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M. Rifat Hisarcıklıoğlu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı

Bu Zor Günleri De Hep Birlikte Atlatacağız

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de COVID-19 salgınından ötürü, daha önce hiç karşılaşmadığımız zor
bir süreç yaşamaktayız. 

İçinden geçtiğimiz bu zor süreçte bizlere, odalarımıza ve borsalarımıza, daha büyük görev ve sorumluluk
düşüyor. 

TOBB olarak iş dünyası ile hükûmet arasında köprü görevi üstlenerek, sahadaki sıkıntıları, en hızlı şekilde
iletiyoruz. 

Bu çerçevede, salgının başladığı mart ayında, oda ve borsalarımızdan aldığımız bilgilerle, hükûmete 70
maddelik bir öneri seti sunduk. 
Bunların büyük bir kısmı hayata geçti, geçmeye de devam ediyor. Sonrasında da oda ve borsalarımızla
istişare içinde, sorunları ve önerilerimizi iletmeye devam ettik. 
Yalnız oda ve borsa başkanlarımız değil, Genç ve Kadın Girişimci Kurullarımızla da bu zor süreçte sürekli
irtibat hâlindeyiz. 

Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Başkanımız Aykut Balcıoğlu kardeşim de özverili ve başarılı
çalışmalarıyla bu süreçte etkin rol aldı. İlindeki genç girişimcilerin sorunlarını iletme noktasında gayretli
ve aktif yapısıyla önemli işler yaptı. Kendisini kutluyorum.

Bu yaşadığımız COVID-19 günleri hepimizin bildiği üzere dinamik bir süreç. Her gün yeni bir konu, yeni bir
sıkıntı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hiç ara vermeden üyelerimizle temasta olup, sıkıntı ve önerileri
toplamayı sürdürmek durumundayız. 

Genç Girişimci Kurullarımız da bu süreçte kendi illerindeki oda başkanları ile uyumlu ve koordineli
çalışmak durumundalar. Bu iletişimin başarıyla yürütülmesi de camia olarak işimizi kolaylaştırmakta. 

İşin en zor kısmını atlattığımızı umuyoruz. Çok şükür, şimdi normalleşme sürecini konuşmaya başladık.
Bu demek değil ki iş bitti, kurtulduk. Yeniden başa dönmemek için önümüzdeki dönemde de aynı
hassasiyeti göstermek, uzmanların ve Sağlık Bakanlığımızın gösterdiği koruma tedbirlerine uyarak
hareket etmek zorundayız. Tedbir anlamında gevşememek adına bunu da aklımızdan çıkarmamak lazım.
Biz TOBB olarak, ekonomi için hazırlanan destek paketlerine katkı sağladığımız gibi, şimdi de
normalleşme sürecinin planlanmasına katkı sağlıyoruz. Kuşkusuz burada, sağlık ile geçim arasındaki
dengeyi ayarlamamız gerekiyor. 

Normalleşme sürecini de iyi planlayarak yürüttüğümüz takdirde, bu dönemi en az hasarla atlatacağımıza
inanıyorum. 

İnşallah bu zor günleri de hep birlikte geride bırakacağız.
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Şahin Balcıoğlu
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Koronavirüs salgını dünyada ve ülkemizde günlük hayatı ve ekonomik yaşamı etkilemeye devam
etmekte ve dünyada Koronavirüs vakalarının sayısı 6 milyona, ölen insan sayısı ise 400 bine doğru hızla
ilerlemektedir. 

Dünya, insanlık tarihi açısından, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır deneyimi yaşıyor. Görünmez bir
virüs, Çin'den ABD'ye kadar tüm dünyayı diz çöktürdü. Aslında, tam da bu noktada bu dünyaya ne kadar
uyum sağladığımızı ve doğaya neler yaptığımızı görme fırsatımız oldu. 

Doğal olarak, bu ağır deneyim sonrasında, küresel ekonomi-politik sistemin aynı kalması mümkün değil.
Bu süreçte, Çin ve doğu ekonomilerinin yükselişi hızlandı. Çin belki de bu süreçten daha güçlü bir
ekonomi ile çıkacak konuma ulaşıyor. Türkiye gibi ülkeler de gerekli politik önlemleri alırsa, süreci
güçlenerek tamamlayabilir. Her ülkenin payına mutlaka kar ve zarar düşecektir. 

Bu noktada önemli olan konu, aşı çalışmalarıdır. Aşı konusunda yapılan çalışmaların tek bir ülke ya da
kuruluşun değil, küresek bir konsorsiyumla yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bilim insanlarının bir
arada çalışması gerekecektir. İlaveten, aşı bulunduğunda, bu aşıya herkesin erişebilmesinin sağlanması
da üzerinde önemle durulması gereken bir faktör. Süreç kesinlikle şeffaf ve etkin bir şekilde
ilerletilmelidir.

BM ve Dünya Sağlık Örgütü gibi evrensel nitelikli yapılar da böylesi felaketlere etkili bir şekilde
müdahale edemedi. Dolayısıyla, küresel sistemde, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, NATO ve Dünya
Sağlık Örgütü gibi kurumların tekrar sorgulanması da işin bir başka boyutu olacak.

Ülkeler, normalleşme sürecini büyük bir koordinasyonla sağlamak zorunda. Global ekonomide ülkeler
birbiriyle bağlantılı. İhracatı, turizmi, gıda arz güvenliğini, mili üretimi sürdürülebilir kılmak adına
devletler yeni ve güçlü politikalar geliştirecek. 

Dijitalleşme artacak ve günlük yaptığımız tüm işlemleri evden çıkmadan yapabilir hale geleceğiz. Bu
durum eğitim için de geçerli olacak. Uzaktan eğitim sistemleri yeniden değerlendirilecek ve daha farklı
bir boyutla geliştirilecek. 

Salgının ekonomiye ve özellikle Kahramanmaraş özelinde etkilerine baktığımızda, küresel sistemle en
güçlü bağımız olan ihracatta oldukça önemli kayıplar olduğu anlaşılıyor. Ocak-Nisan döneminde
ihracattaki kaybımız yüzde 20'ye ulaştı. Avrupa'daki ağır bilanço, Avrupa'ya olan satışlarımızda oldukça
önemli bir gerilemeye sebep oldu.   

Çok şükür ki, Korona virüs salgınına karşı Hükümetimizin aldığı önlemler ile özellikle istihdamın
korunması adına önemli bir başarı sağlandı ve insanımızın bu süreci en az zararla geride bırakması için
ciddi adımlar atıldı. 

Kr�zde tüm öğrend�kler�m�zle kend�m�z� ve sektörümüzü
yen� şartlara uyumlu hale get�rerek, mevcut tarz ve alışkanlıklarımızda

yen�l�kler yaparak yen� metotlarla küresel s�steme daha güçlü bağlanmalıyız. 
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Buna ilave olarak, ekonomide hızlı bir şekilde normalleşmenin sağlanması ve iş dünyamızın önünü
açacak, üretim ve ihracatın aksamadan devam etmesine için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile birlikte
birçok konuda hayata geçen tedbirlere imza attık ve çalışmalarımız bir yandan da devam ediyor. 

İçinde bulunduğumuz sıkıntılı süreçte Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimize destek
olabilmek, onların sesi olabilmek adına bu süreçte yaşadıkları sorunları, çözüm önerileri ve taleplerini
hayata geçirmek adına ilgili makamlara ilettik, takibini yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. 

Salgının iş dünyasında etkilerini azaltmak ve bu süreçte üyelerimizin finansman ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde, geçtiğimiz yıllarda 6 defa gerçekleştirdiğimiz,
Oda ve Borsaların katkılarıyla kullanıma sunulan “TOBB Nefes Kredisi” projesini tekrar hayata geçirdik.
Bununla birlikte, iş dünyamızın salgın sürecinde alması gereken önlemler konusunda bilgilendirmeyi de
ihmal etmedik. Adeta seferberlik niteliğinde sürdürülen bu mücadelenin tam anlamıyla sonuca ulaşması,
salgına karşı alınan tedbirlerin eksiksiz sürdürülmesine bağlı olduğu inancı ile iş dünyamız bu sürece
çok önemli katkıda bulundu.

Artık, stresli, belirsizliklerle dolu günleri geride bıraktığımıza inanıyorum. Yeni normal döneme
hazırlandığımız bu dönemde, ümitle ve hevesle, mücadeleye devam edeceğiz.  Kısıtlar olsa da günlük
sosyal hayatımızı, ekonomik aktivitelerimizi sürdüreceğiz. 

Salgının ekonomiye etkilerini azaltmak adına devletimizin aldığı önlemlerle şirketlerimizi COVID sonrası
döneme hazırlamamız gerekiyor. Salgın sonrası küresel ekonomi yeni bir boyut kazanacak. Dengeler
değişiyor, iş yapma biçimleri değişiyor, rekabet daha da artıyor.

Çok çalışmak, daha büyük başarı hikayeleri yazmak için üretmek zorundayız. Krizde tüm öğrendiklerimizle
kendimizi ve sektörümüzü yeni şartlara uyumlu hale getirerek, mevcut tarz ve alışkanlıklarımızda
yenilikler yaparak yeni metotlarla küresel sisteme daha güçlü bağlanmalıyız. 

Yeni küresel düzenin öncü ülkeleri arasında yer almak adına bu yolda en büyük sermayemiz genç
girişimcilerimizdir. İş dünyamızın yeni sürece hızla uyum sağlaması bakımından Kahramanmaraş TOBB
Genç Girişimciler Kurulumuzun çalışmaları ve inovatif girişimciliğin gelişmesine sağladıkları katkı çok
değerli ve anlamlıdır. Bir o kadar da elzemdir. 

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak en büyük hedefimiz kadim kentimizin gelişmesi,
sürdürülebilir kalkınma ve çevre ile barışık üretim sistemiyle insanımıza daha modern bir şehir ve daha
yüksek bir yaşam standardı sunmaktır. 

Kagegik E-Dergi, bu hedeflere ulaşmada güncel ve zengin müfredatı ile önemli bir fonksiyona sahip.
Yayın hayatına 3. Sayısı ile devam eden Kagegik E-Dergi, inanıyorum ki, kendine münhasır tarzı, edası ile
ekonomi ve girişimcilik alanında müstesna bir yere sahip olacaktır.

Sözlerime son verirken, iş dünyamız ve özellikle genç girişimcilerimiz ile birlikte yürüdüğümüz bu yolda
yeni ve büyük başarıları hep birlikte kucaklamayı diliyorum.
Sevgi ve saygılarımla…
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Nazlı Ceylan Balduk Kurtul
TOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı

Süreç ilerledikçe, yenilik moda için ilerlemenin tek yolu olacaktır. Yaratıcı ve eleştirel düşünmenin
tedarik zinciri boyunca tüm noktalara yayılması gerekecektir. Ürünlerin senenin ilk yarısında sonraki
sezona bırakılması nedeniyle bir sezon atlanmış olacak ve böylelikle dünyada ilk kez mevcut sezonla
piyasadaki ürünler aynı mevsime ait olmuş olacak. Bu nedenle moda döngüsü ve sezon dönemlerinin
yeninden ele alınması gerekebilecektir.

Markaların ve perakendecilerin pazara giriş süreçlerinde 3D numune ve sanal üretim onayı gibi
etkinlikleri kanıtlanmış süreçleri benimsemekten başka çok az seçeneği vardır. 

Firmaların normal üretim süreçlerini yeniden ele alıp yakından tedarik ve kapsül koleksiyon üretimi için
yeni yöntemlerini değerlendirmesi gittikçe artan bir alternatif olarak ortaya çıkmaktadır.

Bununla birlikte tüketicilerin aşırı tüketimi terk etmesi ve sorumsuz iş uygulamalarının daha az kabul
edilebilir olmasıyla birlikte sürdürülebilirlik bir işi daha değerli kılmak için öne çıkan yeni yollardan biri
olacaktır.
 
Yeni yasaklara ayak uydurmak, pandeminin yıkıcı etkilerini azaltmak, ekonomideki ve tüketici
davranışlarındaki değişime adapte olabilmek için firmaların tedarik zincirinde yeni araçlar ve stratejiler
geliştirmeleri gerekmektedir. Moda sektöründeki aktörlerin her şey bittikten sonra yeni bir düzene
geçebilmeleri için sektörel tüm yeniliklerden faydalanmaları ve organizasyonlarında radikal ve
sürekliliği olan değişiklikler yapmaları gerekmektedir. 
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TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Yönetimi

TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu olarak hazırladığımız E-dergi içeriğimizin standart
içeriğine tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle zorunlu bir ara vermek durumunda
kaldık. Fakat bu süreçte de boş durmanın bize yakışmayacağını düşünerek özel bir sayı çıkarma kararı
aldık. Bu sayıda siz değerli okurlarımıza pandemi dönemini ve etkilerini sunmaya çalıştık. Bu bağlamda,
tüm ülkedeki iş insanlarının sorun ve çözüm taleplerini sahiplenerek bizler için gece gündüz insanüstü
bir gayretle çabalayan TOBB Başkanımız Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na, yine aynı tempoyla biz genç
girişimcilere destek olan TOBB Girişimcilik Müdürü Sn. Batuhan Demir'e, bizlere her türlü desteği
sağlayan koordinatör odamız Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası yönetimine, olağanüstü bir
gayretle bu içerikleri hazırlayan kurul üyelerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca yine
sektörlerine dair görüşlerini aktaran, fikir ve tavsiyelerini paylaşan üyelerimize de teşekkür etmek
istiyorum. 

Ülke olarak birlik ve beraberliği sağladığımız bu süreçte başka bir güzel beraberlik duygusuna da bu
bültenle beraber adım attık. Türkiye'nin birçok ilinden kıymetli Genç Girişimciler Kurulları Başkanlarımız
da şehirlerine ve geleceğe dair değerlendirmeleriyle bu zorlu süreçte bizlere ve siz okurlarımıza destek
olarak bizleri gururlandırdılar. Tüm İl Başkanlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum.
 
En büyük takdir ve teşekkürü ise canlarını hiçe sayarak bizlerin sağlığı için çalışan tüm sağlık
çalışanlarına sunuyoruz. Onların çabalarını da ölümsüzleştirmek ve bu süreci atlattıktan sonra da
saygıyla anmak için bu özel sayıyı yaptık.

Her zaman olduğu gibi gündemimiz yine bu dönemde de girişimcilik. Krizlerde ve zor dönemlerde en çok 
iş düşen kesim biz girişimciler olmaya devam ediyor. Zorlu dönemlere ayak uydurma hızımız, günün
şartlarına göre üretim kabiliyetlerimizin değişmesi Türkiye'nin girişimcilerinin en büyük avantajı. Bu
dönemde de gördüğümüz üzere Türkiye'nin sanayicisi ve tüccarı günün şartlarına hızla ayak uydurdu.
Dünyanın birçok büyük ülkesinde maske, eldiven, solunum cihazı gibi temel gereksinimler bulunamazken,
Türkiye, girişimcileri sayesinde iç talepleri karşılamakla kalmamış, diğer ülkelere de yardım ve ihracat
yaparak bu alandaki başarısını ispatlamıştır. Yine bu dönemin en aktif alanlarından e-ticaret konusunda
da hızlı çözümler üretildiğine ve insanımızın mağdur olmadığına gururla şahit olduk. Şehrimizde de rutin
taleplerin azalmasıyla firmalarımız sağlık sektörü için talep edilen malzemelerin anında tedarikine
yöneldiler ve kısa zamanda üstün başarı gösterdiler. Satışların e-ticaret ortamında yapılmasına uyum
sağlamamız da uzun sürmedi. Firmalarımız uzaktan çalışma ve uygun şartların hazırlanarak üretimin
aksamaması noktasında başarılı bir sınav verdiler. Tüm bu süreçlere ilaveten, TOBB'un desteği ve
devletimizin gerekli ekonomik tedbirleri kısa zamanda uygulamasıyla Türkiye ekonomisi ayakta kalmayı
başarmıştır. 

TOBB tarafından açıklanan ve tüm oda ve borsaların desteği ile hayata geçirilen “nefes kredisi” ile bu
çalışmalar ve mücadele desteklenmiştir. Birlik ve beraberliğimizin gücünü bir kere daha yaşamanın
eşsiz hazzına bizleri ulaştırmıştır.

Yaşadığımız bu zorlu süreç tüm dünyaya göstermiştir ki; Türkiye sağlık sektörüyle, sanayisiyle, ticaretiyle,
oda ve borsaları ile ve tüm girişimcileri ile örnek bir ülkedir. Zor zamanların zor şartları ile mücadelede
bizler de bu şekilde bir katkımız olsun istedik. Umarız keyifle okuyacağınız bir içerik sunabilmişizdir. 

Sağlıkla ve daha nice başarılarımızla buluşacağımız günlerde buluşmak dileğiyle.
TOBB Kahramanmaraş

Genç Girişimciler Kurulu Adına
Başkan Aykut Balcıoğlu
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Ertuğrul Tanrıverdi
Kmtso Yönetim Kurulu Üyesi

Pandemi;
Hepimizin yabancı olduğu, bu hayatta en son 100 yıl önce görülen 3 aydır en çok kullandığımız kelime.
Hepimiz hayatımızı pandemiye göre şekillendirir olduk seyahatlerimiz, sosyal hayatımız, aile hayatımız,
dini ritüellerimiz ve tabii ki harcama ve tüketim alışkanlıklarımız.

Ülkemiz ve şehrimiz için lokomotif konumunda olan tekstil sektörünün de bu durumdan etkilenmemesi
söz konusu değil. İnsanların global olarak evden çıkmadığı/çıkamadığı, çıksa bile avm gibi kapalı ve sosyal
mesafe ihlali olabilecek ortamlara gitmediği bu günlerde tekstil sektörünün olağan gitmesi olağandışı
olurdu, görece ülkemize ve dünyaya göre yeni sayılan teknik tekstil tarafı bambaşka bir boyuta geçerken
hazır giyim tarafı kan kaybediyor, uluslararası büyük firmalar 2020 1. ve 2. çeyrek için zarar açıkladılar,
tabii ki hızı artan Dünya'mız da hızla kendini bu yeni konjöktüre adapte etmeye çalışıyor. Görünen o ki
kontrollü sosyal hayat bir süre yeni hayat şeklimiz.

Bu durumda dijital dönüşüm çok çok önem kazanıyor ve hızla hayatımıza giriyor. Büyük firmaların çoğu
mağaza kapatıp dijital satış platformlarını iyileştirme ve geliştirmeye çaba harcıyorlar. Bu satış kısmında
ve tedarik kısmında ise mutlaka bizlere dönüp yeni sisteme ayak uydurmamızı isteyecekler.
Kahramanmaraş olarak her ne kadar perakende ağırlığımız yoksa da biz de bu dönüşüme hazırlanmalıyız.

Bildiğimiz geleneksel fuar ve ticaret ritüelleri de şu an sanal olarak yapılıyor. Dünyanın en büyük
fuarlarından Çin Kanton fuarı sanal olarak başladı, ticaret heyetleri sanal olarak yapılıyor.

Biz de sektör STK'lar olarak bu sürece ayak uydurmalı ve tüm paydaşlarımızın adaptasyonunu
hızlandırmak için çalışıyoruz.

Herkese sağlıklı günler diliyorum…



Bizden Haberler
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Bizden Haberler

Maraş Dondurması ve Biberi
markasının kullanım hakkı

Sözleşme imza töreni yapıldı.

KMTSO Yönetimi Olarak
Sayın Cumhurbaşkanımız

Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde
başlatılan milli dayanışma
‘’biz Bize Yeteriz Türkiyem’’

kampanyasına 250 bin liralık
bağışla destekte bulunduk.

Video konferans bağlantısıyla yapılan,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey

toplantısına Yönetim Kurulu
Başkanımız Serdar Zabun da katıldı.
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Bizden Haberler

KMTSO Koordinasyonunda
Kahramanmaraş firmalarımızdan

tekstil sektöründe faaliyet gösteren
 Kipaş Mensucat, İskur Tekstil ve Lutuf

Mensucat firmalarının işbirliği ile
üretimi gerçekleştirilen 5 bin koruyucu

tulum ve bot Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Hastanesi’ne hibe edildi.

Food And Travel Türkiye
dergisinin Kahramanmaraş
ziyaretinde ilimiz tanıtımına

katkıda bulunuldu.

Yönetim Kurulu Başkanımız
Şahin Balcıoğlu,

BloombergHT Tv ‘de gündeme dair
açıklamalar yaptı.
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Bizden Haberler

Ticaret bakanımız Ruhsar Pekcan’ın
ve Birliğimizin Başkanı M.Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla
365 oda/borsa yönetim kurulu
başkanları ve 61 sektör meclis
başkanı ile gerçekleştirilen video
konferans toplantısına Yönetim
Kurulu Başkanımız Şahin Balcıoğlu
katıldı. Bu toplantıda ele alınan

taleplerin ve gündem konuların bazıları aşağıdaki gibidir.
- Sınırılarda şoför değişimleri,
- DİİB’de değişiklikler,
- Export Academy kapsamının genişletilmesi,
- Aidatların, denetimlerin ertelenmesi ve kurallara
 uymayanların cezalandırılması. - Covid19’un İş kazasından
  çıkması, - YMS ve süs bitkileri sektörlerine yönelik navlun
  desteginin yeniden acılması
- İlave gümrük vergileri ve geçici vergisinin kaldırılması
- Vergi ve SGK’nın yeniden yapılandırılması
- Firmaların kamu alacaklarının ödemesi,
- Mücbir sebeplerin tüm sektörlere uygulanması
- Vakıflara ait yerlerin kiralarının ertelenmesi
- Maske ve tulumlarla ilgili ticaretin geliştirilmesine yönelik
   düzenlemeler,
- Temassız ticarette teknik altyapının
   iyileştirilmesi
- Mersin limanında üç ay fuzuli işgal ücretleri alınmaması
- Turizm sektörüne desteklerin sağlanması 
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Bizden Haberler

Tüm Dünya’yı etkileyen Covid-19 süreci
içerisinde ticari konularda
üyelerimizin merak ettiği

soruların cevaplarını doğru ve güvenilir
şekilde alması için KMTSO tarafından

WhatsApp hattı oluşturuldu.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanımız
Şahin Balcıoğlu BloombergHT Tv

özel  “Yerel Kaynaklara
Dayalı Üretim Güçlenecek” başlıklı

yazısını kaleme aldı.

Video konferans bağlantıyla TOBB
Akdeniz Bölge Toplantısı,

Birliğimizin Başkanı M.Rifat
Hisarcıklıoğlu , KMTSO Yönetim

Kurulu Başkanımız Şahin Balcıoğlu
ve diğer Oda Başkanlarının katılımıyla

gerçekleşmiştir. Toplantıda
Başkanımız Şahin Balcıoğlu kısa

çalışma ödeneği ve KGF desteklerinde
yaşanan aksaklıklara değinmiştir. 
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Bizden Haberler

Yönetim Kurulu Başkanımız
Şahin Balcıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti

Merkez Bankası 88.Hesap Dönemi
Olağan Genel Kurul Toplantı’sına

katıldı. 

Video konferans bağlantısıyla,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
Kahramanmaraş Ticaret Borsası,

Afşin TSO ve Elbistan TSO’nun
katılımıyla 21.Genişletilmiş Meclis

Toplantımız gerçekleştirilmiştir.

TOBB NEFES KREDİSİ VERİLMEYE
BAŞLANDI.
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Bizden Haberler

Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın
Dr. Berat Albayrak’ın ve Birliğimizin

Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu‘nun
katılımlarıyla 365 oda/borsa Başkanları

ile 61 Sektör Meclisi Başkanlığının
iştiraklarıyla, video konferans

bağlantısıyla gerçekleşen istişare
toplantısına katıldık.

Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’nin,
Birliğimiz Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ve 365 Oda
/ Borsa Başkanınının katımıyla gerçekleşen Tarım

Bakanlığı İstişare Toplantısına Yönetim Kurulu
Başkanımız Şahin Balcıoğlu katıldı. Video konferans
bağlantısıyla gerçekleşen toplantıya Oda/Borsaların

istek ve talepleri ele alındı. Coğrafi işaretler ve
markalaşma konusuna dikkat çekildi.

Restorasyonu tamamlanan Tarihi
Maraş Kalesi’nin açılışına,

Yönetim Kurulu Başkanımız
Şahin Balcıoğlu katıldı.

TOBB ve ICC işbirliğiyle kurulan girişimcilik
merkezinin kuruluş töreni gerçekleştirildi.

Kurumumuz adına programa
KAGEGİK Başkanımız Aykut Balcıoğlu

katıldı. 
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Bizden Haberler

TOBB Kahramanmaraş Genç
Girişimciler Kurulu olarak Ankara’da

düzenlenen Genç Girişimciler
kurulları bilgilendirme seminerine

katıldık. Diğer şehirlerden de
katılan Genç Girişimciler Kurulları ile

biraraya gelerek fikir alışverişinde
bulunduk.

Aksu TV işbirliğiyle yapılan
‘’Yolun Başındakiler’’ programının

çekimleri MADO Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Sait Kanbur ile

gerçekleştirildi.

Özge Vural, Özge Özgenç, Cüneyt Asan’ın
konuk olarak katıldığı girişimcilik semineri

Merve Toy moderatörlüğünde
Webinar ortamında gerçekleştirildi.
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Bizden Haberler

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi
Odamızın düzenlediği ve TOBB

Başkanımız Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
katılımıyla gerçekleşen genişletilmiş

meclis toplantısına TOBB Kahramanmaraş
Genç Girişimciler Kurulu olarak katılım

sağlandı.

TOBB Başkanımız
Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun

katılımlarıyla düzenlenen TOBB Kadın ve
Genç Girişimciler Kurulları ortak

toplantısına katılarak Covid-19 salgınına
dair yapılan çalışmaları ve

talepler görüşüldü.

TOBB Kahramanmaraş
Genç Girişimciler Kurulu olarak

koordinatör odamız Kahramanmaraş
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız
Sn. Şahin Balcıoğlu’na hayırlı olsun

ziyaretinde bulunuldu.



Pandemi Döneminde Sağlık Sektörü

Uzmanlardan Yazılar
     • Uzm.Dr. Zeker�ya Büyükderel�
       Sağlık Çalışanları

     • Dr. Özgür Erd�nç Karakuzu
       Pandem� Sürec�nde Koruyucu
      Sağlık ve Neler Yapılmalı
     /Yapılmamalı

     • Dyt. Merve Kapudere Dem�rc�ler -
        Pandem� Dönem�nde Beslenme

     • Türk Kızılay Kahramanmaraş
        Şube Başkanı Ökkeş Şerefoğlu 
       Pandem� Dönem�nde Kızılay 

     • Ecz. Ü.Betül Zabun Kenger 
        Pandem� Dönem� Sağlık
        Değerlend�rme
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Uzm. Dr. Zekeriya Büyükdereli
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Pandemi Bize Ne Yaptı?

Bu soruya cevap verebilmek için önce “biz”i tanımlamak gerek; bu “biz”in içindekileri geleneksel bir işe
sahip olanlar ve aykırı işleri yapmaya devam edenler diye ayırmak gerek. Aykırı işlerin başında doktorlar,
eczacılar, sağlık çalışanları, kolluk kuvvetleri, kuryeler vb. gibi çalışanlar gelmekte. Neden aykırı? Çünkü
herkes Bilim Kurulu önerileri ile eve kapanırken ya da 2 metre sosyal mesafede yaşarken; bu meslek
kollarında çalışanlara evde oturmak ya da insanlardan sosyal mesafe ile uzak kalmak mümkün
olamamıştır. Ben bu yazımda sağlıkçılara ve hastalara ne olduğundan bahsedeceğim.
Biz sağlıkçıların ne denli kritik, değerli ve cesur olduklarının biraz olsun fark edildiğini düşünüyorum.
Hiç düşünmeden tanımadığı başka bir insanın hayatı için kendi canını ortaya koyan bir sağlıkçı ile ülkesi
için göğsünü mermilere siper eden kolluk kuvveti görevlileri arasında pek fark göremediğimi
söylemeliyim. İkisinde de hiç tanımadığı insanlar için başka deyişle vatanı için ölümü göze almaktadır.
Bu süreçte bir milyon civarı sağlık çalışanı 80 milyon insanımızın her türlü sağlık hizmetine yetişen arılar
oldular. Yurt dışında pek çok ülkede kendi can kaygıları ile görev yerlerini terk eden, meslekten istifa eden
sağlıkçıları duyduk. Ama ülkemizde pek görevden kaçan olmadı. Tüm bu hizmetler sunulurken tabii ki
kurallara uyarak çalışmalarımızı kolaylaştıran vatandaşlarımıza da teşekkür etmeliyiz. 

Ben ne mi hissettim? Salgın başlayınca öncelikle evimden ayrıldım. Belki de hiç dönemeyebileceğimi
bilmeme rağmen çocuklarıma son bir kez sarılamadan üstelik. Hastalığı kapıp ölürsem çocuklarım ne
yapar, diye düşündüm. Borçlarım var mı, diye düşündüm. Babasız olmak ayrı bir konu, Türkiye gerçeği 
aktif çalışan yoksa sosyal standardın korunamaması nedeniyle yaşanacak ikinci psikolojik şoku
atlatabilecekler mi? Ben yoksam ortada benimle gurur duymaları onlara yetecek mi? Benim kendime
oluşturabileceğim izole alanım vardı, yapabildim. Ama yapamayan arkadaşlarımız, aynı evde ayrı
odalarda her an hastalık alma ve ailenin diğer bireylerine bulaştırma stresi altında daha ağır psikolojik
baskı hissetti. Biz sağlıkçıların ikamet ettiğimiz evlerimize gelmememizi, apartmanın toplu alanlarındaki
merdiven korkuluğu gibi şeylere dokunmamamızı isteyenler oldu. Oysa pek çok sağlık çalışanı hizmet
ederken hastalığı alıp ağır tedaviler gördü ve bazıları da rahmetli oldu. Süreç zordu, çoook zordu. Bizler
bu düşüncelerde iken, saatlerce kapalı maske ve kıyafetler ile COVID-19' lu hastaları takip ederken
yüzünde maskelerin izi çıkan sağlık çalışanlarının fotoğraflarına da şahit olduk. Günde bir iki saat dışarı
çıkıp açık alanda bile maskeden bunalıp takmayan insanlarımızın sağlık çalışanlarının durumunu daha iyi
anlayabildiğini düşünüyorum.

