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“Elbirliği ile bu sorunu çözmek zorundayız” dedi...

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu:

Korona salgını 2. Dünya Savaşı
sonrası en büyük kriz olacak

K

SO Yönetim Kurulu Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu; koronavirus salgının dünyanın 2.
Dünya Savaşı sonrasında karşılaştığı
en büyük kriz olduğunu belirterek
“Dünya artık eskisi gibi olmayacak.
Bu salgının sosyal hayat ve ekonomi
üzerindeki etkileri sürecek.” dedi.
Dünyadaki tüm ülkelerin salgının
öğrettiklerinden her anlamda ders
alacağını vurgulayan Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye açısından da benzer
bir durum olduğunu söyleyerek “Çok
basit görülen, başta Çin olmak üzere
başka ülkelerin üretimine bırakılan
bazı ürünlerin bile yerli olarak üretilmesinin zorunluğu bu krizle birlikte
ortaya çıktı. Türkiye üretim stratejisini
yeniden masaya koymalı, yeniden
üretim haritasının planlamasını
yapmalı. Bu yaklaşım tarım, savunma,
imalat sanayi gibi temel alanlarda da
geçerli olmalı.” dedi.
Koronovirüsün ekonomi üzerindeki tahribatını gidermek için alınan
önlemlerin yerindeliğine değinen ve
memnuniyetini dile getiren Ayhan
Zeytinoğlu; alınan yeni önlemlerle
Türkiye ekonomisinin yüzde 19’una
denk gelen bir kaynağın harekete geçirileceğine dikkat çekerek
bunlar içinde Kısa Dönem Çalışma
Ödeneği’ne özel bir önem verdiklerini
dile getirdi.
Kriz sonrasında üretim sürecinin
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geliştirilmesine hazırlanmak için
yetişmiş, eğitimli işgücünün elde
tutulmasının önemine işaret eden
Zeytinoğlu “Bu desteği çok önemli
buluyoruz.” dedi.
Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) sağladığı kefaletlerin tutarının 250 milyar
TL’den 500 milyar TL’ye, KGF’nin
kefalet limitinin de 25 milyar TL’den
50 milyar TL’ye yükseltildiğini, böylelikle koronavirüs salgını nedeniyle
zor durumda olan işletmelerin Hazine
desteğiyle kredi kullanabilmesinin
de önemli bir destek olduğunu ifade
eden Ayhan Zeytinoğlu finansmanın
önemine vurgu yaparak ”Türkiye
ekonomisi için her dönem dış kaynak
önem taşımıştır. Bu anlamda düşük
faizli, uzun vadeli dış kaynak bulunması Türkiye ekonomisinin kriz etkilerini atlatarak büyümeye yönelmesinde itici bir güç olacaktır.” dedi.
Ayhan Zeytinoğlu Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu koşulları, alınan önlemleri, sanayicilerin
beklentilerini, Türk ekonomisinin
küresel ekonomi ile ilişkilerini şöyle
değerlendirdi:
“Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizde de mart
ayı itibariyle görülmeye başladı. Salgınının yayılmasını önlemeye yönelik
alınan tedbirler, maalesef ekonomik
bir takım sorunları da beraberinde
getirdi.

Daha önce benzeri görülmemiş bir
“küresel kriz” sürecine girdik. Üretimin
yavaşladığı, talebin daraldığı ve ticaretin duraksadığı bir duruma geldik.
Bu süreç özellikle ihracatçılarımızı olumsuz etkiledi. Avrupa’daki
yavaşlama nedeniyle ve üyelerimizin
ihracatının çoğunluğunun Avrupa’ya
olması nedeniyle pozitif ayrıştığımız
noktada negatife döndük.
Özellikle otomotiv sanayide talepler bir anda kesildi. Stoklar arttı.
Montaj tedarikinde de sıkıntı var.
-OSB’lerde enerji tüketimi geriledi
Üretimdeki yavaşlamayı anlayabilmek için bazı OSB’lerdeki 30-31 Mart
tarihlerindeki enerji tüketimlerini bir
önceki ayın aynı dönemi ile kıyasladık;
- TOSB 3 milyon Kwh’den 1,3 milyon Kwh’a düştü. (yüzde 57 geriledi)
- GOSB yüzde 20 geriledi.
- Asım Kibar OSB 1 Ocak-29 Mart
arası günlük tüketim 313.741 Kwh
/30-31 Mart 222.674 Kwh (yüzde 29
düştü) (Hyundai dahil değil)
- Dilovası OSB 1.679.504 kWh’den
1.519.986 kWh’e geriledi. (yüzde 9,5
azaldı.)
- GEPOSB 754.243 kWh’den
685.971 kWh oldu. (yüzde 9 azaldı.)
-Kapasite kullanımı düştü
Salgının ekonomik boyutu, ilimiz

sanayinin kapasite kullanım oranlarına da yansıdı.
Biliyorsunuz Oda olarak her ay
bölgemizdeki sanayi kuruluşlarının
kapasitelerini ölçüyoruz. Mart ayı
kapasiteleri yüzde 68,6 (şubat ayına
göre 2,1 puan, 2019 mart ayına göre
1,7 puan geriledi.) Firmalarımızın yüzde 63’ü kapasite kullanım oranlarının
bir önceki aya göre azaldığını, yüzde
55’i de nisan ayı iç ve dış siparişlerinde azalma olduğunu bildirdi.
-Duruşa geçen firmalar
Ayrıca pandemi nedeniyle bir
anket çalışması yaptık. Ankete katılan
firmalar 11 Mart -30 Mart itibariyle;
yüzde 12’si duruşa geçtiğini, duruşa
geçmeyenler de ortalama kapasite kullanım oranlarının yüzde 55
olduğunu bildirdi. (Mart ayı genelinin
kapasite kullanım oranının yüzde 25
gerisinde.)
Bu firmaların Nisan ayı için öngörülerine baktığımızda; yüzde 34’ü duruşa geçeceğini, duruşa geçmeyenler

de kapasite kullanımlarını azaltarak
çalışacaklarını bildirdi. (Ortalama
yüzde 45 kapasite ile çalışacaklarını
bildirdiler.) İhracatımız ise Mart ayında yüzde 21 geriledi.
-Talepleri TOBB’a ilettik
Tabi temel hedefimiz insan hayatının koruması. Ekonomiye yönelik
tedbirlerin de hızla alınması gerekiyordu. Biz de vakit sanayicilerin bu
süreçte yaşadığı sorunları, önerileri ve talepleri aldık. TOBB’a bağlı
tüm odalar olarak, gelen talepler
ve önerileri TOBB Başkanımız Rifat
Hisarcıklıoğlu’na gönderdik.
İlk etapta TOBB tarafından önerdiğimiz 70 görüşün 19’u kabul edildi ve
18 Mart tarihinde Cumhurbaşkanımız
tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı
Paketi açıklandı.
Tabi bu süreç dinamik bir süreç
olduğu için sorunları TOBB üzerinden
iletmeye devam ettik. Bu kapsamda
her gün yeni kararlar açıklanmaya
devam ediyor.

-Sektör sektör destekler
Şimdi kısaca hayat geçirilen desteklerden bahsetmek istiyorum;
Tarım
*Mevsimlik tarım işçilerinin tarım
arazilerine ulaşım ve barınma-çalışma koşullarının iyileştirilmesine
yönelik düzenleme yapıldı.
*Tarım Kredi Kooperatiflerine
Nisan ve Mayıs’ta ödenmesi gereken
krediler, faizsiz olarak 2 ay süreyle
ertelendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, yaklaşık
1,9 milyar TL’lik destekleme ödemesi
açıkladı.
*Geleneksel hayvansal üretim
yapan işletmeler için 100 bin TL’ye
kadar, bitkisel üretim yapan işletmeler için 50 bin TL’ye kadar faizsiz kredi
verilecek.
Ulaşım
*Sağlık Bakanlığı tarafından “Kapıkule Gümrük Kapısına” hızlı tanı testi
yapan mobil laboratuar kurulmasına
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ve hızlı tanı Kovid-19 testi yapılmasına
onay verdi
*Mersin Limanı’nda ardiye ücretleri
düşürüldü
*Muayene süresi gelen tüm araçlar
için araç muayene süreleri 3 ay ertelendi
*Egzoz gaz emisyon ölçümleri 3 ay
ertelendi
*11 Mart 2020 tarihi itibariyle, ticari
taşımacılık yapan firmaların yetki
belgelerinde kayıtlı olan ve muayene
süreleri geçen araçların (tır, kamyon,
kamyonet vb.) yetki belgelerinden
düşüm işlemleri ertelendi
*Kapıkule Sınır Kapısı’nda (öncesinde Habur’da başlatılmıştı) tampon
bölgede şoför, dorse veya konteynır
değişimi başlatıldı. Uygulama İpsala
ve Hamzabeyli kapılarına da yaygınlaştırılacak.

ra ödenmesi gereken yıllık üyelik ve
munzam aidatları,”gecikme zammı”
ve “faiz” tahakkuk ettirmeksizin Ekim
ayına ertelendi.
*20 yaş altında çalışanlara sokağa
çıkma izni verildi.
*Pandemi hastanesi ilan edilen özel
hastanelere, SGK’nin ödemesi yükseltildi.

İstihdam
*Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanma şartları iyileştirildi. 600 gün sigorta primi şartı 450 güne, 120 günlük
prim ödeme şartı 60 güne indirildi.
*Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu
için istenen belge sayısı 10’dan 2’ye
düşürüldü
*Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya
çıkartıldı.
*Turizm sektöründe, iş sözleşmeleri askıda olan çalışanlardan Nisan
ayında sigortalı girişi yapılan işçiler
“kısa çalışma ödeneği” kapsamına
alındı.
*Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında
olan çalışanın kısa çalışma ücreti ile
net maaşı arasındaki farkı ödemek
isteyen işverenler, SGK bildirimini “0
gün” yaparak aradaki farkı ödeyebilecek.
*Kısa çalışma kapsamında bulunan
işyerlerinde çalışmasını sürdüren
çalışanlar için, asgari ücret desteği
ödenmeye devam edecek.

Kredi
*COVID-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan
firmaların kamu bankalarına olan
kredi anapara ve faiz ödemeleri 3 ay
öteleniyor
*“İş’e Devam Kredi Desteği” Kamu
bankalarında 6 ay anapara ve faiz
ödemesiz, 36 ay vadeli ve %7,5 faiz+1,5
komisyonlu
*Çek ödemesi için Kredi Garanti
Fonu destekli 3 ay anapara ve faiz
ödemesiz “Çek Ödeme Destek Kredisi”
%9,5 faiz + % 1 komisyon
*24 Mart 2020 öncesine ait ödenmeyen kredi/çek/senet/kredi kartı
borçları, 31 Aralık 2020 tarihine kadar
ödenir veya yeniden yapılandırılırsa,
sicile işlenmeyecek
*30 Haziran’a kadar vadesi gelecek reeskont kredilerine 90 gün vade
uzatımı, yeni kullanılacak reeskont
kredilerine 12 ay ek taahhüt kapama
süresi verildi
*Bankalara yönelik BBDK nezdinde
şikayet hattı oluşturuldu

İdari
*Kamu kurumları tarafından gerçekleştirilen ihaleler için, Covid-19
salgını nedeniyle sözleşme şartlarının
yerine getirilmemesi halinde, “süre
uzatımı verilmesi” veya “sözleşmenin
feshedilmesi” mümkün hale geldi.
*1 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020’ye
kadar işyeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve
tahliye sebebi oluşturmayacak.
*İcra ve iflas takipleri 30 Nisan’a
kadar durduruldu.
*Kapasite Raporlarının süreleri 31
Mayıs’a uzatıldı.
*Haziran ayında Oda ve Borsala-
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Kefalet
*Kredi Garanti Fonu’nun kefalet
kapasitesi 500 Milyar TL’ye çıkarıldı
*31.12.2020 tarihine kadar kullanılacak kredilerde, “ vergi borcu yoktur”
ve “ SGK prim borcu yoktur” belgeleri
aranmayacak
*“ Ticari Alacak Sigortası” kapsamında orta ölçekli (cirosu 125 Milyon
TL’ye kadar olan) işletmeler de dahil
edildi.

