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İÇİNDEKİLER

Covid-19 ile birlikte ülkelerin salgınla mücadelesinde 
başvurdukları yöntemlerden olan akıllı kent 
uygulamaları, yaşam alanlarımızla kurduğumuz 
ilişkiye dair öngörüleri değiştiriyor, kimilerine göre 
geliştiriyor ve çeşitlendiriyor. Bu nedenle pandemi 
sonrası kentlerin geleceği ile ilgili her söylem ya da 
gelişme, her türlü ‘akıllı kent’ uygulamasının hayatımıza 
girmesiyle daha da hız kazanıyor. 

6 Başyazı 

8 Geçtiğimiz Ay Türkiye

12 Geçtiğimiz Ay Dünya

16  Ayın Sözü

 TOBB Ulusal
34  “365 Oda ve Borsamızla 
 üretmeye devam edeceğiz”

İlave gümrük vergilerinin istenmeyen bir sonucu 
ithalatı kısmak için alınacak önlemlerin yan etkisinin 
yerli üretime, istihdama ve enflasyona negatif etkisi 
olabiliyor. Normalleşme adımlarının atılmaya başlandığı 
bu dönemde, yerli üretimi pahalı hale getirmek yerli 
üretimin zaten daralmış dış pazarlardaki olası rekabet 
gücünü de zayıflatabilecek.

AKILLI KENTLER 

104 TOBB ETÜ Endüstri 
Mühendisliği Bölümü 
mezunu Mert Berat 

Eken, “TOBB ETÜ için ‘Girişimcilik 
olgusunun ilmek ilmek işlendiği eşsiz 
harikalıkta bir atölyedir’ dersem hata 
etmiş olmam” dedi.

“TOBB ETÜ EŞSİZ 
BİR ATÖLYEDİR”

İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİ 
NE ANLAMA GELİYOR?

54

110TOBB ETÜ bünyesinde 
yürütülecek 
çalışmalarda, pandemi 

gibi küresel afetlerin dijital yönetim alt 
yapı çatısı şirketlerle birlikte tasarlanacak.

PANDEMİYE ‘DİJİTAL 
YÖNETİM İTTİFAKI’ ANLAYIŞI

18
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Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Halil 
Balık, “Bartın ilinde OSB genişleme alanının tamamlanarak 
yeni sanayi tesislerinin de Filyos Vadisi Projesi’nin düşünülerek 
yatırım yapılması sağlanmalıdır. Bunun için ihracat kapasitesi 
yüksek, orta ve ileri teknolojik ürün üreten firmaların sayısının 
artırılarak bölgeye yatırım yapma imkanı oluşturulmalıdır” dedi.

4848

BARTIN, FİLYOS 
PROJESİ’NE ODAKLANDI

62 Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü TL 
bazında yüzde 14’lük büyüme ile 2019’da 
152.7 milyar TL’lik hacme ulaşırken, dolar 

bazında önceki yıla kıyasla yüzde 3 daraldı. Teknokentlerde 
yaratılan ciro ise bir önceki yıla göre yüzde 43 oranında 
artarak 22.9 milyar TL’ye ulaştı. 2019 yılında toplam sektör 
hacminin yüzde 14’ü teknokentlerde yaratıldı.

TEKNOKENTLER BİLİŞİM 
SEKTÖRÜNÜN ÜSLERİ OLUYOR

76 Daha önce yaşanan ekonomik durgunluklara 
politik hatalar, finansal balonlar ve petrol 
krizleri sebebiyet verdi. Ancak, bu sefer 

durum çok farklı. Pandeminin çalışma hayatını yeniden 
şekillendireceği belirtiliyor.

COVID-19’UN ÇALIŞMA 
HAYATINA ETKİLERİ

ANALİZ
Stiglitz, Covid-19 
sürecinde uygulanan 
teşvik politikaları ile 
ilgili düşüncelerini 
paylaşıyor.

