) 876.468.422  2.832.163.200  3.708.631.622

Sayı 1.271 1 7.883 132 9.287

Sermaye (TL) 553.894.843 30.000 2.478.159.250  3.032.084.093

Sayı 1.070 1 7.205 149 8.425

Sermaye (TL) 908.287.977 30.000 2.559.953.450  3.468.271.427

Sayı 3.731 2 24.175 395 28.303

Sermaye (TL) 2.338.651.242 60.000 7.870.275.900  10.208.987.142

Ocak 
2020

Şubat 
2020

Mart 
2020

2020 
Toplam

Anonim Kollektif Limited Kooperatif

 Şirket Türleri Genel Toplam



127EKONOMİK FORUM

Ta
bl

od
ak

i r
ak

am
la

r y
uv

ar
la

m
al

ar
da

n 
do

la
yı

 to
pl

m
ı v

er
m

ey
eb

ili
r.

2019 2020 Fark

15 ve Daha Yukarı 
Yaştakiler (Bin)

Nüfus 61.017 62.015 998

İşgücü 31.825 31.629 –196

İstihdam 27.157 27.266 109

     Tarım 4.618 4.376 –242

     Sanayi 5.392 5.649 257

     İnşaat 1.478 1.410 –68

     Hizmet 15.670 15.831 161

İşsiz 4.668 4.362 –306

İşgücüne dahil 
olmayanlar

29.192 30.386 1194

İşgücüne katılma oranı 52.2 51.0 –1.2

İstihdam oranı 44.5 44.0 –0.5

İşsizlik oranı 14.7 13.8 0.9

Tarım dışı işsizlik oranı 16.8 15.7 –1.1

Toplam

Mevsim Etkisinden Arındırılmamış Temel İşgücü Göstergeleri 
15+ Yaş, (Bin Kişi), Ocak 2019, Ocak 2020

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 0,57 2,29 11.86 13,33

Gıda ve 
alkolsüz 
içecekler

22,77 1,95 9,18 10,05 14,61

Alkollü 
içecekler ve 
tütüt

6,06 0,04 –1,33 40,19 33,86

Giyim ve 
ayakkabı

6,96 0,65 –10,58 6,18 4,40

Konut 14,34 0,26 1,95 15,31 13,13

Ev eşyası 7,77 0,62 –0,91 7,69 14,05

Sağlık 2,80 2,78 9,02 12,81 15,81

Ulaştırma 15,62 –1,91 –1,43 8,79 9,00

Haberleşme 3,80 –0,05 0,51 2,52 4,25

Eğlence ve 
kültür

3,26 0,90 2,73 6,72 10,78

Eğitim 2,58 0,69 2,20 13,37 14,24

Lokanta ve 
oteller

8,67 0,87 3,11 13,68 16,00

Çeşitli mal 
ve hizmetler

5,37 1,24 7,09 17,21 19,05

Ana Harcama Gruplarına Göre TÜFE ve 
Değişim Oranları (%) (Mart 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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23rd April, the date when a nation 
that does not know what to give up is
born from its ashes

SELECT NEWS

TOBB President M. Rifat Hisarcıklıoğlu:

What’s held in 
store for global 
economy?

D ue to the novel Corona virus (Cov-
id-19), biggest pandemic seen in 

the history of the modern world, thou-
sands of people are dying and because of 
the quarantine precautions business and 
prodoction have come to the point of a 
complete stall. Of the global employment 
rate of 3.3 billion people, minimum 25 
million of that are expected to lose their 
jobs and the total economic damage to 
flactuate between 860 billion and 3.4 tril-
lion USD. While the International Monetary 
Fund (IMF) predicts the global economy, 
which saw a 2.9 % growth in 2019, will see 
a 3% shrink, the World Trade Organisation 
stated “global goods trade will also see a 
decline between a 13% and 32% in 2020.
because of the Covid-19.

There will be a double dip recession 
in the developed and developing coun-
tries in the first half of 2020 because of the 

Covid-19 pandemic, the bankruptcy rate is 
expected to rise worldwide by a 14%.

The worldwide demand crash particu-
larly in China, USA and Europe is negatively 

affecting investment-related expenditure, 
based on the pandemic-fighting measures 
taken the global economic growth might 
begin  in the second half of the year.

A pril 23 is not just the day of the opening of 
the Grand National Assembly of Turkey. April 

23 is the day when the foundations of the National 
Domination and the Republic were laid. It is the 
date when a nation struggling with all kinds 
of absences, fighting against enemies that are 
superior to them, but never giving up, is reborn 
from its ashes. April 23 is standing tall against the 
world and saying “We are Turks.’’