Mali yükler
*KOSGEB’in 30 Haziran’a kadar
tahakkuk edecek alacakları 2021’e
ertelendi.
*Faaliyetleri zorunlu olarak durdurulan iş yerleri için kamu idarelerince
kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek.
*Teknoparklardaki kuluçka firmalarından ve ticari işletmelerinden 2 ay
süreyle kira alınmayacak.
*Geri kazanım payı (GEKAP) beyannameleri altı ayda bir verilecek.
*Otopark Yönetmeliği’nin yürürlülük tarihi 30 Haziran’a ertelendi.
* Turizm sektöründe otel kiralama-

larına ilişkin Nisan, Mayıs ve Haziran
ayları hasılat payı ödemeleri ve irtifak
hakkı bedelleri 6 ay süreyle erteledi.
*Konaklama Vergisi, 1 Ocak 2021
tarihine ertelendi.
Vergi
*Mart ayı KDV 1 ay ertelendi.
*Muhtasar-KDV-SGK 6 ay ertelendi.
Sektörler: Perakende, ticaret ve
AVM’ler, Demir-çelik ve metal sanayi,
Otomotiv, sinema-tiyatro, lojistik,
ulaşm, konaklama, yiyecek ve içecek
hizmetleri, tekstil-konfeksiyon, etkinlik ve organizasyon, sağlık hizmetleri,
mobilya imalatı, madencilik-taş ocakçılığı, inşaat, endüstriyel mutfak ekipmanları, araç kiralama, basılı yayın ve
matbaacılık, halkla ilişkiler, çiftçi, terzi,
manav, avukat, mali müşavir, mimar,
mühendis, eczacı, doktor, diş hekimi,
vb.ticari, zirai kazanç sahibi, serbest
meslek erbabı ve tüm gelir vergisi
mükellefleri
*Gelir İdaresi Başkanlığı interaktif vergi dairesi internet adresinde,
“mücbir sebep durum sorgu ekranı”
açıldı. Mücbir sebebe girilip girilmediği
buradan sorgulanabilecek.
-Halen takip edilen talepler
Halen takibi yapılan talepleri ise şu
şekilde özetlemek mümkün:
Lojistik Destekleri
*Sınır geçişlerinde karantina koşullarının gevşetilmesi
*Vizesi biten şoförlere Gri pasaport
verilmesi
Serbest çalışan şoförlere (kamyon,
otobüs, servis, dolmuş, taksi) doğrudan gelir desteği yapılması (yada ÖTV
‘siz akaryakıt)
İstihdam Destekleri
*Kısa çalışma ödeneği koşullarının
basitleştirilmesi
*450 gün prim ödeme şartlarının
tamamen kaldırılması
*Uygunluk incelemesinin kaldırılarak, doğrudan onay/kabul
*Ödeme alt sınırlarının Asgari ücret, Üst sınırının asgari ücretin 3 katı
yapılması
*PTT Bank yerine, maaş hesabına
yatırılması
*Sendikal hareketlenmeye ilişkin
önlem
*İş bırakma, grev tehdidi, sözleşmeyi feshedip tazminat talebi
*Covid-19’un meslek hastalığı kapsamına alınmaması
*Talebi artan sektörler için esnek
çalışma ve geçici iş ilişkisinin önünün

açılması
Operasyonel Destekler
*Sanayide ve ticari işletmelerde
elektrik ve doğalgaz faturalarının
ertelenmesi
*THY kargo ücretlerinde indirim
*Limanlardaki ardiye (Mersin yaptı)
ve demoraj ücretlerinin düşürülmesi
*Ticari araçlarda MTV’nin 2020 ‘de
kaldırılması
*Kâr dağılım kısıtlamasının gözden
geçirilmesi
Finansal Destek paketleri
*Kredi paketlerinin hızla işleme
alınması
*Kredi garanti Fonu limitlerinin
kaldırılması
*İhracat stok kredisinin açıklanması
*Eximbank’ın teminat mektupsuz
kredi verilebilmesi
*Leasing ödemelerinin ertelenmesi
Mali Destekler
*Mücbir sebep kapsamında genişletilmesi
Tüm sektörlerin kapsama alınması
*Kamudan alacakların ödenmesi
Bekleyen alacakların ödenmesi
Avans Koşullarının basitleştirilmesi
KDV alacağı kadar koşulsuz/şartsız KGF kefaleti sağlanması olarak
sıralanabilir.
KSO neler yaptı?
Biz KSO olarak bu süreçte neler
yaptık;
1) Faaliyetlerimizin devamlılığı ve
hizmetlerin yürütülmesini sağlayacak
asgari personel ile dönüşümlü çalışma sistemine geçtik.
2) Sizleri bilgilendirmek için web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızı
çok aktif kullandık. Sizlerin faydalanabileceğini düşündüğümüz her bilgiyi
anlık olarak paylaştık.
3) E-mail yoluyla da bilgilendirmelerimiz devam etti.
4) TOBB Proje okulumuz olan İzmit
MTAL kimya bölümü
öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından
temizlik ve dezenfekte ürünleri üretiyor.
5) Odamızın sosyal sorumluluk projesi
olan Bizimköy
Engelliler Üretim
Merkezi’nde artan
maske talebine

katkı sağlamak için maske üretimine
başladık.
14 gönüllü engelli çalışanla, günde
4 bin civarında maske üretiliyor.
Diğer taraftan, firmalarımızın maske ihtiyacını karşılamak için Kocaeli
Valiliğimizle ortak çalışma yaptık.
Firmalarımızın günlük maske
ihtiyacını belirleyip Valilik kanalı ile
ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık.
Salgın nedeniyle biz de toplantılarımızı tele-konferans yoluyla gerçekleştirdik.
Sözlerime ekonomik değerlendirmelerimle devam etmek istiyorum.
-Dış ticarette durum
Mart ayında; ihracat yüzde 17,8
düşüşle 13,4 milyar dolar oldu. İthalat
ise yüzde 3.3 artışla 18,8 milyar dolar
olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı
yüzde 181.7 artışla 5,4 milyar dolar
olarak gerçekleşti.
İhracattaki gerilemede koronavirüs
salgınının etkisinin görüyoruz.
*Bu arada en büyük ticaret partnerimiz Avrupa’da salgın etkisiyle talep
daralması oldu.
Ülkeler bazında ihracat performansına baktığımızda Almanya’ya ihracatın yüzde 15,5, Fransa’ya ihracatın
yüzde 31,1 düştüğünü görüyoruz. Aynı
şekilde düşüş İtalya’da yüzde 38,8,
İspanya’da yüzde 37,9, İngiltere’de
yüzde 10,9 seviyesinde. Irak’a yönelik ihracat ise yüzde 44,6 düşerken,
İran’a yönelik ihracatın yüzde 79,8
düştüğünü görüyoruz.
İthalatın alt kalemlerine baktığımızda; yatırım (sermaye) malları
ithalatının yüzde 22,8, hammadde
(Ara mallar) ithalatının yüzde 1,05,
tüketim malları ithalatının ise yüzde
13,1 düştüğünü görüyoruz.

yıllık yüzde 11,86 olduğunu görüyoruz.
ÜFE ise aylık yüzde 0,87 artışla yıllık
yüzde 8,50 olarak gerçekleşti.
Koronavirüs salgını ile; gıda
dışındaki taleplerdeki azalış ve kur
baskısına rağmen petrol fiyatlarının
aşağı yönlü seyri ile nisan ayı enflasyonunda gerileme görebiliriz.
-İşsizlik
İşsizlik oranı ocak ayanda yüzde
13,8 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın
aynı ayına göre 0,9 puan gerilerken bir
önceki aya göre 0,1 puan arttı.
Ocak ayı üretim ve ekonomide
canlanmanın devam ettiği bir aydı.
Koronavirüs salgını sebebiyle öncü
ekonomik göstergelerinde maalesef
gerilemeler yaşadık.
Bunların etkilerinin işsizlik üzerine
yansıma ihtimali de olası. Ancak istihdam kaybının önlenmesine yönelik
hayata geçirilen tedbirler var. Bu
tedbirlerle olası işsizlik artışının sınırlı
kalmasını temenni ediyoruz.

-Enflasyon
Enflasyon verilerine
baktığımızda mart
ayında;TÜFE’nin
yüzde 0,57 artışla

Kocaeli Odavizyon
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Hisarcıklıoğlu bankalara çağrıda bulundu:

“Hepimiz aynı gemideyiz”

“Bu dönem karlılık
düşünecek, şirket
seçecek dönem
değil. Hepimiz aynı
gemideyiz. Reel sektör
olmazsa bankacılık
kesimi de olmaz.
Devletimiz zaten riskin
%80’ini üstleniyor.
Tüm bankalarımızı
sıkıntıya düşen tüm
firmalarımıza destek
olmaya çağırıyorum”

 Kocaeli Odavizyon

T

üm bankaları sıkıntıya düşen firmalara destek olmaya çağıran
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Şirketlerimiz bankalar tarafından ‘limit
bitti’ denip başvurusu dahi alınmadan
geri çevriliyor. Buradan tüm bankalara
seslenmek istiyorum. Bu dönem karlılık
düşünecek, şirket seçecek dönem değil”
dedi.
Hisarcıklıoğlu konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:
“Tüm dünya Koronavirüs salgını dolayısıyla oldukça zor bir dönemden geçiyor. Bu dönemde ülkemizde de pek çok
işletmemizin faaliyetleri geçici olarak
durduruldu. Birkaç sektör dışında tüm
firmalarımızda da ciddi ciro kayıpları
var.
Devletimiz bu dönemde ekonomik
etkileri kontrol altında tutabilmek için
birçok tedbir açıkladı. Bu tedbirlerin
ana omurgasında da vergi ertelemeleri,
kısa çalışma ödeneği ve düşük maliyetli işletme kredileri var. Her üç tedbir de
firmalarımızın faaliyetlerinin devam et-

mesi ve istihdamın korunması için çok
önemli.
Özellikle kredi genişlemesinin sağlanabilmesi için Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı tedbirler
kapsamında KGF’nin kefalet kapasitesi
250 milyar lira artırıldı.
Ancak, 81 ilden oda ve borsalarımıza
gelen şikayetler bu kredilerin bankalar
tarafından finansman sıkıntısı çeken
firmalarımıza ulaştırılmasında sıkıntılar yaşandığını gösteriyor. Şirketlerimiz
bankalar tarafından “limit bitti” denip
başvurusu dahi alınmadan geri çevriliyor.
Hatta koronavirüsten olumsuz etkilenen
firmalarımızın değil de, kredibilitesi yüksek büyük firmalara kredi kullandırıldığı
yönünde de eleştiriler var.
Buradan tüm bankalara seslenmek
istiyorum. Bu dönem karlılık düşünecek,
şirket seçecek dönem değil. Hepimiz aynı
gemideyiz. Reel sektör olmazsa bankacılık kesimi de olmaz. Devletimiz zaten
riskin %80’ini üstleniyor. Tüm bankalarımızı sıkıntıya düşen tüm firmalarımıza
destek olmaya çağırıyorum”

