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T OBB ETÜ Endüstri Mühendisliği 
Bölümü 2016-2017 yılı mezunu 
Mert Berat Eken, “Sayın Başka-
nımız Hisarcıklıoğlu’nun söyle-

dikleri gibi girişimciliği tatbik ederek öğ-
reniyorum ve üstesinden geldiğim birçok 
zorluk beni çalışkanlığım doğrultusunda 
motive ediyor” dedi.

“TOBB ETÜ
eşsiz harikalıkta 
bir atölyedir”

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” diye konuştu.
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Üniversite mezunu genç girişimcile-
rin katma değerli üretim planları üzerinde 
odaklanmasını isteyen Mert Berat Eken, 
sorularımızı şöyle yanıtladı:

Mesleğinizi ve TOBB ETÜ’yü 
nasıl seçtiniz?

1992 yılı Kırıkkale doğumluyum. Hayatı-
mın hemen her alanında kendime rol mo-
deller olarak benimsediğim öğretmen bir 
anne ve doktor bir babanın iki evladından 
büyük olanım. İlk, orta ve lise öğrenimimi 
Kırıkkale’de tamamladım. Ankara ile tanış-
mam 2011 yılında hedefim olan TOBB ETÜ 
Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü burslu 
kazanmam ile gerçekleşti. 

Her zaman için çok şanslı bir evlat ol-
duğumu hissettiren bir aileye sahip oldu-
ğumu düşünüyorum. Kendimi bildim bileli 
hayranlık ile örnek benimsediğim babam-
dan dolayı çocukluğumun tamamını ve 

gençliğimin ilk yıllarını doktor olma hayali 
ile geçirdim. Her zaman için bu kutsal mes-
leğe son derece saygı ve sevgi besliyorum, 
bunda babamın işini severek ve hakkıyla 
yapması büyük katkı sağlıyor. Lakin daha 
sonra fark ettim ki hayal dünyamın derin-
lerinde yer alan gizli girişimcilik ruhuma 
ek olarak mizacım ve duygusal karakterim 
bana doktor olsam dahi kendime ait özel bir 
hastane açma arzusunda olduğumu fark et-
tirdi. Hayallerimi süsleyen hedeflerim bana 
hep kendi işimi kurmam gerektiğini işaret 
ediyordu. Bilinçaltımda birçok neden olma-
sına rağmen sosyo-ekonomik açıdan üret-
mek, katma değer sağlamak ve istihdam 
imkânı oluşturmak bu hayalimin temelini 
oluşturuyordu. Her zaman için ilgimi çeken 
ekonomi dünyasının somut bir parçası ola-
bilmek, ticaretimi yaparken aynı zamanda 
ülkem için üretime ve istihdam olanaklarına 
katkı sağlayabilmek fikri benim için parlak 
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bir idealdi. Toplumda yalnızca tüketen bir 
birey olmaktan ziyade aynı zamanda gözle 
görülür ürünler üretmek bana çok cazip 
geliyordu. Bunun farkına vardığımda lise 
2. sınıfın yaz tatili dönemindeydim. O yaz 
boyunca öğretmenlerimden ve vizyonuna 
inandığım birçok büyüğümden aldığım fi-
kirler neticesinde endüstri mühendisi olma-
ya karar verdim. Çünkü ruhumdaki inovatif 
üretim arzusunu en isabetli şekilde hayatı-
ma aksettirebileceğim yol ancak endüstri 
mühendisi olmamdan geçiyordu. 

Üreten, üretimdeki verimliliği artıran, 
çağın gereksinimlerini takip ederek yenilikçi 
gelişimlere katkıda bulunan, bilim sanayi 
ve teknolojinin harmanlanmasıyla ufku-
mun açık olduğunu hissettiren bir yoldu 
benim için TOBB ETÜ Endüstri Mühendisliği. 
İş hayatına olan ilgi ve alakamdan dola-
yı TOBB bünyesindeki firmaların prestiji, 
TOBB ETÜ’nün aşikar olan parlak geleceği, 
akademik kadromuzun üst düzey saygın-
lığı ve bilgisi, öğrenimim sonunda bir çok 
kazanımla mezun olacağıma inancım gibi 
fikirler bana lise 2. sınıftayken TOBB ETÜ’yü 
kazanma hedefi koydurdu.

TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun söylediği 
“Girişimcilik okuyarak değil, tatbik 
edilerek öğrenilir” sözleri ile ilgili 
neler söylemek istersiniz?  

Çok saygıdeğer Başkanımızın gerek 
çalışkan kişiliğini, gerek iş dünyasındaki yeri 
doldurulamaz varlığını gerekse biz eğitim 
sevdalısı gençlere gösterdiği hassasiyetini 
her zaman için kendi yoluma motivasyon 
ışığı olarak benimsemişimdir. Bu inancım 
doğrultusunda biz gençler uğruna sarf 
ettiği her bir cümleyi ise kendime yol gös-
terici kabul etmişimdir. Sayın Başkanımızın 
bu sözlerinin benim hayatımda ne şekilde 
vuku bulduğundan bahsetmek isterim. 
Her zaman için kendimi bir girişimci olarak 
görüyordum, odamda yalnız kaldığımda, 
aynaya her baktığımda dahi karşımda bir 

girişimci görüyordum. Nitekim üniversite 
yıllarımda bile birçok girişimde bulundum 
ve hepsinin sonucunda gördüm ki sayın 
Başkanımız yine sözleriyle biz girişimci 
gençlere ışık tutmuş. 

Hayaller kurmak 
girişimciliğin ilk adımı

Girişimci bir karaktere sahip olmak ve 
bu yolda hayaller kurmanın en önemli ilk 
adım olduğu yadsınamaz bir gerçek olma-
sına rağmen, herhangi bir girişime adım 
attığınızda birçok tecrübe kazanıyorsunuz. 
Bu kazandığınız tecrübeler ışığında da uf-
kunuzda daha birçok yeni girişim beliriyor. 
Sonrasında kanaat getiriyorsunuz ki giri-
şimcilik serüveniniz boyunca her daim yeni 
kazanımlar ediniyorsunuz. Kendiniz, yol 
arkadaşlarınız ve ülkeniz adına verimli bir 
üretkenlikle inovatif girişim fikirleriniz her 
geçen gün artıyor. Yani sayın Başkanımı-
zın da bizlere söyledikleri gibi; girişimcilik 
okuyarak değil, tatbik edilerek öğreniliyor. 
Üniversite öğrenimi almanın, hayal etmenin 
ve girişimci ruhunuzu kaybetmemenin yeri 
son derece önemli; lakin girişimciliği öğren-
mek isteyen gençler hiçbir zaman girişim-
lerini ertelememeliler. Yola çıktıklarında asıl 
o zaman öğrenmeye başlıyorlar ve birçok 

değerli tecrübe edindiklerini gelişimleriyle 
görüyorlar. Tabi ki en önce inandıkları ve 
gerçekçi buldukları bir hayali mantıklı şekil-
de planlayarak yola başlamalılar. 

Bu işe başlamaya nasıl karar verdiniz? 
Girişimcilik dünyası sınır tanımayan uç-

suz bucaksız bir umman diyebiliriz. Şahsi 
fikrimce bütün mesleklerin ve sektörlerin 
uyumlu bir şekilde senkronize edilmesiyle 
daha güçlü bir ekonomiye ulaşacağımız 
kanaatindeyim. Bu bağlamda her bir sek-
töre ve meslek gurubuna son derece saygı 
ve minnet duyuyorum. Ancak bir arada yol 
alabilecek bu çarkın içerisinde iç dünyamı 
ve şahsımın kariyer planını her zaman üre-
timden yana yakın hissettim. Bu yakınlık 
doğrultusunda bana tarım ve hayvancılık 
sektörünü tercih ettiren sebep ise dünyevi 
manada insanlığın her zaman için en te-
mel ve en kıymetli ihtiyacının beslenmek 
olduğu gerçeğiydi. 

Toplum için hizmet eden 
gizli kahramanlar ordusu var

Bu nedenle her zaman farkındaydım 
ki toplum için hizmet eden çok kıymetli 
gizli bir kahramanlar ordusu vardı; çiftçiler 
ve ziraatçiler… 

Üniversite mezunu 
genç girişimciler katma 
değerli üretim planları 
üzerinde odaklanmalı.
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Ruhumdaki girişimcilik sevdamı en 
etkin şekilde ortaya koyabilmemin yolu 
sevdiğim bir işi, saygı duyduğum bir çalı-
şan sınıfıyla yapmaktı. Cumhuriyetimizin 
kurucusu önderimiz Mustafa Kemal Ata-
türk’ün birçok nasihatinden feyz aldığım 
her zaman için benim mutlak gerçeğimdir. 
Bu doğrultuda ‘Köylü milletin efendisidir’ 
söylemine inancım beni tarım ve hayvan-
cılığa bir adım daha yakın hissettirmiştir. 
Üniversite öğrenimim boyunca edindiğim 
akademik birikimler, üretim ve verimlilik 
adına kendimce oluşturduğum vizyonum 
doğrultusunda kendime bir misyon edin-
dim. Kendimi tarım ve hayvancılık alanında 
ülkeme ve hayallerime adamayı bu şekilde 
seçtim. Bunlara ek olarak maalesef günde-
mimizde olan bir felaket bizlere gerçeği 
tekrar gösterdi. Tüm dünya ekonomisini 
ve 7’den 70’e bütün insanlığı mağdur eden 
Covid-19 salgını sonucunda bir kez daha 
tanık olduk ki eğer en temel ihtiyacımızda 
kendimize yetemezsek herhangi bir sefer-
berlikte sağlam durabilmemiz mümkün 
olmayacaktır. Tarım ve hayvancılık için son 
derece verimli kaynaklara sahip olduğu-
muz güzel ülkemizde bu işi akıl, bilim, tek-
noloji ve yenilikle yapmamız gerektiğine 
inanmış bir genç girişimciyim. 

70 adet ithal besi sığırı 
ile yola başladım

Toprağa, doğaya ve hayvanlara olan 
sevgimi girişimci ruhumla birleştirdiğim va-
kit ülke ekonomisine sağlayabileceğim ken-
dimce faydamdan eminim. Bu eminliğim 
sebebiyle tarım ve hayvancılık sektörünü 
tercih etmekten haklı bir onur duyuyorum. 
Çünkü her zaman inanıyorum ki bir insan 
ancak severek yaptığı bir işte başarı sunabi-
lir. Bu girişimimde bulunmadan evvel tarım 
ve hayvancılığa olan sevgimi, merakımı 
ve yakınlığımı sayısız defa sorgulayarak ilk 
adımımı attım. Nihayetinde 2018 yılının son 
çeyreğinde MesaFarm Besi ve Hayvancılık 
şirketimin açılışını gerçekleştirdim. Ülkesine 
ve Türkçesi’ne derin tutkuyla bağlı olan bir 
Türk genci olarak MesaFarm’ı şirket ismi be-
lirlemekteki gayem ise ilerleyen zamanlarda 
global bir platformda yer alma hayalimden 
kaynaklanıyor. Hayallerimin arasında ihracat 
planlarım yer alıyor. 

Sektöre ilgisi olan genç girişimci aday-
larımız için girişimimin teknik ve ekonomik 
yönlerinden yüzeysel olarak bahsetmem 

gerekirse birkaç cümle ile ifade edebilirim. 
İlk senem olması sebebiyle işimi kıs-

men küçük ölçekli başlatarak olası olum-
suzlukları ve riskleri en aza indirgeme ga-
yesindeydim. Bu sebeple 70 adet ithal besi 
sığırı ile yola başladım. Yine ticari hayatımda 
tecrübe sahibi olana kadar telafisi olma-
yan adımlar atmamak adına devlet desteği 
ve hibesi kullanmayarak yaklaşık 1 milyon 
TL ile girişimime başladım. Önümüzdeki 
dönemlerde devlet desteklerinden fayda-
lanma düşüncesine sahibim, lakin bir süre 
daha öz sermaye ile yoluma devam etmek 
iş planım için daha uygun görünüyor. Giri-
şimimi teknik yönden ele aldığımda ise besi 
sektörüne yönelik en verimli randımana ve 
birinci sınıf et kalitesine sahip olan Charo-
lais, Limousine ve Belgian Blue cinsi besi 
sığırları ile ilk adımımı attım. Hedeflerim 
arasında en önemli yer tutan ise bir süre 
sonra besi hayvanları ithal etmek yerine, 
kendi ülkemizde kendi besi hayvanlarımızı 

üretmek var. Azimli ve çalışkan Türk gençliği 
olarak yeterli zaman ve şartları sağladığımız 
takdirde büyükbaş besi hayvanı ihraç eden 
bir ülke olabileceğimiz kanısındayım. Bu 
da başlamış olduğum girişimime yönelik 
kariyerimin en anlamlı hayali ve en onur 
verici hedefidir diyebilirim. Şu an için baş-
langıç mahiyetinde et üretmekle başladı-
ğım girişimime ek olarak bir süre sonra dışa 
bağımlı olmaksızın damızlık besi hayvanları 
üretmekle devam edeceğimi öngörüyo-
rum. “Hayvancılığı kendi kendine yeten bir 
Türkiye hatta tüm dünyaya besi hayvanı 
ihraç eden bir Türkiye” en büyük arzum... 