YÖNETİM
R. Bozkurt “Entelektüel 
heyecanın yitmesi” 
başlıklı yazısında 
değerlendirmelerde 
bulunuyor. 9694

115    Sektör 
Meclisleri

◗ Yolcu taşımacılığı 
masaya yatırıldı

◗ Orman Genel 
Müdürlüğü’nden beklentiler 
istişare edildi

◗ Covid-19 ile tahsilatlar düştü

◗ Perakendecilik sektörü, 
işletme gider ve maliyetleri 
için düzenleme istiyor

◗ “ÖTV’nin kaldırılması 
iklimlendirme sektörüne 
destek sağlar”

◗ Türkiye Züccaciye Meclisi 
sanal ortamda seçim 
gerçekleştirdi

◗ Enerji sektöründe 
toparlanma sinyali

◗ Mobilya sektörü 60 milyar 
liralık hacim hedefliyor

◗ “YEKDEM maliyetleri 
sanayici için büyük yük”

◗ “Demir-çelik en önemli 
sektörlerin başında geliyor”

◗ Seramik sektörünün ihracat 
performansı sekteye uğradı

◗ “Gıda ve içecek sektörleri de 
Covid-19’dan etkilendi”

◗ Dayanıklı tüketim malları 
sektörü güncel konuları 
görüştü
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BAŞYAZI

HERKES, KENDİ İŞ PLANINI 
YENİDEN GÖZDEN GEÇİRMELİ
Virüsün gücünü kaybetmesi durumunda ekonominin yeniden açılması ve işlerin önceki haline 
dönme ihtimali eskisi gibi öne çıkmıyor. Tüm bunlar, hastalıkla ilgili bir tedavi ve aşı bulunmadan 
virüsle yaşamanın kolay olmayacağını işaret ediyor. Bu da ticaret kanalları ile turizm gibi sosyal 
etkileşimi yüksek sektörlerde eskiye dönüşün umulduğu kadar hızla gerçekleşmeyebileceği 
anlamına geliyor. Herkesin kendi iş planını gözden geçirmesi gerektiği bir sürecin içindeyiz.

K oronavirüs salgını ilk tahminlerden daha yaygın 
şekilde seyretmeye devam ediyor. Dolayısıyla ya-
pılan hesaplar da değişiyor. Her gün meselenin 
bir başka yanını keşfediyor ve öğreniyoruz. Virü-

sü dikkate almadan ne günlük hayatımız ne de ekonomi ile 
ilgili karar almak mümkün olmuyor.

Başlangıçta bir süre eve kapanmak, okulları ve iş yer-
lerini kapatmak ve sosyal izolasyonla vaka sayılarının aza-
lacağı ve sonrasında virüsle birlikte yaşamaya başlanacağı 
bekleniyordu. Şimdilerdeyse meselenin bu kadar kolay 
atlatılamayacağı görüşü hakim. Virüsle birlikte yaşamanın 
ilk başta beklendiği gibi kolay olmadığı görülüyor.

Şimdilerde vaka sayılarının azalmasının, virüsün gücü-
nü kaybetmesi demek olmadığını öğreniyoruz. Ekonomiyi 
yeniden açmanın da ayrıca ciddi bir planlama ve risk ana-
lizi gerektiren bir süreç olduğunu öğreniyoruz. Kısacası 
virüsün gücünü kaybetmesi durumunda ekonominin 
yeniden açılması ve işlerin önceki haline dönme ihtimali 
eskisi gibi öne çıkmıyor.

Tüm bunlar, hastalıkla ilgili bir tedavi ve aşı bulunma-
dan virüsle yaşamanın kolay olmayacağını işaret ediyor. Bu 
da ticaret kanalları ile turizm gibi sosyal etkileşimi yüksek 
sektörlerde eskiye dönüşün umulduğu kadar hızla ger-
çekleşmeyebileceği anlamına geliyor. Herkesin kendi iş 
planını gözden geçirmesi gerektiği bir sürecin içindeyiz. 
Bugüne kadar nereden girdi tedarik edip, kimlere neler satış 
yapılıyorsa, bu geçiş döneminde artık bu standart rutinin 
dışına çıkma ihtiyacı artacak. Şimdi herkesin salgın ihtimali 
düşünülmeden tasarlanmış ofisleri, üretim alanlarını yeni-
den organize edip, yeni mallar tasarlamaya başlaması, yeni 
tedarik yolları ve yeni pazarlar bulması gerekecek. 