Şimdi o maskeleri de hasta hizmeti için takmak öyle rastgele olmuyor. Tıp doktoru olma hakkı babadan
oğula geçmemektedir. Ciddi sınavlardan geçmekteyiz. Ben sınav şelalesi diyorum buna. Hemşire ya da
diğer yardımcı sağlık çalışanı olabilmek için de ilgili bölümü sınav ile kazanma şartı vardır. Yani bu
sınavları verecek kadar yaşamınıza yatırım yapmış olmayı gerektirmektedir. O maskeyi takmayı hak
etmelisiniz. Önce insanı sevmelisiniz, acısını anlamalısınız, tanımadığınız bir insan için üzülebilmeli ve
ağlayabilmelisiniz. Örneğin ölümün alışması olur mu sanıyorsunuz; diyorlar ki: “Hocam siz alışıksınız ya
ölüme filan…” Hayır, alışık değilim, asla alışamam. Üstelik saatlerce, günlerce iyi ve hayatta olması için
emek harcadığım hastamla aramda bir duygusal bağ kurulmuşken alışamam. O hasta için emek
harcayarak bedel ödüyorum, her bir hastamı kaybettiğimde değer verdiğim bir aile bireyini ya da iyi bir
dostumu kaybediyorum. Sizlerin ömründe sınırlı sayıda yaşadığı ölümün soğuk yüzü bana size göre çok
daha sık uğruyor. Her uğradığında da çoook acıtıyor ruhumu... İçimde kopan fırtınadan, hastayı
kurtaramamanın, başaramamanın getirdiği mesleki yıkımdan bahsetmiyorum bile…
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 Ya da bir hasta kaybedildikten sonra polikliniğe girip acını içine gömüp ilgi bekleyen insanlara hizmet
etmenin nasıl zor oluğunu, o gün için acırken bir olay yaşasan dahi acılı başka hasta yakınlarının kendini
haklı göreceğini bilmenin acıyı nasıl katladığını hangi kelimelerle anlatsam acaba… Bir aileye, hele bir
çocuk hastanın yani bir eve umut ve mutluluk getirmesi gerekenin öldüğünü bildirmek ne zor, bilir misin?
O bilgiyi vermeden önce göğsümde sıkışma, karnımda gerginlik ve soluğumu yetirememe yaşıyor, o hâlde
servis içinde geziniyor ve ailenin yanına gitmek istemiyorum. Mümkünse yerin dibine girmeyi yeğlerim... 
Pandemiye dönecek olursak; pandemi tüm insanlığa dünyanın hâkimi olmadığımızı, her istediğimizi
yapamayacağımızı, insan olmanın sınırları olduğunu hatırlattı bence. Diğer insanların hayatına saygı
duymamız gerektiğini; banka, otobüs, metro, hastane kuyruklarında önümüzdeki insanları rahatsız
edecek şekilde yaklaşmamamız gerektiğini, elimizi yüzümüzü her zaman dikkatle yıkamamız gerektiğini,
bu derece dip dibe yaşamamamız gerektiğini de hatırlattı. Hepimize bu dünyada ölümün olduğunu, gelip
geçici heveslerde boğulmamamız gerektiğini de haykırdı bence. 

Herkes evde oturunca tüm ekonomik krize, parasal azlığa rağmen ve mutlak gerekler dışında tüketime
harcanmayınca daha az paranın da insana yetebileceğini de gösterdiğini düşünüyorum. “Olmaya devlet
cihanda bir nefes sıhhat gibi” yi söyleyen Sultan Süleyman'ı da hatırlamış olmalı herkes. İnsanın, açlığını
gidermesi ve hayatta kalması dışında hiçbir mecburi ihtiyacı yoktur aslında... Bu süreçte yaşananlar
anlatıyor bence durumu. 

İlk sokağa çıkma yasağı açıklandığında insanların Covid-19 kapma ve ölme ihtimaline rağmen aç ölmeme
kararı alıp marketlere akın etmesi gibi durumları yaşadık. Allah kimseyi açlıkla terbiye etmesin, diye dua
vardır. Hayata dair aktivitelerden örneğin işlerinden, gezmeden, sevdiklerinden ve hatta doktora gelmekte
 yani sağlık hizmeti almaktan bile vaz geçen insan sadece beslenmekten vaz geçemedi. Yaşananlar çok
ciddi ekonomik ve siyasi travma yaratmış olmasına karşın ölümü gören tüm dünya insanları sıtmaya razı
görünmekteler adeta.

Güzellikler de oldu tabii; sağlık çalışanlarına saygı ve sevgisini artıran geniş kitleler gördük. Görmediysek
de alkışlarını duyduk. Sağlıkta şiddet yasası olarak bilinen yasanın meclisten geçtiğine de şahit olduk.
Toplum olarak bir şeylere inanırsak kenetlenebildiğimizi, büyük ölçüde kurallara uyabildiğimizi, isteyince
ve doğru imkânlarla üretken olduğumuzu, korkusuz ve çalışkan olduğumuzu da gördük.

Bütün insanoğlu, tüm dünyayı etkileyen bu pandemi ile tıp doktorlarının çok iyi bildiği viral enfeksiyon
ajanları hakkında daha geniş bilgi sahibi oldu. Her tip viral enfeksiyondan korunmak için geçerli kurallar
herkes için birer gündelik alışkanlık oldu. Biz sağlıkçılar zaten her gün bu salgının içinde yaşıyoruz. Evet
Covid-19 ile daha zor bir süreç ama hastane koridorları ve muayene odalarında zaten salgın her zaman
var... Yani sizin bilmediğiniz bir sürü viral, bakteryel hastalıklarla bizler her gün karşılaşıyoruz. Onların
Covid-19'dan farkı şöyle özetlenebilir: Covid bir kişiden hızla 16 kişiye bulaşırken diğerleri 3-4 kişiye
bulaşır. Bu durum bizim özellikle portör (taşıyıcı) olup başka sağlıklı bireylere bulaştırma riskimizi
artırdığından normal zamana göre daha çok korkular yaşamamıza neden oldu. Bu dünyada en ağır
cezalardan biri sevdiklerine sarılamamaktır ve tüm sağlıkçılar bunu çok ağır yaşadılar. 

Çocuklar içinse bence dört tehlikeli durum söz konusu oldu. Bunlar: 1.Çoğunluğu sessiz taşıyıcı olan
çocuklarımız sağlıklı diğer insanlar için görünmez tehlike oldular. 2. Okula gidemeyen öğrencilerin ders
çalışma, eğitime ayırdıkları süre oldukça azaldı. 3. Sokağa çıkma yasağı uygulanan oyun çocukları ve
ergenler için bu bir psikolojik travma oldu. 4. Covid-19 dışı sağlık sorunları için hastaneye gelmesi
ötelenen bazı çocukların da gecikmeden ötürü daha fazla zarar gördüğü durumlar oldu. Geriye dönüşü
olmayan en önemli sorun 4 numaradır. Örneğin kalbinde doğumsal sorun olan bir çocuk hasta için,
anjiografi ya da açık kalp ameliyatı ile düzeltilme planlanırken, ameliyathanelerin özgürce
kullanılamaması nedeniyle ötelenmek zorunda kaldı. Bu uzayan zamanı tolere edemeyen bu nedenle
kaybedilen ya da ağır hasar gören vakalar da olmuştur.
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Covid-19'un hızını kestiği bu günlerde maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat ederek, hastalarımız
ötelenmiş sağlık sorunları için kontrollü şekilde sağlık kuruluşlarına başvurmalarını öneririm. Çünkü
hayat bir şekilde yeni önlemlerle “yeni hayat” şeklinde devam edecektir. İnsanoğlu pek çok pandemi
görmüştür geçmişte ve yaşam sürmüştür. Covid-19 nedeniyle kaybettiğimiz vakaların yanına hastaneye
vaktinde gelmedikleri için tedavide gecikilerek kaybedilenleri eklememek gerekir.

Bizler yine özgürce yiyip-içeceğiz, seyahat edeceğiz, ticaret yapacağız, dost-arkadaşlarımızla keyifli
vakitler geçireceğiz. Yaşayacağız yani normal olarak. Hani bazen Suriye, Libya ve Filistin gibi çatışma
bölgelerinde her gün bombalar yağarken ve insanlar ölürken bir bakıyoruz bazı insanlar düğün yapıyor ya;
işte bu durum insanoğlunun her yeni duruma alışan ve o yeni durumun koşulları içinde yaşamını sürdüren
bir varlık olduğunun kanıtıdır. Biz dünyada bu özelliğimiz ile binlerce yıl var olabildik. 

Umarım bu sürecin sonunda, hepimiz daha çok, insanı önceleyen bir hayata merhaba deriz. Yaşlılarımızı,
çocuklarımızı, dostlarımızı, akrabalarımızı ve mesai arkadaşlarımızı daha çok sever, onlara daha çok vakit
ayırırız. Daha kaliteli ve keyifli zamanlar geçiririz. Umarım hayat gerçekten normalleşir. 
Sağlıkla, keyifle, huzurla kalın ve yaşayın… Saygılarımla…

Detaylı bilgilendirmeler için Instagram adresinden takip edebilirsiniz.
https://instagram.com/uzm.dr.zekeriyabuyukdereli?igshid=1knmwvboyknht

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Otel Germanicia Yönetim Kurulu Başkanı
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Dr. Özgür Erdinç Karakuzu
Fonksiyonel Tıp Hekimi Fitoterapist, Homeopat.

PANDEMİ SÜRECİNDE KORUYUCU SAĞLIK ve NELER YAPILMALI/YAPILMAMALI

·B ir hastalığı ortaya çıktıktan sonra iyileştirmeye çalışmak, susadıktan sonra su kuyusu kazmak ya da
savaş başladıktan sonra silah üretimine başlamak gibidir. demiştir NEI JING MÖ 2,yüzyılda ( günümüzden
yaklaşık 2200 yıl önce )

· Gerçekten de yaşayıp gördük ki BÜNYE dediğimiz Bağışıklık sistemi güçlü olanlar, Corona salgının da
daha güçlü olup daha iyi bir sınav vermiştir. Daha az hastalığa yakalanmış ve yakalananlarda da ölüm
oranı daha düşük olmuştur. Bu temelde Anadolu da kullanılan  ''BÜNYESİ GÜÇLÜ '' terimi aslında
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ GÜÇLÜ '' demek oluyor.

·B unun için Corona salgının sırasında yapılacaklar tabi ki var ama en ideali bağışıklık sistemimizi her
zaman güçlü tutmak kendimiz için yapılacak en büyük ödül olur. Bu arada size ufak bir sır vereyim �
Bağışıklık sistemi güçlü olan insanların KANSERE yakalanması ihtimali de daha düşüktür ( Konudan
sapmak istemediğim için bu konuyu başka bir yazı da daha ayrıntılı paylaşırım )
·N EI JING'in de bahsettiği KORUYUCU SAĞLIK kavramının en önemli yapıtaşlarından biri BAĞIŞIKLIK
SİSTEMİ.

·P eki BÜNYEMİZ yani BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZİN güçlü olması elimizde mi? Elbette EVET, bunu sizlere
anlatacağım. 

·C orona salgınında kronik hastalığı olanların ve sigara bağımlılarının daha çok etkilendiği ve daha fazla
ölümlerin görüldüğü bir gerçektir. Yazacağımız şeyler onlar içinde geçerli ancak sigara bağımlılarının ilk
yapması gereken tabi ki bu vesile ile sigaradan kurtulmak olmalıdır. 

Koruyucu hekimlik ve sağlıklı yaşam için yapılması gerekenler;
Madde madde yazacağım.
· BESLENME; En önemlisidir. İster kalıcı hastalıklarınız olsun ister bünyenizi güçlü tutup kanserden
tutunda hastalıklara kadar GÜÇLÜ kalmak istiyorsanız ilk yapacağımız şey SAĞLIKLI BESLENMEDİR.
Bunun için;
·B itkisel besinlere ağırlık, hayvansal besinleri azaltma ( mümkün olduğunca ). Sofralarımızda bitkisel
besinler ( Meyve sebzeler ) ağırlıkta olmasını istiyoruz. Hayvansal gıdalar ( et, süt.. ) bu dönemde de
normalde de bitkisel gıdalar kadar tüketilmesini arzu etmiyoruz. Unutulmamalı gerek besin içeriği
gerekse de protein oranı açısından bitkisel besinler hem daha zengin hem daha sağlıklı hem de doğaya
çok çok daha az zararlıdır.

·S ülfür içeren gıdalar çok önemli, bu dönemde de normalde çokça tüketilmeli – Lahangiller ( brüksel den
tutun kırmızı lahanaya kadar, Turp, Roka, Karnabahar, tere) gibi 
· Fermente gıda tüketimimizi artırmak; Turşu, kombu çayı, kefir gibi
·P rebiotik alımını artırmak; elma, soğan, sarımsak ve YULAF
· Su tükemimizi mutlaka dikkat etmeliyiz,  günlük ortalama 2,5-3 litre su tüketilmeli
·S u; En önemli ateş düşürücü ( sıvı açığınızı tamamlayarak, en önemli öksürük şurubu
·B itki çaylarına ağırlık verilmeli; Kekik+ Nane veya Adaçayı idealdir. 



223

· Tükettiğimiz basit karbonhidratları yani şekerleri en minimuma çekmek lazım. Ekmek tüketimi, işlenmiş
gıdalar en aza indirilmeli. Aburcubur denilen sağlıksız zehirler kesinlikle tüketilmemeli. Sebze tüketimini
mümkün olduğunca artırılmalı, beslenmemizin ağırlıklı kısmını sebzeler oluşturmalı ama mutlaka
mevsiminde olması şartı ile. Meyve tüketimi de sebze gibi mevsiminde olmak şartıyla mümkün olduğunca
şeker oranı düşük, lif oranı yüksek meyveler tercih edilmeli. Meyve suları hazır olanlar kesinlikle
tüketilmemeleri gerekir çünkü içlerinde katkı maddeleri oldukça fazladır. Bunun yanında evde taze meyve
suyu tüketimi de az olmalı çünkü sıkılan meyvede ki lifler maalesef ki çöpe giderken meyvenin şekerini
içmiş oluyoruz. 

· UYKU; Bir diğer önemli başlık.
·U ykuyu sadece basit bir dinlenme olayı gibi düşünmek çok yanlış bir yaklaşım. Uyku da yine ayrı bir
yazının konusu olacak kadar önemli ama kısa olarak belirtmek gerekirse; Uyku sırasında salgılanan
Melatonin hormonu vücudu onarmak, kanser gelişimini engellemek, bir sonraki gün için dinlenmiş olmanın
yanı sıra bağışıklık sisteminin güçlenmesi içinde olmazsa olmaz bir faaliyettir. İdeal uyku için 22,30 da
uyumuş olmalısınız.

·U nutmayın ki UYKUSUZLUK= ÖLÜM ( çalışmalarla gösterilmiş ) ve uykusuz veya kalitesiz uyku ile
geçirdiğiniz her gece, düşük dozda da olsa bundan olumsuz etkileniyorsunuz. 

·E gzersiz; Çalışmalar bize gösterdi ki bağışıklık sisteminizin güçlü olması için gerekli olan bir diğer unsur
EGZERSİZDİR. Bunun için haftada 3 günün altında olmamak kaydıyla, günde 30-45 dk tempolu yürüyüş
idealdir. 

· 
· Stres Yönetimi ve stresten uzak durmak; Stres bağışıklık sistemini çökerten nedenlerin başında
gelmektedir. Stres yönetimini mutlaka öğrenmeliyiz ve stres odaklarından mümkün oldukça uzak
durmalıyız. Corona ile yatıp kalktığımız günler de yapılan en büyük hatalardan biri her an her yerde
Corona haberlerini okuyup dinleyip izledik. Bilmek, bilinçlenmek anlamında bu takipler gerekli ama
bunun günde yarım saat ile sınırlı olmasına özen gösterilmeli aksi halde aynı şeyler ve sık sık yapılan
olumsuz yorumlar maalesef bizlere stres faktörü olarak geri dönmektedir. Peki stresi azaltmak için
yapılacak şeyler yok mudur? Tabi ki vardır. Modern hayatta sıkça duyduğumuz MINDFULLNESS yani
Bilinçli farkındalık olarak tanımlayabileceğimiz bu yaklaşımı hayatımıza dahil etmeliyiz, bunun çeşitli
yolları vardır. İmkan ve mizacınıza göre bir ya da birkaçını hayatınıza dahil edebilirsiniz. Bunlar; YOGA,
MEDİTASYON, NEFES TERAPİLERİ ve DUA'dır. Yoga, Meditasyon ve Nefes terapileri için online çok fazla
katılıp takip edebileceğiniz yer var ki ilk başlayacak olanlara kesinlikle öneririm ama kendim yapabilir
miyim diyenler için de başta youtube olmak üzere çok fazla kaynak mevcut. 

**** Corona Döneminde Kullanılabilecek Takviyeler Nelerdir? 
·K ullanılması gereken takviyeler; Vit D, Vit C, Zn, NAC ilk planda sayılabilecek takviyelerdir. 

· VİTAMİN D; Corona salgınında görüldü ki Vitamin D seviyeleri düşük olanlar da ölüm oranları ve yoğun
bakıma yatış  daha fazla olmaktadır. Vitamin D seviyenizin kontrol ettirip uygun takviyelerle hekiminizin
gözetiminde sadece Corona da değil hiçbir zaman eksik kalmamasına özen gösterin.

·Ç inko/Bakır takviyesi; Aslında burada önemli olan çinko takviyesi almak çünkü Corona virüsünün
çoğalmasını engelliyor ki bize bulaşmış bile olsa çoğalamadığı için hastalık oluşturamıyor ancak Çinko
tek başına kullanımını önermediğimiz için Çinko Bakır beraber olan formları kullanmanız daha uygun
olacaktır. 
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· Vitamin C; Çok çok önemli bir destektir. Bir çok ülkenin tedavi protokollerini girmiştir. Virüsün bulaştığı
hastalarda yoğun bakım ihtiyacını azalmak ve yoğun bakıma girmişte olsa ölüm oranını azalttığı
gösterildiğinden mutlaka göz ardı edilmemesi gereken takviyelerdendir. 

· NAC; Hem bağışıklık sistemini destekler hemde detoksa katkısı açısından kullanılabilecek desteklerdendir. 
Daha başka takviyelerde var elbette ki ancak burada yazdıklarım çalışmalarla ve corona tedavisinde
ülkemiz dahil diğer ülkeler de kullanılmış ve etkinliği gösterilmiş takviyelerdir ancak kendi başımıza
kullanmak sakıncalı olabilir. Bu ürünlerin doğru formu, doğru dozda, doğru sürede kullanılması
gerekmektedir o nedenle hekiminizin takibi ve kontrolünde alınması uygun olacaktır. 

Corona salgınının biz insanlara bedeli maalesef ki ağır oldu ama bardağın dolu yarısına bakmak gerektiğini
düşünüyorum, o ne midir? 

   Corona salgını bize gösterdi ki sağlık politikamız KORUYUCU HEKİMLİK üzerine olmalıdır. Hekimler,
hastalarını bu politika ile takip etmeli dolayısıyla baktıkları ve sorumlu oldukları kişilerden hastalanmama
oranına göre degerlendirmeleri yapılmalıdır. 

Toplumda Koruyucu Sağlık politikaları ne kadar yaygınlaşır ve toplum olarak ne kadar Sağlıklı ve güçlü
olursak gerek salgınlar gerek hastalıklara karşı o kadar kaybımız az olur. Bilim adamlarının
çalışmalarından biliyoruz ki Corona salgını son olmayacak ve bizler bu günden hazırlıklarımızı yapacağız. 

Toplum olarak bizler neler yapalım?
- Hasta olmadan koruyucu hekimlik temelin de çalışan bir hekimin kontrolüne girilmelidir veya aile
hekimimizden talep edilmelidir çünkü biliyoruz ki biçok hastalığın oluşmadan emareleri oluşur, bu dönemde
tespit edilirse hastalik oluşmadan önlenmiş olur ve dolayısıyla hem hastalıklarla uğraşmamış olursunuz
hem de bazı hastaliklarin sonucu maalesef ki organ kaybı ( diyalize bağımlı olmak gibi ) ve ölümün
olabildiğince önüne gecilmiş olur.   
- Beslenmemize çok özen gösterelim. Tıbbın babası olarak gösterilen Hipokrat bundan 2500 yıl önce
" Besinler ilaciniz, ilaciniz besininiz olsun " derken beslenmenin sadece enerji olmasının çok ötesinde
olduğunun anlaşılması gerekmektedir. 
- Her türlü bağımlılığımızdan kurtulmak gereklidir. Sigara, alkol, TV, oyun vs
- Egzersizi ve yürüyüşü hayatınıza mutlaka almalı bunun için dışarıya, doğaya çıkmalı. Hem doğayla
bütünleşip gözlem yapmalı ve her nefesimizin kıymeti anlaşılmalı hem de bu yürüyüş ve egzersiz sayesinde
bol miktarda oksijen de almış olmalıyız. 

Sağlıklı, huzurlu bayramlar ve hastalıksız bir ömür dileklerimle...

Takviyeler ve Korona virüsü ile ilgili detaylı bilgilendirmeler için youtube kanalı ve
instagram adresinden takip edebilirsiniz.
https://instagram.com/drozgurkarakuzu?igshid=15qvs6ag6uqa
https://www.youtube.com/channel/UCTSwiLt6tSDUtmAjPEG3R0Q
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Dyt. Merve Kapudere Demirciler
Diyetisyen

Pandemi Döneminde Beslenme

Dünya Sağlık Örgütü'nün artık bir pandemi olarak kabul ettiği korona virüs hastalığı (Covid-19) ülkemizde
de önemli bir halk sağlığı tehdidi oluşturmaktadır. Korona virüsün bulaşmasını tek başına engelleyebilecek
veya tedavi edebilecek herhangi bir gıda olmasa da; sağlıklı ve dengeli beslenmenin, fiziksel aktivite ve
düzenli uyku ile beraber bağışıklık sistemini güçlendirdiği kanıtlanmıştır.

Karantina Uygulamalarında Sağlıklı Beslenme Önemlidir
Covid-19 ile ilgili bilinen en net uygulama her türlü temasın minimuma indirildiği sosyal izolasyon olduğu
için, birçok küresel sağlık kuruluşu herkese olası karantina uygulamalarını da kapsayacak şekilde en az
iki haftalık ilaç ve gıda bulundurulmasını önermektedir. Alınacak gıdaların olabildiğince besleyici, raf
ömrü uzun ve dayanıklı olması uygun olacaktır. Bu zor dönemi olabildiğince rahat atlatmak için seçilecek
gıdaların protein, lif, vitamin, mineral ve antioksidanlardan zengin olması dengeli beslenme yönünden
büyük önem taşımaktadır.

Sebze ve Meyve Tüketimi Ön Planda Tutulmalıdır
Dayanıklı gıda dendiğinde akla hemen gelmese de; aslında günlük yeterli sebze ve meyve tüketimi her
gün ve her öğün sağlanmalıdır. Türkiye'ye Özgü Beslenme Rehberi'nde önerilen Sağlıklı Yemek Tabağına
göre her ana öğünde tabağın bir çeyreği sebzelerden, diğer çeyreği tam tahıl ürünlerinden ve kalan
yarısının eşit üç parça halinde meyvelerden, yüksek proteinli gıdalardan (kuru baklagiller, et, yumurta,
balık, tavuk, yağlı tohumlar, vb.) ve süt ürünlerinden (süt, yoğurt, ayran, peynir vb.) gelmesi önerilmektedir.
Bunların yanı sıra yeterli su tüketiminin sağlanması ve günlük beslenmede zeytinyağı kullanılması
önerilmektedir.

Gıda alışverişlerinde satın alınan sebze ve meyvelerin üzerinde virüs çoğalamıyor. Ancak, çalışanların ve
alışveriş yapanların teması nedeniyle sebze ve meyvelerde kontaminasyon gelişebilir. Alışverişten
döndükten sonra sebze ve meyveler 3-4 saat balkon gibi açık alanda bekletilebilir. Büyük bir kabı su ile
doldurun, sebze ve meyveleri içerisine atın ve 30 dakika kadar bekletin. Sonra akan su altında ovalayarak
yıkayın ve kurulayın. Sirke ve özel sebze&meyve yıkama ürünlerinin virüse olan etkisi hakkında kanıt
yoktur. 60 derece ve üzerinde virüs öldüğünden, pişmiş yemeklerde virüs hayatta kalamaz.
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C vitamini alımı önemlidir
Vitamin C, bağ dokularını bir arada tutan, zehirlenmeler ve ateşli hastalıklarda vücudu koruyan ve
bağışıklık sistemini güçlendiren bir vitamindir. Vücudumuzda kan yapımı için gerekli olan demir ve folik
asidin kana geçmesini kolaylaştırır ve kullanımı arttırır. Antioksidan bir vitamindir. Günlük vitamin ihtiyacı
ortalama 75-90 mg'dır. Yeşilbiber, maydanoz, tere, roka, karnabahar, ıspanak, portakal, limon, mandalina,
kuşburnu gibi besinler bol C vitamini içerir. C vitamini kaybını önlemek için salatalar da meyve suları gibi
tüketilmeden hemen önce hazırlanmalıdır. 

Eksikliği bağışıklık sistemi, diş eti iltihabı ve kolay morarma gibi belirtilere neden olabilir. Tersine,
yeterince almak hastalık ve enfeksiyondan korunmada, demir emilimini arttırmada ve hatta gut gibi ağrılı
durumların riskini azaltmada yardımcı olabilir.

Güçlü Birer Antioksidan: A ve E Vitamini
Yumurta, süt, balık, ıspanak, portakal, havuç, yeşilbiber, kayısı gibi sarı, turuncu ve yeşil sebze ve
meyvelerdeki A vitamini güçlü birer antioksidan. Bu besinlerin belirli ölçülerde tüketilmesi hastalıklardan
korunmada önemli rol oynar. 

E vitamininin en önemli özelliği güçlü bir antioksidan olmasıdır. Fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar,
sıvı yağlar, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller E vitamini zenginidir.

Güçlü Bağışıklık Sistemi
Bağışıklık güçlendirici beslenme önce dengeli beslenme ile başlar. 4 besin grubundan yeterli derecede
beslenilmeli. Bunlar; süt ve ürünleri, et grubu, sebze-meyve grubu ve tahıllardır. Bu gruplar içerisinde
enfeksiyon ile baş etme konusunda çok başarılı besinler var. Özellikle rengârenk sebze ve meyveler
çeşitli antioksidan ve lif içerikleri açısından oldukça önemli.

Soğan, sarımsak, lahanagiller, turpgiller, brokoli, nar, portakal, avokado başta olmak üzere tüm sebze
meyvelere beslenme programınızda çeşitli olarak yer vermelisiniz. Sebze ve meyvelerin
bağırsaklarımızdaki yararlı bakteriler olan probiyotiklerin çoğalmasına yardımcı olması özelliği de
savunma sistemimize güç katar. Probiyotik sayımızı arttırmak için yoğurt, kefir, turşu, sirke gibi fermente
ürünlerden faydalanacağımız gibi probiyotik-prebiyotik takviyelerden de doktor ve diyetisyeniniz uygun
görürse kullanabilirsiniz.

Bazı besinler bakteriyolojik açıdan yüksek risk taşıyor. Sadece bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler değil,
herkes beslenmede şu kriterlere dikkat etmeli:  
Pişmemiş veya kabuğu ayıklanmamış sebze ve meyveleri tercih etmeyin.
Çiğ veya akışkan kıvamda olan yumurta tüketmeyin. 
Yumurta ile yapılan her türlü yiyeceğin yeteri kadar pişirilmiş olmasına dikkat edin. 
Pastörize edilmemiş meyve ve sebze suları tüketmeyin.  

Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek besinler ve öneriler şu şekilde sıralanabilir:
Turunçgiller: Turunçgillerde bulunan C vitamini bağışıklık sistemini geliştirmeye yardımcı olur ve
enfeksiyonlarla savaşan beyaz kan hücrelerinin yapımını artırır. En yaygın turunçgiller; greyfurt, portakal,
limon, mandalina ve misket limonudur.

Brokoli: A, C ve E vitamini kaynağıdır.
Sarımsak: Taze, çiğ sarımsak anti bakteriyel ve antiviral özelliklere sahiptir.
Zencefil: Boğaz ağrısını ve diğer enflamatuar hastalıkları azaltmaya yardımcı olur.
Zerdeçal: Anti-enflamatuar ve hastalık önleyicidir. Zerdeçalda doğal olarak bulunan kurkumin kan
şekerini dengelemeye yardımcıdır.
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Yeşil çay: Enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olan polifenol adı verilen antioksidan kaynağıdır.
Ay çekirdeği: Fosfor, magnezyum, B-6 ve E vitamini içerir. Ayrıca triptofan kaynağıdır. Triptofan vücut
tarafından doğal bir ruh hali dengeleyicisi kabul edilen serotonine dönüştürülür. Bu sayede, ay çekirdeği
kaygı ve stresle başa çıkmanıza yardımcı olabilir.
Et, balık, süt ve süt ürünleri, tahıl, sebze ve meyveler düzenli olarak tüketin. 
Düzenli ve yeterli uyumaya dikkat edin. 
Kesinlikle sigara kullanmayın. 
Aşırı alkol kullanımından kaçının. 
Düzenli olarak egzersiz yapın. 
İdeal kilonuzu korumaya dikkat edin.
Stresten uzak durmaya çalışın.  

Haftada 2 porsiyon balık tüketilmeli
Omega 3 yağ asitleri de bağışıklık sistemimizi güçlendirmede önemli rol oynar. Başta balık olmak üzere
semizotu ve cevizde de bulunur. Balık tüketiminiz ızgara veya fırında olmalı. Haftada 2 porsiyon öneriyoruz.
Tüketemiyorsanız balık yağı kapsüllerini doktor veya diyetisyeninize danışarak tüketebilirsiniz.
Zerdeçal tüketimi bağışıklık sistemini harekete geçirir
Zerdeçal son zamanlarda üzerinde en çok çalışma yapılan bitkilerden biri. Bağışıklık sistemini harekete
geçirdiğini biliyoruz. Baharat olarak karabiberle birlikte çorbalarınızda kullanabilirsiniz. Zerdeçal,
zencefil içeren şekersiz pastillerden de yararlanabilirsiniz.
Yağlı tohumlar beslenme düzenine eklenmeli
Yağlı tohumlardan ceviz, fındık ve badem E vitamini, bitkisel yağ asidi ve çeşitli mineral içeriği bakımından
faydalı. Yağ çeşidi olarak özellikle zeytinyağı, hindistan cevizi yağı, avokado yağları güçlü antioksidanlardır.

D vitaminine dikkat edilmeli
D vitamini düzeylerinizi arttırmak için güneşten yararlanın. Doktor önerisiyle gerekiyorsa takviyelerinizi
kullanın.

Bol su tüketilmeli
Bol su tüketimi vücuttaki toksinlerden arınmak ve metabolizmayı canlandırmak için önemli.

Tüketimi Sınırlandırılması Gereken Yiyecek ve İçecekler
Bu dönemde tüketilmesi sınırlandırılması gereken yiyecek ve içecekler; kan şekerini hızla yükselten
şeker ve şekerli yiyecek ve içecekler, beyaz ekmek de dâhil hamur işi ürünler, işlenmiş et ürünleri, aşırı
tuz içeren besinlerdir (hazır soslar, cips gibi tuzlu ürünler, patlamış mısır, tuzlu kurabiyeler, vb.). Enerji
içeriği yüksek alkollü içeceklerin de vitamin, mineral emilimini olumsuz etkileyebildiği ve uyku
problemlerine yola açabildiği için tüketimi mümkün olduğunca sınırlı olmalıdır. Alkol tüketiminin koron
virüs enfeksiyonunu önlediğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığı gibi, içinde etil alkol yerine metil
alkol bulunan sahte içkiler de çok ciddi zehirlenmelere yol açabilmektedir.

