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İÇİNDEKİLER

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 365 Oda ve 
Borsa, üretim ve ihracatta çarkların durmasına neden 
olan Covid-19’un ekonomiye etkisini azaltmak için 
tüm kaynaklarını seferber etti. Geçtiğimiz yıllarda 
altı defa gerçekleştirilen KOBİ finansman projesi 
“TOBB Nefes Kredisi”  TOBB’un öncülüğünde yeniden 
başladı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “TOBB 
ile 365 Oda ve Borsa olarak elimizi değil, gövdemizi 
taşın altına koyuyoruz. Tüm kaynaklarımızı 
üyelerimizin emrine veriyoruz” dedi.

6 Başyazı 

8 Geçtiğimiz Ay Türkiye

12 Geçtiğimiz Ay Dünya

16  Ayın Sözü

 TOBB Ulusal
24  “Dijital Tarım Pazarı ile
  piyasada denge sağlanacak”

Küresel ticaretin, Covid-19 salgınının etkisiyle bu yıl yüzde 13 
ile yüzde 32 arasında düşmesi beklenirken, uzmanlar salgının 
ardından ticarette korumacı politikaların artabileceğini ve 
ticarette birçok şeyin değişeceğini belirtiyor. 

İŞLETMELERE YENİ NEFES!

68 E-ticaret sektörü 2019 
yılında yüzde 39 büyüme 
ile 83.1 milyar liralık 

hacme ulaştı. Bu yılın ilk çeyreğinden 
ise dijital ekonomiye dönüşüm süreci 
Covid-19 salgını ile birlikte hız kazandı.

 ‘E-TİCARET’İN 
YILDIZI PARLADI

TİCARETTE OYUNUN 
KURALLARI DEĞİŞİYOR

74Türk çelik sektörü 
Covid-19 salgını 
nedeniyle yaşanan 

olumsuzluklara rağmen yeni ihracat 
pazarları keşfetti. Hedef pazarlar 
arasında Güneydoğu Asya, Batı Afrika 
ve Latin Amerika bölgeleri yer alıyor.

60
ÇELİK SEKTÖRÜ YENİ 
PAZARLARA YÖNELDİ

18
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 Karikanomi
97 Tarihin seyrini 
 değiştirdi!

 Coğrafi İşaretler
106 Şanlıurfa, ilk 
 sırada yer alıyor

 Sağlık
108 Bağışıklık
  sistemi

124 Göstergeler

128 Select News

İstanbul ve Ankara gibi iki büyük metropolün ortasında 
kolay ulaşılabilir bir noktada bulunan, OSB’lerinde 5. Bölge 
teşviklerine sahip Batı’daki tek il olan Düzce, yatırımcıların yeni 
gözdesi olmaya aday. Düzce TSO ve Düzce TB öncülüğünde 
yürütülen birçok proje ile de önümüzdeki günlerde kentin 
Türkiye’nin cazibe merkezlerinden biri olacağı belirtiliyor.

4444

DÜZCE YATIRIMLARIN
YENİ ADRESİ OLMA YOLUNDA

80 Covid-19 salgınından ilk etkilenen 
sektörlerden biri olan inşaatta, mevcut işler 
seviyesi ile alınan yeni işler seviyeleri sert bir 

şekilde düştü. Sektörün yaklaşık yüzde 85’i sipariş iptalleri 
ile karşılaşırken, Covid-19 nedeniyle bu yıl satış bütçelerinin 
yüzde 20 ve üzerinde daralabileceği öngörülüyor.

İNŞAAT MALZEMELERİ 
SEKTÖRÜNDE DARALMA ENDİŞESİ!

90 Türkiye’nin yardımları üye devlet halkları 
tarafından minnetle karşılansa da bunların 
Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerde kayda 

değer bir gelişmeye yol açacağı düşünülmüyor.