Türkiye bu durumu yeni bir fırsata da çevirebilir. Zira 
rakamlarda gösteriyor ki eskiden yaptıklarımızı yapmaya 
devam ederek 10 bin dolar kişi başına gelirden 30 bin 
dolar kişi başı gelire yükselemiyoruz. 3 bin dolardan 10 
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bin dolara gelmek için yaptıklarımızla yetinirsek, aynı seviyede 
kalıyoruz.  Dün mevcut iş planına kitlenmiş kalmış ve hatta bir 
miktar rehavet içindeydik. Bugünse artık yeni bir iş planı tasarla-
mak zorundayız. Geleneksel sektörlerimizi terk etmek değil, çağ 
atlatmak ve küresel değer zincirlerinde yer edinmek gerekiyor.

Küresel salgınının yarattığı atmosfer aynı zamanda pek çok 
ülkede hükümetlerin yanlış kararlar vermesine de neden oluyor. 
Zira herkesi son derece hazırlıksız yakaladı. Bu nedenle küresel 
sistemin ve işleyişin unutulup, herkesin kendi evinin içine odak-
landığı bir panik dönemi yaşadık. Kendi kendimize yeterli olma-
nın öne çıktığı bir nevi 1930’ların devletçiliği söylemi ortalığı sardı.

Halbuki 1930’ların devletçiliği bir tercih değil, bir zorunluluk-
tu. 1929 buhranına merkez ülkelerde verilen yanlış tepkiler, bizim 
gibi ülkelerde bu tür sonuçlara yol açmıştı. Bu kez öyle bir döne-
min içinde değiliz. Ülkenin üretim kabiliyetini sıçratmak bugün 
çok daha kolay ve bu amaca ulaşmak için ülkeyi dışa kapatmak 
değil, tam tersine daha çok açmak gerekiyor.

Bunun böyle olduğu görülmeye de başlandı. Başlangıçta 
hazırlıksız yakalanan ülkeler şimdi güçlü oldukları alanlarda üre-
timlerini artırıp bunu diğer ülkelere de aktarıyor. Yani küresel iş 
bölümü daha çok ürünün daha çabuk hazırlanmasına yardımcı 
oluyor. Salgının başında herkese vize engeli koyan Amerikan 
yönetimi bile şimdilerde deneyimli sağlık personeline vize 
kolaylığı getirmiş durumda. Özetle küresel iş birliği küresel 
rekabetin önüne geçtiği ölçüde salgınla mücadele başarılı 
olmak ihtimali artıyor.

Ülkemizde de ekonomideki daralmaya karşı genişletici maliye 
politikaları uygulanıyor. Böylece iç talep bir nebze de olsa hare-
kete geçiriliyor. Ayrıca kamu bankaları kanalıyla çarpıcı bir kredi 
artışına gidiliyor. Kamu bankalarının kredi arzı, bir yıl öncesinin 
aynı dönemine kıyasla iki katına çıkmış durumda. Bu bankaların 
bilançolarına destek için de devlet onlara sermaye desteği veriyor. 
Yani, ekonomiye bütçeden verebilecek desteğin bir kısmı kamu 
bankaları kanalıyla verilmiş oluyor.

Öte yandan Hem tüketici kredileri hem de ticari kredilerdeki 

M. Ri fat 
HİSARCIKLIOĞLU

hızlı genişlemenin ara malı ve tüketim malı ithalatını tetiklemesi riski 
de doğuyor. Üretimdeki keskin düşüşe bağlı olarak belirgin biçimde 
azalması beklenen ithalat beklentilere paralel biçimde azalmıyor. Oysa 
hem ihracatımızda hem de turizm gelirlerimizde derin bir düşüş var. 