Kontrollü sosyal hayat döneminde dikkat gerektiren davranışlar bizleri bekliyor. Tek yanlış davranış tüm
çevremizi etkilemektedir. Bu süreç boyunca ve ara ara planlanması beklenen sokağa çıkma kısıtlamaları
alınması gereken çok ciddi önlemlerin başında geliyor, bu dönemlerde insanlar evde hareketsiz
kaldığından ek olarak fazla besin tükettiğinden dolayı kilo almaları mümkün. Ben kendi adıma bu süreçte
danışanlarım ile online olarak çalışmaya devam ettim. Bu süreçte  her insan online olarak aynı
motivasyonu sağlayamayabiliyor ve bağışıklık sitemini güçlü tutmak için kilo alımını kontrol altına
almamız gerekmektedir. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından yayınlanan yeni bir rapor,
yaşlı yetişkinlerin ve obezite dahil olmak üzere ciddi hastalıkları olan herhangi bir yaştaki kişilerin
Covid-19'dan kaynaklanan ciddi hastalık tablosu için daha yüksek risk altında olabileceğini göstermektedir
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* Kontrollü sosyal hayata geçiş döneminde diyetisyen-danışan görüşmeleri sosyal mesafe korunarak ve
gerekli tedbirler alınarak yapılması bu süreçte sağlık, sağlıklı beslenme adına faydalı olacağını
düşünüyorum.

Detaylı bilgilendirmeler ve fit tarifler için instagram adresinden takip edebilirsiniz.
https://instagram.com/diyetisyenmervekapudere?igshid=1dpqgxannikn6
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Ökkeş Şerefoğlu
Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı

Coronavirüs ailesinden bir zoonotik bir virüs Aralık 2019 sonlarında Çin'in Vuhan eyaletinde ilk kez tespit
edildi ve daha sonrasında tüm dünyayı etkileyen küresel salgına neden oldu. Halen devam etmekte olan
küresel salgının ne zaman sonlanacağı hakkında birçok tez olmasına karşın net bir tarih verilememektedir.
Sars-Cov-2 olarak adlandırılan virüsün yaptığı Covid-19 hastalığı hakkında halen birçok bilinmezlik
mevcut ve toplumları halen tehdit etmektedir.

Türk Kızılayı insanlığın zor zamanlarında hep yaraları saran bir kurumdur. Bu kapsamda üzerimize düşen
görevleri ve yapabileceklerimizi tespit ederek hızlı bir şekilde harekete geçtik. İlk etapta sosyo ekonomik
olarak durumları değişen insanları tespit ederek listeler oluşturduk ve bize ulaşan gıda ve giyim
yardımlarını gönüllülerimiz ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Vefa destek grupları içerisinde bize verilen
görevleri yerine getirdik. Devam eden süreçte yardımların sürdürülebilirliği için planlamalarımız
mevcuttur, ama beklentimiz ve umudumuz salgının hızının azalarak bitmesi ile vatandaşlarımızın normal
hayatlarına dönebilmesidir.

Türk Kızılayı olarak bir diğer görevimiz olan kan hizmetlerinin sağlanmasıdır. Hayat kurtaran bu hizmetin
de kesintiye uğramadan devam etmesi  gerekmektedir, bu nedenle salgın ile değişen  şartlara uyum
sağlayarak hizmet vermeye devam etmekteyiz.

Kurumsal olarak afet durumlarında ülke referansı olmuş Türk Kızılayı kan hizmetleri hususunda da
hazırlıklı idi. Salgın öncesinde 80 bin ünite kan stoğu mevcuttu ve bu stok sayesinde ilk vakanın
duyurulduğu 10 Mart tarihinden itibaren %80'ler oranında azalan bağış sayısına rağmen
hastanelerimizdeki ihtiyacı karşılayabildi. Mayıs ayının başlarında kritik stok seviyemizin altına 15 binlere
düşülmesi nedeni ile Genel Başkanımız Dr. Kerem KINIK'ın yaptığı çağrı geniş bir alanda icap görmüştür.
STK'lar, Siyasi Partilerimiz, Kurumlarımız ve vatandaşlarımız Kan Merkezimize gelerek kan bağışlarını
yapmışlardır, bu sayede stok seviyemiz 25 binlere yükselmiştir ama bu bağışların sürekliliği şartı devam
etmektedir.  Personelimizin kişisel koruyucu ekipmanı salgının ilk anından itibaren temin edilmiş ve kan
bağış salonlarımızdaki sedyelerin aralarındaki mesafeler arttırılarak hem çalışanlarımızın hem de
bağışçılarımızın sağlıkları korunmuştur. Kan Bağış alanlarımız sürekli olarak uygun kimyasallar ile
temizlenmektedir. Daha önce olduğu gibi bundan sonra da bağışçılarımız gönül rahatlığı ile kan bağışları
için kan bağış merkezlerine başvurabilirler.

Covid-19 hastalığı için birçok ilaç ve aşı araştırması devam etmektedir. Mevcutta başka hastalıklar için
kullanmakta olduğumuz ve bu hastalıkta da olumlu etkileri tespit edilen ilaçlar hali hazırda
kullanılmaktadır. Bu ilaçlardan ayrı olarak, immün plazma tedavisi hastalığa spesifik tek yöntem olarak
öne çıkmaktadır. Covid-19 nedeni ile tedavi olarak iyileşen kişilerin bağışlarından sağlanan bir vücut
sıvısı olan immün plazmanın temini hususunda da Türk Kızılayı kan merkezleri mevcut birikimi ve teknik
donanımı nedeni ile Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir. İyileşen insanların sayısı arttıkça daha
çok gönüllü bağışçımız olmakta ve bu sayede immün plazma için de stok oluşmaya başlayacaktır. Oluşan
stok ilerleyen dönemde salgının hızının artması halinde hayat kurtarıcı olacaktır. Şu ana kadar İlimizde
19 vatandaşımızdan immün plazma bağışı alınmış ve 20 ünite immün plazma hastanelerimize verilmiştir.
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Bu küresel salgından sonra hayatlarımızda çok ciddi değişiklikler oldu ve bu değişikliklerin bir kısmının
salgın tamamen bitse bile devam edeceği anlaşılmaktadır. Bu değişikliklerin bir kısmı can sıkıcı olsa da
bir kısmı güzel değişiklikler olacağını tahmin ediyorum.  Bunlara örnek olarak israfın azalması, daha
önce önemsemediğimiz şeylerin aslında ne kadar değerli olduğunun anlaşılması olabilir. Biz bundan
önce olduğu gibi her kötü duruma hazırlıklarımızı yapacağız ve gereklilik halinde şuanda olduğu gibi 
vatandaşlarımızın yine yanında olacağız.

Detaylı bilgilendirmelere sosyal medya sayfalarından ulaşabilirsiniz.
https://www.facebook.com/kizilay46/
https://instagram.com/genckizilay46?igshid=xmacgxjdpk1l
https://twitter.com/genckizilay46?s=08

https://www.facebook.com/kizilay46/
https://www.facebook.com/kizilay46/
https://instagram.com/genckizilay46?igshid=xmacgxjdpk1l
https://instagram.com/genckizilay46?igshid=xmacgxjdpk1l
https://twitter.com/genckizilay46?s=08
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Ecz. Ü. Betül Zabun Kenger
TOBB Kahramanmaraş GGK İcra Kurulu Üyesi

Covıd-19 ile mücadelede kaybettiğimiz tüm meslektaşlarımın ve eczane çalışanlarının anısına saygıyla…

Geçirdiğimiz pandemi süreci birçok zorluğu ve değişikliği beraberinde getirdi. Yeni yaşam tarzı, hayat
endişesi, ticari ve maddi kaygılar ve alışık olmadığımız stres faktörleri ani bir değişimle yaşamımıza
entegre oldu. Cismini göremediğimiz bir tehlikeye karşı korunmayı ve güvenli yaşam şekline ne kadar
çabuk entegre olabilirsek o kadar sağlıklı ve psikolojik olarak da rahat ve huzurlu olabileceğimizi
düşünmekteyim.

Pandemi sürecindeki tartışmasız en zorlu kısım ilaç ve basit tıbbi sarflara(maske, eldiven gibi) ulaşım
ve tedariği oldu. Normal şartlar altında yaklaşık bir milyona yakın sadece hasta ve temaslı sağlık
çalışanlarının kullandığı sarf malzemeleri şuan 80 milyonun kullanması zorunlu hale geldi. Haliyle
piyasadaki hazır ürünler ve üreticiler bu ihtiyaç patlamasına yetişemedi ve bozulan tedarik zincirine
ne yazık ki hızlı ve akılcı bir çözüm geliştirilemedi. Bunun yanı sıra ilaç sektöründe büyük çoğunluk dışa
bağımlı olmamız, yerel üretim piyasasının canlanmasının zorunlu olduğunu bir kez daha gösterdi.
Covıd-19 a özel bilinen bir tedavi hala bulunamamasına karşılık farklı endikasyonlarda kullanılan
ilaçların benzer tedavi protokolüne sahip olduğu ve tedaviye yardımcı olacağı belirlenerek hızlıca
kullanıma geçilmiştir. Virüsün yayılım hızıyla orantılı olarak ilaç tedariği büyük ölçüde sağlanmasına
rağmen ilk yayılım haftalarında ne yazık ki taşradaki şehirlere dağıtım da aksamalar olmuştu. Kısa bir
dönem de bunun önüne geçilerek il sağlık müdürlükleri koordinesinde ilaç ve hatta sarf stokları
oluşturuldu ve hastanelere talebe göre dağıtımına geçildi. 

Tüm Türkiyede Sağlık bakanlığının ve bilim kurulunun oluşturduğu tanı tedavi rehberiyle Covıd-19 ile
mücadele edilmektedir. Bu rehberin işleyişine göre hasta tanısı konulduktan sonra doktorun durum
değerlendirmesiyle evde veya hastanede bakılacağına karar verilir. Hastanede tedavi görecek hastalar
karantinaya alınır ve tüm ilaçları hastane eczanesinden temin edilerek hastaya ulaştırılır. Evde
karantinaya gönderilen tedavi hastalarının ise bilinen şartlardan farklı olarak kullanacağı tüm ilaçları
yine hastane eczanesinden temin edilip kullanacağı gün ve doz olarak kendisine teslim edilir. serbest
eczanelerden covıd-19 tedavisi için reçete karşılanmamaktadır. 

Sağlık bakanlığının dışarı çıkmayı azaltma politikası kapsamında 31 ağustosa kadar kronik hastalığı
bulunan bireylerin raporları uzatılıp serbest eczanelerden raporla alınmasına olanak sağlandı. 

Pandemide ön saflarda olan sağlık çalışanları da şüphesiz ki serbest eczaneler. Covıd-19 tanısı konmuş
eczacı ve eczane çalışanlarının bulunduğu eczaneler de karantinaya alınarak kapatılıyor ve tabi ki ticari
hayatın içindeki bu sağlık işletmeleri çalışan ve işletme giderleri ilaç tedariğindeki aksamalar ve ticari
hayattaki krizden etkilenerek hem maddi, hem de hastalarına hizmet verememenin sıkıntısıyla manevi
zorluklar yaşamaktadırlar.

Tedavi rehberinde kullanılan ilaçların koruyucu özelliği olduğu savıyla birçok insan etki ve yan etkilerini
düşünmeden ne yazık ki kullanmış kendilerine olan zararı bir yana ihtiyacı olan covıd-19 hastalarının
ilaca ulaşmasını da engellemiştir. Sağlık bakanlığının  düzenlemesiyle ilaç serbest piyasadan tamamen
çekilip hastane eczaneleri aracılığıyla sadece tanılı hastalara dağıtımı sağlanmıştır. Aynı şekilde
japonyadan henüz faz aşamasındaki etkinliği kanıtlanmış ilaç da sağlık bakanlığı aracılığıyla dağıtılmıştır,
ilacın serbest piyasaya çıkışı yoktur.
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Online alışverişin arttığı bugünlerde eczaneler birincil sağlık kuruluşları olarak normal düzenlerinde
çalışmaya devam etmektedirler. İlaca ulaşmanın yanı sıra gıda takviyelerine bağışıklık güçlendiricilere ve
dermokozmetiklere ulaşacağınız sağlık noktalarıdır ve bu ürünlerin üretimi ve satışı da kısmi olarak sağlık
bakanlığının denetimindedir. Eczanelerin e-ticaret satışları yasalarca yasaklandığı için internetten temin
edilen ürünlerin sahte olması ve hatta birçoğunun da ölümcül sağlık problemlerine yol açmaktadır.
Eczanelerin satış fiyatları yine bakanlık tarfından denetlenmekte ve kısıtlanmaktadır. Bu sebeple ürünlerin
eczane satış fiyatlarını da bir eczaneye danışmadan bilemezsiniz. Online alışverişin bugünlerde bize
getirdiği kolaylıkların yanı sıra bu tür sorunlardan etkilenmemeye de dikkat edelim.

Normal hasta sayısındaki düşüş tüm sağlık kuruluşlarını diğer sektörlerde de olduğu gibi ticari olarak
olumsuz etkilemiştir. Özel ve kamu hastanelerindeki çalışan maaşları hastane giderleri, serbest
eczanelerdeki satış ve reçete sayısının azalması ve eczacıların da covıd-19 a yakalnması ile çalışan
maaşları ve ilaç tedariğinde azalmalar, özel klinikler ve çalışanları bu süreçte gittikçe zora bir çoğu da
kapatma eşiğine gelmiştir. Dünya çapında Türkiyenin sağlık sektöründeki başarısı covıd-19 ile ispatlanmış
oldu. Ve bu sağlık sisteminin her bir parçası ayakta durmasıyla bu başarıyı sürdürebileceğimizi biliyoruz.
Bu sayede sağlık kuruluşlarına gereken itina saygı ve yatırımların da yapılması öncelikli hale gelmiştir.

Babamın bana öğütlediği çok güzel bir söz vardır ki sağlıkçı olmamı bu sözlerine borçluyum: 'dünyada
3 alanın tüm insanlık ölene kadar sonu gelmez; sağlık, gıda, hizmet!' demişti. 3 aylık süreçte bu sözün her
bir harfi kendini kanıtladı.Pandemiden sonraki yeni normalimizde de önceliklerimizi belirleyerek daha
temiz ve güvenle yaşamayı hayat standardı haline getireceğiz. Ve daha da anı yaşayarak bilinçli mutlu bir
nesil olacağımıza inanıyorum.

Sevgi ve sağlıkla kalın, iyi bayramlar!
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TOBB’a İletilen Talepler ve Sonuçları
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İsmail Nohutlu
TOBB Kahramanmaraş GGK Üyesi

Türkiye'de son yıllarda yaşanan gelişmelerin birçoğu iplik üreticilerini derinden etkilese de mart başında
Covid-19'un Avrupa ülkelerine sıçramasından sonra yaşanan ani duruş gibisini yaşamamıştı. Bu ani duruş
sanayimizin çok olumsuz etkilenebileceği iki durumla karşımızda; döviz kurlarındaki hareketlilik ve şirket
gelirlerinin neredeyse sıfırlanması.

İlk olarak sektörün hem ithalat hem de ihracat tarafında olması aslında döviz hareketliliğinden kısa sürede
çok olumsuz etkilenme potansiyelini barındırıyor. 2015 yılından beri bazen sıçramalarla bazen gevşemelerle
sanayicileri çok yordu. Ancak bu konuda daha da olumsuz etkilenmemek için birçok sanayici finans
stratejilerini ve hatta iş modelini dinamik bir şekilde değiştirerek bağışıklık kazanmışlardır. 

İkinci durum ise hiçbir şirketin hazırlıklı olmadığı satış ve tahsilatların bir hafta içinde tamamen durarak
uzun süreli durgunluğa girmesi. Tekstil sektörünü bir zincir olarak ele alırsak, hazır giyimden geriye doğru
bütün halkalar iptal olan siparişlerini kendinden bir önceki halkaya bir şekilde yansıtabildiler. Örneğin
siparişi iptal olan konfeksiyon işletmesi, kumaş tedariğini iptal edebildi, kumaş siparişi iptal olan boyahane
ve örme işletmeleri iplik tedariğini iptal edebildi ancak iplik siparişi iptal olan iplik sanayicisi pamuk
tedariğini maalesef iptal edemedi. Yani silsile halinde sondan başa gelen bu iptal dalgasında, tampon görevi
iplik sanayicisine kaldı. Görece daha güçlü finansman yapısıyla satın aldığı pamuğu ya da ürettiği ipliği
stoğuna çeken iplik sanayicileri bu dalganın daha da uzun sürmemesi umuduyla var gücüyle finans kaynağı
yaratmaya çalışmaktadır. Amerikan pamuk alımlarında vadeli akreditif seçeneği olan ve ABD kaynaklı olduğu
için yerli kaynakları zorlamayacak olan GSM kredilerini tekrar gündeme alan iplik sanayicileri ABD tarım
bakanlığını bu kredileri genişletmeye ikna edememişlerdir. Ayrıca ABD pamuğunda bulunan yüzde üç
oranında anti-dumping de olumsuz bir etkidir. 

Bizden önceki neslin bile hayatında yaşamadığı bu ilginç günleri yaşarken, en kısa zamanda bu sürecin
bitmesini sağlamak için canla başla çalışan sağlık bakanlığı ve sağlık sektörü çalışanlarını saygıyla anıyorum. 
En yakın zamanda normale dönmek dileğiyle…

Tekstil  Sektörü
İplik

Nipaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
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Eren Durası
TOBB Kahramanmaraş GGK İcra Kurulu Üyesi

Pandemi Sürecinde İplik Sektörü

Tüm dünyada yaşanan bu bilinmez tehdit ve beraberinde getirdikleri, elbette evlerimizi, günlük
yaşantılarımızı, alışkanlıklarımızı etkilediği gibi iş hayatlarımızı da etkiledi ve bir dizi önlemler
almamıza ve gelecek için değişiklikler yapmamıza yol açtı.

Aslında bu değişiklik dediğimiz durumun, otoritelerce gelecek yaşantımızın ipuçlarını barındırdığı
belirtilmektedir. 

Sürecin başlarında; herkes gibi tekstil sektöründe iplik üretimi yapan firmalar olarak belirsizlik sürecini
birebir yaşadık. Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı sipariş iptalleri ve vade ertelemeleri endişe yarattı ise de en
büyük soru işaretimiz firmalar için gelecek arz eden çalışanlarımızın sağlıklarını nasıl
koruyabileceğimizdi. Dünya virüsü tanırken geçen bu süreçte öğrenilen ve alınan önlemler ile çarklar
yavaş yavaş dönmeye başlamış ve sektörümüz ülkece çok ihtiyacımız olan dinamiklere temkinli de olsa
start vermiştir.  

İhtiyacımız olan, ülke olarak bir olup elimizde var olanı kuvvetlendirmemizdir. Bunun için de her bireye
ve destek mekanizmasına ihtiyacımız vardır. Yapılan ama daha fazlasının yapılması gerektiği durumlar
ivedi olarak dikkate alınmalıdır. İç üreticinin ne olursa olsun korunması ve bu zorlu süreçte sektörün
ihtiyacı olan finansal bolluğun yaratılması gerekmektedir. Yurtdışındaki alım ağlarının bir an önce tekrar
alım faaliyetlerine geçmesi için ticari ilişkiler sağlanmalı ve ülkemizde Covid-19'a karşı verilen mücadele
ve başarı da empoze edilerek güven ortamı sağlanması gereklidir. 

Tabii ki bütün bu faydaları yaratırken aslında yaşadığımız büyük tecrübeyi de unutmamak gerekir diye
düşünüyorum. Dünyanın içinde bulunduğu dijital dönüşümün ve bunun getirdiği gerekliliklerin de gelecek
için anahtar olduğunu unutmayarak gerekli değişimleri sağlamalı ve geriden adım atarak değil ileriye
zıplayarak herkesten daha çok yol kat etmeliyiz.
Saygılarımla…

Tekstil Sektörü
İplik
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Faruk Narlı
TOBB Kahramanmaraş GGK Üyesi

Tekstil Sektörü
İplik ve Geri Dönüşüm

Pandemi Sürecinde Tekstil

2019 yılı sonunda Çin'de ortaya çıkan Covid-19 virüsünden dolayı Çin tekstilinin devre dışı kalması, Türk
tekstilini ümitlendirmiş ve 2020 yılına kapasitesini doldurarak iyi bir giriş yapmıştı. Ancak virüsün Çin
dışına hızlı çıkması başta Avrupa ve diğer dünya pazarlarına sıçraması ile önce dış pazarda hızlıca
sipariş iptalleri gelmeye başlamış, akabinde ise başta İtalya olmak üzere ödeme gelmemeye başlamıştı.
Virüsün Türkiye'de de görülmesiyle perakende mağazacılık büyük hasar almaya başlamış ve buna
paralel içeride de sipariş kaybeden sektörde tam kapasite ile girdiği 2020 yılının daha ilk aylarında önce
kapasite düşmüş akabinde sipariş iptalleri ve yeni sipariş alamama durumları yaşanmaya başlamıştır.
Böylece iş yeri kapatma sürecine girmiştir.

Sektör 2020 mayıs başlarında tekrar çok yavaş bir haraketliliğe girmiş olsa da sokağa çıkma yasakları,
virüsün çalışan sağlığı ve psikolojisi üzerindeki etkisi, Avrupa pazarının hâlâ açılmaması vs. sebeplerden
dolayı henüz toparlanamamıştır.

Ümit ediyoruz ki haziranın birinci haftasından itibaren açılmaya başlayan iş yerleri Avrupa'dan talep
görür ve ikinci bir virüs dalgasına yenik düşmeden yavaş da olsa kapasitelerini kullanarak maddi hasar
almadan 2021'yi görür. 

Tekstilin insanoğlunun 3 temel ihtiyacından biri olması hasebi ile illaki önümüzdeki yılda/yıllarda talep
görecektir. Ancak moda ve perakende alıcı psikolojisinin nasıl olacağını yaşayıp göreceğiz.

Umarız 1 Haziran'dan itibaren sektörde çarklar yeniden dönmeye başlar ve ivmelenerek bizi 2021 yılına
götürür. 2021 yılı da eski günlerimizden daha iyi olur...
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Burak Orhan Arifioğlu
TOBB Kahramanmaraş GGK İcra Kurulu Üyesi

Tekstil Sektörü
Teknik Tekstil

Pandemi Döneminde Teknik Tekstilin Yeri

Salgınlar tarih boyunca köklü değişikliklere sebep olmuştur. Covid-19 için de bu farklı olmayacaktır.
Dışarı çıkarken maskeyi unutmamak, dezenfektan kullanmak gibi davranışların refleks hâlini aldığını
düşünürsek artık bu ahvali kanıksadık bile diyebiliriz.

 Değişikliklerin yansıyacağı sektörlerden birisi de tekstil olacaktır. Tekstil, insanların egoları ile beslenen
bir sektör. Şık giyinmek, evini dizayn etmek insanların kendi için olduğu kadar, beğenilmek için de yaptığı
bir eylemdir. Aylardır dünyayla teması sınırlanmış insanların bir kısmının salgın bitmeye doğru ve hatta
şu an bile tepkisel olarak alışverişe başvurması olası. Ama bir yandan da son 10 yıldır çok gelişen “Hızlı
Moda” akımına kapılmış fazlaca insan bu süreçte harcamalarını gözden geçirip tüketimini kısacak. Etkiyi
toplama vurduğumuzda tekstil tüketimi düşecektir. 

 Teknik tekstil bu durumda şirketlerin daha çok yöneldiği bir alan olabilir. İnsanlar daha az harcayacakları
için, eskisi gibi hızlı moda trendlerine uymak yerine, daha az ama daha doğru ve nitelikli ürünü almak
isteyeceklerdir. Markaların anti-bakteriyel, anti-viral ve hatta anti- alerjik ürünlere daha çok rağbet
ettiğini görmemiz olası. Ev tekstilinde de yine daha nitelikli ürünlere rağbet görebiliriz.  Özellikle pandemi
ilanından sonra, evine gelen insanların hemen kıyafetlerini değişmesi ve izole etmeleri, eşyalarını
dezenfekte etmeleri gibi eylemlerin anısı çok taze. Bu insanlara ister istemez “bu işin bir kolayı olmalı”
 diye düşündürüyor. Hijyenik ürünleri, konforla insanlara sunabilen markalar bu sürecin kazananı
olacaktır. İnsanlar bir süre seyahat hâlindeyken bile kendi havlularından kendi yastık yüzlerine kadar
birçok ürünü yanlarında taşımak isteyebilirler.  

 Covid-19 maalesef Kahramanmaraş'ın lokomotifi olan tekstili kaçınılmaz olarak etkiledi. Maalesef daha
da etkileme ihtimali var. Bu süreci en az zararla kapatmamız dileğiyle. 
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Mehmet Ongun
TOBB Kahramanmaraş GGK  Üyesi

Tekstil Sektörü
Boya / Kasar

Pandemi Sürecinde Tekstil Boya Sektörü

Öncelikle herkese sağlıklı günler dilerim. Örme kumaş boyama sektöründe pandemi dönemi
yaşadıklarımızı aktaracağım. İç pazar ve yurtdışında perakende giyim mağazalarının kapatılmasıyla
birlikte siparişlerimiz durduruldu. Bu sebeple üretimi durdurduk. Alacaklarımızın tahsili çok gecikti,
hatta önceden alınmış çeklerde ötelenmeler istendi. Müşterilerimizin ve birçok konfeksiyon
üreticilerinin elinde çok büyük adetlerde ürünler kaldı. Bu sebeple ödeme dengelerinin düzelmesinin
uzun süre alabileceğini düşünüyorum. Ocak ve şubat aylarında Çin'deki salgından dolayı boyahane
işletmeleri olarak tedarik sorunu yaşamamak için boya ve benzeri ürünlerden ciddi stoklar yaptık.
Bu da işletmelere ayrı bir finansal yük getirdi. Birçok ülkede normalleşme başlamasıyla hem yeni hem
de eski siparişler sorulmaya başladı. Temmuz ayında işlerimizin hızlanacağını düşünüyorum. Pandemi
öncesindeki hızlılığa geçişimizin altı ayı bulacağını düşünüyorum.

Karboy&Nevres
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Ali Rıza Zabun
TOBB Kahramanmaraş GGK  İcra Kurulu Üyesi

Tekstil Sektörü
Dokuma

Dünya Gündemi:

Covid-19. Gündemin birden çok başlığı var malum hayatımızın her noktasına tesir etti. Başta sağlığımız,
yakınlarımız, ekonomi, iş sıkıntısı, geçim kaygısı, alacak-borç döngüsü, günlük rutinlerimiz, sosyal
ilişkimiz saymakla bitmez kısaca özetleyecek olursak özgürlüğümüzü tümüyle kısıtladı. Dokuma-tekstil
sektörüne baktığımızda  özellikle Ocak ayının başlarında Çin'de hastalığın yayılmasıyla hissedilir şekilde
talep artışı yaşandı. Geçmiş yıllar incelendiğinde 2 katından daha fazla talep oluştuğu görüldü. Talebin
artması satışta yıllardır düşük seyreden fiyatların yerine gelmesini sağladı diye yorumlarken Çin'de
ortaya çıkan bu salgının Dünya'ya ve ülkemize yayılma endişesi düşünmek istemesek de vardı ve
maalesef salgın önce Avrupa'ya sonra ülkemize sıçradı . Dünya'da gerçekleşen hem yaşam belirsizliği
hem de ekonomik belirsizlik birçok sektörde negatif havanın oluşmasına neden olduğu gibi tekstil
sektörünü de zora soktu. Çoğunluğu Avrupa'dan gelen siparişlerin bir kısmı iptal edilirken bir kısım
müşteriler süre belirtemeksizin  siparişleri askıya aldılar. Tabi siparişlerdeki belirsizlik yurtiçi ve
yurtdışından gelen ödemelere de yansıdı. Şirketlerin borç ve alacak dengesini sarsan tahsilat sıkıntısının
giderilmesi ve borçların ödenmesinin önünü açmak amacıyla özellikle kamu bankalarının düşük faizli
kgf kredileri bu dönemde nefes oldu. Bu krediler kısa vadede çözüm sağlasa da Dünya'da devam eden
belirsizlik uzun vadede yeni sıkıntılar getirebilir endişesi maalesef devam etmekte. Tekstil sektörünün
kaderi haline gelen vadeli satışlar oturmuş düzenin uyumunda ayakta durmaya çalışırken salgının
belirsizliği vadeleri mevcut düzenin daha da ilerisine taşıdı. Kimi firmalar vadesi gelen borcunu 2 ay ile
1 yıl arasında daha geç ödeyebileceğini belirtirken, kimi firmalar vadesi dolan borç için cevap veremez
duruma geldi. Tabi bu firmalar arasında, borcu ödeyebilecek durumda olup kendini sağlama almak için
borcu bekletip, parayı elinde tutmak isteyen kötü niyetli firmalar da yok değil. Bunun yanında salgın
öncesinde talepte yaşanan yoğunluk, firmaların hammade alımını arttırmak durumunda bırakmıştı ve
bağlantılar yapılmıştı tam da bu esnada salgının hayatı durduracak noktaya getirmesi firmaların stoklu
ve borçlu yakalanmasına sebep oldu. Bir tarafta tahsilat sıkıntısı bir tarafta ödenecek olan borç ve
üretimin neredeyse tamamen durma noktasına gelmesi birçok sektör için olduğu gibi dokuma sektörünü
de sıkıntılı bir döneme soktu. Dünya genelinde mağazaların ve alışveriş merkezlerinin kapanması,
insanların giyim düşenemez hale gelmesiyle düşen talepler online satışlarla üretimi %20 seviyesinde
devam ettirmekte.  Ancak bu yüzde 20 leri bulan düşük kapasiteyle çalışma devletin hem işçi
çıkarılmasının önüne geçmek hem de işverene destek olmak için sağlamış olduğu kısa çalışma
ödeneğine rağmen maliyetleri karşılamamakta, şirketlerin borç yükünün üstüne bir de zarar olarak
binmektedir. Sürecin başlagıcı itibari ile bugün gelinen noktada salgının düşüş eğilimi herkes için bir
umut ışığı olmuş durumda. Eski yaşantımıza tam olarak dönemesek de normalleşme süreci ile yavaş
yavaş iyi günlere dönülmeye başlandı. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Ramazan bayramı
sonrasında eskiye göre çok az da olsa yurtdışından sorguların gelmeye başlaması ve 1 Haziran'dan
sonra Avrupa'nın birçok ülkesine de eş zamanlı olarak bir takım serbestlikler sağlanmaya başlanacak
olması bir anda olmasa da zamanla piyasaların yeniden hareketlenmesi için ciddi bir öngörü oluşturuyor.
Dünya genelinde salgının ilk başladığı ülke olan Çin'in salgını geç bildirmiş olması ve gerekli tedbirlerin
alınmasında Dünya'yı riske attığı yönündeki suçlamalar ve yaptırım düşüncesi, sanayi üretiminde
Türkiye'nin ucuz alternatifi olan Çin'de ki siparişlerin Türkiye'ye kayabileceği yönünde bir izlenim
oluşturmuş durumda. Medyada da sürekli bahsedilen 2. dalga bir salgın olmaması için tedbirli ve bilinçli
davranırsak beklentiler Eylül ayından itbaren riskin sıfıra yaklaşması ve işlerin de yeniden hareket
kazanması yönünde. Bu zor süreci en az kayıpla atlatıp, daha güzel ve sağlıklı günlerde buluşmak
ümidiyle. 
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Cem Sezal
TOBB Kahramanmaraş GGK  Üyesi

Tekstil Sektörü
Dokuma

Pandemi Sürecinde Dokuma Sektörü

Dünyada yaşanan virüs salgınının dokuma sektörüne etkileri çok ciddi derecede sıkıntı yaratmıştır.
Sipariş sistemi ile çalışıp, stok üretim yapıp koymayan firmalarımız (boyahaneler, konfeksiyon atölyeleri,
mağazalar ve markalar) satış sonrası sevk talebinde bulunamadığı için hem iç piyasa hem ihracattan
oluşan satışlar durmuştur. Fabrikalar açıldıktan sonra işleyişin hızlı olması için mevcut siparişini sevke
hazır hâle getirmiştir. Bankaların yardımı ile mevcut kredilerin vadesinin uzun döneme yayılması
ekonomik sıkıntıyı bir nebze azaltmış olacaktır. Karşılıksız çek senet, gelemeyen ödemelerle birlikte
toparlanması biraz uzun sürecek bir döneme gireceğiz gibi gözüküyor. Teşvikler bölge bazlı değil,
üretim bazlı olarak çıkarılmalıdır. Üretim olmayan ya da üretimi duran bir ülke ekonomik krizi sürekli
yaşayacaktır.
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Mehmet Toprak
TOBB Kahramanmaraş GGK  Üyesi

Tekstil Sektörü
Boya

Pandemi Dönemi ve Sonrasında Tekstil Boyahane Sektörü
 
Dünya çapında etkisini sürdüren ve küresel olarak ekonomiyi olumsuz etkileyen Corona virüsün tekstil
sektörü üzerinde de etkileri olmuştur. Karantina önlemleri, perakende giyim mağazalarının kapatılması
ve ekonomik olarak insanların harcamasının azalması nedeniyle giyim talebinde de buna bağlı olarak
azalma görülmüştür. Bu durum, tekstil sektörüne üretim yapan firmaların kapasitelerini düşürmesine,
bir süre üretiminin durmasına neden olmuştur.  Hammadde tedarikinde de yaşanan sıkıntılara bağlı
olarak; hammadde maliyetlerinin de artması ile tekstil firmalarını zor durumda bırakmıştır. Birçok ülke
ile sınırların kapatılması, ulaşım sektörünün hareketliliğinin kısıtlanması ve müşterilerin de piyasada
olmaması sebebi ile ticari satışlar oldukça azalmıştır. Tekstil boyahane sektörü, pandeminin etkisinin
azalması ile normalleşmeye dönülmesi doğrultusunda tekrar üretimlerini artırma noktasına gelecektir.
Pandemi etkisi ile yavaşlayan nakit akışı dolayısıyla firmaların ödeme dengesinde de sıkıntılar
yaşanmıştır. Bu noktada, devletimizin küçük esnaf ve orta büyüklükteki işletmelere gereken desteği
sağlayarak, ekonominin çarklarının dönmesi sağlanmalıdır. Ticaret devam etmediği ve satışlar istenilen
noktaya gelmediği sürece, her ne kadar üretim yapılsa da stoklar artacaktır. Bu durumun, elbette
firmaların ödeme dengesine yansıması olacak ve ekonomisini zora sokacaktır. Dünyada ham madde
tedariki ve üretimi konusunda Çin en önemli ihracat oranlarına sahip ülkedir. Türkiye, jeopolitik konumu
açısından da Çin'e göre daha avantajlı olduğu için, global ölçekteki birçok firma, üretimini Türkiye'ye
kaydıracaktır. Pandemi sonrası Çin'de yaşanan tedarik sıkıntısından dolayı, Türkiye'nin bir üretim üssü
hâline gelmesi beklenmektedir. 