YENİLİKÇİ OSGB
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Yenilikçi Eğitim Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Danışmanlık Tıbbi Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tel: 0262 341 38 41(Pbx) Faks: 0262 341 38 60
Sepetlipınar Serbest Bölge Mah. 107. Cad. No:12/B
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Bakan Pekcan: “İhracatı demiryoluna
kaydırmamız gerekli”

Ticaret Bakanı Ruhsar
Pekcan, Yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgınının sosyal
hayatın yanında ticari hayatı
da etkilediğine işaret ederek,
“Bütün dünya gibi biz de
bundan etkilendik, bizim
ticaretimiz de etkilendi.
Esasında böyle bir dönemde
(Mart ayı) 13,4 milyar dolarlık
ihracat yapmış olmak da
büyük başarı, lütfen bunu
göz ardı etmeyelim.” diye
konuştu.
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B

akan Pekcan,gündeme ilişkin
soruları yanıtladı. Pekcan,
bakanlık olarak maskelerin
halkın daha kolay ulaşabileceği
noktalarda satışı için çalışma yaptıklarını belirterek, “Vatandaşımız
ekmeğini ya da sebzesini nereden
alıyorsa ona yakın yerden bunlara
daha rahat ulaşabilecek.” dedi.
Kovid-19’dan çok etkilenen ülkelerle ticaret geriledi
Pekcan, Türkiye’nin ihracatta
bu yıla iyi bir başlangıç yaptığını
anımsatarak, “Ocak-şubat ayında
Çin’in iki aylık ihracatı yüzde 17’den
fazla düştü, Norveç’in yüzde 12,
Brezilya’nın yüzde 9 geriledi ama
Türkiye’nin ocak-şubat ihracatı yüzde 4,1 arttı.” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin Irak ile ticaretinin bu
süreçte yüzde 45 azaldığına dikkati
çeken Pekcan, şöyle devam etti:

“İtalya ve İspanya’ya ticaret
yüzde 40 azaldı, Fransa’ya yüzde 31,
İran’a yüzde 80, Almanya’ya yüzde
16, İngiltere’ye yüzde 11 düştü. Bunlar bizim ihracatımızın yüzde 50’sini
gerçekleştirdiğimiz ve Kovid-19’dan
etkilenen ülkeler. Toplam ihracattaki 2,9 milyarlık azalmanın 2,4 milyar
doları, yüzde 85’lik kısmı bu ülkelerden oluşuyor. Elbet bu süreçten
biz de dünya da çıkacak, biz bütün
ihracatçılarımızla beraber o güne
hazır olacağız.”
İhracatın kesintiye uğramaması
için başlattıkları temassız ihracat
çalışmalarına ilişkin bilgi veren
Pekcan, bu sistemle Habur Gümrük Kapısı’nda 1342 araçlık geçişe
ulaştıklarını söyledi. Pekcan, şoför,
konteyner veya dorse değişimine
dayanan bu sistemi Kapıkule Gümrük Kapısı’nda da uyguladıklarını,
böylece kapıda oluşan 50 kilometre-

lik tır kuyruğunu bitirdiklerini bildirdi.
“İhracatta demiryolunun kullanımını artırmamız
lazım”
Pekcan, bu dönemde, ihracatın kara yolu yanında
demir yoluna da yönlendirilmesi çağrısında bulunarak,
şöyle konuştu:
“Dış ticaretimizin sadece yüzde 1’i demir yollarıyla
yapılıyor. İran ile aramızda tampon bölge yok, orada
sorunu Kapıköy’den demir yoluyla çözüyoruz. Bunu iki
katına çıkarabilecek durumdayız ama hala iş dünyasından bize ‘Gürbulak’ı da Esendere’yi de açın, Habur gibi
yapın.’ deniyor. Orada öyle bir imkanımız yok ama demir
yollarını da iyi ve efektif kullanmak durumundayız. Şu
anda 80 vagonla yani yaklaşık 160 tırlık günlük nakliyemiz var.”
Orta Asya ve Avrupa için de demir yolunun daha
fazla kullanılabileceğine işaret eden Pekcan, “Bunun
kapasitesini artırmaya hazırız. İnsanlar biraz kara yolu
alışkanlıklarından demir yollarına kaymalılar. Mesela
Halkalı-Kapıkule hattımız var, yılda 35 bin 500 vagon.
Onu hemen 50 bin vagona çıkabilecek durumdayız.” dedi.
Pekcan, mart ayında ihracatı en çok etkilenen sektörlerin başında yüzde 31 ile otomotiv ve hazır giyim
sektörlerinin geldiğine dikkati çekerek, demir-çeliğin
yüzde 23, elektrik ve elektronik eşya, beyaz eşya ve kimya sektörlerinin yüzde 17, makine ve tekstil, tekstil ham
maddeleri sektörünün de yüzde 13 civarında etkilendiğini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Mart’ta
açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında,
Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda esnaf
için de önemli adımların atıldığını vurgulayan Pekcan,
getirilen kredi öteleme, yeni kredi, çek ve sicil affı gibi
imkanları anlattı.
Pekcan, TESKOMB ve Halkbank ile sürekli temas halinde olduklarını ve esnaftan sadece kimlik belgesi istendiğini belirterek, kalan tüm belgelerin bakanlığın Esnaf
Bilgi Sistemi üzerinden temin edilebileceğini bildirdi.
“Maske ulaşılabilir olacak”
Pekcan, Reklam Kurulunun fahiş fiyat artışı yapan
198 firmaya 10 milyon lira ceza kestiğini de anımsatarak,
şunları kaydetti:
“Bu firmaların 14 gün savunma süresi var. Reklam
Kurulunun müşterek kararıyla savunmalarına bakılarak
kesiliyor. Yani biz önümüze gelene ceza kesmiyoruz.
Şu an yaklaşık 7 bin 400 firma daha inceleme altında,
savunma istedik. Bunlarla ilgili de Reklam Kurulunun
toplantısı 14 Nisan’da yapılacak. Tekrarlarlarsa 10 katına
kadar ceza verme yetkimiz var. Biz yasal sınırlar içinde
10 bin liradan 104 bin liraya kadar ceza kesebiliyoruz.”
Türkiye’nin maske üreticisi ve ihracatçısı bir ülke
olduğuna dikkati çeken Pekcan, “Bakanlığımızın maskelere yönelik bir çalışması var, halkın ulaşabilir olduğu
noktalarda inşallah bunların satışını gerçekleştireceğiz.
Vatandaşımız ekmeğini ya da sebzesini nereden alıyorsa
ona yakın yerden bunlara daha rahat ulaşabilecek.” diye
konuştu.
Pekcan, 5 Mart’ta başlatılan Sanal Ticaret Akademisinde iç ticaret, dış ticaret ve girişimcilik olmak üzere 3
ayrı eğitim verdiklerini anımsatarak, şu anda akademide
12 bin kullanıcı olduğunu ve yaklaşık 600-700 kişiye de
sertifika verdiklerini bildirdi.

11. İstişare Kurulu, Bakan Pekcan
Başkanlığında Yapıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında
gerçekleştirilen 11. İstişare Kurulu toplantısı,
koronavirüs (Covid-19) gündemiyle videokonferans yöntemiyle yapıldı.

K

onferansa Pekcan’ın
yanı sıra; TİM Başkanı
İsmail Gülle, DEİK
Başkanı Nail Olpak, TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, MÜSİAD Başkanı
Abdurrahman Kaan, TÜSİAD
Başkanı Simone Kaslowski, TMB Başkanı Mithat
Yenigün ve YASED Başkanı
Ayşem Sargın katıldı.
Bakan Pekcan, toplantıda Bakanlık olarak koronovirüse yönelik alınan tedbirleri anlatırken, STK’lar
da, koronovirüsün sektörler
üzerindeki etkilerini, talep
ve önerilerini paylaştı.
Pekcan toplantıda İstişare Kuruluna çok önem verdiğini belirterek, bu süreçte
de STK’larla her zamanki
gibi interaktif olarak görüş
alışverişinde bulunacaklarını söyledi.
Covid-19 pandemisinin
tüm dünyayı olduğu gibi
Türkiye’yi de etkilediğini
belirten Pekcan, bu süreçte
önceki dönemlerde olduğu
gibi STK’ların görüş ve önerilerini, taleplerini Ticaret
Bakanlığı olarak dikkate
almaya devam edeceklerini
ifade etti.
İhracatta 2020 yılına
çok iyi başladıklarını ancak
koronavirüsün etkisiyle
Mart ayında ihracatta
beklenildiği üzere gerileme
görüldüğünü hatırlatan
Pekcan, bunu telafi etmek

için temassız ticaret uygulamasını hayata geçirdiklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan tarafından
açıklanan sanayici, üretici,
tacir, esnaf, ihracatçı ve
bir çok sektörü kapsayan
destek paketinin sektörler
tarafından da çok olumlu
karşılandığını dile getiren
Pekcan, “Önceliğimiz Sayın
Cumhurbaşkanımızın da
hep altını çizdiği gibi üretim
ve ihracatın sürekliliği ve
istihdamın muhafaza edilmesi.” dedi.
Pekcan, “Bu süreci el
birliği, güç birliği ve dayanışma içinde hep beraber
atlatacağımıza inancımız
tam. Devlet ve özel sektörün iş birliğine en güzel
örnek bizim İstişare Kurulu
toplantılarımızdır. Bu toplantıların kilit bir rol oynadığına inanıyorum. Koronavirüs pandemisinin ticaret
hayatımıza olumsuz etkisini
en aza indirmek ve bu süreç atlatıldıktan sonraki dönemde de geçiş sürecini en
hızlı şekilde atlatarak, yeni
dönemde başarılarımız için
atılması gereken adımların
belirlenmesi için STK’ların
görüş ve önerileri bizim için
çok değerli. Bakanlığımız
ve STK’larımızın beraberce
yapacakları veri analizleri,
hedeflerimize ulaşma yolunda önemli katkı sağlayacaktır.” dedi.
Kocaeli Odavizyon
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Haydar Yenigün: Olağanüstü dönemi en az

hasarla atlatmak için çalışıyoruz...

Otomotiv Sanayii Derneği
(OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, tüm
dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının ülkemizde
sektöre olan etkilerini değerlendirdi.