Salgın nedeniyle oluşan bir arz kısıtı da mevcut. Kapanan fabri-
kalar ve işyerleri yeniden açılıyor ama üretim hemen sıçramıyor. Zira 
vardiyalı çalışma veya çalışanlar arasında artırılan fiziki mesafe gibi 
salgınla mücadele önlemleri kapasite kullanımını sınırlıyor. Çok hızlı 
kredi genişlemesi talebi artırıyor. Ama talep artışı, birebir üretime değil, 
ikinci el piyasaya ve fiyatlara yansıyor. Üretime tam olarak yansımasının 
ise bayağı bir zaman gerektireceği anlaşılıyor. Mesela otomobilde 
bazı markaların ikinci el fiyatları sıfır kilometre fiyatlarının üzerinde 
olabiliyor. Çünkü üretim henüz eski düzeyine dönebilmiş değil, ama 
talep daha hızlı toparlanıyor.

Kısacası, dış borç yükümlülüklerimizin yanı sıra bir de ithalatın 
yeteri kadar düşmemesine bağlı olarak başta hesapta olmayan cari 
işlemler açığı artışı nedeniyle döviz ihtiyacımız artıyor. Çok yüksek 
kredi genişlemesinin özendirilmesi ve faizlerin enflasyonun belirgin 
biçimde altında tutulması dolarizasyon riskini artırıyor.  

Faizin düşük, kurun da istikrarlı seyretmesini arzu ediyoruz. 
Tedaviyi doğru yapabilmek için de teşhisi doğru koymak gerekiyor. 
Sorunun kökenine inmek yerine semptomları bastırmaya çalışmak-
sa sonuca ulaşmamızı sağlamıyor. Faiz ve kurun istikrarı için üçüncü 
sacayağı olan fiyat istikrarın sağlanması da lazım. Küresel ortam bu 
fırsatı sunuyor. 

Önümüzdeki süreçte daha fazla parasallaşma ve daha fazla 
harcama programı olacak. Ama aynı zamanda artan işsizlik ve 
azalan geliri telafi için herkesi kapsayacak güçlü bir sosyal korunma 
ağı da gerekecek. Üçüncüsü de ileriye dönük güvenin korunması 
ve çalışma şevkini canlı tutmak ve hepimizin dayanma gücünü 
artırmak üzere, güçlü bir taahhüt içeren somut, güvenilir ve kendi 
içinde tutarlı kapsamlı bir ekonomik plan ve yapısal reform prog-
ramı gerekecek. Bu programın hukuk sisteminin işleyişi ve kural 
hakimiyetinden eğitim sistemine, yatırımcının korunmasından mali 
disipline pek çok konuyu içermesi gerekecek.

TOBB Baş ka nı 

Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği 

(Eurochambres) Başkan Yardımcısı

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

Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) Başkan Yardımcısı

baskanlik@tobb.org.tr

/@Rhisarciklioglu
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GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE

A vrupa Birliği (AB) Komisyonu Genişlemeden Sorumlu 
Üyesi Oliver Varhelyi, AB'nin aday ülkeler için yürüttü-

ğü Katılım Öncesi Yardım Aracı'nın (IPA) 2021-2027 yıllarını 
kapsayan üçüncü dönemine Türkiye'nin de dahil olduğunu 
söyledi. AB'nin 2021-2027 yıllarındaki bütçesini belirleyecek 
"Çok Yıllı Mali Çerçeve" taslağında IPA fonlarına 14.5 milyar 
Euro kaynak ayrılmasını teklif ettiklerini belirten Varhelyi, 
"Türkiye, AB'ye aday bir ülke olarak IPA'ya dahil durumdadır. 
Yeni dönem IPA Türkiye'yi de kapsayacak" diye konuştu. IPA 
fonları, Türkiye'nin AB müktesebatına uyumu ve uygulaması-
na yönelik kapasitesinin geliştirilmesi ile ekonomik ve sosyal 
uyuma yönelik kapasitelerinin oluşturulması hedefleri çerçe-
vesinde yürütülen proje ve programlar vasıtasıyla kullanılıyor.

