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Korona savaşının ÇOSB cephesi

Şu anda dünyanın her köşesini etkileyen 
öldürücü bir salgın döneminin tam 
ortasındayız. Normal yaşama bir ucundan 

başlasak ve her şey yolunda gitse bile kendimizi 
rahat hissetmemize aylar olduğunu biliyoruz.

Bugüne değin üretimi etkileyen pek çok büyük 
sorunla, krizle karşı karşıya kaldık. Global finans 
krizleri, yerel krizler, depremler, kasırgalar bizi 
belli sürelerle etkiledi. Şimdi de çıplak gözle 
göremediğimiz virüsler insan neslini kırıp 
geçiriyor, ekonomiyi, üretim merkezlerini  
işlemez hale getiriyor. Kovid-19 ile mücadele 
döneminde fabrikalarımız kapandı, yüzbinlerce 
işyeri kepenk indirdi, binlerce kişi işsiz kaldı.

Kendi üretim üssümüz Çerkezköy  
Organize Sanayi Bölgesi’nden bu döneme  
ilişkin bilgiler sunmak istiyorum sizlere. 
ÇOSB’deki 266 fabrikanın yüzde 34’ü,  
yani 84’ü çalışmaya ara verdi. Bölgemizde 
elektrik ve doğalgaz tüketimi yüzde 42 düştü. 

Peki koskoca ÇOSB Kovid-19’a  
teslim mi oldu? 

Tabii ki hayır. 
İnsanlığın ve ülkemizin bu salgından  

bir an önce kurtulması için her kuruluş  
elinden geleni aşkla, hırsla yapmayı sürdürdü. 

Üretimini sürdüren katılımcılarımız çalışanların 
sağlığını koruyan önlemleri titizlikle hayata 
geçirdiler. ÇOSB’deki birçok fabrikada salgına 
karşı Sağlık Bakanlığı’na destek amacıyla üretim 
yapıldı. Katılımcılarımız Kovid’19’a karşı ilaç 
bağışı yanında yeni nesil ilaçlar da üretmeye 
başladı. Maske, eldiven, yüz siperi, el ve yüzey 
dezenfektanı, kolonya, acil ihtiyaç paketi gibi 
ürünlerini devletimizin hizmetine sundu. Arçelik 
100 yoğun bakım solunum cihazını teslim etti, 

yüzlercesinin üretimine devam ediyor.  
Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu  
Lisemizin öğretmenleri, sağlık ve güvenlik 
çalışanları için 3D yazıcı teknolojisi kullanarak 
yüz koruyucu siper maske ürettiler. Diğer birçok 
meslek lisesi de farklı üretimleriyle dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un “kara gün 
dostu” ilan ettiği mesleki ve teknik eğitimin  
önemi bu salgınla birlikte su yüzüne çıktı. 
Türkiye’nin eğitimde köklü bir değişikliğe gitmesi, 
mesleki ve teknik eğitimi önceleyen adımlar 
atması bir zorunluluk olarak önümüzde duruyor. 

Biz de ÇOSB yönetimi olarak bölgemizin 
temizlik, hijyen, malzeme ihtiyacını hızla  
yerine getirdik. Katılımcılarımızla iletişim ve 
eşgüdüm halinde Koronalı günlerde üretimin 
aksamaması için var gücümüzle çalışıyoruz.

Ancak, böylesi global krizlerin yarattığı kimi 
sorunları aşabilmek için kamunun desteğine 
ihtiyacımız var. Örneğin, bunca zamandır  
ilk kez, Bölgemizdeki firmalardan yüzde 
20’si, ‘elektrik ve doğalgaz faturalarımızı 
ödeyemiyoruz’ bilgisini verdi. Sanayi  
tesislerinin elektrik ve doğalgaz faturalarının 
ödemelerinin 3’er ay ertelenmesinde yarar var. 
Krizin olumsuz etkilediği üretim unsurları küçük 
desteklerle eski gücüne yeniden ulaşabilir.

Biz, yoktan var etmeyi başaran sanayiciler 
olarak yaşamımız boyunca sayısız zorluklarla 
karşılaşıp üstesinden geldik. Şimdi de bu  
büyük sorunu, el ele vererek, dikkatli ve  
uyumlu toplumsal çaba ile aşıp yeni güzel 
günlere geçebileceğimize inanıyorum.  
Tüm milletimize, dünyanın her ülkesinde 
yaşayan insanlara, sevgili sanayici dostlarıma 
sağlıklı, mutlu, aydınlık günler diliyorum.

Çerkezköy Organize Sanayi
Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı

EYÜP SÖZDİNLER

BAŞYAZI
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Koronaya karşı güçlü seferberlik

Türkiye 10 Mart’tan sonra resmen 
Korona salgınıyla mücadele takvimine 
göre şekillenen bir yaşam biçimi ve 

üretim takvimine göre yaşamaya başladı. 
Korona virüsüne karşı mücadelede merkezi 
hükümet çalışanları ve üretici sektörleri 
kapsayan çeşitli kararlar alarak en az 
hasarla bu salgını atlama çabası içine girdi.

Organize Sanayi Bölgelerindeki 
fabrikalar çalışma saatlerini düşürerek ve 
çalışanların sağlığını titizlikle koruyarak 
kontrollü bir şekilde üretime devam ettiler. 
İşte bu OSB’lerden biri olan Çerkezköy 
OSB de üretimin aksamaması için bir dizi 
önlem alındı. Bu önlemlerin ayrıntılarını 
sayfalarımızda bulacaksınız.

Salgını ve salgına karşı verilen 
Korona mücadelesini değerlendiren 
ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp 
Sözdinler, kendi üretim bölgelerine 
ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu 
röportajımızda “Alınan kararlar ve 
toplumsal dayanışmamızla bu salgını en az 
hasarla atlatacağız” dedi. OSB Uygulama 
Yönetmeliğinde yapılan değişiklikleri 
değerlendiren Sözdinler, “Yönetmelik  
genel anlamıyla bizim taleplerimizi 
karşılıyor ancak OSB yönetimlerinin  
hızını kesecek yeni düzenlemelerin  
gözden geçirilmesi gerekir” dedi

Bu salgın Türkiye’de çarpık eğitim 
sisteminin tüm çıplaklığıyla gözler önüne 
serilmesine vesile oldu. Eğitimde köklü 
değişikliklerde geç kalındığı ortaya çıktı. 
Meslek liselerinin önemi bariz şekilde 
görüldü. Birçok meslek lisesi salgınla 
mücadelede kullanılacak malzeme  

üreterek özverili sağlık ordusuna destek 
oldu. Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi de bu destek ordusuna siperli  
yüz koruyucu maske üreterek katıldı. 

ÇOSB’nin katılımcı firmaları yerli 
yoğun bakım cihazından ilaca, maskeden 
dezenfektana kadar birçok alanda üretim 
yaparak Sağlık Bakanlığı’na destek oldular. 
ÇOSB katılımcılarının neler ürettiğine  
ilişkin ayrıntılı haberimiz dergimizde.

Salgınla birlikte dünyada ve Türkiye’de 
ortaya çıkan son ekonomik gelişmelerin 
röntgenini hem reel sektör temsilcileri 
hem de akademik çevrelerin görüşlerine 
başvurarak çekmeye çalıştık. ÇOSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, 
OSBDER ve İAOSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Hilmi Uğurtaş, global stratejist 
Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu, TÜRKONFED 
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan,  
Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ve dijital 
dönüşümün öncü ismi Ali Rıza Ersoy yeni 
normali siz okurlarımız için değerlendirdiler.

Havacılıktaki gelişmeleri  
Musa Alioğlu ayrıntılarıyla irdelerken 
fuarcılık sektörünün son durumunu  
İlker Altun rakamlarla ortaya koydu. 

Bu salgından Türkiye’de hangi sektör  
ne kadar etkilendi? Sektör sektör 
etkilenmelerin dereceleri ne oldu?  
Kovid-19 kapsamında açıklanan kararlar, 
teşvikler ve tedbirlerin tümü sayfalarımızda. 

Yazarlarımız Vahap Munyar,  
Celal Toprak ve Dr. Ahmet Temiroğlu  
özgün değerlendirme ve analizleriyle  
bu sayımızda da sizlerle.

Genel Yayın Müdürü

ARİF ESEN

EDİTÖRDEN
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SÖYLEŞİ/KOVİD-19

Sözdinler, “KOVID-19 
salgını sonrası ÇOSB’ndeki 
266 fabrikanın yüzde 
34’ü, yani 84’ü çalışmaya 
ara verdi. ÇOSB’nde 
elektrik ve doğalgaz 
tüketimi yüzde 42 düştü. 
Bölgemizdeki firmalardan 
yüzde 20’si, ‘elektrik ve 
doğalgaz faturalarımızı 
ödeyemiyoruz’ bilgisi verdi. 
Sanayi tesislerinin elektrik 
ve doğalgaz faturalarının 
ödemelerinin 3’er ay 
ertelenmesinde  
yarar var” dedi.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sözdinler:

Sanayicinin doğalgaz ve elektrik  
fatura ödemelerinin  

3 ay ötelenmesinde yarar var

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, Korona 
salgını nedeniyle ‘Türkiye’nin üretim ve 

ihracat üssü’nde yaptıkları çalışmayı ve aldıkları 
önlemleri anlattı. Sözdinler devletin aldığı 
tedbirleri reel sektör açısından değerlendirdi, kriz 
sonrası alınması gereken tedbirler konusunda 
önerilerini sıraladı. Sözdinler, “KOVID-19 salgını 
sonrası ÇOSB’ndeki 266 fabrikanın yüzde 
34’ü, yani 84’ü çalışmaya ara verdi. ÇOSB’nde 
elektrik ve doğalgaz tüketimi yüzde 42 düştü. 
Bölgemizdeki firmalardan yüzde 20’si, ‘elektrik 
ve doğalgaz faturalarımızı ödeyemiyoruz’  
bilgisi verdi. Bizim OSB’de böyle bir olay  
vaki değildi. Sanayi tesislerinin elektrik ve 
doğalgaz faturalarının ödemelerinin  
3’er ay ertelenmesinde yarar var” dedi.

► SALGINI MİNİMUM HASARLA ATLATACAĞIZ
- Korona salgını nedeniyle devletin  

aldığı önlemleri reel sektör açısından 
değerlendirir misiniz?

-Öncelikle şunu belirteyim Çin’den dünyaya 
yayılan bu salgına karşı Türkiye’de hükümet 
yerinde ve agresif bir refleks gösterdi. Sağlık 
Bakanlığı ve Bilim Kurulu isabetli hamleler 
yaparak İspanya, İngiltere, İtalya ve ABD’de 
yaşanan acıklı tabloların yaşanmasını önledi. 
Sağlık Bakanlığı’nın yatay seyre geçen verileri, 
salgının minimum hasarla atlatacağımızı 
gösteriyor. Atlatacağız gibi görünüyor 
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dememin nedeni kurallara sıkı sıkıya 
uymazsak ikinci bir salgına neden olunur 
korkumdan kaynaklanıyor. Doktorların ve 
tüm sağlık çalışanlarının üstün, özverili, 
alkışlanacak çabaları onların gözümdeki 
saygın yerini bir kat daha yukarı çıkardı.

► ALINAN ÖNLEMLER, DESTEKLER OLUMLU
Krizle birlikte 10 Mart 2020’den 

itibaren ekonomik destek, teşvik ve borç 
öteleme adımlarının peş peşe atıldığını 
gördük. Ekonomik İstikrar Kalkanı 
paketiyle birlikte Kredi Garanti Fonu, 
KOSGEB kredileri devreye sokuldu. Merkez 
Bankası KDV iadelerini ödemeye başladı, 
TOBB bankalarla anlaşarak 6.5 milyar 
liralık nefes kredisi imkanı sağladı. Vergiler 
ötelendi. Alınan önlemler, destek ve 
teşvikler reel sektör açısından olumlu. 
► TOPLUMSAL DAYANIŞMA  
RUHU ORTAYA KONDU

Cumhurbaşkanlığı’nın başlattığı “Biz 
Bize Yeteriz” kampanyası ise toplumdaki 
dayanışma ruhunu ortaya koydu. Temel 
İhtiyaç Desteğiyle milyonlarca kişiye 
destek sağlandı. İşsizlik ve kısa çalışma 
ödeneğinin şartları esnetilerek daha çok 
kişinin yararlanmasının önü açıldı. Keşke 
devletimizin imkanları daha çok olsa 
da daha çok destek sağlanabilse.  Tam 
petrol fiyatları dip yapmışken Türkiye’nin 
bunu bir fırsata çevirmesini beklerken 
bu Korona belası hayatımıza girdi. Ancak 
bu krizi de önceki krizler gibi yaralarımızı 
sarıp, çok çalışarak aşacağız.
► TÜM BANKALAR FİNANSMAN  
DESTEĞİ SAĞLAMALI

- Kriz sonrası üretim ve ihracatın 
tıkanmaması, yaraların acilen  
sarılması için sizce öncelikli  
olarak ne gibi tedbirler alınmalıdır?

- Genel olarak piyasalarda yaşanan 
nakit sıkıntısını çözmek için, kamu 
bankaları gibi özel bankaların da daha 
fedakar olmalarını bekliyoruz. Burada 
sektör ayırımı olmaksızın desteklerden 
ve istisnalardan tüm sanayicilerin 
yararlandırılması ve ihracatın 
tıkanmaması için gümrük işlemlerinin 
kolaylaştırılması sağlanabilir.
► ÇOSB’DE HIZLA ÖNLEM ALDIK

- Sayın Sözdinler, Korona salgınıyla 
birlikte ÇOSB’de ne gibi önlemler aldınız?

- KOVID-19 salgınıyla birlikte 
tedbirlerimizi hemen almaya başladık. 
Belirlenen tüm alanların dezenfektesini 
aralıksız sürdürdük, sürdürüyoruz. 
Çalışanların ateşini ölçerek kontrol 
ediyoruz. Kronik rahatsızlığı olanları idari 

izinli saydık. Dönüşümlü ve uzaktan 
çalışmaya geçtik. İtfaiye ve güvenlik 
hizmetinin kesintiye uğramaması için 
planlama yaptık. ÇOSB’deki fabrikalara, 
minimum personelle çalışmaları 
konusunda gerekli bilgilendirmeleri tavsiye 
boyutunda ilettik. Özel ÇOSB Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri 3D 
yazıcı teknolojisi kullanarak sağlık ve 
güvenlik çalışanları için yüz koruyucu siper 
maske üretimini aralıksız sürdürüyor. ÇOSB 
içerisindeki ‘112 Acil Servis İstasyonu’ 
sayısını Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü 
ile yapılan protokol çerçevesinde ikiye 
çıkardık. Sanayi ve Teknoloji Tekirdağ İl 
Müdürlüğü organizasyonu kapsamında 
gönderilen maskelerin ÇOSB’deki  
firmalara dağıtımını gerçekleştirdik.
► ELEKTRİK VE DOĞALGAZ  
TÜKETİMİ YÜZDE 42 DÜŞTÜ

- KOVID-19 salgını üretimi  
nasıl etkiledi?

- Kovid-19 salgını öncesi verilerimize 
göre katılımcılarımız yıllık 20.6 milyar dolar 
ciro, 3.6 milyar dolar ihracat gerçekleştirip, 
ÇOSB’nde faaliyetteki 262 fabrikada 75 
bin kişi istihdam ediliyordu. 41 uluslararası 
yatırımcının üretim yaptığı ÇOSB, 
Tekirdağ’da faaliyet gösteren 50 Ar-Ge 
Merkezinden 25’ine ev sahipliği yapıyor. 
İki de tasarım merkezimiz var. ÇOSB’nde 
doluluk yüzde 92 düzeyinde.  KOVID-19 

ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı, “OSB Uygulama Yönetme-
liği’ndeki değişikliğin öncelikle bütün sanayicilerimize hayırlı 

olmasını ve ülkemizin can damarı Organize Sanayi Bölgelerimizin 
dinamizmini hızlandırmasını diliyorum. Yönetmelikte, uzun  
zamandır sanayicilerimizin beklediği sanayi parsellerindeki emsal 
artışı için KAKS ya da Emsal hesabının yeniden tanımlanması ile 
sanayi parsellerindeki inşaat alanı kullanım oranı artırıldı.”
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salgını sonrası ÇOSB’deki 266 
fabrikanın yüzde 34’ü, yani 
84’ü çalışmaya ara verdi.  
13 ilaç fabrikamız faaliyetlerini 
sürdürüyor ancak üretimlerinde 
yüzde 30 dolayında gerileme 
var. ÇOSB’de elektrik ve 
doğalgaz tüketimi yüzde 
42 düştü. Bölgemizdeki 
firmalardan yüzde 20’si, 
‘elektrik ve doğalgaz 
faturalarımızı ödeyemiyoruz’ 
bilgisi verdi. Bizim OSB’de böyle 
bir olay vaki değildi. Sanayi 
tesislerinin elektrik ve doğalgaz 
faturalarının ödemelerinin 3’er 
ay ertelenmesinde yarar var.

► 3D YAZICI TEKNOLOJİSİYLE  
SİPERLİ MASKE ÜRETTİK

- Milli Eğitim Bakanı Ziya 
Selçuk mesleki ve teknik 
liselerini “kara gün dostu” 
ilan etti. ÇOSB’nin de çok 
donanımlı bir mesleki ve 
teknik Anadolu Lisesi  
var. Okulun Korona  
salgınıyla mücadelede  
ne gibi çalışmaları oldu?

- Özel ÇOSB Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisemiz, bu 
zorlu süreçte çok önemli bir 
çalışma yaptı. Okulumuzun öğretmenleri, 
koronavirüs cephesinde adeta savaş 
veren sağlık ve güvenlik çalışanları için 
yüz koruyucu siper maske üretti. Okul 
bünyesinde ve yine okul öğretmenleri 
tarafından 3D yazıcı teknolojisi kullanılarak 
üretilen siper maskeler Kapaklı İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğünün işbirliğiyle ihtiyaç 
duyulan noktalara ulaştırıldı. Okulumuz bu 
özverili çalışmalarıyla sağlık ve güvenlik 
çalışanlarının yanında olduklarını gösterdi. 
ÇOSB Yönetimi olarak bu durum bize 
de büyük bir mutluluk yaşattı. Ayrıca 
okulumuz bünyesinde uzaktan eğitim 
çerçevesinde, EBA TV ile birlikte kendi 
geliştirdiğimiz bir yazılım vasıtasıyla  
kültür ve meslek derslerini teorik ve 
uygulamalı öğrencilerimize aktarıyoruz.
► REEL SEKTÖR FİNANSMANA ULAŞABİLMELİ

- Bankaların kredi olanaklarını reel 
sektöre tam olarak açmadığı bizzat  
reel sektör temsilcileri ve hükümet 
düzeyinde dillendirildi. Bu kriz 
döneminde bankaların reel sektöre  
karşı tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

- Bankacılık sektörünün, yaşadığımız bu 
kritik ve sıkıntılı dönemde, vatandaşlardan 

ve reel sektörden topladığı kaynağı, yine 
vatandaşa ve reel sektöre kullandırması 
gerektiğine inanıyoruz. Özellikle bu 
dönemde, kredi değerlendirme ve 
kullandırma koşullarında esneklikler 
sağlayabileceklerini düşünüyoruz.

► SALGINLA MÜCADELE  
İÇİN SEFERBERLİK

- ÇOSB’de faaliyet gösteren şirketler 
Kovid- 19 salgınına karşı neler yaptılar? 
Bölge olarak 13 ilaç firmasına sahipsiniz, 
salgına karşı ne gibi çalışmalar yaptılar?

- Zor zamanlar, imkansız ve zor işleri 
de başarmayı beraberinde getiriyor. 
Bünyemizdeki sanayicilerimizin bu zor 
zamanlarda yaptıkları işlere ayrı bir 
parantez açarak, gösterdikleri çaba  
ve gayret için teşekkür ediyorum. 
ÇOSB’deki firmaların salgın sürecinde, 
salgına karşı yaptıkları çalışmalardan 
bazılarını şu şekilde açıklamak istiyorum:  

■ Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 
öncülüğünde başlatılan girişimde  
Arçelik’in de içinde yer aldığı Yerli  
Yoğun Bakım Solunum Cihazı üretimi, 
Arçelik’in Bölgemizdeki fabrikasında 
yapıldı. Yapılmaya devam ediyor.

Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz, bu zorlu süreçte çok 
önemli bir çalışma yaptı. Okulumuzun öğretmenleri, koronavirüs 

cephesinde adeta savaş veren sağlık ve güvenlik çalışanları için yüz koruyucu 
siper maske üretti. Okul bünyesinde ve yine okul öğretmenleri tarafından 
3D yazıcı teknolojisi kullanılarak üretilen siper maskeler Kapaklı İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğünün işbirliğiyle ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırıldı. 
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■ Koçak Farma; COVİD-19 Pandemisi Tedavi Algoritma-
sında yer alan, ülkemizin ilk jenerik yerli üretim Hidroksiklo-
rokin Sülfat etken maddeli “Korokin 200 mg Tablet” ruhsa-
tını almış bulunuyor. “Korokin 200 mg Tablet” in ilk üretimi 
yapılarak Türk Tıbbının kullanımına sunulacaktır. Ayrıca 300 
bin doz “Korokin 200 mg Tablet” COVİD-19 tedavisinde 
kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı’na bağışlanacaktır.

■ Deva İlaç COVID-19 protokolünde yer alan  
50 bin kutu ilaçla Sağlık Bakanlığına destek oldu.

■ BSH Türkiye, sağlık çalışanları için seri imalat ile gün-
de 5.000 yüz siperi üretmeye başladı. Yapılan bu üretimler 
ihtiyaca göre farklı bölgelerdeki hastanelere gönderiliyor. 

■ Armasan sağlık çalışanları için, ‘Buğu yapmayan siper-

lik üretti.’ Şu anda günde 20 bin siperli maske üretebiliyor.
■ Atak Farma el ve yüzey dezenfektanı üretmeye başladı.
■ Özteks Fabrics yıkanabilir maske üretti.
■ Pharmactive İlaç  sağlık çalışanları için özel üretim yaptı. 

İçinde koruyucu gözlük, maske, eldiven, el antiseptiği ve önlük 
bulunan 1.500 adet paketi Sağlık Bakanlığına gönderdi.

■ Cosmesa el dezenfektanı ve kolonya üretmeye başladı.
■ Hunca el dezenfektanı ve kolonya üretimine başladı.
■ Beks Çorap koruyuculu yıkanabilir maske üretimine başladı. 
■ 3M firması, tarafından sağlık çalışanlarına yönelik solu-

num koruyucu FFP2 ve FFP3 maske üretimine başlayacak. 
■ MTN Plast koruyucu siperlik ve gözlük  

üreterek sağlık çalışanlarına bağışladı. ●

‘OSB YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ OLUMLU’
-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 16 Nisan 2020 

tarihinde ‘Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik’i Resmi Gazete’de yayımlandı. “OSB 
Uygulama Yönetmeliği Değişikliği”ne ilişkin 
değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?

- OSB Uygulama Yönetmeliği’ndeki değişikliğin 
öncelikle bütün sanayicilerimize hayırlı olmasını ve 
ülkemizin can damarı Organize Sanayi Bölgelerimizin 
dinamizmini hızlandırmasını diliyorum. Yönetmelikte, 
uzun zamandır sanayicilerimizin beklediği sanayi 
parsellerindeki emsal artışı için KAKS (Kat Alan Kat 
Sayısı) ya da Emsal hesabının yeniden tanımlanması 
ile sanayi parsellerindeki inşaat alanı kullanım 
oranının artırılmış olması ile birlikte belli koşulları 
sağlayabilen OSB’lerde İmar Planı Revizyonu ile 
KAKS (Emsal)’ın 0.70 den 1.00’e çıkarılmasının 
imkanı getirilmiştir.  Bilindiği gibi KAKS bir arsaya 
yapılabilecek toplam net inşaat alanını belirler. Bunun 
yanı sıra bizim de üzerinde durduğumuz, OSB’lerin ve 
sanayicilerimizin de yararına olduğunu düşündüğümüz 
diğer maddeleri şu şekilde açıklayabiliriz:

1- Katılımcıların kendi ihtiyaçları için rüzgar 
ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi 
kurabilmesi, ancak doluluk oranı yüzde 90’ın 
üzerinde olan ve yapılaşmasını büyük ölçüde 
tamamlayan bizim gibi OSB’ler de Rüzgar 
enerjisi tesisi kurulması yerine Güneş enerjisi-
ne dayalı elektrik üretim tesisi (GES) kurulması 
katılımcılar tarafından tercih edilecektir. Bunda 
özellikle yüksek güçlü Rüzgar enerjisine dayalı 
tesislerin (RES) kurulabilmesi için gerekli olan 
alanın yönetmelikte belirtilen parsel büyüklüğü-
nün yüzde 25’ine sığmayacak olması ve düşük 
güçlü üretim santrali kurulumunun geri dönüş 
süresinin uzun olması etkili olacaktır. 

2- OSB’ye ait teknik altyapı alanında  
olması ve Genel Kurul’da karar alınması 
şartı ile geri dönüşüm ve bertaraf tesisinin 
OSB’lerde kurulmasına imkan tanınması,

3- Arsa tahsisinin iadesi ve iptali 

halinde OSB tarafından katılımcıyla iade edilecek 
tutarın, güncel parsel tahsisi bedelinin üzerinde 
olamayacak olması, ki bu son madde OSB’lerde arsa 
spekülasyonunun önüne geçmesini sağlayacaktır. 

Yeni Yönetmelikle birlikte, Genel Kurul tarafından 
Yönetim Kurulu’na yetki devri şartı ve Bakanlık onayı ile 
OSB’lerin bağış yapabilme imkanına eriştiklerini görüyoruz.  
► OSB DİNAMİZMİNİ YAVAŞLATACAK MADDE

Bunların yanında Yönetmeliği dikkatlice 
incelediğimizde Genel Kurul’un, Yönetim Kurulu’na 
devredemeyeceği görev ve yetkilerin kapsamının 
genişletilmiş olduğunu görmekteyiz. Bu maddenin 
OSB’lerin karar alma ve uygulaması yönünde 
dinamizmini yavaşlatacağını düşünmekteyiz. 

Diğer taraftan OSB’ler tarafından Bölgelerinde 
kurulmasında sakınca görülen ve reddedilen tesisler için 
nihai kararın, tesisi kurmak isteyen ilgilinin başvurması 
halinde, Bakanlık tarafından verilmesi konusunda 
uygulamada bir takım sorunlar çıkartabileceği ve 
yerinden yönetime çok uygun olmayacağı kanaatindeyiz.
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Çerkezköy OSB, zihinsel engelliyi 
ZEKİ’yle kucaklayacak

ÇERKEZKÖY Organize Sanayi 
Bölgesi (ÇOSB) Başkanı 

Eyüp Sözdinler, Bölge Müdürü 
Mehmet Özdoğan’dan bir 
araştırma istedi:

- Çerkezköy’de zihinsel 
engelli kaç genç var, bilgi 
bulabilir miyiz?

Özdoğan, ilgili kurumlara 
sorup bilgiyi Başkan 
Sözdinler’e aktardı:

- Çerkezköy’de zihinsel 
engelli 320 genç var.

Sözdinler, bu veriyi not-
larına ekleyip konuyu ÇOSB 
Yönetim Kurulu gündemine taşıdı:

- Manisa OSB’yi gezerken zihinsel 
engellilerin çalıştığı özel mekanlar 
oluşturulduğunu gördüm. Biz de ÇOSB’de 
böyle bir projeyi gündeme getirelim.

ÇOSB yönetimi kısa sürede karar verdi:
-Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri 

(ZEKİ) projesini hayata geçirelim.
Geçen hafta ÇOSB’ye gittim. Bölgeyi 

gezerken Sözdinler, ZEKİ’yi anlattı:
-Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri  

projesi çerçevesinde ayrı bir bina  
yapıyoruz. O binada ÇOSB’deki fabrikalar-
dan isteyene mekan ayarlayacağız.

Mehmet Özdoğan, her fabrika  
için 6-10 kişinin çalışabileceği alan  
öngörüldüğünü bildirdi:

- Şirket, zihinsel engellilere yaptıracağı 
işlerle ilgili düzenini o mekanda kuracak.

Sözdinler, fabrikaların zihinsel engellilere 
yaptırabilecekleri işleri olduğunu kaydetti:

- İlk aşamada 150 zihinsel engelli gencin 
organize edeceğimiz ZEKİ adlı binada işe 
kavuşup çalışabileceğini düşünüyoruz.

Mehmet Özdoğan, zihinsel engelli 
çocukların kendilerine özel okullarda 
eğitim gördüğünü anımsattı:

- İlk etapta söz konusu zihinsel engelli 

okullarından mezun genç-
lerin istihdamını düşünü-
yoruz. Okulda gördüğü 
eğitimin ZEKİ’de girdiği 
fabrikanın işini yapmasını  
sağlayacağını öngörüyoruz.

Eyüp Sözdinler, şirketlerin 
istihdam büyüklükleri ora-
nında engelli çalıştırmaları 
gerektiği kuralına işaret etti:

- Şirketler belli oranda 
engelli personel istihdam 
etmek zorunda. ZEKİ’de  

işe girecek zihinsel engelli 
gençlerimiz asgari ücret 
düzeyinde maaş alacak.

Zihinsel engelli çocuk ve gençlerin 
ailelerinin de sıkıntı yaşadığını vurguladı:

-ZEKİ’de refakatçiler ve  
eğitmenler için ayrı oda olacak.

Sözdinler ve Özdoğan’la birlikte daha 
sonra ÇOSB’nin yaptırıp işlettiği kreşi gezdik.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’ne 
son yıllarda birkaç kez gittim, farklı 
bölümlerini ve fabrikaları gezdim.

ÇOSB’un Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesi ile fark yarattığını daha önce gördüm.

ÇOSB, Manisa’dan örnek alıp geliştirdiği 
ZEKİ ile çıtayı daha da yukarı taşıyacak…

ÇOSB Müdürü Mehmet 
Özdoğan, bölgede 80 bin met-
reküp/gün kapasiteli ortak su 
arıtma tesisi olduğunu belirtti:

- Arıtmadan çıkan çamuru 
yakmaları için çimento fabrika-
larına veriyoruz. Üstüne para da 
ödüyoruz. Çamurun tonunu 200 

liraya Bartın’a gönderiyoruz.
Arıtma tesisinden günde 100 

ton çamur çıktığını vurguladı:
- Çimento fabrikaları çamuru 

alırken istedikleri bedelleri  
bize göre fazla artırdı. Biz de  
çözüm olarak çamur yakma 
tesisi kurmaya karar verdik. 

ÇOSB’yi ziyaret eden Dünya Gazetesi yazarı Vahap Munyar, Eyüp Sözdinler ve Meh-
met Özdoğan’la görüşmesini ve izlenimlerini 13 Mart 2020 tarihinde gazetesinde yazdı.

20.6 milyar dolar ciro,  
3.5 milyar dolar ihracatı var

ÇOSB Başkanı Eyüp Sözdinler’e 
bölge ile ilgili bazı verileri  
sordum, sıraladı:

-266 fabrika faaliyette.  
Yabancı yatırımcı sayısı 41.

-Toplam istihdam  
77 bin idi, 75 bine indi.

-ÇOSB’deki şirketlerin toplam 

cirosu 20.6 milyar dolara ulaşıyor.
-İhracat 3.6 milyar doları 

buluyor. 1.2 milyar dolarlık  
ihracatı tek başına Bosch yapıyor.

-Tekirdağ’da 50 Ar-Ge 
Merkezi faaliyet gösteriyor.  
25’i ÇOSB’de bulunuyor. Ayrıca  
2 de tasarım merkezimiz var.

Fabrika arsasının 
metrekaresi 150 dolar

ÇOSB Başkanı Eyüp Sözdinler’e 
bölgedeki doluluk oranını sordum:

-ÇOSB’de doluluk yüzde 92 
düzeyinde. Yüzde 8 boş yatırım 
alanımız var.

Bölgenin genişleme alanı 
olduğunu belirtti:

- Kapaklı’ya doğru genişleme 

imkanımız görünüyor. ÇOSB’de 
fabrika arazisi fiyatını merak  
ettim, paylaştı:

-Bizde fabrika arsasının 
metrekaresi 150 dolar  
civarında. Dudullu’da  
metrekare fiyatının 1200 doları 
bulduğunu duyuyoruz.

Veri saklama ve takibi yapılıyor, 
kayıp-kaçak oranları izleniyor

ÇOSB Başkanı Eyüp Söz-
dinler, bölgedeki dijitalleşme 
adımlarını şöyle anlattı:

-SCADA: Firmaların elektrik, 
su, doğalgaz ve atık sularının 
izleme, kontrol, veri saklama ve 
takibi, kayıpkaçak oranlarının 
izlenmesi gerçekleşiyor.

-Kamera İzleme Takip Siste-
mi: 300’ü aşkın kamera ile bölge-
deki olaylar izleniyor, yangın ve 
olaylara müdahale sağlanıyor.

-Dijital Arşiv: 2 milyon sayfa 
evrakın ve 400 bin metre pro-
jenin sayısallaştırılarak erişime 
açılması çalışmaları yürütülüyor.

-Dijital Dönüşüm Atölye 
Çalışmaları: ÇOSB çalışanların-
dan bir ekip inovatif projeler 
geliştirmek üzere çalışıyor.

Ardından ekledi: 
-e-osb ve e-cosb markaları 

kurumumuz tarafından  
tescil ettirildi.

Arıtma çamuru yakma tesisi
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Bu OSB’de ‘Elektrik borcumu 
ödeyemem’ diyen hiç olmazdı

ÇERKEZKÖY Organize  
Sanayi Bölgesi (ÇOSB) 

yönetimi, Türkiye’de COVID-19 
sürecinin gündeme gelmesiyle 
birlikte sıklıkla bilgi notları 
göndermeye başladı:

COVID-19 tedbirleri 
genişliyor. Belirlenen tüm 
alanlar dezenfekte ediliyor. 
Çalışanların ateşi ölçülüyor. 
Kronik rahatsızlığı olanlar 
idari izne çıktı. Dönüşümlü 
ve uzaktan çalışmaya geçildi. 
İtfaiye ve güvenlik hizmetinin 
kesintiye uğramaması  
için planlama yapıldı.

ÇOSB’deki fabrikalara, 
minimum personelle 
çalışmaları konusunda  
gerekli bilgilendirmeler  
tavsiye boyutunda yapıldı.

Özel ÇOSB Mesleki ve  
Teknik Anadolu Lisesi 
öğretmenleri 3D yazıcı 
teknolojisi kullanarak sağlık 
ve güvenlik çalışanları için yüz 
koruyucu siper maske üretiyor.

ÇOSB içerisindeki “112 Acil 
Servis İstasyonu” Tekirdağ İl Sağlık 
Müdürlüğü ile yapılan protokol 
çerçevesinde ikiye çıkarıldı.

Sanayi ve Teknoloji Tekirdağ 
İl Müdürlüğü organizasyonu 
kapsamında gönderilen maskeler 
ÇOSB’deki firmalara dağıtıldı.

Gönderilen bilgi notlarını 
izlerken Çerkezköy OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler’i 
aradım, bölgedeki son durumu 
sordum, yanıta elektrik ve 
doğalgaz kullanımından girdi:

-ÇOSB’de elektrik ve doğalgaz 
tüketimi yüzde 42 düştü.

Bölgede 262 fabrikanın 
olduğunu belirtti:

-Bunların yüzde 34’ü,  
yani 84’ü çalışmaya ara verdi.

ÇOSB’de 13 ilaç fabrikasının 
bulunduğunu vurguladı:

- İlaç fabrikalarının  
çalışması devam ediyor. 
Ancak, üretimlerinde yüzde 30 
dolayında gerileme var.

Bu noktada yakın bölgedeki 
özel hastanelerden bir not aktardı:

- Özel hastaneler, yüzde 85  

düzeyinde gelir kaybına uğradı.
Faaliyeti süren diğer  

fabrikalardan örnekler verdi:

-Ambalaj, temizlik kağıtları, hijyen 
ürünleri üreten tesisler çalışıyor. Onların 
sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde 
çalışabilmeleri için önlemler alıyoruz.

ÇOSB’de elektrik ve doğalgaz 
kullanımını anlık izlediklerini anımsattı:

-Bölgemizdeki firmalardan  
yüzde 20’si, “Elektrik ve doğalgaz 
faturalarımızı ödeyemiyoruz” bilgisi verdi. 
Bizim OSB’de böyle bir olay vaki değildi.

Bu bilginin ardından  
şu talebi ortaya koydu:

-Sanayi tesislerinin elektrik ve  
doğalgaz ödemelerinin 3’er ay 
ertelenmesinde yarar var.

Tekstil ve hazır giyim fabrikalarının 
maske üretimine yoğunlaştığını  
kaydedip, siperlikli maskede  
gelinen noktaya işaret etti:

- Armasan Ambalaj, günde 20 bin 
adet siperlik plastik maske üretebiliyor. O 
maskelerde buğu sorunu vardı. Bu sorunu 
da çözdüler. Yani, nefes alıp vermede  
söz konusu maske buğu yapmıyor.

Türkiye, COVID-19’un ekonomik  
hayata etkilerini mart ayı ortalarından 
itibaren hissetmeye başladı.

Vaka sayısı tırmanırken, ekonomiye 
olumsuz etkisi de giderek derinleşiyor.

ÇOSB’de 84 fabrikanın tümüyle 
durması, elektrik ve doğalgaz tüketiminin 
yarıya inmesi bunu ortaya koyuyor…

Dünya Gazetesi yazarı Vahap Munyar, ÇOSB Yönetim  
Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler’in Korona krizine ilişkin 

görüşlerine  27 Nisan 2020 tahrihli gazetesinde yer verdi.

Mehmet  
Özdoğan

Vahap
Munyar

Eyüp
Sözdinler
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Dünya Gazetesi’nin StratejiCo işbirliği ile Türkiye gene-
linde gerçekleştirdiği Korona virüs Gündem Araştırma-

sı büyük ilgi gördü. Türkiye genelinde yapılan araştırmada 
işletmelerin yüzde 45’inin kriz yönetimi planına sahip 
olduğu, yüzde 45’inde ise kriz planının olmadığı belirtildi. 
İşletmelerin yüzde 10’u da bu soruya yanıt vermedi. Dün-
ya Gazetesi’nin yaptığı araştırmanın ardından bir açıklama 
yapan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, “Dünyada ve Türkiye’de 
koronavirüs’ün konuşulmaya başladığı günden bu güne 
ÇOSB kriz yönetimini oluşturup uygulamaya başladı” dedi. 

► HİZMETLERİMİZ DİJİTALLEŞME ODAKLI
ÇOSB Bölge Müdürlüğü’nün tüm birimleriyle 

uzun yıllardır dijitalleşme odaklı olarak çalışmalar 
yaptığını kaydeden Sözdinler şunları söyledi: “ÇOSB, 
bölgesindeki firmalara sanayide dijitalleşme odaklı 
olarak daha hassas bilgiyi ve hizmeti sürdürülebilir 
bir yaklaşımla sunmaktadır. Bu çerçevede bölge 
firmalarının kullandıkları enerjiye dönük (elektrik, 
su, doğalgaz ve atık su) verilerini dijital ortamda 
toplamakta ve işlenebilir veriye dönüştürmekte, 
Endüstri 4.0 olarak isimlendirilen dönüşüme bütün 
birimleriyle hazırlanmaktadır. ÇOSB olarak Elektronik 
Bilgi Yönetimi (EBYS) sistemi kapsamında evrak ve iş 
süreçlerinin elektronik ortamda takibine başlanmış 
olup, bu alanda kağıt ve işgücünde büyük oranda 
tasarruf sağlanmıştır. Tüm bu çalışmalar bizlere şu 
günlerde büyük katkı sağlamaktadır. Uzun yıllardır 
üzerinde çalıştığımız bu konular tüm işlerimizi  
uzaktan takip etme ve yapma imkanı vermektedir.”

► EVDEN ÇALIŞMA YAPILIYOR
Organize Sanayi Bölgeleri arasında “Amiral Gemisi” 

olarak gösterilen ÇOSB, çalışanları arasında hamile 
ve kronik rahatsızlığı bulunan çalışanlar ÇOSB Bölge 
Müdürlüğü’nün hazırladığı alt yapıyla evde  
çalışmalarını yapabilecek. Bölge Müdürlüğü’nün  
verdiği hizmetlerin hiçbirinde aksama yaşanmayacaktır. 

► KORONA GELMEDEN ÖNLEM ALINDI
ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler ayrıca 

periyodik olarak Korona virüse karşı aldıkları tedbirleri 
ise şöyle açıkladı: “Koronavirüs ülkemizde henüz tespit 
edilmemişken, Çerkezköy Organize Sanayi Bölge-
si (ÇOSB) ve Çerkezköy İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü 
işbirliğiyle katılımcılarımıza, çalışanlarımıza ve öğrenci-
lerimize eğitim verdik. İşyeri olarak Bölge Müdürlüğü-
müz içerisindeki tüm alanları, belirlenen periyodlarda 
Sisleme Yöntemi ile dezenfekte ediyoruz. Ortak kullanım 
alanlarını (Kapı kolları, asansör vb.) sık sık dezenfekte 
ediyoruz. Tüm çalışanlara yönelik afiş/broşürlerle du-
yurumlar yaptık/yapıyoruz. Tüm lavabolara ellerin nasıl 
en iyi yıkanacağı ile ilgili afişler astık. Personel giriş takip 
cihazlarındaki parmak izi okuma cihazlarının kullanımını 
engelledik. Tüm lavabolara, ofis ve iş alanlarına el de-
zenfektanları ve kolonya temin edildi. Yemekhanelerde 
dilim ekmek uygulamasından vazgeçildi, sadece poşetli 
ekmek kullanılmaya başlandı. Çatal-bıçak poşet içinde 
verilmeye başlandı. Hamur işi tatlılar yerine vitamin  
değeri yüksek meyve verilmeye başlandı. Sahada  
çalışanlarımızın özel kıyafet ve maske kullanmasını  
sağlıyoruz. Çalışanlarımızın vücut ısısını ölçüyoruz,  
37.5 CO üzerinde olanları iş yeri hekimine/sağlık  
kuruluşlarına yönlendiriyoruz. Ofislerde fiziksel  
teması azaltmak için kapıları açık tutuyoruz.  
Çalışanlarımızın görevli olarak yurtdışına  
gönderilmesini geçici olarak iptal ettik.”

Kriz planına sahip ÇOSB tüm birimleriyle 
Kovid-19’a karşı başarılı bir sınav verdi

Dünya Gazetesi’nin 
Türkiye genelinde yaptığı 
araştırmada işletmelerin 
yüzde 45’inin kriz yönetimi 
planına sahip olduğu, yüzde 
45’in de ise kriz planının 
olmadığı açıklandı. Kriz 
planına sahip olan ÇOSB 
Kovid-19’a karşı hemen 
organize oldu. Uzun 
yıllardır dijitalleşme 
çalışmalarını sürdüren 
Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölgesi hiçbir aksamaya yol 
açmadan uzaktan çalışma 
alt yapısıyla hizmet verdi.
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1-Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) ve Çerkezköy İlçe Halk Sağlığı 
Müdürlüğü işbirliğiyle katılımcılara, çalışanlara ve öğrencilere eğitim verildi.

2-İşyeri olarak Bölge Müdürlüğü içerisindeki tüm alanlar,  
belirlenen periyodlarda Sisleme Yöntemi ile dezenfekte edildi.  
Dezenfektasyon çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

3-Ortak kullanım alanları (Kapı kolları, asansör vb.) sık sık dezenfekte ediliyor.
4-Tüm çalışanlara yönelik Afiş/Broşürlerle duyurumlar  

yapıldı, yapılmaya devam ediliyor.
5-Tüm lavabolara ellerin nasıl yıkanacağı ile ilgili afişler asıldı.
6-Giriş takip cihazlarındaki parmak izi kullanımı engellendi.
7-Tüm lavabolara, ofis ve iş alanlarına el dezenfektanları ve kolonya konuldu.
8-Yemekhanelerde dilim ekmek uygulamasından vazgeçildi, sadece poşetli 

ekmek kullanılmaya başlandı. Çatal-bıçak poşet içinde verilmeye başlandı. Hamur 
işi tatlılar yerine vitamin değeri yüksek meyve verilmeye başlandı.

9-Sahada çalışanların da özel kıyafet ve maske kullanması sağlandı.
10-Çalışanların vücut ısısı ölçülüyor, ateşi 37.5 oC üzerinde  

olanlar sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.
11-Ofislerde fiziksel teması azaltmak için ofis kapıları açık tutuluyor.
12-Çalışanların görevli olarak yurtdışına gönderilmesi geçici olarak durduruldu.

ÇOSB’de Korona virüse karşı alınan tedbirler

Virüsle mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor
Virüsün konuşulmaya başlandığı 

ilk günden bugüne, Korona 
virüse karşı çalışmalarını aralıksız 
olarak devam ettiren Çerkezköy 
Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 
(ÇOSB) bu kapsamda dezenfekte 
çalışmalarına devam ediyor.

Bölge genelindeki tüm yollarda 
ve açık alanlarda ekipleriyle 
dezenfekte çalışmalarını 
sürdüren ÇOSB Bölge Müdürlüğü, 
bünyesindeki diğer çalışmaların 
da nöbetçi çalışma sistemiyle 
devamlılığını sağlıyor. 

ÇOSB Bölge Müdürlüğü 
geçtiğimiz haftalarda başlattığı 
çalışmalara aynı titizlikle devam 
ediyor. Tedbirler kapsamında, 
Bölge genelindeki tüm cadde 
ve sokaklarla açık alanlarda 
dezenfekte çalışmaları yapıldı. 
Çalışmaların belli aralıklarla 

devam edeceğini belirten 
ÇOSB Bölge Müdürlüğü 

yetkilileri şu görüşlere yer 
verdi: “Başta itfaiye ve güvenlik 
çalışmaları olmak üzere tüm 
birimlerimizin çalışmaları 
kesintisiz şekilde sürdürecek 
planlamalarımızı yaptık. Yaptığımız 
bütün bu çalışmalar ülkemizin en 
önemli üretim alanlarından biri 
olan ÇOSB’de işletmelerimizin 
ve sanayicilerimizin çalışmalarını 
aksatmadan yürütmelerini 
sağlamak yönündedir. Tüm 
katılımcı firmalarımızın 
çalışmalarını aldığımız önlemlerle 
en iyi şekilde sürdürmelerinin 
çabası içinde olduğumuzu özellikle 
ifade etmek istiyoruz. Ülkemizin 
ve dünyanın yaşadığı bu zor 
günlerin en kısa sürede  
geçmesini diliyoruz.”
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Kovid-19’a karşı ikinci tedbir paketi
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi  

(ÇOSB), Korona virüse karşı çalışanlar  
ve katılımcı firmalar için salgının başladığı  
ilk tarihte birinci önlemler paketini  
yürürlüğe koydu, salgının büyüme riskine  
karşı hemen ikinci önlemler paketini açıkladı.