F

ord Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Çin’in Wuhan bölgesinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan, Dünya Sağlık
Örgütü’nün pandemi olarak adlandırdığı koronavirüs (Covid-19), dünya
genelinde olduğu gibi ülkemizde de
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otomotiv sanayi üzerindeki olumsuz
etkilerini göstermeye başladı. Hızla yayılan salgının merkez üssü son
günlerde Avrupa haline dönüştü. Sanayimizin en önemli ticaret ortağının
AB ülkeleri olması sebebiyle Türk otomotiv sanayisiinin üretimi ve ihracatı
üzerinde olumsuz etkiler göstermesi
maalesef kaçınılmaz hale geldi. Bu
küresel salgının başından itibaren tedarik zinciri kaynaklı oluşabilecek kesintileri çok yakından takip eden ana
sanayimiz, kuvvetli tedarik sanayimiz
ile yakın işbirliği içinde süreci başarı
ile yönetip bu durumun negatif etkilerine daha geç maruz kalmayı başardı.
İhracatının %80’den fazlasını AB
ülkelerine gerçekleştiren otomotiv
sanayimiz, ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada 3 ana önemli sebepten
ötürü üretimde ciddi aksaklık ve ka-

yıplar yaşamaya başladı.
AB pazarlarındaki ani düşüş nedeniyle, bazı ülkelerden ekonomik gerekçelerle sipariş iptallerinin gelmeye başlaması
Sınır geçişleri ve limanlarda yaşanan kesinti ve yavaşlamalar sebebiyle lojistik süreçlerinin sürdürülmesine
ilişkin problemler
Avrupa’da birçok fabrikanın üretimini durdurması ile birlikte özellikle
Avrupa’dan temin edilen komponentlerin tedariğinde yaşanan zorluklar
Yılın ilk 2 ayına olumlu bir başlangıç yapan iç pazarımızda da ihracat
ivmemizi sekteye uğratan bu küresel
salgının etkilerini görmeye başlamaktayız. Salgının ilk etkilerinin ülkemizde görülmeye başlanmasıyla birlikte
durağanlaşma gözlemlenmeye başladı. Ne var ki küresel olarak içinden
geçmekte olduğumuz bu olağanüstü
süreçte hükümetimiz, sanayimizde
yaşanan gelişmeleri yakından takip
etmiş ve tedbir önerilerimiz konusunda yakın işbirliği ortamı oluşturmuştur. Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu Ekonomik İstikrar Kalkanı
Paketi, Türk otomotiv sanayicilerini
memnun etmiş olmakla birlikte paketin detaylarının hızlıca açıklanması
bizler için kritik öneme sahip.
Üretim ve ticari faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanmasının ötesinde,
bu süreçte en önemli önceliğimiz
çalışma ortamlarında gerekli tüm
önlemleri alarak, çalışma arkadaşlarımızın en düşük risk seviyesinde çalışmalarını sağlamak olmuştur. Üretime halen devam eden veya bir süre
ara vermek durumunda kalan tüm
şirketlerimiz Covid-19 konusunda en
yüksek seviyede bilgi ve farkındalık
ile bu süreci başından beri örnek şekilde yönetiyorlar.
Biz sanayiciler olarak bu olağanüstü dönemi en az hasar ile atlatabilmek adına üzerimize düşen tüm
gerekleri yerine getirmek üzere çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizin Covid-19 salgınını en hafif şekilde atlatmasını umuyor, Avrupa’nın da en kısa
sürede normal hayata dönmesi ile
birlikte bizim de ihracatımızın en kısa
zamanda eski yüksek seviyelerine
ulaşmasını tüm kalbimizle diliyoruz.
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[koronavirüs ►

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Koronavirüs’e
karşı alınan önlemleri anlattı

K

ocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ilimizde Koronavirüs ile
mücadele kapsamında alınan
tedbirler ve önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Vali Hüseyin Aksoy yapmış olduğu açıklamada; “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları gereği her ilde
olduğu gibi Kocaeli’nde de İl Pandemi Kurulları toplanarak, ilin farklı
kesimlerini temsil eden kişilerden
görüşler alındı ve bu görüşler
tavsiye kararı halinde İl Hıfzıssıhha
kurullarımıza aktarıldı. İl Hıfzıssıhha
kurullarımız da bu noktada belirli
kararlar alarak, uygulamaya geçildi.
Kocaeli’de birçok çalışmayı hayata
geçirdik
Kocaeli’de, başta Büyükşehir
Belediyemiz ve Üniversitelerimiz olmak üzere odalarımız, sivil
toplum kuruluşlarımız ilgili kurum
ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde
güzel bir çalışma ortaya koyuyoruz.
Kocaeli, Türkiye’nin önemli şehirlerinden birisi, sanayinin kalbinin
attığı bir kent. İstanbul’dan sonra
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kilometre kareye düşen nüfus yoğunluğu itibariyle baktığımızda 541
kişi ile ikinci sırada yer alan bir ildir.
Böylesine hareketli olan bir ilde
alacağımız tedbirler de oldukça büyük önem taşıyor. Bu anlamda biz
Kocaeli’de birçok çalışmayı hayata
geçirdik. Özellikle İçişleri Bakanlığımızın talimatları gereği ilçe Sosyal
Vefa Destek Grupları oluşturuldu.
Bu gruplarımızda kamu görevlileri,
polisimiz, jandarmamız, muhtarlarımız, sivil toplum temsilcileri,
ilçe belediye temsilcileri de yer
almaktadır. İlçe Kaymakamı arkadaşlarımızın sorumluluğunda toplamda 3375 kişiden oluşan Sosyal
Vefa gruplarımız önemli hizmetler
ortaya koydu. Bugüne kadar 67 bin
697 hizmeti bu gruplarımız yerine
getirdi.
Sağlık Çalışanlarına Kalacak Yer
Sağlandı
Sağlık çalışanlarımızın hem
dinlenmeleri, hem de çevresine,
ailesine bulaşma sağlamaması
amacıyla onlara kamu misafirhanelerini, öğretmenevlerimizi, STK

tesislerini ve bir de 5 yıldızlı bir oteli
tahsis ederek, onların bu noktalardan yararlanmalarını özellikle arzu
ettik.
Psikososyal Destek Vermek
Amacıyla 14 Ayrı Merkez
Oluşturduk.
Başta sağlık çalışanlarımız
olmak üzere, pozitif vakalar veya
bunların yakınlarına psikososyal
destek vermek amacıyla 14 ayrı
merkez oluşturduk. İl Sağlık müdürlüğümüze bağlı bu merkezler mesai
saatleri içerisinde başvuran herkese bu anlamda her türlü desteği
veriyor.
Evde Sağlık Hizmetlerine Devam
Ediyoruz.
İl Sağlık Müdürlüğümüz, kronik
hastalarımıza ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yardım ediyor ve bu
yasaklar başladığından itibaren de
8 bin 317 evde sağlık hizmeti verildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz
evde bakım hizmetlerini büyük bir
gayretle sürdürerek, 19 bin 196 evde
bakım hizmeti vermiştir.

KYK Yurtlarımızın Bir Kısmını
Hastalara Tahsis Ettik
Kocaeli’de özellikle hastanelerimizde pozitif vaka olup, durumu iyi
olan evlerine gönderilmesi gereken
insanlarımızı karantina altına almak
amacıyla hastanelerimizle ilişkilendirerek, KYK yurtlarımızı bunlara
tahsis ettik. Dört ilçemizde toplam
6 yurdumuzda 988 yatağımız var ve
bunlarda şu anda hastanelerimizle
ilişkilendirerek bu anlamda olası
ve pozitif vakaların diğer insanlarla temasını önleme adına Kocaeli
olarak uygulamaya koyduğumuz
bir hizmettir. Bu yurtlarımızda kalan
vatandaşlarımıza lojistik desteğin
yanı sıra diğer her türlü ihtiyaçlar
konusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz her türlü katkıyı veriyor.
İlimizde Günlük Test Yapılma
Sayımızda Şuan İtibariyle 1500’dür.
Kocaeli Üniversitemiz ve İl Sağlık
Müdürlüğümüzün halk sağlığı laboratuvarında günlük test yapılma sayımızda şuan itibariyle 1500’e ulaştı.
Bunu önümüzdeki günlerde daha da
arttırabilme adına çalışmalarımızı
ortaya koyacağız.
Özellikle pozitif çıkan vakaların
alanda kimlerle temasta olduğu
oldukça önemli. Bunların tespit
edilmesi ve evlerde izole edilmesi
üzerinde büyük bir hassasiyetle
çalışıyoruz. Her ilçede özel ekipler
oluşturduk. Sağlık çalışanlarımıza
takviye amaçlı öğretmenlerimiz ve
imamlarımız başta olmak üzere 280
kişi görevlendirildi ve sağlık teşkilatımıza bu anlamda önemli katkılar
sunuyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz,
maske üretmeye başladı şu an da 30
bin maske ve dezenfekte üretiyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz de
KOMEK aracılığıyla yine maske üretmeye devam ediyor.
Sokağa çıkma yasağımızın başladığı son 48 saatte 112 çağrı merkezimizi 40 bin 512 vatandaşımız aramış
bulunmaktadır. İçişleri Bakanımızın
talimatıyla 16 personel alımı gerçekleştirilmiş ve bu noktada çağrı
merkezine ulaşan vatandaşlarımızın talepleri karşılanmıştır.” diyen
Vali Aksoy, başta sağlık çalışanları
ve güvenlik görevlileri olmak üzere bu alanda fedakarca görevlerini
yürüten herkese ayrı ayrı teşekkür
ederek, bu sürecin birlikte sağduyu
içinde başarı ile tamamlanacağını
belirtti.

Koronavirüs İle Mücadele Kapsamında İl
Pandemi Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

K

oronavirüs (COVID- 19)
salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla Vali Hüseyin
Aksoy’un başkanlığında İl Pandemi
Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Hüseyin Aksoy’un başkanlığında Akçakoca Toplantı Salonunda
gerçekleştirilen toplantıya; Deniz
Eğitim- Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Kocaeli
Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.
Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin
Hülagü, Gebze Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan,
Vali Yardımcıları; Dursun Balaban,
Osman Ekşi, Nihat Kaynar, Ali Ada,
İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, İl
Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl
Jandarma Komutanı Albay Osman
Aslan, Marmara ve Boğazlar Bölge
Komutanlığı SG-71 Komutanı Ü. Tğm
Can Bozkurt, K.B.B Genel Sekreteri
Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter
Yardımcısı Hasan Aydınlık, Daire
Müdür ve yetkilileri, Kocaeli Ticaret
Odası Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli
Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Ticaret Odası Başkanı
Nail Çiler, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Kızılay Kocaeli
Şube Başkanı Doç. Dr. Cengiz İpek
ve Kent Konseyi Başkanı Adnan
Uyar katıldı.
Hüseyin Aksoy yaptığı konuşmada: “Uluslararası tehdit
haline gelen korona virüsü ile
ilgili Türkiye’de ve ilimizde önemli
çalışmalar gerçekleştiriliyor. Birçok
kurumumuz karşılıklı iş birliği içerisinde bu çalışmaları hayata geçirdi
ve Kocaeli olarak önemli çalışmaları
gerçekleştirdik. Bugün bu toplantımızda kurul üyesi arkadaşlarımızın
yapılan çalışmalara katkı sunma
amacıyla önerileri varsa o önerileri
almak, farklı bir takım tespitler ve
değerlendirmeler varsa onlarla
ilgili çalışmalar yapmak üzere bir
aradayız. ” dedi.
Toplantı; İl Sağlık Müdürü Op. Dr.
Şenol Ergüney, Kamu Hastaneleri,
Üniversite Hastaneleri ve Özel Hastaneler olmak üzere ilimizdeki yatak
sayısının 4559, erişkin yoğun bakım
yatak sayısının da 553 olduğunu,
bu konuda da tedbirlerin artırılarak
alınmaya çalışıldığını belirterek,
Kocaeli’nin son durumu hakkındaki