Ham çelik 
üretimi azaldı

T ürkiye Çelik Üreticileri Derneği’nden 
(TÇÜD) yapılan açıklamaya göre ham 

çelik üretimi, Nisan’da geçen yılın aynı ayı-
na göre yüzde 26.3 azalışla 2.3 milyon ton 
seviyesinde gerçekleşti. Ham çelik üretimi 
Ocak-Nisan döneminde ise yüzde 0.1 aza-
lışla 11.2 milyon ton oldu. Nihai mamul 
çelik tüketimi ise Nisan’da geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 44.1 azalarak 1.4 mil-
yon tona geriledi. Söz konusu tüketim, 
Ocak-Nisan döneminde yüzde 15 azalışla 
9.2 milyon ton olarak kaydedildi.

E nerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 2019 
Yılı Petrol Piyasası Sektör Raporu'na göre 

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük 
kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 53.7 ar-
tarak 31 milyon 73 bin ton oldu. Bu dönemde en 
fazla ham petrol ithalatı 15 milyon 900 bin tonla 
Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 9 milyon 526 bin 
tonla Irak ve 3 milyon 179 bin tonla Kazakistan 
izledi. Türkiye'nin toplam petrol ithalatı 2019'da 
bir önceki yıla göre yüzde 18 artarak 44 milyon 
822 bin 756 ton olarak gerçekleşti.

Türkiye
45 milyon ton 
petrol ithal etti

AB fonları 
Türkiye'yi 

kapsayacak

Tüketici teknolojisi 
pazarı yüzde 21 büyüdü

T ürkiye'deki tüketici teknolojisi pazarı 
Ocak-Mart döneminde geçen yılın 

aynı dönemine göre yüzde 20.8 büyüye-
rek 17.2 milyar liralık ciroya ulaştı. Pazarda-
ki ürün gruplarından en yüksek büyümeyi 
kaydedenler yeni tip koronavirüs salgını-
nın da etkisiyle masaüstü bilgisayar, web-
cam ve dizüstü bilgisayar oldu. Araştırma 
şirketi GfK'nin verilerine göre Covid-19 

salgını sürecinde yapılan "evde kalma" 
yönündeki çağrılar ve "uzaktan çalışma" 
yöntemi, özellikle tüketici teknolojisi ürün-
leri pazarında hareketliliği beraberinde 
getirdi. Ülkedeki tüketici teknolojisi pazarı, 
yılın ilk çeyreğinde 17.2 milyar lira ciro 
elde etti. Bu kapsamda, bilgi teknolojileri 
sektöründeki ciro da aynı dönemde yüzde 
82.4 artışla 1.9 milyar lirayı buldu.

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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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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D evlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlü-
ğü’nün hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerine göre 

Ocak-Mayıs döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan 
uçak trafiği, iç hatlarda 187 bin 226, dış hatlarda 116 bin 895 
olarak gerçekleşti. Aynı ayda üst geçiş trafiği 104 bin 362 oldu. 
Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst 
geçişler dahil 408 bin 483'e ulaştı. Bu dönemde, Türkiye geneli 
havalimanları iç hat yolcu trafiği 19 milyon 495 bin 19, dış hat 
yolcu trafiği 14 milyon 206 bin 454 oldu. 

Otomotiv üretimi 
yüzde 34 azaldı

O tomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD), bu 
yılın Ocak-Mayıs dönemine ait üretim 

ve ihracat adetleri ile pazar verilerine göre 
Nisan ayında, yeni tip koronavirüs salgınının 
etkilerinin yoğun hissedilmesinin ardından, 
otomotiv şirketlerinin tamamı Mayıs ayında 
üretime tekrar geri döndü. Bu kapsamda, Ma-
yıs ayında toplam otomotiv üretimi 63 bin 145 
adet olarak gerçekleşti. Nisan ayı ise toplamda 
11 bin 164 adetle kapanmıştı. Bu yılın ilk beş 
ayında traktör üretimi hariç toplam otomo-
tiv üretimi, önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 34 azalarak 415 bin 454 adet, toplam 
otomotiv ihracatı ise adet bazında yüzde 38 
azalarak 331 bin 391 oldu.