COVID-19’UN AB İLE İLİŞKİLERE ETKİSİ 

GÖRÜŞ
Sachs, köşesinde 
Arjantin’deki mali 
krizin diğer ülkelerde 
de yaşanabileceğini 
anlatıyor.

YÖNETİM
R. Bozkurt, “Yapısal 
reform algı ve anlatımla 
başlar” başlıklı yazısında 
değerlendirmelerde 
bulunuyor. 102100

115    Sektör 
Meclisleri

◗ Çimento sektörü, salgına 
daralma yaşarken yakalandı

◗ Plastik ambalaj 
malzemelerine 
gelen ilave gümrük vergisi 
görüşüldü

◗ Türkiye Plastik, Kauçuk ve 
Kompozit Sanayi Meclisi 
Covid-19’u masaya yatırdı

◗ Türkiye Deri ve Deri Ürünleri 
Sanayi Meclisi toplandı

◗ “Orman ürünleri sektörü de 
mücbir sebep kapsamına 
alınmalı”

◗ Türkiye Perakendecilik Meclisi 
video konferans yoluyla bir 
araya geldi

◗ Tekstil sektörü maske 
üretimini değerlendirdi

◗ “Temizlik ürünleri sektörü 
hammadde tedariğinde sorun 
yaşamamalı”

◗ Yükseköğretim Kanunu’nun 
sektöre etkileri istişare edildi

◗ Türkiye LPG Meclisi’nde 
üyeler bilgilendirildi

◗ Türkiye Girişim Sermayesi 
Meclisi sanal ortamda seçim 
yaptı

◗ Türkiye Otomotiv Sanayi 
Meclisi normalleşme sürecini 
görüştü

◗ Petrol ve petrol ürünleri 
sektör temsilcileri görüşlerini 
iletti

◗ Tıbbi cihaz endüstrisi için 
değişim ve dönüşüm süreci 
başladı”

◗ “Özellikle sağlık sektöründe 
yerli üretim teşvik edilmeli”

◗ Türkiye İklimlendirme Meclisi 
normalleşme sürecini planladı

◗ Türkiye Seyahat Acenteleri 
ve Rehberler Meclisi yeniden 
TOBB çatısı altında

◗ Türkiye E-ticaret Meclisi 
Covid-19’u değerlendirdi

◗  Türkiye Kreatif Endüstriler 
Meclisi yol haritası çıkardı

◗ “Türkiye Madencilik 
Meclisi’nde yönetim değişti

◗ “YEKDEM’den faydalanma 
süresinin uzatılmasını talep 
ediyoruz”
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BAŞYAZI

HANGİ ŞARTLAR ALTINDA OLURSA 
OLSUN ÜMİTSİZLİĞE DÜŞMEMELİYİZ
19 Mayıs, Mustafa Kemal ile başlayan Milli Mücadele’de askeri, siyasi, diplomatik, hatta 
iktisadi yönleriyle çok şey öğreneceğimiz muazzam bir kitaptır. Buradan çıkarılabilecek 
derslerin başında bize hangi şartlar altında olursa olsun ümitsizliğe düşmemek gerektiği 
gelmektedir. Şartlar ne kadar zorlu olsa da bir başka dünya kurmak mümkündür.

T üm dünya ve ülkemiz son yüzyılın en bü-
yük felaketlerinde biri olarak tanımlanan 
Covid-19 salgınıyla karşı karşıya. Bu durum 
iki dünya savaşından sonraki dünyanın karşı 

karşıya kaldığı en büyük kriz olarak tanımlanıyor. Zira 
şimdiye kadar yaşanan hiçbir küresel krizde ekonomik 
ve sosyal bakımdan tüm dünya böylesine felç olma-
mıştı. Ekonomilerin, ülkelerin, toplumların eski normale 
dönmesi yıllar sürecek. 