Net Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti.
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Osman Arıkan
TOBB Kahramanmaraş GGK  Üyesi

Tekstil Sektörü
İplik / Örgü / Boya

Süreç ilerledikçe, yenilik moda için ilerlemenin tek yolu olacaktır. Yaratıcı ve eleştirel düşünmenin
tedarik zinciri boyunca tüm noktalara yayılması gerekecektir. Ürünlerin senenin ilk yarısında sonraki
sezona bırakılması nedeniyle bir sezon atlanmış olacak ve böylelikle dünyada ilk kez mevcut sezonla
piyasadaki ürünler aynı mevsime ait olmuş olacak. Bu nedenle moda döngüsü ve sezon dönemlerinin
yeninden ele alınması gerekebilecektir.
 
Markaların ve perakendecilerin pazara giriş süreçlerinde 3D numune ve sanal üretim onayı gibi etkinlikleri
kanıtlanmış süreçleri benimsemekten başka çok az seçeneği vardır. 

Firmaların normal üretim süreçlerini yeniden ele alıp yakından tedarik ve kapsül koleksiyon üretimi için
yeni yöntemlerini değerlendirmesi gittikçe artan bir alternatif olarak ortaya çıkmaktadır.
Bununla birlikte tüketicilerin aşırı tüketimi terk etmesi ve sorumsuz iş uygulamalarının daha az kabul
edilebilir olmasıyla birlikte sürdürülebilirlik bir işi daha değerli kılmak için öne çıkan yeni yollardan biri
olacaktır.
 
Yeni yasaklara ayak uydurmak, pandeminin yıkıcı etkilerini azaltmak, ekonomideki ve tüketici
davranışlarındaki değişime adapte olabilmek için firmaların tedarik zincirinde yeni araçlar ve stratejiler
geliştirmeleri gerekmektedir. Moda sektöründeki aktörlerin her şey bittikten sonra yeni bir düzene
geçebilmeleri için sektörel tüm yeniliklerden faydalanmaları ve organizasyonlarında radikal ve sürekliliği
olan değişiklikler yapmaları gerekmektedir. 
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Koray Kanbur
TOBB Kahramanmaraş GGK  Üyesi Süt ve Süt Ürünleri 

Pandemi Sürecinde MADO

Covid-19 pandemisi maalesef tüm dünyada hissedilen ve hemen hemen toplumun tüm kesimini olumsuz
etkileyen bir süreç hâline geldi.

Toplumun hem sosyal hem ekonomik hem de psikolojik olarak etkilendiği bu süreç; tüm kurum, kuruluş
ve özel işletmeleri de derinden etkiledi. Gıda endüstrisi de etkilenen sektörlerin ilk sıralarında yerini aldı.
Tüm dünya ülkeleri bu süreçte virüs yayılımını yavaşlatmak amacı ile restoran ve pastanelerin geçici bir
süreliğine kapatılması, işletmelerin bundan sonraki süreçte daha sıkı önlemler alarak kişilerin
korunması ve sosyal mesafeye dikkat etmesi konusunda önlemler aldı.

MADO ailesi olarak bu süreçten bizler de etkilendik fakat devletimizin de desteği ile diğer tüm firmalar
gibi süreci en iyi şekilde yönetmeye çalıştık. Öncelikli olarak çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığı
için gerekli tüm hijyen tedbirlerini uyguladık. Özellikle sosyal mesafenin korunması için her türlü önlemi
aldık. Müşterilerimizin mağduriyetini önlemek amacıyla paket servis ile satışına devam etmek isteyen
şubelerimizin yanında olarak ve hijyen kurallarını titizlik ile uygulayarak ürünlerimizi tüketicilerimizle
buluşturduk. Bu süreci bayilerimiz ile en az zararla atlatmak adına en önemli gündem konusu olan
ödemeler konusunda erteleme yaparak bayilerimizin yanında olmaya çalıştık. İlerleyen süreçte
bayilerimize destek olmaya ve onların yanında olmaya devam edeceğiz. Tabii ki en zor zamanlarımızda
devletimizin yanımızda olmasının da hepimiz için çok önemli olduğunun altını bir kez daha çizmek
istiyorum.

Türk halkı olarak bu sürecin hep birlikte üstesinden geleceğimize inancım sonsuz. 

Bu süreçte destek olan başta tüm sağlık çalışanlarımıza, Sağlık Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza ve tüm
çalışanlarımıza bizleri yalnız bırakmadıkları için ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.
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Mehmet Özşerbetçi
TOBB Kahramanmaraş GGK  İcra Kurulu Üyesi

Gıda Sektörü
Biber

Pandemi Döneminin Maraş Biberine Etkisi

2019 Kasım ayında ortaya çıkıp dünyanın bütün coğrafyasına yayılan Corona virüsü (Covid-19); sağlık,
ekonomi ve sosyal bakımlardan olduğu gibi gıda sektörünü de etkilemiştir. Kahramanmaraş ekonomisinin
lokomotiflerinden biri olan ve tadı, kokusu, aroması, acılığı, rengiyle coğrafî işaretle tescillenmiş olan
Maraş biberi de bu etkiden nasibini almıştır.

Dünya Sağlık örgütü tarafından “pandemi dönemi” olarak ilan edilen bu süreçte ülkemizde bilim
kurulunun aldığı tavsiyelerle kafe, lokanta, AVM, kapalı çarşı gibi işletmelerin açık tutulan zaman ve
müşteri kapasitesi bakımından kısıtlanması; ulaşımın, ithalatın ve ihracatın kısıtlanması
Kahramanmaraş biber ve baharat üreticilerini yüksek oranda etkilemiş ve ticaret hacmini düşürmüştür. 
Alınan tedbirler doğrultusunda kalabalık ortamları tercih etmemeleri ve evlerinden yalnızca acil
ihtiyaçları için dışarıya çıkmalarından dolayı tüketicinin bu dönemde alışveriş tercihleri de değişmiştir.
Daha önce dokunarak, koklayarak, tadarak satın aldıkları ürünleri artık e-ticaret platformu üzerinden
temin etme eğiliminde olduklarını görüyorum. Bu da biber ve baharat sektörünün e-ticarete yönelik
olarak daha fazla proje üretmesi ve yatırım yapması gerektiğini göstermektedir. 

Pandemi, sosyal hayatımızı olduğu gibi ticaret kültürümüzü de yeniden şekillendirmekte, bu bağlamda
ticari işletmelerde ve sokaklarda, pazarlarda artık açık ürünlerin pazarlanması tarihe karışacaktır. Bu
durum sağlık bakımından daha hijyenik olan, kapalı, kaliteli ambalajların yaygınlaşmasını ve tüketicinin
ambalajlı ürünleri tercih etmesini sağlayacaktır.

Pandemi dönemi sonrasında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ama alacağımız tedbirlerle ve Maraş biberi
sayesinde ağzımızın tadı hiçbir zaman bozulmayacaktır. 
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Emre Dertli
TOBB Kahramanmaraş GGK   Üyesi

Toptan Perakende Sektörü

Pandemi Döneminde Ambalajlı Gıda Sektörü

Corona virüs salgını, tüm canlıların sağlığının birbirleriyle bağlantılı ve bir bütün olduğunu bize tekrar
hatırlattı. Başlarda küresel bir sağlık sorunu olarak görülen COVID-19, artık ekonomik, sosyal ve siyasi
boyutlarıyla daha çok konuşulur hâle gelmiş bulunmakta. Zira salgının etkilerini tüm gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkeler olmak üzere yaşayarak deneyimliyoruz. 

Pandemi süreciyle birlikte her sektörde olduğu gibi gıda ve ambalaj sektöründe de birtakım değişim ve
gelişimler gerçekleşti. Gıda sektörünün bazı alanlarında kapasite düşüşü söz konusuyken ambalajlı
ürünlerin tüketiminde bariz bir artışın olduğu gözlenmekte.

Bu özel durumun yaşandığı bugünlerde hijyen en etkili korunma yöntemi hâline gelmiştir. Corona virüsle
sarsılan dünyada insan sağlığı için ambalajlı ürünler olmazsa olmaz niteliğindedir. İnsan sağlığını
çevresel risklerden uzak tutan ve koruyan ambalajlı gıda ürünlerinin önemi böyle dönemlerde bir kez
daha ortaya çıkmıştır.
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Ali Eken
TOBB Kahramanmaraş GGK  Üyesi

Demir Çelik Sektörü

Covıd-19 Karşısında Demir & Çelik

Baharın gelişi, demir ve çeliğe şekil verip estetiğe dönüştüren zanaatkârlar için hep yılın başladığının
habercisi olmuştur. Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Corona virüs salgını ne yazık ki
işlerimizin ivmelenmeye başladığı aynı zaman kesrine denk gelmiştir. Başlarda piyasalara hâkim olan
belirsizlik ve panik havası, ilgili bakanlıklarımız ve Bilim Kurulu tarafından gerekli tüm tedbirlerin
zamanında alınması ve uygulanması ile büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. Lakin ihracat yaptığımız
ülkelerde bu süreç o kadar da iyi ilerlemedi ve iç piyasa için ayrılan stokların şişmesine neden oldu.
Fiyatların düşmesi için bu etken kendini gösterirken, küresel olarak artan hurda ve cevher fiyatları,
kurdaki bariz yükseliş ile nihai tüketiciye ulaşacak olan ürün fiyatının aynı seviyede kalmasına neden
oldu. Tüm bu veriler ışığında bugün demir çelik piyasalarındaki hareketliliği ve ivmeyi izlediğimizde
aslında mevsim normallerinin çok da altında olmadığımızı söyleyebilirim. Takip eden aylarda ertelenen
yatırım kararlarının ivedilikle uygulamaya geçeceğini, normalleşme sürecinin hızla daha iyiye
gideceğini düşünüyorum. Zira ülke olarak her şeyin üstesinden gelmiş bir millet olarak bu durumun
yine birlik ve beraberlikle üretmeye ve çalışmaya ara vermeden aşılacağını düşünüyorum.
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Plastik Sektörü

Pandemi Sürecinde Plastik Sektörü

Ocak 2020'de Çin'de başlayarak tüm dünyayı hızla etkisi altına almış olan Covid-19'un, hayatın hemen
her noktasında gerçekleştirmiş olduğu değişikler elbette ki iş hayatında da aynı radikal etkilerini
gösterdi. 

Plastik sektörü de diğer tüm sektörlerde olduğu gibi bu pandeminin etkilerinden payını aldı. Otomotiv,
mutfak eşyaları, bahçe mobilyaları, inşaat, beyaz eşya, kablo üretimi gibi sektörlerde yaşanan düşüşler,
bu sektörlere yönelik plastik üretimini de olumsuz olarak etkiledi. 

Buna karşın; gıda, ilaç ve medikal ürünler için üretilen plastik ambalaj sektörlerinde yükselişler yaşandı.
Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da tek kullanımlık plastiklere talep yeniden artışa geçti. Belçika'da
plastik sektörünün tümü; Fransa, Almanya, Portekiz, İspanya ve İtalya'da ise sektörün bazı kolları 'hayati
öneme sahip' sektör olarak sınıflandırıldı ve pandeminin Avrupa'da yayılmaya başladığı ilk tarihler de
dahil olmak üzere, 'hayati öneme sahip' sıfatını alan plastik ürünlerini taşıyan vasıtalara sınırlarda,
limanlarda ve gümrüklerde kolaylıklar sağlandı. Hükûmetlerce yapılan bu tanımlama, tedarik zincirinin
devamı açısından olduğu gibi plastiklere bakışın değişmesi anlamında da önem gösteriyor. Ayrıca hem
ülkemizde hem de tüm dünyadaki sağlık çalışanlarının bu zor dönemde verdiği büyük mücadele
sırasında; kullanmakta oldukları maske, koruyucu tulum, siperlik gibi hemen hemen tüm koruyucu
ekipmanların plastikten imal edilmiş olması, tüm dünyada plastiklerin önemine dikkat çekmektedir. 
Avrupa ülkelerinde kısıtlamaların gevşetilmeye başlaması ile plastik sektöründe yavaş yavaş talebin
arttığı görülüyor fakat olumsuz etkilenen plastik üretim kollarında eski günlere dönüşün kolay
olmayacağı kesin. 

                                                               
Özdal Tekstil ve Çuval San. Tic. A.Ş. 

Yönetim Kurulu Üyesi
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Kağıt Sektörü

Türkiye İçin Şafak Karanlık Değil

Çok değil, 3-4 ay kadar önce konuşuyorduk, Çin'de yaşanan virüs salgını bizler gibi batı coğrafyasına
yakın ülkelerin işine gelecek diye, hatırlarsınız. İlk olarak İtalya'ya salgın sıçradığında bu beklentimizle
ilgili ilk soru işareti kafalarda oluştu ve ardından 11 Mart'ta ülkemize ulaşan salgın, ekonomik
çıkarlarımızla ilgili düşüncelerimizi adeta rafa kaldırdı ve başımızın çaresine bakar hâle geldik.
***
Diğer tüm ülkeler gibi ülkemizde de hem sağlık kriziyle hem de ekonomik krizle yoğun bir mücadele
hâlindeyiz. Sağlık tarafında, aldığımız önlemler ve daha önceki yaptığımız sağlık yatırımlarının gününü
görmemiz sayesinde birçok ülkeye göre problemi iyi yönetir bir hâldeyiz. Ekonomi tarafında ise aynı
başarıyı sergilediğimiz söylenemez. Özellikle bu krizin yüksek dış borç ödeme dönemine rastlamış
olması, hem şirketler hem de devlet bütçesi olarak büyük bir nakit dengesizliğine sebep oldu. 
***
Bununla birlikte gelecek dönemlerde ülke ekonomimiz açısından şafak pek de karanlık değil. Yazının
başında Çin'den Türkiye'ye kayacak bir kısım üretimle ilgili yazdıklarımın sonuna “iptal oldu” yerine “
rafa kaldırdık” dememin sebebi, hâlâ ülkemizin bu krizi fırsata çevirecek potansiyeli olmasıdır.
***
Dünya üzerindeki tüm malların %40'ını üreten, dünyada üretilen tüm pamuğun %30'unu işleyen, dünya
petrolünün %15'ini, enerjisinin de %14'ünü kullanan dev bir ekonomiydi Çin. Geçmiş zaman kullanıyorum
çünkü Çin, bu krizde oldukça fazla sorgulandı ve birçok ülkenin tepkisini çekti. Çin'de uygulanan üretim
durdurma kararları, batılı üreticilerin ara mal tedariğine darbe vurdu ve neticesinde batılı üreticiler de
tesislerini durdurmak zorunda kaldı. 
***
Birçok öngörüye göre, batılı global markalar Çin'de gerçekleştirdikleri fason üretimi başka ülkelere
kaydıracaklar. Kayacak üretimin boyutu ilk 5 yılda 500 milyar dolar ve daha sonra ucu açık bir şekilde
devam edecek. Üretimin kayması planlanan ülkeler arasında Hindistan, Endonezya, Vietnam ve Tayland
başı çekiyor ama Türkiye de sahip olduğu avantajlar sebebiyle bu yatırımların en azından %15'ini
çekebilecek kapasitede. 
***
Genç ve nitelikli iş gücüne, AB'nin en büyük lojistik imkanlarına sahip olmamız, ürün ve hizmetlere hızlı
erişebilme yetimiz, batı coğrafyasına yakın olmamız, turizm kapasitemiz ve servis kalitemiz gibi
avantajlarımız, ülkemizin müstakbel yatırımlara ev sahipliği yapmasının önünü açıyor. 
***
Ayrıca dünyada sağlık konusunda yaşanan endişelerin zirve yaptığı bu dönemde, ülkemizin güçlü sağlık
sistemi, ekipman yeterliliği, uzman doktor kadrosu, sağlık turizmi potansiyelleri gibi sağlık açısından
güçlü yönleri de ülkemiz açısından sempati kriterleri arasında yer almaktadır. 
***
Bu dönemde nakit dengesi problemi, rezerv problemi, borç problemi, kur problemi gibi makro sorunlarla
mücadele ederken, bir yandan da yabancı yatırımcılarla iletişime geçip, Çin'den kayacak üretimin bir
kısmına talip olmamız lazım. İş dünyası temsilcileri ve kamuya bağlı yatırım ajanslarının koordineli
tanıtım çalışmaları çok hızlı meyve verecektir. Özellikle tekstil, mobilya, oyuncak, elektronik eşya, kâğıt,
kereste gibi sektörlerde önemli yatırımlara ev sahipliği yapabiliriz. Özetle; bu süreçte doğru politikalar
izlenirse yaşanan krizi önemli bir fırsata dönüştürebiliriz. Herkese sağlık ve sıhhatle hayırlı günler
dilerim.
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Kuyum Sektörü

Pandeminin Türkiyede kuyumculuk sektörüne etkisi Pandemiye dönüşen COVİD-19 salgınının ülkemizde
resmi olarak görüldüğü 11 mart tarihinden itibaren her alanda tedbir amaçlı ciddi önlemler alınmıştır.
Bu önlemler çerçevesinde kuyumculuk sektörü de oldukça etkilenmiştir. Kuyumculuk sektörüne canlılık
kazandıran anneler günü gibi özel günler ve özellikle düğün sezonunun açılması pandemi sürecine denk
gelmiştir. Bu kapsamda sosyal mesafenin korunması , sokağa çıkma kısıtlamaları gibi Türkiye genelinde
uygulanan tedbir amaçlı bir çok önlem de düğünlerin iptal olmasına veya ertelenmesine sebep olmuş ,
bu da kuyumculuk sektörünü olumsuz anlamda etkilemiştir. Ülkemizde altın uzun vadede yukarı bir trend
izlese de virüs gündemi nedeniyle önümüzdeki süreçte iniş-çıkışlı bir trend izleyeceği öngörülüyor. Bu
süreçte iç piyasada ve ihracatta kayıplar yaşamış olsak da Türk kuyumculuk sektörünün güçlü altyapısı
ile 1 hazirandan itibaren başlayan normalleşme süresince bu durumu tersine çevireceğimize inanıyoruz.
Altın her zaman için en güvenli limandır. Finansal piyasaların dengelenmesi için zamana ihtiyaç duyulsa da
uzun vadede altının pozitif getirisi muhakkaktır. Yıl sonunda altın pozitif getiri sunan birkaç varlık
grubundan biri olacağı için vatandaşlarımızın yatırımlarını yine altın olarak yapmalarını öneriyoruz.
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Makine Sektörü

Bugün Dünden Daha Güzel Olacak

Güncel deyimiyle 'pandemi'ye dönüşmüş olan COVID-19 süreci, global bir sağlık krizi olmakla beraber,
her kriz soğukkanlılıkla ve gereği yapılarak yönetilmesi gereken bir süreçtir.

TEMSAN A.Ş. da bu bağlamda;
Yönetim kurulu ve yöneticileriyle ilk günden itibaren konuyu en hassas şekilde 'önce sağlık' felsefesiyle
ele almıştır. Öngörülen ve tavsiye edilen tüm önlemleri ve uygulamaları en hızlı şekilde hayata geçirip,
Türkiye ve dünyadaki paydaşları ile gerek sosyal medya yoluyla gerekse birebir iletişimde kalmak
kaydıyla, pandemi ile ilgili hassasiyet ve bilinç düzeyini karşılıklı anlayış içerisinde en üst düzeyde
tutmak adına paylaşımlarda bulunmuş ve bulunmaya da devam etmektedir.

“Yarın bugünden daha kötü olacak.” yerine, “Bugün dünden daha güzel olacak.” mottosuyla üretim, Ar-Ge,
finans, satış ve pazarlama konularında 'YENİ NORMAL' diye adlandırılan gelecek günlerin stratejik
planlamasını yapıyoruz. 

Her ne kadar geleceğe dair karanlık senaryolar sürekli gündemi oluştursa ve ekonomik daralmanın kısa
ve uzun vadede kayda değer hasarlar oluşturacağı bilinen bir gerçek olarak zihinlerimizde yer etse de
akılcı yaklaşımlar çerçevesinde umutlarımızı, tutkularımızı ve heyecanlarımızı nefes aldığımız sürece
çevremizdeki her bireyle paylaşmanın huzuru içinde kalmak istiyoruz.

Dünkü hedefimiz Türkiye ve Dünya Pazarları idi, çok şükür bugün hemen her yerde 'Temsan Air
Engineering/TÜRKİYE'den övgü ve takdir ile bahsediliyor. Yarınlarımız için ise her ne şartta olursa olsun
bu takdire ve övgüye layık olmanın sorumluluklarını yerine getirebilecek güçte ve azimde kalacak 
TEMSAN'ın sözünü önce kendimize sonra paydaşlarımıza veriyoruz. 

Dünden daha güzel günleri karşılamanın, doyasıya kucaklaşmanın heyecanı ile sevgi ve saygılarımı
sunarım.
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Akaryakıt Sektörü

COVİD-19'un Akaryakıt Sektörüne Etkileri ve Sonuçları

Covid-19 sonrası akaryakıta azalan talep sonrası bütün dünyada akaryakıt fiyatları düşerken ülkemizde
de bu fiyatlar düzenli olarak düştü. Buna rağmen azalan talep akaryakıt istasyonu işletmecilerine zor
günler yaşattı. Akaryakıt istasyonları düşen talebin yanı sıra hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile
istasyonlarını kapatmak zorunda kaldılar. Ancak kısa çalışma ödeneği ve bunun gibi diğer devlet
desteklerinden, şartları oluşturamadıkları için faydalanamadılar. Satışa ara vermelerine rağmen masraf
kalemlerinde azalmaya gidilememesi istasyon sahiplerini zor durumda bıraktı. 

Ancak akaryakıt istasyon marketleri bu süreçte 24 saat açık olması sebebiyle daha çok rağbet gördü.
Bundan dolayı özellikle marka istasyonlar, oluşan ihtiyaca cevap verebilmek için market ürün
çeşitliliğinde artışa giderek müşterilerinin ihtiyacına cevap vermeye gayret etmiştir.

Corona döneminde birebir temasın yaşandığı akaryakıt istasyonları gerekli tedbirleri almaları ve düzenli
dezenfekte yaptırmaları ile Corona ile mücadelede üzerlerine düşeni fazlası ile yapmıştır. 

Akaryakıt istasyonları özellikle şehirler arası yollarda sürücüler için dinlenme, acil ihtiyaç için market ve
tuvaletleri ile kamu görevi yapıyor olmalarına rağmen sektörün, istasyonların sokağa çıkma yasağından
etkilenmemesi ve 24 saat açık kalması yönündeki talepleri de idare tarafından kabul edilmemiştir. 
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Akaryakıt Sektörü

Pandemi Sürecinde Akaryakıt Sektörü

Corona virüs pandemisi sürecinde neredeyse tüm sektörlerin olumsuz etkilendiği gibi akaryakıt sektörü de
bunların arasında en önde yer almaktadır. 

Tüm dünyada insanların salgından korunmak için adeta evlerine kilitlendiği bugünlerde doğal olarak
araçlarının da hareket etmemesi sonucunda tüketim olmaması petrol piyasasında arz fazlasına yol açmış
ve artık petrol şirketleri üretim kısıntısına giderek piyasada oluşacak arz-talep dengesini korumak için
harekete geçmişlerdir. 

Hatta bu süreçte Amerikan tipi ham petrol fiyatları vade kapanış gününün de etkisiyle eksi fiyatları görerek
tarihe geçmiştir.

Corona virüs pandemisi sürecinde sektörün dinamikleri de değişmeye başlamıştır. 
Tüketici artık sıfır temas doğrultusunda yakıt dolumu işlemini yapmaya yönelik hareketler sergilemektedir.
 
Avrupa ve ABD'de gördüğümüz sistemi çok yakın bir zamanda ülkemizde de göreceğimizi düşünüyorum.
Tamamen self servis mantığıyla tüketicinin karşısına çıkmayı hedefleyen bu sistem, sektörün uzun yıllardı
 alışmış olduğu sistemi sorgular hâle gelmiştir.

Tüketicinin kredi kartı işlemlerinde temassız kartlarını aktif şekilde kullanması bile bu yönde atılacak
adımları bizlere gösteriyor. 

Corona virüs pandemisi sürecinde kısıtlamaların kısmî olarak kalktığı bugünlerde insan hareketliliğin
artması ve sonrasında sektörel olarak toparlanmanın yaşandığını gözlemliyoruz.

İlerleyen günlerde vatandaşların kişisel araçlarıyla daha çok seyahat edeceğini de göz önüne alırsak
akaryakıt sektörü olarak daha pozitif günleri yaşayacağımızı düşünüyorum. 

Bu vesileyle mübarek Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, sağlıkla, huzurla nice günler
diliyorum. 
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Bina Yapı Sektörü

Corona ve Yapı Sektörü

Sektöre girdi sağlayan yan sektörlerin katkısı da dikkate alındığında yapı sektörünün Gayri Safi Milli
Hasıla içerisindeki payı yaklaşık yüzde otuz mertebesindedir. Bu pay ile ülke ekonomisinin lokomotif
sektörlerinden birisi olan yapı sektörü de pandemi sürecinden olumsuz etkilenmektedir. Tüm diğer
sektörler dahil yapı sektörü de bu süreçle birlikte kendini sorgulamalı ve yeni oluşacak düzene hızla
hazırlanmalıdır.

Pandemi ile ortaya çıkan, aslında herkesin bildiği, arzu ettiği ama ihmal ettiği yaşam şekli gündemin ön
sıralarında yer alacaktır. Hijyenin, temiz havanın, doğal beslenmenin ve stresten uzak durmanın ne
kadar önemli olduğunu hepimiz biliyorduk ama birçoğumuz maalesef uygulamıyorduk.

İnsanoğlu toplu yaşam ve beslenme kültürünü değiştirmek zorunda olduğunu hele şükür anladı.
Bu sayede yeni dönüşümler beklemekte insanoğlunu. Tüm bunlar aslında yaşadığımız mekânları da
arzu ettiğimiz yaşam biçimi doğrultusunda şekillendirecektir.

Yapı sektörü de bu dönüşümlerden elbette nasibini alacaktır. Artık yerleşim planları yeniden gözden
geçirilecek; tarım, hayvancılık, kentsel ve kırsal dönüşüm birlikte değerlendirilip, belirlenecek
projeksiyonlara göre şekillenecektir. Bu projeksiyonlarla ortaya çıkacak yaşam tarzlarına göre oluşan
barınma ve yaşamsal tüm mekânlar da yeni düzende önemli yer tutacaktır.

Yeni dünya düzeninde yoğun yapılaşmalardan, gökdelenlerden, beton yığınlarından vazgeçilmek
zorunluluğu apaçık ortadadır. Birim alandaki yapı ve insan sayısını azaltıcı tedbirlerin gerekliliği de
dikkate alınarak ve toplumun değer yargıları ile birlikte değerlendirilip özverili bir çalışmaya acilen
ihtiyaç vardır.

Pandemiyi fırsata çevirmek için acilen yasal düzenlemelere ihtiyaç vardır. Yapı sektörü ile alakalı
dönüşümler için mevcut yasalar yetersizdir. Kentsel dönüşüm yeniden ele alınmalı, kırsal yaşamın
ekonomik ve sosyal yaşam cazibesi artırılarak birlikte yeniden bir dönüşüm modeli belirlenmelidir.
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Bayındırlık ve Teknik Hizmetler Sektörü

Pandemi Sürecinde İnşaat ve Tarım Sektörü
İNŞAAT:
Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan Corona virüs salgınından en çok etkilenen
sektörlerin arasında yer alan inşaat sektörü gerek yarattığı istihdam gerekse de büyüklüğü açısından
ülkemizde lokomotif görevi üstleniyor.

Salgın sürecinde satış ofisleri ve şantiyelerde virüsün bulaşmasını engellemeye yönelik alınan tedbirler
küresel çapta inşaat sektöründe işleyişi önemli ölçüde aksatırken, sözleşme ve proje iptali ya da
gecikmelerinin yanı sıra eve kapanan tüketicinin önemli ölçüde azalan gayrimenkul talebi sektörü zor
durumda bıraktı.

Çimentodan hazır betona, tuğladan makineye 200'den fazla alt sektörle bağlantısı bulunan inşaat sektörü
açısından tedarik zincirindeki aksamalar da bir başka kırılganlık unsurunu oluşturuyor. Ayrıca salgın 
sürecinde sektörde işlerin durması milyonlarca istihdam kaybına yol açtı.