T arım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Mü-
dürlüğü (HAYGEM), 2021 yılı sonundan itibaren 

besilik büyükbaş hayvan ithalatını sonlandıracağını 
duyurdu. HAYGEM'den yapılan yazılı açıklamaya 
göre 1 Ocak 2022'den itibaren mücbir sebepler 
dışında besilik canlı hayvan ithalatına hiçbir şekilde 
izin verilmeyeceği ifade edildi. Açıklamada, bu yıl 
gerçekleştirilecek besilik büyükbaş hayvan ithalatını 
da 2019'a göre yarı yarıya azaltacağı ve 2019'da 660 
bin baş olarak gerçekleşen besilik büyükbaş hayvan 
ithalatının, bu yıl 350 bin başa indirileceği kaydedildi.

Besilik 
büyükbaş 
hayvan 
ithalatı 
sonlandırılacak

Beş ayda 33.7 milyon Beş ayda 33.7 milyon 
yolcu taşındıyolcu taşındı

İhtisas serbest bölgesi 
kullanıcılarına destek

R esmi Gazete'de yer alan ihtisas ser-
best bölgelerine sağlanacak des-

tekler hakkında yönetmeliğe göre bu 
kapsamda ihtisas serbest bölgesinde 
faaliyet gösteren kullanıcılara; en fazla 
10 nitelikli personelin aylık brüt ücretleri 
yüzde 50 oranında ve personel başına 

en fazla 15 bin dolara kadar destekle-
necek. Bu kullanıcıların, ihtisas serbest 
bölgelerinde arazi ve binalara ilişkin kira 
harcamaları için de yüzde 50 oranında ve 
yıllık en fazla 75 bin dolara kadar destek 
verilecek. Her iki kapsamda verilecek 
destekler en fazla beş yıl süreli olacak.

GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE



Yapı sektörününün önemli firmalarından biri olan Sunbaş, 1990 
yılından beri başta Diyarbakır olmak üzere Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nin büyük bölümünde inşaat projelerine imza atıyor. 
30 yıllık tecrübesiyle inşa ettiği tüm projelerinde batı ve modern 
mimariyi projelerine taşıyan Sunbaş, teknik tecrübesiyle de dikkat 
çekiyor. 
Kurumsallığa ve inovasyona değer veren Sunbaş, bu özelliğiyle 
yatırımlarına değer katıyor. “Başarı yolun sonu değil, yolun kendisi-
dir” ilkesiyle hareket eden Sunbaş, hayalleri gerçeğe dönüştürmek 
için var gücüyle çalışıyor. 
Donanımlı ve tecrübeli çalışanlarıyla modern, şık ve ses getirecek 
türden projelere imza atan Sunbaş, yerel bir şirketten ziyade Türki-
ye çapında bir firma olmayı hedefliyor. 
Bugüne kadar 15 inşaat projesini tamamlayıp teslim eden Sunbaş, 
Diyarbakır’ın güvenilir bir firması olarak öne çıkıyor. Genellikle lüks 
projeleriyle dikkat çeken Sunbaş, projelerinde sıkça ofis inşaatlarına 
da yer veriyor. 

Sunbaş Solamare Evleri hayalleri gerçeğe taşıyor
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin modern mimarisinde söz sahibi 
olan Sunbaş, şimdiler de ise Solamare projesiyle dikkat çekiyor. 14 
bin 375 metrekare inşaat alanı üzerine kurulan Sunbaş Solamare 
Evleri, iki bloktan oluşuyor. 64 daire ve 16 ofisi bünyesinde bulun-
duran Sunbaş Solamare Evleri’nde 48 adet 4+2, 16 adet ise 2+1 
daire yer alıyor. 4+2 daireler net olarak 205 metrekare olurken, 
2+1’ler ise 103 metrekareden oluşuyor. Ofisler ise 100, 200 ve 300 
metrekare olarak plandı.
15 Temmuz 2018 yılında inşa edilmeye başlayan proje, 30 Kasım 
2019 tarihinde tamamlandı.  Sunbaş Solamare Evleri projesinde 
yer alan 4+2 daireler 700-800 binden alıcı bulurken, 2+1’lere ise 
350-380 aralığında fiyat biçiliyor. 