"Genç girişimcilere yol 
arkadaşlığına hazırım"

Bu sebeptendir ki tarım ve hayvancılığa 
yönelik projesi olan genç girişimcilere her 
zaman için elimden gelen fedakarlığı ve yol 
arkadaşlığını yapmaya gönüllü olduğumu 
belirtmek istiyorum. Sosyal medyadan ta-
nıştığım birçok fikir sahibi girişimci arkada-
şımı çiftliğimde ağırlamaktan ve kendileriyle 
sektör adına birikimlerimi paylaşmaktan 
mutluluk duyuyorum. Bu yola gönül vermiş 
genç girişimci arkadaşlarıma MesaFarm’ın 
kapılarının her daim açık olduğunu söyle-
mek istiyorum. 

Her genç girişimci gibi maddi ve mane-
vi bir çok engel ile karşılaştım. Bu engellerin 
zaman zaman yine karşıma çıkıyor olmasına 
rağmen zamanla hepsinin üstesinden daha 
pratik şekilde gelebilme yetisini edindiğime 
inanıyorum. Çünkü Sayın Başkanımız Hisar-
cıklıoğlu’nun söyledikleri gibi girişimciliği 
tatbik ederek öğreniyorum ve üstesinden 
geldiğim birçok zorluk beni çalışkanlığım 
doğrultusunda motive ediyor. Yaklaşık bir 
buçuk senedir tarım ve hayvancılık alanında 
faaliyet gösteren bilgiye aç, gelişime açık 
ve azmine sağlamca tutunmuş genç bir 
girişimciyim. Bu işe fiilen başlayalı bir buçuk 
sene olmasına rağmen evveliyatının yılar 
öncesine dayandığını söyleyebilirim. TOBB 
ETÜ’de İngilizce hazırlık sınıfında okuduğum 
dönemlerde dahi tarım ve hayvancılık üze-
rine akademik araştırmalar yapıyordum. O 
yıllarda okuduğum makalelerden aldığım 
çalışma notlarım zaman zaman benim için 
hala yol gösterici olabiliyor. Yaptığım iş-
ten bahsetmem gerekirse büyükbaş besi 
hayvancılığı benim temel faaliyet alanımı 
kapsıyor, yani et üretiyorum. Buna ek olarak 
hayvancılığa yönelik yem bitkisi üretimi ile 

Sayın Başkanımız 
Hisarcıklıoğlu’nun 

söylediği gibi girişimciliği 
tatbik ederek öğreniyorum.
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mevsimsel sebze yetiştiriciliği bir diğer ça-
lışma alanımı oluşturuyor. En büyük çabam 
ise yaptığım işi bir süre sonra geleneksel 
yöntemlerden mümkün olduğunca uzak-
laştırarak; akademik bilgiler ışığında ve daha 
üst düzey teknolojiden faydalanarak yapa-
bilmek. Üretim kapasitemi artırırken aynı 
zamanda daha sağlıklı, güvenli ve kaliteli 
temel gıda ürünleri üretebilmek hedeflerim 
arasında. Üniversite öğrenimini tamamla-
mış bir genç girişimci olarak yaptığım işi 
yenilikçi bir şekilde yapmam gerektiğine 
inanıyorum. Bir endüstri mühendisi olarak 
da en pratik, en güvenilir ve en verimli üre-
tim şeklini hayata geçirmeyi şahsımın asli 
görevleri arasında kabul ediyorum. 

"Genç bir girişimciyim"
Şimdilik yolun başında genç bir girişim-

ciyim, lakin bir süre sonra maddi imkânla-
rını kuvvetlendirmiş tecrübeli bir girişimci 
olarak Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde dü-
zenlenen tarım ve hayvancılık fuarlarında 
ülkemi gururla temsil etmek adına azmimi 
hiç kaybetmeyeceğime söz veriyorum. Bu 
fuarlara yönelik tarımsal üretim adına henüz 
şimdiden birkaç inovatif fikrim olduğu-
nu bile söyleyebilirim. Üniversite mezunu 
genç girişimcilerin katma değerli üretim 
planları üzerinde odaklanması gerektiğini 
düşünüyorum. Birçok ülkede birçok insanın 
ürettiği ürünleri dünya ülkelerine neden 
daha farklı şekillerde üretip sunmayalım ki? 
Bir domatesi farklı bir renkte üretmekten 
bahsetmiyorum; bir domatesi daha kaliteli, 
daha sağlıklı ve daha verimli şekilde üretip 
marka oluşturmak, değer katmaktan bah-
sediyorum. Eğer ki TOBB ETÜ gibi bütün 
kadrosuyla yeniliğe, gelişime ve önderliğe 
imkân sunan bir okuldan mezun olduysam 
katma değerli ve yenilikçi üretim anlayışına 
hizmet etmenin sorumluluğum olduğuna 
inanıyorum. Ve buradan girişim planı olan 
TOBB ETÜ’lü genç arkadaşlarıma söylemek 
istiyorum ki Türkiye’nin en güzel ve özel 
okullarından birindesiniz, lütfen elinizdeki 
imkânlardan en güzel şekilde istifade etti-
ğinizde ses getirebilecek güzel işlerle TOBB 
ETÜ ailemizi gururlandırabileceğinizi unut-
mayın. Eğer ki TOBB ETÜ’de okuyorsanız 
bilin ki bir genç girişimci olmak adına en 
doğru adrestesiniz. TOBB ETÜ için, ‘Girişim-
cilik olgusunun ilmek ilmek işlendiği eşsiz 
harikalıkta bir atölyedir’ dersem hata etmiş 
olmam diye düşünüyorum.

Sosyal hayatınızda neler 
yapıyorsunuz?

Bu soru beni gülümsetiyor; çünkü her 
defasında nedendir bilmem inandırıcı gel-
miyor arkadaşlarıma. Ama aynı cevabı ver-
mekten çekinmiyorum…

Sosyal hayatında Mert Berat vaktinin 
yüzde seksenini hayal kurarak, bunları ya-
zarak ve çokça okuyarak geçirir. Geniş bir 
arkadaş kitlesine sahip olmam sebebiyle 
mutluluk duyuyorum ve hepsini çok se-
viyorum. Fakat sosyalliğimin ve arkadaşlık 
ilişkilerimin zaman zaman içsel muhasebe 
vaktimi aldığını hissettiğim an kabuğuma 
çekiliyorum. Çünkü hayatımın şu dönemi 
için iş ve kariyer odaklı bir insanım. Bunun-
la birlikte iş haricinde kendimi ilgi alanla-
rımda geliştirmeye çalışıyorum. TOBB ETÜ 
zamanlarımdan ikinci yabancı dilim olan 
İspanyolca öğrenimim üzerine yoğunlaşmış 
durumdayım. Yoğun çalışma tempoma rağ-
men kendi imkanlarım dahilinde çok fazla 

kitap okuduğumu söyleyebilirim. Bunlar 
haricinde takdir edersiniz ki doğaya ve hay-
vanlara olan sevgimden dolayı kendimi her 
defasında bitkilerin ve hayvanların tabiatı 
içerisinde zaman geçirirken buluyorum.
Çiftliğimde beş köpeğim var, hep birlikte 
çok eğlenceli zaman geçiriyoruz. 

TOBB ETÜ MED ile ilgili 
düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

Kendimden emin olarak söylemek is-
terim ki ciddi manada saygı duyduğum bir 
topluluk içerisinde olmak bana gurur ve-
riyor. Zamanında aynı dersliklerde, aynı sı-
ralarda bulunmuş, hatta belki de yan yana 
ders dinleyerek ortak payda sahibi olduğu-
muz arkadaşlarımız mezun olduklarında 
hala hayatlarımızda kalabiliyorlar. Kimisi 
hayali olan firmanın güzel bir departma-
nında, kimisi hayali olan işin girişiminde, 
kimisi belki yurt dışında eğitimine devam 
ediyor. Bu mesafe kısıtlarına rağmen bizleri 
bir arada tutan ve güçlü bir birliktelik sağ-
lamamıza imkân tanıyan TOBB ETÜ MED 
ailesine sonsuz teşekkürlerimi ve saygımı 
her defasında sunuyorum. Tek başımıza 
kocaman bir denizde kaybolabilirdik, fa-
kat bizlerin özverili iş ve uğraşlarını takip 
eden bir derneğimiz olduğu için son de-
rece şanslıyız. Bu birliktelik sayesinde farklı 
alanlarda bilgi sahibi olan insanlar, birbir-
lerine ihtiyaçları doğrultusunda destek 
olabiliyor. Örneğin bir süre sonra tarım ve 
hayvancılıktan edindiğim ürünlerimi sanal 
marketlerde pazarlama hayaline sahibim. 
Ve bu yolda hiç tereddüt etmiyorum çün-
kü birçok yetenekli yazılımcı ve başarılı 
iktisatçı arkadaşımın en içten samimiyet-
leriyle bana destek olacağını biliyorum. Biz 
TOBB ETÜ MED’liler olarak güçlü ve kararlı 
bir aileyiz. Bu çalışkan aile bireylerinin en 
temel arzularının da birbirlerine dostluk 
ve azimle katkı sağlamak olduğu bilincin-
deyiz. Ülkemiz, kurumumuz ve kendimiz 
adına bizleri daima destekleyen; bir arada 
kalmamızı sağlayan TOBB ETÜ MED aile-
mize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 
MED sayesinde biz TOBB ETÜ’lüler her za-
man olduğu gibi mezun hayatımıza da bir 
adım önde başlıyoruz. Sayın Başkanımız 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu girişimciliğin altın 
kurallarını; “Hayal kurmak, hedef kurmak, 
çok çalışmak, inovasyon ve kaybettiğinde 
yılmamak” olarak tarfit etmişti. Hayal etti-
ğiniz hayatı yaşamanız dileğiyle…

Yeterli zaman ve şartları 
sağladığımız takdirde 

büyükbaş besi hayvanı ihraç 
eden bir ülke olabiliriz.
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A
fyonkarahisar Ticaret ve Sana-
yi Odası, merkezi İngiltere’nin 
başkenti Londra’da olan Buil-
ding Research Establishment 

Global’den (Breeam) Outstanding (Olağa-
nüstü) seviyesinde Yeşil Bina sertifikası aldı. 
ATSO, bu başarısıyla Türkiye’de Breeam’in 
belirlediği en üst seviyede belge alan ilk 
kamu kuruluşu oldu. Afyonkarahisar Tica-
ret ve Sanayi Odası güneş enerjisinin ve-
rimli kullanılarak elektriğe dönüştürülmesi, 
jeotermal enerjinin ısınmada kullanılması 
gibi çevre dostu projelerini Yeşil Bina Ser-
tifikası ile taçlandırdı. 

Zafer Kalkınma Ajansı’nın 2018 yılı Çev-
re ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı 
çerçevesinde hazırlanan “ATSO Yeşil Etikete 
Kavuşuyor” başlıklı proje kabul edildikten 
sonra merkezi İngiltere’nin başkentinde 
olan Building Research Establishment Glo-
bal’e başvuru gerçekleştirildi. Danışmanlık 
şirketi Turkeco’nun katkılarıyla büyük bir 
başarı elde edildi. Breeam’in ATSO hizmet 
binası ve çevresi için belirlediği kıstasları 
birebir yerine getiren ATSO, yaklaşık iki yıllık 
yoğun bir çalışmanın sonucunda Yeşil Bina 
Sertifikası almaya hak kazandı. 

Türkiye’de, var olan binalar arasında 
bina yönetimi ve varlık yönetimi kategori-
lerinde, bu seviyede sertifika alan ilk kamu 
kuruluşu olan Afyonkarahisar Ticaret ve 
Sanayi Odası hizmet binası, yine Zafer Kal-
kınma Ajansı desteği ile hayata geçirdiği iki 

Güneş Enerjisi projesi ile de öne çıktı. 
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, 
ATSO’nun aldığı Yeşil Bina Sertifikası hakkın-
da açıklama yaptı. Serteser, “Dünyayı etkisi 
altına alan yeni tip koronavirüs salgının-
dan sonra evlere çekildiğimiz zor bir süreç 
yaşadık. Bu süreçte gördük ki biz evlerde 
zaman geçirirken İstanbul Boğazı yunusla-
rın, şehirlerimizin gökleri ise kuşların oldu. 
Doğa, adeta kendini yeniledi. Bu dünyanın 
tüm canlılarla birlikte paylaştığımız bir yer 
olduğunu bir kez daha gördük. Yeni nor-
malde çevre hakkındaki bilincin de öne 
çıkacağını düşünüyoruz. Odamız, 2018 yı-
lında TEMA Vakfı’na kurumsal üye olmuş 
ve çevre hakkındaki duyarlılığını ortaya 
koymuştu. Odamız, daha önce Yeşil Bina 
Sertifikası’nı almış bulunuyor. Odamız hiz-
met binası, ülkemizde, merkezi İngiltere’de 
olan Breeam’den Outstanding (Olağanüstü) 
düzeyde belge alan, var olan yapılar arasın-
da ilk kamu kuruluşu binası oldu” dedi. 