We have always been a struggling nation. 
We were poor, tired, and a nation that passed 
many wars. Our ancestors who established the 
assembly and gifted us this beautiful homeland 
never fell into despair. They did not have two 
pennies to rub together but they had a love of 
independence and hope for the future. Today we 
are in a great war again. We fight against a disease. 
We need once more to act with the mobilization 
spirit of the nation, which has presented us April 
23 and wrote a great history. First Assembly, 
holding an honourable place in Turkish History, 
continues to be a guide for the future of Turkey. I 
commemorate everyone who comes from all over 
Anatolia and fights for these lands, martyrs and 
veterans. Especially the founder of our Republic, 
Mustafa Kemal Atatürk.
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The action plan for 
crisis management

Hisarcıklıoğlu calls 
for a reduced hours 
payroll scheme

E ven if a pandemic as such Covid-19 
which has produced a worldwide 

impact is subsided, the companies will 
long have to manage the negative effects 
it has spawned. The Covid-19 pandemic 
creates on business stakeholders and the 
entire society curious hardships. While 
the limitations on workforce mobility 
are causing operational problems, the 
psychological factors are having a negative 

T he president of the Union of Cham-
bers and Commodity Exchanges of 

Turkey (TOBB) M. Rifat Hisarcıklıoğlu called 
out to the fırms affected by the novel Co-
rona virus (Covid-19) to apply to ‘reduced 
hours payroll’ instead of employing their 
staff through indefinite unpaid leave. TOBB 
President Hisarcıklıoğlu pointed to the 
reduced hours payroll scheme via a video 
feed he shared through Twitter. 

He urged the organisations to protect 
their workforce keeping up employment 
stating that “the resource you need is re-
duced hours payroll. Instead of sending 
your workforce to unpaid leave, apply to 
the reduced hours payroll scheme.” 

The video made by TOBB that Hisarcıklıoğlu 
shared underpinned we will fight against 
Covid-19 and that the organisations that 
have had to slow or stop their work altogether 

impact on the businesses. It is critical for 
businesses to assess the possible effects 
of this threat for their staff, clients and 
partners and take immediate action in 
these times of uncertainty. 

Beyond everything, organisations 
must see the Covid-19 pandemic as a 
crisis management test for them. Their 
best efforts to tackle the pandemic at the 
same time reflects on how they are going 

to react against other crises. For many, 
Covid-19 crisis means a period that affects 
their daily lives and creates emotional 
repurcussions. Companies cannot ignore 
this. In order to manage this period well, 
first they must take utmost health pre-
cautions that help support the wellbeing 
of their staff. They must facilitate some 
measures that will also mean care for their 
staff’s mental health.

could apply online to the reduced hours 
payroll scheme through Turkish Employment 
Agency without even the need to do it in  
person. Besides, the TOBB president M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu attended the 11th Consultation 
Commission Meeting on Covid-19 pandemic 
done online via videoconferencing chaired 
by the minister of commerce Ruhsar Pekcan.
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SELECT NEWS

Çorum sets eyes for a rail 
and airline investment

Reduced hours 
payroll scheme

C ovid-19, which began in China then 
fast spread worldwide at the end of 

2019 had an impact on business life as well 
as communal health. Tens of thousands of 
businesses are crippled thanks to Covid-19, 
to support them the reduced hours payroll 
scheme has been redefined.

Reduced hours payroll schemes can be 
applied where the weekly rotas at work-
places are temporarily reduced significantly 
or production completely stalled due to 
general economic, sectoral and regional 
crises and coercive reasons.

General economic, regional and sec-
toral crises mean the economic circum-
stances that severely affect and cripple the 
businesses. Coercive reasons mean on the 
other hand temporary situations that are 
outside the businesses control, unfore-
seeable thus impossible to avoid external 

T he CEO of the chamber of commerce 
in Çorum, Çetin Başaranhıncal stated 

that “despite the industrial and populational 
power the city boasts compared to its nearby 
rivals in the same region, it is all underminded 
by the negative impact the city endures in 
terms of economical stability because of its 
poor interconnection via air and train lines. 
He went on to say that ‘sooner the better 

factors that cause reduced hours rotas and 
partial or complete stall of production or 
emergency situations such as earthquakes, 
fires, floods, landslides, pandemics and 
mobilisation.

In order for a scheme to be a reduced 

hour work scheme, the rota observed in the 
entire work place or part of it must at least 
be temporarily one third less than usual or 
without the need of permanency, the pro-
duction at the workplace is stalled partially 
or compeletely for four weeks at least.

they speed up work on air and train line 
investments that are going to help boost the 
city’s economic strength and facilitate other 
related secondary investments. 

The CEO of the Commodity Exchange 
in Çorum, Naki Özkubat stated that “they 
opened up a Veterinarian Technical 
Support Unit Lab to further facilitation of 
better animal farming. We aim to improve 

the egg and milk quality and efficiency 
thus help support farms.”

Naki Özkubat expressed “our city 
which upped its branding in egg and milk 
production should as well do the same for 
meat production. With the help of new 
slaughterhouses becoming operational, 
we should have meat brands that will 
represent this city.”