► ÖNCEKİ ÖNLEMLER
ÇOSB Bölge Müdürlüğü daha önceden 

aşağıda belirtilen önlemleri almıştı: “ÇOSB 
ve Çerkezköy İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü 
işbirliğiyle katılımcılarımıza, çalışanlarımıza 
ve öğrencilerimize eğitim verdik. Bölge 
Müdürlüğümüz içerisindeki tüm alanları, 
belirlenen periyodlarda Sisleme Yöntemi 
ile dezenfekte ediyoruz. Ortak kullanım 
alanlarını (Kapı kolları, asansör vb.) sık sık 
dezenfekte ediyoruz. Tüm çalışanlara yönelik 
Afiş/Broşürlerle duyurumlar yaptık/yapıyoruz. 
Tüm lavabolara ellerin nasıl yıkanacağı ile ilgili 
afişler astık. Giriş takip cihazlarındaki parmak 
izi kullanımını engelledik. Tüm lavabolara, 
ofis ve iş alanlarına el dezenfektanları ve 
kolonya temin edildi. Yemekhanelerde sadece poşetli ekmek 
kullanılmaya ve çatal-bıçak poşet içinde verilmeye başlandı. 
Hamur işi tatlılar yerine vitamin değeri yüksek meyve verilmeye 
başlandı. Sahada çalışanlarımızın özel kıyafet ve maske 
kullanmasını sağlıyoruz. Çalışanlarımızın vücut ısısını ölçüyoruz, 
37.5 CO üzerinde olanları sağlık kuruluşlarına yönlendiriyoruz. 
Ofislerde fiziksel teması azaltmak için kapıları açık tutuyoruz. 

Çalışanlarımızın görevli olarak yurtdışına 
gönderilmesini geçici olarak iptal ettik.”

► YENİ ÖNLEMLER
ÇOSB Bölge Müdürlüğü bu çerçevede 

yeni bir takım önlemler daha alarak çalış-
malarını hızlandırdı. Genişletilen önlemler 
hakkında şu açıklama yapıldı: “Özellikle 
çalışanlarımızın sağlığını göz önüne alacak 
şekilde, sağlık açısından yüksek riskli 
olabilecek çalışanlarımızın idari izinli ol-
masını sağladık. Kurumun zorunlu hizmet 
süreçlerini aksatmayacak şekilde, kalan 
personelimizin dönüşümlü çalışma düze-
nine geçmelerine olanak sağladık. Kurum 
içinde olduğu gibi, uzaktan da çalışabile-
cek personelin verimini artıracak video 
konferans vb. iletişim araçlarını kullana-
cak sistemleri devreye aldık.  Başta itfaiye 
ve güvenlik çalışmalarımız olmak üzere 
tüm birimlerimizin çalışmaları kesintisiz 
şekilde sürdürecek planlamaları yaptık. 
Yaptığımız bütün bu çalışmalar ülkemizin 

en önemli üretim alanlarından biri olan Çerkezköy Organize 
Sanayi Bölgesi’ndeki (ÇOSB) işletmelerimizin ve sanayicilerimizin 
çalışmalarını aksatmadan yürütmelerini sağlamak yönündedir. 
Tüm katılımcı firmalarımızın çalışmalarını aldığımız önlemlerle 
en iyi şekilde sürdürmelerinin çabası içinde olduğumuzu  
özellikle ifade etmek istiyoruz. Ülkemizin ve dünyanın  
yaşadığı bu zor günlerin en kısa sürede geçmesini diliyoruz.”

Kovid-19 salgınına karşı Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölgesi Yönetim Kurulu Adına Yönetim Kurulu Başkanı 

Eyüp Sözdinler, tehdidin ilk günlerinde kamuoyuna yaptığı 
açıklamada, “Ülkemizin birlik ve beraberlik içerisinde 
adeta seferberlik ilan ettiği şu günlerde üzerimize düşen 
bütün görevleri yapma gayreti içersinde olacağız” dedi.

Sözdinler açıklamasında şu görüşlere yer verdi: 
“Ülkemizin birlik ve beraberlik içerisinde adeta 
seferberlik ilan ettiği şu günlerde Çerkezköy Organize 
Sanayi Bölgesi (ÇOSB) olarak, üzerimize düşen bütün 
görevleri yapma gayreti içerisindeyiz. Bu zor günlerde 
Cumhurbaşkanlığımızın ve Bakanlıklarımızın aldığı ve 
mülki idare amirlerimiz tarafından bize tebliğ edilen 
kararlar doğrultusunda bölgemizdeki işletmelerin önemli 
bir bölümü de üretimlerine devam etmektedir.

ÇOSB Yönetimi olarak öncelikli sorumluluğumuz, 
katılımcı firmalarımıza kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, 
elektrik, su, doğalgaz, atık-su, altyapı ve üst yapı hizmetlerini 
sunmak, sevk ve idare etmektir. Her platformda söylediğimiz 
gibi, sanayicilerimize bu hizmetleri gelişmiş standartlarda, 
sürdürülebilir ve sürekli iyileştirme gayreti içerisinde sunuyor, 
güncel ve ihtiyaç olduğunu gördüğümüz diğer konularda da 
hemen aksiyon alarak, uygulama geliştirmeye gayret ediyoruz.

KORONA salgınının gündemimize girdiği ilk günden bu yana hem 
Bölge çalışanlarımıza hem de katılımcı firmalarımıza güncel bilgileri 

sunmaya çalıştık.  Firmalarımıza alınan kararlar 
doğrultusunda kamuda olduğu gibi özel sektörde 
de minimum personelle esnek çalışmaya geçilmesi 
konusunda gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Aynı 
şekilde ÇOSB Bölge Müdürlüğü’nde de idari izin, 
esnek çalışma ve evden çalışma vb. modellerle 
minimum sayıda personelle hizmet vermekteyiz.

Şeffaf ve duyarlı çalışma gayretimizin  
göstergesi olarak, 24 Mart 2020 tarihinden bu  
yana web sitemizde günlük olarak elektrik ve 
doğalgaz tüketim bilgilerini yayınlamaya başladık.

Tüm bunların yanı sıra, katılımcı firmalarımıza 
sunduğumuz bilgiler ve yaptığımız bilgi aktarımı 
sadece tavsiye boyutundadır ve Bölgemizdeki 
işletmelerin üretime devam etme kararları, üretim 
esnasında alınacak izolasyon önlemleri, fabrikaların 

kendi iç düzenlemeleri ve iç uygulamalarıdır. Bu konuda ÇOSB 
Yönetimi olarak herhangi bir tasarrufumuz bulunmamaktadır.

İçinde yaşadığımız bu sıkıntılı günlerde bölgemiz  
fabrikalarında ilaç ve sağlık ekipmanları üretiminde yeni olumlu 
gelişmelerin de yaşandığını sevinçle ifade etmek istiyoruz.

Her zaman olduğu gibi bu süreçte de ülkemizin genel ekonomisi 
açısından üretim ve ihracatın da bir taraftan devam etmesi 
gerektiğine inanıyoruz. Temennimiz elbirliğiyle bu zor günlerin  
en kısa sürede geçmesidir. Herkese sağlıklı günler diliyoruz.”

‘Kovid-19’a karşı seferberlikte ÇOSB 
olarak üzerimize düşeni yapacağız’

Eyüp  
Sözdinler
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Coronavirüs salgını sonrası 
Çerkezköy Organize Sanayi 

Bölgesi’ndeki (ÇOSB) firmaların 
genel durumuyla ilgili bilgi veren 
ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp 
Sözdinler, “Çerkezköy Organize 
Sanayi Bölgesi firmalarının global 
tedarik zinciri kırılmalarına paralel 
şekilde hammadde temininde 
güçlükler yaşadığı, yurt dışından 
gelen siparişlerde azalma vb. bazı 
sorunlarla karşılaştığı edinilen 
bilgiler arasındadır. Ayrıca firmalarımızın kamu otoritelerinin 
Kovid-19 önlemleri kapsamında yayınladığı muhtelif genelgeler 
doğrultusunda işgücü kapasitesini azalttığı da görülmüştür” dedi. 

ÇOSB’nin 266 firmanın üretim yaptığı önemli bir üretim  
alanı olduğunu kaydeden Sözdinler; “Çerkezköy Organize  
Sanayi Bölgesi firmalarının bazılarının dünyada ve ülkemizde  
yaşanan Coronavirüs sebebiyle üretime ara verdikleri bilinmesine 
rağmen, genel anlamıyla, 24 Mart 2020 Salı günü itibarıyla  
bölgemiz fabrikalarında üretimde bir durma söz konusu değildir.

Tüm katılımcı firmalarımızın çalışmalarını aldığımız önlemlerle 
en iyi şekilde sürdürmelerinin çabası içinde olduğumuzu özellikle 
ifade etmek istiyoruz. Ülkemizin ve dünyanın yaşadığı bu zor 
günlerin en kısa sürede geçmesini diliyoruz” şeklinde konuştu. 

►ELEKTRİKTE YÜZDE 16’LIK DÜŞÜŞ VAR
Sözdinler, ÇOSB’deki Mart ayının bir bölümünde elektrik, 

doğalgaz ve atıksu tüketim oranlarıyla ilgili de şu bilgileri 
paylaştı: “Bölgemiz firmalarının son 6 aylık elektrik tüketimleri 

incelendiğinde, toplam olarak aylık 
130-140 milyon kWh elektrik tüketimi 
yaptığı görülmektedir. ÇOSB’deki 
firmalarımızın 2020 Mart ayı toplam 
elektrik tüketimleri incelendiğinde, ilk 
3 haftada elektrik tüketimleri dikkate 
alınarak, üretime ara vermeksizin 
devam ettikleri görülmektedir. Ancak 
23 Mart Pazartesi günü itibarıyla 
toplam elektrik tüketiminde; bir hafta 
önceki yani 16 Mart 2020 Pazartesi 
günündeki toplam elektrik  

tüketimine kıyasla, yüzde 16’lık bir düşüş gözlenmiştir.
►DOĞALGAZDA YÜZDE 21.5’LİK DÜŞÜŞ VAR

Bölgemiz firmaları doğalgaz tüketimi olarak, son 6 aylık 
bazda aylık 18-22 Milyon Sm3 toplam tüketim yapmaktadır. 
2020 Mart ayının ilk 3 haftasında doğalgaz tüketimleri normal 
değerlerinde olup,  23 Mart Pazartesi günü toplam doğalgaz 
tüketimi 16 Mart Pazartesi günündeki toplam doğalgaz 
tüketimine kıyaslandığında, elektrikteki toplam tüketimdeki 
düşüşe benzer şekilde, yüzde 21.5 azalmıştır.
►ATIKSU DA YÜZDE 24.2’LİK DÜŞÜŞ VAR

Bölgemiz atıksu arıtma tesisindeki günlük atıksu debisi açısından 
bakıldığında, bölgemiz firmalarının toplam su debisinde 23 Mart 
Pazartesi günü ile 16 Mart 2020 Pazartesi günü arasında yüzde 
24.2’lik bir azalma söz konusu olmuştur. Bölgemiz firmalarının aylık 
bazda toplam elektrik ve doğalgaz tüketimleri ile 2020 Mart ayı 
günlük bazda elektrik-doğalgaz toplam tüketim verileri https://www.
cosb.org.tr/tr/Cerkezkoy-OSB/Tuketimler link adresinden görülebilir.”

ÇOSB’deki firmalar işgücü kapasitesini 
azaltarak üretime titizlikle devam ediyor

Kovid-19 salgınıyla ülke olarak mücadele 
ettiğimiz şu günlerde tüm kurum ve 

kuruluşlar, elbirliğiyle dayanışma içinde 
çalışmaları devam ettiriyor. Şüphesiz bu 
mücadelede maske kullanımı da büyük 
öneme sahip.  Tekirdağ Sanayi ve  
Teknoloji Tekirdağ İl Müdürlüğü’nün 

organizasyonu kapsamında geçtiğimiz 
haftalarda Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki  (ÇOSB) katılımcı  
firmalara maske dağıtımı yapılmıştı. 

Tekirdağ Sanayi ve Teknoloji İl 
Müdürlüğü tarafından gönderilen  
ikinci faz maskeler de, ÇOSB’nin katılımcı 

firmalarına dağıtıldı. Bu zorlu  
süreçte üretime ve istihdama devam  
eden sanayiciler yapılan maske dağıtımını 
memnuniyetle karşıladı. Gönderilen 
binlerce maske kısa sürede ÇOSB  
Bölge Müdürlüğü personeli tarafından 
katılımcı firmalara teslim edildi.

ÇOSB’deki firmalara maske dağıtımı yapıldı

Fabrikalar çalışanların sağlığı açısından bütün önlemleri alıyor.
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HABER/KOVİD-19

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 
(ÇOSB) Yönetim Kurulu, Nisan ayı 

olağan toplantısını ÇOSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Eyüp Sözdinler’in başkanlığında 
video konferans ile yaptı. 

Toplantıda, ÇOSB’nin Korona virüs 
ile ilgili yaptığı çalışmalar ve virüsün 
sanayiye olan etkileri konuşuldu. 
Salgın geçene kadar toplantıların video 
konferans yöntemiyle devam edeceğini 

belirten ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Eyüp Sözdinler, “Bu sıkıntılı günlerin bir 
an önce bitmesi temennisiyle  
tüm sanayicilerimize sağlıklı  
günler diliyorum” dedi. 

Yönetim Kurulu video konferansla toplandı

Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki (ÇOSB) 112 Acil 

Servis İstasyonu ikiye çıkarıldı. ÇOSB 
ile Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü 
arasında yapılan protokol sonrasında 
ikinci 112 İstasyonu da hizmete 
başladı. 7 gün 24 saat ambulans 
hizmetinin olduğu ÇOSB’de, Acil  
Servis Hizmet İstasyonunun 2’ye 
çıkartılması memnuniyetle karşılandı. 

ÇOSB yönetim kampusu içerisindeki 
Ticaret Bloklarında bir alanı 112’ye 
tahsis eden ÇOSB yönetimine teşekkür eden sanayiciler; “ÇOSB 
yönetimine gösterdiği hassasiyet nedeniyle teşekkür ederiz. ÇOSB 
Yönetimi çevresi için önemli hizmetlere aracılık ediyor” dediler. 

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan ÇOSB yöneticileri 

de şunları söyledi: “Biz ÇOSB’nin yalnızca bir 
organize sanayi bölgesi olmadığını söylüyoruz. 
Kamusal hizmetler başta olmak üzere üzerimi-
ze düşen her alanda sosyal sorumluluk bilinci 
içinde hareket ediyoruz. 112 Acil Servis sağlık 
hizmeti, insanlar için hayati öneme sahiptir. 112 
ambulans çağrı sisteminin en önemli perfor-
mans göstergesi olaya ulaşım süresidir. Bu süre 
doğal olarak 112 istasyonlarının konumu ile sıkı 
bir ilişki içerisindedir. Olaya ulaşıldığında yeterli 
sağlık hizmetinin verildiği varsayıldığında, ne 
kadar kısa müdahale süresi o kadar kaliteli hiz-

met sonucuna ulaşabiliriz. 80 bine yakın çalışanımızın bulunduğu 
OSB’mizde yaşanabilecek olası, insan yaşamını tehdit eden sağlık 
sorunu, iş ve trafik kazaları, yangınlar, depremler gibi birçok acil 
duruma karşı önlemlerimizi sürekli olarak almış oluyoruz.”

ÇOSB’de ikinci 112 Acil Servis İstasyonu açıldı

Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
uzaktan eğitimle öğrencilerinin yanında

Dünya genelinde ve Türkiye’de 
görülen KOVID-19 virüsü se-

bebiyle 13 Mart 2020 tarihinden 
itibaren ülke genelinde olduğu 
gibi, Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nde de uzakta 
eğitim sürecine başlandı. 

Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nde öğretim 
faaliyetlerinde bulunan okul 
öğretmenleri, eğitimlerin 
verildiği EBA TV’ye ek olarak, 
ÇOSB tarafından geliştirilen yeni 
yazılımla da kültür ve meslek 

derslerini teorik ve uygulamalı 
olarak devam ettiriyorlar. 

880 öğrencinin takip ettiği 
uygulamada kültür ve meslek 
derslerinin, teorik uygulamaları 
ders anlatım videoları uzaktan 
eğitim gören öğrencilerle  
paylaşılıyor. Okul yönetimi  
tarafından yapılan açıklamada, 
2019-2020  Eğitim ve Öğretim  
Yılı yıllık ders planlarında, belirti-
len ders saatleri dikkate alınarak 
kültür ve meslek derslerinin anla-
tımlarının yapıldığı kaydedildi. 
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Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölge (ÇOSB) Müdürlüğü, 

içinde yaşadığımız bu zor 
günlerde, bilgilendirme amaçlı 
olarak Youtube üzerinden 
Korona virüs önlemleri hakkında 
canlı konferans düzenledi.

ÇOSB’nin canlı yayınına 
konuşmacı olarak Namık 
Kemal Üniversitesi (NKÜ) 
Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. 
Nejat Altıntaş katıldı. İlginin 
oldukça yoğun olduğu konferansta 
Korona virüs ve onunla mücadele 
yöntemleri anlatıldı. Aynı zamanda 
NKÜ Hastanesinin yaptığı çalışmalar 
hakkında da bilgi veren Doç. Dr. 

Altıntaş, canlı yayın esnasında onlarca 
soruya da cevap verdi. Youtube 
üzerinden yapılan video konferansa 
aşağıdaki linkten erişilebilir: 

https://youtu.be/20GeFsoqtUw

ÇOSB Youtube kanalında
yayınlanan Korona virüs  
konferansı büyük ilgi gördü 

Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz 
Bakımevi’nin minik öğrencileri, 

KOVID-19’un etkisinin sürdüğü 
günlerden itibaren evlerinde 
eğitim ve öğretimine devam 
ediyor. Bu süreci en verimli şekilde 
geçirmek için günlük planlar 
hazırlayan, Özel ÇOSB Kreş ve 
Gündüz Bakımevi’nin öğretmenleri 
uygulamalarına devam ediyor. 

Öğretmenlerinin hazırladıkları 
planları, etkinlikleri ve deneyleri 
evlerinde uygulayan minik öğrenciler 

hem eğleniyor, hem de öğreniyor. 
Bu zorlu süreçte Kreş ve Gündüz 
Bakımevi’nin psikoloğu tarafından 
minik öğrencilere ve ailelere psikolo-
jik destek verilirken, Kreşin hemşiresi 
tarafından da minik öğrencilerin sağ-
lıkları konusunda takipler yapılıyor. 

Öğrencilerini ve velilerini bir 
an olsun yalnız bırakmayan Özel 
ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin 
yetkilileri, uzaktan destek verilen bu 
dönemde ailelere herhangi bir ücret 
yansıtılmadığının da altını çizdiler.  

Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri 
‘uzaktan eğitimle’ faaliyetlerini sürdürüyor
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HABER/KOVİD-19’A KARŞI ÜRETİM

Milli Eğitim Bakanı 
Ziya Selçuk, geçtiği-

miz günlerde “Bir meslek 
lisesinde makine tekno-
lojisi dersi okutulacak ve 
öyle bir gün gelecek ki bu 
liseler tüm ülkenin maske 
ihtiyacını karşılamada öncü 
olacak. Yüzüme taktığım 
her maskede meslek lisesi 
gururunu taşıyorum. Mes-
leki ve teknik liseler kara 
gün dostudur” demişti.

Millî Eğitim Bakan 
Yardımcısı Mahmut Özer, 
Korona virüs önlemleri 
kapsamında tüm okulların 
hijyen, temizlik ve 
dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürebilmek için meslek  
liselerinde üretime ağırlık verildiğini açıkladı. 

Özer şunları söyledi: “28 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde 
üretim yapılırken tüm okulların ihtiyaçlarını karşılamak için bu sayı-
yı gerekli yatırımları yaparak 44 liseye çıkarttık. Şu anda mesleki ve 
teknik okullarımız, 81 ilde bulunan yaklaşık 54 bin okulun tüm te-
mizlik malzemesi ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kapasiteye ulaştı. 
21 ilde 37 mesleki ve teknik lisede tıbbî/cerrahi maske üretilmesi 
için gerekli yatırımları yaptık ve ilk maskeler üretilmeye başlandı. 
Çok kısa sürede 200 bin maske üretildi ve öncelikli olarak sağlık  
çalışanlarına ulaştırıldı. Ayda 2 milyon maske üretebilecek kapasi-
teyi oluşturduk. Diğer taraftan N95 standardında maske üretmek 
için yedi ili seçtik. Üretimler planlandığı gibi ilerliyor” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk’un ‘kara gün dostu’ olarak ilan 
ettiği mesleki ve teknik liselerden biri de Özel ÇOSB Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lisesi. Korona virüs cephesinde adeta savaş 
veren sağlık ve güvenlik çalışanları için yüz koruyucu siper 
maske üretimine başlanan Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nin ürünleri ihtiyaç duyulan noktalara ulaştıracak.  

Okul bünyesinde ve yine okul öğretmenleri tarafından 3D 
yazıcı teknolojisi kullanılarak üretilen siper maskelerin ilk dağıtımı 
Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğiyle yapılacak. 

Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri 
tarafından yapılan Ar-Ge çalışmaları sonrasında üretilen 
koruyucu maskeler seri olarak üretilebilecek. Türkiye’nin 
topyekün mücadele ettiği Korona virisüne karşı kendilerinin katkı 
sunmalarından mutluluk duyduklarını belirten Özel ÇOSB Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi idarecileri ve öğretmenleri, çalışmaları 
büyük bir şevkle yaptıklarının altını çizerek, sağlık ve güvenlik 
çalışanlarının sürekli yanında olacaklarının mesajını verdiler. 

Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi güvenlik ve 
sağlık çalışanları için ‘Yüz koruyucu siper maske’ üretiyor

21 İlde 37 meslekİ ve teknİk lİsede tıbbî/cerrahİ maske üretİlİyor

Milli Eğitim 
Bakanı Ziya 
Selçuk, 
“Mesleki ve 
teknik liseler 
birer kara 
gün dostu 
olduklarını 
gösterdiler” 
dedi.

Korona virüs salgını mesleki ve teknik eğitimin önemini ortaya çıkardı
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Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölgesi’nin (ÇOSB) köklü 

kuruluşlarından Arçelik 
A.Ş.’de üretilen yerli yoğun 
bakım solunum cihazları, 
İstanbul Başakşehir Şehir 
Hastanesi’nin ilk etabının 
açılış töreninde teslim edildi. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, yerli solunum 
cihazlarına ilişkin, “İnşallah 
mayıs sonuna kadar beş bin 
cihaz üretilmiş olacak” dedi.

Koronavirüs salgını nedeniy-
le en çok ihtiyaç duyulan sağlık 
malzemelerinin başında solu-
num cihazı geliyor. ÇOSB’deki 
Arçelik Elektronik İşletmesi’nde; 
Arçelik, ASELSAN, Baykar ve 
Biosys firmaların ortak  
çalışmasıyla üretilen yerli  
solunum cihazları banttan indi. 

► 5 BİN CİHAZ  
ÜRETİLMİŞ OLACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, “Onlarca 
mühendis bir araya geldi, 
gece gündüz çalıştılar ve 
büyük bir özveriyle sadece 
14 gün gibi kısa bir sürede 
seri üretim bandından ilk 
yerli ve milli yoğun bakım 
solunum cihazlarını indirdiler. 
Bugün testleri tamamlanmış 
ürünlerin bir kısmını Sağlık 
Bakanlığı’mıza teslim ediyoruz. 
İnşallah mayıs sonuna kadar  
5 bin cihaz üretilmiş 
olacak. Tüm çabamız, sağlık 
çalışanlarımızın insanüstü 
emeklerine bir nebze de  
olsa katkı sağlamak.” dedi.
► 4 FİRMAYA  
TEŞEKKÜR ETTİ

Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda 
bu cihazları sadece Türkiye için değil, şu an bu salgınla boğuşan 
tüm insanlık için ürettiklerini aktararak, “Ülkemizin ihtiyacının 
olmadığı durumlarda diğer ülkelere de bu cihazlar çok rahat bir 
şekilde gönderilebilir. Böyle bir küresel salgın döneminde yardım 
isteyen değil, yardım eden bir ülke olmak bizleri gururlandırıyor. 
Bu Türkiye’nin gücüdür. Bu Türk mühendislerinin gücüdür.” diye 
konuştu. Bu süreçte emeği geçen herkese, özellikle Arçelik, 
ASELSAN, Baykar ve Biosys firmalarının şükranlarını sunduğunu 
ifade eden Varank, “Bu sıkıntılı dönemin üstesinden ülkece 
geleceğiz. Hem Başakşehir Şehir Hastanemizin hem de yerli ve 

milli yoğun bakım solunum 
cihazlarımızın hayırlı uğurlu 
olmasını diliyorum” dedi.

► ÖZTÜRK: HAYATIMIZDAKİ 
EN GURURLU AN

Yoğun bakım solunum 
cihazlarının Sağlık Bakanlığı’na 
tesliminde konuşan Arçelik 
Üretim ve Teknolojiden 
Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, 
“Hayatımızdaki en gururlu an. 
İki haftada üretilebilir ve çok 
güvenli bir prototipi yaptık. 
Bunu 4 haftada seri üretilebilir 
hale getirdik. Şu anda ayda 5 
bin adet üretilebilir kapasiteye 
ulaşmış durumdayız” dedi. 
Üretim süreçlerinde sadece Ar-

Ge personelinin görev almadığını ifade eden Öztürk, “Arçelik’te 
her süreçten sadece araştırma-geliştirmeden değil, üretimden, 
üretim teknolojilerinden, kalıphaneden, satın almadan 100 tane 
mühendis, hayatlarının en keyifli uykusuz gecelerini yaşadılar. 
7 gün 24 saat çalıştılar. Başta ülkemize, sonra dünyaya bir nefes 
olan aslında bu projenin parçası olmak en büyük gururumuz. Eğer 
ülkemize bir nefes olabiliyorsak bütün bu yorgunluklar dünyanın 
en keyifli yorgunluğu haline geliyor” ifadelerini kullandı.    

► MUADİLLERİNDEN ÜSTÜN
Testlerden başarıyla geçen ve hastanedeki ilk performansıyla 

Arçelik 100 yoğun bakım 
solunum cihazını teslim etti

Arçelik 
Üretim ve 

Teknolojiden 
Sorumlu 

Genel Müdür 
Yardımcısı 

Oğuzhan 
Öztürk

→
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hekimlerden tam not alan yerli 
yoğun bakım solunum cihazı, 
yurt dışından ithal edilen 
muadillerinden de  
üstün bulundu.

Sanayi ve Teknoloji  
Bakanlığı koordinesinde,  
Sağlık Bakanlığının işbirliğiyle 
Arçelik, Aselsan, Baykar  
ve Biosys tarafından geliştirilen  
ve testlerden başarıyla  
geçtikten sonra hastanedeki  
ilk kullanımlarında hekimlerden 
tam not alan yerli yoğun bakım 
solunum cihazının, yurt dışından 
ithal edilen muadillerinden de 
üstünlüklerinin  
bulunduğu görüldü.

► MALİYETİ DAHA DÜŞÜK, 
ETKİNLİĞİ DAHA İYİ

Dört firma tarafından 
geliştirilen cihazın ithal edilen 
solunum cihazlarına göre 
maliyet açısından çok daha 
avantajlı üretildiğini hatırlatan 
uzmanlar şunları söyledi: 
“Ülkemizde ürettiğimiz cihazın 
maliyet anlamında çok daha 
düşük olduğunu ama ülkeye 
de çok katkı sağlayacağını 
görüyoruz. Maliyeti düşük ama 
etkinliği en az dışarıdakiler 
kadar olan ve hatta onlardan 
daha iyi bir mekanik ventilatör 
cihazı üretmenin oldukça 
önem taşıdığını düşünüyoruz. 
Bu mekanik ventilatörler ile 
diğer ventilatörler arasında 
herhangi bir fark yok. Hatta 
bizim ventilatörümüzdeki 
birtakım ek yazılımlarla çok 
daha üst düzey hale gelebilecek 
bir solunum destek cihazına 
sahibiz. Biz bu cihazı daha güzel 
hale getirebilmek için pek çok 
test gerçekleştirdik. Açıkçası, 
çok başarılı mühendislerimiz, 
çok başarılı hekimlerimiz var. Bu 
gruplar bir araya geldiklerinde 
işe yarayacak, çok ciddi ve güzel 
bir ventilatör üretebildiğimizi 
gördük. Bu test sürecinde her 
türlü testleri gerçekleştirdik. 
Bizim gördüğümüz en önemli 
şey, hasta-ventilatör uyumu 
gerçekten mükemmel. 
Beraberinde pek çok farklı 
tedaviyi, oksijen tedavi 
seçeneklerini sunabilen bir 
ventilatör, o yüzden de yurt 
dışında üretilenlerden biraz  
daha iyi olabileceğini 
gördüğümüz kısımları var.”

HABER/KOVİD-19’A KARŞI ÜRETİM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
14 günde seri üretimine geçilen yüzde 100 

yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazının 
dünya standartlarında olduğunu belirterek, 
“Türk mühendisleri projede milli mücadele 
süreci şuuruyla hareket ettiler.” dedi.

Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
koordinesinde, Sağlık Bakanlığının işbirliğiyle 
Arçelik, Aselsan, Baykar ve Biosys tarafından 
geliştirilen ve testlerden başarıyla geçtikten 
sonra hastanedeki ilk kullanımlarında 
hekimlerden tam not alan yerli yoğun  
bakım solunum cihazının üretim sürecine  
ve bundan sonra atılacak adımlara  
ilişkin değerlendirmede bulundu.

Varank, ilk ürünlerin Başakşehir Şehir 
Hastanesi’nde kullanıma sunulduğunu söyledi.

► PARA KAZANMAK İÇİN GİRMEDİLER
Varank, cihazın üretimi için bir araya 

gelen ekiplerin bu sürece asla para kazanmak 
amaçlı bakmadıklarını belirterek, “Ben 
mühendislerimizin teknik çalışmalarının 
raporlarını her gün okudum. Türk  
mühendisleri projede Milli Mücadele süreci 
şuuruyla hareket ettiler. Her biri gecelerini 
gündüzlerine katarak fedakarca çalıştılar. 
Yurt dışından ithal edilmesinde zorlanılan, 
hatta iki katı fiyatına alınmaya çalışılıp bize 
gönderilmeyen ürünlerin 2-3 gün gibi kısa bir 

sürede yerlileştirildiğini birebir takip ettim. Bu 
fedakarlıkla olabilecek bir şey” diye konuştu.

► ÇALIŞMALAR VİRÜS GELMEDEN BAŞLADI
Virüs Türkiye’ye gelmeden önce  

çalışmalara başladıklarını belirten  
Varank şunları söyledi: “Ülkemizin ihtiyaç 
duyabileceği ve bu virüsle mücadelede 
gereksinim arz eden ürünler ve malzemeler 
için planlamalarımızı çok sıkı bir biçimde 
yapmaya başladık. Bildiğiniz gibi bu virüsün en 
önemli özelliği akciğerlerde tutunması ve onları 
işlevsiz hale getirmesi. Bu hastalıkla mücadele 
edilebilmesi için en önemli araçlardan birinin 
yoğun bakım solunum cihazları olduğu  
tüm dünya tarafından anlaşılmış oldu.”

► ÜLKEMİZDE ÜRETEBİLİRİZ
Varank, yoğun bakım solunum cihazı 

ihtiyacını kısa sürede fark ederek Türkiye’de 
bu alanda yapılan çalışmaları araştırdıklarını 
belirterek, “Bakanlığımızın çok çeşitli 
destekleriyle ortaya çıkmış bir girişimcilik 
firması vardı, ismi Biosys. Bu firmanın yoğun 
bakım solunum cihazları ürettiğini tespit ettik. 
Bu cihazlar ancak pilot seviyede üretilmişti. 
Tüm Türkiye’de 12 tane üretildiğini ve bazı 
hastanelerde kullanıldığını belirledik. Bunun 
üzerine arkadaşlarımızla bir planlama yaptık  
ve dedik ki ‘Biz bu cihazları ülkemizde 
üretebiliriz.’ Böylece yola çıktık” dedi.

Varank: Sürece katılan 
herkes milli mücadele 
şuuruyla ‘Nefes’ oldu 

14 Günde yüZde 100 yerlİ solUnUm cİhaZı  
ürettİk
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► SIFIRDAN 
ÜRETİM HATTI 
KURULDU

Hızlıca Baykar ve 
Aselsan ile irtibata 
geçtiklerini, cihazların 
seri üretiminin 
gerçekleştirilmesi ve 
içindeki parçaların 
üretilmesi için 
yaptıkları görüşmeler 
sonucu firmaları 
biraraya getirdiklerini 
aktaran Varank şunları 
söyledi: “Burada 
özellikle Baykar’dan 
Selçuk Bayraktar’ın 
çok büyük desteği 
oldu. Bu işi sahiplendi 
ve cihazın seri üretimi 
için mühendislik 
çalışmalarını yaptık. 
Bu esnada da 
ülkemizin yine köklü sanayi kuruluşlarından Arçelik ile 
irtibata geçtik. Onlar da bu çalışmanın içinde olmayı  
kabul ettiler. Bunun hızlı ve seri üretimi için sıfırdan  
bir hat kuruldu ve bu hatta cihazlar üretilmeye başlandı.”

► TÜM DÜNYANIN PEŞİNE DÜŞTÜĞÜ CİHAZ
Bu 4 büyük firmanın yanında, özellikle KOBİ ölçeğindeki 

tedarikçilerin de projenin içinde yer aldığını anlatan Varank, 
“Örneğin bir kauçuk firmamız sadece bu aletlerde kullanılan 
contaların üretimi için fabrikasını açtı. Milli mücadele  
olarak adlandırabileceğimiz bu birliktelik neticesinde,  
14 gün gibi kısa bir sürede tüm dünyanın peşine düştüğü, 
hastaların tedavisinde en önemli sağlık aletlerinden birisi 
olan bu yoğun bakım solunum cihazının seri üretimini 
gerçekleştirmiş olduk” diye konuştu.

Varank, Türkiye’nin sağlık alanında çok önemli  
yatırımlar yaptığına dikkat çekerek, “Belki bizim bu cihaza bu 
süreçte hiç ihtiyacımız olmayacak. Çünkü altyapımız sağlam ama 
biz her hal ve şartta eğer ileride ihtiyacımız olursa diye 
bunları yerli ve milli olarak çok hızlı bir şekilde üretmiş 
olduk” dedi. Varank, cihazın seri üretiminin ihtiyaç 
halinde kullanılmak üzere başlatıldığını dile getirdi.

► CİHAZLARIN İHRACATINI DA YAPABİLİRİZ
Cihazların sadece Türkiye için üretilmediğini belirten 

Varank, “Biz bu cihazları aynı zamanda insanlık için 
ürettik. Cumhurbaşkanımız uygun görürse, bu cihazın 
ihracatı da yapılabilir. Çünkü dünya standartlarında 
bir alet ürettiğimize inanıyoruz.” dedi. ‘Milli Teknoloji 
Hamlesi’ kapsamında Türkiye’nin teknolojiyi sadece 
kullanan değil, teknolojiyi üreten bir ülke olmasını 
istediklerini vurgulayan Varank konuşmasına şöyle 
devam etti: “Bunun yolunun nereden geçtiği belli. 
Bu yol Ar-Ge’ye ve insana yatırım yapmak. Biz 
de Ar-Ge’ye ve bu çalışmaları gerçekleştirecek 
insana yatırım yapıyoruz. Girişimcilerimize yatırım 
yapıyoruz ve 18 yılda yaptığımız bu yatırımlar 
sayesinde gerçekten önemli bir noktaya geldik. Zaten 
savunma sanayisindeki başarılarımızı, özellikle son 
operasyonlarımızdan sonra bütün dünya konuşmaya 
başlamıştı. İşte biz bu yakaladığımız şuuru, bu anlayışı 
sanayinin bütün alanlarına yaymak istiyoruz.”

► ASELSAN MR CİHAZI GELİŞTİRİYOR
Varank, gelecek dönemde sağlık endüstrisi alanında ilave 

katma değer oluşturacak yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi 
için destekler vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bu alanda çok farklı 
politika enstrümanlarının bulunduğuna dikkati çeken Varank 
şunları kaydetti: “TÜBİTAK ile Ar-Ge’yi destekliyoruz. KOSGEB 
ile bunun yatırımını yapacakları teşvik etmeye çalışıyoruz. 
Kalkınma ajanslarımız yereldeki şirketleri bularak bunlara 
yatırım yapıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ar-Ge’ye olan 
destekleri sağlık alanında da devam edecek. Şu anda dünyada 
yine ses getireceğine inandığımız projelerimizin arkasından 
gidiyoruz. Mesela Aselsan yerli ve milli MR cihazı geliştirmek 
üzere. Bunlarla beraber yürüttüğümüz, üniversitelerimizin işin 
içine dahil olduğu projelerimiz var. Biz sağlık sektöründe de 
hem kendimize yeten hem de dünyaya çare olacak  
ülke konumuna önümüzdeki dönemde geleceğiz.”

Yerli solunum cihazları girişiminin ortakları 
Arçelik, Aselsan, Baykar ve Biosys yetkilileri 
tarafından İstanbul Başakşehir Şehir 
Hastanesi’ne teslim ettiler.

→
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HABER/KOVİD-19’A KARŞI ÜRETİM

Tekirdağ Valisi Yıldırım yerli solunum 
cihazı üreten Arçelik’i ziyaret etti

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı‘nın koronavirüs (Kovid -19) salgınına 

karşı ‘Yerli solunum cihazı üretelim’ çağrısına 
uyarak mekanik ventilatörleri (yerli solunum cihazı) 
üreten Arçelik A.Ş.’nin Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki (ÇOSB) üretim tesislerini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında bilgi veren Arçelik Genel 
Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, “Şu ana kadar 
200 tane ürettik ve 100 tanesini teslim ettik. 
500 tane de Nisan sonuna kadar ürettik. Mayıs 
sonuna kadar da 5000 tane üreteceğiz” dedi.

Yerli yoğun bakım solunum cihazı üretim 
ünitelerini gezen Vali Yıldırım, koronavirüs 
pandemisinin tedavisinde hayat kurtaran  
yerli solunum cihazını ürettikleri için Arçelik  
Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk’e  
ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Vali Yıldırım’ın inceleme gezisine ÇOSB  
Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan eşlik etti.

Çerkezköy Organize 
Sanayi Bölgesi’nin 

(ÇOSB) köklü 
kuruluşlarından Deva 
Holding A.Ş., KOVID-19’un 
tedavi protokolünde de 
yer alan 50.000 kutu 
ilaçla Sağlık Bakanlığı’na 
destek oldu. Konuyla ilgili 
bir açıklama yapan Deva Yönetim 
Kurulu Başkanı ve CEO’su Philipp 
Haas şunları söyledi: “Çin’de 
başlayan ve kısa sürede tüm 
dünyada hızla yayılan KOVID-19 
salgını, ülkemiz için de ciddi bir 
tehdit oluşturmaya devam ediyor. 
Salgınla ilgili endişe verici gelişmelere karşı hükümetimiz ve Sağlık 
Bakanlığımız önemli bir mücadele gösteriyor. Bu doğrultuda 
Deva olarak bir yandan Sağlık Bakanlığımızın koordinasyonunda 
alınan önlemleri titizlikle uygularken, diğer yandan bu süreçte 
ihtiyaç duyulan ilaç üretiminin kesintisiz devamını sağlamak üzere 
elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu süreçte COVID-19’un 
tedavi protokolünde de yer alan, 50.000 kutu ilaç sağlanmasında 

Sağlık Bakanlığı’mıza destek olurken, Boğaziçi Kolonyaları 
markamızla üretim kapasitemizin önemli bir bölümüyle 
dezenfektan ihtiyacı için sağlık çalışanlarımızın ve yaşlılarımızın 
yanında olduk. İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte, gece gündüz 
demeden büyük özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza 
minnettarız. Deva olarak biz de hastaların ihtiyaç duyduğu  
ilaçları üretmeye devam ederek bu sürece destek oluyoruz.”

Deva İlaç’tan 50 bin kutu destek

Philipp 
Haas
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Türkiye’nin ve ÇOSB’nin köklü ilaç 
firmalarından Koçak Farma İlaç ve 

Kimya Sanayi A.Ş. Kovid-19 ile  
mücadelede ilk yerli jenerik 
hidroksiklorokin sülfat içeren ürünü üretti.

Koçak Farma CEO’su ve Genel 
Müdürü Uzm. Dr. Hakan Koçak yaptığı 
açıklamada, “Kovid-19 pandemisi tedavi 
algoritmasında yer alan, ülkemizin ilk 
jenerik yerli üretim hidroksiklorokin 
sülfat etken maddeli “Korokin 200 
mg Tablet” ruhsatını alarak üretimine 
başladık. “Korokin 200 mg Tablet” in 
ilk üretimini Türk tıbbının kullanımına 
sunacağız. Ayrıca 300 bin doz 
“Korokin 200 mg Tablet” Kovid-
19 tedavisinde kullanılmak üzere 
Sağlık Bakanlığı’na bağışlanacak. 
Kovid-19 tedavi algoritmasında yer alan ve halen kullanımda 
olan “Azitromisin” etken maddeli tabletten 245 bin kutu üretip 
Sağlık Bakanlığı’na sunduk. 10 bin kutu da bağışladık. Hammadde 
teminine bağlı olarak üretim 1 milyon kutuyu bulacak” dedi.

Koçak açıklamasında şunları söyledi: “Kuruluşundan itibaren 

49 yıldır yenilikçi ve stratejik 
öneme sahip ilaçlarla halk 
sağlığına hizmet eden Koçak 
Farma, ülkemizin Kovid-19 
pandemisiyle mücadelesinde 
ilaç ve serum ihtiyacını 
dünyanın en önemli ilaç 
üretim yatırımlarından 
biri olan ve tamamen yerli 
sermayeli Çerkezköy OSB’deki 
tesisleri ve İstanbul serum 
üretim tesislerinde üreterek 
karşılayacaktır. Kovid-19 
salgınıyla mücadelede 
kılavuzların önerdiği ve 
hastaların ihtiyacı olan diğer 
hayati öneme sahip ilaçların ve 
serumların üretimini kesintisiz 

olarak sürdürüyoruz. Halen 100’e yakın çeşitte kanser ilacı 
üretiyoruz. Türkiye’de kullanılan her iki kutu kanser ilacından  
biri Çerkezköy tesislerimizde üretilmektedir. Biyoteknolojik 
ilaçların yanı sıra 600’ü aşkın ilaç üreten Koçak Farma, dışa 
bağımlılığı azaltarak halkın ilaca ulaşımını artırmıştır.”

Koçak Farma, Kovid-19’a karşı ilk  
yerli jenerik ilacın üretimine başladı

Koçak Farma 
CEO’su ve Genel 
Müdürü Uzm.  
Dr. Hakan Koçak

Pharmactive İlaç’tan sağlık çalışanları
için özel üretim, örnek destek

Çerkezköy 
Organize Sanayi 

Bölgesi’nin (ÇOSB) 
köklü firmalarından 
Pharmactive İlaç, özel 
olarak el antiseptiği 
üretip 55 bin adet birer 
litrelik ve 100 bin adet 60 
ml’lik el antiseptiklerini, 
koşulsuz destek olarak 
sağlık çalışanlarının 
kullanımına sundu. Firma 
ayrıca Türkiye’nin dört 
bir yanındaki sağlıkçılara 
içinde koruyucu gözlük, 
maske, eldiven, el 
antiseptiği ve koruyucu 
önlük bulunan 1.500 adet “Acil İhtiyaç Paketi” gönderdi.

Pharmactive İlaç, Korona virüsten kaynaklanan  
Kovid-19 salgınına karşı toplumsal dayanışmayı  
arttırmak ve sağlık çalışanlarına destek vermek  
amacıyla bir dizi karar alarak uygulamaya başladı.

► ACİL İHTİYAÇ PAKETİ
Pharmactive, içinde maske, eldiven, koruyucu gözlük, el 

antiseptiği ve koruyucu önlük bulunan 1.500 adet “Acil İhtiyaç 
Paketi”ni, herhangi bir talep beklemeden ve koşulsuz destek 
olarak Aile Sağlığı Merkezleri ve hastanelere gönderdi.

Bu adımın ardından 
Pharmactive, kendi 
fabrikasında Dünya Sağlık 
Örgütü’nün belirlediği 
standartlarda üreteceği el 
antiseptiklerini de koşulsuz 
destek olarak sağlık 
çalışanlarının kullanımına 
sundu. Yasal prosedürlerin 
tamamlanmasının ardından 
Pharmactive, sağlık 
çalışanları için ürettiği 55 bin 
adet birer litre ve 100 bin 
adet 60 ml el antiseptiğini 
yurt genelindeki hastane  
ve çeşitli sağlık  
merkezlerine ulaştırdı.

► ÖNCELİĞİMİZ SAĞLIK ÇALIŞANLARI
Pharmactive Yurtiçi Pazarlar ve Uluslararası Pazarlar Genel 

Müdürü Dr. Yalçın Yaşin, sağlık çalışanlarının çok ciddi ve 
önemli bir süreçte, canları pahasına en ön safta çalıştıklarına 
dikkat çekerek, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm 
ilgililerin sürecin en sağlıklı şekilde yürütülmesi için büyük 
çaba gösterdiklerini belirtti. Yaşin, Pharmactive olarak da bu 
çabalara koşulsuz destek ve katkıda bulunmak istediklerini 
belirtti. Pharmactive çalışanları, ellerindeki mesajlarla sağlık 
çalışanlarına teşekkür etti, ‘EVDA KAL’ mesajı verdi.

Pharmactive Yurtiçi 
Pazarlar ve Uluslararası 
Pazarlar Genel Müdürü 
Dr. Yalçın Yaşin.
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Çerkezköy Organize 
Sanayi Bölgesi’nin 

(ÇOSB) köklü 
kuruluşlarından Armasan 
Vakum Ambalaj San. ve 
Tic. Ltd. Şti., KOVID-19 
salgınıyla mücadelede 
yeni üretimlere başladı. 
Armasan, sağlık çalışanları 
için nefes alıp verirken 
“buğu” yapmayan  
siperlik üretti.

Sağlık çalışanları 
için hayati öneme sahip siperliğin üretilmeye 
başlanması memnuniyetle karşılandı. “Antifog” 
olarak adlandırılan ve nefes kaynaklı buğuyu 
önleyebilen siperliği şu anda günlük 20 bin  
olarak üreten firma, istendiği takdirde  
günlük 400 bin kapasiteye çıkabiliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Armasan Vakum 
Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Temel Mahmutoğlu  
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının talebi üzerine  
başladıkları siperlik üretimine devam ettiklerini söyledi.

Üretim açısından altyapılarının elverişli olduğunu ve 
kapasiteyi artırabilme kabiliyetine de sahip olduklarını ifade 
eden Mahmutoğlu şunları kaydetti:  “Hammadde ve montaj 
olarak ciddi bir tonaj kapasitemiz var. Şu anda seri üretime 

başladık, günlük 20 bin üretimimiz var fakat hammadde olarak  
400 bin seviyelerine çıkabiliyoruz. Özellikle ürettiğimizde 
kaliteye dikkat ettik. Antifog özelliği ile CE belgesi alarak bu 
maskelerimizi üretiyoruz. Antifog özelliği nefes alıp vermede 
siperlik önünde buğu yapmasını önlüyor. Çünkü kullanıcının 
önü buğudan dolayı kapanmamalı. Bu özellikli siperlik 
maskelerimizin üretimlerini aralıksız sürdürüyoruz.”