Ancak bu musibeti de aynı bir asır önce yaptığımız 
gibi birlik için hareket ederek atlatmamız mümkün. 
Mayıs ayı aynı zamanda İstiklal Harbimizin başladığı 19 
Mayıs’ın yıldönümü. Dün hangi yokluklar ve zorluklar 
içinde başarıya ulaştığımızı unutmamalıyız ki bugün de 
gereken dersleri alıp benzerini yapabilelim.

Birinci Dünya Savaşı’ndan mağlubiyetle çıkmış 
Osmanlı devleti çöküşün eşiğindedir. Yurdun dört bir 
yanında işgaller başlamıştır. Ordu dağıtılmış, ekonomi 
çökmüş, üretim durmuştur. Vahdettin İstanbul ve İzmir 
dahil hiçbir işgale karşı çıkamamış, tamamen teslimi-
yetçi bir politika izlemiştir. Sevr Anlaşması bu çöküşün 
son adımı olmuştur. Savaştan mağlup çıkan devletler 
içinde başkenti işgale uğrayan tek ülke olmamız da ayrı 
bir utanç verici hadise olarak tarihe geçmiştir.

İşte bu felaket tablosunun ortasında ümitlerini 
yitirmeyen ve Şevket Süreyya’nın “geleceğin kadrosu” 
dediği öncü isimler İstanbul’da bir araya gelir. Mustafa 
Kemal Paşa, Albay İsmet Bey, Fevzi Paşa, Kazım Karabe-
kir Paşa, Ali Fuat Paşa, Refet Paşa, Rauf Bey, Kara Vasıf 
Bey, Nureddin Paşa, Kemalettin Sami Paşa, Mersinli 
Cemal Paşa, Adnan Adıvar ve diğerleri. 

Ancak Damat Ferit’in sadrazam olmasıyla İstan-
bul’da bir şeyler yapma ümidi kalmadığı anlaşılır. Mus-
tafa Kemal ve arkadaşları artık umudun Anadolu’da 
olduğuna inanmaktadır. Milli mukavemet düşüncesiyle 
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önce Ali Fuat Paşa Ankara’ya, Kazım Karabekir Paşa Erzu-
rum’a gider. Yola çıkmadan önce evinde Mustafa Kemal’i 
ziyaret ederek Anadolu direnişini görüşürler.

Bu sıralarda Samsun, Trabzon ve çevresinde işgale karşı 
direniş ve çatışmalar başlamıştır. Tahtını koruma ve bu amaç-
la İngilizlerle iyi geçinme arzusundaki Vahdettin buralardaki 
direnişin sonlandırılmasını istemektedir. Bunu sağlamak üze-
re millet nezdinde büyük itibarı olan ve Anafartalar Kahra-
manı olarak tanınan Mustafa Kemal’i oraya gönderme kararı 
alır. Dolayısıyla burada önemli olan kimin gönderdiğinden 
çok niye gönderdiğidir.  

Zira daha öncesinde, İngiliz Yüksek Komiseri Amiral 
Calthorpe, Osmanlı Harbiye Nazırlığı’na bir nota vererek, 
gereken her türlü önlemin derhal alınmasını, karışıklıkların 
bastırılmasını, yoksa işin ciddiyet kazanacağını bildirmişti. Bu 
yazıyla da yetinmemiş, Padişah Vahdettin'le de görüşerek 
uyarılarda bulunmuş, yetkili bir ismin de gönderilerek böl-
gedeki 9. Ordu'yu disiplin altına almasını söylemiştir. Bunun 
üzerine harekete geçen Padişah ve İstanbul hükümeti Kara-
deniz'de ve Doğu Anadolu'da asayişi sağlamak ve başlayan 
direnişe son verecek güçlü bir komutan aramaya başladı. 

Anadolu'ya gönderilmek üzere seçilen Mustafa Kemal 
Paşa’ya verilen talimatlar şunlardır: Bölgede asayişin sağlan-
ması, silah ve cephanenin toplanıp koruma altına alınması, 
şuraların kapatılması, asker toplanıyorsa bunların engellen-
mesi. Görüldüğü üzere Vahdettin’in istediği, Anadolu'da bir 
direniş başlatılması değil, tam tersine başlayan direnişleri 
etkisiz hale getirilmesiydi. 