Pandemi Kuruluna sunum gerçekleştirmelerinin ardından, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr.
İnci Sobi’nin Hıfzıssıhha Kurulunun
kurulduğu günden bu güne kadar
alınan kararlar hakkında gerçekleştirdiği sunumuyla devam etti.
Vali Hüseyin Aksoy’un bu güne
kadar yapılan çalışmalar üzerinde
yaptığı değerlendirmelerde; “Sayın
Cumhurbaşkanımızın talimatları ile
kamuda çalışan personelimizden
%9,27 sine rahatsızlıkları ve engel
durumları nedeniyle idari izinler
verilmiş, diğer personellerden görev
yerleri uygun olan personellerimiz de esnek çalışarak hizmetleri
aksatmadan devam ettirmektedir.
İşletmeler üzerinde yapılan denetimlerde bu güne kadar 1101 işletme
denetlenmiş, denetimler sonucunda
59 işletmeye cezai işlem uygulanmıştır. Umuma açık kahvehane ve
müzik yayını yapan 6325 eğlence
yeri tedbirler kapsamında kapatılmış, kurala uymadığı tespit edilen
33 işyerine cezai işlem uygulanmıştır.
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımızdan
112,155 ve 156’ya 13332 adet arama
yapılarak çeşitli yardımlar istenmiş
bu talepler İlçe Vefa Gruplarına yönlendirilmek suretiyle gereği yerine
getirilmiştir. Yapılan çalışmalarda
Sokağa çıkma yasağına uymayan
3113 65 yaş üstü Vatandaşımız tespit edilerek gerekli uyarılar yapılmış
bunlardan 77’sine işlem yapılmıştır.
Başta Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere bütün kurum
ve kuruluşlarımızla, odalarımızla,
STK’larımızla bugüne kadar yapılan
çalışmalarda önemli mesafeler
alındı.” dedi.
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[genç girişim ►

Bakan Varank: COVID-19 ile

mücadeleye “Gençlik Aşısı”

S

gelen yoğun istek üzerine Covid19’a yönelik araştırma süreçlerinde,
stajyer programının başlatılacağını
bildirdi.

SANAL KONFERANSTA SÖZ VERDİ
Bakan Varank, geçen hafta “COVID-19 Türkiye Platformu”
koordinasyonunda sanal ortamda
gerçekleştirilen Aşı ve İlaç Geliştirme
Konferansı’na katıldı. Aşı ve ilaç projeleri üzerine çalışan akademisyenlerle video konferans yöntemiyle bir
araya gelen Varank, öğrencilerden

ÇOK BOYUTLU MÜCADELE
Toplantının ardından bakanlığın
ilgili kuruluşu Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Stajyer Araştırmacı (STAR)
Burs Programı’nı başlattı. Programın
çağrısını Bakan Varank duyurdu.
Covid-19 ile mücadelenin çok boyutlu
olduğunu, en önemli konulardan birinin de yürütülen Ar-Ge çalışmaları
olduğunu ifade eden Varank, “Koronavirüs tehdidi daha Çin sınırlarındayken, aşı ve ilaç konularında
çalışan bilim insanlarımızla bir araya
gelerek kabiliyetleri tek bir amaca
yönlendirmek istedik. Bu kapsamda
TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve
Biyoteknoloji Enstitüsü koordinatörlüğünde aşı ve ilaç geliştirme alanlarında 15 projeyi başlattık. Geçtiğimiz
hafta sanal ortamda düzenlediğimiz
konferansta, bu projelerin detayları
kamuoyuyla ve akademi dünyasıyla
paylaşıldı” dedi.

anayi ve Teknoloji Bakanlığı,
dünyayı sarsan yeni tip koronavirüs Covid-19’a karşı mücadelede araştırmacılar arıyor. TÜBİTAK,
Stajyer Araştırmacı (STAR) Burs
Programı başlattı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Programa ilişkin çağrıyı sosyal medya
hesabından duyurdu. Bakan Varank,
Covid-19 ile mücadelede Ar-Ge çalışmalarının önemine değinerek, “Koronavirüse odaklanan başta aşı ve ilaç
geliştirme olmak üzere kamu destekli Ar-Ge projelerinde görev alacak
araştırmacılara burs vereceğiz. Bu
mücadelede bize omuz verecek lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacıları destekleyeceğiz.” dedi.
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GENÇLERİN TALEBİNE ANINDA YANIT
Konferansı 130 bine yakın kişinin
takip ettiğini belirten Bakan Varank,
binlerce yorum aldıklarını da ifade
etti. Bakan Varank “Konferansın
başından sonuna kadar çok yapıcı
yorumlar ve sorularla karşılaştık. Bizi
en çok memnun eden hususlardan
biri ise, gençlerimizin gösterdiği yoğun ilgi oldu. Karşımızda bu işin parçası olmak isteyen heyecanlı ve meraklı genç bir izleyici kitlesi bulduk.
Onların bize katkı sunma taleplerini
karşılıksız bırakamazdık. Staj programını başlatacağımızın müjdesini
hemen canlı yayında verdik. TÜBİTAK
Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal
ve ekibi, staj programının detaylarını
çok kısa sürede hazırladılar. Bu programla, Covid-19’un teşhis ve tedavisine yönelik araştırma projelerinde
görev almak isteyen lisans, tezli
yüksek lisans ve doktora öğrencileri
ile doktora sonrası araştırmacıları
desteklemeyi amaçlıyoruz.” dedi.
6 BİN TL’YE KADAR BURS
Varank, 12 ay süreli staj programına kabulde en önemli şartın

COVID-19 ile mücadelede halihazırda
sürdürülen ya da önümüzdeki dönemde
başlayacak kamu destekli arge projelerinin
yürütücüsünden kabul mektubu almanın
olduğunu kaydederek, “Lisans öğrencilerine 750, yüksek lisans öğrencilerine 3 bin,
doktora öğrencilerine 4 bin 500, doktora
sonrası araştırmacılara da 6 bin TL’ye
kadar aylık burs vereceğiz. Bilimsel çalışmalarda bize omuz verecek yol arkadaşları
arıyoruz. Bilim insanlarımızın bu dönem
hayati önemdeki projelerinde görev almak
isteyen araştırmacıların açtığımız çağrıya
başvurularını bekliyoruz. Böylelikle koronavirüs tehdidine karşı başlatılan ARGE
projelerine nitelikli insan kaynağı kazandırabileceğiz ” diye konuştu.
TÜBİTAK PORTALINA YOĞUN İLGİ
COVID-19’a karşı mücadelede sanal
ortamların sunduğu imkânları da sonuna
kadar kullandıklarını vurgulayan Bakan
Varank, “TÜBİTAK tarafından COVID-19
Türkiye Web Portalını oluşturduk. covid19.
tubitak.gov.tr portalında COVID-19 özelindeki istatistikler, ülkemizin bu alandaki
birikimleri ve yetkinlikleri, güncel gelişmeler, bilimsel kaynaklar, veri setleri, klinik
çalışmalar, korunma ve tedavi yöntemleri
kapsamında bilgiler paylaşılıyor. Portalda
ayrıca, bir ‘Bilimsel Paylaşım Platformu’ da
yer alıyor. Araştırmacılar önemli buldukları
bilgileri ve kendi araştırmaları hakkındaki
gelişmeleri buradan paylaşabiliyor. Portal,
açıldığı günden bugüne, yani yaklaşık 2
hafta içinde 180 bin kişi tarafından ziyaret
edildi ve sayfalar 1,5 milyon kez görüntülendi. Artan farkındalık ve gösterilen ilgi,
ülkemizin bilimsel altyapısının gücü hakkında güzel bir mesaj veriyor” dedi.
DİNAMİK BİR SÜREÇ
Covid-19 salgınına karşı kamu, özel
sektör, üniversiteler topyekun bir mücadele verdiklerini belirten Varank, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
önderliğinde tüm bakanlıklarımız büyük bir
çaba içerisinde. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz de bir taraftan reel sektörün
nabzını tutarak, gerekli adımları atarken,
diğer taraftan da aşı ve ilaç geliştirme ile
ilgili Ar-Ge çalışmalarını destekliyoruz.
Zorlu olduğu kadar dinamik bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Bugüne kadar olduğu
gibi bundan sonra da çalışmalarımızı bu
bilinçle sürdüreceğiz.” dedi,
Bakan Varank’ın duyurusuyla açılan
çağrı, 19 nisanda kapanacak. Sonuçlar ise, 1
mayısta kamuoyuna duyurulacak.
Stajyer Araştırmacı Burs Programı çağrı
duyurusunun detayları için:
https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/covid-19-ile-mucadeleye-genclerimizi-dedahil-ediyoruz

SANAYİ BAKANLIĞI’NDA TEŞKİLAT YAPILANMASI
DEĞİŞTİRİLDİ

C

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nın Teşkilat yapılanmasında değişikliğe gidildi. Bu
kapsamda Bakanlığa bağlı üç genel
müdürlük birleştirilerek dönüştürüldü, iki yeni genel müdürlük kuruldu. Yapılan değişiklikle ile ilk kez
“Milli Teknoloji Hamlesi” mevzuata
girerken, çalışmaları yürütmek üzere Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü
kuruldu. Genel Müdürlük; ülkemizin
teknolojik yetkinliğini geliştirmek
amacıyla etki gücü yüksek program
ve projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlayacak, Milli Teknoloji
Hamlesi hedefleri doğrultusunda
ilgili paydaşlarla işbirliği içerisinde, teknoloji geliştirme, bireylerin,
işletmelerin dijital dönüşümü konularında bireysel yetkinlikler ile
toplumsal bilinç ve kültürün gelişmesine yönelik faaliyetlerde bulunacak.
Kararname ile Bakanlık bünyesinde yine ilk kez stratejik araştırma ve verimlilikle ilgili de genel
müdürlük oluşturuldu. Bu amaçla
kurulan Stratejik Araştırmalar ve
Verimlilik Genel Müdürlüğü de; bilim, sanayi, teknoloji, araştırma,
geliştirme ve yenilik faaliyetleri gibi
alanlarda Türkiye’nin kapasitesini
artırmak amacıyla, ulusal ve küresel gelişmeleri izleyecek. Ulusal ve
uluslararası kaynakları kullanarak
Türkiye’nin sınai, teknolojik gelişimi,
yıkıcı teknolojilerin etkileri, dijital
ekonomi eğilimleri, dijital dönüşüm
ve bunların Türkiye ekonomisine
etkilerini analiz edecek.
TEŞKİLAT YAPISINDA DEĞİŞİKLİK
Cumhurbaşkanlığı
Teşkilatı
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına
ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararname ile
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının
teşkilat yapılanmasında da değişikliğe gidildi. Değişiklikle Sanayi ve
Verimlilik Genel Müdürlüğü dönüştürülerek yerine Sanayi Genel Müdürlüğü kuruldu.
Metroloji ve Standardizasyon ile
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi adındaki iki genel müdürlük tek
bir çatı altında toplanarak Metroloji

ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel
Müdürlüğü oluşturuldu.
Bakanlığın, Personel ile Destek
Hizmetleri Dairesi Başkanlıkları
yeni kurulan Yönetim Hizmetleri
Genel Müdürlüğüne bağlandı.
Kararname ile ilk kez Bakanlık
bünyesinde Milli Teknoloji Hamlesini yürütmek ve Stratejik araştırma
ve verimlilik için kritik öneme sahip
2 yeni genel müdürlük ilan edildi.
EŞGÜDÜMÜ TESİS EDECEK
Kararname ile Bakanlığın görev
alanında güncellemeler yapılırken,
bazı değişiklikler de ilk kez mevzuata girmiş oldu. Değişikliğe göre Bakanlık; kalkınma planları ile uyumlu
olarak, sanayiye yönelik politika
önerileri ve stratejiler oluşturacak,
sanayi stratejilerine ilişkin uygulamaları izleyecek, sanayileşme politikaları çerçevesinde yerli üretimin
ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla kamu kurum ve
kuruluşlarının faaliyetleri arasında
eşgüdümü tesis edecek.
TEKNOLOJİNİN ODAK ALANI
Yüksek katma değerli ve kritik
teknolojik ürünlerin milli ve özgün
imkânlarla geliştirilmesi ve yüksek teknoloji ürünlerinin yerli olarak üretilmesi ile ulusal düzeyde
teknolojik atılımı hedefleyen Milli
Teknoloji Hamlesinin temel hedefleri, odak alanları, yol haritaları gibi
esasları belirleyecek. Bu esasların
uygulanmasını sağlayacak tedbirleri alacak.
STRATEJİ HAZIRLAYACAK
Yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı
Kararnamesi ile Bakanlığın görev
alanlarına bir yenisi daha eklendi.
Buna göre Bakanlık; bireylerin ve
işletmelerin dijital dönüşümüne
ve ulusal düzeyde dijital ekonominin geliştirilmesine yönelik politika
önerileri ve stratejiler oluşturacak.
Stratejilerin uygulanması konusunda kamu, özel sektör, üniversiteler,
sivil toplum kuruluşları gibi paydaşlar arasında işbirliği ve eşgüdümün
tesis edilmesine yönelik tedbirler
alacak, dijital ekonomi ve dijital dönüşüm ekosisteminin geliştirilmesi
amacıyla program ve projeler yürütecek.
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AVRO Grubu’nun ‘Destek Paketi’ konusunda
anlaşması umut verici

İ

KV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu,
Avro Grubu’nun 9 Nisan 2020
tarihinde yapılan toplantısında
COVID-19 kriz karşısında alınacak
önlemler konusunda anlaşmaya
varmasını olumlu bulduğunu
belirtti. Başkan Zeytinoğlu, COVID19 pandemisinin son derece ciddi bir
ekonomik krize yol açtığını ve AB’nin
bu konuda sağlayacağı desteklerin
önemli olduğunu belirtti. Başkan
Zeytinoğlu AB dayanışması
açısından üst düzeyde destek
18 Kocaeli Odavizyon

sağlanmasının gereğine değindi
ve AB’nin krizden çıkabilmesinin
Türkiye için de önemli olduğunu
kaydetti.
Başkan Zeytinoğlu şunları
söyledi:
“Avro Alanı ülkelerinin maliye
bakanlarından oluşan Avro Grubu
önemli kararlar aldı. Buna göre
500 milyar avroluk bir önlemler
paketi uygulanması konusunda
anlaşıldı. Bugüne kadar işletilmemiş
olan Avrupa İstikrar Mekanizması

kapsamında 240 milyar avroluk
krediler 2 hafta içinde operasyonel
olacak. Daha önce mali kriz
sırasında Yunanistan’a uygulanan
katı mali kurallar bu kez esnetilecek.
Bu fondan yararlanan ülkeler
kriz sonrasında Avro Alanı’nın
makroekonomik gözetim sistemine
tekrar dahil olacak. Bu şekilde kriz
döneminde esnetilen mali disiplinin
tekrar sağlanması mümkün
olabilecek. İstikrar Mekanizması
kapsamında özellikle doğrudan

[etkinlik ►
ve dolaylı sağlık harcamaları ile
ekonomik kriz karşısında destek
sağlanacak. Gerekirse Avrupa
İstikrar Mekanizması kapsamındaki
toplam tutar olan 410 milyar
avronun tamamı da kullanılabilecek.
Bunun yanında SURE adlı program
altında Avrupa Komisyonu kısa
çalışma ödeneği için Üye Devletlere
100 milyar avro destek sağlayacak.
Şirketlere ve KOBİ’lere destek
olmak üzere Avrupa Yatırım Bankası
kapsamında 200 milyar avroluk
bir fon kurulması da kararlaştırıldı.
Bu önlemleri özellikle krizin en
üst noktasında Üye Devletlere
destek sağlaması açısından
olumlu değerlendiriyorum. Ancak
ekonominin tekrar toparlanması
zaman alabilir. Özellikle İtalya
ve İspanya gibi krizden en fazla
etkilenen ülkeler için ek desteğe
ihtiyaç olabilir. Bunun için bir
korona tahvili çıkarılması fikri
ortaya atılmıştı. Ancak Almanya,
Hollanda, Avusturya ve Finlandiya
tarafından kabul görmedi.
Borçlanmanın Avro Alanı tarafından
ortak yapılması şu aşamada
mümkün olmasa da ilerde konu
tekrar gündeme gelebilir. Bunun için
İtalya gibi ülkelerin tüm borcunu
üstlenmek yerine, krizden çıkmak
için gerekli borçlanma için yeni
bir Kurtarma Fonu oluşturulması
düşünülebilir”.
Başkan Zeytinoğlu, konunun
Türkiye için de önemli olduğuna
şöyle dikkat çekti:
“Türkiye gibi AB ile ileri düzeyde
ticari ve ekonomik ilişkileri olan
bir ülke için AB ekonomisinin
toparlanması büyük önem taşıyor.
Salgının kontrol altına alınmasına
bağlı olarak üretim ve ticaretinin
tekrar normale dönmesi Türkiye
için de önemli. İhracatımızın yarısı
başta Almanya olmak üzere AB
ülkelerine gidiyor. AB pazarının
yeniden canlanması ile ihracatta
düşüş geriye döndürülebilir. Ayrıca
krizden çıktıktan sonra Türkiye-AB
Gümrük Birliği’nin güncellenmesi
de yeniden gündeme gelecektir.
Avrupa pazarına entegre bir üretim
üssü olarak Türkiye’nin önemi kriz
sonrasında daha da iyi anlaşılacak.”

Kalkınma Ajansları Kovid-19 ile
Mücadele ve Dayanıklılık Programı
Açıklandı

K

alkınma Ajansları, bölgelerinin ve ülkemizin Kovid-19
salgını ile mücadelesine katkı
vermek için ortaya koyacakları üç
aşamalı plan kapsamında Kovid19 ile Mücadele Ve Dayanıklılık
Programı’nı 31.03.2020 tarihinde
ilan etmişlerdir. Desteklenecek
projelerde geliştirilen ürün ve
hizmetlerin proje uygulama süresi
içerisinde, ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılmaya başlanması
gerekmektedir.
Kovid-19 salgın riski ile mücadeleye katkı sağlayacak ve salgının
etkilerinin azaltılmasına yönelik
acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi hedefleyen programın
öncelikleri şu şekilde belirtilmiştir:
Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması
Bu öncelik kapsamında, başta
en yüksek risk grubunda sayılan
bireyler için, Kovid-19 virüsünün
yayılımının önlenmesine yönelik
kritik öneme sahip “sosyal mesafeyi koruma” ve “evde kalma”
tedbirlerinin sürdürülebilir bir
şekilde uygulanmasının sağlanması; sosyal izolasyona bağlı olarak
yaşanabilecek sorunlara yönelik
psiko-sosyal destek sağlanması
ile salgın hakkında bilgilendirici,
farkındalık artırıcı, yönlendirici ve
bilgi kirliliğini önleyici faaliyetleri
içeren projeler desteklenecektir.

Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları
Bu öncelik kapsamında, Kovid-19 salgınına karşı önleyici ve
koruyucu tedbirler kapsamında
acil ihtiyaç duyulan ürün, hizmet
ve organizasyonların geliştirilerek
uygulanması desteklenecektir.
Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge
ekonomisine negatif etkilerinin
azaltılmasına yönelik yenilikçi
uygulamalar geliştirilmesi
Bu öncelik kapsamında, salgın
nedeniyle ekonomik faaliyetlerin yürütülmesinde hâlihazırda
yaşanan ve önümüzdeki dönemde
ortaya çıkabilecek aksaklıkların
giderilmesine yönelik çözümler
sunan projeler desteklenecektir.
Son Başvuru Tarihi
30.04.2020
Proje Süresi
- Azami ve Asgari *
1 Ay- 3 Ay
Proje Değerlendirme Süresi
- Azami 3 Gün
Toplam Destek Tutarı
200.000.000,00 TL
Azami Destek Oranı 1 **
100%
Azami Destek Oranı 2 ***
%50 veya %75
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Kocaeli Sanayi Odası Mart ayı Meclis
Toplantısı Gerçekleşti
Koronavirüs salgınının
ekonomiye olası etkileri
hakkında değerlendirmelerde bulunan KSO
Başkanı Zeytinoğlu, “ Bu
salgının küresel ticarette yavaşlamaya neden
olabileceği Uluslararası
kuruluşlar tarafından ifade ediliyor. Küresel ekonomiye 1.1 trilyon dolar
olumsuz etkisi olacağı ilk
çalışmalarda ortaya çıkan
tahminler.“ dedi.

K

ocaeli Sanayi Odası (KSO)
Mart ayı meclis toplantısı
KSO Meclis Başkanı Hasan
Tahsin Tuğrul Başkanlığı’nda toplandı. Toplantıya konuk konuşmacı
olarak Türkiye Kurumsal Yönetim
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Feyyaz Ünal katıldı.
KSO Meclis toplantısı’nda açılış
konuşmasını gerçekleştiren, KSO
Başkanı Zeytinoğlu, güncel ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Şubat ayında
ihracatımız 14.7 milyar dolar olarak
gerçekleşti. İhracatta yüzde 2.3’lük
artış var. İthalat ise yüzde 9.9 artışla 17.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dolayısıyla dış ticaret açığında
da artış devam ediyor. Şubat ayında
3 milyar dolara yükseldi.” dedi.
İthalat alt kalemlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu,
“Şubat ayında hammadde ithalatında yüzde 10.9’luk artış üretimde
hareketliliği işaret ediyor. Tüketim
mallarındaki yüzde 30’luk artış ise
ertelenen talebin artmaya başladığını gösteriyor. Yatırım malları
ithalatında yüzde 6.7’lik gerileme
olduğunu görüyoruz. Bu gerilemeyi
dikkatle izlememiz gerekiyor.” dedi.
Koronavirüs salgınının ekonomiye olası etkileri hakkında değerlendirmelerde bulunan KSO Başkanı
Zeytinoğlu, “ Bu salgının küresel
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ticarette yavaşlamaya neden
olabileceği Uluslararası kuruluşlar
tarafından ifade ediliyor. Küresel
ekonomiye 1.1 trilyon dolar olumsuz etkisi olacağı ilk çalışmalarda
ortaya çıkan tahminler. IMF, Çin’in
büyüme beklentisini yüzde 5.6’ya
düşürdü. OECD ise 2020 için küresel ekonomik büyüme beklentisini
yüzde 2.9’dan yüzde 2.5’a düşürdü. Ayrıca, salgının Asya-Pasifik,
Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde yayılmaya devam etmesi
durumunda bu oranın yüzde 1.5’a
kadar düşebileceği olasılığı olduğunu söylüyor.” dedi. OECD tarafından
Türkiye için de büyüme beklentisinin düşürüldüğünü ifade eden
Zeytinoğlu, “OECD benzer şekilde
ülkemiz için de büyüme beklentisini
yüzde 3’ten yüzde 2.7’ye düşürdü.
Ancak bizim Çin ile olan ithalatında
henüz olumsuz bir durum yok. Yılın
ilk iki ayında Çin’den ithalatımızda
yüzde 23.6 artış var. Muhtemelen
önümüzdeki aylarda etkilerini görebiliriz diye düşünüyoruz.” dedi.
Küresel ekonomiyi etkileyen bu
durumun, Türkiye ekonomisi üzerine etkilerine değinen Zeytinoğlu,
“Avrupa’daki daralma nedeniyle,
bilhassa ihracata dayalı büyüme
beklentimiz zorlanacak. Petrol
fiyatlarının gerilemesi cari açığımız
açısından faydalı. Ancak bütçe tara-