SUNBAŞ MODERN MİMARİYİ 
GÜNEYDOĞU ANADOLU’YA 
TAŞIYOR
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GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

J aponya'da ilk çeyrek GSYH ve-
risi revize edildi ve ekonominin  

ilk tahmin edilenden daha az da-
raldığı açıklandı. Ancak revize veri, 
Japon ekonomisinin 4.5 yıl sonra 
teknik olarak resesyona girdiğini 
teyit  etti. Revize verilere göre dün-
yanın üçüncü büyük ekonomisi 

olan Japonya'da GSYH, 2020’nin 
ilk çeyreğinde yüzde 2.2 küçüldü. 
Son veriler ilk çeyrekte yüzde 0.5 
daraldığı tahmin edilen  işletme ya-
tırımlarının yüzde 1.9 büyüdüğünü 
ortaya koyarken, özel  tüketimde 
daralmanın yüzde 0.7 değil yüzde 
0.8 olduğuna işaret edildi.

Japonya ekonomisi resesyona girdi

Havacılık sektörü 
ne zaman toparlanır?

U luslararası kredi derecelendirme kuruluşu Mood-
y's, hava yolu yolcu talebindeki ciddi durgunlu-

ğun 2021'de de devam edeceğini belirtti. Açıklamada, 
"Havacılık sektörü 2023'ten önce tamamen toparlana-
mayacak ve derin yapısal değişikliklerle karşı karşıya 
kalacak" ifadesi yer aldı. Kuruluşun açıklamasında, sağ-
lıkla ilgili endişeler, kurumsal seyahat politikalarındaki 
değişiklikler, uluslararası seyahatteki olası kısıtlamalar 
ve daha düşük gayrisafi yurt içi hasıla ile yükselen 
işsizlik nedeniyle azalan harcamalar nedeniyle yolcu 
talebinin 2022'ye kadar sınırlı olacağı aktarıldı.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın Nisan ayına ilişkin kişisel gelir ve tüke-
tim harcamaları verilerine göre ülkede kişisel gelirler Nisan’da 

bir önceki aya kıyasla yüzde 10.5 arttı. Mart ayında yüzde 2.2 azalan 
veriye ilişkin piyasa beklentisi Nisan’da da yüzde 6.5 azalış göstermesi 
yönündeydi. Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları ise Nisan’da 
aylık yüzde 13.6 azalış kaydetti. Verinin açıklanmaya başladığı 
1959'dan bu yana en yüksek düşüşü gösteren kişisel tüketim har-
camalarının, bu dönemde yüzde 12.6 azalacağı tahmin ediliyordu. 

ABD'de kişisel harcamalar 
rekor seviyede düştü

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından 
yayınlanan “Ticari Faaliyetlerin Görünümü” adlı 

raporda, Mart ayında yüzde 0.8 büyüyen Rus ekono-
misinin Nisan ayında yüzde 12 küçüldüğü belirtildi. 
Rus ekonomisinin yılın ilk dört ayında ise yüzde 1.9 
daraldığının kaydedildiği raporda, yeni tip korona-
virüs salgını nedeniyle ülkede alınan önlemler ve 
yabancı ülkelerin ekonomik durumlarında yaşanan 
düşüş nedeniyle Rus sanayi ve hizmet sektörlerinde-
ki durumun kötüleştiği ifade edildi. Ülke ekonomisi-
nin bu yıl yüzde 5 küçüleceği tahmininde bulunan 
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, 2021’de ise 
yüzde 2.8 büyüme bekliyor.