Armasan sağlık çalışanları için 
‘Buğu yapmayan siperlik üretti’

Temel 
Mahmutoğlu

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde (ÇOSB) 
faaliyet gösteren Cosmesa Kozmetik San. ve Tic. 

A.Ş. de, KOVID-19 salgını sürecinde ürün çeşitliliğini 
artırdı. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Cosmesa 
Kozmetik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 

Başkanı Telat Esa şunları söyledi: 
“Sektörde 20 yıllık profesyonel 
deneyimden sonra, 2016 yılında 
kurulan Cosmesa Kozmetik henüz 
4 yaşında yeni bir firma olmasına 
rağmen, ticaretin merdivenlerini 
hızlıca çıkmaya devam ediyor. 1.500 
metrekareliklik bir tesiste faaliyetine 
başlayan Cosmesa artan müşteri 
portföyü ve siparişleri nedeniyle 
yine bölgemizde 3.000 metrekarelik 
yeni tesisine taşındı. Yarattığı 
istihdam her geçen yıl artarak 90 
kişiye ulaştı. Ağırlıklı olarak özel 
markalı kozmetik ürünler üreten 
firmanın ürettiği ürünler Kanada’dan 

Vietnam’a kadar 40’ın üzerinde ülkeye ihraç 
ediliyor. Ayrıca yurtiçinde bilinen pekçok markanın 
üretimi de gerçekleştiriliyor. Yeni tesiste yapılan 
ilave yatırımlarla günlük 180.000 adetlik üretim 
kapasitesine ulaşıldı. Tesiste kolonya, parfüm, 
şampuan, duş jeli, sıvı sabun, losyon gibi ürünler 
üretilirken yeni yapılan krem üretim ve dolum 
yatırımı ile plastik tüp kremler de üretilmeye 
başlandı. Hedefimiz yurtiçi ve yurtdışı  
pazarlarında var olmak ve büyümek. Yakında  
e-ticaret üzerinden pazarlamalara başlayacağız.”

Cosmesa’dan kolonya ve el dezenfektanı
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Çerkezköy Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 

(ÇOSB) faaliyet göste-
ren, Özteks Fabricks 
Kumaşçılık San. ve Tic. 
A.Ş. yıkanabilir maske 
üretti. Koronavirüs 
pandemisiyle sağlık 
ürünleri ve koruyucu 
materyal ihtiyacı artan 
Türkiye’nin dört bir 
yanından tekstil firma-
sı, bu zorlu dönemde 
vatandaşların talebine 
yetişebilmek için gayret 
gösteriyor. Konuyla 
ilgili açıklama yapan 
Özteks Fabrics Yönetim 
Kurulu Başkanı Ömer 
Özen, üretime geçtikle-
ri maskenin en büyük özelliğinin  
yıkanabilmesi ve anti bakteriyel özelliğe 
sahip olması olduğunu belirterek,  
“Antibakteriyel kumaş üreterek maske 
imalatına da başladık. 50 yıkamaya dayanıklı 
maske üretmeyi başardık. Bir giyim  
malzemesi gibi düşünün, defalarca yıkana-
rak kullanılması mümkün” diye konuştu. 

Özen, yıkanabilir maske fikrinin çıkış 
sürecini şöyle anlattı: Biz, konfeksiyon 
imalatı yapan 10 yıllık bir tekstil firmasıyız. 
Koronavirüs sıkıntısı başgösterince bizler 
önce kumaş imal ettik. Sıkıntıyı en aza 
indirgeyecek ürünü üretmek için Ar-Ge 
sürecine girdik. Yaptığımız Ar-Ge’yle  
kumaşı antibakteriyel hale getirdik. Bu 
kumaştan da en gerekli ihtiyacımız olan 
maskeyi ürettik. Üretime devam ediyoruz. 
İmalatına yoğun bir şekilde çalışıyoruz.”

Firma sahibi Ömer Özen ürünün özellikle-
riyle ilgili de şu görüşlere yer verdi:  “Üret-

tiğimiz maske yüzümüzü kapatan bir parça 
olduğu için 30 derecede veya elde nazikçe 
yıkanabilir. Makinede yıkanırsa da gerekli 
hijyen sağlanacaktır. Biz ürünümüzü labora-
tuvar ortamında normal yıkama koşullarında 
test ettik. 20’nci yıkama neticesinde hala 

yüzde 88.8 antibakteriyel özelliğini koruyor. 
Testleri hızla gerçekleştirdik. Tüm müşterile-
rimize de bu sonuçları sunuyoruz. Yıkanabilir 
maske ile hem israftan kaçınılıyor, hem de 
antibakteriyel özelliği ile diğer maskelerden 
farklı olarak ekstra korunma imkanı sağlıyor.” 

Özteks Fabrics yıkanabilir maske üretti

Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölgesi’nin (ÇOSB) köklü 

kuruluşlarından, Atak Farma 
Kozmetik ve Kimya San. Tic. 
A.Ş. kendi Ar-Ge Merkezinde 
geliştirdiği formüllerle, 
coronavirüs salgınıyla mücadele 
çerçevesinde el dezenfektanı ve 
yüzey dezenfektanı üretti. 

Konuyla ilgili açıklama yapan 
Atak Farma yetkilileri şu görüşlere 
yer verdi: “Dünyanın ve ülkemizin 
de karşı karşıya kaldığı Kovid-19 
pandemisinden dolayı hepimiz 
zor bir süreçten geçmekteyiz. Çetin Group şirketler bünyesinde, 
kozmetik üretimi alanında faaliyet gösteren Atak Farma Kozmetik 
ailesi olarak içinde bulunduğumuz bu süreçte, Kovid-19 ile 

mücadele kapsamında ‘Sağlığımız 
için’ sloganıyla üretmeye devam 
ediyoruz. Hepimizin önceliklerinin 
ve tüketim ihtiyaçlarının değişiklik 
gösterdiği bu günlerde, Blue Ice 
markası ile Jel, Likit & Sprey El 
Dezenfektanı ve Yüzey Dezenfektan 
Spreylerimizin formüllerini Ar-Ge 
merkezimizde titizlikle çalıştık ve 
fabrika üretim planlamamızda 
ilk sırada üreterek tüketicimiz 
ile buluşturduk. Sağlık Bakanlığı 
izinli ve onaylı farklı gramajlarda 
yüzde 90 alkol dereceli yüzey 

dezenfektasyonları, yüzde 87 alkol dereceli el temizleme 
spreyleri, yine yüzde 70 alkollü ve aloe vera&gliserin içerikli el 
temizleme jelleri ürettiğimiz hijyen ürünleri arasında yer alıyor.”

Atak Farma’dan el ve yüzey temizleyeci

Özteks Fabrics  
Yönetim Kurulu  
Başkanı Ömer Özen
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HABER

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde 
(ÇOSB) faaliyet gösteren Türkiye’nin 

önemli ilaç firmalarından Koçak Farma İlaç 
ve Kimya San. A.Ş. tarafından Kapaklı’ya  
21 derslikli ortaokul yaptırılacak.

Okulun yapımı için valilik makamında 
düzenlenen protokol imza törenine 
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kapaklı 
Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, Kapaklı 
Belediye Başkanı Mustafa Çetin,  
İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan,  

Koçak Farma Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Koçak ve İlçe Milli Eğitim  
Müdürü İrfan Danışmaz katıldı. 

Protokol, Vali Yıldırım, Kapaklı 
Kaymakamı Hamitoğlu, Belediye Başkanı 
Çetin, İl Milli Eğitim Müdürü Ulusan ve 
Koçak Farma Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Koçak tarafından imzalandı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada 
şu görüşlere yer verildi: “21 derslikli 
ortaokulun inşaatına kısa sürede 

başlanılacak. Nüfusu hızla artan Kapaklı’da 
buna bağlı olarak gün geçtikçe derslik 
ihtiyacı da artıyor. Bu bağlamda Kapaklı’ya 
okul kazandırmak amacıyla hayırseverlerle 
yapılan görüşmeler neticesinde Koçak 
Farma Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Koçak tarafından Kapaklı’ya 21 derslikli 
ortaokul kazandırılacak. Nazmiye-Seyfettin 
Koçak Ortaokulunu ilçemize kazandıracak 
olan, Koçak Farma Yönetim Kurulu  
Başkanı Ender Koçak’a teşekkür ediyoruz.” 

Koçak Farma’dan 21 derslikli ortaokul

Çerkezköy 
Organize Sanayi 

Bölgesi’ndeki 
(ÇOSB) firmalarda 
dijital dönüşüm 
çalışmalarına katkı 
sağlamak amacıyla üç 
hafta olacak şekilde 
planlanan MBA  
eğitimi yapıldı.

7-8 Mart, 14-15 
Mart ve 21-22 Mart 
günlerinde yapılan 
üç haftalık çalışmanın ilk gününde “Endüstri 4.0 Teknolojileri–İş 
Modelleri” ve “Yapay Zeka”, ikinci gününde ise “Bulut Bilişim 
Sistemleri” ve “Robotik Süreç Otomasyonu” konularına 
yer verildi. Dijital Dönüşüm Mini MBA Eğitim Programında 
önümüzdeki günlerde “Eklemeli Üretim, Büyük Veri, Dijital 
İnovasyon, Siber Güvenlik, Artırılmış ve Sanal Gerçeklik, 
Nesnelerin İnterneti, Dijital Pazarlama ve Marka Yönetimi”  
konu başlıklarında eğitimlerin olacağı belirtildi. 

► EĞİTİMLER VİDEO KONFERANSLA DEVAM ETTİ
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (ÇOSB) firmalarda 

dijital dönüşüm çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla üç hafta 
şekilde planlanan MBA eğitimleri, KOVID-19 salgını nedeniyle 
ilk hafta yapılan eğitimlerin ardından ertelenmişti. Ertelemenin 
ardından eğitimler video konferans yöntemiyle tekrar yapıldı. 

Gün boyu süren eğitimlerde, Eğitmen Uğur Yurttaş tarafından 
‘Eklemeli Üretim’ eğitimi, Eğitmen Ergi Şener tarafından da 
‘Dijital İnovasyon, İş Modellerinin Dijitalleşmesi’ eğitimleri verildi. 
ÇOSB tarafından yapılan açıklamada, Dijital Dönüşüm Mini MBA 
Eğitimlerinin bu yöntemle tamamlandığı belirtildi. Eğitime katılan 
farklı sektörlerden oluşan katılımcılar bu denli kapsamlı bir 
eğitime katılmış olmaktan dolayı memnuniyetlerini ifade ettiler.

ÇOSB’de Dijital Dönüşüm Mini MBA Eğitimleri

Ender
Koçak
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VAHAP MUNYAR

Sadece 6 bin şirketin yaptırdığı 
‘ticari alacak sigortası’na buyurun 

Türkiye’de ilk COVID-19 vakasının çıktığı  
günlerde özel sağlık sigortası işlemlerimizi  

yürüten acentenin sahibi aradı:
● COVID-19, sağlık sigortaları kapsamında  

değil. Allah korusun, inşallah hiç ihtiyacınız 
olmaz ama sigorta şirketimiz COVID-19’u tüm 
sigortalılarımız için kapsama aldı.

Bu kararın detayını daha sonra görüntülü  
platform üzerinden sohbet ettiğim Türkiye Sigorta 
Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli’den öğrendim:

● 4 milyon özel sağlık sigortalısının  
yüzde 15’lik kısmı “tamamlayıcı” işlemi yaptırırken 
poliçeye özel şartlar ekletmişti. Ancak,  
pandeminin özel sağlık sigortası kapsamında 
olması söz konusu değildi. SARS’tan sonra 
dünyada pandemi riski kapsam dışı bırakılmıştı.

Sektör temsilcilerinin sürecin başladığı  
ilk günlerde konuyu tartışmaya açtığını belirtti:

● Şirketlerin büyük bölümü, “Poliçelerde  
olmasa da COVID-19’u kapsama alalım”  
görüşünde birleşti. Sadece reasürör ve  
uluslararası gruplar soru işaretleri yarattı.  
Derken şirketler sigortalılarına, “COVID-19’u da 
kapsama aldık” bildirimlerini yaptılar.

Başlangıçta sigorta şirketlerinin  
yüzde 80-85’nin bu adımı attığını kaydetti:

● Çok sürmeden yüzde 100’ü buldu.  
Üstelik bazı şirketler riski kendi üzerine aldı.

Bu kararın alınması sırasında  
risk hesabının da yapıldığını aktardı:

● Özel sağlık sigortası kapsamındakilerin 
tamamı COVID-19’dan dolayı hastaneye  
yatsa, 2.5 milyar liralık bir maliyetin gündeme 
gelmesinin söz konusu olduğu hesaplandı.

Ardından önümüzdeki dönemde yeni  
ürünlerin gündeme gelebileceğini bildirdi:

● Önümüzdeki dönemde kritik  
hastalıklar da kapsama girecek.

Sonra COVID-19 sürecinde birçok sektörde işlerin 
durmasıyla büyüyen “alacak sorunu”na dikkat çekti:

● KOBİ’lere yönelik “Devlet Destekli Ticari Alacak 
Sigortası” Haziran 2018’de devreye girdi. Ancak, 
bugüne kadar pek talep görmedi. Bu konuda ilk 
devreye girenler Güneş Sigorta ve Halk Sigorta 

GÖRÜŞ

Atilla
Benli
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Türkiye Sigorta Birliği (TSB) 
Başkanı Atilla Benli’ye “Devlet 
Destekli Ticari Alacak Sigortası”nın 
prim düzeyini sordum, yanıtladı:

● Sigorta primi her KOBİ’ye  
ve alacaklı olduğu tarafa  
göre değişiklik gösterir.  
Ortalama bir rakam vermek 
gerekirse, yüzde 1-1.25 gibi  
bir rakamdan bahsedebiliriz.

Ardından şu noktanın altını çizdi:
● “Alacak Sigortası” talebinde 

bulunan işletmenin vadeli 
satışlardan elde ettiği  
cirosuna göre alıcı başına  
750 bin liraya kadar teminat  
limiti sağlanıyor.

Vade seçeneklerini de sıraladı:
● Vade seçeneklerinde 120, 180 

ve 360 güne bir de 240 gün eklendi.

Sigorta primi yüzde 1-1.25 olur
oldu. 6 bin civarında 
poliçe oluştu. Yani, 
6 bin şirket alacağını 
sigortaladı.

Acentelerin ürünü 
anlamak ve satmak 
konusunda  
zorlandığının altını çizdi:

● Sektörümüzdeki 
oyuncular da reasürans 
konusunda sıkıntı 
olabileceği tedirginliği 
yaşayıp, ürüne  
yeterince odaklanmadı.

COVID-19 sürecinde 
alınan kararlar arasında 
“Alacak Sigortası”na 
dönük tereddütleri gideren 
adımlar olduğunu aktardı:

● Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi ile 
reasürans bacağı 
halledildi. Hazine de 
desteğini gösterdi. Yani, 
riskin neredeyse tamamı 
reasüre edilmiş duruma 
geldi. Yani, ödemede 
bir sıkıntı gündeme 
geldiğinde reasürans 
tarafından temin 
edilebilecek.

Bu süreçte atılan  
bir başka adımın da 
“Alacak Sigortası” 
kapsamının genişletilmesi 
olduğuna vurgu yaptı:

● “Devlet destekli Ticari 
Alacak Sigortası”  daha 
önce yıllık net satış 
hasılatı 25 milyon liranın 
altında olan küçük 
işletmeleri kapsıyordu. 
Bu dönemde rakam  
125 milyon liraya 
çıkarıldı. Böylece 
yelpaze genişlemiş oldu.

COVID-19 sürecinde 
hangi şirket sahibi, 
yöneticisi, iş dünyası 
örgütü başkanıyla 
konuşsam verdikleri  
ilk mesaj şöyle:

● Kimse ödeme 
yapmaya yanaşmıyor. 
Gücü olan da ödemeleri 
ağırdan alıyor.

Böyle dönemler için 
“Ticari Alacak Sigortası” 
can simidi olmaz mı?

Milli piyade tüfeği üretimi 65 bini geçti
Cumhurbaşkanlığı 

Savunma Sanayi 
Başkanı İsmail 
Demir, veriyi sosyal 
medyadan paylaştı:

● MKEK, 
Kalekalıp ve 
Sarsılmaz’ın toplam 
ürettiği 5.56 mm 
piyade tüfeği sayısı 
65 bini geçti.

Demir’in paylaştığı 
veriyi okuyunca 
Kale Grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Zeynep Bodur 
Okyay’la Temmuz 
2016’da Çan’da yaptığımız  
sohbeti anımsadım.

Okyay, sohbette milli piyade  
tüfeği konusunda şu mesajı verdi:

● Milli piyade tüfeği için  
15-16 milyon dolarlık yatırım  
yaptık. Üretim için yapılan ihalede  
15 bin adet pay alabildik.

Ardından sözü sohbete katılan 
Kale Grubu Teknik Bölümü Başkan 
Yardımcısı Nadi Köklü’ye bıraktı. 
Köklü, süreci özetledi:

● Milli piyade tüfeği tasarım  
görevi bize verilmişti. Tasarımın 
2 milyon dolara gerçekleşeceği 

öngörülmüştü. Süre de 26 aydı.  
Biz takvime uyduk. Bizim  
dışımızdaki nedenlerle 6 yılı buldu.

O günlerdeki üretim adetleri 
beklentilerini aktardı:

● Tasarım ihalesinin ilk 
gerçekleştiği dönemde 300 bin 
adetlik üretimden söz ediliyordu. 
Sonrasında 191 bin adetlik düzey 
çok konuşuldu. Ancak, üretim için ilk 
ihalede MKEK 20 bin, biz de 15 bin 
adetlik pay alabildik. Bu üretimin  
bize yaratacağı ciro 25 milyon lira.

Bu sohbetin ayrıntılarını Mart 2017’de 
Ankara’da ofisinde görüştüğüm İsmail 
Demir’e aktarınca şu yanıtı aldım:

● 35 bin adet, TSK’nın 2014 yılı için 
bildirdiği ihtiyaçtı. Yakın dönemde 10 
bin adetlik üretim için de Sarsılmaz 
devreye girdi. 2015-2016-2017  
yılları var. İhtiyaç 200 bini bulabilir.

2014 için 35 bin adetlik bildirimde 
bulunan TSK, 30 bin adeti de  
2015 için mi talep etti?

İsmail  
Demir

Zeynep  
Bodur  
Okyay
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OSBDER Başkanı 
Hilmi Uğurtaş: 
“Hesapta olmayan 
bir talep düşüşüyle 
karşı karşıyayız. Ne 
yazık ki, bu dönemin 
ne kadar süreceği, 
sadece salgının 
seyri, önlenmesi ve 
tedavi imkanlarının 
gelişimine bağlıdır. 
Yani ortada hiçbir 
finansal sistemin başa 
çıkamayacağı bir  
bilinmezlik vardır.”
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REEL SEKTÖR

→

OSBDER ve İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş:

Salgın sonrası çok ciddi bir
sıçramanın hazırlığını yapmalıyız
Organize Sanayi Bölgeleri 
Derneği ve İzmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi Başkanı 
Hilmi Uğurtaş, “Bu dönemde 
ekonomi için ilk adımda bu 
salgını en az kayıpla geçmenin, 
salgın sonrasında ise çok 
ciddi bir sıçrama yapmanın 
hazırlıkları yapılmalıdır. Bunun 
için de karar alıcılar ile reel 
sektörün, her konuda talep 
ettiğimiz gibi ortak çalışması  
ve belli bir sinerji içinde 
kararları ve uygulamaları 
oluşturması gereklidir” dedi.     

Organize Sanayi Bölgeleri Derneği 
(OSBDER) ve İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi (İAOSB) Başkanı Hilmi 

Uğurtaş, Kovid-19 salgınından etkilenen 
reel sektörün durumunu anlattı. Global 
Sanayici’nin sorularını yanıtlayan Uğurtaş, “Bu 
dönemde ekonomi için ilk adımda bu salgını 
en az kayıpla geçmenin, salgın sonrasında 
ise çok ciddi bir sıçrama yapmanın hazırlıkları 
yapılmalıdır. Bunun için de karar alıcılar ile reel 
sektörün ortak çalışması gereklidir” dedi.

- Sayın Uğurtaş dünyayı kasıp kavuran 
Korona virüs salgınının 10 Mart’ta ilk kez 
Türkiye’de can aldığı açıklandı. Ticaret ve 
sanayi kuruluşları da faaliyetlerini azalttı 
veya ara vermek zorunda kaldı. Bu tarihten 
itibaren devlet peş peşe destek paketleri 
açıkladı. Reel sektör açısından bu destek 
paketlerini değerlendirir misiniz? İvedi 
alınması gereken hangi önlemler var?

- Neredeyse son on yıldır yaşadığımız küre-

sel ekonomik ve finansal kriz, bu salgınla 
 yeni bir evreye geçti. İnsan sağlığı ve hayatını 
tehdit eden bu virüsün yarattığı korku, kısıt-
lama, yasaklama ve sosyo-kültürel travmalar, 
ekonomik yapı içindeki her unsura, her siste-
me sirayet etti. Özellikle de üretim alanlarına… 
Virüsle birlikte çok hızlı bir biçimde kısıtlanan 
ve içine kapanan hayat zinciri, beraberinde 
hiç hesapta olmayan büyüklükte bir talep 
düşüşüne neden oldu. İç talepte yaşanan bu 
şok, sınırların kapanmasıyla ihracata da aynı 
güçle yansıdı. Ve ne yazık ki, bu dönemin ne 
kadar süreceği, sadece salgının seyri, önlen-
mesi ve tedavi imkanlarının gelişimine bağlı-
dır. Yani ortada hiçbir finansal sistemin  
başa çıkamayacağı bir bilinmezlik vardır. 
► VATANDAŞ, İŞLETME VE  
KURUMLAR GÖZETİLMELİ

Böylesi bir dönemde korunması ve 
kollanması gereken; vatandaşlardan, 
işletmelere, kurum ve kuruluşlara uzanan çok 
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uzun bir liste vardır. Tüm bu toplumsal 
katmanların da koruyucu, kollayıcı ve 
düzenleyici olarak baktığı tek yapı devlettir. 
Kültürümüzde anıldığı gibi devletin bu 
anlarda ana-baba olması beklenmektedir. 

Devletlerin ise çok hızlı ve çok güçlü 
gelen bu kriz ortamı içinde işletmelerin 
nakit olanaklarını artıracak, istihdamlarını 
koruyacak ya da makul ölçülerde 
tutabilecek, mevcut kredileri ve ödemeleri 
öteleyebilecek, acil gereksinimler ve 
özellikle de birey yaşamı için gereken 
kaynakları sağlayacak tedbirleri 
geliştirmesi gereklidir. Bu hususta  
Türkiye var olan kaynakları ve 
zorlayabileceği imkanları içinde kamunun 
sağlayabileceği teşvik ve destekler 
hususunda hızla çalışmaktadır. Verilen bu 
desteklerin içerik veya miktar olarak yetip 
yetmeyeceği bir başka tartışma alanıdır.
► ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Örneğin, kısmi çalışma ödeneği  
pek çok işletmeye ve çalışanına 
umut olmuştur. Ancak bazı destek 
kararlarında öteleme ile tümüyle silme 
ya da ötelemelere faiz çalıştırılması gibi 
hususlarda farklı görüşler mevcuttur. 

Ancak Türkiye ekonomisinin, bu 
salgın öncesinde de global ekonomi 
ile birlikte çok sıkıntılı bir dönem 
yaşadığı ve dünyanın en kırılgan 
ekonomilerinden birine sahip olduğu da 
unutulmamalıdır. Bu dönemde ekonomi 
için ilk adımda bu salgını en az kayıpla 
geçmek, salgın sonrasında ise çok 
ciddi bir sıçrama yapmanın hazırlıkları 
yapılmalıdır. Bunun için de karar alıcılar 
ile reel sektörün, her konuda talep 
ettiğimiz gibi ortak çalışması ve belli bir 
sinerji içinde kararları ve uygulamaları 
oluşturması gereklidir. Bizim  
OSBDER olarak söylediğimiz ana 
vizyonumuz, çalışanlarımızın sağlık  
ve güvenliğinden taviz vermeden 
üretmeye devam etmektir.       
► MART AYINDA STOKA ÇALIŞTIK

- Kovid-19 salgını en çok 
hangi sektörleri etkiledi? Türkiye 
genelinde ve İAOSB’de ne kadar 
üretim gerilemesi yaşandı? Üretimin 
kesintisiz sürmesi için siz İAOSB’de ne 
gibi önlemler aldınız? Katılımcılarınıza 
ne gibi kolaylıklar sağladınız?

- Öncelikle salgının ilk ortaya çıkması 
döneminde oluşan korku ve tedirginlik 
nedeniyle tüm sektörler psikolojik olarak 
etkilendi. Özellikle ihracat bağlantılı 

başlamış olan üretimlerin teslimi 
konusunda özellikle Avrupa’dan gelen 
olumsuz geri dönüşler işletmelerimizi 
birdenbire stoka çalışır hale getirdi. 
Bundan dolayı Mart ayının ikinci yarısında 
üretimde düşüş daha az oranlarda oldu. 

Salgının büyümesi ve salgınla 
mücadelenin genişlemesi neticesinde 
insan yaşamında öncelikle aranan ürünler 
olan gıda, temizlik maddeleri, ilaç, kimya 
sanayi, tıbbi malzeme ve ekipmanlar 
gibi sektörlerde ciddi bir talep patlaması 
yaşandı. Bu sektörlerin dışında insan 
yaşamında ikincil grupta yer alan giyim, 
otomotiv, kozmetik vb. sektörler ise ya 
işletmelerini kapatma ya da kısa çalışma 
ödeneğini kullanmaya başladılar. Bu 
durum da bölgemizdeki bu sektörlerde 
ciddi üretim düşüşüne neden oldu. 

► BÖLGEMİZDE KİRALARI 3 AY ÖTELEDİK
Böyle bir dönemde doğal olarak 

sanayicilerimizin OSB yönetimi olarak 
bizlerden bazı talepleri oldu. Kendi iç 
karar mekanizmalarımız tarafından 
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1955 yılında İzmir’de doğdu, ilk, orta 
ve lise eğitimini İzmir’ de tamamladı. 
1978 yılında Ege Üniversitesi Tekstil 
Fakültesi Boya Terbiye Bölümü’nden 
birincilikle mezun oldu. 1978-1987 
yılları arasında tekstil sektöründe üst 
düzey yönetici olarak görev yaptı, 1987 
yılında tekstil yıkama ve boyama işleri 
konusunda kendi fabrikasını kurdu. 
Şirketi Özgün Boya, tamamen yurtdışına 
ihraç edilen blue-jean giysilerin 
yıkamasını ve boyamasını yapıyor. 

İlk Genel Kurulunu 2003 yılında 
gerçekleştiren İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi’nde (İAOSB) Yönetim 
Kurulu Başkanı seçilen Uğurtaş, 
sonuncusu 2019 yılında gerçekleşen 
9. Genel Kurulda da sanayicilerin 
desteğini alarak Yönetim Kurulu 
Başkanı seçildi. Hilmi Uğurtaş,  
halen Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclis Üyeliği ve kurucusu  
olduğu OSBDER Yönetim Kurulu  
Başkanlığı görevlerini yürütüyor.

HİLMİ UĞURTAŞ KİMDİR?
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üretilebilen ve kendi 
finansal imkanlarımızın 
elverdiği hususlarda 
bazı kararlar aldık. 
Bölgemiz kiracılarından 
alınan kiraları 3 ay 
öteledik. Bölgemiz 
imkanlarıyla tüm ortak 
kullanım alanlarında 
dezenfektasyon 
çalışması yaptık. 
Valilik ile birlikte 
maske dağıtımı yaptık. 
Bölgemizde makine parkı 
ve teknolojisi uygun olan 
firmalarımız koruyucu 
ekipman üretmeye 
başladılar. Kamu 
tarafından açıklanan 
tedbir, destek ve teşvik 
bilgilerini katılımcılarımız 
ile paylaşarak onların 
gelişmelerden ivedilikle 
haberdar olmalarını ve 
bunlardan faydalanmala-
rını sağlama hususunda 
yönlendirici olduk.

► ELEKTRİK VE DOĞALGAZDA  
DESTEK MEKANİZMASI GEREK

Bu noktada en çok zorlandığımız 
konu ise bölgemiz tarafından sanayi 
tesislerimize sağlanan elektrik, doğalgaz 
gibi temel girdilerin ödemelerinin 
ötelenmesine dair taleplere vermek 
zorunda kaldığımız olumsuz yanıtlar 
olmuştur. Şu unutulmamalıdır; bizler 
elektrik, doğalgaz, su gibi temel girdileri 
tedarik ederek, sanayicimizin kullanımına 
sunmaktayız. Bizim tedarikçilerimiz 
ödeme gibi konularda OSB’lere bir destek 
mekanizması oluşturmadıkları takdirde, 
OSB’lerin bu yüksek tutarlardaki ödemeleri 
finanse etme gücü ne yazık ki yoktur.     
► MÜCBİR SEBEP LİSTESİ GENİŞLETİLMELİ         

- 17 sektör ‘mücbir sebep’ kapsamına 
alındı. Bu kapsama alınmayan 
sektörler kendilerinin mağdur edildiğini 
açıkladılar. ‘Mücbir sebep’ uygulaması 
hakkında neler söyleyeceksiniz?

- Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi 
içinde ilan edilen mücbir sebep hali 
kapsamında değerlendirilecek sektörler 
çalışmasının yayınlandığı anda, en çok 
etkilediği düşünülen sektörleri kapsadığını 
gördük. Ancak bizce eksik kalan husus ilk 
şokla yapılan değerlendirmenin bilahare 
tekrar yapılarak, listenin genişletilmesi 

gerektiğidir. Bugün pazar mekanizmasının 
allak bullak olduğu bir ortamda, her iş 
kolunun, mesleğin ve sektörün birbiriyle 
dolaylı ya da direk bir bağı vardır.

Alınan her destek kararı, o an 
doğrudur. Elbette faydası vardır. Ancak 
alınan bu kararların elde edilen bilgi ve 
piyasa görünümüne göre güncellenmesi 
hususunda, çalışan ve dinamik bir yapının 
kurulması da gereklidir. Bu nedenle kısa  
ve öz olarak mücbir sebep kapsamının 
daha genişletilmesi faydalı olacaktır.    

► YAĞMURDA ŞEMSİYE  
TUTMAYANI UNUTMAYACAĞIZ

- Banka kredilerine erişimde ve  
kredi ötelemelerinde reel sektör bir 
sorunla karşılaştı mı? Bankaların  
kredi olanaklarını reel sektöre tam 
olarak açmadığı bizzat reel sektör 
temsilcileri ve hükümet düzeyinde 
dillendirildi. Bankaların bu tavrına  
karşı değerlendirmeleriniz nelerdir?

- Şu bir gerçek ki böyle olmasının 
doğruluğu tartışılsa da kamunun  
emir-komuta zinciri içinde yer alan  
kamu bankaları, hükümet tarafından 
alınan kararlara, açıklanan destek  
ve teşviklere çok hızlı bir biçimde 
karşılık verdiler. Sistemleri ve 
uygulamaları içinde ortaya çıkan sıkıntı 
ve arızaları çok daha çabuk çözdüler. 

zorlandığımız konu ise bölgemiz tarafından sanayi tesislerimize sağlanan 
elektrik, doğalgaz gibi temel girdilerin ödemelerinin ötelenmesine dair 

katılımcılarımızdan gelen taleplere vermek zorunda kaldığımız olumsuz 
yanıtlar olmuştur. Şu unutulmamalıdır; bizler elektrik, doğalgaz, su gibi  
temel girdileri tedarik ederek, sanayicimizin kullanımına sunmaktayız. 

→
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Özel sektör bankaları 
ise, salgının ve yaratacağı 
tahribatın tedirginliğini yaşadı. 
Üst ve orta düzey yöneticiler 
kar amacı ile sosyal amaçlar ve 
görevler arasında sıkıştı kaldı. 
Özel sektör bankacılığında 
yapılacak hataların, yaşanacak 
kayıpların bedelini ödeme 
korkusu, onların yavaş 
kalmasına neden oldu. Ancak 
özel sektör bankalarının da şu 
iki şeyi unutmaması gerekir. 
İlki, eğer reel sektör ayakta  
kalırsa bankaların da bir 
geleceği olacaktır. Diğeri 
ise, yağmurlu havada kimin 
şemsiye tuttuğu, kimin  
tutmadığı da kolay 
unutulmayacaktır.       
► PANİĞE KAPILMADAN  
PLAN YAPMALIYIZ

- Korona krizinin  
ekonomide yarattığı tahribat 
nasıl aşılır? OSBDER olarak 
krizden çıkış konusunda 
izlenecek yol haritası 
konusunda neler önerirsiniz?

- Bu tür dönemlerde işletmelerimize 
en çok zarar verecek duygu paniktir. Bu 
dönemi en az zararla geçmenin tek yolu 
sakin kalarak; akıllı, sağduyulu, olumlu 
düşünerek objektif değerlendirmeler 
yapabilmektir. Kriz dönemindeki 
dalgalanmalara doğru reaksiyonlar 
gösterirken, kriz sonrasında oluşacak 
üretim toparlanması ve yeni piyasa 
yapılarına hazırlık yapmak zorundayız.  
Bu dönemde bir yandan sağlanan  
destek, teşvik ve diğer imkanları  
takip ederek, nakit döngümüzü  
devam ettirmenin, istihdamımızı 
korumanın yollarına bakmalıyız. 
► GELECEĞE HAZIRLANMALIYIZ

Diğer yandan ise insan, sermaye, 
teknoloji, pazar gücümüz ve yapımız  
gibi tüm envanterimizi değerlendirmeliyiz. 
Ayrıca, tedarik zincirlerimizi, lojistik 
planlamalarımızı, esnek üretim ve verimlilik 
modellerimizi gözden geçirmeliyiz. İşletme 
içinde iletişim kanallarını geliştirerek, bilgi 
paylaşımını ve dayanışmayı artırmalıyız. 
Teknolojik hedeflerimizi revize etmeli, 
yönetim alanında yeni yapılanmalar ve 
çözüm odakları oluşturmalıyız. Kısacası bu 
sürecin bir yandan hayatta kalırken  
bir yandan da geleceğe hazır olmanın 
dönemi olduğu unutulmamalıdır. 

► İŞBİRLİĞİ VE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ
Bizler OSBDER olarak, OSB’lerin karşı-

lıklı işbirliği ve dayanışma ruhunun en üst 
düzeye taşınması hususunda içtenlikle 
gayret ediyoruz. Güçlü bir iletişim ağı  
içindeyiz. OSB’lerin bu dönemi el ele ve 
güç birliği içinde geçirmesi için gereken 
tedbirler ve oluşturulmasında fayda gördü-
ğümüz mekanizmalarla ilgili görüş ve talep-
lerimizi gerek kamuda gerekse reel sektör 
içindeki ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla 
paylaşıyoruz. Yapılan her doğru ve iyi  
şeyin arkasındayız. Gördüğümüz eksiklikle-
ri de dile getirmeye devam ediyoruz.          

► SAĞLIK ÇALIŞANLARINA  
ŞÜKRAN DUYUYORUZ

Son olarak şunları da belirtmek isterim 
ki bu salgın esnasında kaybettiğimiz tüm 
insanların acısını içimizde hissediyoruz. En 
içten iyi dileklerimizle hastalıkla mücadele 
edenlerin yanındayız. Bu dönemde yanı-
mızda olan başta sağlık çalışanlarımız ol-
mak üzere, sürece katkı koyan her sektöre, 
her bireye şükranlarımızı sunuyoruz.

İçinde bulunduğumuz zorlu durumu bili-
yor ve gelecekte karşımıza çıkacak sorun-
ları öngörebiliyoruz. Ancak umutlu olmak, 
bu umudu yaymak ve herkesle paylaşmak 
zorundayız. Biz sanayiciler de çalışanlarımı-
zın sağlığını koruma odaklı önceliklerimiz ile 
birlikte, üretme ve çalışma azmi içindeyiz. ●

Türkiye var olan kaynakları ve zorlayabileceği imkanları 
içinde kamunun sağlayabileceği teşvik ve destekler hususunda 

hızla çalışmaktadır” diyen Uğurtaş, “Bizim OSBDER olarak 
söylediğimiz ana vizyonumuz, çalışanlarımızın sağlık  
ve güvenliğinden taviz vermeden üretmeye devam etmektir.
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CELAL TOPRAK

İnsanlık bu virüsü yenecek. Ben de böyle düşünenler 
arasındayım. Peki sonrasında ne olacak. İşte o önemli. 
Virüs sonrasına ilişkin Türkiye açısından güzel günler 

mesajları veriliyor. Bunun gerekçesi olarak da Türkiye 
İhracatçılar Meclisi’nin önemli isimlerden Fatih Bilici’nin  
şu değerlendirmesi ortak görüş olarak sunulabilir:

- Bir kere dünyanın en büyük üretim merkezi olan 
Çin eski ağırlığını yitirecek. Yeni ve alternatif üretim 
merkezleri ortaya çıkacak. İşte Türkiye yeni üretim 
merkezlerinden biri olmaya bu nedenle aday…

Bilici’nin bu tespiti genel kabul görüyor ve otomotivden 
tekstile, tarımdan sağlığa sektör sektör bunun analizleri 
yapılıyor. Güvenilir Ürün Platformu da bu analizler için  
tarım ve gıda sektörlerinin önde gelen isimleri ile bir  
ortak akıl buluşması  gerçekleştirdi. Buluşmaya katılan  
bazı isimlerle görüşme şansımız oldu. Sohbet ettik.

Sektörün önde gelen isimleri tarım ve ona bağlı  
olarak gıdada dünyanın üretim merkezi olmak için 
Türkiye’nin  önünde büyük fırsatlar olduğunu ortaya  
koydu. Bu ortak görüş olarak ortaya çıktı. Yine bu  
noktada Tarım Bakanlığı’na büyük görev düştüğü  
görüşünde de herkes buluştu. Sektörün bütün  
kesimleri bakanlıktan önderlik beklediklerini söylediler.

Ve ilk önderliğin ekim işinde atıldığı söylendi.  
TÜRKTOB Başkanı Savaş Akcan bu  
gelişmeye ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

- Tarım Bakanlığı yazlık ekim için yüzde 75  
tohum desteği kampanyası başlattı. Bu destek  
buğday, mercimek ve kuru fasulye ekimi için  
kıymetli bir başlangıç. Şimdi sıra çiftçinin  
tarlaya ulaşmasını kolaylaştırmakta…

Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru da aynı  
konuya dikkat çekti ve uyarıyı bir tık öteye taşıdı:

- Bu günler özellikle meyve ve sebzeyi kaliteli şekilde 
elde edebilmek için önemli… Bakımların aralıksız olarak 
yapılması gerekiyor. Bana göre en önemli konu çiftçi 
ve mevsimlik işçilerimizi tarlaya sağlıklı bir şekilde 
ulaştırabilmek, bunu yapamazsak sonuçlarını  
Ağustos-Eylül ayından itibaren düşük verimle görürüz.

Üretim merkezi olmak adına tarladan gelen uyarılar 
böyle… Peki fabrikadan gelen uyarılar var mı?  
Tarlayı başarırsak iş fabrikalara gelecek… Mesela  
Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı  
Abdulkadir Külahçıoğlu dünyaya makarna  
satmak için çalışmalar yaptıklarını hatırlatıyor.

Aynı şeyi uzun süre Meyve Suyu Üreticileri Derneği 

Başkanlığını yapan Aroma’nın sahibi Mahmut Atom 
Duruk da ifade ediyor ve inovatif ürünler sayesinde dünya 
pazarında çok etkin olmaya hedeflediklerini söylüyor.

Helvacızade ve Zade Vital Ceo’su Mevlüt  
Büyükhelvacıgil olaya daha da üst boyuta taşıyor ve diyor ki:

- Topraklarımızın bize sunduğu çeşitliliği iyi 
değerlendirebilmemiz ve bu kıymetlerimizin mutlaka 
korunması gerek.  Özellikle organik tarım ve iyi tarım 
uygulamalarını çok iyi yapabiliyor olmamız lazım.  
Biz bunun hazırlıklarını yaptık. Gelecek de  
dünya bu tür ürünlere yönelecek.

Bütün bunların yapılması için gerekli teknolojik  
altyapı da oluştu. Türkiye’nin artık dünyada da yazılım  
satan şirketi Başarsoft tarım ile ilgili de önemli adımlar  
attı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı  
Alim Küçükpehlivan son çalışmayı şöyle özetliyor:

- Artık uydudan takip ederek sulama ve  
ilaçlama ihtiyaçlarını dronlarla yapabiliyoruz.

Yeni üretim merkezi olmak için un ve şeker mevcut… 
Bunu destekleyen bir de başka unsur var. Dünyaya 
satmadan önce bu ürünlerin iç pazarda tüketilmesi  
çok önemli. Çiftçiye alım mesajı verilmeli. Peki alım  
işi sadece devletin mi… Ya da TMO’nun ellerinde mi… 
Kesinlikle hayır... Özel sektör bu konuda çok duyarlı...

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz bildiğiniz  
gibi aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan 
Yardımcısı… Ve Kopuz bu konudaki net konuşuyor:

- Kimsenin elinde ürün kalmaz.  
Biz bu konuda gerekli adımları atarız.

Benzer bir açıklama İstanbul Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Ahmet Özer’den geliyor:

- Eksinler diksinler biz bütün ürünleri almaya hazırız.
Ahmet Özer Türkiye’nin en büyük toptancılarından  

biri… Benzer bir açıklamayı Dinçer Bakliyat  
Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Dinçer de yapıyor.

Yani un ve şekere böylece su desteği de verilmiş  
oluyor. Bu durumda iş dünya pazarlarına açılmakta.  
Bunun için Türkiye’nin çok iyi bir ihracatçı ordusu var.  
Yani helva ortaya çıktıktan sonra iç pazarda  
alıcısı hazır. Dünyaya satmak da ihracatçının işi…

Yani işe önce ekilmedik bir karış toprak bırakmayarak 
başlamak gerekiyor. Bunun satışı ile ilgili bir sorun 
olmayacağı kesin. Ekilirken, işlenirken ve tüketiciye 
ulaşırken sağlanacak istihdam da belki büyüyen işsizler 
ordusunun küçülmesini sağlayacak en önemli önlem olacak. 
Belki bir gün de köye geri dönüşü ya da tersine göçü işleriz.

YORUM

Ekonomi Gazetecileri  
Derneği Başkanı

Tarım ve gıdada dünyanın üretim 
merkezi olmak mümkün mü?  
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Kovid-19 kapsamında açıklanan 
kararlar, teşvikler ve tedbirler

► Dahilde İşleme Rejiminde Ek Süre İmkanı
Korona virüs (KOVİD-19)  salgını durumu Dâhilde İşleme 

Rejimi kapsamında mücbir sebep olarak tanındı. Dâhilde İşleme 
İzin Belgesi/İzni ile İhracat Sayılan Satış ve Teslim için alınan  
D3 Belgesi sahibi ihracatçıların taahhütlerini yerine getirmelerini 
sağlamak amacıyla en geç belge süresi sonundan itibaren belge 
için üç (3) ay içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne, izin için ise  
bir (1) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine müracaat edilmiş 
olması halinde 6 ay ek süre imkânı getirildi. Söz konusu 
uygulama 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacak.
► Belgesiz İhracat Kredi Ve Vergi Resim Harç 
İstisnası Belgesi (Vrhib) Kapsamında Ek Süre İmkânı

Korona virüs (KOVİD-19)  salgını durumu belgesiz ihracat 
kredi ve vergi resim harç istisnası belgesi (VRHİB) kapsamında 
mücbir sebep olarak kabul edildi. Belgesiz ihracat kredisi 
kapsamında en geç kredinin istisnadan yararlanma süresinin 
sonunu takip eden 1 (bir) ay içerisinde ilgili bankaya, vergi 
resim harç istisnası belgesi (VRHİB) kapsamında en geç belge 
süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Ticaret Bakanlığına 
başvurulması halinde 12 ay ek süre imkânı getirildi. Söz konusu 
uygulama 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacak.

Firmaların mağdur olmasını önlemek amacıyla; 31/03/2020 
tarihli Bakanlık Makamı onayı ile 31/12/2019 tarihinden sonra 
düzenlenecek olan vergi resim harç istisnası belgelerine ilişkin 
iş ve işlemlerin, 30/06/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar 
fiziksel ortamda da tekemmül ettirilebilmesi kararlaştırıldı.
► Hariçte İşleme Rejimi Kapsamında Ek Süre İmkânı

Koronavirüs (KOVİD 19)  salgını 
durumu Hariçte İşleme Rejimi 
kapsamında mücbir sebep olarak 
kabul edilmiş olup hariçte işleme 
izin belgelerine/izinlerine, en 
geç belge/izin süresi sonundan 
itibaren bir (1) ay içerisinde 
müracaat edilmiş olması halinde, 
6 (altı) aya kadar ek süre 
verilmesi imkânı getirildi. Söz 
konusu uygulama 31 Aralık 2020 
tarihine kadar geçerli olacak.

Firmaların mağdur olmasını önlemek amacıyla; 31/03/2020 
tarihli Bakanlık Makamı onayı ile 31/12/2019 tarihinden sonra 
düzenlenecek olan vergi resim harç istisnası belgelerine ilişkin 
iş ve işlemlerin, 30/06/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar 
fiziksel ortamda da tekemmül ettirilebilmesi kararlaştırıldı.