Gayrimenkulde yaşanan yeni dönem durgunluğuna karşın lojistik ve depolama, hastane, medikal ofisler
ve laboratuvar gibi alanlara yönelik projeler inşaat sektörü için hâlâ revaçta iken, yapılan araştırmalar
ev ortamının daha önemli hâle gelmesiyle kullanıcıların müstakil, villa, bahçeli ve balkonlu ev
tercihlerinin arttığını ortaya koyuyor. Peyzaj alanı ve yürüyüş parkuru geniş bir alana yayılan projelerin
tüketicilerin satın alma kararında etkili olacağı belirtiliyor.
Salgın sonrası süreçte inşaat sektöründe, şantiyelerde dijital dönüşümün gündeme alınarak e-şantiyeler
oluşturulacağı, sosyal mesafe dolayısıyla daha geniş metrekareli ofislere talebin artacağı öngörülüyor.
Yeni projelerde robotik teknolojilerin entegrasyonunun ivme kazanması, özellikle binaları sterilize edip
temizleyebilen robotik gibi emlak teknolojilerine yönelik çözümlerin daha fazla benimsenmesi bekleniyor.
Sektörde, çalışan maliyetlerinin düşürülmesi ve kilit vasıflı personelin elde tutulması için çalışmalar
yapılacağı, ürün tedariki konusunda da alternatif arz kanallarının belirlenmesinin süreklilik açısından
kritik rol oynayacağı yaptığımız tahminler arasında.

TARIM:
 Ülkemizde tarım alanlarının, tarımsal üretimin, çiftçi sayısının, kırsal alan nüfusunun sürekli düştüğü
bu süreçte tarımsal girdi fiyatları enflasyonun üstünde artarken, tarımsal ürünlerin tarladaki fiyatı
enflasyonun altında, marketteki fiyatı yine enflasyonun üstünde kalmakta, üreten çiftçi para
kazanamamakta, tüketiciler ise pahalı gıda tüketmektedir.

Tarım sektörü yıllardır uygulanan etkin olmayan tarım politikaları nedeniyle yapısal sorunlarını
çözememiş iken, ülkemizi de yoğun olarak etkileyen Covid-19 salgınının sektöre etkilerinin olumsuz
olması beklenmektedir.
 Tarımsal ürünler ve gıdalar üretilmez ise insanların beslenmesi gerçekleşemez. Üretilmezse
tüketilemez. Üretilmezse kıtlık ve açlık yaşanır. Hastalığın henüz net bir ilaç tedavisi olmadığı bu dönemde
sağlıklı gıdaya erişim ve tüketimi ayrıca önemlidir.
Bu dönemde çözüm olarak çiftçilerin tarım ürünlerini üretebilmeleri için desteklenmeleri,
güçlendirilmeleri ve tüketicilerin de bu gıdalara uygun fiyattan sürdürülebilir bir şekilde ulaşabilmelerinin
sağlanması önerilebilir.  Ürün tedarik zincirlerinde olağan duruma göre söz konusu olabilecek değişiklikler
dikkate alınarak bölgesel ve alt bölgeler düzeyinde ilgili tüm paydaşların katkıları ile stratejik planların
geç kalınmadan gözden geçirilmesi ve gerekirse yeniden planlanarak uygulanması gereklidir.
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Hacı Mustafa Sağ
TOBB Kahramanmaraş GGK İcra Kurulu Üyesi

Tekstil Ürünleri Sektörü

Pandemi Sürecinde Tekstil Sektörü

“Covid-19” sürecinde tüm dünyada olduğu gibi bizim de hazırlıksız yakalandığımız ancak hızlı bir şekilde
sosyal toparlanma süreci yaşayan ülkemizde, Tekstil sektörümüzde gözlemlediğim bazı notlarımı
paylaşmak istiyorum:
Şirket olarak faaliyet gösterdiğimiz Medikal Elyaf satışlarımızda bir durgunluk yaşanmazken, diğer
faaliyetlerimiz olan İplik ve Kumaş satışlarımızda ciddi daralma ve iptaller yaşandı. 
İplik pazarlarımız olan Ortadoğu, Avrupa ve Güney Amerika ülkelerinde taleplerin hemen hepsi
daralmışken, iptal olan siparişler ise birbirlerini takip etti. Tedarik zincirinin bir parçası olduğumuz
markaların kapasitelerini düşürüyor olmaları, bu zincirin her halkasını ciddi anlamda olumsuz etkilemiştir.
Üreticiler dünya genelinde üretimlerinde ciddi anlamda kapasiteleri düşürmüş, bir kısmı ise faaliyetlerini
bir süreliğine durdurmuş durumdadır. 

Kumaş pazarlarında son dönemde tercih ettiğimiz en güvenilir pazarlardan olan çeşitli Avrupa ülkelerinde
alımlar neredeyse tamamen durmuş ve birçok sipariş ise iptal olmuştur. 

Kolay geçmeyen bu 'pandemi' döneminin tüm şirketlerde olumlu ve olumsuz izler bırakacağı kanısındayım.
Karamsarlığı bir kenara bırakıp yeni dünya düzenine en verimli hangi şartlarda uyum sağlayabileceğimizin
projelerini şimdiden hazırlamak zorunda olduğumuz önemli bir gerçektir. 

Tekstil sektörünün insanların dünyadaki yaşam döngüsünün en önemli parçası olması sebebiyle, hijyenik
yaşam şartlarına uyum sağlamada yine Teknik Tekstil ve Medikal Tekstil en ön planda olacaktır.
Şirketlerimizin bu konuda yapılmış ve yapılması beklenen girişimleri ve Ar-Ge çalışmaları Kahramanmaraş
adına gurur kaynağı olacaktır. Olayları gözlemleyerek analiz edebilmek gerçekten çok önemli. Kriz
dönemlerinde ayakta kalmayı sağlayan en önemli unsurlardan biri ise yeniliğe ayak uydurabilmekten
geçmektedir.

Bu vesileyle herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerim!
Saygılarımla,

YARNCITY TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
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Hakan Güzelbulut
TOBB Kahramanmaraş GGK Üyesi

Toptan Perakende

Pandemi Sürecinde Toptan ve Perakende Sektörü

Kahramanmaraş'ta Toptan ve Perakende sektöründeyiz. Sektörümüz pandemi sürecinde olumsuz
etkilenmiştir. E-ticaret yapan firmalar bu süreçten çok etkilenmemiştir fakat bizim gibi mağazacılık
sektöründe olan firmalar için durum farklıdır. 

İnsanlar bu süreçte sağlık sorunlarından dolayı dışarı çıkmayı ertelemek zorunda kaldılar. 20 yaş altına
sokağa çıkma yasağı olduğu için insanlar çocuklarını da evde bırakamadılar. Bu yüzden insanlar ne
alışveriş yapmaya geldi ne de borçlarını ödemeye çıkabildiler. Adana, Mersin, Hatay, Malatya gibi şehir
dışındaki müşterilerimiz yasaklardan dolayı gelemediler. Bu gibi durumlar ticaretimize sekte vurmuştur,
ticaret durma seviyesine gelmiştir. Bu durum başta perakendecileri, sonra toptancıları, devamında da
üretici firmaları etkileyecektir. Zaten bu dönemde çeklerin ödenmemesindeki artış da bunu
göstermektedir. 2020'nin ikinci yarısında da bu süreçle ilgili bir öngörüde bulunamıyoruz fakat
hükümetimizin aldığı ve alacağı tedbirler doğrultusunda 2021'den umutluyuz. 

Bu pandemi sürecinin bize yeni alışkanlıklar katacağını düşünüyorum. Ticaretin şeklinde ve mağazacılık
sektöründe değişiklikler olacaktır. Çek-senet gibi ödeme araçlarından ziyade daha garanti yollara
başvurulacaktır diye düşünüyorum. Bu süreç bize hijyenin ne kadar önemli olduğunu anlattı.

Mağazalarda hijyenin ön planda olacağını, içeriye daha az müşteri alınarak daha az temasın sağlanacağını
düşünüyorum. İnşallah en kısa zamanda bu süreci atlatırız. Eski günlerdeki gibi sevdiklerimizle birlikte
güzel vakit geçireceğimiz günleri iple çekiyoruz…



258

Aydın Can Tanış
TOBB Kahramanmaraş GGK Üyesi

Tarımsal Ürünler

COVID-19 SÜRECİNİN TARIM SEKTÖRÜNE ETKİSİ

Bildiğiniz üzere Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 virüsünün dünya üzerinde sosyal olduğu gibi
ekonomik olarak da çok büyük etkileri olmuştur. İnsanların alışkanlıkları değişmiş, emlak, otomotiv ve
tarım sektörü bu pandemiden en çok etkilenen sektörlerden olmuştur. Bugünkü yazıda pandeminin
tarım sektörü üzerindeki etkilerinden bahsedeceğim. 

Pandeminin tarım tüketimine nasıl bir etkisinin olduğunun en güzel örneklerinden biri şudur:
İnsanlar aylardır Starbucks'a gidip kahve içmiyor ve Mcdonalds'a gidip hamburger ve patates yemiyor.
Bu iki örnek tabii ki her şeyi anlatmıyor. Tekstil, perakende, alışveriş durma noktasına gelmiştir. Bu da
pamuktan mısıra, soya fasulyesinden buğdaya kadar şeker ve kahve dahil tüm tarımsal emtiaların
fiyatlarında ciddi çöküşlere sebep olmuştur. Pandemi bazı tarımsal ürünlerin ekim zamanına geldiği için
çiftçiler sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı ürün ekemedi ya da fiyatlardan mutlu olmayıp ürün
ekmedi. Yani pandemi sadece bu yıla değil, direkt olarak gelecek seneye de etki etmiş oldu. Aynı
zamanda aşı bulunana kadar ekonomistler sosyal hayatın yani dolaylı olarak ekonomik hayatın eskisi
gibi olmayacağı konusunda ciddi endişe duyuyorlar.
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Hanifi Coşkun Ağdur
TOBB Kahramanmaraş GGK İcra Kurulu Üyesi

Hayvansal Ürünler

Pandemi Sürecinde Tarım ve Hayvancılık Sektörü

Pandemi sürecinde hayvancılığın karşılaşmış olduğu ve ilerde de daha çok vatandaşa yansıyacak olan
en önemli sorunlarımız şunlar olacaktır: 
Hayvancılık yapan çiftliklerimizde yemde soya kullanılması ve soyanın ülkemizde üretiminin az 
olmasından ve ithalat ile ülkemize girmesinden kaynaklı yem fiyatlarının artması maliyetleri ciddi bir
şekilde arttıracaktır. Özellikle tavukçuluk sektöründe yumurta üretimi yapan firmaların yumurta
maliyetlerinin yükselmesinden dolayı tavukları kesimhanelerde keserek beyaz et olarak piyasaya
sürmeleri ve ilerleyen günlerde yumurta çiftliklerinin azalması ile yumurta fiyatlarının artması ve talebi
de yeteri kadar karşılayamamasının ciddi sorun olarak karşımıza çıkacağı öngörülmektedir.

Tarım alanında ise ekim yapan çiftçilere özellikle soya ekiminde ek teşvikler verilmesinin hem kırmızı et
hem beyaz et ve yumurta sektöründe ciddi bir etki yapacağı düşüncesindeyim.
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Mübin Karaibişoğlu
TOBB Kahramanmaraş GGK  Üyesi

Reklam ve Organizasyon

Mübsenin Ajans ve Organizasyon

Pandemi Sürecinde Reklam ve Organizasyon Sektörü

Reklam:
Bu süreçte reklam alanında işleri evden yürütmek zor olmadı. Tasarım hizmetini evden dijital ortamda
yürütmek zor olmadı ama kapalı olan ya da hacmi küçülen birçok işletme, düşüşe uğrayan ticaret hızı
işlerimizde düşüse sebep oldu haliyle. 

Süreç sonrası reklam alanında insanların baskılı ürünlerden çok dijital reklama daha fazla ağırlık
vereceklerini düşünüyorum çünkü artık büyük çoğunluk bu dijitalleşme sürecini fazlasıyla benimsedi. 

Organizasyon:
Corona virüs ün hayatımıza kattığı en önemli şeylerden birisi olan ‘’Sosyal Mesafe’’ den dolayı düğünler,
açılış ve davetler tamamen durdu.

Süreç sonrası organzasyon alanında ise ciddi değişiklikler gözlemlenecek. İnsanlar kalabalık davet ya da
organizasyonlardan daha sade, sembolik kutlamaları benimseyecek. 

Genel olarak bakarsak da maddi ve manevi tüm insanlık olumsuz etkilendi. Her ne kadar ekonomik olarak
etkilenmiş olsakta, süreç sonunda yepyeni ve daha hızlı gelişen dijital bi dünyayla karşılaşacığımızı
düşünüyorum.

Umarım ülkemizde ve dünyada bu salgın hastalık bir an önce sonlanır ve sağlıklı günlerde yaşamaya
devam ederiz tekrardan. 

Sağlıklı anlarımız olması dileğiyle
Sevgiler.
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Fatih Aygün
TOBB Kahramanmaraş GGK  Üyesi

Dayanıklı Tüketim Malzemeleri

Pandemi Sürecinde Dayanıklı Tüketim Sektörü

Beyaz Eşya sektörü; ülkemizin lokomotiflerinden olup, ihracat bağlamında otomotiv sektöründen sonra
önde gelen sektör olması dolayısıyla gurur kaynağımızdır. 600 bin dolaylı, 60 bin doğrudan istihdam
sağlayan sektörde, yıllık 30 milyona yaklaşan üretim adediyle dünyanın en büyük ikinci üreticisi
konumundayız. 1 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı
etkileyen Corona Virüs (COVID-19)'ün hızla yayılması sonucu her ne kadar diğer ülkelere kıyasla daha az
etkilendiğimiz verilerle sabitse de; hayatın tamamen durma noktasına gelmesi hasebiyle ihracat da
etkilenmiş, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 11'lik daralma göstermiştir. İhracatın yüzde 75'inin
gerçekleştirildiği Avrupa ülkelerinde pandeminin ağır seyretmesinin ticarete olumsuz yansımaları
ülkemiz ihracatında hissedilmiştir. Pandeminin ülkemize Avrupa ülkelerinden daha sonra ulaşması ve
devletimizin bu süreci başarılı şekilde yönetmesi hastalığın yayılmasını zorlaştırırken; alınan tedbirler
kapsamında alışveriş merkezleri ve mağazaların kapanması satışları önemli ölçüde etkilemiş,
beklenenin gerisinde küçük büyüme göstererek Ocak-Nisan dönemi kapanmıştır. Pandemi, insanın her
noktadaki alışkanlıklarını yenilemesini zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda pandemi süreci sonrası iş yapış
şekillerimizin dahi farklılaşacağı ve özellikle dijitalleşmenin kaçınılmaz olacağı gözükmektedir.
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Yavuz Sermet Bayazıt
TOBB Kahramanmaraş GGK  Üyesi

Nakliye Sektörü

Pandemi Sürecinde Lojistik Sektörü 

Dünyayı etkisi altına alan Corona virüs salgını birçok sektörü olduğu gibi lojistik sektörünü de
etkilemiştir. Sektör karşı karşıya kaldığı birçok probleme rağmen tedarik zincirindeki görevini fazlasıyla
yerine getirmiştir ve getirmeye de devam ediyor. Sektördeki bütün çalışanlar bu dönemde fedakârca
işlerini yapıyorlar; ürünlerin fabrikalardan alınıp depolanmasından taşınmasına ve dağıtılmasına kadar
olan süreçte gece gündüz demeden hizmet veriliyor.

Hepimizin de bildiği gibi salgının yayılmaya başladığı ilk günlerde tedbirlerden önceliklisi sınırların
kapatılmasıydı, bu durum lojistik sektöründe uluslararası taşımacılık yapan birçok firmayı olumsuz
şekilde etkilemiştir. Salgının kontrol altına alınabilmesi için alınan önlemler kapsamında sınır
kapılarının kontrolü ve sınırlandırmada düzenleme getirilmesi üzerine birçok ürünün gecikmesine,
tır kuyruklarının uzamasına ve taşıma firmalarının maliyetlerinin artmasına sebep oldu ve bu da navlun
ücretlerine yansıdı.

Yurt içinde ise taşımacılık faaliyetleri durmaksızın devam ederken birçok üreticinin bu süreçte kapalı
olması veya yarı kapasiteyle işe devam etmesi, sektörü elbette olumsuz yönde etkiledi. Lojistik firmaları
hiçbir personelini eksiltmeden organizasyonlarına devam ediyor ve bu durum, maliyetlerinde artışa
sebep oluyor ama tedarik zincirini koparmadan bu organizasyonlara devam ediliyor. Bu süreçte
marketlerimizin boş kalmamasında, evlerden verdiğimiz online siparişlerimizin bizlere ulaşmasında ve
hatta eczanelerimize ilaçların ulaşımında, neredeyse bütün ihtiyaçlarımızda lojistik çalışanlarının
özverileri var. 

Lojistik sektörü ekonomide ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu bu süreçte tekrar hatırlatmış oldu.
Bu zor günlerde evde kalmamız gereken zamanlarda sağlık çalışanlarımızdan sonra yine onlar kadar
fedakârca ve özveriyle hizmete devam eden lojistik çalışanlarına da teşekkürü borç bilmeliyiz.
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Mustafa İlker
TOBB Kahramanmaraş GGK  Üyesi

Gümrük Sektörü

Türkiye'nin İhracat ve İthalatı Corona Virüs Salgını Sonrasında Nasıl Etkilenecek?

Corona virüs salgını nedeniyle sınırların kapatılması uluslararası ticareti olumsuz etkiledi. Bu durum
ihracatı da sekteye uğratıyor.

Peki, Türkiye için fırsatlar neler?
Küresel markaların çoğu Çin'deki faaliyetlerini kısmen ya da tamamen askıya aldılar ve Asya
piyasalarında ise daralmaya gittiler. 

Salgın nedeniyle Çin'den kaçan üreticilerin tekstil sektöründe alternatif olarak gördüğü güçlü ülkelerden
biri Türkiye.

Bu durum Türkiye için hem yeni doğrudan yatırım fırsatlarının ortaya çıktığı hem Çin'in üretiminde
gerçekleşen daralma sebebiyle Türk imalatçısının üretim maliyetlerini de düşürecek bir gelişme
olacaktır. Bütün bu fırsatların en önemlisi; Çin'in üretim kapasitesinin azalması sonucunda artan küresel
talebin kısa vadede geçici, orta ve uzun vadede ise kalıcı olarak bazı sektörlerde küresel ithalatçıları
Türkiye'ye çekebilecek çalışmalarda bulunulması olacaktır. Hazır Giyim ve tekstil sektöründe Çin'de imal
edilen ürünlerin, Corona virüs sebebiyle zamanında teslim edilmemesi riskine karşılık küresel
ithalatçıların Türkiye ve Vietnam gibi ülkelerdeki üreticilerle görüşmelere başlaması, Türkiye'nin
geleneksel olarak üretiminde uzmanlaştığı tekstil sektöründe de çeşitli fırsatların var olduğunu
gösteriyor.

Dünya'nın en büyük sebze ve meyve üreticilerinden olan Çin'den gıda ithalatı (özellikle meyve ve sebze)
yapan ülkeler de Corona virüs sebebiyle yeni tedarikçiler aramaktadır. Ve bu duruma en yakın örnek
olarak sınırlarını Çin'e kapatan Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı meyve-sebze kotalarında artışa gitmesi
ve ithalatta rotayı Türkiye'ye kırması gösterilebilir.

Çin, ihracatının yaklaşık yüzde 20'sini ABD'ye gerçekleştirirken, Hong Kong, Japonya, Güney Kore ve
Vietnam ülkenin ihracat pazarlarının başında geliyor. Corona virüs nedeniyle Çin'den ürün tedariki
kesintiye uğrayan bu ülkelerin özellikle elektrikli ekipmanlar, makine parçaları ve plastik ürünlerini
başka ülkelerden temin arayışına gireceği tahmin ediliyor. Bu noktada Türkiye'deki sanayi tesisleri ve
yeni yatırımlar için de bir fırsat penceresi aralanıyor.

                                                                             

GMS İLKER GÜMRÜK MÜŞV. HİZM. LTD. ŞTİ. 
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Samet Beşen
TOBB Kahramanmaraş GGK  Üyesi

Sigorta ve Finans Sektörü

Pandemi Sürecinde Sigortacılık

Öncelikle sigorta terimini tanımlayacak olursak önceden ödenen prim karşılığında, bir kimsenin ya da bir
şeyin herhangi bir yönden ileride karşılaşabileceği zararı gidermek için bu işle uğraşan bir kuruluşla
(yetkili acente ile) yapılan bağlantı sözleşmesi olarak nitelendirebiliriz.

Sigorta genel olarak oto-kaza branşı (trafik, kasko vb.), nakliyat, konut, DASK, özel sağlık sigortaları gibi
kendi içerisinde ayrılmaktadır. Trafik sigortalarının genel amacı kaza anında karşı tarafa verilen hasarı
ödemektir. Bunun yanında trafik sigortalarında ek teminat olarak Asistans teminatı, mini onarım hizmeti,
sigara yanıkları teminatı, hukuksal koruma gibi hizmetler tercih edebilirsiniz. Kasko branşında durum
biraz daha farklı olmaktadır. Kısaca anlatmak gerekirse, bir aracın kaza geçirmesi, yanması, çalınması
veya çalınmaya teşebbüs edilmesi, dolu, sel sonucu oluşabilecek zararları güvence altına alan bir sigorta
sözleşmesidir. Trafik sigortasından farklı olarak, poliçe sahibinin kendi aracının hasarını da kısmen veya
tamamen karşılamaktadır. Bu arada sigortalıların, poliçe öncesi, doğru bilgilerle, doğru poliçeyi
yaptırmaları ve ileride oluşabilecek muhtemel hasarlarda sorunlarının en kısa sürede çözümlenmesi için
sigorta poliçelerini yetkili profesyonel acentelerden almaları çok önemlidir.

Sigortacılık sektörü geçirdiğimiz son günlerde zorlu süreçlerden geçmektedir. COVID-19 etkilerinin tüm
sektörleri olduğu gibi sigortacılık sektörünü de uğrattığı zararların yanı sıra 9 Mayıs 2020 tarih ve 31122
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikte, haksız rekabete yol açacak olan ve asıl işi sigorta
acenteliği olmayan kurumlara 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa aykırı olmasına rağmen yetki verilmiştir.
Bu durum sadece sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren acenteleri olumsuz olarak etkilemekte olup,
bu yasanın iptali için sektörün tüm STK'ları ile en önemlisi TOBB nezdinde gerekli çalışmalar
yapılmaktadır.
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Çağatay Emirmahmutoğlu
TOBB Kahramanmaraş GGK  Üyesi

Sigorta ve Finans Sektörü

Covid-19 Sürecinde Sigortacılık Sektörü

Sigortacılık sektörü; ülkemiz kaynaklarının risklerden korunması ve ekonomiye sağladığı fon ile son
yıllarda ciddi bir yükseliş sürecindedir. 2019 senesinde yaşanan hasar süreçlerine bağlı olarak yapılan
33 Milyar TL tazminat ödemesi de sektörün güvenilirliğini bir kez daha tescillemiştir.  

İçinden geçmiş olduğumuz bu salgın günlerinde, sigortacılık sektörü olduğunca hızlı önlemler ve
destekler ile sigortalılarının yanında yer almaktadır. Öncelikli olarak hasar süreçlerinin hızlandırılması
gibi hızlı aksiyonlar, sigortalıların tazminatlarına çok daha hızlı erişimini sağlamıştır. Evden çalışma
sisteminin yaygınlaşması, siber risklerin artmasına neden olmuştur. Sigorta şirketlerinin bu süreçte
paydaşlarına sağlamış olduğu ürünler ile bu konuda yaşanacak olan mağduriyetlerin de önüne
geçilmesi sağlanmıştır. Yine bu sürecin getirmiş olduğu bir diğer yenilik ise; mevcut yaşayan sağlık
sigortası poliçelerine, Covid-19 nedeni ile oluşacak tedavi masraflarının dahil edilmesi olmuştur.
Sektörün daha sağlam bir zeminde işlemesi adına, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sigorta şirketlerinin
sermaye yapılarına ilişkin yapmış olduğu düzenleme, bir hasar sürecinde sigortalıların mağdur
olmamaları adına önemli bir adım olmuştur.

Risklerin yönetimi ve ekonomik aktörlerin en büyük destekçilerinden biri olarak görülen sigortacılık
sektörü, salgın sonrasında oluşacak yeni süreçte de güçlü sermaye yapıları ve nitelikli insan kaynağı ile
sigortalıların yanında her zaman olduğu gibi yer almaya ve hizmetlerini en iyi şekilde sürdürmeye
devam edecektir.
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Emre Nasır
TOBB Kahramanmaraş GGK  Üyesi

Sağlık Sektörü

“COVID-19 (Korona virüs) nedeniyle tüm dünya olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz. Dünya genelinde
tüm endüstriler  salgın sürecini yakından takip ederek alınacak önlemlere kendi sektörü içinde uyum
sağlamaya çalışmaktadır. Her endüstrinin karşılaştığı endişelere (örneğin; çalışanların sağlığı ve
güvenliği, tedarik zincirinin bozulması) ek olarak sağlık endüstrisi, hastalığın yayılmasını önlemeye ve
etkilenenlere sağlık hizmeti vermeye çalışırken benzersiz zorluklarla karşılaşmaktadır. 

Ülkemizde 557 özel hastane mevcut olup 300 bin sağlık çalışanı bulunmaktadır. Türkiye'deki sağlık
hizmetinin yüzde 25'ini özel hastaneler vermektedir.  Yoğun bakım yataklarının yüzde 40'ı özel
hastanelerde bulunmaktadır. Pandemi süreci ile beraber artan işgücü mesailer ve hijyen kurallarına
dikkat edilmesi hususunda kullanılan kişisel koruyucu  ekipmanlarin getirdiği mali yükle giderler
artmakla beraber hasta sayısı 2/3 oranında azalmıştır. Özel sağlık kuruluşları olarak biz bu süreçte
üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazırız, fakat sürdürülebilir sağlık hizmeti verebilmemiz için
destek görmemiz zorunlu hale gelmiştir.

Pandemi sürecinde ülkemizin sahip olduğu güçlü sağlık alt yapısı,  donanımlı sağlık  çalışanlarımız ile
iyi yönetilen salgın süreci  doğru stratejiler ile tüm dünyaya tanıtılabilirse sağlık turizmi açısından büyük
kazanım elde edilecektir. Bu alanda yılın 12 ayına yayılan turizm söz konusu olacaktir. Sağlık Bakanlığımız 
bu amaçla dünyanın çeşitli ülkelerinde  koordinasyon merkezleri kurmayı hedeflemektedir. Bu merkezler
ülkemizdeki sağlık kuruluşları ile koordineli hizmet vererek sağlık  turizmini harekete geçirmenin yanında
diğer sektörleri de canlandıracaktır.
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Veli Moroğlu
TOBB Kahramanmaraş GGK  Üyesi

Eğitim Sektörü

Yaşayarak Öğrenme Modeli ve Pandemi (Covid-19)

Tüm dünyanın zor, eğitim dünyasının ise çok daha zor bir süreçten geçtiği korona günlerini unutmamız
neredeyse imkânsız! Çünkü insan yaşayarak öğreniyor, değişken koşullara maruz kalıyor, adapte oluyor
ve böylece hayatta kalıyor.   

Her geçen gün daha da dijitalleşen dünyada bireysel tercih olarak kullanılan alternatif eğitim modeli
“online eğitim” pandemi vesilesi ile zorunluluk hâline geldi. 

M.E.B Özel Öğretim Kurumlarına bağlı çalışan bir eğitim yöneticisi olarak, keşke uzaktan eğitim
platformlarını, zorunda kalarak pandemi vesilesi ile değil de bir “dijital eğitim devrimi” vizyonu ile çok
daha önce deneyimleseydik. Olsun, hiçbir şey için geç değil! Bardağın dolu kısımlarını görebilmemiz
gerek. 
Ülkemiz nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturan X, Y ve Z kuşağı pandemi krizini yönetebilmeyi
yaşayarak tecrübe ediyor. Bu kuşaklar aynı zamanda ülke dinamiklerini oluşturan en etkili yaş gruplarıdır.
Ülkemizi gelecek için hazırlayan bu yaş grupları olası bir pandemi durumunda artık çok daha tecrübeli
olacak.

Tarihe baktığımızda bütün yeniliklerin zaruretten doğduğunu gözlemleriz. 

1900'lü yılların ilk çeyreğinde başlayan mektup aracılığı ile yapılan uzaktan eğitimi; radyo, TV kanalları,
sonrasında çoklu video ve telekonferans ortamları takip etti. Milenyum çağı ile çevrimiçi, internet
teknolojisi ile dijitalleşen uzaktan eğitim modeli günümüzde altın çağını yaşıyor. 

Geçmişten günümüze dünyada birçok salgın yaşandı ama tekrarı gündemlerimiz arasında değildi!
Ne yazık ki gerçekleşti ve tekrarı da mümkün.  

Pandeminin hayatımıza ani girişi ile okulların kapatılması, örgün eğitimin imkânsız hâle gelmesi X, Y, Z
kuşağına çok kıymetli iki şey öğretiyor:
Uzaktan da olsa eğitim ve öğretimin devam etmesi gerektiği   
Eğitim ve öğretimin hiçbir engel tanımayacağı  
Bu süreçte Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bütün çalışanlar, öğrenciler ve ebeveynlerimiz olarak çok önemli
bir sınavdan geçiyoruz. 
Pandemi ise tüm dünyaya bir soru soruyor! Dünya dijital hayata geçmek zorunda kalırsa ülke ve toplum
olarak hazır mısınız? Kendi kendinize yetebilir misiniz? 
İşte bu soruyu da ancak süreç tamamlandığında “yaşadıklarımız, öğrendiklerimiz ve başarabildiklerimiz”le
cevaplayacağız. 
Sevgiyle, sağlıklı kalmanız dileğiyle. 
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Ali Serkan Kurt
TOBB Kahramanmaraş GGK  Üyesi

Muhasebe ve Finans Sektörü

Pandemi Sürecinde Muhasebe ve Finans

Covid-19 ülkemizde ilk olarak 11 Mart'ta görüldü. Bu tarihten itibaren global felaket, iş dünyası ve
toplumun her kesimini etkiledi.

Başta kafeler, lokantalar, kuaförler, ihracat-ithalat yapan işletmeler, sanayiciler ve tüm mükelleflerimiz
ekonomik olarak olumsuz etkilendiler. Bu zorlu süreçte mükelleflerimizle ilişkilerimizde proaktif
davranarak, işlerini ve finansal durumlarını kurtarabilmek için mantıklı ve hızlı çözümler üretmeye
çalıştık.

Kurumların finansman dengesini sağlamada önemli rol oynayan biz mali müşavirler bu dönemde kısa
çalışma ödenekleri, nakdi ücret destekleri, firmaların aylık verilmesi gereken mali beyannameleri ve
tahakkukları, sigorta hizmet belgeleri ve tahakkukları hazırlayarak bu zorlu süreçte mükelleflerimizin
yanında olmaya çalıştık.

Bizim işimizi olumsuz etkileyen unsurlar arasıda beyanname vermedeki belirsizlikler, sürekli değişen
tarihler, uzatılmayan beyannameler, mükelleflerin çoğundan ücret alamamak ve bazı işletmelerin iflasını
sayabiliriz. Pandemi sürecinde virüsün en çok; para, elden ele dolaşan belgeler ve insan yoğunluğu
üzerinden yayıldığını uzmanlar söylemektedir. Bizler de farklı sektörlerde iş yapan mükelleflerimiz,
çalışanları ve gelir idaresi ile iç içe çalışmakta, belge ve para transferlerinde aracı olmaktayız. Onca
mevzuat değişikliklerine rağmen, biz mali müşavirler ve çalışanlarının fedakârca ve özverili çalışmaları
sonucu, devletimizin vergi geliri elde etmesinde en büyük rolü oynamışızdır.