“İlimizin Yeşil Şehir olarak 
adlandırılmasını arzu ediyoruz”

Serteser şöyle devam etti: “2018 yılında, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak 
faaliyetlerini sürdüren Zafer Kalkınma Ajan-
sı’na ‘ATSO Yeşil Etikete Kavuşuyor’ başlıklı 
projemiz ile başvurduk. Projemizin desteğe 
hak kazanmasının ardından merkezi İngilte-
re’de olan Building Research Establishment 

HABER

Global’e müracaat ettik. Breeam’in belirle-
diği yol haritasına birebir uyduk. 

İki yıllık yoğun bir çalışma sonucunda 
bu mutlu haberi sizinle paylaşıyoruz. Bre-
eam verilerine göre dünyada 590 bin 590, 
Türkiye’de ise 70 bina Yeşil Bina Sertifika-
sı’na sahip. Türkiye’de Var Olan Bina Katego-
risinde Outstanding (Olağanüstü) derece-
sinde Yeşil Bina Sertifikası’na sahip ilk kamu 
kuruluşu binası, ATSO hizmet binası oldu. 
ATSO hizmet binası bina yönetiminden 
88,7; yapı performansından 85 puan aldı. 
Yeşil Bina Sertifikası’nı almak kolay olmadı; 
bu konuda çalıştık. Afyonkarahisarımıza Ye-
şil Bina Sertifikalı binayı kazandırmış olduk. 
İki üniversitemizin ve kamu binalarımızın 
da Yeşil Bina Sertifikası’nı almasını, bunun 
sonucunda da ilimizin Yeşil Şehir olarak 
adlandırılmasını arzu ediyoruz.”

Afyonkarahisar TSO 
Yeşil Bina sertifikası aldı
Türkiye’de Breeam’den 
en üst düzeyde yeşil bina 
sertifikası alan ilk kamu 
binası Afyonkarahisar 
TSO oldu. Afyonkarahisar 
TSO’nun hizmet binasında 
çevre ile ilgili pek çok 
düzenleme yapıldı. 



109EKONOMİK FORUM



TOBB ETÜ

Fotoğraflar: TOBB ETÜ Fotoğraf Servisi 

T üm dünya küresel bir afet olarak 
değerlendirilen Covid-19 kaynak-
lı pandemi ile mücadele ederken;  
birçok üniversite, kurum ve şirket 

“Yaygın Afetler Dijital Yönetim İttifakı (YAD-
Yİ)” kurarak TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni-
versitesi  (TOBB ETÜ) bünyesindeki projede 
bir araya geldi. YADYİ adına konuşan TOBB 
ETÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğre-
tim Üyesi ve Akıllı Şehirler Laboratuvarı Baş-
kanı Prof. Dr. Mehmet Akşit, yaygın afetler 
ile mücadelenin akıllı şehirler anlayışından 
daha geniş bir kavram olduğunu belirterek 
“Yaygın afetleri dijital şekilde yönetebil-

Pandemiye ‘dijital 
yönetim ittifakı’ anlayışı
TOBB ETÜ bünyesinde yürütülecek çalışmalarda 
pandemi gibi küresel afetlerin dijital yönetim alt yapı 
çatısı şirketlerle birlikte tasarlanacak. Üniversiteler 
kurumlar ve şirketler bu amaçla “Yaygın Afetler 
Dijital Yönetim İttifakı’nı” kurdu.
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mek için, ülke çapında muhakkak milli bir 
kurumsal yönetim sistemi kurulmalıdır. 
Pandemi vb. yaygın afetlerin gelecekte de 
oluşacağını varsayıyoruz. İleride karşılaşaca-
ğımız olası yaygın afet ihtimalinin dikkate 
alınmadığı bir stratejik plan gerçekçi ola-
maz. Gelecekteki muhtemel yaygın afetler 
için hazırlanmanın en etkili adımı, afetleri 
yönetebilecek, ülke çapında dijital bir ku-
rumsal sistemin kurulmasıdır” dedi.  

13 üniversite, kurum 
ve şirket bir araya geldi

Prof. Dr. Akşit YADYİ’nin TOBB ETÜ’nün 

yanı sıra Ante Group, ASELSAN, Bahçeşehir 
Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yö-
netim Politikaları Kurulu, Havelsan, Milsoft, 
Netcad, ODTÜ, SAS, Softtech, Türkiye Eko-
nomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve 
Wageningen Üniversitesi’nin (Hollanda) 
temsilcilerinden oluştuğunu bildirdi. Yaygın 
afetler dijital yönetim sistemi kurulmasının 
standartlar ve ilgili ekosistemlerinin çatısını 
tanımlamayı, gerekli iş çözümlerine engel 
olan teknik problemleri çözmeyi gerektir-
diğini anlatan Prof. Dr. Akşit, “Biz standartlar 
ve ekosistem çatısı sayesinde ülke çapında 
katkı sağlayabilecek şirketlerle üniversite-
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lerin, etkin ve verimli bir şekilde katkılarını 
vereceklerini düşünüyoruz. Ayrı ayrı çalışıl-
saydı israf ve verimsizlik olurdu” dedi. 

Prof. Dr. Akşit,  projede şu anda ken-
disi ve beş doktora öğrencisinin YADYİ 
üyesi üniversite, kurum ve şirketler ile 
birlikte farklı problemlere odaklanan fa-
kat birbirini tamamlayıcı bakış açılarıyla 
çeşitli araştırmaları yürüteceğini kaydetti 
ve “TOBB ETÜ de araştırma sonuçlarını 
değere dönüştürecek start-up’lara geniş 
imkan sağlayacak” dedi. 

“Mevcut afet yönetimi 
yaklaşımlarından 
üç yönden ayrılıyoruz”

Günümüzde, yaygın afetleri engelle-
mek ve yönetmek amacıyla birçok ülkede 
çeşitli faaliyetler yürütüldüğünü vurgulayan 
Prof. Dr. Akşit, YADYİ’nin kendisini bu faali-
yetlerin çoğundan üç yönüyle ayırdığını 
ifade etti ve şöyle konuştu:

“İlk olarak dijital yönetim tekniklerine ve 
gerekli iş çözümlerine geniş bir çerçeveden 
bakıyoruz. Oysa diğerleri dijital yönetimin-
den daha çok kurumsal, idari ve mevzuatla 
ilgili meselelere yoğunlaşmış durumdalar. 
İkinci farklılığımız ise kendimizi belirli bir 
uygulama alanı ile sınırlandırmıyor olma-
mızdır. Oysa afet yönetimi konusundaki 
mevcut ticari uygulamalar istatistiksel ana-
liz, gelecek durum senaryolarının simülas-
yonu, insanların mesafe takibi gibi dar ve 
odaklanmış bir alanda çözüm öneriyorlar. 
Üçüncü farklılığımız da İttifakın TOBB ETÜ 
tarafından desteklenmesine karşın, bağım-
sız bir çalışma grubu olmasıdır. Diğer afet 
yönetim çalışmalarıysa bir şirket, enstitü 
ya da sivil toplum kuruluşu kontrolünde 
yürütülmektedir.” 

“Yeni dijital sistemler 
devreye girmeli”

Gelecekteki muhtemel yaygın afet-
ler için hazırlanmanın en etkili adımının, 
afetleri yönetebilecek ülke çapında dijital 
bir kurumsal sistem altyapısının kurulması 
olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Akşit, bu 
amaçla sağlık sistemleri, güvenlik sistemleri, 
finansal yönetim sistemleri, eğitim sistem-
leri gibi birçok alanda çözümler sunan yeni 
dijital sistemlerin devreye girmesi ve mev-
cut sistemler ile entegre edilmesi gerektir-
diğini kaydetti. Böylesine uzun vadeli ve 
kapsamlı bir yatırımın ekonomik bir şekilde, 

evrimsel süreci karşılayabilecek esnek ve 
ölçeklenebilir dijital sistemlerin tasarımını 
gerektirdiğini ifade eden Prof. Dr. Akşit, 
“Ben tam da bu tür sistemleri tasarlayıp 
kurmak amacıyla yıllar sonra Hollanda’dan 
Türkiye’ye döndüm” dedi. 

“Alt yapılar arızaya 
dayanıklı olmalı”

Prof. Dr. Akşit “Yaygın afet döneminde 
kullanılacak dijital alt yapıların doğru çalış-
ması, arızaya dayanıklı, güvenli, emniyetli 
ve zamanında olması gerekir. Bu yüzden 
yaygın afetler ile mücadelede kullanılacak 
sistemler stratejik düzeyde kritiktir” şeklin-
de konuştu.

Artık dijital sistem alt yapıları ve kritik alt 
yapıların kalite ihtiyaçlarını karşılayacak bir 
şekilde tasarlanması gerektiğini vurgulayan 
Prof. Dr. Akşit; “Gelecekteki yaygın afetler için 
hazırlanmanın, devlet yönetiminin hemen 
hemen her yönünü, toplumsal süreçleri ve 
kişisel hayatımızı etkileyeceği açıktır. Bu da 
bizim hedeflediğimiz gibi; ekonomik bir 
şekilde bu evrimsel süreci karşılayabilecek 
esnek ve ölçeklenebilir dijital sistemlerin 

tasarımını gerektirmektedir” değerlendir-
mesinde bulundu.

Prof. Dr. Mehmet 
Akşit kimdir?

TOBB ETÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisa-
yar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve 
Akıllı Şehirler Laboratuvarı Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Akşit, Ankara Mimarlık ve Mühen-
dislik Yüksek Okulu’nu ve Hollanda’da bulu-
nan Eindhoven Teknik Üniversitesi’ni bitirdi. 
Yine Eindhoven Teknik Üniversitesi’nden if-
tihar derecesiyle Yüksek Lisans Diploması’nı 
aldı. Doktorasını ise Hollanda’da bulunan 
Twente Üniversitesi’nden elde etti. 

Son yıllarda kendini Türkiye’nin kalkın-
masına odaklayan Prof. Dr. Akşit, Beko-Grun-
dig, TAI, Aselsan, Havelsan, Roketsan, 
Türk-Siemens ve Softtech firmaları ile ortak 
çalışmalar yürüttü. Türkiye’de üniversite 
sisteminin ve üniversite – sanayi iş birliğinin 
mükemmelleştirilmesi üzerine çalışmalar 
yaptı, bu konuda birçok sunum verdi ve 
yüzlerce sayfa raporu gerekli makamlara 
iletti. Havelsan, Aselsan, Roketsan ve TAI fir-
maları ile yapılan çalışmalarda 160 doktora 
elemanının yetiştirilmesi konusunda bu 
firmalarda çalışan mühendisler ile fikir birliği 
sağlandı, yurt içi ve yurt dışı uzmanlar ve 
bilim insanları ile temasa geçilmiş ve araştır-
ma konuları detaylı olarak tanımlandı. 2020 
yılında TOBB ETÜ’de akıllı şehirler üzerine 
araştırma laboratuvarı kurdu. Akıllı şehirler 
araştırma faaliyetinin uygulama alanı olarak, 
ilgili firma ve üniversiteler ile iş birliğine 
giderek ‘Yaygın Afetler Dijital Yönetim İttifa-
kı’nın kurulmasında öncü rol oynadı. Yazılım 
Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nı yürüten 
Akşit, 2020 Ocak ayından itibaren TÜBİTAK 
“Uluslararası Lider Araştırmacılar” projesi 
kapsamında TOBB ETÜ’de çalışıyor.



TOBB ETÜ

olduğunu dünyanın anlamasını nasıl sağla-
rız? Aslı’nın çalışmaları, bilimsel sanatın bu 
temel amacını zarif bir şekilde yerine geti-
riyor. İzleyiciyi çalışmaya çekiyor ve yıllarca 
süren titiz deneyleri tek bir güçlü görüntüy-
le özetliyor. Aslı’nın tasarımı, ilaç yanıtının 
karmaşıklığını, kanser hastalarının çeşitlili-
ğini ve tedaviyi takiben tümörlerin değişen 
evrimsel manzarasını göstermektedir.