► Maske-Tulum-Sıvı Geçirmez Önlük-Gözlük- 
Eldiven İhracatında Ön İzin Uygulaması

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında piyasa-
ya arz edilen “koruyucu maske (gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli 
maskeler)”, “tulum (koruyucu iş elbisesi)”, “sıvı geçirmez önlük 

(kimyasallara karşı kullanılan 
koruyucu önlükler)”, “gözlük 
(koruyucu gözlükler)” ile Tıbbi 
Cihaz Yönetmeliği kapsamında 
piyasaya arz edilen “tıbbi ve cer-
rahi maske” ve “tıbbi steril/non-
steril eldivenlerin” Türkiye İlaç ve 
Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ön iznine 
bağlanmasına ilişkin “İhracı 
Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara 
İlişkin Tebliğ (İhracat:96/31)’de 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
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Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından ilk tespit edilen 
Korona virüs vakası 10 Mart 2020’de açıkladı. Virüse 
bağlı ilk ölümün 15 Mart 2020’de gerçekleşmesinin 
ardından önlemler peş peşe alınmaya başlandı. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Alınan 
tedbirlerden etkilenen tüm kesimler için destek 
programları hazırladık. Hizmete sunduğumuz finansman 
ve sosyal destek paketlerinin tutarı 200 milyar lirayı aştı. 
Sosyal yardımlardan yararlanma hakkı olanlara ilave 

nakdi yardımlar yaptık. İlk iki sosyal destek programıyla 
4 milyon 400 bin vatandaşımıza biner lira nakdi yardımda 
bulunduk. Çok daha kapsamlı olan üçüncü sosyal destek 
programıyla bütün bunlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor. 
Biz Bize Yeteriz kampanyamızda ise 1 milyar 910 milyon 
lira bağış mevcut” dedi. Hükümet tarafından Kovid-19 
salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisini  
azaltmak için reel sektörü korumak amacıyla hazırlanan 
tüm finansal destek paketleri ve alınan önlemler şöyle:

Alınan önlemler  
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından açıklandı.
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(İhracat 2020/4) 4 Mart 2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu itibarla, mezkûr 
Tebliğler kapsamında yer alan yukarıdaki ürünlerin ihracatı, 
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun  
ön iznine tabi olup, ihracatçı firmalar tarafından ihracat  
aşamasında Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz  
Kurumuna başvuruda bulunularak izin alınması gerekiyor.
► Ventilatör, Ecmo, Oksijen Konsantratörü, Ventilasyon 
Sarfları, Hasta devreleri (Anestezi/Ventilator devresi), 
IV Kanül, Entübasyon Tüpleri, Yoğun Bakım Monitörleri” 
ihracatında ön izin uygulamasına son verildi

Koronavirüs salgını-
na karşı mücadelesin-
de gelinen aşamada, 
02.05.2020 tarihli Resmi 
Gazetede yapılan Tebliğ 
değişikliği ile “Ventilatör, 
Ecmo, Oksijen Konsantra-
törü, Ventilasyon Sarfları, 
Hasta devreleri (Anes-
tezi/Ventilator devresi), IV Kanül, Entübasyon Tüpleri, Yoğun 
Bakım Monitörleri”nin ihracatı için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu’nun ön iznine bağlanması düzenlemesine son verildi.
► Dezenfektan, Kolonya, Hidrojen Peroksit ve Etil 
Alkol ihracatında kayıt ve izin uygulamasına son verildi

18/03/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “İhracı 
Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: İhracat 
2006/7) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/5)” 
düzenlemesi çerçevesinde, koronavirüs salgınının ülkemiz 
genelinde yayılması durumunda, koronavirüs tehdidine karşı 
hazırlıksız kalınmamasını teminen, söz konusu virüsten 
korunmak noktasında önem arz eden, Dezenfektan, Kolonya, 
Hidrojen Peroksit ve Etil Alkol ürünlerinin ihracatı kayıt altına 
alınmış ve kayıt verilebilmesi için Ticaret Bakanlığı onayının 
alınması zorunlu kılınmıştı. 02.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan Tebliğ değişikliği ile Dezenfektan, Kolonya, 
Hidrojen Peroksit ve Etil Alkol ürünlerinin ihracatı için kayıt ve 
Bakanlığımızdan onay alınması uygulamasına son verildi.
► Tek kullanımlık tıbbi maskelerdeki  
İlave Gümrük Vergisi (İGV) kaldırıldı 

Tek kullanımlık tıbbi maskelerde  yüzde 20 olarak 
uygulanan ilave gümrük vergisi (İGV) kaldırıldı. 25/03/2020 
tarih ve 31079 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İthalat 
Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 2286) kapsamında, 
ortaya çıkması muhtemel ihtiyacın karşılanması ve arz 
güvenliğinin devamını sağlanması amaçlandı.
► Solunum cihazlarına uygulanan ilave gümrük 
vergisi (İGV) kaldırıldı 

Solunum cihazlarına 
yüzde 13 olarak uygulanan 
ilave gümrük vergisi (İGV) 
kaldırılmıştır. 25/03/2020 
tarih ve 31079 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanan 
İthalat Rejimi Kararına 
Ek Kararda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı (Karar Sayısı: 2285) 

kapsamında, ortaya çıkması muhtemel ihtiyacın karşılanması  
ve arz güvenliğinin devamını sağlayabilmek amaçlandı.
► Kolonya ve dezenfektan üretiminde hammadde 
olarak kullanılan dökme etil alkol ithalatında 
uygulanan gümrük vergisi kolonya ve  
dezenfektan üreten sanayiciler için sıfırlandı

Kolonya ve dezenfektan üretiminde hammadde  
olarak kullanılan dökme etil alkol ithalatında hali  
hazırda  yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisi  
kolonya ve dezenfektan üreten sanayiciler için sıfırlandı.
► Ekmek mayası üreten sanayiciler için nihai 
kullanım ibraz etmeleri kaydıyla melas  
ithalatında hali hazırda yüzde 31,5 olarak uygulanan 
gümrük vergisi yüzde 0 seviyesine indirildi

03/04/2020 tarihli ve 31088 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
02/04/2020 tarihli ve 2348 sayılı 
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 
kapsamında, gıdalarda arz güvenliği 
ve fiyat istikrarını sağlamak 
amacıyla ekmek mayası üreten 
sanayiciler için nihai kullanım ibraz 
etmeleri kaydıyla melas ithalatında 
hali hazırda yüzde 31.5 olarak 
uygulanan gümrük vergisi  
yüzde 0 seviyesine indirildi.
► Demir-Çelik Ürünlerinde Gümrük Vergileri Artırıldı

KOVID-19 pandemisi kapsamında dünya genelinde yaşanan 
talep düşüklüğüne bağlı olarak son dönemde oluşan arz 
fazlasına bağlı düşük fiyatlı ithalat baskısı riskine karşı ülkemiz 
demir çelik sanayinde üretim ve istihdamın koruması amacıyla 
slab ve kütük, yassı hadde mamulleri, alaşımlı ürünler, profiller 
ve paslanmaz 
sac gibi demir 
çelik ürünlerinde 
uygulanan 
gümrük vergileri 
15.07.2020 
tarihine kadar 
geçici olarak 
arttırıldı. 
► Çeşitli Plastikten Eşya, Demir-Çelik Ürünleri Ve 
Çeşitli Aletler, Mobilya, Ev Cihazları ile bazı Muhtelif 
Eşyaların İthalatında İlave Gümrük Vergisi Uygulandı

Ülkemizde üretim yapan firmalarımızın ekonomimize sağ-
ladıkları katkı ve sağladıkları istihdam dikkate alınarak yerli 
üreticilerin ithalat baskısına karşı korunması amacıyla uluslara-
rası ve ikili anlaşmalardan doğan yükümlülükler de göz önünde 
bulundurularak kauçuk iplikler, tutkallar, plastik plaka/levhalar, 
demir veya çelikten vidalar, plastik ve metal düğmeler, bazı 
kaynak telleri, kağıt kesme makinaları, hava perdeleri, trans-
formatörler, redresörler, sesli işaret cihazları, kesintisiz güç 
kaynakları, hoparlörler, röleler, multimetreler, saatler, kronomet-
reler, aydınlatma cihazları aksam ve parçaları, hidrolik presler, 
video konsolları, bayram ve karnaval eşyası, sirk eşyası, çıtçıtlar 
ve bunların aksamları, golf sopaları ve açık hava oyunlarına 
mahsus eşyaya ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırıldı.
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► Tekstil Konfeksiyon 
Ürünlerinde Bazı Tercihli Ülke 
Grupları için düşük oranda 
uygulanan İlave Gümrük 
Vergileri Diğer Ülkeler 
Seviyesine Yükseltildi

Dünya genelinde yaşanan 
talep düşüklüğüne bağlı 
olarak son dönemde oluşan 
muhtemel arz fazlasına bağlı 
düşük fiyatlı ithalat baskısı 
riskine karşı ülkemiz tekstil ve 
konfeksiyon sektörünü daha 
etkin şekilde korumak amacıyla bazı tercihli ülke grupları  
için düşük oranda uygulanan İlave Gümrük Vergileri (İGV) 
Resmi Gazete’de yayımlan 2423 sayılı Karar ile daha  
yüksek İGV uygulanan “Diğer Ülkeler” seviyesine çıkartıldı.
► Maden, metal, kimyasallar, plastik, kağıt, demir-
çelik, metaller, elektrik ve elektronik eşya, makine, 
taşıtlar, mobilya, aydınlatma ürün gruplarının 
ithalatında İlave Gümrük Vergisi Uygulandı

Dünya genelinde yaşanan talep düşüklüğüne bağlı olarak 
son dönemde oluşan muhtemel arz fazlasına bağlı düşük fiyatlı 
ithalat baskısı riskine karşı yerli üretimimizin korunmasını 
teminen kimyasallar, plastik, kağıt, taklit mücevherci eşyası, 
camdan mamul eşya, demir çelik ürünleri, elektrik ve 
elektronik eşya, makina, taşıtlar, mobilya, aydınlatma ürünleri, 
el aletleri, gözlükler, mutfak/sofra eşyası ile bazı muhtelif 
ürün gruplarında uygulanan 
İlave Gümrük Vergilerinin 
(İGV) 30/09/2020 tarihine 
kadar kanuni vergi had ve 
nispetleri dikkate alınarak 
yükseltilmesi ve yüzde 2.3 
– yüzde 45 oranlarında 
uygulanması kararlaştırıldı.
► Oda ve Borsalara Ödenecek Aidatın Birinci Taksidi Ertelendi

Oda ve borsa üyelerinin oda ve borsalara Haziran ayında öde-
yeceği yıllık ve munzam aidatlarının birinci taksiti Ekim ayına, oda 
ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine Temmuz ayında 
ödeyeceği Birlik aidatının birinci taksiti Aralık ayına ertelendi.
► Şirketlerin Toplantılarının Elektronik Ortamda 
Gerçekleştirilmesine İlişkin Tedbir Alındı 

Şirketlerin, bu olanaktan yararlanmaları Merkezi Kayıt Kuru-
luşu Anonim Şirketinden destek hizmeti almak suretiyle ve hak 
sahiplerine elektronik ortamda katılma imkanının sağlanması 
zorunluluğunu ortadan kaldırmayacak şekilde yararlanmaları 
imkan dahilinde olup; şirketler, elektronik toplantı gerçekleş-
tirilmesine imkan 
tanıyan sözleşme de-
ğişikliğini daha sonra 
yapacakları ilk genel 
kurul toplantısında 
gerçekleştirebilecek.
► Sermaye Şirketleri Genel Kurulları ertelendi

Koronavirüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla özellikle 
şirket genel kurullarının yoğunlukla gerçekleştirildiği bu dönemde 

şirketlerin genel kurul toplantıları 
bakımından bazı tedbirler alındı. 
Bu kapsamda anonim ve limited 
şirketlerde yönetim organları 
tarafından çağrısı yapılan ancak 
henüz gerçekleştirilmeyen genel 
kurul toplantılarının, yönetim ku-
rulu veya müdürler kurulu kararıy-
la ileri bir tarihte yapılmak üzere 
iptal edilmesi imkanı tanındı.
► Ticaret Sicili 
Ücretlerinin Kredi Kartı İle 
Tahsiline İmkan Tanındı

Ticaret sicil müdürlüklerinde nakit para alışverişinin azaltılması 
amacıyla ticaret sicili ücretlerinin (ticaret sicili harcı, rekabet kuru-
mu katkı payı, ilan ücretleri) kredi kartı ile tahsiline imkan tanındı.
► Kooperatiflerin Genel Kurul Toplantıları Ertelendi

Kooperatifler Kanununa tabi kooperatiflerin genel kurul 
toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelendi. Bu süre,  
ilgili Bakanlarca 3 aya kadar uzatılabilecek. Ertelenen  
genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihi izleyen 
tarihten itibaren üç ay içinde yapılacak. Ayrıca mevcut 
organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi 
sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam edecektir.
► Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin DFİF 
Taksitleri Faizsiz Olarak Birer Yıl Ertelendi

7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik 
ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1’inci mad-
desinin birinci fıkrasının (h) bendi ile; “Tarım satış kooperatifleri 
birliklerinin 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Koo-
peratif ve Birlikleri Hakkında Kanunun geçici 4’üncü maddesi 
uyarınca yeniden yapılandırılan ve yılda bir taksit olmak üzere 
ödenen Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklı kredi 
borçlarının 2020 yılına ait borç taksit ödemesi, faizsiz olarak 
2021 yılına ertelenmiş, 2021 yılı dahil daha sonraki yıllarda  
ödenecek taksit tutarları da faizsiz olarak birer yıl ertelendi.”
► Ekonomik İstikrar Kalkanı ile sanayiye yönelik tedbirler 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından  
açıklanan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” kapsamında sanayi 
sektörü ile yakından ilgili olan şu tedbirler alındı:  

■ Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sine-
ma-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Et-
kinlik-Organizasyon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK 
primleri Nisan, Mayıs ve Haziran ödemeleri 6’şar ay ertelenecek.

■  Covid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için  
nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi  
anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek ve 
gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacak.

■  İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite  
kullanım oranlarının korunması amacıyla  
ihracatçıya stok finansmanı desteği verilecek.

■ Kredi Garanti Fonu (KGF) limiti 25 milyar TL’den  
50 milyar TL’ye çıkarılacak, kredilerde öncelik,  
gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan  
ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere verilecek.

■  Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle 
Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların 
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kredi siciline “mücbir sebep”  
notu düşülmesi sağlanacaktır.

■  Stopaj gibi kaynağında 
yapılan kesintilerin ödemelerini 
içeren muhtasar beyannamelerin 
süreleri 3 ay ertelenecek.

■  Asgari ücret desteği  
devam ettirilecek.

■  Mevzuattaki esnek ve uzak-
tan çalışma modellerinin daha et-
kin hale getirilmesi temin edilecek.

■  Kısa Çalışma Ödeneği devreye alınacak, bundan faydalan-
mak için gereken süreçler kolaylaştırılacak ve hızlandırılacaktır. 
Böylece faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir 
gelir desteği verilirken, işverenlerin de maliyeti azaltılmış olacak.

■  İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla  
2 aylık telafi çalışma süresi 4 aya çıkarılacaktır.

■  Küresel tedarik zincirlerindeki aksama ihtimaline  
karşı hem üretimde, hem de perakendede belirlenen 
önceliklere göre alternatif kanallar geliştirilecektir.  
► Virüsün etkilerine karşı Destek Paketi - KGF

■  Kredi garanti kurumu tarafından verilen kefaletlerin top-
lam bakiye tutarı 250 milyar TL’den 500 milyar TL’ye yükseltildi.

■ Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kredi  
garanti kurumlarına aktarılabilecek kaynak  
sınırı 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye yükseltildi.

■ Gerçek kişilerin kredilerine de kefalet sağlanması  
imkanı getirildi ve her bir yararlanıcı için azami  
limit tutarı 100 bin TL olarak belirlendi.

■ KOBİ tanımına uyan yararlanıcılarda azami kefalet limiti 
25 milyon TL’den 35 milyon TL’ye, KOBİ tanımı dışında kalan 
tüzel kişi yararlanıcılar için ise azami 200 milyon TL’den 
250 milyon TL’ye çıkarıldı. Ayrıca karara eklenen bir geçici 
maddeyle, kefalet limitlerinin 31.12.2020 tarihine kadar  
KOBİ tanımına uyan yararlanıcılar için 50 milyon TL,  
KOBİ tanımı dışında kalan tüzel kişi yararlanıcılar için ise  
azami 350 milyon TL olarak uygulanması hüküm altına alındı.
► KOSGEB’ten KOBİ Kredi Faiz Desteği

■ Tüm KOBİ’lerin Yatırım, İşletme Sermayesi, İhracata 
yönelik Türk Lirası ve Döviz cinsinden kullandırılacak  
kredilerin faiz giderleri KOSGEB tarafından desteklenecek.

■ Yatırım, işletme sermayesi ve ihracat kredilerinin faizi 
için KOSGEB tarafından sağlanacak kredi faiz desteğinin üst 
limiti, esas ve usulleri KOSGEB’ce belirlenerek uygulanacak 
her bir destek programı kapsamında işletme başına yıllık 3 
milyon lirayı geçemeyecek. - Kullandırılacak kredilerin vadesi, 
faiz oranı ve 60 ayı geçmeyecek şekilde geri dönüşü günün 
koşullarına uygun olarak, KOBİ’lerin lehine olacak şekilde 
yürürlükte bulunan cari faiz oranlarının altında olmak  
kaydıyla bankalarla yapılacak protokollerle belirlenecek.
► Kamu Bankaları Ortak Destek Paketi

■ 31.03.2020 tarihinde ödenmesi gereken dönem  
sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmaların  
talepleri üzerine söz konusu ödemeler ötelenecek.

■ Personel maaşlarını Banka aracılığıyla ödeyen  
firmalara 2020 Şubat ayı sonu itibarıyla mevcut  
istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla; önümüzdeki  
3 aylık maaş ödemeleri kadar ilave limit tesisi edilebilecek.

■ İşletmelerin mevcut kredileri kendi nakit akışlarına 
göre 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli 
yapılandırma imkânı sunulacak ve ödemesiz dönem, turizm 

gibi dönemsel faaliyeti olan 
sektörlerde 12 aya  
kadar uzatılabilecek.

■ Kredili müşterileri tarafından 
Banka üzerine keşide edilmiş 
çeklerinin ödenmesi amacıyla 
kullanılmak üzere; genel kredi 
limitlerinin artırılarak ilave nakit 
kredi limiti tahsis edilecek.

■ İşletme sermayesi ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere; kurumsal kredi 

kartı ve DBS limiti bulunan firmaların limit artışı yapılacak.
■ İşe devam desteği kredisi; 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, 

toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7.5 faiz oranlı olacak. 
Teminat açığı bulunan firmalara KGF desteği sağlanabilecek.  
► Türk Eximbank Destekleri

■ Kredilerin vadesi talebe göre ana para ve  
faiz ödemeleri 3 ile 6 ay arasında uzatılabilecek.

■ Kısa vadeli kredilerde taahhüt kapama süresi henüz ka-
patılmamış olan ve taahhüt süresi ve taahhüt süresi dolmasına 
karşın ceza uygulanmamış krediler ile Haziran sonuna kadar 
kullandırılacak tüm krediler için 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı.

■ Reeskont kredilerinin azami vadesi 1 yılda 2 yıla çıkarıldı.
■ Sigorta işlemlerinde, Haziran sonuna kadar  

alıcı firmaların sigortalı firmalardan talep edeceği 3 aya  
kadarki vade uzatımlarında sigortalı firmalardan  
herhangi bir ek sigorta primi alınmayacak.

■ Sigortalı firmalar tarafından ödenmekte olan sigorta 
primleri ile alıcı analiz ücretlerinin vadeleri 30 gün uzatılacak.

■ Gerçek ticari işlemlere dayalı keşide edilen ve  
edilecek çeklere yönelik başta KOBİ olmak üzere  
kurumsal ve ticari müşterilerin ticari itibarlarını koruma 
amacıyla bankalar tarafından ayrı ayrı belirlenmek üzere  
tahsis edilen limitler dahilinde kredi kullandırılmaya  
devam edilecek. Kredi desteği; 3 ay anapara ve faiz  
ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9.5 faizli olacak.

► Yeniden “TOBB Nefes Kredisi”  
KOBİ’lerin finansman sorunlarının giderilmesine katkı 

sağlamak üzere, 2017 ve 2018 yıllarında toplamda üç kez 
gerçekleştirilen “TOBB Nefes Kredisi”nin bu dönem “2020 
Nefes Kredisi” adıyla tekrarlanmasına karar verildi. 2020 
Nefes Kredisini, Cirosu 25 milyon TL ve altında olan işletmeler 
Denizbank aracılığı ile kullanılabilecek. 20 ay vadeli kredi, 
2020 yılı içinde anapara ve faiz ödemesi yapılmayarak 
2021 yılı içinde eşit taksitler halinde 12 ayda geri ödenecek. 
Kredinin brüt faiz oranı yıllık yüzde 7.50 olarak belirlendi. ●

KORUMA KALKANI
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SEKTÖRLERİN NABZI

Kovid-19’un Türkiye’de 
farklı sektörlere etkileri

► EN YÜKSEK POZİTİF ETKİLENEN SEKTÖRLER  
(YÜZDE 50’DEN FAZLA ETKİLEŞİM ARTIŞI GÖSTERENLER)  

■ Uzaktan eğitim ve çalışma: Skype, Zoom ve  
EBA gibi video konferans ve uzaktan eğitim sistemlerini 
içeriyor. Tüm kategoriler arasında en yüksek performans 
gösteren bu sektör, yaklaşık 15 katlık büyüme ile 
diğerlerinden ayrışıyor. Bu kategoride en hızlı gelişimi 
MEB’in uzaktan eğitim sistemi olan EBA gösterdi. 

■ Sağlık destek ürünleri: Vitamin, bal ve aktar ürünleri 
gibi destekleyici sağlık ürünleri sektöründe Mart başında 
başlayan trend son haftalarda artarak devam etti. 
Hastanelere gitmekten çekinen tüketicilerin önlem olarak 
aldıkları bu ürünlerde yükseliş hızının azalması bekleniyor. 

■ Ulusal market zincirleri: 
Salgın döneminde evde yaşamın 
gereksinimi olarak uzaktan yapılan 
gıda alışverişleri hızlı şekilde arttı. 
Ulusal marketler, yaptıkları dijitalleşme 
yatırımları, kuvvetli lojistik ve eve dağıtım 
altyapıları ve e-ticaret deneyimleri ile  
2 kata yakın etkileşim artışı gösterdi.  

■ Hobi: Evde daha fazla vakit  
geçirmeyi planlayan tüketiciler  
özellikle örgü ve el işi gibi hobi  
sitelerine yüksek ilgi gösterdiler.

► YÜKSEK POZİTİF ETKİLENEN SEKTÖRLER  
(YÜZDE 30-50 ARASI ETKİLEŞİM GÖSTERENLER) 

■ İnternet TV: Mart ayının ikinci haftası ile beraber Netflix 
ve BluTV gibi yeni nesil internet televizyon platformlarında 
tüketicilerin yüzde 50 daha fazla ilgilendiklerini  
gözlemliyoruz. Mart’ın ilk haftasından itibaren artan  
tempo 3. ve 4. haftada da kuvvetli olarak devam etmiştir,  
bu trendin gelecek haftalarda da devam edeceği düşünülüyor. 

■ Çocuk/bebek ürünleri: Mama, bez, çocuk kıyafeti ve 
ürünleri sektörü Mart’ın 3. haftası sonrasında sert yükseliş 
gösterdi. Bu kategoride hızlı tüketim ürünleri olan bez, mama 
ve ıslak bez gibi kategorilerde yüksek artış görülürken, bebek 
arabası gibi dayanıklı ürünlerde düşüş gözlemlendi.  

■ Kıyafet-Ayakkabı: Salgının gündem olmaya başladığı ikinci 
hafta düşüş yaşayan bu kategori, agresif indirim kampanyaları 
ile son iki haftada yükselen bir trend gösteriyor. Sosyal etkile-
şimin sınırlandığı bu dönemde bu artışın geçici olduğu düşü-
nülüyor. Her ne kadar salgın döneminde e-ticaret artsa da bu 
kategoride satışların ağırlıklı olarak mağaza üzerinden yapılması 

nedeniyle salgın sürecinde toplam değişim negatif olacaktır.
■ Medya - TV: Salgın dönemindeki belirsizlik ve haber alma 

ihtiyacında yazılı ve görsel geleneksel medya kanallarının 
performans artışı sosyal medyaya göre daha yüksek oldu. TV 
kanallarının etkileşim artışı gazetelerden daha yüksek kaldı.

■ Evcil hayvan: Evcil 
hayvan malzemeleri (mama, 
yem, kum, oyuncak vb.) 
satan sitelerin etkileşimleri 
gıda perakendesi gibi 
dönem içerisinde artış 
gösterdi. Evde evcil 
hayvanları ile daha fazla 
vakit geçirecek tüketicilerin 

ev arkadaşlarının gıda ve ihtiyaçları için daha fazla harcama 
yaptıklarını ama bu dönemde sahiplendirme ve canlı  
hayvan satışı etkileşimlerinin azaldığını gözlemliyoruz.  

■ Oyun: Evde daha fazla vakit geçiren tüketicilerin oyuna 
yönelmeleriyle birlikte yerli, ücretsiz ve online oyunların 
hızla yükseldiğini görmekteyiz. Mobil oyunlarda ise özellikle 
daha genç kitleye hitap eden (PUBG ve Brawl Stars gibi) 
oyunların pozitif ayrıştığını gözlemliyoruz. Konsol oyunu 
satan siteler ise negatif performans gösterdi.

► POZİTİF ETKİLENEN SEKTÖRLER  
(YÜZDE 10-30 ARASI ETKİLEŞİM ARTIŞI GÖSTERENLER)

■ Kişisel bakım ve kozmetik: Bu kategorinin Mart ayı 
başında gösterdiği güçlü performans ikinci haftada azaldı.  
3. haftadan sonra firmaların agresif kampanyaları ve e-ticareti 

Uluslararası Denetim, Danışmanlık Şirketi Deloitte tarafından 
yapılan araştırmada, incelenen 42 sektörün yarısından 
fazlasında etkileşim oranlarının azaldığı görüldü. Etkileşimleri 
artan sektörlerin toparlanma hızları görece daha yüksek. 
Bu durum, bize salgının etkileri azaldıktan sonra yükselen 

kategorilerin eski ortalamalarına hızlıca döneceklerini;  
diğer tarafta ise negatif kategorilerdeki düzelmenin daha  
yavaş olacağı ve salgının ekonomik etkilerinin yılın geri 
kalanında da hissedilmeye devam edebileceğini gösteriyor.  
İşte Korona virüs salgınından etkilenen sektörler:

Milli Eğitim Bakanı Ziye Selçuk 
uzaktan eğitimi başlattı.
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öne çıkarmaları 
ile etkileşim 
hızla arttı ve 
artış devam 
etmekte. Hijyen 
ürünleri ve 
ev tüketim 
ürünlerine olan 
talebin ilerleyen 

dönemde artmaya devam edeceği ve bu nedenle bakım ve 
kozmetik arasındaki farkın açılacağı düşünülüyor.

■ İç giyim: İç giyim kategorisi, diğer kıyafet ve ayakkabı katego-
rilerine kıyasla daha düşük performans gösterdi. Bu sektörde ev 
içi giyim ve iç çamaşır kategorisinde pozitif ayrışma gözlemleniyor.

■ Kitap: Mart’ın ikinci haftasından itibaren evde  
geçirilen zamanın artmasıyla bu kategori artış trendine  
girdi. Artış hızının azalarak devam edeceği düşünülüyor.

■ İndirim marketleri: Son yıllarda ulusal zincirlere karşı 
agresif mağazalaşma atağıyla hızlı büyüme sürecine giren 
indirim marketleri, salgın döneminde talebin hızlıca dijital 
kanala kaymasına hazırlıksız yakalandılar. Özellikle 3. ve 4. 
hafta itibariyle dijital etkileşimlerinde düşüşler gözlemleniyor.  

■ Benzin: Mart’ın ilk haftalarında petrol fiyatlarındaki küresel 
düşüşün de etkisiyle akaryakıt firmalarının etkileşimleri hızlı bir 
şekilde arttı ama 3. ve 4. haftalar itibariyle artış ivmesi azaldı.  

► DÜŞÜK ORANDA POZİTİF ETKİLENENLER  
(0 – YÜZDE 10’A KADAR ETKİLEŞİM ARTIŞI GÖSTERENELER)  

■ Ev gereçleri/Yapı malzemeleri: Tüketicilerin evlerinde 
yaptıkları tadilat ve yenilemeleri mobilyadan daha küçük  
çaplı harcamalara kaydırdıklarını; evde geçirilen zamanın  
artmasıyla da dekoratif objelere yöneldiklerini ve bu nedenle 
mobilyanın aksine bu kategorinin pozitif ayrıştığı düşünülüyor.  

■ Sosyal medya: Geleneksel medya kanallarından  
üç kattan daha fazla etkileşime sahip sosyal medyanın,  
salgın dönemindeki performans artışı sınırlı olmuştur. Genç 
nüfusu ile sosyal medya penetrasyonu zaten yüksek olan 
Türkiye’de salgın döneminde etkileşiminde büyük bir artış 
olmadı. Twitter en pozitif ayrışan platform olarak öne çıktı.

■ Elektronik: Tüketici elektroniği kategorisi, Mart’ın ilk 
haftalarında yaşadığı negatif trendi 3. ve 4. Haftalarda düzeltti. 
Sektördeki en büyük artış etkeni evde geçirilen zamanın 
artmasıyla yükselen küçük ev aletleri kategorisi oldu.  

► EN DÜŞÜK ORANDA NEGATİF ETKİLENEN SEKTÖRLER 
(YÜZDE 0 – 10 ARASI ETKİLEŞİM KAYBI YAŞAYANLAR)

■ Bankacılık: Bu kategoride bankalar arasında farklılıklar 
olmakla beraber ticari hayatın yavaşlaması nedeniyle özellikle 
3. ve 4. haftadan itibaren negatif ayrışmanın arttığını görülüyor.

■ Eğitim kurumları: Farklı seviyelerde özel ve kamu eğitim 
kurumları etkileşimleri incelendiğinde Mart’ın ilk haftalarında 

okullara ve üniversitelere ara verilmesiyle etkileşimlerde  
düşüş görüldü ve son haftalarda bu düşüş telafi edildi. 

■ Kargo: Pazaryerlerinin gösterdiği negatif performans ve 
firmaların kendi lojistik imkanlarını da seferber etmeleri ile kar-
go firmalarının etkileşim artışı daha az oldu. Kargo firmalarının, 
e-ticaret firmaları ile entegrasyonunun da kargo firmalarının 
etkileşimleri üzerinde azaltıcı etkisi olduğu düşünülüyor. 

NEGATİF ETKİLENEN KATEGORİLER  
(YÜZDE 10-20 ETKİLEŞİM KAYBI YAŞAYANLAR)

■ Pazaryerleri: 
Pazaryerleri 
arasında etkileşim 
değişimlerinde büyük 
farklılıklar bulunuyor. 
Bu siteler öne çıktıkları 
alt kategorilerin 
performansından 
etkilendiler. Uzun 
dönemli harcama 

kalemleri (ev ve araba gibi) ve dayanıklı tüketim ürünleri gibi 
kalemlerde öne çıkan pazaryerleri daha negatif performans 
gösterirken; daha hızlı tüketim ürünlerinin (giyim, ayakkabı 
ve günlük ev harcamaları) öne çıktığı ve kendine ait dağıtım 
hizmetleri olan pazaryerleri ise salgından daha az etkilendi.

■ Kamu: Sosyal ve ticari hayatın yavaşlaması, belli  
kamu hizmetlerinin azaltılması ile başta e-Devlet olmak  
üzere kamu hizmet platformlarının etkileşimleri azaldı.  
Sağlık ve Eğitim Bakanlıkları diğer kurumlardan pozitif ayrıştı.

■ Mobilya: Artan risk algısı ile, dayanıklı tüketim  
ürün kategorilerinden beklendiği üzere, bu kategoride 
etkileşim değişimi negatif oldu. Ev içi kurulum  
ihtiyacının artan hijyen endişeleri olduğu bir dönemde 
tüketicileri etkilemiş olabileceği düşünülüyor. 

■ Spor alışveriş: Günlük kıyafet ve ayakkabı  
harcamaları son haftalarda artmasına karşın spor  
alışverişleri artmadı. Tüketicilerin evdeki vakitlerini daha  
çok spor dışı harcamalara yönlendirdikleri gözlemleniyor.  

► YÜKSEK NEGATİF ETKİLENEN SEKTÖRLER  
(YÜZDE 30-50 ARASINDA ETKİLEŞİM KAYBI YAŞAYANLAR)

■ Otomobil: Benzer nedenlerle emlak kategorisine  
paralel olarak otomobil satış sitelerinin de etkileşimleri  
aynı haftalarda emlak kategorisinden daha fazla  
oranda azaldı. Düşüş trendinin devam edeceği düşünülüyor.

■ Emlak: Ev, işyeri, arsa kiralama ve satışı yapılan  
sitelerde Mart ayı başıyla başlayan negatif trend 3. hafta 
hızlandı ve 4. hafta da devam etti. Tüketicilerin risk algısının 
artmasıyla birlikte uzun dönemli bir yatırım olan emlak 
kategorisinde etkileşimin daha da azalması bekleniyor. 

SEKTÖRLERİN NABZI
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■ Havayolu: Mart ayının başında hafif bir şekilde başlayan 
ve ilerleyen dönemlerde dalgalanan negatif trend, 4. hafta 
itibariyle sert bir şekilde düşüşe geçti. Mevcut seyahat 
kısıtlamaları ile beraber bu trendin devam etmesi bekleniyor.

■ Yurtdışı pazaryerleri: Uluslararası pazaryerlerinin yurtdışı 
sitelerinden yapılan ithalat talebinin Mart’ın son haftalarında 
sert bir şekilde düştüğü görülüyor. İthal edilen ülke fark 
etmeksizin görülen bu düşüşün tüketim ürünleri ithalatı  
için öncü bir gösterge olduğu ve ithalatta önümüzdeki  
aylarda paralel bir düşüş beklenebileceği düşünülüyor. 

■ Yemek siparişi: 
Profesyonel yaşamın 
ve ofis yaşantısının 
evde çalışmayla 
birlikte azalışı ve 
tasarruf ihtiyacının  
bu kategoriyi  
negatif etkilediği 
izleniyor. Sadece 

yemek sipariş platformları değil ulusal fast-food restoran 
zincirlerinin de etkileşimleri bu dönemde azaldı.

■ Cinsel sağlık: Sosyal etkileşimin azalmasından  
en fazla etkilenen sektörlerden birisi de cinsel sağlık  
ürünleri oldu. Kondom gibi ürünlere olan talebin  
azaldığı ve azalış trendinin devam edeceği düşünülüyor.  

■ Kariyer: İş ve eleman arama platformlarındaki etkileşimler 
Mart ayı başı itibariyle azalmaya başladı ve son iki haftada 
sert bir şekilde düşüş gösterdi. Ticaret hayatının yavaşlaması 
nedeniyle bu negatif trendin devam etmesi bekleniyor.

► EN YÜKSEK NEGATİF ETKİLENEN SEKTÖRLER  
(YÜZDE 50’DEN FAZLA ETKİLEŞİM KAYBI YAŞAYANLAR)

■ Spor 
medyası: 
Türkiye 
ve Avrupa 
Liglerinin iptal 
edilmesinin 
ardından 
spor medyası 
diğer medya 
kategorilerine 
kıyasla  
negatif 

ayrıştı. Bu kategorideki firmaların farklı bir içerik yaklaşımı 
geliştirmedikçe negatif trendin devam edeceği tahmin ediliyor. 

■ Sağlık: Salgının yayılmasına paralel olarak kamu randevu 

taleplerinde ve özel hastane etkileşimlerinde istikrarlı 
bir azalma oldu. Özel sektördeki negatif kayıpların 
kamuya göre daha az olduğu gözlemlendi. Bu negatif 
trendin yavaşlayarak devam etmesi bekleniyor.

■ Ev hizmetleri: Ev temizliği, nakliye ve tamirat gibi 
hizmetler veren platformların etkileşimleri, Mart’ın 2. 
haftasından sonra sert bir düşüş gösterdi. Tüketicilerin 
hastalık bulaşma riskini azaltmak ve tasarruf yapmak 
amacıyla ihtiyaçlarını öteledikleri düşünülüyor.

■ Mücevher ve 
Takı: Lüks tüketim 
kategorisi olan 
mücevher ve takı 

kategorisinin etkileşimi Mart 
ayı başından itibaren düşüş 
gösterdi. Negatif trendin 
ilerleyen dönemde devam 
edeceği ve bu kategoride 
toparlanmanın diğer 
kategorilere kıyasla çok daha 
yavaş olacağı tahmin ediliyor. 

■ Diğer ulaşım: Otobüs, 
denizyolu ve demiryolu gibi 
havayolu dışındaki yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin  
etkileşimleri dalgalı bir seyir izledi. İlk hafta negatif  
başlayan etkileşim trendi eğitime ara verilmesiyle  
ikinci hafta artış yaşadı. Devam eden haftalarda  
özellikle dördüncü haftada sert bir düşüş trendine girdi. 

■ Otel-Konaklama: Salgın nedeniyle yurtiçi ve yurtdışı 
tatil ve konaklama faaliyetleri Mart ayı itibariyle yavaşlamaya 

başladı ve 
ilerleyen 
haftalarda 
hızlı bir şekilde 
azalmaya devam 
etti. İlerleyen 
dönemde bu 
negatif trendin 
devam edeceği 
tahmin ediliyor.

■ Kültür-Sinema: Tüm incelenen kategoriler arasında açık 
ara en negatif ayrışan kategori sinema, konser ve tiyatro gibi 
kültürel topluluk faaliyetlerini içeren Kültür-Sinema kategorisi 
oldu. Gelen koruma tedbirleri öncesinde Mart ayı başlarında 
başlayan sert düşüş, sonraki haftalarda devam etti ve karşılaş-
tırılan ocak dönemindeki etkileşimin yüzde 95’ini kaybetti.  

■ Oto kiralama: Havayolları gibi ticaret ve konaklamadaki 
negatif etki, oto kiralama sektörünü de negatif etkiledi. Sosyal 
ve ticari koşullar değişmedikçe trendin devam edecek. ● 

SEKTÖRLERİN NABZI
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GİRAY DUDA

Global çaptaki güncel 
gelişmeleri yakından 
izleyen Prof. Dr. Sema 

Kalaycıoğlu, Çin’in, Kovid-19 
virüsü ile verdiği mücadeleyi 
geçmişteki tecrübelere dayalı sistemli bir çaba ile 
kazandığını belirtiyor. Global stratejist, Çin uzmanı 
Kalaycıoğlu ile Çin, ABD ve Avrupa Birliği’nin salgın 
karşısındaki güç, yetenek ve tavırlarını konuştuk.       

- Sayın Kalaycıoğlu, korona virüsün dünyaya 
yayıldığı Çin’deki salgın dönemi bize büyük 
umutsuzluk veren bir görüntü ortaya koyuyordu. 
Yaklaşık 2 aylık sürede salgının bastırıldığı, bu 
görüşmemizi yaptığımız dönemde 8 gün boyunca 
Kovid-19’dan kimsenin ölmediği açıklandı.  
Bu sonuca bu kadar hızlı nasıl ulaştılar? 

- Haklısınız. Dünyanın gecikerek öğrendiği 
salgın, özellikle Çin gibi dünyanın etrafında 
günde 24 saat dörtnala koşan ve diğer ülkeleri 
de peşinden koşturan bir ülke için umut kırıcı bir 
görünüm oldu. Ama Çin hem tarihinde nice salgın 
ve felaketlerle karşılaşmış bir ülke olarak Kovid-

19’a pabuç bırakmayacak kadar güçlü ve kararlı, 
hem de felaketleri fırsata çevirme alışkanlığı 
binlerce yıllık tarihinin imbiğinden süzülmüş bir 
kültür olarak bunun da üstesinden geldi. 

Yine de açıklanan resmi rakamlarla ilgili 
kuşkular hala sürüyor. Salgının ilk dalgasında, 
Şubat ayı itibarı ile resmi olarak 55.000 olarak 
duyduğumuz vaka sayısının gerçekte 232.000 
civarında olabileceği düşünülüyor. Çin, en son 
23 Nisan 2020 itibarı ile 83.000 vaka, 77.346 
iyileşen hasta ve toplam 4.642 ölüm bildirdi. Aynı 
tarihte virüsün küresel olarak bulaştığı insan sayı-
sının 2.9 milyona ulaştığı, en az 196.000 insanın 
öldüğü ve781.000 hastanın iyileştiği hatırlanacak 
olursa, yeni vakaların gelmediği (Rusya sınırındaki 
birkaç parlama dışında) Çin’in bunu en az hasarla 
atlatan ülkelerin başında geldiği düşünülebilir.  

Global stratejist Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu:

Çin’in başarısının sırrı 
teşhis, takip, tecrit ve tedavi

Prof. Dr. Kalaycıoğlu, 
“Çin’in açıkladığı 
resmi rakamlarla ilgili 
kuşkular hala sürüyor. 
Ama muhtemelen teşhis, 
takip, tecrit ve tedavide 
uyguladıkları yöntemler 
açısından, dünyaya 
verecekleri birkaç  
ipucu olabilir” dedi.

ÇÖZÜMLEME
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► TEŞHİS, TAKİP, TECRİT  
VE TEDAVİ BAŞARISI

9.6 milyon 
kilometrekarelik bir 
yüzölçümü ve 2019 itibarı 
ile nüfusu 1 milyar 435 
milyona ulaşan bu dev 
ülke bunu nasıl başardı? 
Bu kadar uzaktan, bu 
kadar sınırlı bilgiyle 
üstelik rakamların 
gerçekleri ne kadar 
yansıtıp yansıtmadığından 
emin olmadıkça bunu 
açıklayabilmek mümkün 
değil. Ama muhtemelen 
teşhis, takip, tecrit ve 
tedavide uyguladıkları 
yöntemler açısından, 
dünyaya verecekleri birkaç 
ipucu olabilir. Tabii her an 
kendisini Kuzey Kore’den 
gelebilecek bir biyolojik 
saldırıya karşı teyakkuz 
halinde bulunduran 
Güney Kore’nin de. Yine 
başarılı örnekler arasında gözüken Yeni 
Zelanda ve Arjantin’e de dikkatle bakmak 
gerek. Neyi daha doğru yaptılar acaba?

► ABD ARTIK DÜZENLİ, ORGANİZE ÜLKE DEĞİL
- Dünyayı en çok şaşırtan gelişme de 

ABD’nin korona virüsü karşısındaki  
zayıflığı, çaresizliği ve hastalık ile  
ölüm sayılarının çok yüksek sayılara 
çıkmasıydı. Dünyanın süper gücündeki bu 
olumsuzluğu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

- Korona virüsü gayet adil davranarak 
her ülkenin kapısını çaldı. Tabii rakamlar 
doğruysa çaldığı ilk kapı yüzüne çabuk 
kapandı. Çin’in toparlanmaya başlaması, 
hem ümit hem de ibret verici.  Ama yola 
“America First” diye çıkıp, durduğu yerde 
dünyanın tabutuna çivi çakmaya kalkan 
Trump’a en iyi dersi Korona veriyor.  
Dünyanın 1 numaralı ülkesi ABD, Koronalı 
hasta ve ölüm sayısı açısından şu anda 
dünya birincisi. 2016 da yuttuğu büyük 
lokmayı hala hazmedemeyen Trump ya  
çok büyük konuştu veya Çin’in ahı tuttu. 

Açıkçası bu benim 1970’li yıllardan beri 
tanıdığım, düzenli, organize, sağlık alt  
yapısı güçlü ABD değil. Daha zengin  
Amerika, daha yaşanabilir bir ülke  
olmaktan çoktandır uzaklaştı. Federal ve 
yerele ağırlık veren ülkede, hala büyük ölçek 
ve gelir dağılımı eşitsizliklerine yeterince 
önem verilmemesi buna neden olduğu gibi,  

böyle bir beklenmedik salgın baskınında, 
eyaletlerin kendi göbeğini kesmesinin  
değil, merkezi bir eş güdümün eksikliği 
hissedildi. Bu bağlamda, sık sık dile getirilen 
hatalar arasında, merkezi önlemlerle,  
hemen sınırların kapanmamış olması. 

► LAUBALİ LİDERLİK SORUNU
Laubali ve bir şey bilmediğini bilmez 

ama her işe karışır bir başkan ve ekibinin 
sorumsuz davranışları, Amerika’yı salgının 
yayılması açısından dünya birincisi yaptı. 
Ama bu kötü bir birincilik çünkü dünyanın  
1 numaralı ülkesinde maske ve sıhhi  
eldiven bulunmuyor. Vantilasyon aletleri 
eksik, halkın çoğunluğu herhangi bir sağlık 
koruma şemsiyesinden yoksun. Böyle bir 
ABD, 21. Yüzyılın yüzkarası değilse,  
Rusya ve Çin için istihza malzemesi.  

Hemen her akşam, hem New York valisi 
Cuomo’nın samimi yetersizlik raporlarını, 
Trump’ın insanlara, kendilerini, deterjan, 
çamaşır suyu veya dezenfektan içerek tedavi 
etmelerini telkin eden çözüm önerilerini, 
WHO’ya saldırıp, fonlarını keserek bir 
uluslararası kurumu daha rayından  
çıkarma çabalarını ibretle izliyorum.  
Bir taraftan  “ne oldum dememeli, ne 
olacağım demeli” sözünün anlamını şimdi 
daha iyi takdir ediyorum. Öte yandan bu 
salgın eğer bir yıl önce olsaydı, New York 
valisi, 3 Kasım 2020 seçimleri için iyi bir 

Dünyanın gecikerek öğrendiği salgın, özellikle Çin gibi dünyanın 
etrafında günde 24 saat dörtnala koşan ve diğer ülkeleri de peşinden 

koşturan bir ülke için umut kırıcı bir görünüm oldu. Ama Çin hem 
tarihinde nice salgın ve felaketlerle karşılaşmış bir ülke olarak Kovid-
19’a pabuç bırakmayacak kadar güçlü ve kararlı bir tavır gösterdi.

ÇÖZÜMLEME

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping bir 
pandemi hastanesinde bilgi alırken.
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demokrat başkan adayı olabilirdi diye 
düşünmekten kendimi alamıyorum.
► TÖKEZLEYEN ABD EKONOMİSİ 

Trump’ın sadece kendi sayesinde olmuş 
gibi övündüğü istihdam ve verimlilik salgın 
yüzünden tökezliyor. Federal hükümet 
hemen vatandaşlarına büyüklere 1000 
çocuklara 500 dolarlık çek yolladı. 25 Nisan 
2020 itibarı ile 88.1 milyon Amerikalıya,  
158 milyar dolarlık bir ödeme yapıldığı 
açıklanmış durumda.  Federal bütçeden 
hane halkı ve işletmelere yapılan destekler 
nedeniyle 2020 yılında bütçe açığının 
GSYİ hasılanın yüzde 15’ine ulaşacağı 
düşünülüyor. Eyalet bütçeleri de 2020 
sonunda ciddi açıklar vereceğe benzer.  
Tabii yüksek gelir gruplarının vergilerini 
düşüren Trump, Kasım 2020’de yeniden 
seçilmezse, yerine Ocak 21’de gelecek 
demokrat başkanın yeniden vergi artırımına  
gitmesi, ülkede epey tepki toplayacaktır. 
► FED ZATEN ÖNLEM ALMAYA BAŞLAMIŞTI  

Diğer dünya merkez bankaları gibi, hatta 
onlardan bile önce FED (Federal Rezerve), 
tahvil ve riskli risksiz borç senetlerini satın 
alarak piyasaya can suyu yetiştirmeye, 
faizleri indirerek likidite şırınga etmeye 
başladı. Amaç zaten durgunluk tehlikesi 
sinyalleri enflasyon oranının üzerinden bir 
türlü kalkmayan durumu düzeltmek. 
► ADB ‘BÜYÜK BUHRAN’DAN DAHA ŞANSLI

- ABD eski gücüne nasıl ve ne kadar 
zamanda kavuşabilir? ABD Başkanı 
Donald Trump’ın seçim kampanyası  
bu salgından nasıl etkilenir?

- Dünya 1929 buhranının üstesinden 
Keynes’in ekonomiye kamu müdahalesi 
önerisiyle aştı. 1934 -1939 arasında Frank-
lin Delano Roosevelt’in hayata geçirdiği New 
Deal (Yeni Uygulama) ile ABD tam 10 yılda 
depresyondan çıktığı gibi, İngiltere’ye de 
önderlik etti. Sonrası zaten bir başka büyük 
savaştı.  O zor günlerin know-how’ı şimdi 
ellerinde. Zaten şimdi onun için her yerde 
ekonomide kamu önderliğini görüyoruz. Bu 
bağlamda,  mali ve parasal genişleme, hane 
halkı ve şirketlere verilen destekler, vergi 
borcu ertelemeleri,  tahvil satın alma yolu ile 
ekonomiye likidite sağlamak yanı sıra gıda 
ve ilaç yardımı gibi ayni yöntemler, merkez 
bankaları, maliye otoriteleri ve yerel yöne-
timler tarafından seferber edilmiş durumda. 