Bizler, bu süreci sağlığımızı göz ardı ederek, mesai saatleri dışında ve sokağa çıkma yasağı oldu
günlerde valilik tarafından çıkarılan özel izinler ile mali müşavirlere olan ihtiyacın bu dönemde daha da
artmasıyla çok sıkı bir şekilde çalışarak devletimize ve mükelleflerimize karşı olan sorumluluğumuzu
yerine getirmeye çalıştık.

Bizler, yalnızca mükelleflere destek olmuyoruz; bir yandan da mükelleflerimizin kaybını mümkün
olduğunca minimumda tutmanın ve finansal olarak iyileşmelerini hızlandırmanın yollarını arıyoruz.
Mükelleflerimizin devlet desteklerinden ve bankaların verdiği destek kredilerinden nasıl
faydalanabileceklerini analiz ederken onların varlıklarını sürdürebilmesine yardımcı olmak ve tüm
dünya olarak karşı karşıya kaldığımız yeni normale alışmaya çalışmak bizler için hiç kolay değil.
Devletin işletmelere destek kredileri ve ödenekleri gibi konular yaz boyunca da bizlerin gündeminde
olmaya devam edecek gibi görünüyor. 

Pandemi süreci tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de stratejilerimizi gözden geçirmemiz gerektiğini
bizlere öğretti. Bu süreç bize daha fazla katma değerli, teknoloji ve Ar-Ge projelerine dayalı işlere
odaklanmamızı işaret etmektedir. Bu dönüşüm, kişilerden başlayarak işletmelere ulaşacak, özellikle
önümüzdeki süreç işletmelerin dijitalleşme süreci olacaktır. Bizler, işletmelerin danışmanı olarak bu
farkındalığın ve dönüşümün en önünde olmaktan gurur duyuyoruz.

Bu sıkıntılı sürecin bir an önce son bulmasını ve mükelleflerimizin tekrardan eski iş hayatlarına
dönmelerini temenni ediyorum.

AK MÜŞAVİRLİK
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Ahmet Yuvayapan
TOBB Kahramanmaraş GGK  Üyesi

Yiyecek ve İçecek Sektörü

SEKTÖRÜN YAPI MODELİ EVRİLECEK

Pandemi sonrası dönemde restoran ve kafelerde beklenen ve beklenmeyen birçok problem ile
karşılaşabiliriz. Yaptığım kamuoyu yoklaması sonucunda ulaştığım sonuç şu ki: İnsanlar güvendiği,
bildiği işletmelere yoğun ilgi gösterecekler çünkü iki aydan fazla süredir evlerde, kapalı alanlarda vakit
geçirmeye çalıştılar. Bu durumdan bunalan insanların birçoğunu sokağa çıkma kısıtlamaları sonrası
caddelerde ve trafikteki artıştan bariz fark edebiliyoruz. Hükûmet yetkilileri tarafından belli
kısıtlamaların getirilmesi ve önlemlerin alınmasıyla beraber bayram sonrası restoran ve kafelerin
açılması için çalışmaların yürütüldüğü açıklaması yapıldı. Elbette her şey pandemi öncesi gibi
olmayacaktır. İşletmeler mutfak, servis, paket, oturma düzeni gibi birçok konuda yeniden tasarım
yapmak durumunda olacaklardır. İşletme gelir-gider dengeleri çok daha zor duruma düşecek,
öngörülen sosyal mesafe şartlarından dolayı oturma kapasitelerindeki düşüşler ciro ve müşteri kaybına
sebebiyet verecektir. Bu sebepten menülerde ve işletmelerin satış politikalarında da değişikler
yapılmalıdır.

İşletmeye gelir sağlayacak online satış gibi satış alternatiflerine başvurmak gerekebilir. İşletmelerin
teknoloji altyapılarını geliştirerek servisten paketlemeye, internetten satışa kadar yeni satış
yöntemlerine başvurmaları kaçınılmaz olacaktır. Biz Zabun Konağı Ailesi olarak pandemi sonrası
hazırlıklarımızı evde kaldığımız iki aydan fazla sürede birçok konuda gündemin de takipçisi olarak
gerçekleştirdik. Hijyen kurallarını ve sosyal mesafeyi göz önünde bulundurarak mutfağımızı ve servis
koşullarımızı yeniden tasarladık. Bayram sonrası özlediğimiz işletmelerimize kavuşmak ümidi ile
hoşça kalın.

Zabun Konağı Cafe & Restaurant
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M. Osman Sandaloğlu
TOBB Kahramanmaraş GGK  Üyesi

Mühendislik ve Mimarlık Sektörü

Pandemi Süreci ve Mimarlık

Merhaba sevgili okurlar pandemi süreci ülkemizi ve Dünya'yı hepimizin de bildiği gibi derinden etkilemiş,
bu süreç bundan sonraki hayatımızda nasıl hareket edeceğimizi nasıl yaşayacağımızı işyerlerimizde
çalışma ortamları nasıl olacağını bizlere göstermiştir.
Tabii ki her sektörde olumsuz etkilendiği gibi iç mimari, mimari, tasarım, inşaat alanında da olumsuz
etkilenmeler olmuştur tasarımsal anlamda son zamanlarda Gökdelenler şirketlerin idari binaları
rezidanslar artık yerini yatay tek katlı binalara müstakil bahçeli evlere yerini bırakacaktır. Çünkü insan
yoğunluğunun az olduğu yerlerde yaşam standartlarına uygun mesafeli kullanışlı binalar inşa edilecektir.
Tabi Buna ek olarak şirketlerin idari binaların da açık ofis sistemleri workstation çalışma ortamları gibi
ofislerden ziyade bireysel ofis çalışma alanlarına artık günümüzde ihtiyaç duyulacaktır. Binalarda daha
geniş asansörlerin kullanılacağı kişi sayısının en aza indirileceği geniş pencereli mekanların ve merdiven
evlerinin tasarlanacağı yerler göreceğiz. Buna ek olarak nanoteknoloji malzemelerin üretilerek daha
fazla kullanmamız gerektiğini göreceğiz. Akıllı binalarda akıllı telefonlar la asansör çağırma, yüz tanıma,
el izi okuyucu, kapılarda anahtarsız çalıştırma gibi teknolojik tasarımlar göreceğiz. Dikey mimari binalar
yerine yatay mimari binaların olacağı ve bahçeli müstakil evler, villalar, hobi bahçeleri, yeşil ekolojik
binalar bu süreçte daha çok tasarlanacaktır. 
Ülkece tüm dünya olarak bu süreci gönül birliğiyle atlatacağız inşallah. Hayat hız kesmeden devam ediyor
moralimizi yüksek tutmaya ihtiyacımız var.
            

         İç Mimar 
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M. Oğuzhan Özkayım
TOBB Kahramanmaraş GGK  Üyesi

İnşaat Sektörü

Pandemi Sürecinde İnşaat Sektörü

Türkiye'yi de etkisi altına alan Corona virüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin arasında yer alan
inşaat sektörü, yarattığı istihdam, 200'den fazla alt sektörle bağlantısı ve büyüklüğü açısından ülkemizde
lokomotif görevi üstleniyor.

Konut sektöründeki firmalar kısıtlamalar nedeniyle oluşan malzeme tedarik sıkıntısı, personel sıkıntısı
ve talep azlığı nedeniyle büyük sıkıntılar çekiyor. Hükümetin açıkladığı destek paketleri, kamu bankaları
ve bazı özel bankaların konut kredisi faizlerini düşürmesi, sektörü biraz rahatlatsa da müşteriler faiz
indirimlerinden sonra fiyatların arttığını bu sebeple faiz indiriminin kendilerine yansımadığını
düşünüyorlar. Bu süreçte konut firmalarının da fedakârlık yapıp fiyatları biraz daha aşağı çekmesi
sektörü canlı tutacaktır.

Taahhüt sektöründe iş yapan firmalar ise yine hükümetin açıkladığı paketle ve mücbir sebep nedeniyle
sözleşme feshi ya da süre uzatımı haklarını kullanarak süreci atlatmaya çalışıyor.

Türkiye'de inşaat sektörünün GSMH içindeki yerinin doğrudan ve dolaylı olarak %30 seviyelerinde olduğu
düşünüldüğünde sektörün durağanlaşması, ülkemizin durağanlaşması demektir.  Bu süreci geçirmede
hükûmetin, firmaların, bankaların kısacası herkesin fedakârlık yapıp elini taşın altına koyması
gerekmektedir. Ülkemizin en kısa sürede bu hastalıktan kurtulması dileğiyle sağlıklı günler dilerim.

        
        
           
             Bmk Anadolu İnşaat Ltd. Şti.
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Av. Fatmanur Toprak Saygıner
TOBB Kahramanmaraş GGK  Üyesi

Hukuk

Pandeminin Hukuki Süreçlere Etkisi

Tüm dünyayı etkileyen pandemi süreci hukuki süreçleri de olumsuz etkiledi. Bu duruma birkaç açıdan
bakabiliriz.

Kamu açısından bakarsak; tüm duruşmalar ertelendi ve adli süreler durduruldu. 15 Haziran 2020'ye
kadar dava açma, icra takibi başlatma, zamanaşımı süresi ve hak düşürücü süreler, arabuluculuğa ilişkin
süreler durduruldu. Salgının seyrine göre erteleme tarihlerinin değiştirilmesi mümkün.

Ertelenen davalar nedeniyle pandemi sonrasında adliyelerin dava yükü daha da arttı. Kahramanmaraş'ta
pandemi öncesi dört ayda bir yapılan duruşmalar, pandemi sonrası beş ayda bir veya daha uzun
aralıklarla görülmeye başlanabilir.

Bireysel çerçevede bakarsak; bir ihtilafı olan kişi, sokağa çıkma yasakları/kısıtlamaları nedeniyle hukuki
yollara başvurmayı erteliyor. 

Hâlihazırda süregelen davaların duruşmaları yapılmıyor. Bu nedenle tüm davaların sonuçlanma
süresinin uzayacağı da görülmektedir.

İşletmeler açısından bakarsak; bir alacağı olan ve bunu tahsil edemeyen firmalar, icra takibi
başlatamıyor. Tahsil edilemeyen alacaklar işletmelerde finansal problemlere neden olabilir.
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Av.Yusuf Kenan Kaynak Hukuk

Dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın
hastalıklara pandemi ismi verilmektedir. 

Covid-19 virüsünden korunma önlemlerini uygulayarak; virüsün yayılmasını azaltmak ve böylece
pandeminin ilk safhalarında enfekte olacak kişi sayısını ve pandemi nedeniyle ortaya çıkacak vakaları
azaltmanın mümkün olduğunun ulusal ve uluslararası otoriteler tarafından açıklanması akabinde
dünyadaki tüm insanlar ekonomik,sosyal,kültürel ve hukuki olarak etkilenmiştir. Covid-19 virüsünün
pandemi ilan edilmesi ile gündelik yaşama ilişkin çeşitli kısıtlayıcı önlemler tüm ülkelerde olduğu gibi
ülkemizde de hayata geçirilmiş ve pandemi sebebiyle sağlık tedbirleri ile birlikte ekonomik tedbirler de
hane halkının başlıca gündemi haline gelmiştir.

Pandemi ile mücadele kapsamında alınan önlemler; satış,pazarlama,lojistik,üretim,tedarik vb. ticaretin
genel işleyiş basamaklarını tamamen bozduğundan dolayı piyasa oyuncuları arasında pandemi süresince
veya süresiz ama tamamen yeni bir hukuk düzeni oluşturmuştur. Bahsettiğim pandemi süresince/süresiz
yeni hukuk düzeninde pandemiden kaynaklı aksaklıkların mücbir sebep kavramına dahil olup olmadığına
ilişkin analiz yapmak şarttır.

Mücbir sebep; önceden öngörülemeyen, tarafların kontrolü dışında meydana gelen, ifa güçlüğü oluşturan
ve bu sebeple de taraflara sözleşmeyi feshetme, kısmen veya tamamen ifadan kaçınma, askıya alma veya
ifa için ek süre talebi öne sürme gibi çeşitli haklar tanıyan sebep olarak tanımlanmaktadır. Covid-19
salgınının tüm hukuki ilişkiler,sözleşmeler ve hukuk uygulamaları bakımından mücbir sebep olarak kabul
edilip edilmeyeceği ise somut olayın özelliklerine göre değişmektedir. Yani; pandemi süresi içerisinde
gelişen her ticari/hukuki iş veya işlem mücbir sebep kavramına dahil edilemeyecektir. Hukuki analiz
yapılmaksızın mücbir sebep iddiasında bulunarak sözleşmenin feshedilmesi, ifadan kaçınılması, askıya
alma veya süre talebi, vuku bulan uyuşmazlıklarda hak kaybına sebep olabilir. Mücbir sebep iddiasının
sübjektif duruma uygun olarak yorumlanması gerekmektedir. Başka bir ifadeyle; mücbir sebep iddiasında
bulunarak ifadan kaçınan tacirin, hangi ticari faaliyet alanında iştigal ettiğine bakılması gerekmekte ve
tacirlerin tümü tarafından edim imkansızlığının ileri sürülmemesi gerekmektedir. Bu süre zarfında örneğin
e-ticaret veya telekomünikasyon şirketlerinin mücbir sebep kavramına dayanarak ifadan kaçınmasını
hukuk düzeni korumayacaktır.

Pandeminin hukuki analizini sadece mücbir sebep başlığı altında toplamak doğru olmayacaktır ve hukuki
iş ve işlemlerin devam ettiği gözden uzak tutulmamalıdır. Pandemi sürecinde her ne kadar yargılama
faaliyetleri belirli süre ertelenmiş olsa da hukuk sistemi işlemeye devam etmekte ve mevzuat
değişiklikleri de gerçekleştirilebilmektedir. Pandemi, hukuk sistemimizde birtakım zorunlu değişiklikleri
de beraberinde getirmiştir. Örneğin; kira hukukuna ilişkin düzenlemeler (7226 s.Kanun'a göre; 1/3/2020
tarihinden 30/6/2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feshi
ve tahliye sebebi oluşturmamaktadır) , iş ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin iyileştirmeler, mali hukuka
ilişkin değişiklikler ve kıymetli evrak hukukuna ilişkin yeni uygulamaları kapsayan değişiklikler hayata
geçirilmiş, 7226 sayılı Kanun ile pandemi sürecindeki yargısal tedbirler de yasalaşmıştır. 
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Pandemi sebebiyle insani alışkanlıkların tümüyle değişmesi ve tedbir bilinciyle engellenmesi, özellikle
elektronik ticaretin herkes tarafından yoğun şekilde tercih edilmesi sonucunu doğurmuştur. Alışverişin
yoğun şekilde e-ticaret vasıtasıyla tercih edilmesi ile, gerçek/tüzel kişilerin hukuki sorumlulukları daha
da artmıştır.Pandemi hukuk sistemimize katkıda da bulunmuştur. Bu süreçte, mesafeli sözleşmelerin
önem kazanması, sözleşmeler hukukunda uygulama değişiklikleri, dijital dönüşüm ve teknolojik
hareketlilik sebebiyle uygun kodifikasyon gerekliliğinin farkedilmesi, dijital platformlarda da hukukun
üstünlüğü ve tüketici hakları gibi konularda önemli gelişme kaydedilmiştir.

Pandemi sonrası gündelik hayatımız ve küresel düzen ile birlikte hukuk düzeninin de esaslı değişikliklere
uğramış olacağını hep beraber tecrübe edeceğiz.
Sağlıklı günler dilerim.
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Cafer Nalçacı - Erdener Külekçi
PERA Company

Pera Endüstri – ES-1202 Maske Makinesi Covid-19 vakalarının Çin'de ilkŞekil 1 3 katlı cerrahi maske
görüldüğü sıralarda maske yapımı ile ilgili araştırmalarda bulunup birçok yurt dışı makine üreticisi ile
maske makinesi alımı için görüşmeler yaptık. Dünyanın maske makinesi konusundaki en büyük üreticisi
Çin dünyaya makine göndermiyor ve ülkemizde yerli üretim maske makinesi yapılmıyordu. Dahası dünyadaki
makinelerin tamamı ultrasonik sisteme göre dizayn edilmiş ve ultrasonik baskıyı yapan cihazı Çin dünyaya
göndermiyordu. Bu görüşmeler ve araştırmalar sonucunda profesyonel bir maske imal etmek kısa vadede
imkânsızdı.

Peki, maske makinesi yapılabilir miydi? Bir inşaat mühendisi olarak makine yapmak elbette çok uzak bir
hedefti fakat mühendislik değerlerinin bizlere verdiği analitik düşünme yetisi ve aldığımız formasyonlar
gereği araştırmanın önemine inanarak makinelerin teknik detaylarını, videolarını ve görsellerini incelemeye
başladık. 10 günlük Ar-Ge çalışmasının ardından makinemizin teknik detayları hazırdı. Bu sırada ülkemizde
ilk Covid-19 vakası görülmüş ve önlemler alınmaya başlanmıştı. Makinede ise aslında basit gibi görünen
sistem çok karmaşık ve zorlayıcıydı. Her gün yeni denemeler ile sonuca ulaşmaya çalışıyor, her gece pes
ediyor, ertesi sabah tekrar başlıyorduk.  

Bu sırada ülkemiz makine üreticileri de maske makinesi imalatına başlamışlardı fakat ultrasonik sisteme
göre dizayn ettikleri makinelerin aparatları olmadığı için tamamlayamıyorlardı. Biz ise bu duruma farklı bir
açıdan bakarak ultrasonik cihazları beklemek yerine termo sistem ile laminasyon yapacağımız kısımdaki
silindirleri bölgesel ısıtarak ve kumaşa baskı uygulayarak aynı mukavemette ürün almaya başlamıştık. Sonuç
olarak 20 gün gibi bir sürede şehrimizin ilk, Türkiye'nin ise ilklerinden birisi olan maske makinesini
hazırlamıştık. Dakikada 80 adet lamine edilmiş 3 katlı medikal maske gövdesi veren prototipin ardından 10
gün gibi bir sürede daha profesyonel ve sorunsuz çalışan, dişli sistemi ile hem hızı hem verimi artırılmış
ES-1202 maske makinesini ürettik. Dakikada 150 adet ürün çıkartan makinenin deneme sürecinin ardından
seri üretimine başladık.

Pandemi sürecindeki normalleşmenin ardından ultrasonik cihazların da ülkemize girişlerinin başlaması ile
birlikte tarafımızca üretilen ES-1202'yi hem ultrasonik hem de termo olarak iki farklı seçenekte sunmaya
başladık.  Daha sonra gövde lamine makinesini lastik takma makineleri ile entegre ettik. Üzerinde bulunan
tüm aparatları tamamen yerli ve milli olan ES-1202 Maske Makinesine CE, ISO, Enerji Verimlilik belgelerini
alırken Faydalı Model ve gerekli TSE başvurularımızı yaptık.

Maske Makinesi
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Günümüzde PERA Endüstri, aylık 30 Adet 3 katlı cerrahi maske makinesi imalatı yapabilen, tamamen
otomatik maske imalat bandı kurabilen, yenilikçi medikal ve tekstil makineleri Ar-Ge çalışması yapan bir
işletme hâline geldi. 

Şekil 2 Kendi Üretimimiz Cerrahi Maske
Bu sırada Sağlık Bakanlığından aldığımız izinlerin onaylanması ile kendi imal ettiğimiz makineler ile
ultrasonik ve termo sistem ile lamine edilmiş maske gövdesi ve maskelerin imalatını yapmaktayız. 
İşletmemizin şu anda günlük maske üretim kapasitesi 500.000 adet olup ürünleri iç ve dış piyasada birçok
noktaya ulaştırılmaktadır. 

Biz PERA olarak normalleşme süreci ve sonrasında da artık kişisel koruyucuların ve maskenin hayatımızın
bir parçası olacağı ve maske imalat sektörünün her zaman daim olacağı düşüncesi ile bu sektördeki
yatırımlarımıza devam etme düşüncesindeyiz. 

TOBB, KMTSO ve KAGEGİK olarak ülkemiz ve şehrimiz sanayi ve ticaretinin gelecek 50 yılına damga vuracak
olan siz genç girişimcilerin, dünyanın yaşadığı dijital dönüşüme, sosyal mesafeler sebebi ile çıkan yeni iş
kollarına, pandeminin oluşturduğu yeni sektörlere ve sağlık alanındaki yatırımlara önem vermesi gerektiğini
düşünmekteyiz. 

Saygılarımızla; 
PERA Endüstri Mühendislik LTD Şti. 

Perace.com
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Burak Orhan Arifioğlu
Karacasu Tekstil

Kahramanmaraş'ta TÜBİTAK Destekli Mobil Solunum Cihazı Üretimi

Öncelikle hayatımızı alaşağı eden bu süreçte herkesin sağlıkta ve sıhhatte olmasını diliyorum.
Covid-19 hastalığı ocak ayında yavaş yavaş her haber bülteninde, neredeyse her tweet'te karşımıza
çıkmaya başlamıştı. İnsan psikolojisi bu gibi nadir gerçekleşen olayların kendi başına gelme ihtimalini
ciddi anlamda küçümsemeye programlanmıştır. Bu yüzden binlerce kilometre ötede Wuhan kentinde
evine hapsolmuş insanların hayatlarını büyük bir ilgiyle takip ederken bu hastalık bize çok uzak
geliyordu. Yalnızca birkaç ay sonra aynı rollerde olacağımızı düşünmüyorduk muhtemelen. Nassim
Taleb, Siyah Kuğu kitabında insanların gerçekleşmesi düşük ihtimalli olan olayları oldukça
küçümsediğinden, bu yüzden 2007 finansal krizi gibi yıkıcı sonuçları olan olayların çok sık
gerçekleştiğinden ve gerçekleşmeye devam edeceğinden söz eder.  Bu tarz düşük ihtimalli,
beklenmeyen olaylara ise bizzat kitaba adını verdiği 'Siyah Kuğu Olayı' demiş ve bu terimi popüler
hâle getirmiştir. Covid-19, aslında birçok uzmanın gerçekleşebileceğine dair uyarılarına rağmen,
etkilediği insan sayısı ve kapsamı itibariyle büyük ihtimalle dünyanın başına gelen en büyük Siyah
Kuğu olayı. Bundan önceki herhangi bir finansal krize veya insani krize kıyasla, çok ani gelişmesi
sebebiyle sonuçları büyük ihtimalle kalıcı hasarlar ve davranış değişikliklerine yol açacak. Bunları
şimdiden bizzat hepimiz yaşıyoruz. Ve aslında dünyayı ne kadar hor kullanmış olduğumuzu tüm
çıplaklığıyla görüyoruz. “Ne zaman normale döneceğiz?” sorularını sorarken, o eski normale dönene
kadar, yaşadığımız korkular ve değişen davranışlarımız sebebiyle uzun bir süre 'yarı normal' durumu
yaşayacağımızı fark ediyoruz. Maalesef çok sayıda insan etkilenmiş ve vefat etmiş olsa da umarım bu
süreç çevremize, ülkemize ve dünyaya bıraktığımız negatif etkilerin farkına varmamıza sebep olur.
 Covid-19 çıktıktan sonra bu süreçte faydalı olabilmek için neler yapabileceğimizi Bebiller Medikal
ekibi olarak tartıştık. Bebiller Medikal, gerçek manada girişimci diyebileceğimiz Göğüs Cerrahi
Doktoru Mahmut Tokur tarafından kurulmuş, Türkiye'de üniversite-sanayi iş birliği ile ortaya çıkan bir
start-up firması olması sebebiyle çok nadir bir örnek. Tekno-Yatırım ve Stratejik Yatırım destekleri
sayesinde tesisleşmiş bir firma. Standart Tıbbi Sonda ve Tıbbi kateterler gibi Türkiye'nin yurtdışından
büyük ölçüde ithal ettiği ürün grubunun yanında Kalp Tamir Kiti, Damar By-Pass Kateteri ve
Pnömotaraks kiti gibi özel patentli ürünler üretme kapasitesine sahip. 

Covid-19 ile mücadelede kapasitemizin önce sağlık çalışanlarına ve insanlara siperlik üretmeye uygun
olduğunu gördük. Ama daha da önemlisi Mobil Solunum Cihazı üretebileceğimizi saptadık. Bu cihaz,
Aselsan & Arçelik ortaklığında çıkan Elektrikli Ventilatör'den biraz farklı. Elektrikli Ventilatör, sadece
yoğun bakım ünitelerinde kullanılabilen ve ülkemizin çok şükür ki neredeyse her yoğun bakım
ünitesinde mevcut olan bir alet. Mobil Solunum Cihazı ise, sahra hastaneleri veya standart hasta
bakım ünitelerinde kullanılabilen ve durumu çok acil olmayan hastalara birkaç gün oksijen tüpü
vasıtasıyla solunum desteği verebilen bir alet. Üstelik, elektrikli ventilatöre göre, sarf malzemesi
olması sebebiyle biraz daha güvenli. Halihazırda dünyada çok az sayıda ülkede üretimi bulunan bu
cihazı tersine mühendislik yöntemi ile geliştirdik, hocamız Mahmut Tokur'un yorumu olan birkaç
geliştirme ekledik ve üç boyutlu yazıcıdan çıkan ilk sonuçlar olumlu oldu. Çalışmalarımıza
başladığımız süreçte, TÜBİTAK'ın da Covid-19 ile mücadele için çağrıya çıktığını görüp başvuruda
bulunduk. Projemiz desteklenmeye değer bulundu. Şu anda kalıp çalışmaları sürüyor. Umarım mahcup
olmadan, çok kısa bir sürede ülkemizin hizmetine sunacağız.

 

Solunum Cihazı
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Sağlık sektörüne ürün yapmak kafa karıştırıcı bir durum. İnsanlara yardım edebilmenizin tek yolu
maalesef onların hasta olmasından geçiyor ve bu kimsenin isteyeceği bir durum değil. Ama
insanların ihtiyacı olduğu durumda üzerinize düşen bir görev varsa yapabiliyor olmak farklı bir his.
Bu vesile ile bu süreçte, bizler başkasının elinden kalem bile almaya çekinirken canlarını ortaya
koyan sağlık çalışanlarına minnetlerimi sunmak isterim.

Bu sürecin en kısa sürede bitmesini diliyorum. Herkese sağlıklı günler. 
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TOBB İstanbul GGK Yönetimi

İstanbul GGK olarak, yaşanılan pandemi sürecinde ilimizdeki gelişmeleri ve gelecekle ilgili öngörülerimizi
paylaşıyoruz bu metinde.

Bildiğiniz üzere ülkemizde en çok vakanın görülen ili İstanbul, yaklaşık olarak vaka sayısının %60 civarında
bir oranda olduğu biliyoruz. Bunun en büyük sebeplerinden biri ülkemizin en yüksek nüfus yoğun kenti
olmakla beraber, yurtiçi ve yurtdışı transit geçişler için kullanılan tek ilimizdir. Ayrıca yılın 12 ayında
kesintisiz turist trafiğini de göz önünde bulundurduğumuzda bu oranın zaten toplam vaka sayısı içerisinde
bu kadar yüksek olmasını anlamlandırabiliyoruz. İl olarak en sıkı tedbirlerin uygulandığı İstanbul'da şuan
ticari faaliyetler maalesef karantina tedbirlerimizden dolayı doğal olarak aksamış durumda. Örnek
vermem gerekir ise; Eminönü hiç olmadığı kadar sakin ve sessiz. İlimizin toptan ticaret merkez yerlerinin
birinden bahsediyoruz. Esnaflarımız arasında çok yüksek sayıda ilk defa dükkan kapatmış olan esnaflar
var hayatları boyunca dükkan kapatmamış bu insanlar. Üretim tarafı görece daha iyi, özellikle gıda ve
kimya başta olmak üzere üretim süreçlerinde kısmı çalışmanın olduğunu görüyoruz. Bütün endüstriler
tam kapasite olmasada bayram sonrasında işbaşı yapacak şekilde tüm planlarını yapıyor şuan. Bayram
sonra tabikide biraz zor ve öğrenmemiz gereken bir süreç olacak hepimiz için YENİ NORMAL sürecinde ki
çalışma şartları. Bu süreçte işletmeler İlimizin pandemi kurulunun belirlemiş olduğu standartlarla işbaşı
yapıyor. Bu süreç alışması biraz zor ve biraz maliyetli olacağıda kesin. Mevcut durumumuz bahsettiğimiz
gibi olmakla beraber gelecekle ilgili olan görüşlerimizden de bahsetmek istiyoruz. Dediğimiz gibi bayram
sonrası şirketlerin hem üretim hemde ticari işletmelerin çoğunun açılacağını öngörüyoruz. Fakat ticari
aktivitenin ne kadar yoğun olacağı konusunda hiçbir öngörümüz yok maalesef. Özellikle yurtdışı
seyahatlerinin olmaması ile birlikte, ülkedeki yabancı alıcıların olmaması ve yurtiçi seyahat kısıtınında
büyük oranda ticari aktivitenin hızlı bir şekilde artacağını bize göstermiyor. Önümüzdeki 3 aylık süreçte de
yaz dönemi dolayısı ile zaten her yıl olduğu gibi ilimizde ticari aktivitede bir sakinlik olur, dönemsel olan
bu sakinlik sonrası bizim eski ticari aktivite hacmine geri döneceğimizi düşünüyoruz. Bu tarih içinde
okulların açılma tarihini baz almış olmamız sanırsak çok yanlış olmayacaktır. Malum bu kriz dünyada hem
talep, hem arz, hem istihdam yönünde büyük etkiler yaratacağı beklenen bir kriz. Daha öncesinde hiçbir
ülkeninde tecrübe etmediği derinlikte bir sürece girdiğimizi biliyoruz. O yüzden bütün kurumlar, bütün
şirketler, bütün STK'lar olarak büyük bir çıkış mücadelesi içine girmiş bulunmaktayız. Bu süreçte hem
ticari hemde sosyal olarak iş birlikteliklerinde yaratacağımız yeni değerler ile olası alacağımız hasarları
minimize edeceğimizi düşünüyoruz. Güçlü olduğumuz üretim tarafımızı daha öne çıkararak , farklı iş
modellerini geliştirerek önümüzdeki günlerde stratejik olarak dünyadaki hızlı mal ve hizmet tüketiminden
ekstra pay alacağımıza inanıyoruz. Bu hemen olmasa bile 1 yıllık süre içerisinde artık daha küçük adetlerin
daha yakın coğrafyalardan tedarik edilecek bir eğilimin başlandığını izliyoruz. Ülke olarak mevcut üretim
kapasitemiz, çeşitliliğimiz ve lokasyonumuzun stratejik pozitif değerini göz önüne aldığımızda çok büyük
avantajlar barındırdığımıza söylememiz gerekiyor. Bizlerin bu süre zarfında en önem vermemiz gereken
noktaların başında ne yapıp ne edip mevcut işletmelerimizi yaşatmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu
konuda başta kamu sonra STK'lar olmak üzere tüm kurumlara bu görüşümüzü iletiyoruz. Çünkü şirketlerin
yaşaması çok önemli, bugün kurulmuş şirketlerimizin bir kısmını kaybedersek bunların tekrardan bir
alternatiflerinin oluşturulması uzun süreler alacaktır. Yakın zamanda yakalayabileceğimiz fırsatlara
erişmemiz ve bunu değerlendirmemiz için işletmelerimiz, işletmelerimizde ki insan kaynaklarımızın ve de
sermaye kaynaklarımızın yaşıyor ve sürdürülebiliyor olması çok elzemdir.
                                                                                                                             
 

 TOBB İSTANBUL GGK 



282

Süleyman Çınar
TOBB İzmir GGK Başkanı

İzmir'de Covid-19 Süreci ve Ekonomiye Etkileri

Corona virüsü her ilimizde olduğu gibi İzmir'i de derinden etkiledi ki İzmir maalesef vaka sayılarında
Türkiye'nin en çok vaka görülen ikinci ili durumunda. Elbette bu durumun ekonomiye de önemli etkileri
oldu. Ekonomik olarak değerlendirmek gerekirse İzmir'de bu süreçte kötü etkilenen sektörler sırasıyla
Turizm, Hizmet ve Taşımacılık Sektörleri oldu. İnşaat, Otomotiv gibi sektörler bu süreci nötr bir etki ile
atlatıyorlar. Bu süreçten iyi etkilenen sektörler de elbette oldu, her yerde olduğu gibi Tekstil, Mobil
Ev-Karavan, Yazılım sektörleri bu süreçte büyüme gösterdiler. Ama sonuca bakılacak olursa ülkemiz bu
zorlu süreci iyi yönetmekte ve her geçen gün iyiye gidiyoruz, bu sürecin ülkemize kattığı belkide tek iyi
şey ise “İş Hayatı ile Teknoloji'nin Birleşmesi” oldu diyebiliriz.
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Zeynel Üstemel
TOBB Adana GGK Başkanı

Koronavirüs salgını, pandemi ilan edilince tüm alanlarda değişim yaşandığı gibi ülkemiz ve dünya
ekonomisi üzerinde meydana getirdiği değişimi ve neden olduğu olumsuz sonuçları derinden hissediyoruz.
Bu değişim, bildiğimiz hayat tarzımızın, çalışma ortamlarımızın ve şeklinin, ticaret yöntemimizin, üretim
ve tüketim kalıplarımızın tamamen farklı bir forma dönüşmesini de beraberinde getirdi. Koronavirüs
salgınının bizlere bıraktığı kötü bir miras oldu. Bu mirasın ismi pandemi ekonomisidir. Pandemi,
ekonomilerdeki belirsizlikle birlikte; borsada, döviz kurlarında ve değerli madenlerde dalgalanmalara,
uçuş yasakları nedeniyle seyahatlerin azalmasına ve ülkelerin içe kapanmasına, en önemlisi de turizmin
adeta bitmesine neden oldu. Karantina ve sosyal mesafe ile hizmet sektöründe başta restoranlarda
tüketimin azalmasına, insanların temel önceliklerinin sağlık ve gıda giderleri olması nedeniyle harcama
alışkanlıklarının değişmesine neden olmuştur. Konut, otomotiv, mobilya ve beyaz eşya gibi dayanaklı
tüketim mallarına olan taleplerin azalmasına neden oldu ve oluyor. Bu büyük değişim, ekonomide hem
arzı hem de talebi maalesef olumsuz etkilemiştir.