Rus Rus 
ekonomisi ekonomisi 
yüzde 12 yüzde 12 
küçüldüküçüldü
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Euro Bölgesi ekonomisi, ko-
ronavirüs salgını nedeniyle 

bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki 
çeyreğe kıyasla yüzde 3.2 daraldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Euros-
tat), AB ve Euro Bölgesi'nin 2020 
yılı ilk çeyrek büyüme verilerini 
yayımladı. Buna göre 19 üyeli Euro 
Bölgesi'nde mevsimsellikten arın-
dırılmış GSYH, 2020'nin ilk çeyre-
ğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 

yüzde 3.6, 2019'un aynı dönemine 
göre de yüzde 3.1 azaldı. AB'de ise 
mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 
bu yılın ilk çeyreğinde önceki çey-
reğe kıyasla yüzde 3.2, 2019'un 
ilk çeyreğine göre de yüzde 2.6 
düştü. AB üyesi ülkeler arasına ilk 
çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla 
İrlanda yüzde 1.2, Bulgaristan ve 
Romanya yüzde 0.3 ve İsveç yüzde 
0.1 büyüdü.

Almanya'da sanayi 
üretimi yüzde 17.9 düştü

A lmanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis), sa-
nayi üretimine ilişkin Nisan ayı geçici verilerine 

göre mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmış sa-
nayi üretimi, Nisan’da bir önceki aya kıyasla yüzde 17.9 
düştü. Piyasalarda sanayi üretimine ilişkin beklenti yüzde 
15.5 düşmesi yönündeydi. Sanayi üretimi, Nisan 2019'a 
göre 25.3 daralma kaydetti. Böylece Covid-19'un etkisiy-
le ülkede sanayi üretimi, kayıtların tutulduğu 1991'den 
bu yana puan bazlı en büyük düşüşünü kaydetti.

İ talya'da koronavirüs salgınının iş gücü piyasasını etkilemesinden 
dolayı Nisan’da 274 bin kişi işini kaybederken, işsizlik oranı işsiz-

lerin salgın nedeniyle iş aramayı askıya almasıyla son 12 yılın en 
düşüğü olan yüzde 6.3'e geriledi. Beklenti işsizlik oranının Nisan’da 
yüzde 9.5’e yükselmesi yönündeydi. İtalya Ulusal İstatistik Kuru-
mu’nun (ISTAT) geçici verilerine göre istihdam oranı yıllık yüzde 0.7 
düştü ve yüzde 57.9’a gerileyerek, Haziran 2017’den beri en düşük 
seviyeye indi. Mart ayında işsizlik oranı yüzde 8 olarak açıklanmıştı. 
Genç işsizlikte ise oran yüzde 26.5'ten 20.3'e geriledi.

İtalya'da istihdam 
dibe vurdu

Euro Bölgesi ekonomisi Euro Bölgesi ekonomisi 
yüzde 3.2 küçüldüyüzde 3.2 küçüldü

Dünya Bankası’nın Küresel Ekonomik Beklentiler 
Raporu'na göre yeni tip koronavirüs salgını uzun 

vadede gelişmekte olan ülkelerde kalıcı hasar bırakabile-
cek ve potansiyel üretimle iş gücü verimliliğini azaltacak. 
Raporda, "Salgın, uzun vadede gelişmekte olan ülkeler-
de yatırımların azalması, eğitim ve iş kaybı nedeniyle 
fiziksel ve beşeri sermayenin erozyonu, küresel ticaret ve 
tedarik bağlantılarının azalmasıyla kalıcı hasar bırakacak. 
Bu etkiler, gelecekte potansiyel üretim ve iş gücü verim-
liliğini azaltacak" ifadeleri kullanıldı.

‘Kalıcı hasar' uyarısı





AYIN SÖZÜ
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Aletlerin en faydalısı kalemdir. Bir şişe mürekkep 
bir külçe altından hayırlıdır.

İBN-İ SİNA 
(22 AĞUSTOS 980-22 HAZİRAN 1037)