► İŞBİRLİĞİNE HAZIR BİR  
DÜNYANIN OLMASI BÜYÜK ŞANS

Bugün durgunluğa girmek üzereyken 
Kovid-19 fırtınasına yakalanan ABD ve 

diğer ülkeler, 1929’da olduklarından daha 
şanslı. Evet, insanlar daha hareketli, sınırlar 
daha açık olduğu için Korona gibi salgınlar 
ve ekonomik krizler, eskisinden daha kolay 
yayılmakta. Ama şimdi iletişim ile bilgi hızla 
yayılmakta, durum tespiti, korunma yöntemi, 
teşhis ve tedavi paylaşımı açısından 
işbirliği daha kolay. Ayrıca Trump, ne kadar 
yıpratmaya çalışsa da büyük buhran 
ve sonrasında olmayan IMF ve Dünya 
Bankası gibi iki uluslararası kurum var. 
Kurumsallaşmış G7, G8, G20 gibi işbirliği 
kuruluşları şimdi önemli fark. Olağanüstü 
durumlarda işbirliğine hazır bir dünyanın 
olması da her ülke gibi ABD’nin de şansı. 

► 2021’DE NORMALLEŞME YOLUNA GİREBİLİR
Ama belki Amerika’nın en büyük tarihi 

şansızlığı Trump gibi bir başkan ile bu 
krizin girdabına kapılmamak için mücadele 
etmek mecburiyetinde olması. Eğer ABD 
Trump ve ekibine rağmen kurumlarını 
ve kurum geleneklerini keyfilikten 
koruyabilirse, ayrıca yürürlüğe konulan 
ulusal ve uluslararası önlem paketleriyle 
2021’de ekonomi çarklarını yeniden 
döndürmeye başlarsa normalleşme 
yolağına girebilir. ABD için bu,  
ekonominin tedricen açılmaya 
başlayabileceği Haziran 2020’den önce 
olmaz. Ancak içine düşülen çukurdan 
çıkışın eş anlı olması beklenmemeli. 

ABD ekonomisi, kendine yeter bir 
ekonomidir. Buna rağmen ticaret 
ortaklarının da normalleşmesi, ABD’nin 
de normalleşme hızını arttıracaktır. Bu 
söylediğime, Trump’ın ticaret savaşına 
girdiği Çin’in normalleşmesi de dâhil. Kaldı 
ki, 2020’yi her halükarda kayıp kapatacak 
olan Çin, 2021’den itibaren işlerini tekrar 
rayına oturtur ve dünyanın bu defa önce →

ÇÖZÜMLEME

Laubali ve bir şey 
bilmediğini bilmez 

ama her işe karışır bir 
başkan ve ekibinin 
sorumsuz davranışları, 
Amerika’yı salgının 
yayılması açısından 
dünya birincisi 
yaptı. Ama bu kötü 
bir birincilik çünkü 
dünyanın  
1 numaralı ülkesinde 
maske ve sıhhi  
eldiven bulunmuyor. 

ABD Devlet 
Başkanı  
Donald  
Trump
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dev forklifti, sonra yine güçlü bir 
lokomotifi olursa, ABD de eski 
gücünü yine kazanır. Küreselleşme 
birbirine göbekten bağlı bir dünya 
düzeni yarattı. Bunu virüsün bile 
değiştirmesi kolay değil. Ama  
yine de iş ki, virüs ikinci kez  
dünyayı kalbinden vurmasın.

► AB ÜLKELERİ İYİ GÜNLERDE DOST
- İkinci şaşkınlığı da Avrupa 

Birliği’nde yaşadık. Her konuda öncü 
niteliğiyle dünyaya yol gösteren, ders 
veren AB’nin salgın karşısında deyim 
yerindeyse parçalandığını izledik. 
Her ülke kendi başının çaresine 
düştü. AB’nin birlik yapısına  
aykırı bu kötü görüntüsünün 
nedenleri neydi? Bundan sonra 
AB’yi nasıl sorunlar bekliyor?  

- Avrupa Birliği’nin (AB) ise, iyi gün-
lerde dost, ama zor günlerde yolları 
ayrılan 27 ülkeli bir topluluk olduğu 
anlaşıldı. Oysa kötü günleri birlikte 
aşmak için kurulmuş, daha iyi günler 
için ortak politikalar, standartlar 
üretmiş, bunları yönetmek için iyi kötü çalışan 
kurumlar kurmuşlardı. Devasa bir ortak bütçe 
oluşturmuş, dünyanın para sahnesine 1999 
dan bu yana çıkardıkları para birimleri Euro, 
tüm rezerv para birimlerine rakip hale gelmişti. 
Bugüne kadar birçok sistemik kriz atlattılar, so-
runları aşmak için zirveler toplayıp, önlerine he-
defler koyup ölçüt belirlediler. Yarattıkları para 
alanında birçok para disiplini yöntemi uygula-
dılar. Buna rağmen kurallara uymayanları yola 
getiremeyince 2009 da peş peşe gelen İrlanda, 
İspanya, Portekiz, İtalya ve Yunanistan’daki 
mali çöküntüyü bir süre uzaktan izleseler  
bile, ele güne ayıp olmasın diye çukurun  
dibinden çıkarmak için destekler verdiler. 
► SALGIN GÜNDEMLERİNE GEÇ DÜŞTÜ

Onların aralarını açan en önemli konu 
göçmen ve mülteciler oldu. Zor günlerde 
oradan buradan çıkan “Euro alanından 
ayrılırız ha!” çoğu kez sadece tehditten 
ibaret kaldı. Ama 2016 ve sonrasında Brexit 
ile yaşanan depremin moral çöküntüsünü 
atlatmaları pek kolay olmayacak. Çünkü 
bu AB’nin geleceği açısından umut kırıcı 
derken, bu defa Covid-19 vurdu. AB alanı 
da zaten bir durgunluğun eşiğindeydi. 
AB merkez bankasının artık yatırım ve 
harcamaları teşvik etmediği faiz indirimleri 
ve üye ülkelerden tahvil alımlarıyla durumu 
rahatlatmaya çalışıyordu. Ortak bir maliye 
politikaları olmadığı için, vergi indirimleriyle 
piyasayı canlandırma girişimleri bir 

koordinasyon gerektirmese bile eminim mali 
önlemleri eş anlı hale getirmek için üye ülke 
maliye bakanları konseyi toplantılarında 
bazı görüş alış verişleri yapıyorlardı. Virüs 
çarpmasına işte bu atmosferde yakalandılar. 
Salgın gündemlerine gecikerek düştü. 

► AB DOĞAL AFETLERDE SORUNLU
Kuruldukları andan itibaren “iyi günde, 

kötü günde ve sağlıkta” birlikte olma 
yemini etmişlerdi de doğal afet ve hastalık 
zamanları için birbirlerine verilmiş sözleri 
yok muydu? Acaba o yüzden mi 1997 Assisi 
depreminde İtalya’yı, 2001 Şap (Foot and 
Mouth Disease)  salgınında İngiltere’yi 
kendi başlarına bırakmışlardı? İşte yine 
salgını güneyden kaptıklarında, İtalya ve 
İspanya’yı kendi başlarına bıraktılar. Ne 
yapabilirdi bu konuda Brüksel? Bu sorunun 
bir cevabı da aslında pek yok. Sağlık 
standartlarına uyulmadığı konusunda ihtar 
verecek halleri yoktu ki! Karantina sürelerini 
uyumlaştırmaya da vakit kalmamıştı. AB 
Schengen bölgesinin açık sınırlarında 
dolaşım serbestisini askıya alamazlardı. 
Kaldı ki, hem Schengen bölgesi, hem de 
para alanı dışında bulunan Birleşik Krallık 
(BK) virüsün hedefine Brexit’in banisi olmasa 
bile ateşli uygulayıcısı olan Boris Johnson ile 
girdi. Üstelik kendisi de hastalanarak. 
► TEŞHİSTE GECİKTİ, TECRİDİ İYİ UYGULADI

Neden İtalya ve İspanya bir anda Covid-
19’a bulandı da, Yunanistan çabucak 

Avrupa Birliği’nin (AB) iyi günlerde dost, ama zor günlerde 
yolları ayrılan 27 ülkeli bir topluluk olduğu anlaşıldı. Oysa 

kötü günleri birlikte aşmak için kurulmuş, daha iyi günler için 
ortak politikalar, standartlar üretmiş, bunları yönetmek için  
iyi kötü çalışan kurumlar kurmuşlardı. Özellikle İngiltere, 
İspanya ve İtalya başbakanları salgın tehlikesini geç algıladılar.

İspanya Başbakanı
Pedro Sanchez

İngiltere Başbakanı
Boris Johnson

İtalya Başbakanı
Giuseppe Conte
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işin içinden çıktı? Bunun da cevabını 
şu aşamada vermek zor. Ama AB ve 
İngiltere’nin ortak sorunu, virüsü hafife 
almak, yayılmasına göz ucu ile bakmak ve 
vaka sayılarını tahmin edememek, yanlış 
saymak ve ölüm sayılarını karıştırmak 
olarak düşünülebilir. Teşhiste geciken 
AB bölgesi,  tecridi ABD’ye göre daha iyi 
uyguladı. Ama hala gök güzünde görülen 
ilk güneş ışıltısıyla parklara, çayırlara 
yayılan maskesiz insanlar, birbirlerine 
uzak dursalar bile virüse meydan okuyor 
havasındalar. Yine de geçen yılın  
4. Çeyreğine nazaran yüzde 1 büyümüş 
Euro alanı, bu yılın il çeyreğinde sadece 
yüzde 0.4 GSYİH artışı kaydetti. 2020 yılını 
ise yüzde -5.9 küçülme ile atlatırsa ne ala. 
Ama halen yüzde 7.3 olarak kaydedilen 
işsizlik, tek hanede kalmayacak, desteklere 
rağmen iflas ve iş yeri kapanmaları işsizliği 
çift haneli rakamlara taşıyacaktır. Şu anda 
yüzde 0.7 oranında olan fiyat artışlarının 
ise 2020 sonunda yüzde 0.3 indirmesi 
paçayı ekonomik durgunluğa iyice 
kaptırdıklarının kanıtı olacaktır. 

► DÜNYA EKONOMİSİ KÜÇÜLECEK
- IMF ve Dünya Bankası, 2020 

başlarında genel bir yavaşlamanın 
açıklamalarını yapıyorlardı.  
Şimdi de beklenmeyen bir salgının 
öldürücü etkisi her yanı sardı.  
Küresel çapta bizi neler bekliyor? 

- Haklısınız, hem IMF, hem de dünya 
Bankası, genel eğilimlere, ticaret 
savaşlarının da etkisini hesaba katarak 
2020’nin büyümenin yavaşlayacağı bir yıl 
olacağını açıklıyorlardı. Ama pandemi bu 
kehanetin üzerine tüy dikti. Şimdi artık 
salgınla beraber artan beşeri maliyetin 
büyüme, istihdam ve gelir üzerindeki olası 
etkisini telaffuz etmeye başladılar. İlk 
değerlendirmelere göre tahmin bu yıl yüzde 
-3 bir daralma olacağı üzerine. Ama eğer 
yılın ikinci yarısında kapanan ekonomiler 
yavaş yavaş açılırsa biraz daha iyimser 
olunabileceğini açıklıyorlar. Ancak umut 
2021’de. Salgın gelecek sonbahar ve kış 
yeni bir dalga ile saldırmazsa, 2021’de 
yüzde 5-6 arası bir küresel büyümenin 
kayıp yılı telafi etmeye başlayacağı 
düşünülüyor. Her iki kurum da kendi 
üzerlerine düşeni yapmaya gayret ediyor.  

Bu bağlamda, IMF 1 trilyon dolar 
borç verme kapasitesiyle üyelerine acil 
likidite akıtacağını açıkladı. Sadece 100 
milyarlık bir fonu, acilen seferber ettiği gibi, 
Özel Çekiş (SDR) haklarından da imkân 

kullandıracağını açıkladı. Dikkat edin  
Mart ayından bu yana, sanal da olsa  
kolları sıvadılar. Özellikle salgın ve 
ekonomik yükü altında en fazla ezilen 
25 ülkeye hemen “olağanüstü zaman” 
(Catastrophe Containment and Relief) 
kredileri tahsis edip, borç taksit ve faiz 
ödemelerini erteleme sözü verdiler.  

► DÜNYA BANKASI’NDAN  
SAĞLIK PROJELERİNE DESTEK

Dünya Bankası ise Nisan ayı başında 
önce acil tepki olarak 1.9 milyar 
değerinde bir hızlı (fast-track facility) proje 
finansmanı tahsisi yaptı. Mali desteği 
ilkelerinden şaşmayarak proje bazında 
vermesi, özellikle gelişmekte olan 
ülkelerde sağlık altyapısını güçlendirecek 
projelerin hayata geçirilmesini amaçlamış 
görünüyor. 25 ülkeye yönlendirilen bu 
ilk fon akışına ilaveten, 40 ülkeye, halen 
başlamış bulunan projelere 1.7 milyar 
dolarlık destek sözü verdi. Sadece Dünya 
Bankası olarak değil, Dünya Bankası 
grubu olarak, Covid-19’un en fakir 
ülkelerde yaptığı olumsuz etkiyi telafi 
amacı ile önümüzdeki 15 ay boyunca 
160 milyar dolarlık bir paketi de açıklayıp, 
dünyanın her yerinden gelen taleplere 
cevap verecek şekilde pozisyon aldı. 

► DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ 
GÜÇLENDİRİLMELİ

- Global bir virüs salgını karşısında 
dünyanın ne kadar savunmasız olduğu 
ortaya çıktı. Yeniden her an gelebilecek 
bir salgına karşı dünya çapında ne tür 

Bugün durgunluğa 
girmek üzereyken 

Kovid-19 fırtınasına 
yakalanan ABD ve 
diğer ülkeler, 1929’da 
olduklarından daha 
şanslı. Evet, korona 
gibi salgınlar daha 
kolay yayılmakta. 
Ama şimdi iletişim ile 
bilgi hızla yayılmakta, 
durum tespiti, 
korunma yöntemi, 
teşhis ve tedavi 
paylaşımı açısından 
işbirliği daha kolay.

Prof. Dr. Sema 
Kalaycıoğlu
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önlemler alınması ve ne  
gibi yeni kurumların 
oluşturulması gerekir? 

- İster genel, ister bireysel, 
ulusal, küresel veya kısmi 
olsun salgın ve salgından 
korunmak için başvurulan 
yöntemlerin uygulanmasında 
kamunun yönlendirici, 
denetleyici, düzenleyici 
ve engelleyici rolü önemli. 
Ülkeler arası işbirliği ve bilgi 
değiş tokuşu da öyle. Sağlık 
sektörlerine yönelik tüm 
kararlar ve halk sağlığıyla 
ilgili bilgilendirmeler yanı sıra, 
ilaç, serum teminindeki hız 
ve kolaylık kadar, hastane 
ve hastalık olmadan önleyici 
hekimlik hizmetlerinin 
kapasitesi dikkate alınması 
gereken konulardan. 

Gelelim kurumsal 
yapılanmalara, bence WHO 
yani Dünya Sağlık Örgütü 
zayıflatılması değil güçlendirilmesi  
gereken bir koordinasyon kurumudur.  
ABD, CDC (Center for Disease Control  
and Prevention), diğer ülkelerdeki  
benzeri kuruluşların ulusal örgütlenme 
ağları kadar, WHO ile ilişkileri de  
önemlidir. Bu bağlamda, Türkiye’de de 
Hıfzısıhha Enstitüsünün yeniden  
işlevsel hale getirilmesi ve liyakate  
uygun yapılandırılması önemlidir.

► SALGINLARA KARŞI HAZIR OLMALI
Salgın veya benzeri afetlere güçlü bir 

ekonomik, hukuki, idari ve fiziki altyapıyla 
girmek her zaman, afetlerin artçı  
etkisini göğüslemek için çok önemli.  
Bu bağlamda isterseniz önce bir salgın 
veya afet öncesinde hangi ülkelerin  
daha riskli olduğuna bakalım.  

Evet, ekonomik açıdan en riskli ülkeler, 
iç borç, dış borç ve borçluluk oranı ile dış 
kaynak ihtiyacı yüksek olanlar. Bunlar 
dış kaynaklı şoklar açısından çok daha 
kırılgan. Bunun yanı sıra, dışa açılma 
derecesi yüksek, turizm, otelcilik, restoran 
ve eğlence gibi hizmet sektörlerinin 
GSYİH içindeki payı fazla olan ülkeler, yine 
dış kaynaklı şoklara karşı en çok topun 
ağzında olanlar. Bir de, mali disiplini zayıf, 
yolsuzluklarla zayıflatılmış, yabancı para 
rezervleri düşük, özerk olması gereken 
kurumları siyasi vesayet altına girerek 
yıpratılmış ülkelerin de virüsün yıkıcı 

etkisine karşı gerekli politika önlemlerini 
liyakatle alabilecek imkânı sınırlı.

► ÖNLEM, TEŞVİK VE  
DESTEKDE DİKKATLİ OLUNMALI

Bunun dışında, yavaşlayan ekonomik 
koşullara ve durgunluk dalgasına karşı 
alınacak makroekonomik önlemlerin, 
panik havasına imkân vermeyecek 
etkinlikte atılması gerek. Teşvik ve 
desteklerde adres şaşmamalı ve ayrıcalık 
yaratılmamalı ki haksızlık olmasın. Şeffaflık 
olsun ki, güvensizlik artmasın. Borç geri 
ödemeleri aksamasın ki finans sektörleri 
dara düşmesin. Keyfi fiyat artışları olmasın, 
stokçuluk ve karaborsa orta çıkmasın.  
Bir de kamu duyuruları zamanında ve  
en yetkin ağızlardan yapılsın ki güven 
boşluğu ve zafiyeti ortaya çıkmasın.

► YANGIN ÖNCESİNDE  
YETERLİ SUYUNUZ VAR MI?

- Türkiye’de krize hızlı tıbbi 
müdahaleye rağmen, yapılan yardım, 
teşvik ve tedbirlerin GSMH’ye oranının 
başka ülkelere göre düşük olduğu 
değerlendirmeleri yapıldı. Sizce kriz 
dönemi ve sonrası için ekonominin 
çarklarının dönmesi, küçük işletmeci ve 
esnafın, çalışanların krizden olumsuz 
etkilenmemesi için yapılan yardımla 
yeterli midir? Başka neler yapılabilirdi?

- Salgının Türkiye’ye ne zaman 
ulaştığını kestirmek mümkün olmadığı 

Salgın veya benzeri afetlere güçlü bir ekonomik, hukuki, idari 
ve fiziki altyapı ile girmek her zaman, afetlerin artçı etkisini 

göğüslemek için çok önemli. Bu bağlamda isterseniz önce bir salgın 
veya afet öncesinde hangi ülkelerin daha riskli olduğuna bakalım.  
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gibi, ilk vakanın belirlendiği 
tarihi de tam olarak kestirmek 
zor. Bizde salgın resmi olarak 
17 Mart’tan itibaren ülke 
gündemine girmeye başladı. 
Ancak ekonomik sıkıntılar siz 
de biliyorsunuz ki çok daha 
önce başlamıştı. İflaslar, 
borç erteleme talepleri ve 
konkordato başvuruları 
2017’den itibaren hepimizin 
endişesiydi. Bu bağlamda 
sistematik olmayan önlemler, 
destekler bilinenin dışında 
olmamakla birlikte, özellikle 
iki haneli enflasyona rağmen 
merkez bankası tarafından 
faiz indirimleriyle piyasa 
fonlama sürdürüldü. Bunun 
faydasına karşılık, döviz 
kuru üzerinde yarattığı baskı 
yoluyla enflasyona katkısı, hep 
değerlendirmeye çalıştığımız 
politika önlemleri oldu. 
Türkiye’nin salgın öncesi 
durumunu, bundan önceki 
sorunuzda “hangi ülkeler, 
beklenmedik krizler karşısında  
daha kırılgan?” sorusuna  
verdiğim cevaplarla değerlendirmek 
uygun olur. Özellikle, hazinenin  
gelir-gider durumu, Merkez bankası 
rezervleri, dış borçların GSYİH içindeki 
payı ile bütçe açıkları bize bir stres testi 
için iyi bir ayraçlar manzumesi verir.  
Tabii elimizdeki verilerin doğru ve  
kesin olduğu koşullarda, her ülke gibi 
Türkiye’nin de Mart ortası açıklanan 
salgın krizine nasıl yakalandığını 
düşünebiliriz. Şimdi bu konuda 
ayrıntıya girmeksizin bazı hususları 
birlikte saptayalım: Bir kere, özellikle 
beklenmedik/ dışarıdan gelen bir 
kriz karşısındaki gücünüz, kriz öncesi 
durumunuza bağlı. Bu yangına yetiştire-
ceğiniz suyun depodaki durumu gibi.

► MÜLTECİLER KONUSUNDA  
TÜRKIYE YANLIZ BIRAKILDI

Unutmayalım ki bir de Türkiye içinde 
bulunduğu jeopolitik riskler, muhatap 
olduğu ve büyük ölçüde kendi yağıyla 
çözüm üretmek zorunda kaldığı mülteci 
sorunlarına büyük kaynak tahsis 
etmiştir. Dolayısıyla eğer bu salgın krizi 
2010 dan önce üzerimize çökseydi, 
daha güçlü mali imkânlarla, ihtiyaç 
sahiplerine yetişebilirdi hükumet.

► SLUMPFLASYONU KONUŞACAĞIZ
- Kovid-19’un etkilerinden ne zaman 

kurtuluruz, ekonomi rayına girer?
Tüm dünya gibi Türkiye de bu 

tutulumdan 2021 başında çıkmaya 
başlarsa, piyasalara akıtılan bol likidite, 
kaçınılmaz olarak enflasyona zemin 
hazırlayacak gibi gözüküyor. Bilindiği gibi 
aşırı bol likidite, sınırlı mal ve hizmetin 
peşine düşerse enflasyon tetiklenir. Bu 
durumda gelişmiş ülkelerde tek haneli 
fiyat artışlarına meyleden koşullar, iş 
imkânlarıyla el ele yürürse, uzunca bir 
nekahat dönemini, güçlü bir iyileşme 
izleyebilir. Ama bu girdaba zaten çift 
haneli fiyat artışları, likidite bolluğu ve 
para ikamesiyle (dolarizasyon) yakalanan 
Türkiye, yüksek enflasyon, yüksek işsizlik, 
yanı sıra sürgit eden bir ekonomik 
daralmayı, yani küçülmeyi yaşamaya eğilimli 
olacaktır. Bunun ekonomi yazınındaki 
izdüşümünü ise artık, “slumpflasyon” 
kavramı olarak göreceğe benzeriz.

Son olarak, Türkiye’nin yabancı  
sermaye çıkışları, düşük ve daha da  
düşen tasarruf düzeyi, dünyanın ve  
ülkenin içinde bulunduğu koşullara bağlı 
olarak gelmeyecek yabancı sermaye 
nedeniyle acilen dış kaynak ihtiyacı 
bulunmaktadır. Bu konudaki girişimlerin  
ne sonuç vereceğinin göreceğiz.  ●  

Türkiye içinde bulunduğu jeopolitik riskler, muhatap olduğu 
ve büyük ölçüde kendi yağı ile çözüm üretmek zorunda 

kaldığı mülteci sorunlarına büyük kaynak tahsis etmiştir.  
Eğer bu salgın krizi 2010 dan önce üzerimize çökseydi, hükümet 
daha güçlü mali imkânlarla, ihtiyaç sahiplerine yetişebilirdi.
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THY tüm iç hatlarda Haziran’da, dış 
hatlarda ise kademeli uçuş planı yaptı

Kim derdi ki, her yıl milyarlarca 
yolcu taşıyan narrow body  
(dar gövdeli) veya wide  

body (geniş gövdeli) 26 bin uçağın 
en az 23-24 binini, gözle dahi 
görülemeyen bir virüs yere indirecek.

Evet, öyle oldu. Ama ortada  
bir gerçek var ki, dünya üzerindeki 
seyahatlerin yüzde 90’ına  
yakını uçaklarla yapılıyor.

Ne acıdır ki, dünyada her yıl  
4 milyar yolcu taşıyan bu uçaklar 
sonlarını getiren virüsün taşınmasına 
da aracılık ettiler. Çin’de çıkan virüs 
tüm kıtalara uçarak gitmedi elbette.

Havacılık sektörü, 2019’un sonunda ortaya  
çıkan Korona virüs nedeniyle iyi bir final yapamadı. 
Yeni yıl ise kendi küçük olmasına rağmen etkisi çok 
büyük bir kriz yaratan Korona virüsle baş başa kaldı.

Virüsü ülkeden ülkeye taşımaya  
neden olduğu için ilk önce uçak seferleri durdu.

Hava trafiğinin dünyada en yoğun olduğu Avrupa 
kıtasına baktığımızda Mart’ta Avrupa havaalanları 
normal yolcu trafiğinin yüzde 50’sinden fazlasını 
kaybetti ve yolcu rakamlarında 100 milyondan  
fazla düşüş yaşandı. Bu düşüş bir ayda gerçekleşti 
ve bu küresel mali krizden daha etkili oldu.
► EKONOMİK KAYIP ÇOK FAZLA

Her gün yüzbinlerce insanın gelip geçtiği 
havalimanları, tahliye uçuşları da bittiği için  
hayalet meydanlara döndü. Aylardır birçok  
havalimanına yolcu trafiği olmadığı için yolcu  
kaybından doğan ekonomik kayıpların yanı sıra  
başta ayakbastı parası olmak üzere, duty free, yiyecek 
içecek ve diğer hizmetleri sunan mağazaların da 
kapanması nedeniyle çok önemli bir ekonomik kayıp 
yaşandı ve yaşanmaya da devam edecek. Yolcu trafiği 
yoksa havalimanları açık kalmasının da bir anlamı yok.

Dünya geneline baktığımızda pandemi nedeniyle 
uygulanan seyahat kısıtlamaları havayollarının 
kapasitelerinde büyük düşüşlere neden oldu. Global 
tarifeli havayollarının koltuk kapasitesi Mart ayı sonunda 
11.1 milyon düşüş kaydetti. Yılbaşında 95.3 milyon olan 
satışa sunulan koltuk sayısı 6 Nisan’da 35.7 milyona 
geriledi. Koltuk arzında 2.5 aylık dönemde yaklaşık  
60 milyonluk azalma yaşandı. Kuzey Amerika’daki  
koltuk azalması yüzde 32.3’e ulaşırken, havayollarının 
koltuk sayısı 22.6 milyondan 11.6 milyona geriledi.
► BİNLERCE UÇAK YERE İNDİ

Doğu ve Orta Avrupa’daki havayolarının kapasitesi 
yüzde 27.8 düşerken, 3.7 milyon olan koltuk adedi  
1.3 milyon oldu. Güney Doğu Asya’daki havayolları  
20 Ocak’ta 10.8 milyon koltukla hizmet verirken, 6 Nisan 
itibarı ile yüzde 20’ye yakın azalma ile 3.8 milyon koltuğa 
geriledi. 20 Ocak itibarı ile en fazla koltuk kapasitesi 
25.1 milyonla Kuzey Doğu Asya’daki havayollarında yer 
alıyordu. Kuzey Amerika 22.6 milyonla ikinci, Batı  
Avrupa ise 18.6 milyon koltukla üçüncü sırada idi.

Özele baktığımızda en büyüklerden olan ve 
bünyesinde Swiss, Brüksel ve Avusturya Havayolları’nı 
bulunduran Alman havayolu şirketi Lufthansa, yan 

KONUK YAZAR

Turizm Yazarları ve Gazetecileri  
Derneği Genel Başkanı
Türkiye Özel Sektör Havacılık  
İşletmeleri Derneği önceki Genel Sekreteri
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kuruluşu Germanwings Havayolu’nu  
korona krizi nedeniyle kapattı. Alman 
devinin 760 uçağının 700’ü yere indi ve 
hisseleri borsada yarı yarıya düştü.

Şirket CEO’su Carsten Spohr,  
kaybın şimdilik 350 Milyon Euro (388 Milyon 
USD) olduğunu belirterek Lufthansa’nın 
likidite rezervlerinden her saat  
“yaklaşık 1 milyon euro” kaybettiğini söyledi.

Havacılık devlerinden Emirates’ın 
son durumu da çok vahim. 270 uçaktan 
218’ini ground eden Emirates’in Dubai 
Havalimanı’nda uçaklara yer bulamıyor.

Pandemik krizin ne zaman biteceği 
belli değil. Ama Çin’de bazı iç hat seferleri 
başlatıldı. Bu krizin bitmeye evrildiği 
anlamına gelmediği için havayolu şirketleri 
borsa gücünü korumak için (Örneğin THY 
ve Pegasus) hisse toplama yoluna gittiler. 
Havaalanı işletmecisi TAV da aynısını yaptı.
► KARGO TAŞIMA REVAÇTA

Dünyada bu gelişmeler olurken, yolcu 
uçakları yere inerken kargo taşımacılığı 
altın çağını yaşıyor. Bir çok havayolu şirketi, 
(ki bunlara THY de dahil) yolcu uçaklarını 
kargo taşımacılığına ayırdı. Daha önce 
Çin’den Türkiye’ye kilosu 3 dolara gelen 
mallar şimdi 12 dolardan geliyor. 400 kişilik 
bir uçak yolcu başına 550 dolar alarak 225 bin dolar 
kazanç elde ederken, şimdi kargodan bir seferde  
450 bin dolar kazanıyor. Uçak altına, koltuklar sökülerek 
kabine veya koltuklara kargo alımı yerleştiriliyor.
► UÇAK SİPARIŞLERİ İPTAL

Corona virüs öncesi dünya genelindeki havayollarının 
2021’in sonuna kadar doğrudan veya finansal kiralama 
yoluyla 2 bin 700’den fazla Airbus ve Boeing yolcu  
uçağı alacağı biliniyordu. Bu sayıya uçuştan men  
edilen Boeing 737 Max’ın 880 siparişini içermektedir.

Tüm bu planlamaların hiç bir anlamının 
kalmadığını bize yaşanan kriz gösterdi.

Salgın öncesi dünyada günlük dolaşımın 1 milyar 
300 milyondan fazla olduğunu biliyoruz. Artık, yeni 
dünya düzeni gibi yeni havacılık düzeni gündeme 
gelecek. Uçaklarda koltuk sayısı düşürülecek. Bu ve 
buna benzer yeni önlemler alınacak. Bazı havayolları 
ise filolarını yeniden revize edebilir uçak sayısını 
azaltabilir. Filolardaki uçak tipleri de değişecektir.

Kapasitesi yüksek olduğu için başarılı olamayan 
A380’lerin devre dışı kalması daha hızlı olacak.
► THY UÇUŞ PLANINI YAPTI

Türk havacılığına baktığımızda THY’nın 350’ye  
yakın uçağı tahliye seferleri dışında yolcu taşımacılığını 
bir yana bırakmak zorunda kaldı. Pegasus Hava 
Yolları ve Sun Ekspress toplam 150 uçağın tamamını 
yere indirip, alınacak kararları bekliyor. Yasakların 
sonlandırılmasının ardından THY yeni bir uçuş planı 
hazırladı. Koronavirüs salgını nedeniyle iç hat  
uçuşlarını 20 Mayıs, dış hat uçuşları ise 28 Mayıs’a 
kadar durdurulmuştu. Haziran, Temmuz ve Ağustos 

aylarını kapsayan planlamaya göre, Haziran ayında 
tüm iç hat uçuşlarını başlatmayı düşünen THY, dış 
hat uçuşlarını ise kademeli olarak gerçekleştirmeye 
başlayacak. Yasağın ardından ilk etapta uçuşların  
yüzde 60’nın icra edileceği planlanıyor. THY, dış  
hatlarda ilk planda 19 ülkede 23 noktaya uçuş planladı.

Virüsün biraz önü alınır gibi görünse de, bazı 
ülkelerde her an ikinci bir dalganın gelmesi ihtimal 
dahilindedir. Umarız böyle bir şey olmaz. Bilinmelidir 
ki, önümüzdeki aylar içinde havaalanlarını ve 
havayollarını kötü manzara bekliyor. 2008 mali 
krizinden ve 11 Eylül saldırılarının sonucundan  
daha kötü bir durumla karşı karşıyayız.

Yere indirilen, ground edilen bu binlerce uçaktan 
acaba kaçı tekrar gökyüzüyle buluşacaktır şimdiden 
söylemek zor. Bazı havayolları maalesef gökyüzüne 
veda edecek. Birçok şirket 2020’den beklenti içine 
girmeden halen 300 milyar dolar olan global zarardan 
en az zararla kurtulmanın hesabını yapacak. Sektörün 
2021 sonunda ve 2022 başında normale dönmesini 
ümit ederken, yolcu sayısı ve kazançta eski güzel 
günleri mumla arayacağı da bir gerçek. Çünkü insan-
ların uçaklara alışabilmesi zaman alacak. Uçak içle-
rinde koltuk yerleşimi nasıl ve ne şekilde olacak ki, vi-
rusün etkisinden kurtulsunlar. Uzun seyahat yapanlar, 
yolculuk boyunca maskelerini çıkarmadan mı seyahat 
edecekler? Yan koltukların boş tutulması gerçekçi 
bir çözüm olabilecek mi? Bu ve buna benzer soruları 
çoğaltmak mümkün. Bu sorular arttıkça uçak seyahatı 
cazibe kaybedecek gibi görünüyor. Bunlar çok iç açıcı 
haberler değil, ama ya bunlara hazır olacağız ya da o 
çok sevdiğimiz uçak yolculuğundan vazgeçeceğiz.

Sizce hangisi olacak acaba?

Havalimanı açık hava sineması oldu
Burası Litvanya’nın başkenti Vilnius’un Uluslararası 

Havalimanı. Burada da COVİD-19 nedeniyle bütün uçuşlar 
durmuş, uçaklar ground edilmiş. Görüntü havalimanının 
otoparkından, fakat işlevi farklı. Şimdilerde bir araçta en 
fazla iki kişi olmak üzere burası bir açık hava sinemasına 
dönüştürülmüş. Toplam 150 aracın girebildiği Drive in cinema 
veya Aerocinema adı verilen konsept yasaklardan sıkılanlar için 
iyi bir eğlence olmuş. Bu uygulamayı Atatürk Havalimanı’nın bir 
bölümünde hayata geçirebilir miyiz? Ne dersiniz, ilgi görür mü?
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Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli en 
büyük yalıtım firması olan ODE Yalıtım’ın Yönetim 

Kurulu Başkanı Orhan Turan, 1981 yılında Yıldız 
Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölü-

münden mezun oldu. Marmara Üniversitesi’nde 
İşletme Yüksek Lisansı’nı tamamlayan Turan, iş 
hayatı boyunca sivil toplum örgütlerinde görev 

almaya büyük önem verdi. Bu kapsamda Isı, Ses 
ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin (İZODER) 
kurulmasında aktif rol aldı. 1997-1999 yılları 

arasında İZODER’in Yönetim Kurulu Başkanlığını 
yapan Turan, 2007-2011 yılları arasında iki dönem 

de İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin 
de (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. 

Bugüne kadar birçok STK’da aktif rol alan Turan, 
2017-2019 dönemi TÜSİAD’da Denetleme Kurulu 

Başkanlığı yaptı, halen Türkiye Kurumsal Yönetim 
Derneği’nde (TKYD) Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcılığı ve TÜRKONFED’de Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Sivil top-

lum kuruluşlarında 26 yıldır aktif görev alan Turan, 
Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Marmara 

Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 
lisansüstü seviyesinde dersler verdi.  

Evli ve bir çocuk babası olan  
Turan, iyi derecede  

İngilizce biliyor.

ORHAN TURAN KİMDİR?
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TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan:

Kayıplarımızı bu yılın son 
çeyreğinde geri almaya başlarız
Türk Girişim ve İş Dünyası 
Konfederasyonu Başkanı 
Turan, “Salgının üçüncü 
çeyrekte seyrinin aşağıya 
doğru inmesi, bu çeyrekte 
başlayacak bir ekonomik 
aktivite ile son çeyrekte 
büyümede verilenlerin bir 
kısmının geri alınmasını 
sağlayabilir. Bunun ivmesi 
özellikle ihracatımızın 
yarısını gerçekleştirdiğimiz 
Euro Bölgesi’nde yaşanacak 
gelişmelere ve elbette iç 
tüketimin tetiklenmesine bağlı 
olarak gerçekleşebilir” dedi.

GİRAY DUDA

Kovid-19 salgını, dünyanın tüm ülkelerini 
ekonomik ve sosyal açıdan olumsuz 
etkiledi. Virüsün yayılmasının önlenmesi 

için uygulanan karantina ve kısıtlamalar 
nedeniyle yüzbinlerce işyeri çalışamaz hale 
geldi, milyarlarca insan eve kapandı. Türkiye’de 
böyle bir ortamda ticaret, sanayi kuruluşlarının 
içinde bulunduğu durumu, yurt çapında yaygın iş 
dünyası derneklerinin üst kuruluşu Türk Girişim 
ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) 
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ile konuştuk. 

- Sayın Turan, Kovid-19 salgınının yarattığı krizi 
ekonomik ve sosyal açıdan nasıl yorumluyorsunuz?

- Krizler şekil değiştirse de her zaman iş hayatının 
bir parçası oldu. Ancak bu kez dünyanın hazırlıksız 
yakalandığı ve beklemediği bir durumla karşı 

karşıya kaldık. Belirsizlik sadece ülkemizin değil, 
dünyanın kaderi gibi. Öncelikle ekonomik değil, 
insanlığı ilgilendiren bir kriz yaşıyoruz. Bu kriz, sağlık 
noktasında bağışıklık sistemimizin güçlendirilmesiyle 
birlikte ekonomik, sosyal ve ruhsal bağışıklık 
sistemimizin de güçlenmesi gerektiğini gösterdi. İş 
dünyasını değerlendirirsek pek çok sektör salgına 
ve yarattığı ekonomik krize hazırlıklı değildi. Krizde 
büyük işletmeler, kurumsal şirketlere oranla daha hızlı 
aksiyon alabildi. Ekonominin yüzde 99’unu oluşturan, 
yaklaşık 3.5 milyon KOBİ’miz ise ekonomik kriz 
karşısında kırılgan bir yapıya sahip olmaları nedeniyle 
finansmana erişimden ödeme ve tahsilat sorunlarına 
kadar pek çok sıkıntı ile karşı karşıya kaldı. 

► DÜNYA HEDEFLERİNİ GÖZDEN GEÇİRECEK
- Salgının önümüzdeki birkaç ay içinde  

etkisini yitireceği görüşleri yaygın. Ancak  
her geçen gün dünya ve ülkelerin ekonomileri, 
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çalışan şirketler, kurumlar ve 
insanlar ağır darbeler yiyor. 
Ortaya nasıl bir ekonomik  
kriz tablosu çıkacak?

- Bu salgın, sadece 
ülkemizin değil dünyanın 
da hedeflerini yeniden 
gözden geçirmesi 
gerekliliğini gösterdi. Kredi 
derecelendirme kuruluşları, 
benzeri görülmemiş bir 
küresel resesyon uyarısı 
yapıyor. Küresel ekonominin 
2020’de yaklaşık yüzde 
4’ler seviyesinde daralacağı 
değerlendiriliyor. Euro 
Bölgesi’nde yüzde 7’lik 
daralma raporlanmaya 
başladı. ABD’de beş haftada 
26 milyonu aşan bir işsizlik 
başvurusu görüldü. 

Korona öncesi “para 
basma” görüşleri küresel 
gündemin bir parçası 
değilken bugün ülkeler para 
basılmasını tartışıyor. Virüsü 
kontrol altına aldığını ifade 
eden ülkeler, yeniden ekonomik faaliyetleri 
sınırlı da olsa açmak için girişimlerde 
bulunurken; IMF ve Dünya Bankası 
büyüme tahminlerini revize ediyor. Tüm bu 
gelişmeler, 2020 ve sonrası için belirlenen 
hedeflere ulaşmanın zor olduğunu ve 
ülkelerin kapasiteleri ölçüsünde aksiyon 
almak zorunda kaldığını gösteriyor. 
► HİPER ENFLASYON TUZAĞINA DİKKAT

- Bu krizi en az hasarla atlatmak  
ve sonrasına hazır olmak için  
dünya çapında gerekli ve yeterli 
ekonomik önlemler alınıyor mu?
- Dünya genelinde sağlık alanında 
krizin yarattığı belirsizlik, ekonomik 
programların ve öngörülerin de revize 
edilmesini zorunlu kılıyor. İyimser 
öngörüler dünyada işsizlik rakamlarının 
ortalama yüzde 7-10 aralığında bir artış 
yaşayacağından bahsediyor. Dünyanın 
olduğu gibi ülkemizin de bir büyüme 
patinajına ve hiper enflasyon tuzağına 
dikkat etmesi gerekliliğini ortaya koyuyor. 
Ekonomik bir durgunluk ile yaratacağı 
istihdam kaybına ülkemizin tahammülü 
olmadığı noktasında işçi-işveren 
hemfikir olduğumuzu düşünüyorum. Yeni 
normalimiz olan ve dijitalleşme ile değer 
yaratacak verimlilik odaklı programın 
yeniden gözden geçirileceği görülüyor. 

“Kur-Enflasyon-Faiz” sarmalından ancak 
ortak akıl ve kapsayıcı işbirlikleriyle 
alınacak tedbirler sayesinde çıkabiliriz.

► SALGIN DÖNEMİNDEN  
EN ÇOK KOBİLER ETKİLENİYOR

- Türkiye’de iş dünyasının en yaygın 
ağa sahip kuruluşlarından birisinin 
başındasınız. Ülkenin her yanından 
gelen veriler ışığında Türkiye’deki  
bu salgın ve ekonomik krizi genel 
olarak değerlendirir misiniz?

- TÜRKONFED olarak 30 federasyon, 
266 dernek ve 40 bini aşkın şirketi temsil 
ediyoruz. Federasyon ve derneklerimiz 
ile dijital ortamda yaptığımız görüşmeler, 
özellikle KOBİ’lerimizin bu dönemde 
sıkıntılarının artarak devam ettiğini 
gösteriyor. Biz 2011 yılından bugüne 
“Önce Küçüğü Düşün!” diyoruz. 
Çünkü ekonomimizin lokomotifi olan 
KOBİ’lerimizin tedarik zincirinden 
düşmesinin, domino etkisi yapacağını çok 
iyi biliyoruz. Her kriz döneminde olduğu 
gibi bu salgın döneminden de en fazla 
KOBİ’ler etkileniyor. Dünyanın hazırlıksız 
yakalandığı bir salgının yarattığı ekonomik 
sonuçlar ülkemiz KOBİ’lerinin ihtiyaçlarını 
da gösteriyor. Zor şartlarda faaliyetlerini 
sürdürmeye çalışan işletmeler; istihdamı 
koruma, çalışanlarının maaşlarını 

Sadece ekonomik değil, tüm insanlığı ilgilendiren bir kriz 
yaşıyoruz. Bu salgın, sadece ülkemizin değil dünyanın da 

hedeflerini yeniden gözden geçirmesi gerekliliğini gösterdi. Virüsü 
kontrol altına aldığını ifade eden ülkeler, yeniden ekonomik 
faaliyetleri sınırlı da olsa açmak için girişimlerde bulunurken,  
IMF ve Dünya Bankası büyüme tahminlerini revize ediyor.

RÖPORTAJ
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karşılayabilme, tedarik 
ve diğer ödemeleri için 
finansman bulma gibi çok 
ciddi sorunlarla boğuşuyor.  

► ÜRETİM, SANAYİ VE 
İSTİHDAMA ODAKLANMALIYIZ

Üretim sürecinin iki önemli 
ayağı var. Biri işveren, diğeri 
ise işçiler yani çalışanlarımız. 
Olağanüstü dönemlerden 
geçtiğimizi aklımızdan çıkart-
mamak gerekiyor. Merkezden 
başlamak üzere ekonominin 
tüm aktörlerinin daha fazla 
sorumluluk alması gereken 
zamanlardayız. Üretim, sanayi 
ve istihdam odaklanılması 
gereken öncelikli alanlarımız. 
Tarım, turizm, gıda, tekstil  
ve imalat sanayimizde  
sektörlere belki de stratejik 
şirketlere ayrımcılık yapma-
dan adil ve eşit destekler 
sağlanması gerekiyor. 

► VADESİ GEÇMİŞ 
ALACAKLAR ÖDENMELİ

Sadece Korona sürecinde 
değil öncesinde de en 
önemli sıkıntı vadesi geçmiş 
alacakların geç ödenmesiydi. 
Bu dönem geç ödeme değil, 
öteleme ve erteleme söz 
konusu. Büyük firmalar kendi 
nakit akışının bozulması 
riski karşısında ödemelerini 
erteleyebiliyor ve borçların 
vadesi uzadığından tedarik 
zincirinde yer alan KOBİ’lerde 
de haliyle finansman sıkıntısı 
başlıyor. Vadesi geçmiş 
alacakların ödenmesi, bu 
belirsizlik ortamında ülkemizi 
rahatlatacaktır. Paraların 
mevduattan, vadesi geçmiş 
alacakların ödenmesine 
kanalize edilmesi için  
teknik ve gerekirse dönemsel 
olarak yasal altyapının 
kurulması gerekiyor.

► HEPİMİZ AYNI 
GEMİDEYİZ

- Salgın Sağlık Kurulu 
benzeri ekonomik yeniden 
yapılanmayı planlayacak bir 
kuruma ihtiyaç var mı?

- Hepimiz aynı gemideyiz; 

RÖPORTAJ

KOBİ’LERİN FİNANSMAN  
SIKINTISI GİDERİLMELİ

- İş dünyasının daha da zora girme-
mesi, insanların yoksulluğa düşmemesi 
için alınan önlemler ve teşvikler  
yeterli midir? Ne tür ek önlemler  
alınması gerektiğine inanıyorsunuz?

- Şu ana kadar 20 paket açıklandı. 
Açıklanan paket ve kararların 
operasyonel güçlükler taşıdığını 
gözlemliyoruz. Karar alma ve uygulama 
süreçlerinin gözden geçirilmesi, 
krediler noktasında merkezden alınan 
kararların sahaya tam yansımasını da 
sağlayacaktır. Finans sektörünün kredi 
kanallarını açması, korona günlerinde 
KOBİ’lerimizin likidite sıkıntısını bir 
nebze rahatlatacaktır. Ekonomimizin 
lokomotifini oluşturan bu işletmelerin 
varlığı, sosyo-ekonomik hayatın 
devamlılığı açısından da önemli.  
Gıda ve temizlik gibi bu dönemde  
önemli olan sektörlerde faaliyet 
gösteren KOBİ’lerin, aynı zamanda 
tedarik zincirinin devamlılığını 
sağladığını da unutmayalım. Büyük 
şirketlerin en önemli tedarik kanalı  
olan KOBİ’ler için alınacak tedbirler,  
hem insani hem de sektörel bazda  
nefes almalarını da sağlayacaktır.