Dünyada tedarik zincirinin zayıflaması ve karantina uygulamaları, üretim üzerinde olumsuz etki
yapmaktadır. Diğer yandan, hafiflediğine şahit olduğumuz ama salgının ne zamana kadar süreceği
konusundaki belirsizlik, insanların eve çekilmesi, talebin düşmesi nedeniyle işletmelerin kazançlarına
ve ayakta kalmalarını güçleştirmiştir. Şunu biliyoruz ülkemizdeki ve şehrimizdeki işletmeler istihdama
zarar verecek her türlü harekete karşı direniyor. Ülke olarak bu süreçte dünyaya göre, daha sağlam
adımlarla ilerlediğimizi ifade edebiliriz. Bu salgın gerek sağlık gerekse ekonomik anlamda tüm dünyayı
etkisi altına aldı. Birçok sektör şuanda durma noktasına geldi. Sektörlerde çok ciddi sıkıntılar var ve
ekonomimizi tehdit eder boyutta. Koronanın ekonomik yönden vurmadığı sektör neredeyse hiç yok.
Koronavirüs pandemisinin küresel çapta önemli dönüşümlere hatta kırılmalara sebebiyet verip
vermeyeceğini şimdiden kestirmek zor. Bu sıkıntılar hepimizin başında. Tüm sektörlerin birbiri ile
entegre olduğunu ve tamamlayıcı olduğunu düşünürsek, çarkın dişlileri bu aksaklıklarla boğuşmaktadır.
Pandemi, sağlık sektöründen tedarik zincirlerine, ekonomiden sosyal ilişkilere kadar geniş yelpazede
hayatın her alanını etkiledikçe, en büyük zararı iş dünyası görmektedir. Kolay değil hem kazancımız yok
hem de ayakta kalmak için çareler arıyoruz. Ama bu salgından kurtulduğumuz andan itibaren üretime,
ihracata ve tasarrufa tüm mesaimizi vermek zorundayız. ihracat yapmalıyız, e- ticaret yapmalıyız ve
katma değeri yüksek ürünler üretmeliyiz. Tüketim toplumu olmaktan çıkıp, üretim toplumu olduğumuzda
ekonomik huzura ereceğinizi unutmayalım. 

Son olarak, tüm Türkiye'nin ve dünyanın sağlıklı günler geçirmesini temenni ediyorum. Ekonomik olarak
yaşadığımız bu sıkıntılardan bir an önce kurtulmamızı ve en kısa sürede hayatımızın normale dönmesini
diliyorum.
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Pandemi Sürecinde ‘’Hatay’’
 
İlk defa aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa bir sürede tüm dünyayı etkisi altına alan
Corona virüsün (Covid-19), son yüzyılda yaşanmış en büyük pandemik hastalığı olduğunu söylemek hata
olmayacaktır. Dünyada yüz binlerce insana bulaşan, on binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden
olan virüsün, devletimizin aldığı önlemler sayesinde ülkemizde kontrol altına alınmış olması bizleri
mutlu etmektedir. Ancak sağlık boyutundaki etkileri kadar ülke ekonomileri üzerindeki yansımaları
virüsün etkilerini sağlık sorunu olmaktan çıkartmaktadır. Pandemi, dünyayı büyük bir ekonomik buhrana
sürüklemiştir. Global düzenin bir parçası olan ülke ekonomimiz de bu durumdan nasibini almıştır. Bu
süreçte iş dünyasının en büyük endişesi belirsizlik ve yeniden inşa edilecek ekonomik düzene adaptasyon
olacaktır.  

Ülke olarak hepimizin önceliği bu salgının minimum hasarla aşılması için mücadele etmek olmalıdır. 
Alınan tedbirlere uymamız sağlık için öngörülen kötü senaryoları boşa çıkaracağı gibi ekonomik
düzenin yoluna girmesi için de büyük önem arz edecektir. Bu tedbirler işletmelerin yavaşlamasına,
bazılarının kapanmasına sebep olsa bile salgından kurtulmak için elzemdir. Günlük tedbirlerin
yanında uzun vadede, dünyanın ve ülkemizin sahip olduğu kaynakların korunması ve sürekliliğinin
sağlanması için de tedbirlerde alınmalıdır. 

Şehrimiz Hatay, ülke genelinde salgının sağlık boyutundan en az etkilenen illerinden biri olurken
ekonomik boyutu için aynı şeyleri söylemek maalesef ki mümkün olmamaktadır.  Türkiye'nin
demir-çelik üretiminin %32'sini, filtre üretiminin %60'ını karşılayan, lojistik alanında sahip olduğu
firmalar ile bu sektörde ilk üç şehirden biri olan Hatay nüfusunun %50'si şehir merkezlerinde %50'si
kırsalda yaşamaktadır. Bu dağılımı ile tarım sektöründe ülkenin en ciddi üretici şehirlerinden biri
konumundadır. Ülkemizin Ortadoğu'ya açılan kapısı olan şehrimiz, Suriye Savaşı'nın ve Suriyeli
göçmenlerin oluşturduğu olumsuz etkiyi aşamamışken Corona salgının ortaya çıkması ile büyük bir
darbe daha almıştır. Savaş sonrası sınır kapılarının kapanması ile ihracatçılarımız, nakliyecilerimiz,
üreticilerimiz ciddi sıkıntılar yaşamıştır. Büyük bir çaba ile artan maliyetlere rağmen ayakta durmaya
çalışan iş insanlarımız bu salgın ile daha kötü bir hâle gelmektedirler. Turizm ve hizmet sektörünün
durması sonucunda işsiz hemşerilerimizin sayısının artması, yurt dışında çalışan vatandaşların
bulundukları ülkelerde işsiz kalması psikolojik ve ekonomik açıdan insanlarımızı yıpratmaktadır. En
büyük endişe ise sürecin belirsizliğinden kaynaklanmaktadır. 

Devletimiz bu süreçte birçok ekonomik paket açıklamış ve sistemin devamlılığının sağlanabilmesi
için hamleler yapmıştır. TOBB başkanımız Sayın M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU öncülüğünde 365 oda ve
borsamızın desteğiyle işletmelerimizin ticari hayatını davam ettirebilmesi açısından alınan tedbirler,
kısmi de olsa ekonomik sıkıntıları çözmüş, sosyal anlamda da moral kaynağı olmuştur. Vergi, istihdam,
kredi, finans bulma ve birçok konuda sıkıntıları çözüme ulaştıran birliğimiz, işletmeler ve
çalışanlarına büyük destek olmuştur. Ancak bu salgın ve buna benzer doğabilecek sıkıntılara göğüs
gerebilmek adına daha kalıcı çözümler bulunmalıdır. Bu hamlelere ek olarak tasarruf politikaları
ihmal edilmemeli ve bütçe harcamaları revize edilmelidir. Tarım sektörü başta olmak üzere üretim
odaklı ekonomi politikalarına ağırlık verilmelidir. Salgınla birlikte kapanan sınırlar, ithalat
kısıtlamaları kendi kendine yeten bir Türkiye'nin önemini bize bir kez daha göstermiştir.
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Salgının sosyal ve ekonomik açıdan alışkanlıklarımıza olan etkilerinden de bahsetmek istiyorum. Bu
olumsuz etkinin devam edeceği, tüm topluma yayılacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Bu bilinçle
işletmelerimizin yeni düzene uygun çalışmalar yapması gerekmektedir. Son dönemlerde yaşadığımız
en canlı örnek; İç İşleri Bakanlığımızca büyükşehirler için ilan edilen son iki sokağa çıkma
kısıtlamasından Hatay'ın muaf tutulması ile yaptığımız gözlemlerdir. İl olarak normalleşme sürecine
girdiğimizi gösteren bir gelişme gibi görünse de normalleşmenin piyasaya yansımasını maalesef ki
gözlemleyemedik. İşletmeler açık olsa bile insanlar gıda ihtiyacının dışında alım yapmadığından
ekonomik endişelerin ciddi şekilde devam ettiğini fark ettik. Alınan tedbirler ve tüketici psikolojisi
nedeniyle birçok alanda üretim yüzde 20-25 düşerken tüketicilerin harcamaları aynı oranda azaldı.
Giyim, ayakkabı, ev eşyaları ve paket tatil harcamaları tamamen durdu. Tüketiciler ve işletmeler
arasında doğrudan temas içeren harcamalar, kuaförlük, turizm acenteliği, restoranlar, oteller ve
eğlence hizmetleri de durdu. Bunlara uygulanan yasak kaldırılsa bile normalleşmenin piyasaya
yansıması çok zaman alacağa benziyor. Salgın ile dijital platformda ticaret yapan işletmelerin
yoğunlaşması ise bize bir işaret veriyor: Dijital dünyaya uyum sağlamak, entegre olmak zorundayız.
Sağlık sisteminden ekonomik sisteme kadar hayatın her alanının toparlanması kolay olmayacak.
Ama işletmelerimizi ayakta tutmak, istihdamı korumak ve finans dengelerini ayakta tutmak
zorundayız. Elbette öncelik, insan hayatı ve onu kurtaracak sağlık kapasitesinin arttırılması olmalıdır.
Ancak zincirleme olarak baş gösteren ekonomik çöküşü önlemek için bir strateji ve program
dahilinde ekonomiye yapılacak desteklerde kararlı bir duruş göstermeliyiz. Ekonominin iyileştirilmesi,
talebi arttırmakla gerçekleşir. Bu sebeple işsizler ve yoksullara bir gelir desteği sunulmalıdır.
Beraberinde yiyecek, içecek gibi temel ihtiyaç maddelerinde üretim, dağıtım ve satış süreçlerini
içeren tedarik zinciri işler hâlde tutulmalıdır. Bu gibi küresel sağlık ve ekonomik kriz; önce
illerimizde, ülkemizde sonra da dünyada birlik ve iş birliği ile çözülebilir. 

Hayatımızı her alanda etkisi altına alan bu pandeminin bir an önce son bulması ve tekrarının
yaşanmamasını diliyorum.
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Corona Virüs Sürecinde Van İlinin Ekonomisi ile ilgili Değerlendirmeler
 
21. yüzyılın belki de en büyük salgını olarak adlandırılacak bir salgınla karşı karşıyayız: Corona virüs
(Covid-19)
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 nedeniyle zorlu bir süreçten geçmekteyiz. Dünya genelinde
yaşanan bu 'küresel kriz' sürecinde devletin, milletin, reel sektörün ve finans kesiminin el ele vermesi ve
birlikte yol alması gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Ülkemiz sadece sağlık açısından değil, ekonomik açında da büyük zorluklarla karşı karşıya kalmıştır.
Mart ayının ortaları ve son haftasında yüzbinlerce esnaf kepenk kapatmış, ekonomiyi ayakta tutan
sektörler Corona virüs pandemisi nedeniyle deyim yerindeyse mücadeleye ara vermiştir. 

Van ilinin bu süreçteki durumuyla ilgili yapılanlar ve yapılması gerekenleri soru-cevap şeklinde
açıklamak istiyoruz: 
1. Odamızın virüs ile ilgili herhangi bir çalışması (tespit, değerlendirme, rapor, vs.) bulunmakta mıdır? 
Odamız üyeleri ziyaret edilerek yerinde incelemelerde bulunulmuş, üyelerimizin talepleri alınmış, ilgili
kurumlarla irtibata geçilmiştir.

Tespit edilen sorunlar ve üyelerin talepleri: 
• İşyeri kira ödemeleri ile ilgili bir genelge hazırlanmasına yönelik altyapı çalışmalarının yapılması.
• Elektrik, Su ve Doğalgaz ödemeleri ile ilgili kriz sürecinin muaf tutulması.
• Tüm işletmeler ve sektörler faydalanacak şekilde faizsiz kredi desteği hususunda detaylı bir paket
hazırlanması.
• Ekonomik destek paketinin genişletilmesi ve ekonomiye entegre tüm sektörleri kapsayacak şekilde
yeniden tasarlanması.
• Destek paketleri hayata geçirilirken bölgelerarası gelişmişlik farkları göz önünde bulundurularak az
gelişmiş bölgelere pozitif ayrımcılık yapılması.
• Mevcut kredi ödemeleri ile ilgili kriz dönemi dahilinde faiz işlemleri yapılmadan ödemelerin ertelenmesi, 
• Bankalardan kredi kullanan üyelerimizin tekrar kredi alması konusunda yaşadığı sıkıntıların giderilmesi.
Bankalarda icralık ve satış durumunda bulunan gayrimenkullerin icra ve satış işlemlerinin
durdurulmasının ve banka alacaklarının yapılandırılmasının sağlanması.
• Birliğimiz tarafından üyelerimize yönelik nefes kredisinin hayata geçirilmesi.
• Kentimiz özelinde deprem dönemi de baz alınarak uzun zamandır talep ettiğimiz vergi terkini
meselesinin çözülmesi.
• Dezenfektasyon ve temizlik giderlerini karşılamak üzere tüm ülke vatandaşlarına maddi destek
sağlanması.
• İşten çıkarılan emekçiler için maddi destek sağlanması hususunda bir çalışma yapılması.
• KDV oranlarının tüm sektörleri kapsayacak şekilde minimize edilmesi.
• Tarım kredi borçlarının ödeme süresinin bir yıl ertelenmesi, anapara ödemelerinin faizsiz 5 yıla kadar
yayılması.
• TKDK'da proje onayı geçen ve altyapı çalışmalarına başlayan işletmelere avans ödemeleri yapılması.
• Özel eğitim kurumlarının mücbir sebep hâli kapsamında kamusal desteklerden faydalanması.
• En önemli tüketim maddelerinin başında gelen kırmızı etin piyasaya sürüldüğü ilk el olan mezbahaların
veteriner hekimler kontrolünde açık olmasının sağlanması.
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• Yem fiyatlarında ve diğer girdi maliyetlerinde meydana gelen artışların önüne geçilmesi.
• Belediye ve vergi dairelerinin icra takiplerini durdurması ve alacaklarına yönelik mükelleflerin
hesaplarına bırakmış oldukları blokelerin kaldırılması.
• Firmaların KDV alacaklarının kefalet unsuru olarak değerlendirilmesi veya alacaklara mahsup
edilmesinin sağlanması.

2. Virüs hangi iş kollarını olumsuz etkiledi ve hangilerinde yeni iş alanları yarattı? 
Hizmet sektörü en çok etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. AVM'ler, lokantalar, restoranlar,
perakende satış alanları, inşaat faaliyetleri, tarım ve hayvancılık faaliyetleri, dış ticaret faaliyetleri,
ulusal ve uluslararası ulaşım faaliyetleri başta olmak üzere hemen hemen tüm sektörler olumsuz
etkilenmiştir. 
Medikal ve sağlık sektöründe tek kullanımlık ürünlere yönelik talepler sonrasında bu sektörlerde
genişleme olmuştur ayrıca tekstil faaliyeti yürüten firmalarda tek kullanımlık medikal üretimi ile ilgili
girişimlerde bulunmuşlardır. Kimya sektöründe kolonya, dezenfektan ve diğer hijyen ürünlerinin üretim
alanları genişlemiştir. E-ticarette bir yoğunluk meydana gelmiştir, yine kargo firmaları e-ticaret aracılığı
ile yapılan alışverişler neticesinde yoğun bir çalışma sergilemişler ve alanları genişlemiştir. 

3. Üretim ve tüketim en çok hangi iş kollarında yaşandı?
Gıda sektörü en çok yoğunluk kazanan alan olmuştur. Sokağa çıkma yasakları ile hane halkı tarafından
ürün stoklama yapılmıştır. Yine medikal sektöründe tek kullanımlık (eldiven, maske) ürünlere yönelik
talep artınca daha önce normal vatandaşların gereksinim duymadıkları bu ürünlerin üretimi ve
tüketiminde ciddi artış meydana gelmiştir. 
Yine kimya sektöründe hijyen malzemeleri, kolonya ve dezenfektan ürünlerinin üretim ve tüketimi ile
ilgili ciddi bir artış yaşanmıştır. 

4. İlin sanayi ve ticareti, ithalat ve ihracattan ne derece etkilendi?
İlimiz ekonomisi %63 hizmetler, %21 tarım/hayvancılık, %16 sanayi sektörü faaliyetlerini kapsamaktadır. 
Organize Sanayi Bölgesinde 145'e yakın parselde dönemsel değişimlerle birlikte 2.500 ile 5.000 arası bir
istihdam söz konusudur. Yine Tekstilkent'te 15'i aşkın üretim alanında 2.000'e varan istihdam vardır. 
Sanayi Siteleri, İŞ-GEM ve diğer kümelenmiş alanlarda önemli ekonomik faaliyetler yürütülmekteydi.
Şu an itibari ile bu alanların hemen hemen hepsinde büyük bir sıkıntı meydana gelmiş durumdadır. 
Yine kentimiz 2,7 milyon küçükbaş, 200 bini aşkın büyükbaş hayvan potansiyeli ile ülke ekonomisi
açısından önemli bir katma değer sağlamaktadır. Bu üretim faaliyetleri doğrultusunda kentimiz
nüfusunun %35-40'ı bahse konu sektör faaliyetleri doğrultusunda geçimini sağlamaktadır. Ancak yaşanan
virüs vakası ile hayvancılık sektörü de etkilenmiştir ve belirsizlik devam etmektedir. 
İran ile sınır komşuluğumuzun olması dış ticaret faaliyetleri başta olmak üzere turizm alanında önemli
gelişmelere neden olmuş ve son yıllarda 15 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında yapmış olduğumuz alışveriş
festivali ile kentin tüm sektörleri olumlu etkilenmiştir. Perakende sektöründen gıda sektörüne, alışveriş
merkezilerinden otellere hemen hemen tüm sektörlere olumlu etkide bulunmuştu ve kentimizin günübirlik
ticareti bu kapsamda idame ettirilmekteydi. Ancak bu yıl bu etkinlik yapılamadı dolayısıyla ticaretini bu
dönemde artırmayı planlayan tüccar derin bir yara aldı. Yine 112 milyon TL'lik bir yatırımla 2019 yılında
modern hâle getirilen Kapıköy Sınır Kapısı'ndan virüsten kaynaklı dış ticaret işlemlerinde
faydalanılmamaktadır. 900'e yakın firma sınır ticareti faaliyetleri kapsamında dış ticaret yapmaktaydı
ancak gelinen noktada bu faaliyetler de sekteye uğramış durumda.
İthalat ve ihracat rakamlarını 2019 yılının ocak, şubat ve mart (son açıklanan rakamlar bu ayları
kapsamaktadır) ayları ile karşılaştıracak olursak: 
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Van ili özelinde genel ithalat ve ihracatta; 2019 yılının ilk üç ayında 57.347.809 dolar ithalat yapılırken
2020 yılının ilk üç ayında bu miktar 11.102.429 dolara gerilemiştir. Yine 2019 yılının ilk üç ayında
15.715.736 dolar ihracat yapılırken 2020 yılının ilk üç ayında bu miktar 11.084.943 dolara gerilemiştir. 
İran ile yapılan dış ticaret verilerine bakıldığında; 2019 yılının ilk üç ayında 51.667.587 dolar ithalat
yapılırken 2020 yılının ilk üç ayında bu miktar 6.332.667 dolara gerilemiştir. Yine 2019 yılının ilk üç
ayında 6.747.946 dolar ihracat yapılırken 2020 yılının ilk üç ayında bu miktar 3.446.737 dolara
gerilemiştir. 
Ayrıca Kapıköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapan turist sayılarına bakıldığında ocak şubat ve mart ayları
baz alındığında 2019 yılının ilk üç ayında 49.226 kişi, 2020 yılının ilk üç ayında ise 27.773 kişi giriş
yapmıştır. Özellikle şu rakamı paylaşmak isteriz: 2019 yılı mart ayında 30.253 kişi ilimize giriş yaparken
2020 yılında sadece 23 bin kişi giriş yapmıştır. Dolayısıyla bu rakamlar dış ticaret başta olmak üzere
turizm ve bağlantılı sektörleri etkilemiştir. 

5. Virüsün yol açtığı ekonomik zarar ile ilgili herhangi bir veri ya da tahmin var mıdır?
İstihdam oranında yaklaşık %50 oranında bir daralma olduğunu düşünüyoruz. Bu oran daha fazla da
olabilir. Rakamsal anlamda bunu analiz etmek şu an mümkün değil. İlerleyen dönemlerde TÜİK başta
olmak üzere diğer kurumların açıklamaları ile daha net yorum yapmak mümkün olacaktır. 
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Tüm dünyada hızla yayılan Covid-19 virus salgını ülkemizde de görüldü. Hızla alınan tedbirler elbette
yayılma riskini azaltsa da yaklaşık 5000 insanımızı kaybettik. Ülke olarak hayatımızda Covid-19 ile
birçok şey değişti ve değişik sektörler ortaya çıktı. Yaşam standartlarımız değişti ve bu değişik düzende
yaşamaya bir müddet daha devam edeceğiz. 

Bu süreç, üretim sektörünü, turizm sektörünü, ulaşım gibi sektörleri ekonomik olarak derinden
etkilemiştir. Ekonomi ve Ticaret bakanlıkları, devletin kurumları birtakım ekonomik tedbirlerle sektörlere
destek olmuştur. Şehrimiz Afyonkarahisar da yumurta, kırmızı et, kanatlı hayvan eti, sucuk gibi büyük
gıda yatırımları ön planda olan bir şehir olduğundan Covid-19 sürecinde üretim durmadı. Elbette birtakım
sorunlar yaşandı. TOBB iş dünyasının sorunlarının çözülmesinde büyük özveri göstermiştir ve destek
olmuştur. 

Ülkemizde artık üretime odaklanılmalı, sadece sanayi anlamında üretime değil, tarımda da üretime
dönülmelidir. Dünya artık tarımda üretime dönüyor. Tarım ve gıdaya dönüş kaçınılmaz bir durumdur. Ülke
yöneticileri tarımsal uygulamaları göz önüne alarak, tarım politikalarını geliştirerek insanları tarıma
yönlendirmelidir. Şimdiden kolları sıvayıp tarım ve gıdada üretime dönüş faaliyetlerine ağırlık vermemiz
ve ülke olarak öncü olmamız gereklidir. Covid-19 sonrası daha yeşil sürdürülebilir bir tarım sistemine
kavuşmak dileğiyle. 
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Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona Virüs'ün ekonomi üzerindeki etkileri daha uzun süreceğe benziyor. 
Hatta önümüzdeki günlerde global ve yerel piyasaların resesyon riskiyle karşı karşıya kalacağını
düşünüyorum. Ama biz bu durumu avantaja çevirebiliriz. Nasıl mı? Üreterek.

Dünyanın fabrikası olarak anılan, yılda 2,5 trilyon dolar ile dünyanın en büyük ihracatçısı Çin'in dünyada
bozulan imajı yüzünden tedarik zinciri diğer ülkelere doğru kayabilir. Özellikle gıda, tekstil ve tarım
alanlarında üretim deneyimi olan ve lojistik avantajlara sahip olan ülkeler, kısa vadede çok fazla
yatırımcı çekerek küresel tedarik zincirlerine daha yüksek oranlarda katkı sağlayabilirler. 
Örnek: Dünyanın en büyük perakendecisi Walmart! Bu süreçte Çin'den mal alımını azaltan perakende
devinin siparişlerinin bir bölümünü Türkiye'ye kaydırdığı ve plastikten yiyeceğe kadar pek çok üründe
ülkemizin alternatif olmaya başladığı haberlerini takip ediyoruz. 500 milyar dolarlık cirosu ve 25 milyar
doları aşan nakit akışıyla dünyanın en büyük perakendecisi olan Walmart için Çin'e alternatif değil, en
büyük rakip olmalıyız.  Devletimizin bu süreçte üretimde en önemli sektörleri belirleyip, hızlı ve sağlam
bir şekilde üreticilerimizi ekstra motive edip bu süreçten kazanan olarak çıkmalıyız.



Pandemi Dönemi Genel Değerlendirme

     • Prof. Dr. Onur Balcı
COVİD 19 Pandemisinin Etkisinin Azaltılması         

         İçin Alınan Önlemlere Devlet Desteklerinin
         Katkısı ve Gelişmeler



292

Prof. Dr. Onur Balcı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

COVİD 19 Pandemisinin Etkisinin Azaltılması için Alınan Önlemlere Devlet Desteklerinin Katkısı
ve Gelişmeler

Bugünlerde etkisini ülke olarak hissettiğimiz Yeni Tipi Korona virüs (Covid 19) kaynaklı pandemi ilk olarak
01 Aralık 2019'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan eyaletinde görülmüş, Ocak ayı ile itibariyle Avrupa
kıtasına sıçramıştır. Mart 2020'dan itibaren pandeminin merkezi Avrupa kıtası haline gelmiş sonrasında
süreç Amerika kıtasında akutlaşmıştır. 

11 Mart 2020'de ülkemizde ilk vaka görülmüştür. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve tüm Bakanlıkları, başta T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C.
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere, ivedi tedbirler almıştır,
almaya devam etmektedir. Salgının tıbbi açıdan yayılımının engellenmesi, salgının etkinliğinin sınırlanması,
işveren ve çalışanlar açısından kısa çalışma ödeneğinin devreye alınması, işten çıkarılmanın önüne
geçilmesi gibi önlemler bunların arasında sayılabilmektedir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ise kısa-orta vadeli bir planlama ile ulusal bazdaki teşvik-destek-önlem
paketlerini devreye alarak pandeminin etkisinin azaltılmasının yanında, bilimsel ve akademik açıdan
önlemler alınmasını hedeflemiştir. 

İlk önlem, vakanın görülme anından birkaç gün sonra KOSGEB tarafından alınmıştır. KOSGEB'e olan kredi
borçları ertelenmiş, devam eden projelerin rapor tarihleri 4 ay uzatılmıştır. Ancak alınan en önemli tedbir
Teknoyatırım Programı açısından alınmıştır. Alınan bu önlem halen yürürlüktedir. Teknoyatırım
programının destek üst limiti proje başına 6 Milyon TL'ye çıkarılmış ve destek hükümlerinin “b” bendine
Covid 19'a özel ürün listesi eklenmiştir. KOBİ ölçeğindeki firmaların Covid 19 pandemisinin bazı ürünler
özelinde yaratacağı darboğazı engellemek için çıkılan çağrıda maske, dezenfektan vb.. ürünler dahil
edilmiştir. Yatırım odaklı bu program halem açık olup, pandeminin etkileri bittiğinde ikinci bir ilanla
sonlandırılacaktır. 

İkincil önemli tedbir Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından alınmıştır. Kalkınma Ajansları
pandeminin etkisinin azaltılması için 3 ana başlık altında, yaklaşık 250 Milyon TL'lik bir yatırım destek
paketi açıklamıştır. Çağrı 30 Nisan 2020'de sonlandırılmış ve sonuçlar açıklanmaya başlanmıştır. 

Aynı zaman diliminde TÜBİTAK TEYDEB'de Covid 19'a çözüm bulabilmek için KOBİ niteliğindeki Sanayi
Kuruluşlarını desteklemek amacıyla özel bir çağrı çıkmış, bu çağrıya 400'den fazla başvuru almış ve 35
tanesini destekleyerek, 9 aylık hızlı programa başlanmıştır. 

Dolayısıyla TÜBİTAK TEYDEB ve KOSGEB çıktığı ulusal çağrılar ile pandeminin etkilerinin azaltılması,
belirlenen konularda çözüm bulunması adına kaynak yaratmıştır. 
Tüm bu önlemler ekonomik olarak sıkışan, darboğaza giren ve nakit akışında sıkıntı yaşayan KOBİ'lere
destek olmuş ve yeni pazarların oluşması (örneğin maske imalatı, tıbbi cihaz imalatı vb..) için de bir
fırsat getirmiştir. 
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Bu ekstra destek ve teşvik paketlerinin yanında mevcut yürüyen düzenin de korunması için çeşitli
tedbirler alınmıştır. 4691 sayılı kanuna göre kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmaların
ve 5746 sayılı kanuna göre kurulan Ar-Ge / Tasarım Merkezlerinin uzaktan çalışmalarına imkan veren,
dışarıda geçirilen süre (DGS) uygulaması bunların en önemlileri arasındadır. İlk olarak 27 Mayıs 2020'ye
kadar bu avantajı kullanma izni verilmiş, sonrasında bu %100 istisna 31 Mayıs 2020'ye uzatılmış,
sonrasında %50 istisna ile 30 Haziran 2020'ye kadar sürdürme olanağı tanınmıştır . Böylece firma ve
merkezlerde çalışan araştırıcılar salgının olumsuz etkilerine karşı korunma fırsatı yakalanmıştır. 