Önemli olarak, Aslı’nın tasarımı, hem 
yıllarca kanser üzerinde çalışan bilim 
adamları, hem de ilk kez kanser araştırma-
larını gören bilim dışındaki insanlar için 
önemli bir rol oynuyor. MIT Koch Enstitüsü 
galerisinde sergilenen merkezi bir parça 
olarak, dış dünyadan izleyicileri çekiyor 
ve bilim dünyamızdaki araştırmacılara da 
ilham veriyor. Aslı’nın görseli, dünyada 
bilimsel bilgiye acilen ihtiyaç duyulan bu 
dönemde, sanatın bilimi insanların günlük 
hayatlarına nasıl taşıyabileceğinin güçlü 
bir örneğini temsil ediyor.”

“Birçok durum ve hastalığın 
ciddiyetinin farkında değiliz”

Aslı Gökdemir ise “İnsan hayatını teh-
likeye atabilecek birçok durum ve hasta-
lığın ciddiyetinin farkında değiliz. Bilimsel 
terimler, ifadeler kulağa karmaşık ve anla-
şılmaz gelebilir. Ya da üzerinde durulması 
gereken konuları yeterince dikkat çekici 
hale getirmiyoruz. Verilerin gerçekliğini kay-
betmeden, estetik ve faydalı olması gayem. 
İnsanlar sokakta yürürken tasarımımı görü-
yorlar, merak edip açıklamasını okuyorlar 
ve böylece birkaç dakika içinde hepimizin 
başına gelebilecek hastalıklar konusun-
da bilgi sahibi oluyorlar. Uzmanlarından 
edindiğim bilgileri sentezleyip üretmek ve 
çalışmalarımın faydalı olması büyük haz ve 
gurur veriyor bana...” şeklinde konuştu.

Eser neyi anlatıyor?
Eserde yer alan her bir sütun, tek bir 

hücre hattının test edilen 200'ün üzerinde 
kanser ilacı arasından 21 farklı kanser ilacına 
(satır başına bir tane) karşı savunmasızlığını 
temsil ediyor. Tabloda görülen her rengin 
ve tonun kodları ilaçların tümörler üzerin-
deki etkisine göre hesaplandı. Mavi ve yeşil 
hassasiyeti gösterirken, kırmızı ve pembe 
direnci gösteriyor. Rengin daha soğuk ol-
ması, o mutasyona sahip bir hücrenin o 
ilaç tarafından öldürülmesinin daha olası 
olduğunu ifade ediyor.

TOBB ETÜ 
öğrencisine MIT 
Koch Institute Image 
Awards’dan ödül
TOBB ETÜ Mimarlık 
ve Tasarım Fakültesi 
Görsel İletişim 
Tasarımı Bölümü 
öğrencisi Aslı 
Gökdemir ‘MIT Koch 
Institute Image 
Awards’ yarışmasında 
ödül kazandı.
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T OBB ETÜ Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı 
Bölümü öğrencisi Aslı Gökdemir, 
Massachusetts Institute of Tech-

nology’nin (MIT) düzenlediği ‘MIT Koch Ins-
titute Image Awards’ yarışmasından ödülle 
döndü. Çok sayıda üniversitenin yer aldığı 
yarışmada ödül alan Aslı Gökdemir TOBB 

ETÜ’ye büyük bir gurur yaşattı.
MIT İntegratif Kanser Araştırma Mer-

kezi Kurucu Profesörlerinden Hemann ve 
Harvard Üniversitesi araştırmacısı Dr. Bruno 
genç tasarımcı için şunları söyledi: 

“Araştırma gerçeğin ortaya çıkarılmasını 
içerir, ancak bu gerçeği nasıl anlatabiliriz? 
Yaptıklarımızı ve bunların neden önemli 
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Çünkü biz: “SiZiN iÇiN 
SİZİNLE BERABER” çalışırız
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F irmaların değişen iş gücünün 
sağlık, varlık ve kariyer alanla-
rındaki ihtiyaçlarını yönetmeleri 
için çözümler sunan ve danış-

manlık hizmeti veren Mercer, her yıl ger-
çekleştirdiği ‘Yaşam Maliyeti Araştırma-
sı’nın sonuçlarını açıkladı. 

Yurt dışındaki çalışanlara ödenecek üc-
retler konusunda hükümetler ve çokuluslu 
firmalara rehberlik eden Mercer Yaşam Ma-
liyeti Araştırması, beş kıtada 209 şehirde 
gerçekleştirildi. 

Her şehirde konut, ulaşım, yiyecek, 
giyim, ev eşyası ve eğlence dahil olmak 
üzere 200’den fazla kalemin karşılaştırmalı 
maliyetlerinin ölçüldüğü araştırma sonuçla-
rına göre 2020 yılının en pahalı şehri Hong 
Kong, yaşam maliyeti en düşük şehir ise 
Tunus oldu. Hong Kong’un ardından Aşka-
bat, Tokyo, Zürih ve Singapur en pahalı şe-
hirler olurken; 208’inci sıradaki Windhoek ve 
206’ncı sıradaki Taşkent ile Bişkek Tunus’un 
ardından en ucuz şehirler olarak sıralandı. 
Türk Lirası’nın ABD Doları'na karşı değer 
kaybetmesi sebebiyle geçtiğimiz yıl araş-
tırmada 154’üncü sırada yer alan İstanbul 
ise listede 156’ncı sıraya yerleşti.

ABD'deki şehirler bu yılın en pahalı 
şehirleri sıralamasında yükseliş gösterdi. 
Geçtiğimiz yıla göre üç basamak yükselerek 
altıncı sıraya yerleşen New York, Ameri-

ka’nın en pahalı şehri unvanını elde etti. 
San Francisco 16’ıncı, Los Angeles 17’inci, 
Honolulu 28’inci ve Chicago 30’uncu sırada 
yer alırken, 132’inci sıradaki ABD’nin Kuzey 
Karolina Eyaleti'nde bulunan Winston Sa-
lem, en ucuz ABD şehri oldu.

Kanada Doları’nın değer kazanması 
ise Kanada şehirlerinin sıralamada yüksel-
mesine neden olurken, geçen yıla göre 
18 sıra yükselerek 94’üncü sırada yer alan 
Vancouver en pahalı şehir oldu. Toronto 
98’inci sırada yer alırken, 151’inci sıradaki 
Ottawa en ucuz Kanada şehri oldu.

Güney Amerika’da ise 66’ncı sırada yer 
alan San Juan en pahalı şehir olurken, onu 
73’üncü sıradaki İspanya Limanı, 78’inci sı-
radaki Son Jose ve 88’inci sıradaki Urugay’ın 
Montevideo izledi. 198’inci sırada bulunan 
Managua ise geçen yıla göre iki sıra yük-
selmesine rağmen Güney Amerika’nın en 
ucuz şehri oldu.

İlk 10’da üç Avrupalı
Yaşam Maliyeti Araştırması’nın 2020 

sonuçlarına göre üç Avrupa şehri en pahalı 
şehirler arasında ilk 10 sırada yer aldı. Dör-
düncü sırada yer alan Zürih Avrupa’daki en 
pahalı şehir unvanını korurken, geçtiğimiz 
yıla göre dörder basamak yükselen Bern 
sekizinci, Cenevre ise dokuzuncu sırada yer 
aldı. Avrupa şehirlerinin çoğundaki düşük 

HABER

fiyat artışlarına karşın, Euro’nun ABD Doları 
karşısında zayıflamasıyla Avrupa şehirle-
ri listede geriledi. Bölgedeki şehirlerden 
Milano 47’nci, Paris 50’inci ve Frankfurt 
76’ncı sırada yer aldı. İngiltere'nin Avrupa 
Birliği'nden ayrılma kararı, güçlü yerel para 
birimini etkilemedi ve tüm büyük küresel 
para birimlerine karşı değer kazandı. Bu-
nunla beraber Londra 19’uncu, Birming-
ham 129’uncu ve Belfast 149’uncu sırada 
kendisine yer buldu.

Birleşik Arap Emirlikleri ekonomiyi çe-
şitlendirmeye devam ederek petrol en-
düstrisinin GSYİH üzerindeki etkisini azalttı. 
Hem Dubai hem de Abu Dabi'de devam 
eden bu süreç nedeniyle negatif fiyat ha-
reketi oldu.

Tıpkı Birleşik Arap Emirlikleri gibi Suu-
di Arabistan da petrol ihracatının etkisini 
sınırlamaya ve daha çeşitlendirilmiş bir 
ekonomik modele geçmeye çalışıyor. Fi-
yatlar son altı aydır istikrarını korudu; ancak 
yaklaşan katma değer vergisi artışıyla bir-
likte fiyatların değişiklik göstermesi bekle-
niyor. Listede önceki yıla göre üç basamak 
yükselerek 12’nci sırada yer alan Tel Aviv, 
Ortadoğu’nun en pahalı şehir unvanını ko-
rudu. Dubai 23’üncü, Riyad 31’inci ve Abu 
Dabi 39’uncu basamakta yer aldı. Bölgede 
40 sıra yükselerek 126’ıncı sırada kendisine 
yer bulan Kahire ise en ucuz şehir olmaya 
devam ediyor.

En pahalı ilk 10’da Afrika yok
Geçtiğimiz yıl 11’inci sırada yer alarak 

dünyanın en pahalı ilk 10 şehri arasından 
kurtulan N’Djamena, bu yıl ise 15’inci sırada 
yer alarak Afrika’nın en pahalı şehri oldu. 
209’uncu sırada yer alan Tunus’un Tunus 
şehri ise bir kez daha bölgenin ve dünya-
nın en ucuz şehri oldu.

Mercer Yaşam Maliyeti Araştırması’nın 
2020 sonuçlarına göre, ilk 10 şehirden altısı 
Asya Kıtası'nın şehirlerinden oluştu. Birinci 
sırada yer alan Hong Kong, ABD Doları kar-
şısında ölçülen ve yerel olarak yaşama ma-
liyetini artıran parasal hareketler nedeniyle 
hem Asya'da hem de dünya çapında mobil 
çalışanlar için en pahalı şehir olarak yerini 
korudu. İlk 10’da yer alan diğer Asya ülkele-
ri ise; ikinci Aşkabat, üçüncü Tokyo, beşinci 
Singapur, yedinci Şangay ve 10’uncu Pekin 
oldu. 60’ıncı sıradaki Mumbai, Hindistan’ın 
en pahalı şehriyken, 185’inci Kalküta ise 
Hindistan’ın en ucuz şehri oldu.

En pahalı şehir Hong Kong
İstanbul 156. sırada

Mercer Yaşam Maliyeti Araştırması’na göre dünyanın en pahalı şehri 
Hong Kong, en ucuz şehri ise Tunus oldu. Geçen yıl 154. sırada yer alan 
İstanbul, daha da ucuzladı, bu yıl listeye 156. sıradan girdi.
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➠ 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

Sektör Meclisleri
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T ürkiye Karayolu Yolcu Taşımacılığı Mecli-
si, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardım-

cısı Tamer Kıran ve Meclis Başkanı Mustafa 
Yıldırım’ın başkanlığında video konferans 
yöntemiyle toplandı.  Kıran, açılış konuşma-
sında Türkiye Odalar ve Borsalar ve Birliği’nin 
yaptığı çalışmalar hakkında Meclis üyelerini 
bilgilendirdi. Kıran, Covid-19 salgınında nor-
malleşme sürecinin iyi planlanarak sektörün 
taleplerinin net ve doğru belirlenmesinin 
önemine dikkat çekti. Meclis üyeleri, Co-

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Ge-
nel Müdürü Bekir Karacabey’in katılımıyla 
gerçekleşen toplantıda, Meclis üyeleri ile 
yapılan görüşmelerde karşılaşılan sorun-
lar ve çözüm önerileri ile Meclisin Orman 
Genel Müdürlüğü’nden beklentileri konu-
sunda istişarelerde bulunuldu. Toplantıda 
ortaya konulan tüm önerilerin ve taleplerin 
kendileri için çok önemli olduğunu belirten 
Genel Müdür Karacabey, Meclis üyelerinden 

Orman Genel 
Müdürlüğü’nden 
beklentiler istişare edildi

Yolcu taşımacılığı masaya yatırıldı

vid-19’un sektöre etkileri ve normalleşme sü-
recinde atılması gereken adımlar konusunda 
fikir alışverişinde bulundu.

Yetkililer bilgi verdi
Diğer yandan Sağlık Bakanlığı tarafından 

Hayat Eve Sığar (HES) Kodu Bilgilendirme 
toplantısı düzenlendi. Toplantıya Sağlık Ba-
kanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdür 
Yardımcı Şahin Aydın, Ulaştırma ve Altya-
pı Bakanlığı Belgelendirme Daire Başkanı 

gelen taleplerin anında değerlendirilmesi 
konusunda hassasiyet gösterileceğini ve 
diğer kurum ve kuruluşlar ile iyi ilişkiler içeri-
sinde olup, problemlere karşı çözüm odaklı 
olunmasının önemine değindi. 