► İZNE ÇIKARILANLARA  
DESTEK ARTIRILMALI

Salgından en az kayıpla çıkmak 
ve istihdamdaki kayıpları önlemek 

amacıyla ödenekten yararlanabilme 
koşullarında ilave kolaylıklar 
sağlanmasını, olumlu bir ilk adım olarak 
değerlendiriyoruz. ‘İşçi çıkartmamak 
koşuluna uyan’ iş yerlerinde çalışanlar 
bu kolaylıklardan yararlanabiliyor. Söz 
konusu madde ile Cumhurbaşkanına 
fesih yasağı süresini altı aya kadar 
uzatma yetkisi de tanındı. İşverene ise 
ücretsiz izne çıkartma yetkisi verildi. 

Bu süreçte ücretsiz izne ayrılan 
işçilere ve 15 Mart 2020 tarihinden 
sonra işten çıkarılmış olup İşsizlik 
Sigortası Kanunu’nun diğer hükümlerine 
göre işsizlik ödeneğinden istifade 
edemeyen işçilere, fesih yasağı 
süresince İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 
günlük 39.24 TL nakdi ücret destek 
sağlanması söz konusu. Bu madde, 
kısa çalışma ödeneğini uygulamasının 
daha az tercih edilmesine yol açabilir. 
Çalışana ödenecek tutar, günlük asgari 
ücretin yarısına denk geliyor ve yeterli 
katkıyı sağlamaktan uzak görünüyor. 
Sosyal, psikolojik ve toplumsal 
travmaların yaşanmasının önüne 
geçmek için kamu, özel sektör, iş ve 
işveren örgütleri olarak daha  
fazla sorumluluk almamız gereken  
bir dönemdeyiz. Sağlık, sosyal ve 
ekonomik alanda yaşanacak travmaları 
ancak birlikte hareket etmemizden 
alacağımız güç ile çözebiliriz. 
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çalışanlar da şirket 
patronları da devlet de… 
Uzlaşma ile ortak akıl ile 
ortak noktada buluşup 
üretim, yatırım ve çalışma 
hayatına dair sıkıntıları 
gidermemiz önem kazanıyor. 
Anayasal bir kurum olan 
Ekonomik ve Sosyal Konsey 
(EKS), iyi bir istişare 
platformu... Ayrıca, Hazine 
ve Maliye Bakanlığımız, 
Cumhurbaşkanlığı Strateji 
ve Bütçe Başkanlığı, 
Ekonomi Politikaları 
Kurulu’yla birlikte icraata 
yönelik düşünülmüş bir yapı. 
Korona salgını sonrasında 
ortaya çıkabilecek üretim  
ve istihdam sorunlarına 
çözüm üretmek istiyorsak, 
bu istişari ve icracı  
yapıyı harekete  
geçirmemiz gerekecektir. 

Bununla birlikte, bu 
olağanüstü dönemde, 
gelişmiş ülkelerin bu güveni verecek 
adımları atmaya ve deklare etmeye 
başladığı bir ortamda, ülke olarak 
Sosyal ve Ekonomik Seferberlik ilan 
etmemiz gerekiyor. En önemlisi güven 
aşılamak. Ekonomimiz, “Sosyal Devlet” 
anlayışıyla Devlet Baba’nın şeffaf, hesap 
verir, cömert ve güven veren yüzünü 
gördüğünde, ne yaşarsak yaşayalım 
üstesinden geleceğimize inanıyoruz. 
Ekonomik Sosyal Konsey’in geniş bir 
katılım ve kapsayıcılıkla toplanması, 
çıkış için önemli bir adım olacaktır.

► ‘KORONA EKONOMİK  
KURULU’ OLUŞTURUYORUZ

ABD olsun, AB ülkeleri olsun 
gördüğümüz üretim ve istihdam kaybının 
boyutları korkutucu. Bu sorunların bizde 
de çok büyük boyutlarda olacağına dair 
araştırmalar, makaleler çıkmaya başladı. 
Özellikle, KOBİ düzeyinde faaliyet gösteren 
sanayi ve hizmet sektörü işletmelerinin 
geleceğiyle ilgili çalışmaya başlamamız 
lazım. Özellikle önümüzdeki 18 ayda, 
üretim ve istihdamdaki düşüşleri önlemek 
ve eski düzeylerine geri getirmek büyük 
çaba gerektirecektir. Biz de kendi 
bünyemizde “Korona Ekonomik Kurulu” 
oluşturup, kamunun çözüm ortağı olmayı 
arzu ediyoruz. Bu girişimimizi hızlı bir 
şekilde hayata geçireceğiz.

► BAZI SEKTÖRLER  
DESTEKLERE İHTİYAÇ DUYUYOR

- Salgının iş dünyasına yaptığı etki ve 
ihtiyaçları öğrenmek için yaptığınız bir 
anket çalışması var. Bu anketten çıkan 
en önemli sonuçlar sizce nelerdir?

- TÜRKONFED - TÜSİAD ve UNDP Türkiye 
işbirliği ile kurduğumuz ‘Hedefler İçin İş 
Dünyası Platformu’muzun “KOVID-19 İşlet-
me Etki ve İhtiyaç Anketi”ne göre büyük iş-
letmelerin yüzde 11’i, mikro ve küçük ölçek-
li işletmelerimizin yüzde 36’sı faaliyetlerini 
durdurma kararı aldı. Üyelerimizin büyük bir 
bölümünü KOBİ’ler oluşturuyor. Bu işletme-
lerin yarısından fazlası cirosunun yüzde 50 
azaldığını ifade ediyor. Cirosu yüzde 25-50 
arasında azalan işletmelerin oranı yüzde 
22 olurken, yüzde 25’e kadar azalanlar ise 
yüzde 21 oranında. “Cirom arttı” diyenlerin 
oranı ise sadece yüzde 2. Özellikle turizm, 
tarım, tekstil, otomotiv ve imalat sektörün-
de faaliyet gösteren KOBİ’ler, etkin ve  
etkili desteklere ihtiyaç duyuyor. 

Havayolu taşımacılığı, turizm, hizmet 
ve perakende sektörleri ile ihracat odaklı 
sektörler, bu krizden negatif etkilenirken; 
sağlık, gıda, temizlik ve hijyen ürünleri 
sektörleri pozitif etkileniyor. Bu noktada 
sağlıkla ilgili alınan kararların, etkili ve 
net sonuçlar vermesinin de ekonomik 
ve sosyal konularda elimizi daha güçlü 
kararlar için rahatlatacağını düşünüyoruz. 

Turizm, tarım, tekstil, otomotiv ve imalat sektöründe faaliyet 
gösteren KOBİ’ler, etkin ve etkili desteklere ihtiyaç duyuyor. 

Havayolu taşımacılığı, turizm, hizmet ve perakende sektörleri ile 
ihracat odaklı sektörler bu krizden negatif etkilenirken; sağlık, gıda, 
temizlik ve hijyen ürünleri sektörleri pozitif etkileniyor.

RÖPORTAJ
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► KOBİLER FİNANSAL  
DESTEK VE ERTELEME İSTİYOR

Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 
ağırlığı KOBİ olan işletmelerin yüzde 71’i 
cirolarının yarısını kaybettiğini söylüyor. 
KOBİ’lerimizin yüzde 80’i fatura, vergi ve 
SGK ödemelerinde erteleme, yüzde 77’si 
ise vergi indirimine ihtiyaç duyduklarını 
belirtiyor. Finansal destek, kredi, çek 
ve borçlarında erteleme istiyor. Yüzde 
26’sı çalışanlar için psiko-sosyal destek, 
yüzde 24’ü de tıbbi ve koruyucu malzeme 
desteğine ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ciro 
kaybından dolayı geçici bir süre üretimini 
durduran, esnek çalışan veya üretimini 
vardiyalı olarak sınırlı da olsa sürdürmeye 
çalışan işletmelerimiz söz konusu.

Anket ile ayrıca, bu krize nasıl yakalandı-
ğımızın fotoğrafını da çektik. İşletmelerimi-
zin yüzde 34’ü bu krize, iş sürekliliği ile acil 
durum eylem planı olmadan yakalandığını 
belirtti. Sadece yüzde 30’u bu planlara 
sahip olduğunu, geri kalanı da iş sürekli-
liği ve acil durum eylem planından birinin 
olduğunu söyledi. Üstelik uzaktan çalışma-
ya en uzak ekonomik yapı taşımız olarak 
KOBİ’lerimiz öne çıktı. Dokuz kişiye kadar 
çalışanı olan işletmelerin uzaktan çalışmaya  
yüzde 57’sinin uygun olmadığını tespit ettik. 

► İŞ DÜNYASI GEREKLİ AKSİYONLARI ALDI
Her şeye rağmen iş dünyası bir yandan 

toplum sağlığı için önemli bir destek ve katkı 
mekanizması ile çalışanlarının sağlığı noktasında 
tedbirler alırken diğer yandan özellikle tedarik 
zinciri güvenliği başta olmak üzere toplumsal 
refah için de üretim süreçlerinde devamlılık 
sağlayacak aksiyonlar aldı. Gıda, lojistik, temizlik 
malzemeleri gibi stratejik sektörlerimizdeki 
üyelerimiz, üretimlerine sosyal mesafe ve sağlık 
koşullarını gözeterek devam etmeye çalışıyor.

► KRİZİ BU YIL İÇİNDE AŞARIZ FİKRİ HAKİM
- Cirosu düşen, pazarlarını kaybeden, 

üretimi gerileyen firmalar ne tür arayışlar 
içindedir? Hangi tedbirler milyonlarca  
kişinin çalıştığı bu kuruluşları moral, 
motivasyon açısından eski haline getirebilir?

- Elbette öncelikle sağlık. Kendileri, aileleri 
ve çalışanlarının sağlık koşullarını sağlamak 
en önemli öncelikleri. Bu noktada üretim 
süreçlerinde maske gibi koruyucu malzeme 
ihtiyaçlarını dile getiriyorlar. Anadolu iş dünyası 
ve büyükşehirlerde yaşayanların en önemli 
endişesi belirsizlik. Ülkemiz KOBİ’leri genelde 
ekonomik olarak benzer sıkıntıları yaşıyor. 
Finansmana erişim, nakit ihtiyacı ve ödeme 
sorunları korona günlerinde ağırlığını fazlasıyla 

hissettiriyor. KOVID-19 Etki Anketimize katılan 
işletmelerimizin yüzde 29’u krizin 2020 ikinci 
çeyrekte etkisini azaltacağını söylüyor.  
Yüzde 24’ünün beklentisi 2020 üçüncü  
çeyrek olurken, 2020 dördüncü çeyrek  
diyenler yüzde 24’te görülüyor. Karamsar olan 
yüzde 11’i ise 2021’i de etkileyeceğini belirtiyor. 

Toplumun endişe ve kaygılarını giderecek 
güvencelerle aynı zamanda tüm sektörleri 
ilgilendiren temel sıkıntıları da ele alacak 
çerçevede tedbirlerin genişletilmesi gerekiyor. 
Kamu bir yandan tedarikçilerine borçlarını 
öderken, beraberinde ciddi tasarruf tedbirleri 
ile harcama disiplinine geçerek bu mücadelenin 
öncülüğünü yapabilir. Salgın sonrası  
korumacılık duvarlarının kalkması, üretkenlik ve 
verimlilik ile rekabet şartları açık toplum ilkeleri 
çerçevesinde yeniden düzenlemeler yapılması 
önem kazanıyor. Küresel düşünürken, yerel/
yöresel davranış ve iş ağlarının geliştirilmesi de 
özel sektörün dayanıklılığını artıracaktır.
► ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE  
EKONOMİK KIPIRDANMA BAŞLAR

Salgının yarattığı insanlık krizinden çıkışa 
yönelik öngörüler yapılıyor elbette. Kalıcı bir 
tedavinin yani ilaç ya da aşı bulunmasının 
zamanlaması, krizden ne zaman çıkacağımızı 
da gösterecek. Kısa vadede üçüncü çeyrekte 
kıpırdanmanın başlayacağı, toparlanmanın 
2021’de gerçekleşeceği görülüyor. Ancak 
geçmiş dönemdeki bir toparlanma ya da 

İş dünyası bir yandan toplum sağlığı için önemli bir 
destek ve katkı mekanizması ile çalışanlarının sağlığı 

noktasında tedbirler alırken diğer yandan özellikle tedarik 
zinciri güvenliği başta olmak üzere toplumsal refah için de 
üretim süreçlerinde devamlılık sağlayacak aksiyonlar aldı.
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ekonomik hayata devam 
edilmesi pek mümkün 
değil. Yeni iş modelleri ile 
yaratıcı ve teknolojik alanda 
tüm sektörlerin yeniden 
yapılanması gerek insan 
gerekse de altyapı alanında 
kaynak dağılımında yeni bir 
reorganizasyona gitmeyi 
zorunlu kılıyor. 

► YENİ NORMALİMİZE 
HAZIRLIK YAPIYORUZ

Korona salgını süreci 
bize üç aşamanın önemini 
gösterdi. Şu sıralar en önemli 
savunma hattımız sağlık 
alanında sosyal mesafe ve 
izolasyon ile tedbir ve tedavi. 
Sosyal ve ekonomik alanda 
da sorunun değil, çözümün 
parçası olacak pozitif bir 
bakış açısı. O nedenle iş 
dünyası olarak tedbirli bir 
iyimserlik ile kötü senaryoların 
gerçekleşmemesi için değer 
yaratmaya devam ediyoruz. Tünelin ucundaki ışıktan  
çok tünelin uzunluğunu kısaltacak adımların  
atılması için odağımızı yeni normalimize hazırlık  
ve çıkış senaryoları üzerine yapıyoruz. 

► İSTİHDAM KORUNMALI
- Türkiye’de istihdamdaki düşüşün, yeni işsizlerin 

yarattığı büyük toplumsal sorunun olumsuz  
etkilerini nasıl ve ne kadar sürede azaltabiliriz?  

- Dünyada ve ülkemizde işsizlikte ciddi bir tırmanış 
yaşanması ihtimali çok net görülüyor. Nitekim ABD’de 
işsizlik başvurularında yaşanan artış, küresel bir sistemde 
dünyanın geri kalanında da zincirleme bir reaksiyon 
başlatacaktır. Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz aylarda  
dünya genelinde salgının istihdam üzerinde yaratacağı 
negatif etkiye dikkat çekti. 2009 krizinde dünya genelindeki 
22 milyon kişi işsiz kalmıştı. Bu krizde bu rakamın  
25 milyona ulaşması bekleniyor. TÜİK tarafında  
açıklanan son rakama göre küçük işletmeler, kendi adına 
çalışanlar, ücretliler dahil ülkemizde 28 milyon 800 bin  
kişi istihdam ediliyor. Krizin ekonomik ve sosyal bir 
travmaya dönüşmemesi için istihdamı koruyan, hatta yeni 
istihdamı teşvik eden politikaların üretilmesi gerekiyor. 

► TÜM SEKTÖRLERDE ‘MÜCBİR SEBEP’ HALİ VAR
Bölgelerden gelen sonuçlar da mevcut ekonomik 

tedbirlerin yeterli kalmayacağına, bu tedbirlerin 
kapsamının ve kaynak miktarının artırılması gerektiğine 
işaret ediyor. Milli gelirin asgari yüzde 10’una tekabül 
edecek, dağılımı toplumsal vicdanı gözetecek bir 
hane halkı ve işletme gelir desteğine ulaşmalıyız. Yani 
açıklanan paketin en az 4-5 katı bir kaynağın devreye 
alınması önemli bir moral-motivasyon olacağı gibi güven 

de yaratacaktır. Stratejik sektörlere yönelik bir planlama 
yapılmasının zorunluluğu ile devletin, vatandaş, firmalar, 
esnaf ve sanatkârı fonlaması gerekliliği görünüyor. 
Bununla birlikte, Türkiye genelinde bir “Mücbir Sebep” 
halinin olduğunu göz önünde bulundurarak, sadece 
tedarik zinciri güvenliği açısından stratejik sektörlerimizin 
değil, tüm sektörlerimizin adil, şeffaf, hesap verir 
hükümet müdahalesine ihtiyacı bulunuyor. Tüm 
sektörlerde Mücbir Sebep Hali söz konusu. 

KGF’den İşsizlik Fonu’na, bankacılık ve finans 
sektöründen merkezi ve yerel yönetimlere kadar uzanacak 
bir eşgüdüm, yolumuzu da rotamızı da netleştirecektir. 
Tüm kredi ve kamu ödemelerinin en az 6 ay faizsiz 
ertelenmesi ile KDV alacaklarının ödenmesi, KOBİ’lerimizin 
moral gücünü de artıracaktır. Nakit akışı ve finansmana 
erişimde KGF üzerinden verilen desteklerin artırılması, 
Varlık Fonu ile istihdamın korunması noktasında da  
İşsizlik Fonu’nun daha etkin kullanılması sağlanmalıdır.
► ÜRETİM VE İHRACAT SEFERBERLİĞİ BAŞLATMALIYIZ

Bu süreç atlatıldığında sürdürülebilirliğini sağlayacak 
bir “Üretim ve İhracat Seferberliği” bilincini bugünden 
oluşturabiliriz. Çalışanlarımız ile sosyal dayanışmamızı 
geliştirmeliyiz. Çünkü en değerli sermayemiz nitelikli insan 
kaynağımız. Sosyal devlet anlayışı ile atılacak adımlar şu 
dönemde toplumsal psikoloji için ilaç gibi gelecektir. 

Orta vadenin bir toparlanma ve yeniden yapılandırma 
dönemi olacağını düşünüyoruz. Üretim ve ihracat için  
kriz sonrası planlamalar yapılırken, gerekli destekler  
ile finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik  
adımlar atılmalıdır. Uzun dönemli yapısal durgunluğa  
çözüm üretmeye bugünden başlamalıyız. Bunun için 
ülkemizin de uzun süredir ertelediği yapısal ve ekonomik 

Bu süreç atlatıldığında sürdürülebilirliğini sağlayacak bir “Üretim 
ve İhracat Seferberliği” bilincini bugünden oluşturabiliriz. 

Çalışanlarımız ile sosyal dayanışmamızı geliştirmeliyiz. Çünkü en 
değerli sermayemiz nitelikli insan kaynağımız. Sosyal devlet anlayışı ile 
atılacak adımlar şu dönemde toplumsal psikoloji için ilaç gibi gelecektir. 
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reformların hızla hayata 
geçirilmesi gerekiyor. 

► AŞI VE İLAÇ BAŞARISI 
BEKLENTİSİNDEYİZ

- TÜRKONFED’in 
federasyonları ve 
firmalardan gelen  
bilgiler ışığında  
2020 yılı ekonomisi için 
neler söyleyebilirsiniz?

- Öngörü yapmanın 
zor olduğu puslu bir 
dönemdeyiz. Sağlık 
sorununun ne zaman 
çözüleceği, en azından 
aşı ve ilaç çalışmaları ile 
ilgili somut çalışmalar 
ortaya konmadan, 
ekonomi tarafında sadece 
temenniler düzeyinde 
kalırız. Bu noktadan 
baktığımızda tünelin 
ucunda sağlık açısından 
bir ışık var ancak o tünelin 
uzunluğunu, ekonomik 
olarak alacağımız 
olağanüstü tedbirler 
belirleyecek. Büyümede en 
azından YEP’te öngörülen hedeflerin ötelendiği görülüyor.  

Aslında 2020 için iş dünyasının beklentileri, 2019 yılına 
göre daha yüksekti. İş dünyası olarak 2018 yılında yaşadığımız 
kur şoku ile ekonomimizde üç çeyrek aşağı yönlü seyreden 
hareket, son çeyrekte toparlanma ve 2020’nin ilk çeyreğinde 
de sınırlı da olsa bir nefes alma durumu yaratacaktı. Yeniden 
ivmesini yukarı yönlü olarak çeviren bir büyüme, ekonomimiz 
için moral ve motivasyon yaratmaya da başlamıştı. 2020 ilk 
çeyrek sonuçlarının hala pozitif gelme ihtimali var elbette 
ancak ikinci ve üçüncü çeyreklerin ciddi baskısını da 
hissedeceğiz. Korona etkisi ile pek çok hedefin yeniden gözden 
geçirilmesi gerekliliğini ortaya koyuyor. Aslında sanayinin 
üretim kaleminde en ağır yükü çeken enerji tüketimine 
bakmak, sorunun fotoğrafını net çekiyor. Mart ayında enerji 
tüketiminde yüzde 50’lik bir düşüş söz konusuyken Nisan 
ayında bu oranın yüzde 60’a çıkacağı öngörülüyor.

► SON ÇEYREKTE KAYIPLARI GERİ ALABİLİRİZ
Salgının üçüncü çeyrekte seyrinin aşağıya doğru inmesi, 

bu çeyrekte başlayacak bir ekonomik aktivite ile son 
çeyrekte büyümede verilenlerin bir kısmının geri alınmasını 
sağlayabilir. Bunun ivmesi özellikle ihracatımızın yarısını 
gerçekleştirdiğimiz Euro Bölgesi’nde yaşanacak gelişmelere 
ve elbette iç tüketimin tetiklenmesine bağlı olarak 
gerçekleşebilir. Ancak şu durumda, gerek Euro Bölgesi ve 
dünyanın geri kalanıyla ilgili gerekse de iç tüketim noktasında 
önümüzü görmemizi sağlayacak bir netlik maalesef yok. 
Küresel kuruluşlar tarafından yapılan öngörülerde  
ülkemizin bu yıl büyümede yüzde 2 daralacağı ve 2021’de 

yüzde 5’ler seviyesinde artacağı yönünde değerlendirmeler 
söz konusu. 2020’de negatif yönlü bir büyüme bekliyoruz, 
2021’de de pozitif bir ivme kazanacağını umuyoruz.

► HER ÜLKE FARKLI ÇÖZÜMLER ÜRETMEYE ÇALIŞIYOR
- Sizce bir anda kendi başının derdine düşen ülkeleri, 

ileride karşılaşılacak yeni bir salgında toplu olarak 
savunacak ne tür uluslararası yeni ekonomik, sosyal, 
sağlık kurumlarına ihtiyaç olacak. Neler yapılabilir?

- Ülkeler bu dönemde ekonomik kapasitelerine göre 
farklı çözümler üretmeye çalışıyor. Her ülkenin nasıl sağlık 
alanında farklı pratikleri hayata geçirdiğini görüyorsak, 
sosyal ve ekonomik alanda da kapasitelerine göre 
aksiyonlar aldığını görüyoruz. Bazıları yeterli, bazıları 
yetersiz geliyor. Ve hemen arkasından yeni bir destek 
programı ile güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Kurumsal 
yapıları sağlam olan ülkelerin bu krizi daha iyi yönettiğini, 
küresel organizasyonların ise iyi bir sınav veremediğini 
gördük. Ancak bu dönemde her sesin, her rengin ve her 
düşüncenin en büyük zenginliğimiz olduğunun bilinciyle 
çalışmalıyız. Tüm seçeneklerin masada olduğu bir çözüm 
seti ilk etapta tespit-hazırlık-aksiyon aşamalarında hem 
topluma hem de iş dünyasına güven verecektir. 

Küresel sorunların bu yoğunlukta arttığı dönemlerde, 
kapsayıcı ve katılımcı yönetişim süreçleri risklerin 
azaltılmasına katkı sağlayacaktır. Ortak akılda buluşmanın 
önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye salgın sonrası sağlık 
ile ilgili doğru politikalarını sürdürebilirse ekonomik alanda 
da bir fırsat penceresi yaratabilir ve üretim üssü olabilir. ●

Öngörü yapmanın zor olduğu puslu bir dönemdeyiz. Sağlık 
sorununun ne zaman çözüleceği, en azından aşı ve ilaç çalışmaları 

ile ilgili somut çalışmalar ortaya konmadan, ekonomi tarafında sadece 
temenniler düzeyinde kalırız. Bu noktadan baktığımızda tünelin 
ucunda sağlık açısından bir ışık var ancak o tünelin uzunluğunu, 
ekonomik olarak alacağımız olağanüstü tedbirler belirleyecek
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GÖRÜNÜM

Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu: 

15-20 milyar dolarlık giriş
Türkiye’yi kısmen rahatlatır
Prof. Dr. Aslanoğlu, “IMF 
ile anlaşma siyaseten 
tercih edilmediği için 15-
20 milyar dolarlık bir swap 
anlaşması Türkiye için 
oldukça rahatlatıcı olabilir.  
Bu para ile kurdaki riski 
yönetebilirsek enflasyon, 
faiz, büyüme tarafında da 
daha yönetilebilir noktada 
olabiliriz” dedi. 

GİRAY DUDA

Türkiye ve dünya ekonomisini çok yakından 
izleyen Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ile birkaç ay önce 

normal koşullar için yaptığımız konuşmadaki 
beklenti ve hedefler alt üst oldu. Prof. Dr. Aslanoğlu 
ile şimdi de Kovid-19 virüs salgınından kurtulmaya 
çalışan, olumsuz etkilenen dünyanın ve Türkiye’nin 
ekonomik beklentilerini ve hedeflerini ele aldık.

- Sayın Aslanoğlu, yıllardan beri yaptığımız 
konuşmalarda FED’in faiz politikası, ticaret 
savaşları gibi konuları, dünya ekonomisini çok 
etkileyecek güncel, jeopolitik konuları tartıştık. 
Ancak, böyle bir global salgının yaratacağı  
etkiyi konuşmak hiç aklımıza bile gelmedi.  
Biz mi hata yaptık, dar çerçevede mi düşündük?

- Bu tür şeyler bize fantezi gibi geliyordu.  
Ayrıca insan böylesi ihtimallere psikolojik olarak 

da uzak duruyor. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi 
ihtimalini çok yakın hissetmiyor. Bir de olsa  
bile bunun yakın veya uzak bir tehlike olup 
olmadığını söylemek de mümkün değildi.

Biz Sars, Ebola gibi salgınları yaşadık ama böl-
gesel çerçevede kalıp daha sonra söneceğine dair 
inancımız vardı. Düşüncemiz bu yönde olduğu için 
bugünkü kötü durumu hayal bile etmedik. Ben ken-
di adıma İspanyol Gribi gibi bir salgın olursa ne ya-
parız diye düşündüğümü hatırlıyorum ama bugünkü 
tıp biliminin onu rahatlıkla yenebileceğine emindim. 
Gerçeğin böyle olmadığını da şimdi anlamış olduk. 
► DÜNYA ‘DEPRESYONVARİ’ DURUMDA

- 2019 yılsonunda yeni yıla ilişkin 
konuşmamızda bambaşka konuları  
ele alıp başka hedeflerden söz etmiştik.

- Evet, olağan senaryolardan yola çıkmıştık  
ve o yazı binlerce kişi tarafından yakın  
ilgi görmüş, değerlendirilmişti. 
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→

İlk çeyrekte yüzde 6 civarında büyümüş olacağız. İkinci 
çeyrekte çift haneli daralma olacak. Üçüncü çeyrek biraz 

yatay ve hafif artıda olabilir. Dördüncü çeyrek ise biraz 
daha güçlü bir artı olabilir. Hepsini toplarsak karşımıza 
yıllık 0 ile -3 arasında bir büyüme rakamı çıkıyor. 

GÖRÜNÜM

- Peki hocam, koronavirüs salgını 
pençesindeki bugünkü dünya  
ekonomisini bize değerlendirir misiniz?

- 1929’da yaşanan Büyük Buhran’dan 
bu yana en büyük ekonomik gerilemenin 
en azından ilk çeyrekte yaşandığı bir kriz 
içindeyiz. Resesyon tanımı en az iki çeyrek 
üst üste daralmadır. Biz onu bile görmeden, 
ikinci çeyrek daralmasının depresyonvari bir 
daralma olacağını söyleyebiliriz. Depresyon 
diyebilmemiz için yıllık daralmanın çift haneli 
olması ve en az iki yılın üzerinde resesyon 
olması gerekir. Şu anda öyle bir tablo yok 
ama Amerika’da, Avrupa’da öyle çift haneli 
daralmalar yaşanacak ki bu depresyon  
gibi hissedilen bir resesyon olacak. 
► İYİMSER SENARYODA  
DÜNYA 2-3 DARALIR

Aslında ekonomik anlamda en kötüsü 
de şu anda yaşadıklarımız. Burada birkaç 
senaryoyu konuşabiliriz. Bunlardan 
birincisi, şu anda hazırlığı yapılan, yılın 
ikinci yarısından itibaren büyük ölçüde 
hayatın normalleşmeye gitmesidir. Bu 
iyimser senaryo. Bu senaryoda bile 
IMF’nin yıllık daralma tahmini yüzde 3. 
Eğer ikinci bir dalga gelir ve bu senaryo 
tutmazsa -3’ün -6’ya çıkabileceği biçiminde 
tahminleri var. Şunu da söyleyelim ki 
iyimser senaryoda bile dünyanın yüzde 2-3 
oranında daralması kaçınılmaz görülüyor. 
Karşılaştırma yapmak gerekirse, 2009 
krizinde dünya 0.7 oranında daralmıştı. Üç 
katı gibi bir derin daralmadan söz ediyoruz. 
► İKİNCİ DALGA GELMEZSE

- Bu daralma Büyük Buhran’dan sonra-
ki en büyük daralma galiba değil mi?

- Evet, öyle gözüküyor. İlk çeyreklik 
bazda kesinlikle öyle. Bu baz, temel 
senaryo, yani yavaş yavaş normalleşme 
bazı varsayımlara dayanıyor. Bir kere ikinci 
bir dalga gelmeyecek, gelse bile güçlü 
biçimde gelmeyecek. İkincisi, aşı ve ilaç 
bulunacak ve normalleşme süreci bu 
şekilde ilerleyecek. Bu süreç tecrübeler 
ışığında başarılı yönetilecek. 

Dünyaya baktığımızda bu tür süreçlerin 
başarılı olması için kesinlikle yoğun bakım 
ünite sayısının, solunum cihazı sayısının 
yeterli olması gerektiği konusunda da 
tespitler var. Bu anlamda, Türkiye’nin 
batı dünyasına göre artıları var. Yoğun 
bakım ünitesi sayısının çokluğu açısından 
vs. Ama çok ciddi varsayımlarla iyileşme 
senaryosu var. Bu varsayımlardan biri 
ya da ikisi olmazsa daha olumsuz bir 
senaryoya da hazırlıklı olmak gerekir  
diye de düşünüyorum. Birincisi bu. 

► HEM ARZ HEM DE  
TALEP ŞOKU YAŞADIK

Biz kademeli toparlanmayı, zaman içinde 
ilaç ve aşının bulunmasını öngören iyimser 
senaryodan gidecek olursak, ekonomide 
önce yaşadığımız iki kanaldaki şoku 
aşmamız gerekiyor. Yani birisi arz  
yanlı şok diğeri talep yanlı şok. Arz yanlı 
şok bir anda tedarik zincirlerinin, üretimin 
durması, fabrikaların çalışmaz hale  
gelmesi ile başladı doğal olarak. Talep  
yanlı şok ise bizim dışarıya çıkamamamız, 
güven kaybımız, gelir kaybımız, işsizlik  
gibi nedenlerden kaynaklandı. 

Önümüzdeki kademeli geçişte arz yönlü 
şok telafi edilebilir. Kontrollü, dikkatli bir 
şekilde fabrikalar, sanayi tesisleri devreye 
girebilir. Ama başta turizm olmak üzere 
hizmet sektörlerinin, dışarıda yeme-içme, 
eğlence gibi sektörlerin toparlanması bence 
bir yıl belki de daha uzun bir süre alacak. 

GELİŞMEKTE OLAN 
ÜLKELERİN YILLIK 

BÜYÜME HIZLARI (%)
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► AŞI VE İLAÇ OLMAZSA  
HİZMET SEKTÖRÜ ZORLANIR

- Yani bu sektörlerde 2020 yılını 
zararda saymamız gerekiyor. 

- Evet. Bizim aşı olmadan bunu  
normal bir grip gibi algılamadan  
normal hayatımıza dönmemiz çok kolay  
olmayacak. Aşı ve ilaç bulunsa bile aşının  
işe yaradığından, ilacın tedavi ettiğinden 
emin olmamız gerekir. Bunlar zaman  
isteyen şeyler. O yüzden bu anlamda  
hizmet sektörleri ki dünyada ülkeler 
ekonomik aktivitelerinin büyük kısmını 
hizmet sektöründen de sağlıyor, ciddi bir 
gelir ve istihdam kaybı anlamına geliyor. 
► 2019 SEVİYESİNE 2022’DE GELİRİZ

Bunun şeklini U harfine benzetebiliriz. 
Düşeceğiz, yatay gideceğiz ve sonra 
toparlayacağız ama sonra tekrar 
yavaşlayacağız. Yani biraz da karekök 
şekline benzeyecek. Yataylaşma  
sonrasında baz etkisiyle toparlanıyor gibi 
olacağız. Çünkü fabrikalar, atölyeler devreye 
girecek. Sonra, hizmet sektöründeki talep 
düşüklüğü nedeniyle yavaşlayacak diye 
düşünüyorum. Benim düşündüğüm baz 
senaryo böyle. 2019 yılının seviyesine 
gelmemiz 2022 yılında olur gibi geliyor 
bana. Dolayısıyla böyle bir tablo var.
► İKİNCİ SENARYO İÇİN ERKEN

- Yani 2021’i de katıyorsunuz  
ve iki yıl süreceğini düşünüyorsunuz.

- Evet. Ama bu bir varsayım. Eğer  
ikinci dalga gelirse o zaman ekonomik 
olarak da çok daha olumsuz bir tablonun 
karşımıza çıkması ihtimali yüksek. Bu 
durumda batmalar da olabilir ve devletlerin 
de gücü yetmeyebilir bu olumsuzluğu 
kurtarmaya. Dolayısıyla onu konuşmak  
için henüz erken. Ama iyimser senaryoda 
bile önceki yıla gelme iki yılı bulur.
► ABD’NİN SAĞLIK SİSTEMİ ZAYIF

- ABD sizi şaşırttı mı? Amerikan ekono-
misi bu salgın karşısında zayıf kaldı, nere-
deyse çöktü. Maske, koruyucu giysi, hatta 
gıda ihtiyaçlarını bile karşılayamadılar. 
Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Şaşırmadım diyebilirim. Amerika’nın 
Avrupa’ya göre daha çok sıkıntı yaşayacağını 
öngörüyordum ama sağlık sisteminin 
çok sorunlu olduğu ortaya çıktı. Bu 
kadar büyük can kaybının yaşanacağını, 
insanların hastaneye bile gidemeyeceğini, 
doktorların telefonla hastalara talimat verip 
onları iyileştirmeye çalışacağını tahmin 
etmiyordum. İşsizlik de çok fazla arttı. 
Sanıyorum burada ciddi bir yönetim hatası 
da var. Amerika’nın sorunları da ortaya 

çıktı. İşi baştan önemsememenin getirdiği 
hazırsızlık ortaya çıktı. Ama öyle anlaşılıyor 
ki en hazırlıklı halinde bile sağlık sistemi 
böylesi durumlarda ciddi sıkıntı yaşayacaktı. 
Ben bunun siyasi sonuçları da olacaktır 
diye düşünüyorum. Bence Donald Trump’ın 
seçimi kaybetme olasılığı çok yüksek. Bu 
yaşananların siyasi faturası çıkacaktır. 
► FED DOĞRUYU YAPTI

- ABD Merkez Bankası (FED) ortalığa 
yine bol miktarda para saçtı. FED kararları-
nın Amerikan ekonomisine etkisi ne olur?

- Amerika’da en başarılı olan kurum 
bence FED. Çok acil kararlar almasını başta 
biraz kanıksadık ama yanlış yapmadıklarını 
anlıyoruz. FED’in yaptıkları kesinlikle gerekli 
ama yeterli olmayan şeyler. Gerekli, çünkü 
piyasalar ‘inliquid’ oldu. Bunun anlamı alıcı 
ve satıcının oluşamaması demek. Ellerinde 
junk bondları (çöp bonolar), şirket tahvillerini 
tutanlar bunları satamadı. Çünkü alıcı yok. 
Devlet tahvillerinde de alıcı var ama satıcı 
yok. Kimse satmıyor. Piyasada fiyat oluşamı-
yor. İki uç noktaya gitti. Çöp bonolarda faizler 
çok yükseldi, diğerinde ise çok düştü. 

Amerikan Merkez Bankası burada devre-
ye girerek likiditeyi arttırdı. Finansta bir ilke 
vardır: Azalan likidite artan volatilite denir. 
Küçük bir havuza taş atınca dalga çok olur, 
büyük havuza, denize taş atarsanız dalga az 
olur. Burada da o likiditeyi sağlayarak havu-
zu büyütüp deniz haline getirmeye çalıştılar. 
Volatiliteyi Mart sonundan itibaren azaltma-
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ya başladılar. Bu doğru bir şeydi.  
Çünkü piyasa çok volatil, çok oynaktı. 
► LİKİDİTE ARTTI PİYASALAR RAHATLADI

İkincisi likidite artınca bu kötü tahvilleri 
tutanlar bunları satabilmeye başladı. Gelen 
para da kısmen borsalara yöneldi. Genel 
varlık fiyatlarını destekledi ve oradaki 
çöküşü durdurdu. Buradaki çöküşün 
durması önemli çünkü bu sefer servet etkisi 
yoluyla ekonomiyi kötü etkiliyor. İnsanlar 
kendilerini fakir hissediyor o ülkelerde. 
Tüketimlerini, taleplerini orta vadede daha 
da kısıyorlar. Yani hem likiditeyi artırdı, hem 
volatiliteyi azalttı hem de servet etkisi yoluyla 
ekonomiye gelecek negatif etkinin gücünü 
azalttı. Doğru yaptı diye düşünüyorum.
► ÇİN KRİZİ BAŞTAN KÖTÜ YÖNETTİ

- Korona virüs ilk kez Çin’de görüldü. 
O sırada biz de Türkiye’de var mı diye 
sorup duruyorduk. Sonra dünyanın her 
yanına yayıldı. Bu arada Çin virüsü geride 
bıraktı ve yavaş yavaş tam normalleşmeye 
doğru adım attı. Kaldığımız yerden devam 
ediyoruz, açıklamaları yapmaya başladı. 
Bu durum, Çin’e dünya çapında rekabet 
avantajı sağlar mı? Dünyada virüsle 
uğraşmayan, üretimin sürdüren bir ülke 
olması onu ileriye çıkarır mı? Yoksa 
başta yedikleri darbe nedeniyle henüz 
toparlanma aşamasında mıdır?

- Orada ilginç gelişmeler olacak. Bir kere 
Amerika Çin’le çok uğraşacak gibi görünü-
yor. Bu virüsün kasıtlı ya da kasıtsız olarak 
Çin’den geldiği görüşleri var. Şimdilik bunu 
bilemiyoruz. Ama Çin’in ilk bir ayı çok kötü 
yönettiğine dair görüş birliği var. 8 Aralık ile 
10 Ocak arasında bu işi yeterince önemse-
mediler. Orada insanların çığlıkları yeterince 
duyulmadı. Baştan Sars benzeri bir virüs 
olduğu teşhisi koyularak hemen karantina-
lara, önlemlere girmeliydiler. Hatta bunun 
insandan insana geçmediğini bile iddia etti-
ler. Dolayısıyla ilk bir aydaki kayıp dünyada 
büyük fatura çıkarmış gibi gözüküyor. 
► ÇİN’İN PERFORMANSI NORMALİN ALTINDA

- Totaliter yönetimlerin ortak özelliği 
her şeyin yolunda olduğunu söylemeleri, 
sorunların küçük ve önemsiz gibi 
gösterilmesi veya yapabilirlerse örtbas 
etmeleridir. Çin’de de baştan bu yaşandı.

- Evet, aynen öyle. Çin, bu salgın sonrası 
toparlanıyor gibi gözüküyor ama şu anda 
ekonomik performansları normalin çok 
altında. Şu tür şeyler de var. Dünya salgının 
pençesinde kıvranırken Çin’in Avrupa’da 
Amerika’da varlık fiyatlarının düşmesinden 
yararlanarak satın almalara başlaması da 
çok tepki çekiyor. Korumacılık ve ticaret sa-

vaşları yeniden gündemde olacak. Çin’in de 
bu işten kolaylıkla sıyrılamayacağını düşünü-
yorum. Çünkü ihracata bağlı bir ekonomileri 
var. O bakımdan da kötü etkilenecek. 
► TİCARET SAVAŞLARI YENİDEN BAŞLAR

Yine de jeopolitik dengeler nasıl 
seyreder? Hindistan, Rusya bu dönemde 
nerede yer alır gibi bir çok soru işareti 
var. Çin’in işi de zor ama yeni bir dalga 
gelmezse, onlar 80 bin vaka ve 3-4 bin 
kayıpla kapattılar, diğer ülkelere göre o 
büyüklükte bir ülke için az bir hasarla 
kapatmış gibi oldu. Şu anda ekonomik 
olarak daha az hasarla kapatmış olduğu 
görünüyor. Ancak ticaret savaşı Çin’de de 
ciddi sıkıntı yaratmaya aday gözüküyor.  
Bu bir ateşkes idi ve yeniden başlayacaktı. 
Çünkü ekonominin geldiği noktada  
Trump bu tür siyasi manevraları  
yapmayı seviyor. O yüzden ticaret savaşı 
çok daha atak biçimde karşımıza çıkabilir. 
► EURO’DAN KOPMALAR OLABİLİR

- Avrupa Birliği’ne geçmek istiyorum. 
Türkiye’nin de AB adaylığına yakın 
hissedildiği dönemde AB çok yüceltilen 
bir kurumdu. Ama bu salgında o da ABD 
kadar şaşırttı. Birlik sanki kayboldu ve 
her ülke virüsle tek başına savaşa girişti. 
Birlik adına toplu bir hareket olmadı. İlk 
çeyrekte Euro bölgesinde büyük gerileme 
yaşandı. Sizce önümüzdeki dönemde 
Avrupa Birliği’nde neler yaşanır?

GÖRÜNÜM
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- AB şu anda acil olarak Kovid-
19’dan kaynaklanan sorunları 
aşmak için bir şeyler yapmaya 
çalışıyorlar. Aslında İtalya ve 
güney ülkelerinin hastalığı aşmak 
için uğraşırken çok ciddi destek 
sıkıntısı yaşadığı görülüyor. 
Orada büyük bir maliyet çıkacak. 
Onu AB, Almanya başta olmak 
üzere üstlenme konusunda 
çok isteksiz görünüyor. AB’de 
Euronun geleceği konusunda bir 
sıkıntı olacağını düşünüyorum. 
Eurodan çıkmaları gerekecek. 
İngiltere gibi AB’den çıkmak İtalya 
gibi ülkeler için çok kolay değil. 
Mesela Yunanistan’ın yaşayacağı 
maliyet çok daha yüksek 
olabilir. Gelecekte Eurodan 
çıkmaların olduğu ve birliğin 
genel yapısının değiştiği bir 
durumu göreceğiz. İtalya bence 
zaman içerisinde Lirete geçecek. 
Oradan kazanacağı esneklikle 
ekonomisini toparlamaya 
çalışacak. Bu durum, bir anlamda 
Avrupa’dan da uzaklaşmak 
anlamına gelecek. Benim 
tahminim AB’den kopmak yerine 
Eurodan kopmalar olabilir. Bu 
süreç, AB’nin genel ortak yapısını 
etkileyen, daha çok bir Gümrük 
Birliği statüsüne dönüştürür. 
Ayrıca NATO’nun yerine savunma  
işbirliği kurumu oluşturulabilir. 
► TÜRKİYE 1-1.5 YILLIK PLAN YAPMALI

- Hocam şimdi de Türkiye’ye gelelim. 
Türkiye’de Kovid-19 salgınında pik 
noktasını gördüğümüz ve bundan 
sonra düz ve aşağı yönlü gideceğimiz 
belirtiliyor. Ramazan Bayramı sonrası 
ve Haziran ayı başında ne olduğunu 
galiba net biçimde görebileceğiz. Ama 
bu arada ekonomi de problemli. Kimi 
teşvik, tedbir kararları, önlemleri alındı. 
Bunlar, kriz döneminin rahat geçmesine 
yönelik önlemlerdi. Başta konuştuğumuz 
iyimser senaryo koşullarında Türkiye 
ekonomisinde beklentileriniz nelerdir?

- Dünya ile çok entegre gittiğimiz için 
Türkiye de o senaryonun bir parçası olur 
diye düşünüyorum. Şu anda Türkiye’deki 
ekonomi politikaları biraz daha kısa 
vadeli yapıldı. Birkaç ay içinde normale 
dönüş olacağı varsayılarak her şey 3-4 
aylık öteleme ve ertelemelerle yürütüldü. 
Ama bence 1-1.5 yıllık bir sürece ihtiyaç 
var. Türkiye’nin önceden hazırladığı 

Yeni Ekonomik Programda bir parantez 
açıp bu döneme özgü, 1-1.5 yılın bütün 
senaryolarını düşünen, kamunun daha 
fazla desteği nasıl karşılayacağını ortaya 
koyan bir plana, programa ihtiyacımız  
var. Türkiye biraz daha kalıcı özelliklere 
sahip düzenlemelere girişmeli.
► TURİZM, HİZMET VE  
İHRACATTA SIKINTI YAŞAR

İkincisi, dünya ekonomisinde baz senaryo 
gerçekleşirse Türkiye özellikle turizm 
tarafında, hizmet sektörlerindeki ciddi 
sıkıntıyı hissedecek. İhracatta aynı sıkıntıyı 
yaşayacak. Genel anlamda petrol, emtia 
fiyatlarının kısmi düşüşleri avantajımıza 
olabilir. İkinci bir dalga gelmezse Türkiye  
için dünyadaki likidite bolluğu, yavaş yavaş 
risk primlerini düşürerek Türkiye’ye bir 
miktar sermaye girişi sağlayabilir.  
Türkiye’nin en önemli konusu şu anda 
yeniden sermaye girişini sağlayabilmektir. 

Bugünkü salgının sıcaklığında bu 
girişler olmuyor, tam tersi oluyor. Sermaye 
gireceğine çıkıyor. Bir swap anlaşması çok 
önemli olur. IMF ile anlaşma siyaseten tercih 
edilmediği için 15-20 milyar dolarlık bir swap 
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anlaşması Türkiye için oldukça 
rahatlatıcı olabilir. Önümüzdeki 
günlerde böyle bir anlaşma 
olanağı bulunabilirse iyi olur. Evet 
cari açık veriyoruz, borç ödemeleri 
filan var ama baz senaryo iyimser 
olduğu için şirketler ve bankalar 
borçları döndürme imkanı bulacak 
ve kısmen sermaye girişleri 
olabilecektir. Swap anlaşması ile 
de bir para girişi olursa kurdaki 
riski yönetebilirsek enflasyon, 
faiz, büyüme tarafında da daha 
yönetilebilir noktada olabiliriz. 
► HIZLI DAVRANMALIYIZ

- Peki korkulan ikinci dalga 
gelirse neler yaşanabilir?