fında ÖTV’den dolayı bütçe gelirlerinde azalmalara neden olabilir.
Dünya Merkez Bankalarının aldığı
kararlar çerçevesinde Euro/Dolar
paritesinde önemli değişiklikler
oluyor. Bu parite hareketliliğinden
de etkilenebiliriz.” dedi.
Zeytinoğlu, enflasyon oranlarına
ilişkin açıklamasında, şubat ayında
enflasyonda sınırlı artış olduğunu
belirterek, “Şubat yükselişin devam
edeceğini bekliyorduk. Nitekim
enflasyon aylık yüzde 0.35 artışla yıllık yüzde 12.37’ye yükseldi.
Enflasyon artış hızının yavaşlamasında gıdadaki sınırlı artışın etkili
olduğunu görüyoruz. Yaz aylarına
kadar enflasyonda ufak gerilemeler olabilir.” dedi. Baz etkisiyle
ÜFE’de de biraz yükseliş olduğunu
söyleyen Zeytinoğlu, “Şubat ayında
ÜFE aylık yüzde 0.48 artışla yıllık
yüzde 9.26’ya yükseldi. Önümüzdeki aylarda yine baz etkisiyle ÜFE’de
de gerilemeler bekliyoruz. Dolayısıyla ÜFE’nin TÜFE’yi yukarı çekme
yönündeki baskının azalacağını
görüyoruz.” dedi.
2019 yılı büyüme oranının yüzde
0.9 olarak gerçekleştiğini söyleyen
Zeytinoğlu, “Ekonomimiz 2019 yılının son çeyreğinde yüzde 6 büyüdü.
Son çeyrekte yaşanan sıçrama ve
baz etkisi ile yılı pozitifte tamamladık. Büyümeye, inşaat sektörü

dışında diğer sektörlerden pozitif
katkı geldi.” dedi.
Aralık ayında işsizlik oranının
yüzde 13.7’ye yükseldiğini söyleyen
Zeytinoğlu, “İşsizlik oranı, kasıma göre 0.4 puan, 2018’in aralık
ayına göre 0.2 puan yükseldi. Genç
nüfustaki işsizlik oranı ise yüzde 25
olarak gerçekleşti. Burada da 0.5
puanlık bir artış var.” dedi. İstihdam
edilenlerin sektörlere göre dağılımına değinen Zeytinoğlu, “Aralık
ayında sanayi sektörünün istihdamdaki payı yüzde 20.6’ya yükseldi. Sanayide 225 bin kişi, hizmetler
sektöründe ise 122 bin kişi istihdam
artışı oldu. Tarımda istihdam kaybı
225 bin kişi olurken, inşaat sektöründe 119 bin kişi istihdam kaybı
yaşandı. Ülkemizin lokomotifi olan
sanayi sektöründeki istihdam artışlarını memnuniyetle karşılıyoruz.”
dedi.
Kocaeli’nin 2019 yılı güncellenmiş verilerini değerlendiren
Zeytinoğlu, “2019 yılında ilimizden
29 milyar 12 milyon dolar ihracat
gerçekleşti. İthalat ise 40 milyar
310 milyon dolar gerçekleşti. Bir
önceki yıla göre Kocaeli’den yapılan
ihracat yüzde 1.6 artarken ithalat
yüzde 17 azaldı. 69.3 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle Türkiye
dış ticaretinin yüzde 18.5’ini tek
başına karşıladı. Sanayi yanında
liman kenti de olan ilimiz, limanlarından elleçlenen yük miktarı ile
2017 yılından itibaren ilk sırada
yer alıyor. 2019 yılında Kocaeli
limanlarından 72.2 milyon ton yük
elleçlendi. Türkiye genelinin yüzde
15’i Kocaeli’den gerçekleşti. 2018 yılı
verilerine göre, Kocaeli 79 bin 254
TL ile kişi başı GSYH’da Türkiye birincisi oldu. Aynı zamanda kişi başı
sanayi üretiminde de birinci sırada
yer aldık. Türkiye ortalaması 13 bin
386 TL olan kişi başı sanayi üretimi,
Kocaeli’de 38 bin 197 TL ile yaklaşık
3 katı.” dedi.
“2019 yılında Kocaeli’den 71
milyar 555 milyon TL vergi ödendi.” diyen Zeytinoğlu, “2019 yılında
Kocaeli’den 71 milyar 555 milyon TL
vergi ödendi. Bu rakam, Türkiye’nin
genelinde 69 ilin vergi gelirlerinin
toplamından (68 milyar 749 milyon
TL) fazla. Kocaeli’nin 2019 yılında
kişi başına ödediği vergi geliri de 36
bin 638 TL oldu.” dedi.
SSB’DEN FİRMALARA UYARI
Zeytinoğlu, “Savunma sanayinde çalışmak isteyen firmalarımız

için Savunma Sanayii Başkanlığı
tarafından kısa adı EYDEP programı
yürütülüyor. Bu program ile firmalarımızın yetkinliklerinin yerinde
analiz edilmesi ve ihtiyaç duyulan
alanlarda firmalarımızın desteklenmesi hedefleniyor. EYDEP değerlendirmesinde yer almak isteyen
firmalarımızın;Savunma Sanayi Sanayileşme Portalı’na üye olmaları
ve SSB’ye resmi başvuru yapmaları
gerekiyor.
SSB; bundan sonra EYDEP
değerlendirmesinden geçmeyen firmalar ile çalışmayacak” dedi.
7.9 MİLYON EURO DESTEK ALINACAK
İlimizdeki Gölcük ve İzmit
Meslek Liselerinin Ulusal Ajans
tarafından akredite olduğu bilgisini
de aktaran Zeytinoğlu, “İki okulumuz, öğrencilerini yurt dışına staja

gönderebiliyorlar. Staj yapacak
öğrencilerin tüm masrafları proje
tarafından karşılanıyor. Yurt dışında fabrikası olan firmalarımızdan
öğrencilerimizi staja kabul etmelerini bekliyoruz” dedi.Eklemeli imalat
üzerine Sabancı Üniversitesi koordinatörlüğünde başvurduğumuz
“Doğrudan Dijital Üretim Platformu” projemiz kabul edildi. Alınacak
destek 7.9 milyon Euro. Bölgemize
hayırlı olmasını diliyorum.
SANAYİ SİTESİNE YER TALEBİ
Metin Aktürk’ün başkanlığındaki
İzmit Makine İmalatçıları Sanayi
Sitesi Kooperatifi çalışmalarından kısaca bilgi veren Zeytinoğlu,
“Makine imalatı yapan İzmit Küçük
Sanayi Sitesi, mevcut durumun
ihtiyaçları karşılayamadığı için yer
değiştirmek istiyor. Bu bölge aynı
zamanda kentsel dönüşüme girKocaeli Odavizyon
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mişti. 2011 yılından bu yana yapılan
çalışmalarda; Asım Kibar OSB’ye
yakın, alt yapısı hazır Durhasan
bölgesinde 400 dönüm arazi alındı.
Ancak yer sorunları hala devam
ediyor.Kentsel dönüşüm sonrası
firmalara alternatif bir yer gösterilmemesinin bir sorun olduğunu
dile getiriyoruz.Amacımız Büyükşehir Belediyesi’ni eleştirmek değil.
Elbirliğiyle bu taşınmaya destek
olmalıyız. Arkadaşlarımızın küçük
sanayi sitesinde üretim yapma
imkanları kalmadı” dedi.
AKTÜRK, ‘İSTİHDAMA KATKI
SAĞLAYACAK’
Sanayi Odası Meclis Üyesi ve
İzmit Makine İmalatçıları Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif Başkanı Metin
Aktürk konuyla ilgili olarak yaptığı
konuşmada, başkana teşekkür
ederek yapılacak olan sanayi sitesinin çevre sorunu yaratmayacağı,
istihdama katkı sağlayacağı, Türkiye ekonomisine fayda sağlayacağını, 94 üyesinin şu an Uruguay’dan
Amerika’ya kadar 39 ülkeye ihracat
yaptığını ve bunun şehrimize fayda
sağlayacağını, kentsel dönüşümün
daha iyi olacağını ve şehir içi trafiğine rahatlık sağlayacağını belirtti.
ERTUĞ, ‘BOŞ KAĞIT İMZALATMAYA
ÇALIŞTILAR’
KSO Üyesi Sacit Ertuğ, “Başkanım EYDEP konusunda daha önce
bir yazıyı paylaşmak istiyorum.
Fabrikamızın giriş kapısında yazılı
olarak ilan edildiği üzere her alan
ve odada 24 saat sesli video kaydı
yapılmaktadır. Ekibinizin 3 kişiden
fazla olması ve avukatlarınızla yaptığınız görüşmeler bizi bu
konunun altında yatan gerçekleri
Cumhurbaşkanlığı nezdinde araştırılmasını talep edecek seviyeye
getirmektedir. Şerefli Türk ordusunun yıpranmaması adına yaptığınız
hatadan dönmenizi bekliyorum.
Eğer savunma sanayine girmek
istiyorsanız ve birilerinin ayağına basıyorsanız bu araştırmaya
gelen kişilerle yapacağınız tüm
konuşmaları kayıt altına almanızı
tavsiye ederim. Bize boş kağıt imzalatmaya çalıştılar. İmzalamadık.
Bunu imzalamazsanız size puan
vermeyiz dediler. Bunun üzerin
sahte zabıt tuttular. Kendi işimize
odaklanalım deyip bu işi bıraktık.
Yapacaksanız eğer bu konuda
dikkatli olun. Oradan gelen kişilerin
avantalarını kesiyorsanız her türlü
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numara dönüyor” dedi.
‘BAKANLIK DOSYALARIMIZI
ÇÖPE ATIYOR’
Sözlerini sürdüren Ertuğ, “Her yıl
bunu konuşuyoruz. Hakikaten hakkımız yeniyor. Kocaeli’nin katkısına ve
aldığımız paya bakarsak Ankara 12
bin verirken 36 bin alıyor. Biz yanına
yaklaşamıyoruz. Acaba daha farklı
bir eyleme geçmemizin daha aktif
olmamızın zamanı gelmedi m? Buraya gelen her bakan verdiğiniz dosyaları götürülüp çöpe atılıyor. Ayrıca
Avrupa’daki koronavirüsten dolayı
fuarlar iptal edilmekte. İptal edilen
fuarlar sebebiyle fuara başvuran
şirketlerin paraları iade edilmiyor.
Türk firmaları paralarını talep ediyor, haklılar. Bu firmalara TOBB’un
destek olacak bir yaz yazması veya
ilanvermesi gerekiyor” dedi. Bir
diğer Üye Naci Faydasıçok ise “Bu
ay Almanya’daki fuarımız iptal oldu.
Biletleri açığa da alamıyoruz iptal
de edemiyoruz, biletlerimiz yanıyor”
dedi.
ZEYTİNOĞLU, ‘ODALAR BİRLİĞİ
OLARAK ÇALIŞIYORUZ’
Ardından söz alan KSO Başkanı
AyhanZeytinoğlu, “Bu konuda bağımsız denetim şirketi ile bir semine
yapacaktık ancak bakanlık bize fazla
bir bilgi veremedi. Bu kanun teklifini aslında çok bilmediğini anladık.
Konuşmak da istemiyorlar. İlgili
seminerler Antalya’daki seminere
gelsin dediler. Buradaki semineri
yapamadık. Odalar birliği olarak bu
konuda çalışıyoruz. Çok yanlış ve
bilinen bir uygulama değil” dedi.
SİLAHTAROĞLU, ‘ALLAH SANAYİCİYE
YARDIM ETSİN’
KSO Üyesi Sedat Silahtaroğlu
ise “Dünya çapında global anlamda yüzde 1,5 ‘a varan bir küçülme
bekleniyor. Planlanmış olan genel
büyüme 2.9’du. Genel büyümenin
yarı yarıya düşmesiyle karşı karşıyayız. Sanayicilerimizin Allah
yardımcısı olsun. Petrol fiyatlarının
düşmesi cari açığımız azaltacak bir
unsur olabilir ama mal sattığımız
pazarlaranlamında ihracatımız ve
yurtdışı ilişkilerimiz ciddi şekilde
etkilenecek. Sattığımız pazarların
petrol gelirleri düştüğü için ihracatımızı da etkileyecektir. Bir tek husus
yararlı olabilir. Enerjinin düşmesinin
enflasyona pozitif etkisi olabilir.
Tabi bu süreç iyi yönetilirse enflasyona faydası olabilir” dedi.