Mustafa Kemal Paşa Samsun'a hareket etmeden bir 
gün önce Padişah Vahdettin'le son bir görüşme yapmıştır. 
Vahdettin o görüşmenin bir yerinde, “Devleti kurtarabilirsin” 
demiştir. Burada kastettiği devletin kurtuluşu için İngilizlerin 
isteklerine uymaktır. Zaten Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya 
geçip de kendisine verilen görevin tam tersine halkı direnişe 
çağırıp Milli Mücadele'yi başlatınca hemen geri çağrılmıştır. 

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

Geri dönmeyince önce görevinde alınmış, rütbeleri ve nişanları 
sökülmüştür. Sonra da Vahdettin'in talimatı ve onayıyla idama 
mahkûm edilmiş, öldürülmesinin dine uygun olduğunu yazan 
fetvalar yayımlanmış, üzerine silahlı kuvvet gönderilip öldürül-
meye çalışılmıştır. 9. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir’in 
Mustafa Kemal’e verdiği destek, İstanbul’un emirlerini etkisiz hale 
getirmede önemli rol oynamıştır.

Anadolu’da milli direnişi başlatmak üzere istişareyi ve birlikte 
hareketi öne çıkaran Mustafa Kemal Paşa’nın sadece bir ay içinde 
yurdun dört bir tarafına gönderdiği telgrafların sayısı 79’dur. Bazı 
telgraflar cemiyetlere yazıldığı için muhatapları sayıca daha faz-
ladır. Yoğun telgraf iletişimiyle Anadolu’daki ordu birliklerini, idare 
âmirlerini, zaten başlamış olan milli direniş hareketlerini ve milli 
cemiyetleri Milli Mücadele ve kendi liderliği altında örgütlemeyi 
başarmıştır. Milli Mücadele bir ekip hareketiydi, halka dayanıyor-
du, lideri Mustafa Kemal’di. Milli Mücadele’nin meşruiyetini hür ve 
seçilmiş Meclis’ten alması da ayrıca fevkalade önemliydi.

Kazım Karabekir ve Rauf Orbay gibi önemli şahsiyetler de 
onun liderliğini desteklemiş, bu işi ancak onun yürüteceğini 
söylemişlerdir. Erzurum’da Mustafa Kemal ordudan istifa etmek 
zorunda kaldığında, Karabekir “Kolordumla emrinizdeyim Paşam” 
diye tekmil vermiştir. Tarih bilgisi yeterli seviyede olmayan ön-
yargılı kişilerin Samsun’dan yola çıkan heyet diyerek ve Mustafa 
Kemal Paşa’nın liderliğini, onun siyasi ve askeri zekâsını küçüm-
seyerek bir Milli Mücadele tarihi yazma çabaları gerçeği inkâr ve 
akla ziyandır.

19 Mayıs, Mustafa Kemal ile başlayan Milli Mücadele’de askeri, 
siyasi, diplomatik, hatta iktisadi yönleriyle çok şey öğreneceğimiz 
muazzam bir kitaptır. Buradan çıkarılabilecek derslerin başında 
bize hangi şartlar altında olursa olsun ümitsizliğe düşmemek 
gerektiği gelmektedir. Şartlar ne kadar zorlu olsa da bir başka 
dünya kurmak mümkündür. Ancak, bunun için mücadele etme-
yi göze almak, doğru yol ve yöntemler bulmak gerekmektedir. 
Milli mücadelenin kahramanlarını rahmetle, minnetle, saygıyla 
anıyoruz. Ruhları şad olsun.
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GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE

T arım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemeyle 
gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde son tüketici-

ye arz edilecek bitkisel ve bitkisel kaynaklı gıdalardaki 
trans yağ içeri oranına yüzde 2 sınırlaması getirildi.  
Getirilen düzenleme kapsamında, gıda satış ve toplu 
tüketim yerlerinde son tüketiciye arz edilecek bütün 
bitkisel ve bitkisel kaynaklı gıdalardaki trans yağ miktarı 
yüzde 2'yi geçemeyecek. Hayvansal kaynaklı yağlarda 
doğal olarak bulunan trans yağ ise kapsam dışı bırakıldı.