- Böyle bir durumdan tüm dünya 
olumsuz etkilenecek. Türkiye de 
bence daha ciddi, olumsuz bir 
etki ile karşılaşır. O senaryoyu ayrı 
değerlendirmek lazım. Bizim asıl 
iyimser senaryomuzda, dengeleri 
bozmamak için kısa vadede swap 
anlaşması önemli. Çünkü en 
azından 3-5 ay bu normalleşme 
ile ilgili olumsuz bir tablo ortaya 
çıkmadan, sonbaharda ikinci bir 
dalga gelmiyor diyerek bu süreci 
fazla sallanmadan geçirmemiz gerekiyor. 
Şu andaki swap arayışı Ekonomi Bakanı 
ve Merkez Bankası Başkanı tarafından da 
açıklandı. Bir anlaşma olacak mı ve  
hangi koşullarda olacak bunu göreceğiz.
► AĞUSTOSTA İÇ TURİZM  
BİRAZ HAREKETLENİR

- Turizmi ve hizmeti bu yıl için  
unutmak mı gerekiyor sizce?

- Bence evet. Dış turizmden beklentimiz 
yok. Ancak biz tez canlı bir milletiz. İç 
turizmde Temmuz sonrası bir iki aylık 
turizm hareketlenmesi yaşanabilir. O da aile 
çevresinde vs. olabilir. Ticari anlamda kısır 
bir turizm faaliyeti yaşanır. Dış turizmde ise 
çok daha fazla sıkıntılı bir tablo bizi bekliyor.
► GELECEK YILI KURTARSAK İYİDİR

- Geçenlerde Avrupa’da yapılan bir 
araştırma yurtdışı turizmde herkesin en 
erken 2021 yazını planladığını gösteriyor.

- Evet. Turizmde şu anda gelecek yılı 
kurtarmak bile önemli. Dış turizmi bu yıl 
belki de sıfıra yakın düzeyde kapatacağız.

- Aslında tüm dünyayı aynı anda 
ve etkide saran bir salgından sonra 
toparlanmak için global çapta  
düzelmeye ihtiyacımız olacak değil mi?

- Tersine, ikinci bir dalganın gelmesi, 

aşı ve ilacın gecikmesi, dünyada çok 
yüksek borçluluğun olduğu bir durumda 
hem reel sektör hem de finans sektörünü 
ciddi sıkıntıya sokar. Onu bilemeyince, 
dünyadaki tüm yatırımcılar açısından da 
zorluk yaşanıyor. Nakdi olanlar var ama 
yatırım kararları veremiyorlar, nakde 
ulaşılamıyor. Eğer asgari 15-20 milyar 
dolara ulaşılması sonrasında iyi bir 
yönetim ile 2020’yi sıfır veya sıfırın biraz 
altı dolayında büyüme ile kapatabiliriz.
► İKİNCİ ÇEYREKTE ÇİFT  
HANELİ DARALACAĞIZ

- 2020’nin çeyrek dönemlerinde  
büyüme açısından nelerle karşılaşılırız?

- İkinci çeyrekte çift haneli küçülme 
göreceğiz. Şu andaki öncü göstergeler 
15’lere yakın olacağını gösteriyor. Ama ilk 
çeyrekte 6 civarında büyümüş olacağız. 
İkinci çeyrekte çift haneli daralma 
olacak. Üçüncü çeyrek biraz yatay ve 
hafif artı da olabilir. Dördüncü çeyrek ise 
biraz daha güçlü bir artı olabilir. Hepsini 
toplarsak karşımıza 0 ile -3 arasında bir 
rakam çıkıyor. Bunun hangisine yakın 
olacağını zaman gösterecek. 

Elbette bu söylediklerim iyimser senaryo 
için. Yılı sıfır düzeyinde de kapatabiliriz, -3’e 
de inebiliriz. Şu anda bilmediğimiz çok şey 
olduğu için ihtiyatlı konuşmaya çalışıyorum. ●

Türkiye özellikle turizm tarafında, hizmet sektörlerindeki  
ciddi sıkıntıyı hissedecek. Dış turizmden beklentimiz yok. 

Ancak biz tez canlı bir milletiz. İç turizmde Temmuz sonrası bir 
iki aylık turizm hareketlenmesi yaşanabilir. O da aile çevresinde 
vs. olabilir. Ticari anlamda kısır bir turizm faaliyeti yaşanır.  
Dış turizmde ise çok daha fazla sıkıntılı bir tablo bizi bekliyor.
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Kovid-19 krizi bütün dünyayı önemli ölçüde 
etkilemeye devam ediyor. İş dünyası da bu 
etkiden payını alıyor. Bu konuda elbette ki 

birinci öncelik insan sağlığıdır. Bu nedenle insanlık 
öncelikle  bu virüsün getirdiği sağlık problemlerini  
çözmeye ve   virüsün yayılmasını önlemeye 
çalışmaktadır. Ancak henüz aşı ve tedavi edici  
ilaçlar konusunda kesin ve tatmin edici sonuçlar 
alınmış değil. Birçok ülkede olduğu gibi bizim 
ülkemizde de bu konuda çeşitli çalışmalar  
var. İnşallah yakın zamanda insanlık   
bu sorunun da çözümünü bulacaktır.

Ancak bu salgının işletmeler üzerinde de büyük 
etkileri olmaktadır. Bu etkiler  en çok çalışanlar, 
müşteriler ve tedarikçilerle olan ilişkilerde ortaya 
çıkabilmektedir. Bu sayıdaki yazımızda  
krizin bu üç alandaki etkilerini tartışacağız.

► KRİZ DÖNEMLERİNDE  
YÖNETİCİLİK ‘YILMAZLIK’

Özellikle üst yöneticiler kriz dönemlerinde 
paniğe kapılmamalı, ‘Yılmazlık’ (Resilience) denilen 
güçlü,  kararlı ve inançlı bir tutum sergilemelidirler.  
Sürprizlerin olmadığı, her şeyin yolunda gittiği 
zamanlarda üretkenliği sağlamak iyi bir yönetim 
çabası olarak tanımlanabilir. Ancak kriz ve 
belirsizlik  ortamlarında üretkenliği başarmak 
ancak ‘YILMAZLIK’ çabasıyla mümkündür. 

Yılmazlığı yüksek yöneticiler, en kötü 
şartlar altında bile başaracağından emin olan 
yöneticilerdir. Durum ne kadar kötü olursa olsun, 
bunun düzeleceğine ve atlatılacağına inanır, buna 
çalışanlarını, müşterilerini ve tedarikçilerini de 
inandırırlar. Bunun yanında krizden çıkmak için 
plan ve programlar yaparak çaba  da sarf ederler. 
Böyle yöneticiler çalışanların morallerinin ve 
motivasyonlarının bozulmamasına özen gösterirler. 
Krizi yönetirken işletmedeki çalışanların kişisel 
kaygılar duymasının ve işletmede de panik 
havasının yayılmasının önüne geçerler. Aynı 
tutumu müşteriler ve tedarikçiler için de sergilerler.

► KRİZ DÖNEMİNDE  
ÇALIŞANLARA KARŞI TUTUM

Bu tip kriz ortamlarında çalışanlarla, doğru  
bir iletişim içerisinde olmak çok önemlidir.  
Çalışanların kriz döneminde işyeri ile ilgili gelişmeleri 
ve bilgileri doğru almaları gerekir. Uygulanacak 
politikaların, alınacak kararların hem doğru ve 
zamanında iletilmesi hem de  bunların altındaki 
gerekçelerin doğru şekilde çalışanlara bildirilmesi, 
çalışanlar arasında kafa karışıklığının önüne geçer.

Diğer yandan  işletmeler önlemler alırken, politikalar 
geliştirirken, öncelikle çalışanlarının bu krizden en az 
zararla çıkmalarını sağlayacak tedbirleri de düşünmeli-
dirler. Günümüzde bütün işletmeler rakipleri  tarafından 
sürekli izlenmektedirler. Herhangi bir rekabet avantajı 
elde ettiklerinde rakipleri de çok hızlı reaksiyon göste-
rerek karşılık vermektedirler. Örneğin bir işletme yeni 
bir ürün çıkardığında,  rakipleri de benzer ürünleri  
en kısa zamanda ortaya koyabilmektedirler. Ya da  
bir reklam kampanyası başlattığında  rakipleri çok 
daha güzel bir reklam kampanyasıyla buna karşılık 
verebilmektedirler. Hatta yaptığı inovasyon ve AR-GE 
çalışmaları da kısa zamanda kopya edilebilmektedir.  

YÖN-ETMEK

Özen Mensucat Genel Müdürü 
temiroglu@ozenmensucat.com

Kovid-19 KRİZİ  
VE İŞLETME YÖNETİMİ



Kovid-19 salgını tüm dünyada 
tüketicilerin satın alma alışkan-

lıklarını değiştirmeye devam ediyor. 
Daha az harcamaya başlayan 
tüketiciler market ziyareti sayısını 
azaltırken sepetleri büyüttü. Ulus-
lararası markalara 43 ülkede pera-
kende analitiği hizmeti veren REM 
People’ın CEO’su Bülent Peker, 
Covid-19 salgını kısıtlamalarıyla 
birlikte tüketicilerin market alışveri-
şinde yeni bir dönemin başladığını 
söylüyor. Peker, Z kuşağına ilişkin 

şu değerlendirmeyi yaptı: Geçmişte 
ihtiyaçlarına hızlıca ulaşıp tek  
seferde tüketmeyi tercih eden 
Z kuşağı ise şimdiye kadar pek 
bilmediği ‘stoklama davranışını’  
ilk defa deneyim etmeye başladı. 
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Ancak o işletmenin rekabet avantajı, sahip 
olduğu  insan kaynaklarından geliyorsa, bu-
nun taklit edilmesi ve buna karşı bir reaksiyon 
başlatılması uzun yılları gerektirmektedir.  
Bu açıdan baktığımızda kriz dönemlerinde  
işletmelerde yapılabilecek en önemli hatalardan 
birisi,  çok kesin zorunluluk olmadığı halde, çalı-
şanların bir kısmının işten çıkarılmasıdır. İşletme-
ler belirli bir dönem zarar etseler de sahip olduk-
ları insan kaynağını korumaya çalışmalıdırlar.

► KRİZ DÖNEMİNDE MÜŞTERİ  
VE TEDARİKÇİLERE KARŞI TUTUM

Unutmamak gerekir ki işletmeler yalnız 
başlarına değil, ekonomik  sistemin bir unsuru 
olarak hayatlarını sürdürürler. Bu sistemin 
diğer parçaları da yukarıda sözünü ettiğimiz 
gibi işletmenin çalışanları,  müşterileri, 
tedarikçileri ve sosyal çevresidir. İşletmeler kriz 
dönemlerinde, içinde bulundukları sistemin  
bütün unsurlarını  da gözetmek zorundadırlar. 
Kriz dönemlerinde çalışanlarını, tedarikçilerini, 
müşterilerini desteklemeyen, onlara yardımcı 
olmayan kuruluşlar, kriz sonrasında yollarına 
devam ederken zorlanabilirler. Çünkü 
sistemin unsurlarından biri veya birkaçı bozuk 
olduğunda sistem doğru çalışmaz. Örneğin çok 
güçlü olmayan tedarikçilerin bu dönemlerde 
desteklenmesi gerekir. Çünkü kriz sonrasında 
bu tedarikçilere ihtiyaç olduğunda onların 
işlerine devam ediyor olmaları çok önemlidir. 
Kriz dönemlerinde , “krize karşı önlemler alayım” 
derken kriz sonrası için onarılması zor sorunlar 
yaratmamak gerekir. Yukarıda söylendiği 
gibi çalışanların sayısını azaltmak, üretim 
kapasitesini düşürmek, bazı pazarlardan 
çekilmek ya da bazı müşterilerden vazgeçmek, 
salgın, afet gibi zorunlu haller dışında sadece 
zararı azaltmak amacıyla işletmeyi kapatmak 
ya da bir süre ara vermek gibi eylemler kriz 
sonrasında işletmeler için yeni ancak, özel 
krizlerin yaşanmasına neden olabilir. 

Unutulmamalıdır ki işletmeler bazı dönem-
ler, bazı yıllar kar elde etmeseler de hayatla-
rına devam edebilirler. Ancak müşterilerini, 
pazarlarını, itibarlarını, yetiştirmiş oldukları 
insan kaynaklarını bir kriz döneminde “krizi 
yönetiyorum” derken zaafa uğrattıklarında, 
kriz geçtikten sonra toparlanıp yollarına de-
vam etmeleri zorlaşabilir. Kriz dönemlerinde 
işletmeler sahip oldukları rekabet avantajlarını 
zedeleyecek hatalar yapmamalıdırlar.

Kriz dönemlerinde  yapılması gereken   
en önemli işlerden biri de  bu krizden  
dersler alarak öğrenmektir. İşletmeler  
bundan sonraki krizlere hazırlıksız  
yakalanmamak için bu krizden  
öğrendikleri ile bir sonraki krize hazırlanmayı 
artık rutin bir işlem haline getirmelidirler.

TÜFE YILLIK DEĞİŞİM ORANLARI (%), NİSAN 2020

TÜİK: Enflasyon nisanda yüzde 0.85 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK) Tüketici Fiyat 
Endeksi’nde (TÜFE) 2020 yılı 
Nisan ayında bir önceki aya göre 
yüzde 0.85 artış olduğu açıkladı. 
Bir önceki yılın Aralık ayına göre 
fiyatlarda yüzde 3.16, bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 10.94 
ve on iki aylık ortalamalara göre 
yüzde 12,66 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına 
göre artışın düşük olduğu ana 
gruplar sırasıyla 4.90 ile giyim ve 
ayakkabı, yüzde 4.91 ile eğlence 
ve kültür ve yüzde 5.54 ile 

ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir 
önceki yılın aynı ayına göre artışın 
yüksek olduğu ana gruplar ise 
sırasıyla yüzde 31.32 ile alkollü 
içecekler ve tütün, yüzde 20.34 
ile çeşitli mal ve hizmetler ve 
yüzde 14.52 ile konut oldu.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2020  
yılı Nisan ayında bir önceki  
aya göre yüzde 1.28, bir önceki 
yılın Aralık ayına göre  
yüzde 4.54, bir önceki yılın  
aynı ayına göre yüzde 6.71 ve  
on iki aylık ortalamalara göre 
yüzde 10.87 artış gösterdi.

Türkiye’nin Nisan ayı ihracatı 
8 milyar 993 milyon dolar
Türkiye İhracatçılar Meclisi 

(TİM), nisan ayı geçici dış 
ticaret verilerini açıkladı. Nisan 
ayında ihracat, Genel Ticaret 
Sistemi’ne (GTS) göre yüzde 41.4 
düşüşle 8 milyar 993 milyon 
dolar oldu. Son 12 aylık ihracat 
ise yüzde 3.7 düşüşle 172 milyar 
706 milyon dolara ulaştı. TİM Baş-
kanı İsmail Gülle, “Gün umutsuzluk 
günü değil, yarınlardaki fırsatlara 
hazırlanma günüdür. Kovid-19 
sürecinde daralan uluslararası tica-
retin etkilerini, ihracatta yaşanan 
kaybı telafi edecek başlıkları ve sü-
reç sonunda oluşacak yeni dünya 

düzeninde daha güçlü bir şekilde 
yer almak için eylem planlarını 
devreye aldık. Unutulmayalım ki, 
ihracat hedeflerimiz Covid-19’dan 
büyük. Biz hiç yılmadan ‘Dış Ticaret 
Fazlası Veren Türkiye’ hedefine 
doğru giden yolda kararlı yürüyüşü-
müzü sürdüreceğiz” dedi.

Korona virüsü Z kuşağına
stok yapmayı öğretti
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Dijital dönüşümüm öncü ismi, Sanayi 4.0 duayeni Ali Rıza Ersoy:

Dijitalleşmede Koronaya 
çok şey borçluyuz

Dijitalleşme dendiğinde ilk 
akla gelen isimlerin başında 
gelen Ali Rıza Ersoy, “Eve 
kapandığımız 1.5 aylık sürede 
bu konuları hem sürekli 
konuşma fırsatı bulduk hem 
de yazıp çizme, tartışma 
olanağına kavuştuk. Korona, 
iki yıl boyunca dijitalleşme 
konusunda harcayacağımız 
zaman, para, enerjiyi 
bize harcatmadan büyük 
bir kazanım getirdi. Kısa 
zamanda çok ders aldık” dedi.

GİRAY DUDA

Sanayi 4.0 ya da diğer adıyla dijital 
dönüşüm, son yıllarda Türkiye’de 
iş dünyasının ve kamunun günde-

mindeki üst maddelerde birisi olarak ye-
rini aldı. Sanayi Bakanlığı’nın aktif, hızlı 
girişimlerine ve oluşturduğu organizas-
yonlara, planlara ek olarak iş dünyası-
nın örgütleri de bu konuyu her platform-
da tartıştılar ve uygulama aşamasına 
geçilmesine katkıda bulunuyorlar. Bu 
çabaların hemen hepsinde ön sırada 
olan, dijital dönüşümde kamu ve özele danışmanlık 
yapan, konferanslar veren Ali Rıza Ersoy ile korona 
salgını dönemindeki dijitalleşmeyi konuştuk.   

- Sayın Ersoy, Dijital dönüşüm, geçtiğimiz yıl-
larda Sanayi Bakanlığı’nın liderliğinde kamunun 
çok ilgili, aktif olduğu bir somut çalışma ala-
nıydı.  Özelde de dijital dönüşüm iş dünyasının 
şu veya bu biçimde ajandasında yerini almıştı. 
Dijital dönüşüm açısından 2019 yılı sonunu ve 

2020’nin başını değerlendirir misiniz?
► DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİNİ ISKALAMADIK

- Ülkemiz, Almanya’dan gelen adıyla 
Endüstri 4.0 denilen ama aslında isme pek de 
takılmamamız gereken, sanayinin dijitalleşmesi 
olarak algıladığımız değişimi 2015 yılı sonunda 
karşıladı. Şunu belirtmek gerekir ki çok hızlı bir 
karşılamaydı. Çünkü Almanya 2013 yılında kendi 
yol haritasını açıkladıktan bir iki yıl sonra bu 

Aydın Koçarlı’da 1957’de doğdu. Tarsus 
Amerikan Koleji ve İTÜ Elektronik Fakül-
tesi mezuniyetinden sonra Viyana Teknik 
Üniversitesi’ni ikinci üniversite olarak 
master derecesi ile bitirdi. Eş zamanlı 
olarak aynı üniversitede 5 yıl asistanlık 
yaptı. Siemens Türkiye’de 32 yıl; Sağlık, 
İnsan Kaynakları, IT Çözümleri ve Servisleri, 
Kurumsal Teknolojiler, Tedarik Zinciri Yöne-
timi, Şehirler,  Endüstri ve Dijital Fabrikalar 
Bölümleri Direktörlükleri ile bir dönem 
“Siemens Business Solutions” şirketi  

Genel Müdürlüğü yaptı. İcra Kurulu Üyeliği 
ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinin 
ardından, Ekim 2017’de “ION  Academy”yi 
kurdu. Danışmanlık, mentorluk/koçluk ve 
eğitmenlik yapıyor. Dijitalleşme ve Endüstri 
4.0 Derneği kurucu başkanı, TÜSİAD Endüs-
tri 4.0 Çalışma Grubu kurucu başkanı, Etik 
ve İtibar Derneği kurucu başkanı. “Dijital-
leşme ve İnovasyon Çağında Değişimi Yö-
netmek”, “Dijital Çağda Koçluk/Mentorluk”, 
“Tükenmişlik Sendromu” ve “Endüstri 4.0 
El Kitabı” adlı kitapları yayına hazırlanıyor.

ALİ RIZA ERSOY KİMDİR?
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Bu krizden hepimiz çok ders aldık. Bu kadar kısa 
zamanda bu kadar çok dersi almaya enerjimiz, 

zamanımız yetmezdi. Koronaya çok şey borçluyuz. 
Yılsonuna doğru kendisini toparlayan iş insanlarının 
karşısına iki yeni kavram çıkacak: Bunlardan birisi  
Agile, yani kıvrak yönetim biçimleri. Diğeri VUCA’dır. 

gelişime ayak uydurmak çok önemliydi. 
Yani dünyanın pek çok ülkesi ile eş zamanlı 
olarak ve gecikmeden bu hareketin içinde 
yer aldığımızı söyleyebiliriz. Dolayısıyla 
ortada var olan bir kayıptan bahsedemeyiz. 

Hele, Birinci Sanayi Devrimini birkaç 
yüzyıl, İkinci Sanayi Devrimini 150 yıl 
ve Üçüncü Sanayi Devrimini 40-50 yıl 
ıskalayan bizler Dördüncü Sanayi Devrimini 
ıskalamayacağımızı o zaman hissettik. 
► SANAYİ BAKANLIĞI GEREKENİ YAPTI

- Yani bu kez treni kaçırma  
durumu söz konusu değil.

- Hayır, hiçbir şekilde değil. Geçtiğimiz 
2015-2020 yılları arasında, 4 yıl içinde çok 
yer gezdim. En az 300 etkinliğe katıldım ve 
3 binden fazla sanayici ile göz göze gelmi-
şimdir. 30 binden fazla öğrenci ile karşı kar-
şıya olduk. Dolayısıyla bu ülkede ne oluyor 
bunu yakından takip etme şansımız oldu. 

2015 yılında dönemin Sanayi Bakanı 
Fikri Işık bu konuda görüşmek üzere  
beni davet etmişti. Çok hızlı bir  
reaksiyondu bu. Gidip konuştuğumda 
çok ciddi bir ev ödevi yapılmış olduğunu 
gördüm. 

Daha sonra TÜSİAD ile Endüstri 4.0 
Çalışma Takımı’nı kurduk. Hasbelkader ben de 
kurucu başkanlığını üstlendim. Türkiye’nin yol 
haritasını belirlemek üzere bir teklif hazırladık. 
TÜSİAD, MÜSİAD, TOBB, TTGV, TÜM ve YASED 
gibi altı büyük kuruluşun bir araya geleceği  
bir organizasyon teklifiydi. Sanayi Bakanlığı’nın 
liderliğinde, İcra Komitesi Sekretaryası  
Çalışma Grupları şeklinde bir yapı kuruldu. 
2016 yılının ortalarında çalışmaya başladık. 
► TÜRKİYE’NİN YOL HARİTASI BELLİ OLDU

O zamandaki kimi jeopolitik ani gelişmeler 
nedeniyle bizim işimiz biraz hız kesti ama yine 
de hiç durmadan koşmaya devam etti bu çalış-
ma. 2018’in ortasında biraz da seçim zamanına 
denk geldiği için yine yavaşlasa da Türkiye’nin 
yol haritası resmen açıklandı. İlgi duyan sana-
yicilerimizin Sanayi Bakanlığı web sitesinde 
bulabileceği ve son derecede profesyonelce 
hazırlanmış bir yol haritasından bahsediyorum. 
Toplam 170 sayfa herkese okumak zor gelebilir 
ama göz gezdirmek kesinlikle faydalı olur.
► KAMU HIZLI DAVRANDI

Şunu söyleyebilirim ki kamudan bu kadar 
güçlü ve hızlı çalışmayı kimse beklemiyordu. 
Kamunun bir algı yönetme sorumluluğu da 
yoktu. Buna rağmen, o kadar hızlı davranıldı 
ki 2016 yılının Şubat ayında Bilim ve Teknoloji 
Yüksek Kurulu’ndan Akıllı Fabrikalar adı altında 
hazırladığımız taslak geçti. Eğer Bilim ve 
Teknoloji Kurulu’ndan böyle bir taslak geçerse 
kamunun diğer kuruluşları da ona paralel 

çalışmalar yapmak durumunda kalıyorlar, 
faaliyet başlıyor. İşte dijital dönüşüm böylece 
kamunun diğer birimlerinde de gündemin üst 
sıralarına yükseldi. Bu açıklama 2018 yılında 
yapıldı. Bu arada Siemens, Arçelik, Ford gibi 
çok sayıda büyük şirket çok hızlı yol aldılar. 
► ANADOLUDA DİJİTALLEŞME İSTEĞİ

- Büyük şirketler dijital dönüşüme  
yakın ve hazır duruyorlardı değil mi?

- Aynen öyle. Hem kafa yapısı olarak hem de 
teknik altyapı olarak hazırdılar. İnsan kaynakları 
da diğerlerine göre çok daha zengindi. 
Diğer yandan sadece büyük şirketler değil, 
Anadolu’nun bir çok yerindeki organize sanayi 
bölgelerinde faaliyet gösteren sayısız şirketten 
bu konuda bilgi talebinde bulunuldu. Hızla 
faaliyete girişen çok sayıda şirketi biliyorum.
► DÖVİZ KRİZİ HIZIMIZI KESTİ

Ancak 2018 yılının Ağustos ayındaki döviz 
krizi insanları şaşırttı ve herkes kendisine ‘ne 
oluyoruz’ diye sormaya başladı. 2019 yılını ise 
maalesef çok sakin geçirdik. Kaybedilmiş bir yıl 
mı saymak gerekir? Bence değil. Seçim zaman-
larında ileri adım atmak zorlaşıyor. Bu nedenle 
hayallerin 2020 yılı için kurulduğu anlaşılıyor. 
2019’u sakin geçirir, 2020 yılında işe sarılırız 
diye düşünülüyordu. Türkiye çok güçlü, sanayi-
cisi çok kıvrak. Ben hala kurumsalda çalışıyor 
olsaydım Koronayı dikkate aldığımızda yaşaya-
cağım 7’nci kriz olacaktı. Hızlı düşüp çok hızlı 
çıkabiliyoruz. Böyle esnek bir kabiliyetimiz var. 

Aslında beş on yıllık trendlere baktığımızda 
ülkemizin çok iyi gittiğini, pozitif olduğunu 
görüyoruz. 2020 birçok açıdan şanssız başladı. 
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Korona her şeyi durdurmuş gibi oldu ama 
aslında Koronaya çok şey borçluyuz. 
► DİJİTALLEŞMEYİ ONLINE TARTIŞTIK

- İlginç bir cümle kurdunuz.   
Koronaya niye borçluyuz?

- Eve kapandığımız 1.5 aylık sürede 6-7 
online panele moderatör, panelist olarak 
katıldım. Bu konuları hem sürekli konuşma 
fırsatı bulduk hem de yazıp çizme, tartışma 
olanağına kavuştuk. Sonuçta ortak kanaat 
şu ve ben de bu kanaati destekliyorum; 
Korona iki yıl boyunca dijitalleşme konusunda 
harcayacağımız zaman, para, enerjiyi bize beş 
kuruş harcatmadan büyük bir kazanım getirdi. 
► PANELLERE YETİŞEMİYORUM

- Sanki bir dijital sıçrama  
yaşadık bu dönemde değil mi?

- Bravo, çok doğru bir teşhis bu. Korona  
sağlıkta nice canlar götürdü. Ama sanayi  
gözüyle konsantre olursak eğer çok şey  
kazandırdığını çok net söyleyebiliriz. Ben,  
webinar, panel tekliflerine yetişemiyorum. Arka-
daşlarım da aynı durumda. Katılmayı bir yana 
bırakırsak izlemek istediklerime yetişemiyorum. 
► TEHDİT FIRSATA DÖNÜŞTÜ

- Ben de öyle. Birkaç tane toplantı  
aynı zamanda ayrı platformlarda oluyor. 
Saatleri birbiriyle çakışıyor ve kimilerini  
daha sonra videolardan izleyebiliyorum.

- Muhteşem bir kaos ortaya çıktı.  
O kadar mutluyum ve heyecanlıyım ki.  
Nasıl olur da bir tehdit bu kadar zamanda 
fırsata, kazanıma dönüşür?  Her türlü  
beklentiyi hesap ettik ama bunu  
öngöremezdik. Küçük bir mucize gerçekleşti. 
► KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ

- Peki 2020 yılındaki beklentileriniz 
nelerdir dijitalleşme yolunda?

- Elbette ki birkaç ayı şimdiki gibi 
karantina ortamında tehditleri nasıl  
bertaraf ederiz diye düşünmekle geçireceğiz. 
Ancak bugünleri unutacağız. Arkasından da 
‘nerede kalmıştık’ diye birbirimize soracağız 
ve kaldığımız yerden devam edeceğiz.
► SONBAHARDAN İTİBAREN

- Tahmini olarak Eylül-Ekim  
aylarından mı söz ediyoruz?

- Aynen öyle. Sonbahar ayları için düşünmek 
daha doğru olur. Kişisel ve toplumsal 
psikolojimiz de yerine gelsin. Bu arada 
sağlıktaki dijital dönüşümün nasıl birden  
bire ortaya çıktığına da tanık olduk. Dünyadaki 
örneklerini de gördük. Dünya buna hazır mıydı? 
Sağlık yöneticisi birçok arkadaşımla  
konuştum, hazır olmadıklarını söylediler. Böyle 
bir ortama geçileceğini öngörememişlerdi.

Dolayısıyla dijital ortamda, örneğin insanlar 

birbirlerine yaklaştıkları zaman birbirlerini 
uyaracak teknik altyapılar hiçbir biçimde  
hazır değildi. Ancak, teknoloji, özellikle 
aplikasyon dediğimiz uygulamalar o kadar 
hızlı gelişti ki. Yanımızda taşıdığımız cep 
telefonlarına yönelik uygulamalar hem 
basitleşti hem de herkes tarafından yapılabilir 
hale geldi. Kamu, tüm ülke için geçerli  
olacak aplikasyonları birkaç haftada hazırladı. 
► MEĞER KANATLARIMIZ VARMIŞ

- Kovid-19 ile mücadelede muhteşem ve-
ritabanları hazırlandı, filyasyon gibi koruma, 
güvenlik çalışmaları hızlandı ve vatandaşın 
kodlarla yönlendirilmesine tanık olduk.

- Sadece sağlık alanında değil, örneğin bugü-
ne değin internet ortamına yabancı olan kişiler 
vergilerini sanal ortamda ödemeye başladılar. 
Onlar için belki biraz zorluk yaşandı ama bun-
dan böyle hayat boyunca bu rahatlığı, yani inter-
net ortamını kullanacaklarına emin olabiliriz. 

Hepimiz zoraki olarak dijital dünyanın  
içine atıldık. Bir arkadaşım geçenlerdeki 
webinarda şöyle bir söz sarf etti. Arkamızdan 
birisi bizi uçuruma attı ve biz o anda 
kanatlarımız olduğunu fark ettik, dedi.  
Şu anda uçuyoruz. Demek ki bu mümkünmüş. 
► ARTIK ANLATMAK KOLAY

Dijital dönüşüm çalışmalarını şirketlere 
anlatırken çeşitli zorluklarla karşılaşıyorduk. Bu 

Bu arada sağlıktaki dijital dönüşümün nasıl  
birden bire ortaya çıktığına da tanık olduk. 

Teknoloji, özellikle aplikasyon dediğimiz uygulamalar 
o kadar hızlı gelişti ki. Kamu, tüm ülke için geçerli 
olacak aplikasyonları birkaç haftada hazırladı.

FELAKETTEN FIRSATA
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kriz sonrasında uzaktan öğrenme, 
evden çalışma, evden öğrenme, 
sanal ofisler gibi kavramları 
kimseye anlatmak zorunda 
kalmayacağız çünkü neredeyse 
herkes zaten denemiş olacak. 
Sadece, ‘ben kendi şirketimde 
nasıl uygularım’ diye konuşulacak.
► DİJİTALİN KOLAYLIĞINA ALIŞTILAR

- İletişimdeki bu patlamanın da 
yardımıyla bankacılık da neredey-
se tamamen online hale geldi. 
Bankacılık işlemleri telefonla ve 
internet üzerinden yürütülüyor.

- Evet, bankacılık sistemi şu 
anda tıkır tıkır çalışıyor. 

- Bundan sonra insanlar banka 
şubelerine gitmek istemeyebilir.

- Sadece bankacılık değil. Örne-
ğin perakende sektöründe yüzde 
5’lerde 10’larda gezinen, dijital 
ortamda sipariş verilmesi kapıdan 
teslim alınması gibi prosesler de 
içinde olduğumuz  bir iki ay içinde 
çok büyük oranda dijital ortamla-
ra taşındı. Buna yabancı olanlar 
da olayın zevkini aldılar. Benim 
yakın çevremde bugüne değin 
sanal alışveriş yapmayan orta yaş 
grubundan pek çok kişi kapısına kadar malze-
melerin getirilip teslim edilmesinden memnun 
oldu. Muhtemelen bunların çoğu da  
bundan sonra kullanmaya başlayacak.
► ABD’DE ONLINE EVLENME TÖRENLERİ YAPILIYOR

- Bu salgının ne zaman biteceği belli  
değil ve bir süre daha dışarı çıkmaya 
korkacağız. Bir telefonla ya da internet 
üzerinden alışveriş yapmanın iyi tarafı da  
var. Yine de markete gidip alınacakları  
kendi almak isteyenler de olacaktır tabii ki. 
Başka sektörlerde ilginç gelişmeler var mı?

- Dijital yaşamın ilginç örneklerinden  
birisi de Amerika Birleşik Devletleri’nin  
bir eyaletinde başlatılan online evlilik 
uygulaması. Fiziki olarak bir araya gelmeye 
gerek olmadan, dijital imza ile yapılan sanal 
evlenme törenleri de kabul edilmeye başlandı. 
Elektronik imzaları resmen tanımlanmış olan 
kişiler, online biçimde evlenebiliyorlar. 
► SANAL EĞİTİMİN FAYDASI ÇOK

- Dijital eğitimin çeşitliliği göz dolduruyor. 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi müfredatının 
yanı sıra, üniversitelerin eğitimi, her türlü 
özel eğitim ve kursların internet üzerinden 
karşılıklı olarak yapılabilmesi ayrı bir çağa 
geçmiş olduğumuz izlenimini veriyor. 

- Sanal eğitimin zevkine varan insanların, 
kriz sonrasında bundan kopacaklarını 

tahmin etmiyorum ben. Artık eğitim 
kurumları için bina tutmaya, kiralamaya, 
ciddi biçimde dayayıp döşemeye ihtiyaç 
kalmadı. İnsanlar, dışarı çıkıp yollarda 
saatlerini geçirmeden, masraf yapmadan 
birkaç saatte dünya kadar bilgiyi alabiliyorlar. 

Ben buradan bir somut örneğe gelmek 
istiyorum. Bundan tam 20 yıl önce biz 
şirketimizde sanal ofis uygulaması başlatmışız. 
Galiba Türkiye’de ilk sanal ofisi biz uyguladık. 
Daha önceden planlamış olmamıza rağmen 
başlatamamıştık. Çünkü o sırada bugün 
kullandığımız modemler yoktu. Telefona 
bağlı olarak sık sık kesilen modemler 
çalışıyordu. Tarayıcılar çok yeniydi. Çantalarda 
taşınabilecek seyyar yazıcılar da yoktu. 
MASALARI KALDIRDIK, TEPKİ OLDU

Ben çok iyi hatırlıyorum, arkadaşlarım 
şiddetle karşı çıkmışlardı. Çünkü masaları 
da kaldırmıştık. Sahada çalışan arkadaşlar 
masasız kalmıştı. Onlara, lütfen ofise artık 
gelmeyin, demiştik. İstanbul gibi ulaşımın 
çok zor olduğu bir kentte ofise varmak için 
uğraşmayın, o zamanı müşterinizin yanında 
geçirin diye tavsiyede bulunmuştuk. 

Dünyada da bu trend başlamıştı. 
En büyük reaksiyon da çalışan 
arkadaşlarımızın eşlerinden görmüştük. 
Kendisi işe giden hanımlar kocalarının 
evde kalmalarını garipsemişti. 

Yani dünyanın pek çok ülkesi ile eş zamanlı olarak ve 
gecikmeden bu hareketin içinde yer aldığımızı söyleyebiliriz. 

Dolayısıyla ortada var olan bir kayıptan bahsedemeyiz. Hele, 
Birinci Sanayi Devrimini birkaç yüzyıl, İkinci Sanayi Devrimini 
150 yıl ve Üçüncü Sanayi Devrimini 40-50 yıl ıskalayan bizler 
Dördüncü Sanayi Devrimini ıskalamayacağımızı o zaman hissettik.

FELAKETTEN FIRSATA
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► SÖZLEŞMELERİ YENİLEDİK
- Evet, Siemens’in İstanbul 

Kartal’daki merkez ofisinden 
söz ediyorsunuz. Ben de  
o sıralar gidip anlattıklarınızı 
görmüştüm. Geniş bir alanda 
bir kenardaki çay-kahve 
barından arta kalan kısımda 
herkesin ortak olarak 
kullandığı masalar vardı. 
Çalışanların özel eşyaları da 
bir bölümdeki dolaplarda 
tutuluyordu. Ama bu yeni 
çalışma biçimi yeni kurallar 
gerektiriyor değil mi?

- Elbette. Biz çalışanların 
sözleşmelerini, hedeflerini de 
yenilemiştik. Ofise gelmeyen 
arkadaşlarımızın primlerini 
artırmıştık. Ofise gelmemeyi 
para kazanma yöntemine 
çevirmiştik. Başlangıçta  
böyle cazip tedbirler  
almamız gerekiyordu.   

 Aradan 3-4 ay geçtikten sonra yaptığımız 
ankette hiçbir arkadaşımız geri dönmek 
istemedi. Çünkü mesai saatleri ortadan 
kalkmıştı. Bunu sözleşmelerde çok net biçimde 
ortaya koymuştuk. Sadece mesai saatlerinde 
telefonla erişilebilirlik yeterliydi. O saatlerde 
balkonda mı, bahçede mi yoksa mutfakta mı 
çalışmış bizi zerre kadar ilgilendirmiyordu. 
Kendilerine konulan yıllık hedefleri tutturuyor 
olmaları yeterliydi. Hangi coğrafyada, hangi 
mekanda çalıştıkları ile ilgilenmiyorduk.  
Zaman içinde ülkemizde bu tür çalışma yayıldı.

Buna karşı çıkan pek çok işletme  
olduğunu biliyoruz. Korona sonrasında 
yeniden soralım, ‘ne dersiniz’ diyelim, bırakın 
karşı çıkmayı, biz bunu şirketimize nasıl 
uygulayabiliriz diyeceklerini çok iyi biliyorum. 
► DİJİTALLEŞEN AYAKTA KALACAK

- Şu anda sayısız şirkette bu tür  
çalışma yapılıyor. Merkez ofiste nöbet 
usulüyle az sayıda kişi yer alırken diğerleri 
bilgisayar üzerinden haberleşiyorlar. 

- 2016 yılında ilk kez Endüstri 4.0 algısını 
yaymaya çalışırken, iyi hatırlıyorum, diyorduk 
ki ‘akıllı fabrikalarda, bazı değerli bölgelerde 
fabrika kurmanıza gerek kalmayacak, 
bu fabrikaları Konya’nın bozkırlarında da 
kurabilirsiniz.’ Karşımızda tatlı bir gülümseme 
oluyordu, ‘o kadar da değil artık’ mahiyetinde. 

Ama bugün geldiğimiz noktada Light Out 
Factories’in yani Karanlık Fabrikaların o kadar 
uzakta olmadığını, bunu yapmazsak geleceğin 
bu kaypak zeminlerinde virüs ya da başka 
felaketlerde dijitalleşmeyen organizasyonların 

ayakta kalmalarının ne kadar güç olduğunu 
herkes gördü. Krizi aşıp canını kurtarma fazını 
geçtikten sonra birçok kişi, ‘ben ne yaparım 
da dijitalleşirim’ veya ‘ben ne yaparım da bu 
büyük travmalara karşı sürdürülebilirliğimi 
koruyabilirim’ derdinde olacak. Bunun da 
ülkemize sadece faydası olacak. 
► GRİ YAKALILAR DEVRİ BAŞLIYOR

- Krizi bir iki ay içinde aşarsak yaz ayları 
hasar tespiti ile geçecek. Sonbahara 
ulaştığımızda zarar telafisi ve yeni adımlar 
atma telaşına girişilecek. Yeni dönemde, 
bugünkü uzaktan çalışmanın kısmen olağan 
hale geleceği bir düşünce var. Mavi ya da 
beyaz yakalıların hangileri bu iş için uygun 
olacak. Bunun ötesinde de dijital dönüşüm 
cihazlarının pahalı yatırımlar olduğu göz önüne 
alınırsa ne zaman hareketlenme başlar?

- Özellikle büyük şehirlerimizde, 
metropollerimizde işe gidip gelmek büyük 
ölçüde zaman kaybına neden oluyor. 
Şirketlerimize de çalışanlarımıza da çok fazla 
faydası yok. Bu kalkacak ortadan. Bütün 
şirketler, satış-pazarlama servislerinde 
çalışanların durumunu yeniden düşünecekler. 
Merkezde çalışması gereken fonksiyonlar  
hala var. Bir araya gelmesi gerekenler yine 
ofislerde çalışacaklar. Pek çok kişinin kendi 
evinde kendi ofisini açacağını düşünüyorum.
► DİJİTALLEŞME KAS GÜCÜNÜ  
KALDIRMAYA GELİYOR

Fabrikalara geldiğimizde, kas gücü gerektiği 
sürece mavi yakalı arkadaşlarımız üretim 
hatlarında çalışmaya devam edecekler. 
Bundan kaçış yok. Ancak, dijitalleşme bize 

Dijital yaşamın ilginç örneklerinden birisi de Amerika 
Birleşik Devletleri’nin bir eyaletinde başlatılan online evlilik 

uygulaması. Fiziki olarak bir araya gelmeye gerek olmadan, dijital 
imza ile yapılan sanal evlenme törenleri de kabul edilmeye başlandı.
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insan kas gücünü ortadan 
kaldırma vaadiyle geliyor. Bir 
mavi yakalının yaşamı boyunca 
işyerinde aynı tornavida ile aynı 
vidayı sıkması insanın varoluş 
düşüncesine aykırı. Endüstri 4.0 
bunu ortadan kaldırmaya  
geliyor hatta geldi bile. 

Size Almanya’dan bir örnek 
vereyim. Bunlar 10 yıl kadar önce 
1.800 kişi ile işe başlıyorlar. 4-5 
yılda tamamen dijitalleşiyorlar. 
Buna rağmen çalışan sayısı 
aynen 1.800 olarak duruyor. 
Yani dijitalleştim diye sistemi 
küçültmek gerekmiyor. Ama 
üretim kapasitesini ciddi biçimde 
arttırmış. Yani aynı işçi sayısı ile 
üretim miktarını birkaç katına 
başka türlü çıkaramazsınız. 
Ancak dijitalleşmeyi başarmanız halinde olur. 

Artık gri yakalılar devri başlıyor. Yani 
fabrikalarda sadece kas gücünü kullanan 
insanlar değil, daha çok beyin gücünü 
kullanan, bazen makinaların başında, dijital 
eğitimden geçmiş kişiler… Geçmişte olmadığı 
kadar dijitalleşmiş gri yakalıları konuşuyor 
olacağız. Çalışan sayısı aynı dururken üretim 
miktarını da  5-10 katına çıkaracağız. 
► ASIL HEDEFİMİZ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

- Korona krizi dönemine ilişkin olarak 
işyerleri, firmalarla yapılan anketler var. Bu 
anketlerde yüzde 50’ye varan ciro kayıpları 
söz konusu ediliyor. Bu zayıflama ve gelir 
kayıpları Endüstri 4.0 yolunda duraklama 
dönemine girilmesine neden olur mu? 
Gelirlerin düşmüş olması, dijital yatırımlara 
girme hevesini, isteğini azaltır mı?

- Mutlaka azaltır. Şirketlerimiz doğal olarak 
önce hasar tespiti ve hasarın giderilmesine 
yoğunlaşacaklar. Bu sadece şirketlerimiz 
açısından değil kişisel olarak da böyle 
gelişecek. Bu belki sonbaharı  
geçip yılsonuna kayabilir. Ama sonuçta bu 
dönem geçtiğinde şurası kesin ki hasarın 
ortadan kaldırılmasından sonraki ilk konu 
tartışmasız dijital dönüşüm olacak. 

Biz bu krizde hepimizin ortak derdinin sür-
dürülebilirlik olduğunu gördük. Bugün korona, 
yarın deprem ve arkasından başka bir virüs 
gelebilir. Aslında ana başlık dijitalleşme değil, 
sürdürülebilirlik. Dijitalleşme bir araçtır, hiçbir 
zaman amaç olamaz. İnsanlar ben dijitalleş-
mek istiyorum diye dijitalleşmezler. Kuruluşun 
kazancına, karına katkı yapan bir söyleme 
ihtiyaçları vardır. Bu da sürdürülebilirliktir.
► KISA ZAMANDA ÇOK DERS ALDIK 

Bu krizden hepimiz çok ders aldık. Bu 

kadar kısa zamanda bu kadar çok dersi 
almaya enerjimiz, zamanımız yetmezdi. 
Koronaya çok şey borçluyuz. Yılsonuna doğru 
kendisini toparlayan iş insanlarının karşısına 
iki yeni kavram çıkacak: Bunlardan birisi 
Agile, yani kıvrak yönetim biçimleri. Diğeri 
VUCA’dır. Amerikan savunma sanayiinden 
çıkan bir kavramdır. V (Volatility - Kaygan), 
U (Uncertainty - Kararsız), C (Complexity - 
Karmaşık), A (Ambiguity - Belirsiz) kelimelerinin 
kısaltılmış hali. Yani belirsiz zamanlarda, 
belirsiz durumlarda, şoklarda ben nasıl bir 
organizasyona sahip olmalıyım ki en az 
hasarla, daha doğrusu hasar görmeden  
ayakta kalıp yoluma devam edebileyim.  
Bu kavramlar kış aylarından başlayarak 
ülkemizde çok yoğun konuşuluyor olacak. ●

Dijitalleşmede kamudan 
bu kadar güçlü ve hızlı 

çalışmayı kimse beklemiyordu. 
Kamunun bir algı yönetme 
sorumluluğu da yoktu. 
Buna rağmen, o kadar hızlı 
davranıldı ki 2016 yılının Şubat 
ayında Bilim ve Teknoloji 
Yüksek Kurulu’ndan Akıllı 
Fabrikalar adı altında 
hazırladığımız taslak geçti. Eğer 
Bilim ve Teknoloji Kurulu’ndan 
böyle bir taslak geçerse 
kamunun diğer kuruluşları da 

ona paralel çalışmalar yapmak durumunda kalıyorlar, 
faaliyet başlıyor. İşte dijital dönüşüm böylece kamunun 
diğer birimlerinde de gündemin üst sıralarına yükseldi.   

FELAKETTEN FIRSATA
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İLKER ALTUN

Türkiye’de tüm fuarlar  
1 Temmuz 2020 sonrasına ertelendi 

Tüm dünyada 325 milyar dolarlık bir ekonomik 
değer üreten küresel fuarcılık sektörü yaklaşık 3 
milyon kişiye istihdam sağlıyor. Yılın ilk çeyreğinde 

500’den fazla fuar ertelendi ya da iptal edildi. Asya-Pasi-
fik bölgesindeki kayıp 9.6 milyar dolar olarak gerçekleşir-
ken Avrupa’da bu miktar 6.6 milyar doları buldu.