Alınan bu ulusal önlemlerin yanında Avrupa Birliği de Eureka, Era-Net, Eurostars, COSME ve Horizon2020
çağrıları ile salgının etkilerinin azaltılması için çeşitli hibe çağrılarına çıkarak Ar-Ge yapan firmaların
maliyetlerini azaltmak ve geliştirme süreçlerini hızlandırmak amacıyla önlemler almıştır. 

Uluslararası Ar-Ge Programları, Ar-Ge ekosisteminde önemli rol oynayan, Türkiye'deki Ar-Ge fon ve
teşvik sisteminde büyük payı olan diğer aktörlerdendir. Bu programlar, her tür kurum ve işletmenin
(üniversite, KOBİ, büyük ölçekli sanayi kuruluşu, STK, kamu kurumu vb.) kendi deneyim ve yeteneklerine
göre yer alabildiği, farklı ülkelerden ortaklar ile birlikte teknoloji geliştirebildiği ve çok farklı boyutlarda
iş birliği yapabildiği, çok sayıda platform ve katmandan oluşan kapsamlı bir yapıdır içinde. Türkiye
ekosisteminde en çok bilinen Horizon2020 (Ufuk2020) gibi AB (Avrupa Birliği) Çerçeve Programları da
dâhil olmak üzere Eureka, Era-Net, Eurostars, COSME, çeşitli ülkelerle kurgulanan ikili ve çoklu iş birliği
programları vesilesi ile Türkiye'de yerleşik kurumlar ve kâr amacı güden her boyuttaki işletme, bu
programlar kapsamında desteklenmektedir. 

COVID-19 Pandemisi, uluslararası Ar-Ge fon ve teşvik sisteminde önemli bir hareketlilik yaratmıştır. Bu
bağlamda, devam eden projeler için uygulama kolaylıkları getirilmiş, başvuruya açık çağrıların son 
başvuru tarihleri ertelenmiş, uluslararası etkileşim ve konsorsiyum kurmaya dayalı etkinlikler online
ortamlara taşınmıştır. Bu hareketliliğin en önemli sebepleri kuşkusuz ki COVID-19 özelinde açılan çağrılar
olmuştur. 

Eureka platformu, içinde Türkiye'nin de bulunduğu 6 farklı ülkeden katılımcıların dahil olabildiği COVID-19
çağrısını açmış ve bu çağrı bağlamında enfeksiyonun önlenmesi ve korunmasından eğitim teknolojileri
ve dijital çalışmalara kadar pandemi ile ilişkili olabilecek her tür proje fikrine fon imkanı sunmuştur. 
15 Mayıs 2020 tarihinde kapanan bu çağrıya söz konusu ülkelerden toplam 65 başvuru yapılmıştır. Benzer
şekilde “Bir Sonraki Yüksek Etkili Salgın İçin Çözümler” konulu çok taraflı EUREKA Network çağrısı da
15 Mayıs 2020 tarihinde açılmıştır. 15 Temmuz 2020 tarihine kadar başvuru kabul edecek olan çağrıda
toplum üzerinde yüksek etki yaratan, insanlarda ciddi derecede bulaş potansiyeli taşıyan bulaşıcı hastalık
salgınlarına çözüm ve hazırlık sunmayı amaçlayan araştırma ve yenilik projeleri desteklenecektir. 

Avrupa Komisyonu da Horizon2020 programı kapsamında COVID-19 pandemisine karşı bir acil aksiyon
çağrıları yayımlamış olup AB üyesi ve Assosiye ülkelerde bulunan araştırmacı ve kuruluşları desteklemek
üzerine çalışmalar gerçekleştirmektedir. Covıd-19'a Karşı Dijital Teknolojiler, Yapay Zeka, Medikal
Ekipman Üretimi, Sosyal Bilimler ve Avrupa Çapında Kohort Araştırmaları için fon sağlayacak bu çağrılar
11 Haziran 2020 tarihine kadar başvuru kabul edecektir. Bunun yanında, H2020 alt programlarından olan
EIT Kentsel Ulaşım kapsamında COVID-19 pandemisinin kentsel ulaşımda sebep olduğu sorunlara hızlı
ve uygulanabilir çözümlerin geliştirilmesine yönelik EIT Kentsel Ulaşım 2020 Yılı COVID-19 Kriz Müdahale
Çağrısı yayımlanmıştır. Avrupa Komisyonu ayrıca, tüm bu çağrılar kapsamında gerekli işbirliklerine
ulaşabilmek adına bir sanal proje pazarı platformu da oluşturmuştur. "Koronavirüsüne Karşı Bakım ve
Endüstri Birlikte" Avrupa Sanal Proje Pazarı Platformu farklı ülkelerden proje fikir sahipleri ile ortakların
bir araya gelebilmesi ve ortak çözüm geliştirebilmeleri adına işlevini sürdürmektedir. 

Detaylı anlatımdan görülebileceği gibi pandeminin etkisinin azaltılması üzerine yapılacak katma değerli
ürün ve süreç çalışmalarına birçok ülke hükümeti tarafından destek fonları açıklanmış, açıklanmaya da
devam etmektedir. 
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Ancak temel çözüm bu yaklaşım değildir, esaslı çözüm firmalarının iş yapış şekillerine, süreçlerine
detaylı bir analiz etmesinde ve hızlı bir şekilde dönüşüm odaklı önlemleri almasından geçmektedir. Bu
önlemler firmaları bu kriz ortamında, sığ denizde yüzdürecek, sonrasında ise rüzgarın da etkisiyle farklı
derin okyanuslara açılmalarına destek olacaktır. Evet şu an deniz sığ, karaya oturmak olası ama kılavuz
kaptanlar eşliğinde sorunsuz ilerlemek de mümkün. 

Covid 19 pandemisi tüm imalat sanayinin, hizmet ve yazılım sektörlerinin iş yapış şekli, üretim
metodolojisi ve pazar algısı bakımından Covid öncesi ve Covid sonrası değerlendirmesi yapmasını mecbur
kılmaktadır. Örneğin evlerimizde 1 tane daha bulunmayan maskenin, şimdi 1 tanesi için duyulan endişe
bunun en önemli ispatıdır, ya da bugüne kadar sadece WhatsApp'dan ibaret olan sosyal iletişim algımızın
Zoom, MS Teams, Webex gibi araçlara dönmesi iyi bir örnek olacaktır. Bir diğer büyük değişim de eğitim/
danışmanlık/gelişim anlayışımızda olmuştur, sınıflara sığmayan eğitim, online platformlara ve WEBINAR
altyapılarına taşınmıştır. Bunların nedenleri salgının yarattığı sağlık endişelerinin, firmaların insan
ilişkileri ve teknolojiyi/bilgiyi kullanma üzerindeki etkilerinden kaynaklıdır. Sağlık endişeleri Tıp Biliminin
konusudur, ancak teknoloji, bilim ve inovasyon üzerinde konuşmak faydalı olacaktır. Tüm sanayide sağlık
algısı ve buna bağlı ürünler ön plana çıkmıştır, çok popüler bazı ürünler de önem seviyesini doğal olarak
kaybetmiştir. Özellikle darboğazın yaşandığı maske, dezenfektan, solunum cihazı, aşı ve ilaç vb.. ürünler
için çalışmalar çok daha fazla ön plana çıkmıştır. Ayrıca yazılım sektöründe de önemli atılımlar, e-ticaret,
e-danışmanlık, online platformlar ve bazı cep telefonu uygulamalarında yaşanmıştır. Malzeme bilimi hep
olan önemini biraz daha artırmıştır. Sosyal mesafenin öneminin arttığı, toplu yaşamın kısıtlandığı ancak
bir o kadar da teknoloji, Ar-Ge ve inovasyonun önem kazandığı bu günlerde “İnovasyon Yönetimi” kavramını
daha detaylı incelemek şart olmaktadır. Bir diğer değeri artan kavramda “zaman” olmuştur. Zaman en
önemli kavramlardan biri haline gelmiştir. Evet şu akla gelebilir, “zaten herkes evde ve uzaktan çalışıyor”,
“zamandan bol bir şey yok” denebilir. Zaman nicelik olarak değil, verimli ve yerinde kullanım açısından
önem kazanmıştır, yani zamanın nitelik açısından önemi artmıştır. Dolayısıyla sorunların tespiti, bunları
çözmek için geliştirme yapmak ve katma değere döndürerek inovasyon sürecini tamamlamak kadar,
bunun hangi hızda yapıldığı da önem kazanmıştır. Bu nedenle kaynağa doğru zamanda erişim stratejilerini
bilmek, tüm sektörleri iyi takip etmek, pazar analizini tam isabetle yapmak, globalleşmek, ucuz maliyetli
finansman kaynaklarına erişebilmek tüm sektörler için hayatta kalmanın anahtarları haline gelmiştir.
Özetle, vaktin en çok nakit olduğu günlerden geçmekteyiz. 

Bu günlerde en tehlikeli algı, en kolaycı yaklaşım, Avrupa ve Amerika pazarından sipariş kaymalarının
ülkemize olacağı ve hammadde merkezi olacağımız yönündeki ışıltılı ve cazip beklentidir. Bunun kısa
vadede ama kısıtlı düzeyde olması muhtemeldir, saman alevi etkisi yaratacaktır. Bu krizin yarattığı doğal
bir fırsattır, ama bu fırsat dahi durup bekleyenlere gelmeyecektir. Bu yeniliğe, yeni fikirlere, yeni pazarlara/
ürünlere erişebilenlere, dijitalleşmeye ve çevik üretim metodolojilerine ayak uydurabilenlere gelecek bir
nimet/fırsat olacaktır. Tam tersine bunları yerine getiremeyenler ve klasik iş yapma modellerinde ısrarcı
olanlar için de büyüyen bir tehdit olacaktır. 

Gerek ulusal gerekse de global anlamda her kriz bir fırsat yaratmıştır, bu fırsatlardan kriz dönemlerinde
yukarıda sayılan parametrelere dikkat edenler karlı ve avantajlı çıkmıştır. Önemli olan değişime ayak
uydurmak ve fırsatları değerlendirecek bilgi birikimi ve vizyona sahip olabilmektir. Bu dönüşüme ayak
uyduranlar okyanusta yelken açacak, aksinde ısrar edenler derede boğulacaktır. 

Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir Dünya düzeni bizleri beklemektedir. İnovasyonun tek kılavuzunuz
olması dileğiyle..



Pandemi Döneminde Psikoloji

• Prof. Dr. İrem Yaluğ Ulub�l
   Pandemi Süreci Psikolojimizi Nasıl Etkiledi?
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Pandemi Süreci Psikolojimizi Nasıl Etkiledi?

Aydınlık günler çok yakında diyerek ve derginize konuklukla onurlandırdığınız için teşekkürlerimi
sunarak söze başlamak isterim.

Bu sınava dünya hiç hazır değildi. Politik, fiziki, ekonomik savaşlarla nasıl mücadele edileceği az çok
biliniyordu ancak sınav hiç çalışmadığımız yerden oldu. 

Ölüm gerçeği ile yüzleştik; hepimize, sevdiklerimize olabilirdi. Sadece bunu bilmek yeteri kadar büyük
bir travmadır.
Sosyal medya hızlıydı; İtalya'da, İspanya'da insanların sokaklarda yaşamlarını yitirdiği görüntüler
dağarcığımıza yerleşiyordu. 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) pandemiyi şöyle tanımlar: “Aynı anda tüm kıtalarda görülen salgın hastalık”
Ve hastalık sonunda ülkemize de geldi. 

Aktif olarak bu sürecin içinde olan bir tıp doktoru olarak, ülkemizde salgının çok iyi yönetildiğini gönül
rahatlığı ile söyleyebilirim. 

Bu süreçte evlerde kalınmasını istedik, amacımız az kişi hasta olursa, onları tedavi edip iyileştirebilirdik;
alet, edevat, sağlık personeli yeterdi. Bunu başardık.

Evde kalmak, hapsedilmişlik hissi yarattı. Belirsizlik duygusu zaten yeteri kadar tehdit edicidir, yorar.
Tahammülsüz, aşırı yiyen, sinirli, kaygılı ve uyku düzenimizin alt-üst olduğu günler geçirdik, hâlâ
geçiriyoruz. Ekonomik kaygılarımız oluşmaya başladı, neşemiz azaldı.

Tüm bunlar, sizin işinizi, gücünüzü yapmanızda sorun çıkarıyor; aileniz, çevreniz, iş arkadaşlarınızla
ilişkilerinizde gerginlik yaratıyorsa, alkol, tütün tüketiminiz arttıysa lütfen bir ruh sağlığı çalışanına
danışın. Daha fazla bu belirtilerle hırpalanmayın.

Çalışanlar işlerini kaybetmekten korkuyor, işverenler çok yoğun bir sıkışmışlık içinde bu fırtınadan
çıkmaya çalışıyor. İkisi de çok ciddi duygusal yük.

Bu dönemde, sevdiğiniz, güvendiğiniz insanlarla çokça konuşun, anlatın ve dinleyin. Sıkıntılarınızı,
endişelerinizi paylaşın. Ev içinde bile olsa yürüyün, hareket edin, egzersiz yapın. Hatta tüm bunlar
geçince de devam edin buna… Mümkünse sizi meşgul edecek işler yaratın. Evde onarım, boya vb. yapmak
gibi… Aşırı çay, kahve tüketimi gerginliğinizi arttıracaktır, uzak durun.

Bu günlerin geçeceğinden emin olun, dünya tarihinde hiçbir salgın sonsuza dek sürmedi.
Corona bize küçük şeylerin ne kadar büyük ve güzel olduğunu öğretti. Rahat nefes almanın, yemek
yiyebilmenin, sevdiklerimizin sesini duymanın, çiçeklerin açışını görmenin, umut etmenin… Ve mücadele
etmenin de güzel ve değerli olduğunu…

Toplum olarak ciddi bir iş başardık, inanıyorum ki Corona sonrası günlerde de aynı akılcılığı ve
dayanışmayı sürdüreceğiz.
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İlk kez bayramı çok farklı kutlayacağız…
Göz göze değil ama kalp kalbe…
Sevdiklerimizin sağlıkta ve güvende olduğunu bilmek bayramımız olacak…
Unutmayın lütfen, fırtınalar ve zorluklar bazı açılardan iyidir. Kanatlarımızın uzunluğunu ve gücünü
öğreniriz…
Rahat nefes aldığımız sağlıklı nice bayramlara…
Yeniden buluşmak dileğiyle…

Psikiyatrist
www.iremyalugulubil.com

Dipnot: Genç nesil iş insanlığının, aydınlık, bilimsel, mücadeleci yüzü Sayın Sevde Tanrıverdi’ye yürekten
teşekkürlerimle...

http://www.yeditepehastanesi.com.tr/corona-viruse-karsi-bagisiklik-sistemini-guclendiren-vitaminler
http://www.yeditepehastanesi.com.tr/corona-viruse-karsi-bagisiklik-sistemini-guclendiren-vitaminler


Pandemi Döneminde E-Ticaret

• Hülya Meral
   Pandemi Sürecinde E-Ticaret Sektörü
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Pandemi Sürecinde E-Ticaret

E-ticaret bugün hayatlarımızın merkezinde olsa da aslında tarihi çok yakın bir geçmişe sahip.
Hepsiburada, Trendyol, N11, Gittigidiyor, Amazon gibi birkaç pazar yeri markasının ve e-ticaret sitesinin
son 10 yıldır yürüttüğü çalışmalar insanların alışveriş alışkanlıklarını kökten değiştirmiş ve yüksek
oranda online'a döndürmüştü.

Ancak geleneksel satış yöntemleriyle iş yapmaya devam eden, e-ticarete mesafeli yaklaşan çok büyük
bir çoğunluk var. Dolayısıyla Türkiye'de e-ticaret tarafında hâlâ çok ciddi bir büyüme potansiyeli var.
Tüketici tekstil, züccaciye, dekorasyon ürünlerini internetten almaya çok alışmıştı fakat gıda tarafında
tereddütleri vardı. Rakamlar pandemi öncesinde “kapıya hızlı teslimat” e-ticaret kanalında çok hızlı
büyüme olduğunu gösteriyordu. Özellikle Ülker'in İstegelsin, Yemeksepeti'nin Banabi, Getir uygulamaları
bu ivmeyi yükseltmişti. 

Pandemiyle gelen sosyal izolasyon ve karantina uygulamaları, perakendedeki ve alışverişçideki
dönüşümü hızlandıran bir katalizör etkisi yarattı. İlk dönemde FMCG dediğimiz hızlı tüketim ürünleri
satışlarında (özellikle hijyenik ürünler, deterjanlar, dezenfektanlar) ciddi artış meydana geldi. İlk vakanın
açıklanmasından sonra geçen 5 haftanın ortalamasında e-ticaret büyümesi, ilk iki ay kaydettiği
büyümenin çok üzerine çıkarak üç haneli değerlere ulaştı ve %171 olarak gerçekleşti.

Ardından tüketicinin temel gıda ve bağışıklığı kuvvetlendirecek gıda arayışında, gıda alanında hizmet
veren e-ticaret markaları talebe yetişemez duruma geldi. Migros 1.000 yeni personel alımı yapmak
durumunda kaldı. Doğal ve organik gıda marketleri deyim yerindeyse talan edildi. Karantina ve sokağa
çıkma yasaklarının son evrelerinde ise evinde geçirdiği vakti artan ve evdeki eksikleri görenlerin veya
bu yaz-sonbaharda evlenmeyi düşünenlerin züccaciye, dekorasyon, beyaz eşya, tekstil gibi e-ticaret
alışverişlerini yoğunlaştırdığını görüyoruz. Önümüzdeki kış bu büyüme daha yüksek rakamlara ulaşabilir.
Çünkü tüketici artık dışarıya çıkıp restoranda yemek yeme eylemini azaltacak, tüketicinin evde geçirdiği
vakit artacak. Ayağına hizmet almaya her zamankinden daha çok alışan ve teması azaltmayı hedefleyen
alışverişçi, etini, peynirini, sütünü, evde ihtiyaç duyduğu pek çok eşyayı ve teknolojik aleti onlinedan
almayı tercih edecek.



• S. Z�ya Gümüşer
  Nonwoven Sektörü

Pandemi Döneminde Nonwoven Sektörü
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S. Ziya Gümüşer

Hafife Aldığımız Ürünler: 'Tek Kullanımlıklar (disposable Products)' 

Hayatımızda belki birçoğumuzun fark etmediği ama aslında çok fazla önemli bir yeri olan tek kullanımlık
ürünler gün geçtikçe daha da önem kazanmaya başladı. Bebek bezleri, günlük pedler, medikal önlükler,
maskeler, filtreler, temizlik bezleri, vs. birçok tek kullanımlık üründe en temel kumaş, hiç kuşkusuz
dokusuz yüzeyler diye adlandırılan 'nonwoven'lardır.

Her ne kadar çok kullansak da aslında çok önemsemediğimiz bu tarz tek kullanımlık ürünlerin
hayatımızdaki yeri, malum pandemi sonrası çok daha farklı ve önemli hâle geldi. Önce maske, sonra
koruyucu tulum, daha sonra medikal önlük gibi ürünler bu süreçte en çok aranan ve konuşulan ürünler
oldu. 

Ülkemizde bu ürünlerin çok ciddi bir altyapısının ve üretim kapasitesinin olması, ülkemizin bu pandemi
sürecini bu tarz koruyucu ekipman tedariki konusunda çok hızlı ve rahat geçirmesine sebep oldu. Hatta
hepimizin bildiği gibi ülkemiz, birçok ülkeye de malzeme ve ekipman desteği vererek her zamanki gibi
yardımsever bir rol üstlendi. Şehrimizde alanındaki ilk ve tek teknik tekstil firması olan Teknomelt, 10 yıl
önce bu yola çıktığında ülkemizin ikinci, Avrupa'nınsa dördüncü üretim tesisi oldu. Tabii ki 10 yıl önce
ülkemizde bu tarz ürünlerin çok fazla tercih edilmemesi ayrıca Avrupa pazarının da kapılarını yeni
üreticilere hemen açmaması her ne kadar zor günlerin geçmesine sebep olduysa da bugün Teknomelt
Avrupa'da teknik tekstil alanında ismini zikrettiren önemli bir oyuncu hâline geldi.

Pandemi sürecinde çok fazla duyduğumuz FFP1, FFP2 3 katlı maskelerin en önemli katmanı dediğimiz
orta katmanı, meltblown nonwoven kumaşlardan yapılır. Bu katmanın en önemli özelliği filtre vazifesi
görerek yüksek partikül tutuculuğu ve aynı zamanda yüksek hava geçirgenliği sağlamasıdır. Bugün
Teknomelt, bu kritik ürünün bu kritik süreçte ülkemizdeki en büyük kapasitesini sağlamanın gururunu
yaşadı. 
Tabii bu süreçte de her özel süreçte yaşandığı gibi her sektör kendi alanında çok etkilendi. Bazı sektörler
durma noktasına gelirken bazıları olağanüstü bir taleple karşı karşıya kaldı. Tabii ki geçici olan bu süreçte
herkes kendisini pandeminin yönlendirdiği alanlara çevirmeye çalıştı. Konfeksiyon imalathaneleri penye,
gömlek dikerken maske, önlük dikmeye; kimyasal firmalar kolonya, dezenfektan gibi gündemin ihtiyacına
yönelik ürünler yapmaya başladı. Ancak bu süreçlerde bazı yanlış kararlar da olmadı değil. Sadece
pandemi dönemi hep devam edecekmiş gibi bazı alanlara olağanüstü yatırımlar yapıldı. Maalesef gelecek
adına değil de sürecin talebinden faydalanmak yine üstün geldi. Üretmenin her geçen gün zorlaştığı ama
üretimsiz sanayinin asla olmayacağı bir dünyada stratejik ürünlerin her zaman yeri olduğu bir kez daha
ispatlandı. Ülkemizde stratejik ürünlerin ve bu ürünlere imza atacak genç girişimcilerin sayısının
çoğalması dileğiyle…

Sevgiler
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  Girişimcilere Yönelik Kitap ve
  Film Önerileri

Pandemi Döneminde Evde Yapılacak Aktiviteler
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Pandemi Döneminde Evde Yapılacak Aktiviteler

Her Girişimcinin İzlemesi Gereken Filmler

The Social Network(Sosyal Ağ)

Mark Zuckerberg'in Harvard yıllarında Facebook sosyal ağını kurmasını konu alan filmde, girişimciliğin
başlarında yaşadığı sıkıntıları, iki kardeşin kendisini fikir hırsızlığıyla suçlaması ve dava etmesini ve en
yakın arkadaşını şirketten uzaklaştırmasını konu alınıyor. Girişimcilikteki sosyal ve sosyokültürel zorlukları
ve mihenk taşlarını anlatırken bir taraftan da önünüze çıkabilecek zorluklarda alınan radikal kararların ne
gibi yan etkileri oldu?unu gözler önüne seriyor.

Pirates of Silicone Valley (Silikon Vadisinin Korsanları)

Silikon vadisinin iki dev şirketinin çıkış hikayelerini ve bu iki şirketin büyümesini sağlayan Bill Gates ve
Steve Jobs adlı girişimcilerin hayatlarını konu alan filmde, rekabet ortamına girildiğinde bir girişimcinin
nasıl davranması gerektiğinin en mükemmel örnekleri verilmiş. Bir sektöre öncülük etmek ve sıfırdan bir
sektör yaratarak girişimleri bakir alanlara yaymanın zor ve kompleks taraflarını da filmde gözlemlemek
mümkün.

Startup.com

Dotcom çağının patlayan balonlarından bir tanesini konu alan filmde, girişimcilikte iç çatışmaların ve güç
ayrılıklarının gelecek vaad eden fikirleri bile yok etme potansiyeline ve abartılmış rekabet içgüdüsünün
yarardan çok zarar sağlayacağına dikkat çekilmiş. Girişimcilikte herşey fikirle başlasa da doğru ve kararlı
yönetim olmadan çöküş yaşanabileceği ibretlik bir hikayeyle karşımza çıkıyor.

The Wolf of Wall Street(Para Avcısı)

Leonardo DiCaprio'nun başrolünde olduğu bu filmde, “girişimcilikte her yol mübahtır” felsefesinin
problemli yanlarını, aşırı hırs yapmanın kontrolü kaybettirebileceğini ve insanları kandırmak üzerine bir iş
modeli kurmanın er ya da geç fiyaskoyla sonuçlanacağı gözler önüne serilmiş. Kitabına göre iş
yapmamanın yaşattığı problemleri görebileceğiniz bu film girşimcilerin kesinlikle izlemesi gereken bir
başyapıt.

The Founder(Kurucu)

Amerikan fast food devi McDonalds'ın kuruluş hikayesini anlatan bu filmde, Ray Kroc adlı milkshake
mikseri satıcısının McDonald kardeşlerin küçük burger restoranını dünyanın en büyüğü haline getirmesi
konu alınmış. Aynı anda mükemmel bir girişimcilik örneğine şahit olurken bir yandan da McDonald
kardeşlerin kendi işlerinden nasıl dışarı itildiğinin ve şirketteki muhasebesel ve finansal işlemlerin had
safhadaki önemini anlayacaksınız.
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PODCASTLER

5 Kişi

Eray Erdoğan tarafından hazırlanan bu podcast serisinde, girişimcilikte yeni bir çağ açmış iş insanlarının
mentaliteleri, hayatları, verdikleri kararlar, ilkeleri gibi konular ele alınıyor. Birçok farklı alandan
girişimcinin hikayesini dinleyebileceğiniz bu podcast size de yol göstermek için biçilmiş kaftan.

Girişimci Muhabbeti

Barış Koçdur tarafından hazırlanan bu podcast serisinde, girişimcilikte Türkiyede ve Dünyada olan bütün
yenilikleri ve ilgi çekici fikirleri dinlemek mümkün.

Dönüm Noktası

Girişimcilik şirketi Endeavor tarafından hazırlanan bu podcastte, Türk girişimcili?ine yön veren isimlerin
kritik karar ve dönüm noktaları üzerine iki haftada bir sohbetler yapılıyor. Bahçeşehir Üniversitesinde
muhabbet havasında geçen bu podcastte kritik anlarda takınmanız gereken tavırları tekrardan gözden
geçireceksiniz.

DevPod

Yazılım girişimcileri için bulunmaz bir nimet olan DevPod, teknoloji ve yazılım dünyasındaki yenilikleri
anlatırken bir yandan da bu alanda öncülük eden girişimcileri konuk ederek, dünyanın en hızlı gelişen
sektöründe hayatta kalabilmek için neler yapılması gerektiğini girişimci adaylarına anlatıyor.

Üretim Bandı

Paraşüt tarafından hazırlanan bu podcast serisi iki haftada bir yayınlanıyor ve teknoloji üreten şirketleri
konuk ediyor. Teknolojik üretim kapsamında karşılaşılabilecek her türlü problemi ve bakış açısını ele alan
podcast serisi yüksek teknoloji alan?nda girişimlerini yapacak girişimci adaylarına ışık tutuyor.

KİTAPLAR

Outliers(Çizginin Dışındakiler) – Malcolm Gladwell

Gladwell'in bu eserinde bize, başarılı olan insanların nasıl davrandığına çok takıldığımıza fakat başarılı
insanları başarılı yapan kültürel, sosyal, ailevi ve dönemsel unsurlar gibi unsurları, yaşadıkları sıkıntıların
onları nasıl etkiledi?ini görmezden geldiğimizi anlatıyor. Bir yıldız futbolcu neden yıldız olmuştur, neden
Hintliler matematikte iyidir gibi sorulara cevap veren Gladwell, girişimcilere de yol haritası niteliğinde bir
eser sunuyor.

The Thank You Economy(Teşekkür Ekonomisi) – Gary Vaynerchuk

Vaynerchuk'un, sosyal medyanın ve bire bir ilişkilerin önem kazanmasıyla beraber dünya ekonomisinin bu
yöne kaydığını ve bu yönde hareket etmeyen her şirketin sonunun er ya da geç gelece?ini anlattığı bu
kitapta, insanların kendini önemli hissetmesi ve müşteri hizmetleri olgusunun bir adım daha ileriye
taşınmasıyla beraber gelen aidiyet duygusunun geliştirilmesi ve sosyal medyayı tabiri caizse müdavim
toplamak için nasıl kullanmak gerektiğini anlatılıyor.
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Founders At Work: Startups' Early Days(İşte Kurucular) – Jessica Livingston

Apple, Flickr, Lotus ve PayPal gibi dünyadaki kült markaların daha birer startup olduğu günlerde yaşanan
hadiseleri ve kurucuların aldıkları kararlardan karşılaştıkları sıkıntılara kadar bir startup'ın başlangıç
hikayesi denebilecek gizli saklı bilgiler dahil herşeye ışık tutan bir başyapıt. Girişimcilere karşılarına
çıkacak her türlü olumlu ve olumsuz senaryoda nasıl davranmaları gerektiğine dair yol gösteren bir yol
haritası.

Principles(İlkeler) – Ray Dalio

Ünlü girişimci ve yatırımcı Ray Dalio'nun Bridgewater Associates şirketini yönetirken geliştirdiği alışılmışın
dışında ilkeleri ve bunların geliştirilmesindeki nedenleri konu alan kitapta, Dalio'nun prensiplere bağlı
yaşamının kendisine kazandırdığı bütün avantajlardan söz edilmekte. Girişimci olan ve olmayan herkesin
kendi hayatına uyarlayabileceği ilkeleri de konu alan kitap bir girişimcinin başucu kitabı olması gereken
kitaplar listesinin ilk sıralarında.

Emre Can Balcıoğlu
TOBB Kahramanmaraş GGK Üyesi 
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Cumhurbaşkanlığı ‘’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’’
Dayanışma Kampanyası



2108



2109



Teşekkürler

2110

TOBB Başkanı Sn. M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Şahin Balcıoğlu’na

ve tüm Yönetim Kurulu’na

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı

Sn. Nazlı Ceylan Balduk Kurtul’a, kurul doğal üyemiz

ve KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ertuğrul Tanrıverdi’ye,

görüşleriyle içeriğimizi zenginleştiren KMTSO üyelerine,

TOBB Girişimcilik Müdürü Sn. Batuhan Demir’e,

katkıda bulunan tüm İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanları

ve üyelerine,

Sektörel görüş bildiren ve sürece katkıda bulunan 

Genç Girişimciler Kurulu üyelerimize, 

pandemi süreciyle alakalı yazı kaleme alan misarlerimiz

Sn.Türk Kızılay K.Maraş şube başkanı Ökkeş Şerefoğlu, 

Sn.Uzman Doktor Zekeriya Büyükdereli,

Sn.Özgür Erdinç Karakuzu,Sn.Dyt.Merve Kapudere,

Sn.Prof Dr.İrem Yaluğ Ulubil,Sn.Ziya Gümüşer,

Sn.Hülya Meral,KMTSO personeline

ve dergimizin hazırlanmasında büyük emek veren

TOBB Genç Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Üyeleri 

Sn. Sevde Tanrıverdi, Sn. Betül Zabun Kenger,

Sn. Mustafa Sağ, Sn. Mustafa Yalçın ve tüm komite üyelerine,

tasarım ve düzenleme konusunda

desteklerini esirgemeyen Sn. Huriser Balcı’ya,

Sn. Mübin Karaibişoğlu’na ve Sn. Kuntay Nalbantoğlu’na

sonsuz teşekkürlerimizle.