Öte yandan, Türkiye Orman Ürünleri 
Meclisi, Meclis çalışma gündemi oluşturmak 
ve yeni dönem çalışma yöntemini belirle-
mek amacıyla en kısa zamanda yeniden bir 
araya gelme kararı aldı.

EKONOMİK FORUM116

SEKTÖRLER

T ürkiye Orman Ürünleri Meclisi, sektö-
rün gündemindeki konuları görüşmek 

ve Meclis Başkanlık Divanı’nı seçmek üzere 
video konferans yoluyla bir araya geldi.  
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata 
Sadıkoğlu, TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu’nun selamlarını ileterek, zor bir 
dönemden geçtiklerini, TOBB olarak sana-
yicilerin yanında olduklarını ifade etti. Sa-
dıkoğlu, sektör temsilcileri tarafından dile 
getirilen her sorunun kıymetli olduğunu, 
takibini sağladıklarını ve TOBB olarak ilgili 
makamlara ilettiklerini söyledi. 

Yıldız, Başkan seçildi
Yapılan seçim sonucunda Türkiye Or-

man Ürünleri Meclisi Başkanlığı’na oy bir-
liği ile Kastamonu Entegre Ağaç San. ve 
Tic. A.Ş. Genel Müdürü Haluk Yıldız seçildi. 
Gentaş Dekoratif Yüzeyler San. ve Tic. A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kahraman 
da Başkan Yardımcısı oldu. 

Mehmet Kerim Cicioğlu, Bakanlık Yöneticileri, 
TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı 
Saygın Baban, Türkiye Karayolu Yolcu Taşıma-
cılığı Meclis Başkanı Mustafa Yıldırım ve sektör 
temsilcileri katıldı.  

Toplantıda Sağlık Bakanlığı tarafından 
yürütülen 'Hayat Eve Sığar' projesine uygun 
olarak, “Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı” ve “Tu-
rizm Taşımacılığı” ulaşım modlarında seyahat 
eden yolcuların, otobüslere ve diğer karayo-
lu yolcu taşıma taşıtlarına kabulünün kişiye 
özel üretilen 'Hayat Eve Sığar (HES)' kodu ile 
sağlanacağı açıklandı. HES kodunun zorunlu 
bir alan olup biletleme ve turizm taşımacılığı 
hizmeti satın alma işlemleri sırasında yolcu-
lardan talep edileceği belirtilen toplantıda 
sektördeki biletme ve rezervasyon işlemleri-
nin dijital olarak kod üretecek ve kodu kabul 
edip doğrulayacak sistemin parametreleri 
sektör temsilcilerine anlatıldı. Bakanlık yetki-
lileri tarafından sektör temsilcilerinin soruları 
cevaplandırıldı. Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ile yolcu taşıma-
cılığı sektörüne yönelik olarak Covid-19 uygu-
lama rehberi hazırlama konusunda çalışmalar 
yapılması konusunda görüş birliğine varıldı.
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T ürkiye Doğal Gaz Meclisi’nin Haziran ayı 
toplantısı İbrahim Akbal’ın başkanlığın-

da TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Selçuk Öztürk’ün katılımıyla gerçekleştirildi. 
Toplantıda sektöre yönelik gelişmeler de-
ğerlendirildi.  TOBB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Selçuk Öztürk, Covid-19 sürecin-
de TOBB’un sektörel sorunların çözümüne 
yönelik tüm imkânlarını seferber ettiğini, bu 
kapsamda gelen sorunların kamu kurum ve 

uzatılması ve esnetilmesi konularının da 
ele alındığı toplantıda ilave gümrük ver-
gilerinin organize perakendeye olumsuz 
etkileri değerlendirildi. 

Perakendecinin KDV alacağının mah-

Perakendecilik 
sektörü, işletme gider 
ve maliyetleri için 
düzenleme istiyor

Covid-19 süreciyle 
birlikte tahsilatlar düştü

kuruluşlarına aktarımı ve takibinin titizlikle 
yapıldığı bilgisini verdi. 

Türkiye Doğal Gaz Meclisi Başkanı İbra-
him Akbal, Covid-19’un iş hayatına etkileri 
hususunda TOBB’un ev sahipliğinde Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 
Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımlarıyla 
düzenlenen video konferanslarda, Mec-

sup etme kolaylığı konusunun kamu ku-
rumları nezdinde takibinin sağlanmasını 
önemseyen üyeler, normalleşme sürecin-
de üzerlerine düşecek her türlü çalışma 
içinde yer almak isteklerini dile getirdi.

T ürkiye Perakendecilik Meclisi, TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay’ın 

katılımı ve Meclis Başkanı Alp Önder Özpa-
mukçu’nun başkanlığında video konferans 
yöntemiyle toplandı. 

Toplantıda, 6585 sayılı Perakende Tica-
retin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna ek 
madde ve denetimler ile Bakanlık genel-
gelerinin uygulama farklılıklarının yarattı-
ğı sorunlar ele alınırken, Covid–19 geçiş 
döneminde maske, dezenfektan ve hijyen 
ürünlerinde KDV’nin en aza indirilmesi ko-
nusu gündeme taşındı. 

Vergiler olumsuz etkiledi
AVM, cadde ve tüm ticari alanları kap-

sar şekilde bu döneme özgü regülasyon 
ihtiyacı olduğuna değinen Meclis üye-
leri, kira destekleri, işletme giderleri ve 
maliyetlerde yapılandırma gerekliliğine 
dikkat çekti. Kısa Çalışma Ödeneği’nin 

lis adına sektörün yaşadığı problemler ve 
çözüm önerileri hususunda paylaşımlarda 
bulunduğunu aktardı. 

İklim değişikliği
Türkiye Doğal Gaz Meclisi Başkan Yar-

dımcısı Yaşar Arslan da Covid-19 süreciyle 
birlikte tahsilatların düştüğünü ve bu seyrin 
devam ettiğini, Haziran ayında bu rakamın 
yüzde 20-25’ler seviyesine ulaşacağını, du-
rumun sektörün üzerine 1.5-2 milyar TL ara-
sında bir finansman yükü oluşturduğunu, 
ödeme alışkanlıkların eski haline getirilebil-
mesi amacıyla çalışma başlatıldığını bildirdi.  

BOTAŞ Gaz İletim Müdürü Mustafa Kara-
köse ise BOTAŞ’ın 2020 yılı kış dönemi değer-
lendirmeleri ile yaz dönemi hazırlıklarına iliş-
kin paylaşımda bulundu. Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü İklim ve İklim Değişikliği Şube 
Müdürü Mesut Demircan da iklim değişik-
liği ve enerji sektörüne olan etkisine ilişkin 
kapsamlı bir sunum yaptı. Toplantıda ayrıca, 
Türkiye Doğal Gaz Meclisi Danışmanı Erdinç 
Özen’in global ve güncel değerlendirmele-
rinin ardından GAZBİR Genel Müdürü Cem 
Önal, 2019 yılı raporu hakkında bilgi verdi.
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SEKTÖRLER

T ürkiye İklimlendirme Meclisi, Meclis 
Başkanı Zeki Poyraz’ın başkanlığında 

toplandı. Toplantıda son dönemde sık-
ça gündeme gelen iç hava kalitesi ve bu 
kapsamda yapılabilecek konu başlıkları 
gündeme taşındı.  

Poyraz, TOBB’un ev sahipliğinde Hazine 
ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak’ın katılı-
mıyla gerçekleştirilen TOBB Ekonomi Buluş-
ması’nda, Türkiye İklimlendirme Meclisi adı-
na dile getirilen konu başlıklarına ilişkin bilgi 

“ÖTV’nin kaldırılması iklimlendirme
sektörüne destek sağlar”

verdi. Poyraz, yatırım malı olan iklimlendirme 
ürünlerinden bazılarından ÖTV alınmasının 
üretime yansıması, bina yalıtımının enerji 
tasarrufu ile ekonomiye etkisi ve Dahilde 
İşleme Rejimi’nin yerli üretimi teşvik edici bir 
unsur olarak kullanımına yönelik düzenleme 
yapılmasına ilişkin konu başlıklarına yer ve-
rildiğini aktardı. Poyraz, ÖTV uygulamasının, 
Covid-19 pandemi sürecinde gerek talep 
daralması gerekse hammadde ürünlerine 
getirilen ithalat vergisi gibi nedenlerle sek-

törü daha da fazla yük altına soktuğunu, ÖTV 
uygulamasının kaldırılmasının hem sektör 
firmalarına destek sağlayacağını hem de iç 
pazarın hareketlenmesine imkân vereceği-
nin vurgusunun yapıldığı bilgisini verdi. 

“Klima virüs üretmez”
İklimlendirme sistemlerinin kapalı ma-

hallerdeki iç hava kalitesini ve konfor şartla-
rını düzenleyen sistemler olduğunu vurgula-
yan Meclis üyeleri, Covid-19 sonucu oluşan 
pandemi durumunda toplumda klima cihaz-
larının virüs ürettiği şeklinde oluşan algının 
kesinlikle yanlış olduğunu vurguladı. 

Klima sistemlerinin virüs üretmediğinin 
altını çizen Meclis üyeleri, ancak mahalde 
mevcut bulunan havada asılı kalabilen virüs 
zerreciklerinin klima sistemlerinin oluştur-
duğu hava akımı ile yer değiştirmeleri ve 
bulaşıya neden olmasının mümkün oldu-
ğunu vurguladı. Türkiye’de üretilmeyen ara 
mallarının GTİP’lerinin belirlenmesine ilişkin 
başlatılan çalışma hakkında bilgi alan Türkiye 
İklimlendirme Meclisi üyeleri, yerli üretimin 
gelişimi açısından büyük önem arz ettiğini 
belirtti ve destek kararı verdi. 

leri Pazarlama İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. firma 
ortağı Ahmet Selman Yar ise oybirliğiyle 
Başkan Yardımcılığı’na seçildi.

Toplantıda ayrıca katılımcılar tarafından 
sektörün sorunları ve yeni döneme ait bek-
lentiler ele alındı.

Türkiye Züccaciye Meclisi 
sanal ortamda seçim 
gerçekleştirdi

T ürkiye Züccaciye Meclisi, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği ( TOBB) 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali 
Kopuz’un başkanlığında, Meclis Başkan-
lık Divanı’nı seçmek ve sektörün genel 
değerlendirmesini yapmak üzere video 
konferans yoluyla toplandı. 

Ali Kopuz, açılış konuşmasında, Türkiye 
Sektör Meclisleri’nin 2006 yılından beri fa-
aliyet gösterdiğini hatırlatarak, Meclislerin 
kamu, özel sektör ve sektörel sivil toplum 
kuruluşlarını yasal bir zeminde buluşturan 
platform olduğunu vurguladı. 

Kopuz, ayrıca bir önceki dönemde Meclis 
çalışmalarının altında imzası bulunan Mec-
lis Başkanlık Divanı’na teşekkürlerini iletti.

Kolbaşı, Başkan seçildi
Yapılan Meclis Başkanlık Divanı seçimi 

sonucunda, Arzum Elektrikli Ev Aletleri A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı T. Murat Kolbaşı 
oybirliğiyle başkanlığa, Karınca Ev Gereç-
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T ürkiye Enerji Meclisi, Meclis Başkanı 
İhsan Akyol’un başkanlığında TOBB Yö-

netim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel 
Müdürü Murat Zekeriya Aydın ve EPİAŞ Ge-
nel Müdürü Ahmet Türkoğlu’nun katılımıyla 
toplandı.  Meclis Başkanı İhsan Akyol’un, 
Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak, 

Enerji sektöründe toparlanma sinyali

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dön-
mez ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile 
gerçekleştirilen ve Bakanlara sunulan sektör 
sorunlarına ilişkin bilgi verdiği toplantıda; 
Enerji İşleri Genel Müdürü Murat Zekeriya 
Aydın, yenilenebilir aksama sağlanan teşvik, 
YEKDEM mekanizması, YEKA ihaleleri ve fi-
nansman maliyetine ilişkin soruları yanıtladı 

ve değerlendirmede bulundu.
Toplantıda Enerji İşleri Genel Müdür 

Yardımcısı Engin İlseven genel enerji 
görünümüne ilişkin kapsamlı bir sunum 
gerçekleştirdi. 