Hafif ticari araç pazarı 
yüzde 29.3 geriledi

O tomotiv Distribütörleri Derneği'nin 
(ODD) verilerine göre Türkiye'de yal-

nızca Nisan ayına bakıldığında, otomobil 
ve hafif ticari araç pazarı 2019'un aynı ayı-
na göre yüzde 14.6 azalarak 26 bin 457 
adet oldu. Nisan’da otomobil satışları bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 
10.6 gerileyerek 21 bin 825 adet olarak 
kayıtlara geçerken, hafif ticari araç pazarı 
ise yüzde 29.3 azalışla 4 bin 632 adet sevi-
yesinde gerçekleşti. Otomobil ve hafif ti-
cari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama 
satışlarına göre yüzde 60.9 azaldı.

T ürkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) finansal yeni-
den yapılandırma çerçeve anlaşması kapsa-

mında Mart 2020’de altı büyük ölçekli firma ile 242 
milyon liralık, sekiz küçük ölçekli firma ile 85 milyon 
liralık borç yeniden yapılandırması yapıldı. Böylece 
Ekim 2019-Mart 2020 dönemi içinde büyük ölçekli 
uygulama kapsamına alınan 175 adet firmadan 
26 firma ile anlaşma yapıldı. Mart 2020’de ikisi Ege 
Bölgesi'nden dördü Doğu Marmara Bölgesi'nden 
imalat sanayi, turizm, sağlık ve taşımacılık sektörle-
rindeki şirketlerle anlaşma sağlandı. 

327 milyon TL 
borç yapılandırıldı

Trans yağa 
yüzde 2 sınırlaması

İnşaat maliyeti yüzde 7 arttı

İ nşaat maliyet endeksi, 2020 yılı Mart 
ayında bir önceki aya göre değişmedi, 

bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.92 
arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi 
yüzde 0.08 arttı, işçilik endeksi yüzde 0.17 
azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına 
göre malzeme endeksi yüzde 2.95, işçilik 
endeksi yüzde 15.57 arttı. Bina inşaatı ma-
liyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 

0.53, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
7.88 arttı. Bir önceki aya göre malzeme 
endeksi yüzde 0.94 arttı, işçilik endeksi 
yüzde 0.24 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın 
aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 
4.21, işçilik endeksi yüzde 15.59 arttı. Bina 
dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir 
önceki aya göre yüzde 1.79 azaldı, bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.73 arttı. 



İş Bankası güvencesiyle KOBİ’ler için 
maliyetsiz ve taahhütsüz 
e-Fatura’ya geçiş kolaylığı.

Kampanyaya 31 Temmuz 2020 tarihine kadar başvurulabilir. Kampanya kapsamındaki ücretsiz hizmet, hizmetin aktivasyon tarihinden 
itibaren bir yıl süreyle geçerli olacaktır. Kampanya kapsamında ücretsiz sunulacak hizmet 5.000 kontör ile sınırlıdır. Her bir e-fatura / 
e-arşiv fatura / e-SMM / e-irsaliye / e-müstahsil makbuzu düzenlenmesi ve alınması 1 kontördür. Mevcut İşNet e-fatura/e-arşiv 
fatura/e-SMM müşterileri kampanyadan faydalanamaz. İş Bankası ve İşNet kampanya şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar. 

e-Fatura’ya geçişte
İŞ BANKASI KOLAYLIĞI
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G eçen yılın Mart ayında 120 milyon dolar açık veren 
cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 4 milyar 