Dünya Global Fuarcılık Endüstrisi Derneği’nin 
(UFI) 20 Mart tarihli raporuna göre; 2020’nin 
ikinci yarısında yapılamayan fuarlar nedeniyle 
en az 134 milyar euro tutarında iş anlaşması 
gerçekleştirilemeyecek. Fuarcılık endüstrisine  
bağlı olarak elde edilen 81.6 milyar euro’luk 
ekonomik verim elde edilemeyecek. Bölgesel  
olarak bakıldığında; Asya Pasifik’te 21.8 milyar Euro 
ekonomik kayıp ve Tam Süreli Eşdeğer (TSE) 378 
bin iş, Avrupa’da 28.8 milyar euro ekonomik  
kayıp ve TSE 257 bin iş, Kuzey Amerika’da 29.2 
milyar Euro ve TSE 320 bin iş gerçekleşmeyecek.

Dünyada 1.200 adet fuar alanı var. Yılda 31.000 
fuar gerçekleşiyor. Toplamda 34.8 milyon  
metrekare alanda 4.4 milyon katılımcı ile  
260 milyonun üzerinde ziyaretçi buluşuyor. Dünya 
genelinde bu dönemde yapılamayan 
fuarlar nedeniyle sektörün kaybının 
seyahat, yeme-içme ve konaklama  
gibi yan sektörler de etkilendiğinde  
bu zararın yükseleceğini ortada.

Fuar endüstrisinin güçlü ülkesi 
Almanya’da yılda 160-180 arası 
uluslararası fuar gerçekleşiyor. Bunlara 
ortalama 180 bin katılımcı ve 10 milyon 
ziyaretçi katılıyor. Alman kaynaklarından 
yapılan açıklamalara göre Almanya’da 
fuar katılımcı ve ziyaretçilerinin 
harcamaları 28 milyar euro’dan fazla 
makroekonomik üretim etkisi yaratıyor. 
Fuarların organizasyonu sayesinde 230 
binin üzerinde iş imkanı ortaya çıkıyor. 

Fuarlara bağlı olarak elde edilen yıllık vergi  
gelirleri de 4.5 milyar euro’yu buluyor.
► TÜRKİYE’DE KAYIP 400 MİLYON EURO

Türkiye’de Ticaret Bakanlığı ilk planda 30 Nisan’a 
kadar fuar düzenlemelerini yasakladı, alınan son 
kararla fuarlar 1 Temmuz tarihine kadar ertelendi. İlk 
partide Türkiye’de de 25’i uluslararası olmak üzere 110 
fuarın ertelendiğini 16 fuarın da iptal olduğunu görüyo-
ruz. Türkiye, Almanya’nın iki katı, bazı yıllar daha fazla 
sayıda fuara ev sahipliği yapsa da, bu ülkenin 7’de 
1’i oranında gelir elde ediyor. Buna göre Türkiye fuar 
endüstrisinin de 400 milyon euro civarında bir kayıpla 
karşı karşıya kalacağını tahmin edebiliriz.  

Ticari fuarlar, dünya ticaretinin can damarı ve 
lokomotifidir. Salgın sona erdiğinde herkes fuarların 
değerini hatırlayacak. Fuarların öncülüğüne ve 
oluşturacağı sinerjiye duyulan ihtiyaç oldukça 
artacak. Dünya ekonomisinin tekrar canlanmasında, 
üreticiler ve alım gruplarını bir araya getiren, yeni 
ekonomik durumun değerlendirildiği düşünce 
platformları oluşturan, yeni iş yapış biçimleri ve ticari 

UZMAN GÖRÜŞÜ

EKO Fuarcılık Tic. Ltd. Şti. İdari Direktörü
EKO MMI Fuarcılık Ltd. Şti. Genel Müdürü
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açılımların tartışıldığı ortamlar hazırlayan fuarların 
misyonu sanılandan çok daha büyük olacak.

İhracata yönelik çalışan ağırlıklı olarak KOBİ seviye-
sindeki şirketler uluslararası alıcılar ile belki de sadece 
fuarlarda bir araya gelmektedirler. Fuarların en önemli 
özelliklerinden olan yüz yüze görüşme imkanı, ürünleri 
görme ve temas etme olanağıdır ve en azından kısa bir 
zaman içerisinde bunun yerini alacak bir teknoloji yok. 
► DİJİTAL FUAR ARAYIŞI

Dijital bir dünyada klasik fuarcılığın var olma  
şansı ve geleceğine dair tartışmalar çok canlandı. 
Bazı şirketler testler yapmış ve dijital fuarlar  
organize etmeye çalışmıştır. Ancak testlerde,  
genel olarak dijital etkinliklerin kısa bir zaman 
içerisinde fuarların yerini almaları değil de fuarları 
tamamlayıcı etkinlikler olabileceği ortaya çıkmıştır.
► TÜM PAYDAŞLAR ZARAR GÖRÜYOR

Fuarcılık kendisi de bir endüstri kolu olmuş  
ve etkinliğin yarattığı çarpan etkisi bir yana  
doğrudan doğruya organizasyonun kendi iş 
potansiyeli sayesinde büyük bir ekosistem 
oluşmuştur. Fuar iptal edildiğinde bir yıllık  
çalışma, tanıtım ve benzeri giderler heba  
olmakta, tüm paydaşlar zarar görmektedir.
► SAĞLIK SEKTÖRÜNDEN SONRA LOJİSTİK

Bizim EKO Fuarcılık ile Alman fuarcılık devi Messe 
Münih (MMI) firmasının ortak olarak kurduğu EKO 
MMI Fuarcılık Ltd. Şti.’nin düzenlediği  uluslararası 
logitrans Transport Lojistik Fuarı’mızın 13-15 Kasım 
2020 tarihinde gerçekleşecek olması önemli bir avantaj. 
Özellikle koronayla mücadeleye sağlık sektörünün 
ardından en büyük katkıyı sağlayan lojistik sektörü oldu. 
Lojistikçiler çok büyük sorunlarla karşılaşmalarına karşın 
hizmet üretmeye devam ettiler. Hayatın sürdürülmesi 
adına ne denli önemli bir faaliyet kolu olduklarını 
göstermek isteyecek olan lojistikçiler bu fuarı bir fırsat 
olarak görecektir. Yasal kısıtlamaların kademeli olarak 
kalmasıyla da başarılı bir fuar gerçekleştireceğimize ve 
tam da bu sürece ilişkin yeniliklerin, lojistik hizmetlerdeki 
dijitalleşmenin sergilenmek isteneceğini düşünüyoruz. 

UFI, Hong Kong’dan Danimarka’ya pek çok  
ülkede iflas noktasına gelen fuar organizatörlerinin 
ayakta kalması için hükümetlerle işbirlikleri 
yaptıklarını açıklıyor ve tüm devletleri pandemiden 
sonra işlerin yeniden açılması için olmazsa  
olmaz fuarları yapanları desteklemeye çağırıyor. 

Çünkü fuarcılık endüstrisi her türlü krizin ardından 
tüm sektörlerin ve endüstrilerin bir araya gelerek 
toparlanması ve ekonomik iyileşmenin en hızlı 
şekilde elde edilmesi için ortam yaratır. Elbette 
fuarlarda da salgına ilişkin bir takım özel tedbirler 
alınacaktır. Salgın söz konusu olduğunda nasıl ki 
‘önce sağlık sonra lojistik’ diyorsak, fuar söz konusu 
olduğunda da ‘önce sağlık, sonra logitrans’ diyoruz. 

AÇIKLAMA
Yurt içi ve yurtdışı fuar takvimine Kovid-19 salgını  

nedeniyle yaşanan iptal ve erteleme kararları yaşandığı 
için  bu sayımızda sayfalarımızda yer veremedik.

Türkiye Varlık Fonu zordaki 
stratejik şirkete ortak olacak

Çalışma hayatıyla ilgili önemli 
düzenlemeler içeren torba yasa 

teklifinde, Türkiye Varlık Fonu’nun virüs 
sebebiyle zor duruma düşen şirketleri satın alması veya 
bunlara ortak olmasını kolaylaştıran bir madde de kabul 
edildi. Bu maddeyle TVF’nin bir şirketi satın alması veya ortak 
olması işlemlerine, Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret 
Kanunu’nun bazı hükümlerinden muafiyet sağlanıyor. 

Öte yandan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 
yapılan duyurulara göre, Türkiye Varlık Fonu (TVF), kamuya 
ait olan Güneş Sigorta, Halk Sigorta, Ziraat Sigorta, Vakıf 
Emeklilik ve Hayat, Ziraat Hayat ve Emeklilik ile Halk Hayat  
ve Emeklilik şirketlerini bünyesine kattı. TVF’nin şirketi  
TVF Finansal Yatırımlar’a 6 şirketin maliyeti 6.54 milyar lira 
olacak. Bu bedelin 179.1 milyon liralık kısmı hariç  
tamamı özel tertip iç borçlanma senedi ile ödenecek

İSO Türkiye İmalat PMI 
Nisan’da 33.4’e geriledi
Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi 

performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul 
edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın 
Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Nisan 2020 dönemi 
sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50.0’nin üzerinde 
ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket 
sonuçlarına göre, martta 48.1 olarak ölçülen PMI nisanda 
33.4’e gerileyerek imalat sektöründe belirgin bir yavaşlamaya 
işaret etti. Salgını ve salgının yayılmasını önlemeye yönelik 
tedbirlerin sonucu olarak şiddetlenen imalat sektöründeki 
yavaşlama, 2008 yılındaki küresel finansal krizden beri  
en yüksek oranda gerçekleşti. İSO Türkiye Sektörel PMI  
nisan ayı verileri Kovid-19 salgınının Türk imalat  
sektörünün tamamını güçlü şekilde etkilediğini gösterdi. 

Şirketlerin yüzde 74.3’ü yıl sonu
hedeflerini revize edecek
Küresel insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı firması 

Mercer Türkiye ve Türkiye’de insan yönetimi alanında 
kurulmuş ilk sivil toplum kuruluşu olan PERYÖN  (Türkiye 
İnsan Yönetimi Derneği)  işbirliğinde gerçekleştirilen 
‘Koronavirüs Salgınının İş Hayatına Etkisi Anketi’nin 
sonuçları açıklandı. Anketin sonuçlarına göre; koronavirüs 
öncesinde evden çalışma uygulaması olan şirketlerin oranı 
yüzde 45 iken, süreç sonrası bu oran şirketlerin merkez 
ofis çalışanları için yüzde 95’e ulaştı. Bu süreçte şirketlerin 
yüzde 40.7’si çalışan motivasyonunda zorlandığını belirtti. 
Şirketlerin yüzde 74.3’ü iş hedefleri ve çalışanların yıl sonu 
performans hedeflerinde revize yapmayı düşünüyor.
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OKU-YORUM

ARİF ESEN
aesen@sanayicidergisi.com.tr

Bazı toplumlar özgürken, diğerleri neden 
otoriter yönetimler altında veya anarşi içinde 
yaşadılar ve yaşıyorlar? Özgürlük Batı’ya  
özgü bir durum mu? Özgürlüğün ve 
demokrasinin akıbeti ne olacak? MIT’de 
(Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) ekonomi 
profesörü olan Daron Acemoğlu ile siyaset 
bilimci ve ekonomist James A. Robinson’a  
göre özgürlük “doğal” bir durum değil…  

Güçlü bir sivil toplum ile güçlü ama 
prangalanmış bir devletin birbirlerini 
dengelemesiyle, süreç içinde elde edilen  
bir kazanım. Bu zor şartlar sağlandığında  
girilen “dar koridor”da kalmak ise sürekli  
bir çaba gerektiriyor… Dar Koridor okuru  
tarihte uzun bir yolculuğa çıkarıp  
özgürlüğün doğuşu, sürdürülebilirliği ve  
akıbeti hakkında çarpıcı sonuçlara ulaştırıyor.

Tarihe uzun soluklu bir bakışla günümüz için çözümlemeler
Dar Koridor- Devletler, Toplumlar ve Özgürlüğün Geleceği / Daron Acemoğlu-James 
A. Robinson-Çeviren: Yüksel Taşkın / Doğan Kitap / 648 sayfa

Tıptan tarıma, imalattan askeriyeye 
gelecek 30 yılda bizi neler bekliyor? 
Yapay zeka, dost mu düşman mı  
olacak? Akıllı tarlalar, örgü arabalar,  
3D evlerle yeniden şekillenen bu  
cesur dünyada fırsatları olduğu kadar 
tehlikeleri de öngörebilecek miyiz?

Megatech, tüm bu sorulara ve daha 
fazlasına bir yanıt arama çabası. 2050’de 
teknolojinin nasıl olacağını kesin olarak 
bilmek imkansız olsa da bilgiye dayalı 
tahminde bulunmak ve önümüzdeki 
dönemde dünyayı şekillendirmesi 
muhtemel güçleri tanımlamaya  
çalışmak, zihin açıcı bir egzersiz.

The Economist’in başeditörü Daniel 

Franklin’in editörlüğünü yaptığı kitapta, 
Nobel ödüllü fizikçi Franz Wilczek, 
Silikon Vadisi girişimcilerinden Ann 
Winblad ve bilimkurgu yazarı Alastair 
Reynolds da dahil olmak üzere her biri 
alanında uzman olan yirmi önemli isim, 
geleceğimizi şekillendirecek büyük 
fikirleri, fantastik icatları ve beklentilerin 
dışında sonuçlanabilecek eğilimleri 
değerlendiriyor. Daniel Franklin’in baş 
editörlüğünü yaptığı Londra merkezli 
haftalık haber, uluslararası ilişkiler ve 
ekonomi dergisi The Economist  
1843 Eylül’ünde kurulduğundan bu  
yana kesintisiz olarak yayımlanıyor  
ve dünya ekonomisinin nabzını ölçüyor.

Tıptan tarıma, imalattan askeriyeye gelecek 30 yıl
Mega Tech 2050’de Teknoloji / Kolektif – Editör: Daniel Franklin-  
Çeviri: Büşra Şeyrek / Pöpüler Bilim / Siyah Kitap Yayınevi/272 sayfa

Şeffaflığın arttığı ve iletişimin sürekli 
daha hızlandığı günümüzde, bilgi bir 
göz açıp kapayıncaya kadar yayılıyor ve 
sınır tanımıyor. Karmaşık bağlantılarla 
inşa edilen tüketici ekonomisinde, bir 
şirketin itibarını bir ürün gibi yönetmek 
artık söz konusu değil. Her türlü bilginin 
bir anda dünyanın en uç noktalarına dahi 
ulaştığı bu çağda, onlarca yıllık yatırımla 
sağlanan itibarın dakikalar içinde 
çöktüğüne tanık oluyoruz.

İdeal senaryolardan felaket 
senaryolarına, pek çok örnekten 
yararlanan Chris Foster, itibar  
kaybının söz konusu olduğu  
durumlarda nasıl hazırlık yapılacağı,  
böyle bir durumda ne tür adımlar  

atılacağı ve sonraki dönemde itibarın  
nasıl yeniden güçlendirileceği gibi  
sorulara tatmin edici cevaplar veriyor.

İtibar Stratejisi, iletişim ve kurumsal 
strateji uzmanlarının bilgi ve deneyimleriyle 
katkıda bulundukları çalışma, modern 
dijital ekonomide kurumsal itibarın 
korunması ve güçlendirilmesi konusunda 
veriye dayalı, adım adım ilerleyen ve 
uygulamaya yönelik bir yol haritası 
sunuyor. Hiper-Bağlı Bir Dünyada İtibar 
Stratejisi ve Analitiği, kurumsal iletişim  
ve itibar yönetimi konusunda tam 
teşekküllü bir rehber kitap. Pek çok  
önemli kuruluşun yönetim kurulunda yer 
alan Chris Foster, Burson Cohn&Wolfe 
İletişim Ajansının Kuzey Amerika Başkanı.

Modern dijital ekonomide kurumsal itibarınızı nasıl koruyacaksınız?
Hiper Bağlı Bir Dünyada İtibar Stratejisi ve Analitiği / Chris Foster-Çeviren:  
Ahu Parlar / Koç Üniversitesi Yayınları / İşletme-İletişim / 142 sayfa
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Tarihe uzun soluklu bir bakışla günümüz için çözümlemeler

Girişimcilik uzun soluklu, sabır isteyen, 
mücadele gerektiren ve işe ihtiyaç duyan 
her kişinin harcı olmayan bir yaşam şeklidir. 
Başlangıçtan tutunmaya, tutunmadan büyüme 
aşamalarına geçmek daima girişimcinin 
büyüme yönündeki talebine ve gerekli 
hareketleri doğru zamanda yapmasına 
bağlıdır. Üniversite sıralarında öğrenilen 
bilgilerin yanı sıra deneyimlerin de iş 
yaşamında katkısı yadsınamaz. Mezuniyetinin 
hemen ardından bir grup arkadaşıyla birlikte 
girişimcilik hayatına adım atmaya çalışan 
ancak daha yola çıkmadan ekip dağıldığı  
için iş fikrini hayata geçiremeyen Mehmet 
Sanlı da bu alanda yaşadığı deneyimleri 
hayatına aktarmış isimlerden birisi. Üçüncü 
girişimcilik deneyiminde doğru iş fikri, doğru 

ekip ile yola çıkan ve başarıyı yakalayan 
Sanlı, siz okuyucular için de rehber  
niteliğinde bir kitap hazırladı.

Kurucusu olduğu Girişim Eğitim ve 
Danışmanlık Merkezi ile ülkemizde 
girişimcilik ekosisteminin oluşmasına yönelik 
ilk ya da öncü birçok projenin tasarım ve 
uygulamalarını gerçekleştiren Sanlı’nın 
Girişimcilik Hayattır adlı kitabı, girişimci 
olmayı düşünen, bir iş fikri bulunan kişilere 
ışık tutacak nitelikte. Girişimcilikte en önemli 
etmenlerden birisinin motivasyon olduğunu 
kitabında anlatan Sanlı, iş planının nasıl 
yapılması gerektiğinden ticarileşmenin 
adımlarına, büyümeden sürdürülebilir 
girişimciliğe kadar bir çok konuda 
okuyucusuna deneyimlerini aktarıyor.

İlk adımdan tutunmaya, tutunmadan büyümeye uzanan doğru adımlar
Girişimcilik Hayattır / Mehmet Şöhrap Sanlı / Elma Yayınevi 
/ Yönetim-İş Geliştirme / 160 sayfa

Ekonomi ve iş dünyasının büyük oyun-
cularına içeriden bir bakış ve güncel iktisadi 
sorunların gerçekçi değerlendirmesiyle çok 
yakın gelecek için alınması gereken önlemleri 
içeren bir kitap. Aclan Acar, Halk Bankası ve 
Merkez Bankası’nda başlayan profesyonel 
kariyeri boyunca gerek kamu gerekse özel 
kesimde, başta bankacılık olmak üzere farklı 
sektörlerin önde gelen kuruluşlarında yönetim 
dönüşümünü yürüten ekiplerde bulunmuş, 
çoğunlukla da bu hareketlere liderlik yap-
mış bir isim. İlk kitabında kimi zaman tarihe, 
kimi zaman yakın geçmişe, kimi zaman da 

bugüne değinerek anlattıklarının ortak amacı, 
2020’li yıllara girerken her yönetici ve yönetici 
adayının bilmesi gerekenleri aktarıyor. 1970’li 
yıllardan 2019’a kadar yaşadığı deneyimler, 
dünyanın ve Türkiye’nin güncel atmosferine 
ışık tutmakla kalmıyor; maliye, finans, pera-
kende, sigortacılık, otomotiv, medya sektörle-
rinin görünmeyen yüzüne de açıklık getiriyor. 
28 yılı Doğuş Grubu’nda geçmiş Acar, sıra 
dışı başarılarla dolu bir kariyerden süzülen 
kurumsal dönüşüm yönetiminde liderlik  
önerileriyle, her düzeyde yönetici için  
başvuru kaynağı niteliğinde bir kitap yazmış. 

Tecrübeler ışığında kurumsal dönüşüm yönetiminde liderlik önerileri
Tam Zamanı-Deneyimlerim Işığında Dönüşüm Yönetimi / Aclan Acar /  
Kariyer-İş Yönetimi / Ofset Yapımevi / 214 sayfa

Küreselciler: İmparatorluğun Sonu ve 
Neoliberalizmin Doğuşu adlı bu çalışmada 
Kanadalı tarihçi Quinn Slobodian, 
küreselciliğin entelektüel tarihini ele alıyor. 
Habsburg İmparatorluğunun çöküşünden 
Dünya Ticaret Örgütü’nün kuruluşuna 
kadar bir dizi gelişmeyi, bir grup düşünürün 
faaliyetleri üzerinden takip eden bu 
çalışma, okurlarına 20. yüzyılın tarihine 
dair bambaşka bir bakış açısı sunmayı vaat 
ediyor. Neoliberalizmin doğuşuna odaklanan 
Slobodian, neoliberallerin demokrasi ile 
kapitalizmi eşanlamlı görmediklerinin altını 
çiziyor ve şu saptamaları yapıyor: “İnsanları 
yalnızca ekonomik rasyonaliteyle hareket 
eden kimseler olarak da görmediler. Ne 
devletin ne de sınırların ortadan kalkmasını 

istediler. Dünyaya yalnızca bireyin 
penceresinden de bakmadılar. Temel 
neoliberal içgörü aslında John Maynard 
Keynes ve Karl Polanyi’ninkine benzer: 
Piyasa, kendine dikkat etmez ve edemez. 
Yirminci yüzyıl neoliberal teorileştirmenin 
çekirdeği, bütün dünya ölçeğinde kapitalizmi 
korumak için meta-ekonomik ya da ekonomi-
dışı adını verdikleri koşullarla ilgilidir.”

New York Üniversitesi Tarih Bölümü’nde 
doktorasını tamamlayan Kanadalı tarihçi 
Quinn Slobodian, Harvard Üniversitesi 
bünyesindeki Weatherhead Uluslararası 
İlişkiler Merkezi’nde doktora-sonrası 
araştırmacı olarak görev aldı. Slobodian, 
2015’ten bu yana Wellesley College’ta 
öğretim görevlisi olarak çalışıyor.

20. yüzyılın tarihine dair bambaşka bir bakış açısı
Küreselciler: İmparatorluğun Sonu ve Neoliberalizmin Doğuşu /  Quinn Slobodian 
– Çeviri: Ahmet Fethi Yıldırım  / VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) / Politika / 532 sayfa
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik Resmi Gazetenin 16 
Nisan 2020 tarihli nüshasında yayımlandı. 
Yönetmeliğin geçici maddeleri ile birlikte  
110 maddesinden 27 maddesinde değişiklikler 
yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı  
Mustafa Varank, yapılan değişikliklerin 
sanayicilerin talepleri ve güncel ihtiyaçları 
doğrultusunda şekillendirildiğini ifade etti.

Sanayi üretiminin üçte birinin gerçekleştirildiği 
OSB’lerde, yapılaşma ve enerji üretimiyle 
ilgili bazı kısıtlamalar, sanayicilerin talepleri 
doğrultusunda kaldırıldı. OSB’lerdeki sanayi 
parsellerinde emsal, yüzde 1’e çıktı.  
Ancak OSB’ler bu imkânı kullanabilmek  
için öncelikle imar planını değiştirerek,  
yüzde 10 ayırma şartıyla yararlanabilecekler. 

► GÜNEŞ VE RÜZGÂRDAN  
ELEKTRİK ÜRETEBİLECEK

Yönetmeliğin, “OSB’lerde kurulamayacak 
tesisler” başlıklı 54’üncü maddesinde yapılan 
değişiklikle sanayi ve hizmet destek parselinin 
boş kalan kısımlarında katılımcının kendi ihtiyacı 
için gerekli olan rüzgâr ve güneş enerjisine 
dayalı elektrik üretim tesisi kurabilmesine imkân 
tanındı. Daha önce genel kurullar tarafından 

yönetim kurullarına devredilen elektrik, su, 
doğalgaz vb. tesisleri kurma, işletme, satın 
alarak dağıtım ve satışını yapma yetkisinin  
OSB genel kurullara bırakılmasının OSB’lerin 
hareket alanını sınırlandıracağı belirtildi. 

Daha önce OSB’nin katı atıkları ile ortak 
arıta tesisinden çıkan çamurların bertaraf 
tesisleri yasaklardan istisna tutulurken, yeni 
düzenlemeyle her türlü geri dönüşüm ve 
bertaraf tesisleri istisna tutuldu. OSB’lerde 
kurulamayacak tesislerle ilgili kararı daha önce 
OSB’ler verirken, yeni düzenlemeyle nihai 
kararın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 
alınacak onayla verilebileceği hükme bağlandı. 

► DÖVİZLE SATIŞ KALKTI 
Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan 

değişiklikle OSB’lerde döviz cinsinden arsa 
satışı yapılmasına ilişkin düzenleme yürürlükten 
kaldırıldı. Yeniden değerleme oranlarındaki artış 
nedeniyle arsa iptal ve iadelerinde ödenecek 
bedelin hesaplanmasında parsel tahsis bedeli 
üst limit olarak belirlendi. Böylece sanayici 
mağduriyetinin önüne geçilmesi amaçlandı ve 
OSB’lerin zarara uğraması engellendi. Ayrıca 
Bakanlık kredisinin, uluslararası anlaşmalar 
çerçevesinde dış finansman ile sağlandığı  
OSB yapım işi ihalelerinde, kredi veren 
kuruluşun ihale usul ve esaslarının 
uygulanmasına ilişkin düzenlemeler yapıldı.

OSB’lerde emsal yüzde 1’e çıktı

HABER

OSB Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle emsal oranı yüzde 1’e çıkarken, 
OSB sanayicisinin enerji ihtiyaçlarını gidermek üzere güneş ve rüzgâr enerjisi projeleri 
yapmalarının önü açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yapılan değişikliklerin 
sanayicilerin talepleri ve güncel ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirildiğini ifade etti.
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DÖNEM SONU DOLAR KURLARI (DÖVİZ ALIŞ) Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankası

NOT: Ocak 2005’ten itibaren YTL’ye göre düzenlenmiştir.

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

DÖNEM SONU EURO KURLARI (Döviz alış) 
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

2005 1.7321 1.6985 1.7757 1.7737 1.7077 1.6167 1.6862 1.6433 1.6195 1.6417 1.5961 1.6044

2006 1.5983 1.5511 1.6254 1.6506 2.0081 1.9963 1.8897 1.8609 1.8964 1.8461 1.9081 1.8515

2007 1.8296 1.8646 1.8383 1.8517 1.7705 1.7585 1.7473 1.7658 1.7086 1.6925 1.7295 1.706

2008 1.7357 1.8098 2.0643 1.9994 1.8706 1.9248 1.8055 1.7314 1.8065 1.9873 2.0039 2.1332

2009 2,1027 2,1361 2.2163 2.1032 2.1555 2.1523 2.0735 2.1358 2.1611 2.1977 2.2297 2.1427

2010 2.0717 2,0861 2.0405 1.9616 1.9404 1.9217 1.9596 1.9278 1.9693 1.9781 1.9624 2.0551

2011 2.1842 2.2026 2.1822 2.2496 2.2769 2.3492 2.3880 2.5186 2.5128 2.4451 2.4518 2.4438

2012 2.3260 2.3378 2.3664 2.3132 2.2840 2.2742 2.1929 2.2750 2.3084 2.3210 2.3114 2.3479

2013 2.3787 2.3560 2.3189 2.3485 2.4498 2.5137 2.5608 2.6930 2.7502 2.7200 2.7454 2.9344

2014 3.0726 3.0477 2.9699 2.9252 2.4498 2.8979 2.8560 2.8451 2.8746 2.7662 2.7535 2.8272

2015 2.7397 2.8148 2.8125 2.9709 2.9146 2.9982 3.0561 3.2716 3.3941 3.2068 3.0795 3.1838

2016 3.2292 3.2302 3.2090 3.1908 3.2881 3.2078 3.3446 3.2910 3.3548 3.3993 3.6364 3.7099

2017 4.0558 3.8291 3.8921 3.8744 3.9558 4.0126 4.1325 4.1046 4.1924 4.3942 4.6663 4.5155

2018 4.6728 4.6439 4.8673 4.8917 5.2431 5.3092 5.7456 7.6428 6.9505 6.2373 5.8679 6.0422

2019 5.9871 6.0576 6.3188 6.6730 6.5320 6.5507 6.1574 6.4407 6.1671 6.3830 6.3175 6.6741

2020 6.5864 6.8592 7.2107 7.5827

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
1988 1.117 1.176 1.220 1.266 1.320 1.385 1.440 1.533 1.649 1.681 1.776 1.819

1989 1.881 1.927 2.025 2.074 2.093 2.138 2.150 2.212 2.236 2.296 2.305 2.311

1990 2.347 2.408 2.484 2.521 2.590 2.654 2.669 2.689 2.733 2.775 2.811 2.297

1991 3.041 3.330 3.700 3.953 4.050 4.330 4.395 4.591 4.718 4.924 5.062 5.074

1992 5.486 5.867 6.241 6.593 6.820 6.868 7.058 7.050 7.317 7.838 8.241 8.555

1993 8.814 9.185 9.451 9.649 10.123 10.860 11.531 11.746 12.081 12.967 13.723 14.458

1994 17.203 18.260 22.137 34.086 31.730 31.163 31.016 32.950 34.038 35.823 36.323 34.418

1995 40.393 41.371 41.726 42.268 42.588 43.803 44.880 47.843 48.883 50.985 54.462 59.501

1996 62.503 65.786 70.574 74.235 78.029 81.281 82.795 85.802 91.328 95.632 101.321 107.505

1997 115.210 121.830 127.050 134.580 139.720 147.690 158.660 165.410 173.210 181.240 193.420 205.110

1998 214.190 228.50 241.630 248.550 255.940 264.880 269.260 276.020 276.210 285.080 302.360 313.707

1999 330.605 350.713 367.383 388.375 404.642 419.339 425.934 442.953 458.392 477.319 513.672 540.098

2000 557.882 572.057 588.06 609.305 614.742 618.098 635.514 653.448 665.885 682.686 682.101 671.765

2001 676.431 920.678 1.020,560 1.137,693 1.206,147 1.252,773 1.323,108 1.358,232 1.518,666 1.587,404 1.473,969 1.446,638 

2002 1.305,340    1.386,051    1.337,794    1.331,884    1.438,010    1.569,143    1.688,194    1.621,347    1.650,456    1.662,511    1.535,339    1.639,745    

2003 1.635,530    1.588,579    1.700,073    1.567,279    1.419,761    1.407,647    1.411,817    1.392,790    1.384,378 1.478,911    1.455,285    1.393,278    

2004 1.337,001    1.321,306    1.310,219    1.417,299    1.492,017    1.480,911    1.462,654    1.502,122    1.497,349    1.470,153    1.426,013    1.342,500    

2005 1.3295 1.2785 1.3462 1.3844 1.355 1.3337 1.3212 1.3473 1.3422 1.3417 1.3575 1.3422

2006 1.3199 1.3061 1.3417 1.3155 1.5601 1.5697 1.4811 1.4478 1.4971 1.4541 1.4458 1.4056
2007 1.4135 1.4131 1.3801 1.3607 1.3166 1.3046 1.2746 1.2914 1.2048 1.1716 1.1715 1.1593
2008 1.1681 1.1906 1.3064 1.2849 1.2067 1.2186 1.1564 1.1746 1.2316 1.5603 1.5624 1.5218
2009 1.6345 1.6874 1.6682 1.5786 1.5345 1.5247 1.4691 1.4956 1.4770 1.4826 1.4825 1.4873
2010 1.4831 1.5361 1.5157 1.4739 1.5665 1.5747 1.5431 1.5209 1.4435 1.4216 1.4999 1.5376
2011 1.5991 1.5928 1.5363 1.5141 1.5939 1.6302 1.6733 1.7454 1.8601 1.7458 1.8409 1.8889
2012 1.7640 1.7375 1.7729 1.7849 1.8404 1.8065 1,7864 1.8111 1.7847 1.7853 1.7774 1.7708
2013 1.7548 1.7955 1.8087 1.7963 1.8842 1.9248 1.9309 2.0311 2,0365 1.9895 2.0174 2.1304
2014 2.2696 2.2129 2.1557 2.1154 1.8842 2.1226 2.1333 2.1584 2.2772 2.2027 2.2102 2.3269
2015 2.4176 2.5077 2.6134 2.6559 2.6587 2.6850 2.7839 2.9179 3.0251 2.9149 2.9109 2.9181
2016 2.9609 2.9612 2.8249 2.8014 2.9515 2.8848 3.0125 2.9544 3.004 3.1024 3.4174 3.5192
2017 3.7874 3.6078 3.6362 3.5504 3.5334 3.5168 3.5226 3.4782 3.5521 3.7754 3.9390 3.7719
2018 3.7540 3.7997 3.9489 4.0399 4.4808 4.5607 4.8999 6.5498 5.9902 5.4981 5.1570 5.2810
2019 5.2109 5.3177  5.6284  5.9563 5.8613  5.7551 5.5227 5.8140  5.6437 5.7083 5.7403 5.9400 
2020 5.9726 6.2259 6.5696 6.9719

NOT: Günlük kur uygulamasının başladığı Mayıs 1981’den önce dövizlerin değerinin, siyasi kararlarla belirlendiğinin dikkate alınması gereklidir. Ocak 2005’ten itibaren TL’ye göre düzenlenmiştir. Her ayın son günü alınmıştır.



TOPTAN EŞYA FİYAT ARTIŞLARI (%)                                                                                                                                                   
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

1997 5,6 6,2 6 5,5 5,2 3,4 5,3 5,3 6,3 6,7 5,6 5,4
1998 6,5 4,6 4 4 3,3 1,6 2,5 2,4 5,3 4,1 3,4 2,5
1999 3,6 3,4 4 5,3 3,2 1,8 4 3,3 5,9 4,7 4,1 6,8
2000 5,8 4,1 3,1 2,4 1,7 0,3 1 0,9 2,3 2,8 2,4 1,9
2001 2,3 2,6 10,1 14,4 6,3 2,9 3,3 3,5 5,4 6,7 4,2 4,1
2002 4,2 2,6 1,9 1,8 0,4 1,2 2,7 2,1 3,1 3,1 1,6 2,6
2003 5,6 3,1 3,2 1,8 -0,6 -1,9 -0,5 -0,2 0,1 0,6 1,7 0,6
2004 2,6 1,6 2,1 2,6 0 -1,1 -1,5 0,8 1,8 3,2 0,8 0,1

AYLIK ÜRETİCİ FİYAT ARTIŞLARI - ÜFE (%)                                                                                                                                                           Kaynak: TUİK
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

2005 -0,41 0,11 1,26 1,21 0,2 -0,48 -0,74 1,04 0,78 0,68 -0,95 -0,04
2006 1,96 0,26 0,25 1,94 2,77 4,02 0,86 -0,75 -0,23 0,45 -0,29 -0,12
2007 -0,05 0,95 0,097 0,8 0,39 -0,11 0,06 0,85 1,02 -0,13 0,89 0,15
2008 0,42 2,56 3,17 4,5 2,12 0,32 1,25 -2,34 -0,9 0,57 -0,03 -3,54
2009 0,23 1,17 0,29 0,65 -0,05 0,94 -0,71 0,42 0,62 0,28 1,29 0,66
2010 0,58 1,66 1,94 2,35 -1,15 -0,50 -0,16 1,15 0,51 0,51 1,21 1,31
2011 2,36 1,72 1,22 0,61 0,15 0,01 -0,03 1,76 1,55 1,66 0,65 1,0
2012 0,38 -0,09 0,36 0,08 0,53 -1,49 -0,31 0,26 1,03 0,17 1,66 -0,12
2013 0,18 -0,13 0,81 -0,51 1,00 1,46 0,99 0,04 0,88 0,69 0,62 1,11
2014 3,32 1,38 0,74 0,09 -0,52 0,06 0,73 0,42 0,85 0,92 0,79 -0,76
2015 0,33 1,20 1,05 1.43 1.11 0.25 -0.32 0.98 1.53 -0.20 -1.42 -0.33
2016 1.82 -0,02 -0.04 0.78 1.48 0.47 1.16 0.29 0.18 1.44 0.52 1.64
2017 3.98 1.26 1.04 0.76 0.52 0.07 0.72 0.85 0.24 1.71 2.02 1.37
2018 0.99 2.68 1.54 2.60 3.79 3.03 1.77 6.60 10.88 0.91 -2.53 -2.22
2019 0.45 0.09 1.58 2.98 2.67 0.09 -0.99 -0.59 0.13 0.17 -0.08 0.69
2020 1.84 0.48 0.87 1.28

AYLIK TÜKETİCİ FİYAT ARTIŞLARI - TÜFE (%)                                                                                                Kaynak: TUİK

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
1996 8,3 4,5 5,6 6,7 4,5 2,5 2,1 4,8 6,1 6,5 5,2 3,4
1997 5,9 5,7 5,4 6,6 4,7 2,9 6,3 6,2 7,3 8,3 6,6 5,1
1998 7,2 4,4 4,3 4,7 3,5 2,4 3,4 4 6,7 6,1 4,3 3,3
1999 4,8 3,2 4,1 4,9 2,9 3,3 3,8 4,2 6 6,3 4,2 5,9
2000 4,9 3,7 2,9 2,3 2,2 0,7 2,2 2,2 3,1 3,1 3,7 2,5
2001 2,5 1,8 6,1 10,3 5,1 3,1 2,4 2,9 5,9 6,1 4,2 3,2
2002 5,3 1,8 1,2 2,1 0,6 0,6 1,4 2,2 3,5 3,3 2,9 1,6
2003 2,6 2,3 3,1 2,1 1,6 -0,2 -0,4 0,2 1,9 1,4 1,6 0,9
2004 0,66 0,52 0,96 0,49 0,44 -0,14 0,47 0,77 0,94 2,24 1,32 0,32
2005 0,55 0,02 0,26 0,71 0,92 0,1 -0,57 0,85 1,02 1,79 1,4 0,42
2006 0,75 0,22 0,27 1,34 1,88 0,34 0,85 -0,44 1,29 1,27 1,29 0,23
2007 1 0,43 0,92 1,21 0,5 -0,24 -0,73 0,02 1,03 1,81 1,95 0,22
2008 0,8 1,29 0,96 1,68 1,49 -0,36 0,58 -0,24 0,45 2,6 0,83 -0,41
2009 0,29 -0,34 1,1 0,02 0,64 0,11 0,25 -0,3 0,39 2,41 1,27 0,53
2010 1,85 1,45 0,58 0,6 -0,56 -0,36 -0,48 0,40 1,23 1,23 1,83 -0,3
2011 0,41 0,73 0,42 0,87 2,42 -1,43 -0,41 0,73 0,75 3,27 1,73 0,58
2012 0,56 0,56 0,41 1,52 -0,21 -0,90 -0,23 0,56 1,03 1,96 0,38 0,38
2013 1,65 0,30 0,66 0,42 0,15 0,78 0,31 -0,10 0,77 1,80 0,01 0,46
2014 1,72 0,43 1,13 1,34 0,40 0,31 0,45 0,09 0,14 1,90 0,18 -0,44
2015 1,10 0,71 1.19 1.63 0.56 -0.51 0.09 0.04 0.89 1.55 0.67 0.21
2016 1.82 -0,02 -0.04 0.78 1.48 0.47 1.16 0.29 0.18 1.44 0.52 1.64
2017 2.46 0.81 1.02 1.31 0.45 -0.27 0.15 0.52 0.65 2.08 1.49 0.69
2018 1.02 0.73 0.99 1.87 1.62 2.61 0.55 2.30 6.30 2.67 -1.44 -0.40
2019 1.06 0.16 1.03 1.69 0.95 0.03 1.36 0.86 0.99 2.00 0.38 0.74
2020 1.35 0.35 0.57 0.85
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YILLARA GÖRE ENFLASYON Kaynak: TUİK

(2005 yılından itibaren üretici fiyat artışlarını göstermektedir.)

Kaynak: TUİK

YIL Toptan Eşya Fiyatları (%) Tüketici fiyatları (%)

Yıl sonu Ortalama Yıl sonu Ortalama
1988 67,9 70,5 61,6 68,8
1989 62,3 64.0 64,3 63,3
1990 48,6 52,3 30,4 60,3
1991 59,2 55,3 71,1 66.0
1992 61,4 62,1 66.0 70,1
1993 60,3 58,4 71,1 66,1
1994 149,6 120,7 125,5 106,3
1995 65,6 86.0 76.0 89,1
1996 84,9 75,9 79,8 80,4
1997 91.0 81,8 99,1 85,7
1998 54,3 71,8 69,7 84,6
 1999     62,9            53,1      68,8    64,9
2000    32,7           51,4      39,0    54,9
2001    88,6           61,6      68,5    54,4
2002   30,8           50,1     29,7  45.0
2003   13,9          25,6     18,4  25,3

YIL Toptan Eşya Fiyatları (%) Tüketici fiyatları (%)

Yıl sonu Ortalama Yıl sonu Ortalama
2004 13,8 11,1 9,3 10,6
2005 2,66 5,89 7,72 8,18
2006 11,58 9,34 9,65 9,6
2007 5,94 6,31 8,39 8,76
2008 8,11 12,72 10,06 10,44
2009 5,93 1,23 6,53 6,25
2010 8,87 8,52 6,40 8,57
2011 13,33 11,09 10,45 6,47
2012 2,45 6,09 6,16 8,89
2013 6,97 4,48 7,40 7,49
2014 6,36 10,25 8,17 8,85
2015 5,71 5,28 8,81 7,67
2016 9.94 4.30 8.53 7.78
2017 15.47 15.82 11.92 11.14
2018 33.64 27.01 20.30 16.33
2019 7.36 17.56 11.84 15.18
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DOSYA/AFRİKA
KARA KITA AFRİKA’DA 
SÜPER GÜÇLERİN YARIŞI

TÜÇSİAD BAŞKANI:
ÇİN’DE TİCARETE YERLİ  
BİR PARTNERLE BAŞLAYIN

HAZİRAN 2015 YIL 6 SAYI 64

BİZİM İÇİN İŞ GÜVENLİĞİ 
HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR

7. GÜLEN YÜZLER 
PİKNİĞİNDE ENGELLİLER 
DOYASIYA EĞLENDİ

PROF. DR. CILIZ: BİLİŞİM 
SEKTÖRÜ 
69.4 MİLYAR TL 
BÜYÜKLÜĞE 
ULAŞTI

BİLİŞİM 
VADİSİ’NİN 
TEMELİ 
GEBZE’DE 
ATILDI

TEKİRDAĞ VALİSİ: 
ÇOSB HER YÖNÜYLE 
ÖRNEK BİR OSB

‘ÇTSO ve ÇOSB BİR 
ELMANIN İKİ YARISIDIR
‘KARNENİ 
GÖSTER 

KİTABINI AL’ 
KAMPANYASI

GÜN GÜN  
YURTİÇİ VE YURTDIŞI 
FUAR TAKVİMİ

Kümelenme 
küresel 
rekabette güç 

ÇOSB’den 
en büyükler 
listesine 

Sanayi Bölgeleri Müdürü:

İÇ
İM
İZ
DE
N 
Bİ
Rİ

ÇERKEZKÖY OSB’DE 

ÇOSB’nin 13’üncü 
Olağan Genel 
Kurulu’nda 
Eyüp Sözdinler 
başkanlığındaki liste 
oybirliğiyle seçildi.

www.sanayicidergisi.com

EDA KARADAĞ:
FED FAİZİ ARTIRIRSA 
İŞLER DEĞİŞEBİLİR  

HAYRETTİN KAPLAN:
KREDİLERİMİZDEN 7 BİN
520 FİRMA YARARLANDI

İŞ BANKASI 15 
BİNİNCİ SATRANÇ 
SINIFINI AÇTI

57. ALAY TİYATRO 
OYUNU ÇOSB’DE 
SAHNELENDİ

KalDer’İN
YENİ 
BAŞKANI 
YILMAZ
BAYRAKTAR

TÜKETİCİNİN 
SEÇTİĞİ 
ÜRÜNÜ 

TÜKETİCİYE 
SUNUYOR

GÜN GÜN 
YURTİÇİ VE YURTDIŞI 
FUAR TAKVİMİ

Prof. Dr. Taner Berksoy:

CANLANDIRMAYA 

GYİAD:
GAYRİMENKULLERİNİZİ 
FONDA DEĞERLENDİRİN 

TMB
HEDEFTE
İKİ YENİ 
YATIRIM 

BÖLGESİ VAR

ÇOSB YÖNETİMİNE 
OYBİRLİĞİYLE GENEL 
KURUL DESTEĞİ

EKONOMİ VE İŞ DÜNYASI DERGİSİ MAYIS-HAZİRAN 2016 YIL 7 SAYI 73

14. GENEL 
KURUL
YAPILDI

Enerji giderleri sanayiye 

GÜN GÜN YURTİÇİ VE YURTDIŞI FUAR
TAKVİMİ

www.sanayicidergisi.com.tr

EKONOMİ VE İŞ DÜNYASI DERGİSİ EYLÜL-EKİM 2019 YIL 10 SAYI 93

ÇOSB’NİN 
ÇERKEzKöY’DE 

YApTIğI 
32 DERSlİKlİ 

ORTAOKUl 
TAMAMlANDI

ÇOSB’NİN 
ÇERKEzKöY’DE 

YApTIğI 
32 DERSlİKlİ 

ORTAOKUl 
TAMAMlANDI

ÇOSB’NİN 
ÇERKEzKöY’DE 

YApTIğI 
32 DERSlİKlİ 

ORTAOKUl 
TAMAMlANDI

ÇOSB’NİN 
ÇERKEzKöY’DE 

YApTIğI 
32 DERSlİKlİ 

ORTAOKUl 
TAMAMlANDI İhRAcATA YENİ YOl hARİTASI ÇİzİlDİİhRAcATA YENİ YOl hARİTASI ÇİzİlDİİhRAcATA YENİ YOl hARİTASI ÇİzİlDİİhRAcATA YENİ YOl hARİTASI ÇİzİlDİİhRAcATA YENİ YOl hARİTASI ÇİzİlDİİhRAcATA YENİ YOl hARİTASI ÇİzİlDİİhRAcATA YENİ YOl hARİTASI ÇİzİlDİ

www.sanayicidergisi.com

İŞ’TE NE ÇALALIM?
MÜZİĞİN ALIŞVERİŞE  
KATKISI BÜYÜK

NEZİH BARUT:
BİYOTEKNOLOJİK İLAÇ 
PLATFORMUNU KURDUK

OTOMOTİV 
SEKTÖRÜ SANAYİ 3.0 

DÜZEYİNDE

KAÇAK, TAKLİT VE SAHTE 
ÜRÜN PİYASASININ BÜYÜKLÜĞÜ 

17.2 MİLYAR DOLAR

SEKTÖR 
SEKTÖR 
TÜRKİYE’NİN 
EN İTİBARLI 
ŞİRKETLERİ

ANALİZ
İŞ DÜNYASI 

DEĞİŞEN GLOBAL 
DENGELERE 
HAZIR OLSUN

GÜN GÜN  
YURTİÇİ VE YURTDIŞI 
FUAR TAKVİMİ

SANAYİ 4.0

RAPOR/KAYITDIŞI

ENDER KOÇAK:
BİYOTEKNOLOJİK ÜRETİMLE
DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK

LSS BİLİŞİM:
YAZILIMDA 
İNOVATİF 
BİR ÜRÜN
OLUŞTURDUK

EYÜP SÖZDİNLER 
YÖNETİMİNE 

OYBİRLİĞİYLE DESTEK

EKONOMİ VE İŞ DÜNYASI DERGİSİ MAYIS-HAZİRAN 2017 YIL 8 SAYI 79

Sanatsever OSB
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 