Negatif yönlü talep
Engin İlseven yıla pozitif havada baş-

layan sektörün, Covid-19 nedeniyle Mart 
ayından Haziran’a kadarki süreçte bir önceki 
yıla göre negatif yönlü talep ile karşı karşıya 
kaldığını ancak Haziran ayı ile birlikte topar-
lanmanın başladığı bilgisini verdi. Elektrik 
üretiminin kaynak bazında kullanımına ve 
yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 
payındaki artışa değinen İlseven, 2023 yılına 
kadar devreye alınması öngörülen yaklaşık 
18 bin MW kapasite içinde yerli ve yenilene-
bilir kaynakların payının yüzde 85 civarında 
olmasının beklendiğini ifade etti. 

Saatlik ve haftalık elektrik tüketiminin, 
üretim ve kapasite kullanımı çerçevesin-
de analizini yapan İlseven, Türkiye’nin yıllık 
enerji tüketiminin kaynak bazında kullanı-
mına ve kaynak çeşitliliğine yönelik yapılan 
çalışmalara ilişkin bilgi verdi. 

lık 2019 yılı ihracatından fazla olacağının 
öngörüldüğü, iç pazarda ise salgın döne-
mindeki durağanlığın yaz döneminde aşı-
larak 60 milyar liralık bir hacme ulaşacağına 
ilişkin detaylı bir bilgi verdi.

“Başarılı bir süreç yürütüldü”
Meclis üyeleri Nisan ve Mayıs dönem-

lerinde sektörde yoğunluklu olarak işlerin 
durduğunu; yüzde 20 ve yüzde 30 kapasite 

Mobilya sektörü 
60 milyar liralık 
hacim hedefliyor

T ürkiye Mobilya Ürünleri Meclisi, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yöne-

tim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve 
Meclis Başkanı Ercan Ata’nın başkanlığında 
video konferans yöntemiyle toplandı. 

Toplantıda koronavirüs salgınına yönelik 
alınan tedbirler istişare edilirken, durumun 
mobilya sektörüne etkisi ve alınması gereken 
ilave tedbirler konuşuldu. 

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata 
Sadıkoğlu, sektör temsilcileriyle bir arada ol-
maktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 
ülkenin her kesimini etkileyen Covid-19 süre-
cinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak 
talepleri büyük bir titizlikle topladıklarını ve 
TOBB olarak her zaman sektörün yanında 
olduklarını dile getirdi. 

TOBB Mobilya Ürünleri Meclis Danışma-
nı Hamza Çınar’ın gerçekleştirdiği sunumda 
ise koronavirüs geçiş süresi atlatıldıktan 
sonra 2020 yılı ihracatının 3.5 milyar dolar-

ile çalışma yapıldığına ilişkin ortak görüş 
beyanında bulundu. Daha sonra mobilyada 
uygulanan yüzde 8’lik KDV oranının mobil-
yanın oluşumunda kullanılan hammadde de 
uygulanmasının gerektiği vurgulandı.

Toplantıda son olarak Mobilya Meclis 
Ürünleri Başkanı Ercan Ata, koronavirüs sal-
gınına karşı başarılı bir süreç yürüttüklerini ve 
mobilya sektörünün ihtiyacı olan tedbirleri 
uygulayamaya geçireceklerini belirtti. 
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T ürkiye Toprak Sanayi Ürünleri Meclisi, 
Meclis Başkanı Kadir Başoğlu’nun baş-

kanlığında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Şaban A. 
Karamehmetoğlu’nun katılımıyla toplandı.

Toplantıda sektörü ilgilendiren gelişme-
ler değerlendirildi.  Karamehmetoğlu, sektör 
temsilcileriyle bir arada olmaktan duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek, ülkenin her ke-
simini etkileyen Covid-19 sürecinde TOBB 
olarak talepleri büyük bir titizlikle topla-

“YEKDEM maliyetleri 
sanayici için büyük yük”

dıklarını ve her zaman sektörün yanında 
olduklarını dile getirdi. 

Meclis Başkanı Kadir Başoğlu’nun Hazi-
ne ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile gerçekleş-
tirilen ve Bakanlara sunulan sektör sorunla-
rına ilişkin bilgi verdiği toplantıda; TOBB’un 
sektörel sorunların çözümüne yönelik tüm 
imkânlarını seferber ettiği ve bu kapsamda 
gelen sorunların kamu kurum ve kuruluş-

larına, gece gündüz demeden, titizlikle 
aktarılıp takip edildiği belirtildi. Başoğlu, 
sektör temsilcileri ve sanayiciler olarak bu 
süreçte TOBB’un destekleri ve her konuda 
yanlarında olduğu için teşekkürlerini iletti.

"Sektör durma noktasına geldi"
Başoğlu, sektörün Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’yla bölünmez bir parça olduğu-
nu, bu yüzden TOBB çatısı altında, ilgili Ba-
kanlıkla sektör temsilcilerin bir araya gelip 
sorunların birebir aktarılabileceği bir plat-
formun gerektiğini belirtti. Başoğlu, 2018 
yılındaki krizle birlikte küçülmeye giden 
sektörün, pandemi ile durma noktasına 
geldiğini dile getirdi. Başoğlu, konut kredi-
lerinde faizlerin düşmesiyle, inşaattaki talep 
artışının sektörün önünü açtığını kaydetti.

Toplantıda, Meclis üyeleri, pandemi sü-
recinde inşaat malzemesinin mücbir sebep 
kapsamı dışında kalmasının olumsuz etki-
lerini aktardı. Son olarak Meclis üyeleri ta-
rafından YEKDEM maliyetlerinin sanayiciye 
büyük bir yük olduğu ve bu konuda Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na girişimlerde 
bulunulması kararı alındı.

Sorunlar anlatıldı
Türkiye Demir ve Demir Dışı Metal-

ler Meclisi Başkanı Veysel Yayan da Co-
vid-19’un iş hayatına etkileri hususunda 
TOBB’un ev sahipliğinde Hazine ve Maliye 
Bakanı Dr. Berat Albayrak, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı Mustafa Varank ve Ticaret 

“Demir-çelik en 
önemli sektörlerin 
başında geliyor”

T ürkiye Demir ve Demir Dışı Metaller 
Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı S. Zeki Murzioğlu ve Meclis 
Başkanı Dr. Mehmet Veysel Yayan’ın baş-
kanlığında toplandı.

Özel sektörün üst düzey temsilcile-
rinin katılımıyla gerçekleştirilen Meclis 
toplantısında sektöre yönelik önemli ge-
lişmeler değerlendirildi. 

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı S. Zeki Murzioğlu, Covid-19 sürecinde 
TOBB’un sektörel sorunların çözümüne 
yönelik tüm imkânlarını seferber ettiğini 
ve bu kapsamda gelen sorunların kamu 
kurum ve kuruluşlarına aktarımı ve ta-
kibinin titizlikle yapıldığı bilgisini verdi. 
Murzioğlu ayrıca demir-çelik sektörünün 
Türkiye’nin en önemli sektörlerinin başın-
da geldiğini belirterek Meclisin önemine 
vurgu yaptı. 

Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla düzen-
lenen video konferanslarda, Meclis adına 
sektörün yaşadığı problemler ve çözüm 
önerileri hususunda paylaşımlarda bulun-
duğunu aktardı. Toplantıda ayrıca Covid-19 
kapsamında alınan önlemler ve salgının 
sektöre olan etkileri istişare edildi.
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T ürkiye Seramik ve Refrakter Sanayi 
Meclisi, Meclis Başkanı Zeynep Bodur 

Okyay’ın başkanlığında TOBB Yönetim Ku-
rulu Üyesi S. Selim Kandemir’in katılımıyla 
toplandı. Toplantıda sektöre yönelik geliş-
meler değerlendirildi.  

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi S. Selim 

Seramik sektörünün ihracat 
performansı sekteye uğradı

Kandemir, sektör temsilcileriyle bir arada 
olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade 
ederek, ülkenin her kesimini etkileyen Co-
vid-19 sürecinde Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği olarak talepleri büyük bir titizlikle 
topladıklarını ve TOBB olarak her zaman 
sektörün yanında olduklarını dile getirdi. 

“Değerde kayıp yaşandı”
Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay 

da 2019-2020 dönemi sektör değerlen-
dirmesinde bulundu. Pandemi sürecinin 
sektöre etkilerini aktaran Okyay, inşaat mal-
zemesinin mücbir sebep kapsamı dışında 
kalmasının olumsuz etkilerini belirtti. Ok-
yay, sektörün ihracat performansı artırma 
gayretlerinin Covid-19 süreciyle sekteye 
uğradığının ve üretim miktarı ve değerde 
kayıp yaşandığının altını çizdi.

Toplantıda sektör ve sivil toplum ku-
ruluşu temsilcileri Covid-19 kapsamında 
alınan önlemler ve salgının sektöre olan 
etkilerini de istişare etti.

Feyhan Yaşar başkanlığında, İçecek Sanayi 
Meclis Danışmanı Prof. Dr. Nevzat Artık 
moderatörlüğünde her bir sektör temsilcisi 
bu süreç ile ilgili görüşlerini ve önerilerini 
aktardı. Meclis Başkanı Buzbaş, Cumhur-
başkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Poli-
tikaları Kurulu’nun (BTYPK) hem mevcut 
salgın durumunun etkilerine hem de uzun 
vadede dünyada ortaya çıkabilecek yeni 
kriz senaryolarının bertaraf edilebilmesine 

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

T ürkiye Gıda Sanayi ve Türkiye İçecek 
Sanayi Meclisleri, tüm dünyayı etkisi 

altına alan Covid-19 salgınının sektörel 
etkilerini ve bu konudaki stratejileri gö-
rüşmek üzere video konferans yöntemiyle 
biraraya geldi. Toplantıya TOBB Yönetim 
Kurulu Üyeleri Cengiz Günay ve Özer Mat-
lı da katıldı. Özer Matlı, konuşmasında 
gıda ve içecek sanayinin sanılanın aksine 
pandemi sürecinden etkilenen sektör-
lerden olduğunu belirtti. Matlı, turizm 
sektörünün durduğunu, zorunlu olarak 
kapanan işyerlerinin özellikle talep yö-
nünde ciddi bir düşüşe sebep olduğunu, 
firmaların üretim kapasitelerini azaltmak 
zorunda kaldığını ifade etti. 

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gü-
nay da daha önce eşi benzeri görülmemiş 
bir sürecin içinden geçildiğini belirtti.

Gıda Sanayi Meclis Başkanı Necdet 
Buzbaş ve İçecek Sanayi Meclis Başkanı 

odaklanarak, beş stratejik alanda başlattığı 
kısa, orta ve uzun vadeli politika çalışmala-
rını hatırlatarak gıda arz güvenliğinin de bu 
başlıkta yer aldığını belirtti. 

Meclis Üyesi Tahir Büyükhelvacıgil de 
Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) konusunu 
gündeme getirdi. Büyükhelvacıgil, sektörün 
önemli bir çıkmazı haline gelen GEKAP uy-
gulamasının tamamen kaldırılmasını arzu 
ettiklerini ifade etti.
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T ürkiye Dayanıklı Tüketim Malları 
Meclisi, Haziran ayı toplantısını, 
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz-

han Ata Sadıkoğlu ve Meclis Başkanı Fatih 
Kemal Ebiçlioğlu’nun başkanlığında video 
konferans yöntemiyle yaptı.

Sadıkoğlu, tüm dünyayı etkisi altına 
alan Covid-19 salgını sebebiyle ülke olarak 
zor bir dönemden geçildiğini belirterek, 
Meclis Başkanı ve üyelere bu süreçteki 
yoğun çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Toplantı gündemi kapsamında ilk ola-
rak Koç Holding Ekonomik Araştırmalar Ko-
ordinatörü Ahmet Çimenoğlu tarafından 
dünya ve Türkiye’nin ekonomik görünümü 
hakkında bilgiler sunuldu. 

Çimenoğlu, özellikle Nisan ayında Co-
vid-19 etkilerinin güven endekslerine sert 
bir şekilde yansıdığını, diğer taraftan salgı-
nın önümüzdeki dönem seyri ve turizm/
ihracat performansının toparlanmanın 
hızını belirleyeceğine değindi. Sonrasında 
Meclisin düzenli gündem maddelerinden 
olan Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Der-
neği (TÜRKBESD) sektör verilerinin üretim, 
iç satış ve ihracat rakamları ve İstanbul 
Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İM-
MİB) sektörel ihracat verilerinin güncel 
hali paylaşıldı. 

2020 Ocak-Nisan kümülatif verilerine 
bakıldığında Covid-19 sürecinden önceki 
dönemin pozitif etkisi ile altı büyük eşyada 

Dayanıklı 
tüketim malları 
sektörü güncel 
konuları 
görüştü

iç satışlarda, bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 4.6 artış görüldüğü, Nisan ayı 
özelinde iç pazarda daralmanın bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 11 seviyesinde 
olduğu bilgisi verildi. 