923 milyon dolar açık oluştu. Bunun sonucunda on iki aylık 
cari işlemler fazlası 1 milyar 463 milyon dolara geriledi. 
Bu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret 
açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 551 milyon 
dolar artarak 4 milyar 289 milyon dolara ulaşması, hizmet-
ler dengesi kaynaklı net girişlerin 918 milyon dolar azalarak 
735 milyon dolara gerilemesi ve geçen yılın aynı ayında 
131 milyon dolar net giriş gözlemlenen ikincil gelir dengesi 
kaleminde bu ay 197 milyon dolar net çıkış gerçekleşmesi 
etkili oldu. Bu arada cari işlemler hesabı Şubat’ta 1.23 
milyar dolar açıktan 1.15 milyar dolar açığa revize edildi.

İş gücü girdi endeksi 
yüzde 2.8 arttı

T ürkiye İstatistik Kurumu’nun Ocak-Mart 
dönemine ilişkin iş gücü girdi endeks-

lerine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet 
sektörleri toplamında takvim etkilerinden 
arındırılmış istihdam endeksi, yılın ilk çey-
reğinde geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 2.8 yükseldi. Alt sektörler incelendi-
ğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 4.6, 
ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4 artarken, 
inşaat sektöründe 9.5 geriledi.

T ürkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin (TÇMB) verileri-
ne göre 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde Türk çimento 

sektörünün üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
15.5’lik artışla 7.3 milyon tona çıktı. Yılın ilk iki ayında çimen-
to sektörünün iç satışları ise geçen yılın aynı dönemine 
göre 3.1’lik artışla 5 milyon tona yükseldi. 2020 yılının ilk 
dört ayında ise sektörün toplam ihracat miktarı yüzde 37 
oranında artarak 10.2 milyon ton gerçekleşti. İhracat geliri 
ise yüzde 20 artışla 352 milyon dolar oldu. Aynı dönemde 
çimento ihracatı yüzde 41.4 aratarak 4.9 milyon tona, klinker 
ihracatı ise yüzde 33.2 artarak 5.3 milyon tona yükseldi. 

Ocak ve Şubat'ta 
çimento ihracatı 
yüzde 37 arttı

Cari açık Cari açık 
4.9 milyar dolar4.9 milyar dolar

Sanayi üretimi yüzde 2 düştü

S anayi üretim endeksi Mart ayında bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 

2 geriledi. Sanayinin alt sektörleri ince-
lendiğinde, 2020 yılı Mart ayında ma-
dencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
5.6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 
1.9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendir-

me üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi 
yüzde 0,9 azaldı. Sanayinin alt sektörleri 
incelendiğinde, 2020 yılı Mart ayında ma-
dencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi 
bir önceki aya göre yüzde 2.2, imalat sa-
nayi sektörü endeksi yüzde 7.5 ve elektrik, 
gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5.7 azaldı. 

GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE
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İ ran'da, ulusal para birimi Riyal’den 
dört sıfır atıldı ve para birimi Tü-

men olarak değiştirildi. İran Meclisi, 
ulusal para birimi Riyal’den dört sıfır 
atılması ve para biriminin Tümen 
olarak değiştirilmesini öngören ka-
nun teklifini kabul etti. İran Merkez 
Bankası Başkanı Abdunnasır Him-

meti, sosyal medya hesabından yap-
tığı açıklamada, İran Meclisi’nin söz 
konusu kararını duyurdu. Hüküme-
tin atacağı gerekli adımların ardın-
dan Riyal’in yerini Tümen’in alacağını 
belirten Himmeti, Riyal’den dört sı-
fırın atılmasının ülkede enflasyona 
neden olacağı eleştirilerini reddetti.