Ocak-Nisan dönemine ihracat ve üre-
tim verilerine bakıldığında ise geçen se-
neye kıyasla ihracattaki daralmanın yüzde 
10.6 iken üretimdeki daralmanın yüzde 14 
seviyesinde olduğu bilgisi paylaşıldı. İMMİ-
B’in dayanıklı tüketim malları (DTM) ihracat 
verilerinin yer aldığı sunumunda ise 2020 
Ocak-Mayıs kümülatif verilerine bakıldı-
ğında bir önceki yılın aynı dönemine göre 
değer olarak yüzde 18.7 miktar olarak ise 
yüzde 16.6 azalma olduğu bilgisi paylaşıldı. 

 
En büyük pay AB’nin

Ülke bazında bakıldığında DTM ihra-
catında en büyük payın yüzde 62 ile AB 
olduğu, ihracatta payı yüzde 55 olan ilk 10 
ülkeye bakıldığında ise bir önceki seneye 
göre yüzde 15’lik düşüş olmasına rağmen 
ilk sırada Almanya’nın yer aldığı ifade edil-
di. İhracatta en fazla azalmanın yüzde 38 
ile Fransa’da görüldüğü, en fazla artışın 
ise Ukrayna ve Mısır’a yapılan ihracatta 
olduğu bilgisi verildi. 

Toplam beyaz eşya ihracatında geçen 
senenin aynı dönemine kıyasla, miktar 
açısından yüzde 19, değer olarak yüzde 
20 azalma olduğu, ihracatta buzdolabı ve 

soğutucuların yüzde 28 ile en büyük paya 
sahip olduğu belirtildi.

Sektörel verilerden sonra Avrupa Ev 
Aletleri Üreticileri Derneği’nin (APPLIA) 
2018-2019 raporu hakkında bilgi verildi. 
Ülkemizde DTM sektörünü temsil eden 
STK’lar tarafından yayınlanan veriler göz-
den geçirilerek, DTM sektörünün ülkemiz 
ekonomisine katkısı ve çevreyi korumaya 
yönelik verilerini içerecek şekilde APPLIA 
raporuna benzer bir çalışmanın yapılabi-
leceği değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, Brexit kapsamında 
Birleşik Krallık tarafından duyurulan global 
tarifeler ve bunun sektörel etkisi gündeme 
taşındı.

Toplantının son gündem maddesi 
kapsamında Rekabet Kurumu tarafından 
yürütülmekte olan “Dijitalleşme ve Reka-
bet Politikası Raporu” hakkında bilgilen-
dirme yapıldı. İnternet üzerinden ve pazar 
yerlerinden satış konusunda dünyada ve 
ülkemizdeki mevzuat kapsamı hakkında 
bilgi verildi. Hâlihazırda Rekabet Kurumu 
tarafından yürütülmekte olan “Dijitalleşme 
ve Rekabet Politikası Raporu” kapsamında 
Türkiye E-Ticaret Meclisi altında büyük 
oranda pazar yerlerinin görüşlerinin yansı-
tıldığı, konunun DTM sektörünü doğrudan 
ilgilendirmesi nedeniyle Meclis olarak gö-
rüş bildirim sürecine müdahil olunmasının 
uygun olacağı değerlendirildi.

Türkiye Dayanıklı Tüketim 
Malları Meclisi, Covid-19 
salgını başta olmak üzere 
sektörün sorunlarını 
görüştü. Toplantıda Ocak 
Nisan döneminde ihracatta 
yüzde 10.6, üretimde 
ise yüzde 14 daralma 
yaşandığı bilgisi verildi.
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Merkez Bankası’nın verilerine göre bir 
önceki yılın Nisan ayında 469 milyon dolar 
açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın 
aynı ayında 5 milyar 62 milyon dolar açık ger-
çekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari 
işlemler açığı 3 milyar 291 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tablo-
sundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın 
aynı ayına göre 2 milyar 279 milyon dolar 
artarak 3 milyar 810 milyon dolara ulaş-
ması ve geçen yılın Nisan ayında 2 milyar 
333 milyon dolar net fazla veren hizmetler 
dengesinde bu ay 240 milyon dolar net açık 
gerçekleşmesi etkili oldu.

TCMB’den yapılan açıklama şöyle: “Altın 
ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir 
önceki yılın Nisan ayında 3.257 milyon dolar 
fazla vermişken, bu ayda 3.315 milyon dolar 
açık vermiştir. Birincil gelir dengesi kalemi 
altında yatırım geliri kaleminden kaynakla-
nan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına 
göre 111 milyon dolar azalarak 1.036 milyon 
dolar olmuştur. Bir önceki yılın aynı ayında 
13 milyon dolar çıkış kaydeden ikincil gelir 
dengesi kaleminde, bu ay 74 milyon dolar 
giriş gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları
Bir önceki yılın aynı ayında 433 milyon 

dolar giriş kaydeden doğrudan yatırımlar 
kaleminde, bu ay 133 milyon dolar çıkış 
gerçekleşmiştir

Portföy yatırımları 2.365 milyon dolar 
tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler 
itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşik-
lerin hisse senedi piyasasında 847 milyon 
dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piya-
sasında 1.013 milyon dolar net satış yaptığı 
görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili ola-
rak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1.030 
milyon dolar ve 763 milyon dolar net geri 
ödeme gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi banka-
ların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve 
mevduat varlıkları 2.262 milyon dolar ve yurt 
dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 742 

milyon dolar net artış kaydetmiştir.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili 

olarak; bankalar, Genel Hükümet ve diğer 
sektörler sırasıyla 843 milyon dolar, 70 mil-
yon dolar ve 62 milyon dolar net geri ödeme 
gerçekleştirmiştir. Resmi rezervlerde bu ayda 
8.605 milyon dolar net azalış gözlenmiştir.”

Bütçe 17,3 milyar TL açık verdi
Diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı 

Merkezi Yönetim Bütçe verilerine göre Mayıs 
ayında bütçe 17,3 milyar lira; faiz dışı bütçe 
dengesi ise 7,64 milyar TL açık verdi. Mayıs’ta 
bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 4,8 azalarak 68 milyar 145 milyon 
lira, bütçe giderleri ise yüzde 2,2 artarak 85 
milyar 446 milyon lira oldu.

Ocak-Mayıs döneminde ise bütçe gelir-
leri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
12 yükselerek 389 milyar 139 milyon lirayı, 
bütçe giderleri yüzde 15,7 artarak 479 milyar 
219 milyon lirayı buldu. Böylece merkezi yö-

netim bütçesi Mayıs’ta 17 milyar 301 milyon 
lira ve Ocak-Mayıs döneminde 90 milyar 
80 milyon lira açık verdi. Bakanlıktan yapılan 
açıklamada şöyle denildi: 

“Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı Mayıs 
ayında 12 milyar 52 milyon TL açık vermiş 
iken 2020 yılı Mayıs ayında 17 milyar 301 mil-
yon TL açık vermiştir. 2019 yılı Mayıs ayında 
4 milyar 116 milyon TL faiz dışı açık verilmiş 
iken 2020 yılı Mayıs ayında 7 milyar 637 
milyon TL faiz dışı açık verilmiştir.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Mayıs 
ayı itibarıyla 85 milyar 446 milyon TL olarak 
gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 9 milyar 
664 milyon  TL, faiz hariç harcamalar ise 75 
milyar 782 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılında merkezi yönetim bütçe 
giderleri için öngörülen 1 trilyon 95 milyar 
461 milyon TL ödenekten Mayıs ayında 85 
milyar 446 milyon TL gider gerçekleştirilmiş-
tir. Geçen yılın aynı ayında ise 83 milyar 603 
milyon TL harcama yapılmıştır.”

2019 Ocak-Nisan 2020 Mart 2020 Nisan 2020 Ocak-Nisan
A- CARİ İŞLEMLER HESABI -885 -4.844 -5.062 -12.855
1.       İhracat 60.313 13.424 8.932 51.897
2.       İthalat 64.562 17.749 12.742 65.277

      Mal Dengesi -4.249 -4.325 -3.810 -13.380
3.       Hizmet Gelirleri 15.414 3.281 1.532 12.882
4.       Hizmet Giderleri 8.645 2.370 1.772 8.769

      Mal ve Hizmet Dengesi 2.520 -3.414 -4.050 -9.267
5.       Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 2.120 493 432 2.067
6.       Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 5.685 1.689 1.518 5.488

      Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -1.045 -4.610 -5.136 -12.688
7.       İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 160 -234 74 -167
B. SERMAYE HESABI 25 -3 -3 -16
C. FİNANS HESABI 877 7.656 2.306 8.572
8.       Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 462 178 15 560
9.       Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 2.892 880 -118 2.039
10.       Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 2.183 2.171 -1.296 2.069
11.       Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 6.421 -3.306 -3.661 -6.613
11.1.          Hisse Senetleri 804 -1.063 -847 -2.930
11.2.          Borç Senetleri 5.617 -2.243 -2.814 -3.683
12.       Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 13.183 -922 -3.196 -5.335
12.1.          Merkez Bankası 0 0 0 0
12.2.          Genel Hükümet 1 -1 1 13
12.3.          Bankalar 10.608 -548 2.223 419
12.4.          Diğer Sektörler 2.574 -373 -5.420 -5.767
13.       Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 5.638 -3.803 -3.004 -6.704
13.1.          Merkez Bankası -485 -5 997 993
13.2.          Genel Hükümet -195 -109 -70 -137
13.3.          Bankalar 620 -3.020 24 -1.041
13.4.          Diğer Sektörler 5.698 -669 -3.955 -6.519

Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -1.737 -12.503 -7.371 -21.443
D. NET HATA VE NOKSAN 2.015 -4.086 -1.234 -3.685

GENEL DENGE -278 16.589 8.605 25.128
E. REZERV VARLIKLAR 278 -16.589 -8.605 -25.128
14.       Resmi Rezervler 278 -16.589 -8.605 -25.128
15.       Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0 0
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İŞSİZLİK:

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 
Mart ayında işsizlik oranı yıllık bazda yüz-
de 0,9 puanlık düşüşle yüzde 13,2 olarak 
açıklandı. Tarım dışı işsizlik oranı 1,1 puanlık 
azalış ile yüzde 15 oldu. Bir önceki ay olan 
Şubat ayında işsizlik oranı yüzde 13,6 düze-
yindeydi. Mart ayında işsiz sayısı geçen yılın 
aynı dönemine göre 573 bin kişi azalarak 3 
milyon 971 bin kişi olarak açıklandı.

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Mart 
döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine 
göre 1 milyon 662 bin kişi azalarak 26 milyon 
133 bin kişi, istihdam oranı ise 3,4 puanlık 
azalış ile yüzde 42 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı 
tarım sektöründe 538 bin, inşaat sektöründe 
248 bin, hizmet sektöründe 903 bin kişi 
azalırken, sanayi sektöründe ise 26 bin kişi 
arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16,4’ü tarım, 
yüzde 21,1’i sanayi, yüzde 4,9’u inşaat, yüzde 
57,6’sı ise hizmet sektöründe yer aldı.

İş gücü 2020 yılı Mart döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon 
235 bin kişi azalarak 30 milyon 104 bin kişi, 
iş gücüne katılma oranı ise 4,5 puanlık azalış 
ile yüzde 48,4 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılma 
oranı yüzde 48,4 

Mart 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 4,8 puan 
azalarak yüzde 29,1 olarak gerçekleşti. Tarım 
dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 4,5 puan 
azalarak yüzde 18,6 oldu.

15-64 yaş grubunda 
işsizlik oranı yüzde 13,5

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 0,8 puan 
azalışla yüzde 13,5, tarım dışı işsizlik oranı ise 
1,1 puanlık azalışla yüzde 15,1 oldu. Bu yaş 
grubunda istihdam oranı 3,5 puanlık azalışla 
yüzde 46,5, iş gücüne katılma oranı ise 4,7 
puanlık azalışla yüzde 53,7 oldu. 

Türkiye’de işsizlik oranı Ocak, Şubat ve 
Mart aylarını kapsayan Şubat 2020 dönemin-
de yüzde 13,6’ya gerilemişti. TÜİK verilerine 
göre işgücü 1 milyon 102 bin kişi azalmayla 
30 milyon 982 bin kişiye inmişti, istihdam ise 
602 bin kişi azalmış ve 26 milyon 753 bine 
gerilemişti. Tarımda istihdam kaybı 530 bin 
kişi, inşaatta 93 bin kişi, hizmet sektöründe 
ise 183 bin kişi işini bir yılda kaybetmişti.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nü-
fusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre 1.7 puan azalışla yüzde 24,4, 
istihdam oranı ise 2.5 puan azalarak yüzde 
29,5 olmuştu. Aynı dönemde işgücüne ka-
tılma oranı 4.2 puanlık azalışla yüzde 39,1 
seviyesinde gerçekleşmişti.