İran, Riyal’den dört sıfır 
atarak Tümen’e geçti

Euro Bölgesi'nde 
ÜFE sert düştü

A vrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat), Avrupa 
Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin Mart ayı ÜFE ve-

rilerine göre 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ÜFE, Mart’ta 
Şubat ayına kıyasla yüzde 1.5 azaldı. ÜFE, 2019'un 
Mart ayına göre de yüzde 2.8 geriledi. AB'de ise ÜFE, 
Mart’ta bir önceki aya kıyasla yüzde 1.4, 2019'un 
aynı dönemine göre de yüzde 2.5 düştü. AB ülkeleri 
arasında ÜFE, Mart’ta önceki aya kıyasla en fazla 
yüzde 5.3 ile Yunanistan'da, yüzde 5.1 ile Litvanya'da 
ve yüzde 3 ile İspanya'da geriledi. 

A lmanya'da sanayi üretimi, yeni tip koronavirüs 
salgınının etkisiyle özellikle sermaye malları ve 

otomotiv üretiminin düşmesiyle Mart ayında yüzde 
7.5 düşüş beklentisine karşı yüzde 9.2 gerileyerek 
1991'den bu yana puan bazında en büyük kaybı 
gösterdi. Veriler, Mart’ta önceki aya kıyasla, enerji 
ve inşaat hariç, sanayi üretiminin yüzde 11.6 düştü-
ğünü ortaya koydu. Söz konusu dönemde sanayi 
üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 16.5 
ve ara malı üretimi yüzde 7.4 düştü. Mart’ta tüketim 
malları üretimi yüzde 7.5 düşerken sanayi dışında 
inşaatta bir önceki aya göre yüzde 1.8 artış görüldü.

Alman Alman 
sanayi sanayi 

üretiminde üretiminde 
30 yılın 30 yılın 

en büyük en büyük 
düşüşüdüşüşü

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla 
ilişkin petrol fiyatı tahminini revize ettiğini 

duyurdu. EIA'nın "Mayıs 2020 Kısa Dönem Enerji 
Görünümü Raporu"na göre bu yıl Brent türü ham 
petrolün ortalama varil fiyatının 34 dolar olacağı 
öngörülüyor. Yılın ikinci çeyreğinde ortalama 23 
dolar olması beklenen Brent türü ham petrolün 
varil fiyatının, ikinci yarıda 32 dolara, gelecek yıl ise 
48 dolara yükseleceği öngörülüyor. EIA, Nisan 2020 
raporunda bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini 10 
dolar düşürmüştü. Raporda, dünya genelinde yeni 
tip koronavirüsün ekonomik faaliyetlerde kesintiye 
ve ulaşımda kısıtlamalara neden olduğu vurgulandı.

Petrol Petrol 
fiyatı fiyatı 
tahminitahmini
revize revize 
edildiedildi



1999 yılından itibaren İş Sağlığı ve Güvenliği alanında hizmet vermekteyiz. Danışmanlıkla başlayan 
sürecimiz, 2011 yılında OSGB olarak devam etmektedir. Deneyimli kadromuz ve şube sayımız her geçen sene 
artmakta ve hizmet kalitemiz iyileşmektedir. Firmamız OHSAS 18001, ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına 
uygun olarak dokümantasyon oluşturuyor, hizmet veriyor ve “iSG Takip Yazılımı” ile de müşterilerimize 
dijital arşiv ve takip fırsatı sunuyoruz.

ETKİN BİLGİ
         DİNAMİK TECRÜBE

Çünkü biz: “SiZiN iÇiN 
SİZİNLE BERABER” çalışırız.
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Koronavirüsün ekonomik etkile-
rinin yoğun görüldüğü İspan-

ya'da Nisan ayında işsiz sayısı yüzde 
8 artış gösterdi. İspanya Çalışma ve 
Sosyal Ekonomi Bakanlığı, kamu hiz-
metlerinde kayıtlı işsiz sayısının bir 
önceki aya oranla Nisan’da yüzde 8 
arttığını ve toplamda 3 milyon 831 
bin 203'e çıktığını açıkladı. Bu raka-
mın kaydedilmiş en yüksek işsiz sayı-
sı artışı olması dikkat çekti. Başbakan 

Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Nadia 
Calvino, ekonomi tahminlerini be-
lirsizlikler arasında yaptıkları için ol-
dukça ihtiyatlı olduklarını belirterek, 
2020 yılında GSYH'de yüzde 9.2'lik 
gerileme ve işsizlik oranında yüz-
de 19'a varan artış öngördüklerini 
söyledi. İspanya'da geçen yıl yüzde 
2.82 olan kamu açığı toplamda 115 
milyar 671 milyon Euro ile GSYH'nin 
yüzde 10.34'üne kadar çıkacak.

ABD'de bir ayda 20.2 
milyon kişi işten çıkarıldı

ABD'de Nisan ayında 20.2 milyon özel sektör ça-
lışanı işten çıkarıldı. Özel sektör istihdamındaki 

tarihi düşüşü gösteren ADP Ulusal İstihdam raporuna 
göre koronavirüsü yavaşlatmak için yapılan ulusal 
tecrit uygulamaları ekonomide kalıcı yaralar bırakabi-
lir. Raporda ayrıca Mart ayında ilk olarak 27 bin olarak 
açıklanan özel sektör istihdam azalışı 149 bin olarak 
düzeltildi. Bu rakam 2017 Eylül ayından beri olan özel 
sektördeki ilk azalışı işaret ediyordu. 

Ç in Gümrük İdaresi'nin verilerine göre Nisan ayında 
ülkenin ihracatı sürpriz bir şekilde artış gösterdi. 
Nisan ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine 

göre yüzde 3.5 arttı. Ekonomistler ihracatın Nisan’da 
yüzde 15'in üzerinde düşmesini bekliyorlardı. Mart 
ayında ihracat yüzde 6.6 azalmıştı. Nisan ayında ithalat 
ise yüzde 11.2 olan beklentilerin üzerinde yüzde 14.2 
azaldı. Çin'de 2020'nin ilk dört ayında ihracattaki düşüş 
ise yüzde 6.8 olarak gerçekleşti. 

Çin'den şaşırtan 
ihracat performansı

İspanya'da işsiz İspanya'da işsiz 
sayısında rekor artışsayısında rekor artış

U luslararası Para Fonu, Mısır’a 2 milyar 772 milyon dolar 
kredi vermeyi kararlaştırdı. IMF'den yapılan yazılı açık-

lamada, "2 milyar 772 milyon dolarlık kredi ile Mısır’ın Co-
vid-19 salgınından kaynaklanan acil ödemeler dengesinin 
sağlanması ve ihtiyaçlarının karşılanmasının amaçlandığı” 
bildirildi. Kredinin faiz oranı ve geri ödeme süresine yer 
verilmeyen açıklamada, pandeminin Mısır piyasalarında 
oluşturduğu belirsizliğin büyük güçlüklerle sağlanan istik-
rarı olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Açıklamada finansal 
desteğin sağlık ve sosyal konular başta olmak üzere para 
piyasalarındaki döviz ihtiyacının azaltılmasına yardımcı ola-
cağı ve korumasız zayıf sektörleri destekleyeceği kaydedildi.

IMF’den Mısır’a 
2.8 milyar dolarlık 
"koronavirüs kredisi"



6 Rampa; 80 TIR outband, 40 TIR inbound
7/24 güvenlik brimi , kamera sistemi
Modern yayngın söndürme sistemine sahip bina
Konsollu ve back to back raf sistemleri, Raflı alan dışında 
müşteri bazlı lokasyonlarda bulk sistemi ile depolama
Picker ve forkliftle donanımlı taşıma ekipmanları
Paletli ve dökme yükleme
Ambalajlama, setleme, paketleme, etiketlendirme hizmetleri
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Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil 
daima daha kuvvetli, daima daha refahlı 

Türkiye idealinin belkemiğidir.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

(19 MAYIS 1881 - 10 KASIM 1938)