%21 geriledi %31,4 daraldı
Türkiye İstatistik Kurumu’nun pera-

kende satış endekslerine göre, sabit fi-
yatlarla perakende satış hacmi Nisan’da 
bir önceki aya göre yüzde 21 geriledi. Bu 
dönemde gıda, içecek ve tütün satışları 
yüzde 5,2, gıda dışı satışlar (otomotiv 
yakıtı hariç) yüzde 31,5, otomotiv yakıtı 
satışları yüzde 23,1 düştü.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, 
Nisan’da yıllık bazda da yüzde 19,3 azaldı. 
Bu ayda gıda, gıda dışı satışlar (otomotiv 
yakıtı hariç) yüzde 36,7, otomotiv yakıtı 

PERAKENDE SATIŞ HACMİ: SANAYİ ÜRETİMİ: 

satışları yüzde 20,1 gerilerken, gıda, içecek 
ve tütün satışları yüzde 12,5 arttı. 

Cari fiyatlarla perakende ciro, Nisan’da 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 düşüş 
gösterdi. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomo-
tiv yakıtı hariç) yüzde 29,1, otomotiv yakıtı 
satışları yüzde 35,8 gerilerken, gıda, içecek 
ve tütün satışları yüzde 26,8 yükseldi.

Perakende ciro, Nisan’da bir önceki aya 
göre yüzde 20,5 azaldı. Söz konusu dönem-
de gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,3, 
gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüz-
de 29,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 31,8 
düştü.

Sanayi üretimi, Nisan ayında 
yıllık bazda yüzde 31,4 azaldı. Ay-
lık bazda ise yüzde 30,4 gerileme 
yaşandı. Sanayinin alt sektörle-
ri incelendiğinde, 2020 yılı Nisan 
ayında, madencilik ve taşocakçılığı 
sektörü endeksi bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 14,5, imalat sana-
yi sektörü endeksi yüzde 33,3 ve 
elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme 
üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi 
yüzde 14,9 azaldı.
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GÖSTERGELER

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  62,6 

Haziran 78,3 77,1 66 

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 Mayıs Ayına Ait Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri

2020 Mayıs Ayı Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

İlan Türü

Kurulan

Tasfiye

Kapanan

Şirket Türü Mayıs 2020 Nisan  2020

Bir Önceki 
Aya Göre 
Değişim 

(%)

Mayıs 2019

Bir Önceki 
Yılın Aynı 

Ayına Göre 
Değişim 

(%)

Şirket 3.438 2.813 22,22 6.670 -48,46

Kooperatif 41 65 -36,92 128 -67,97

Ger.Kişi Tic.İşl. 1.566 888 76,35 1.792 -12,61

Şirket 612 549 11,48 1.256 -51,27

Kooperatif 5 4 25,00 85 -94,12

Şirket 513 416 23,32 878 -41,57

Kooperatif 4 11 -63,64 68 -94,12

Ger.Kişi Tic.İşl. 1.360 1.663 -18,22 1.191 14,19

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 447 1 2.365 65 2.878

Sermaye (TL) 489.468.945 100.000 982.032.500  1.471.601.445

Sayı 487  2.951 41 3.479

Sermaye (TL) 329.292.585  1.204.984.700  1.534.277.285

Sayı 4.665 3 29.491 501 34.660

Sermaye (TL) 3.157.412.772 160.000 10.057.293.100  13.214.865.872

Şubat 
2020

Mart 
2020

Nisan 
2020

2020 
Toplam

Anonim Kollektif Limited Kooperatif

 Şirket Türleri Genel Toplam

Yıl Çeyrek Cari fiyatlarla (Milyon TL) Değişim (%) 

2018 Yıllık 3.724.386 2.8

I 790.113 7.4

II 890.436 5.6

III 1.026.649 2.3

IV 1.017.190 -2.8

2019 Yıllık 4.280.381 0.9

I 922.000 -2.3

II 1.022.646 -1.6

III 1.145.880 1.0

IV 1.189.855 6.0

2020 Yıllık 1.071.098 4.5

GSYH Sonuçları I. Çeyrek (Ocak-Mart 2020)
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2019 2020 Fark

15 ve Daha Yukarı 
Yaştakiler (Bin)

Nüfus 61.177 62.216 1.039

İşgücü 32.339 30.104 –2.235

İstihdam 27.795 26.133 –1.662

     Tarım 4.818 4.280 –538

     Sanayi 5.482 5.508 26

     İnşaat 1.538 1.290 –248

     Hizmet 15.958 15.055 –903

İşsiz 4.544 3.971 –573

İşgücüne dahil 
olmayanlar

28.838 32.112 3.274

İşgücüne katılma oranı 52.9 48.4 –4.5

İstihdam oranı 45.4 42.0 –3.4

İşsizlik oranı 14.1 13.2 –0.9

Tarım dışı işsizlik oranı 16.1 15.0 –1.1

Toplam

Mevsim Etkisinden Arındırılmamış Temel İşgücü 
Göstergeleri (Mart 2019 -  Mart 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 1,36 4,57 11.39 12,10

Gıda ve 
alkolsüz 
içecekler

22,77 0,24 12,21 12,87 11,96

Alkollü 
içecekler ve 
tütüt

6,06 0,66 –0,65 21,41 35,57

Giyim ve 
ayakkabı

6,96 6,85 –0,56 7,68 4,57

Konut 14,34 0,34 1,97 14,45 13,09

Ev eşyası 7,77 1,15 1,31 9,00 11,22

Sağlık 2,80 0,22 9,84 13,07 14,73

Ulaştırma 15,62 3,30 –0,04 6,69 7,99

Haberleşme 3,80 1,47 –0,30 2,98 3,03

Eğlence ve 
kültür

3,26 0,72 2,78 3,74 8,34

Eğitim 2,58 0,28 2,84 11,19 14,00

Lokanta ve 
oteller

8,67 0,16 3,40 10,94 14,71

Çeşitli mal 
ve hizmetler

5,37 1,92 14,24 20,86 18,19

Ana Harcama Gruplarına Göre TÜFE ve 
Değişim Oranları (%) (Mayıs 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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Everyone should review
their business plans again

SELECT NEWS

TOBB President M. Rifat Hisarcıklıoğlu:

Smart Cities

T he novel coronavirus affecting the 
entire world became a global threat 

in a very short period of time. The govern-
ments, local administrations, international 
organizations and private sector actors are 
searching for ways to fight the pandemic.

Approximately 55 percent of the 
world’s population lives in urban spac-
es. The fact that this pandemia, which 
threatens more than 4 million people’s 
lives, spread much more quickly in the 

USA and European countries, which have 
higher urbanization rates, than African 
and some Asian countries with lower 
urbanization rates shows that the most 
devastating effects are experienced in 
cities with dense populations. 

Countries are searching for ways to 
slow down the spread of Covid-19, a 
disease more widely observed in urban 
areas, and face the pandemia by improv-
ing their engineering and digital infra-

structure capabilities, and by develop-
ing community driven communication 
tracking technologies. 

In this process, the countries are trying 
to develop smart city practices such as 
improving their digital infrastructure, inte-
grating AI technologies into the process, 
measuring the mobility of their citizens 
through location tracking, and tracking 
the spreading trends of the disease and 
health status of patients every day.

C oronavirus pandemic continues 
to spread wider than the initial 

estimates. Therefore the plans and 
forecasts made are changing. Every day, 

we discover and learn something new 
about the virus. Taking decisions about 
our daily lives or economy without taking 
the virus into account is not possible. 

In the beginning it was expected that 
staying at home, closing schools and 
businesses and social isolation would de-
crease the number of cases and then we 
would start to live with the virus. Now-
adays, the prevalent opinion is that this 
will not be over that easy. Living with 
the virus seems to be not as easy as it 
first looked.

Now we learn that decreasing case 
numbers does not mean that virus viru-
lence is decreasing. We are also learning 
that opening the economy requires se-
rious planning and risk analysis. In con-
clusion the possibility of opening the 
economy and business going back to 
normal when virus virulence decreases is 
not as high as previously thought.

All of the above indicates that with-
out a treatment or vaccine for this dis-
ease, living with the virus will not be easy. 
This means that opening trade channels 
and industries such as tourism where 
social interaction is high will not be easy. 
We are in a period where everyone needs 
to review their business plans. 
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Gaziantep’s 
valuables are 
crowned with a 
geographical sign

"We will keep producing"

L ocated on the historical Silk Road, 
Gaziantep has been one of the most 

important cultural centers around the 
world ever since the ancient times both 
for its trade and its cuisine. 

In order to preserve and sustain this 
cultural heritage and to hand the regional 
riches of a national culture down to the 

B ekir Pakdemirli, the Minister of Ag-
riculture and Forestry, and M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, the President of the Union 
of Chambers and Commodity Exchanges 

next generations, Gaziantep Commodity 
Exchange, Gaziantep Chamber of Industry, 
Gaziantep Chamber of Commerce, Nizip 
Commodity Exchange, and Nizip Chamber 
of Commerce have worked together to 
preserve products specific to Gaziantep 
under a geographical sign.  

Gaziantep’s thousands-of-years old 
traditional cuisine and cultural values 
continue to gain value in commercial 

of Turkey (TOBB) met with the heads of 
365 chambers and exchange markets via 
video conference. 

During the speech he gave at the 

meeting, TOBB President Hisarcıklıoğlu 
mentioned that the Minister Pakdemirli 
was in contact and consultation with 
TOBB since the first day Covid-19 was 
announced. 

TOBB Pres ident  H isa rc ık l ıoğ lu 
underlined that the Ministry and TOBB 
materialized two significant projects 
during these tough times and said, "We 
first actualized the DİTAP project. Then 
we started working on how to prevent 
the loss and waste of food, which is 
becoming a larger problem with each 
day. We started Gıdanı Koru Kampanyası 
(Preserve Your Food Campaign). We will 
keep working together with our 365 
chambers and exchange markets, to 
ensure a faster growth for our industry”. 
TOBB President Hisarcık l ıoğlu also 
emphasized the importance of preserving 
our local values in agriculture. 

The Ministr y of  Agr iculture and 
Forestry, Bekir Pakdemirli noted that many 
people who had the chance left the cities 
during the pandemic restrictions in Turkey, 
which doubled the population in villages. 

markets  with TOBB ’s  suppor t  and 
the intensive labor of Chambers and 
Commodity Exchanges. 

Emphasizing that Gaziantep has a 
unique culinary treasure admired by the 
whole world, Mehmet Akıncı, Gaziantep 
Commodity Exchange Chairman says that 
such a reputable treasure is imprinted with 
the marks and values of all the ancient 
civilizations that had lived in the region. 
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Bartın is eagerly waiting
for Filyos Project

The impact of 
Covid-19 on the 
business life

T he stagnations endured since the 2nd 
World War generally happened either 

due to political mismanagement, financial 
melt-downs or oil crises. However, the sit-
uation is now very different as the experts 
warn the global pandemic will reshape the 
whole work life.

With Covid-19 pandemic, the entire 
society as well as the work life surely went 
into an adaptive mode at least till the end 
of this period.

Also,  as  the act ive members of 
corporate life, we began exploring and 
addressing questions and problems that 
were not before raised. For the short term, 
we continue our struggle while for the 
long term, we learn new lessons. This 
period undoubtedly offers companies and 

T he President of Bartın Chamber of 
Commerce and Industry, Halil Balık 

said “the biggest economic problems of 
our city can be defined as unemployment 
and migration. Our city will attract more 
attention when the current incentive 
system is revised and using incentives to 
benefit from our logistic disadvantage, 
which is the fact that Bartın is not located on 

their employees priceless insight about 
the future.

Ever since the identification of the 
first official Covid-19 case in Turkey, in 
order to protect their workers, clients and 

other partners and minimise potential 
risks, companies are taking necessary pre-
cautions based on their digital expertise.

We humbly tried and compiled the 
impact of the Covid-19 on the business life.

the transit roads connecting metropolises.”
Halil Balık continued, “new investments 

for new industrial facilities must be provided 
by completing the organized industrial 
zone in Bartın in consideration of Filyos 
Valley project. To do that, new investments 
in the region must be enabled by increasing 
the number of companies that manufacture 
medium- and high-tech products with a 

high capacity for export.”
Halil Balık also said, “Branding can be 

enabled if the city has wide opportunities in 
terms of transportation. Filyos Port Project 
will ensure that both the maritime transport 
and Saltukova Airport see a higher traffic 
as well as an improvement for the railroad 
transportation.  We make great endeavors 
to fulfil our parts in this path to make Bartın 
into a “brand city”. Within this framework, we 
will ensure that our city of Bartın becomes 
a brand with a professional point of view 
together with all the players in our city.”