‘İŞLETMELER AİLE GİBİDİR’
Bu ayki meclis toplantısının konuğu olan Türkiye Kurumsal Yönetim
Derneği Başkanı Feyyaz Ünal ise “Kurumsal olmayan düzeni olmayan bir
evden kurumsal bir şirket çıkarmak
da zor. Başarısı kanıtlanmış yapılara baktığımızda ailelerde de düzen
olduğunu görüyoruz. İşletme önce
kar edecek, üretim yapacak. Aciliyeti
tahsilat kadar olmadığı için bunlara
yönelik çözüm üretme gayretinde
olmuyoruz. Aradaki güven kaybolursa
geri dönmek mümkün değil. Konularımızı daha iyi yöneteceğimizi düşünüyoruz. İstişareye yeteri kadar önem
vermediğimizi düşünüyoruz” diye
konuştu. Akabinde meclis toplantısı
tamamlandı. Bir sonraki toplantı 15
Nisan 2002 saat 10:00’da gerçekleştirilecek.
KONUK KONUŞMACI ÜNAL
KSO Meclisine konuk konuşmacı
olarak katılan Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Başkanı Feyyaz Ünal,
Aynı zamanda İzmit’li olan Kalibre
Boru Fabrikasının sahibi Şerif Ünan’ın
damadı oluyor. Oldukça ilgi toplayan
bir konuşma yapan Ünal, “Ana odaklanacağımız konu şirket ve aile şirketi. Aile şirketi derken ve bunu normal
şirketlerden ayırırken çok temel bir
dayanağımız var. Bu iki yapıyı ayıran
unsur duygu. Normal şirket ilişkisinde
eksik olan husus aile şirketlerinde
var. Hangi duygu? Güven duygusu. Bu
güven duygusu sevgiyi tetiklediği için
bu şirketin başarısına ve performansına da etki ediyor. Güveni zedeleyen
en önemli unsur belirsizlik. Dolayısıyla aile şirketlerinden bahsederken
açık bıraktığımız her belirsiz nokta bir
risk unsuru” dedi.
“İşletme önce kar edecek” diyen
Ünal, “Belirsizliğin ortadan kalkması
sadece şirketlerde değil normal kendi
düzenimizde de gerekli. Bu belirsizliği
ortadan kaldırmak başarıyı getiriyor. Kurumsallaşma işin kişiye bağlı
olmadığı, sistemin çalıştığı, görev
tanımları ve organizasyon şemasının belli olduğu, bir düzenin hakim
olduğu şirketler. İşin ehli kimse, bu
işin kimin tarafından doğru yapılıyorsa onun işlemesi. Kurumsal olmayan
düzeni olmayan bir evden kurumsal
bir şirket çıkarmak da zor. Başarısı
kanıtlanmış yapılara baktığımızda
ailelerde de düzen olduğunu görüyoruz. İşletme önce kar edecek, üretim
yapacak. Aciliyeti tahsilat kadar
olmadığı için bunlara yönelik çözüm
üretme gayretinde olmuyoruz” dedi.
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Covid-19 şüphelisi Tıbbi atıklar İZAYDAŞ
tarafından bertaraf ediliyor

K

ocaeli’de Koronavirüs tedavilerinin yapıldığı devlet hastaneleri ve karantina altındaki
devlet yurtlarından çıkan tıbbi atıklar
Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZAYDAŞ tarafından toplanarak bertaraf
ediliyor
Tüm dünyada ve ülkemizde etkili
olan Koronavirüs (Covid-19) salgınına
karşı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi,
virüsün tüm yönleri ile mücadelesini
sürdürüyor. Kocaeli’de Koronavirüs tedavilerinin yapıldığı iki devlet
hastanesi ve karantina altındaki
devlet yurtlarında ortaya çıkan tıbbi
atıklar, Büyükşehir Belediyesi iştiraki

İZAYDAŞ’ın Tıbbi Atık Sterilizasyon
tesisinde bertaraf edilmek üzere özel
tıbbi atık araçları ile toplanıyor.
BİN 540 KİLOGRAM TIBBİ ATIK
Çalışmalar kapsamında
İZAYDAŞ’ın ekipleri tarafından
koronavirüs tedavilerinin yapıldığı
iki devlet hastanesi ve karantinadaki devlet yurtlarından 1 – 24 Mart
tarihleri arasında bin 540 kilogram
tıbbi atık toplandı. 9 araç ve 24 özel
kıyafetli çalışan tarafından toplanan
tıbbi atıklar, İZAYDAŞ’ın tesislerinde
bertaraf edildi. Büyükşehir Belediyesi
iştiraki olan İZAYDAŞ, Koronavirüs te-

davilerinin yapıldığı sağlık kuruluşları
ile karantina yurtlarındaki tıbbi atık
toplama işlerini titizlikle yürütmeye
devam ediyor.
55 SAĞLIK NOKTASINDAN 212 TON
TIBBİ ATIK TOPLANDI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İZAYDAŞ ekipleri, ayrıca 1 – 24
Mart tarihleri arasında şehrin farklı
noktalarındaki sağlık kuruluşlarının
tıbbi atıklarını da topluyor. Profesyonel ekipler tarafından yapılan son
24 günlük tıbbi atık toplama işinde,
55 devlet ve özel sağlık noktasından
toplamda 212 ton tıbbi atık toplandı.
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TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski

Baharı beklerken doluya tutulduk

T

ÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Simone Kaslowski: “Önceki yıl
yaşadığımız kriz sonrası tam
acaba bahar mı geliyor derken doluya tutulduk diyebiliriz. Şimdi adeta
bir süre kış uykusuna giriyoruz.” dedi.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları
Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu
Başkanı Simone Kaslowski, koronavirüs salgının tam olarak ne kadar
süreceğini kestirmenin mümkün olmadığına işaret ederek “İşsizlik tarafı
bizi ciddi anlamda endişelendiriyor.
Krizin uzun sürmesi yoksulluğun
önemli ölçüde artmasına yol açabilir.
Belli bir gelirin altındaki hane halkına
direkt destekler verilmesi gerektiğini
savunuyoruz” dedi.
Yeni Ekonomi Programı (YEP)
dahil yapılan tüm tahminlerin artık
geçerliliğini yitirdiğini anlatan Kaslowski, buradan mümkün olan en
kısa sürede çıkabilmek ve gerekli
politikaları belirlemek için tıpkı Sağlık
Bilim Kurulu’na benzer işdünyasının
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da temsil edildiği bir yapının kurulması gerektiğini vurguladı. “Birbirimize güvenmeden, kutuplaşma sorununu aşmamız çok zor olacak” diyen
TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ile
koronavirüsün ekonomiye etkilerini
ve çıkış yollarını konuştuk.
ADETA BİR SÜRE KIŞ UYKUSUNA
GİRİYORUZ
- ‘Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ sözünü çok duyuyoruz. Koronavirüse bağlı nasıl bir krizle karşı
karşıyayız, Türkiye ekonomisi zaten
zor bir dönemden geçiyordu, iş dünyası bu sürece nasıl yakalandı?
Koronavirüs’den önce 2020 yılında Türkiye ekonomisinde de küresel
ekonomide de iyi bir yıl geçireceğimizi düşünüyorduk. Küresel ekonomide
resesyon korkuları ABD-Çin ticaret
anlaşmasıyla yerini daha olumlu
senaryolara bırakmıştı. Türkiye’de
kredi ivmesi özellikle tüketici tarafında artmış ve bunun siparişlere

yansıdığını görmüştük. Hatırlarsanız son çeyrek büyüme oranı da %6
gelmişti. Sürdürülebilirliğini sorgulasak da iç talepte önemli bir canlanma olduğunu hissediyorduk. Tam
da bu ortamda koronavirüs krizi ile
hayatımız değişti. Önceki yıl yaşadığımız kriz sonrası tam acaba bahar
mı geliyor derken doluya tutulduk
diyebiliriz. Şimdi adeta bir süre kış
uykusuna giriyoruz. Buradan mümkün olan en kısa sürede çıkabilmek
ve normale dönebilmek için gerekli
politikaları belirlemek için tıpkı Sağlık
Bilim Kurulu’na benzer işdünyasının
da temsil edildiği bir yapı faydalı
olacaktır.
Ama tüm ekonomik sorunlar bir
yana, vakaların görünmeye başlamasıyla beraber salgınla mücadeleye destek veriyor, elimizden geleni
yapmak için yoğun olarak çalışıyoruz.
Üyelerimiz sağlık çalışanlarımıza
gerekli ekipmanları sağlamak için
seferber oldular. Üretim hatlarını bu

ihtiyaçlara göre değiştirdiler. Aynı
zamanda ayni ve maddi destekleriyle
ihtiyaç sahiplerinin yanında oluyorlar. Bu dönemde dayanışma her
şeyden önemli.
HERKES BORÇ ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYOR
- Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde bir dizi önlem açıklandı, bunlar
şu anda ekonomide oluşan sorunları
çözmeye ne derece çare olacak? Burada adımlar atılırken sizin görüşleriniz alınıyor mu, asıl odaklanılması
gereken alanlar neler?
Destek paketi açıklanmadan önce
biz de görüşlerimizi ilettik. Ayrıca
Sayın Cumhurbaşkanı’nın 15 Mart’ta
Çankaya’da yaptığı eş güdüm toplantısına katılıp görüşlerimizi dile getirdim. Sonrasında da çeşitli Bakanlıklarla istişarelerimiz sürdü.
Ekonomik açıdan üç alana odaklanıyoruz: 1. İstihdamın korunması 2.
İşletmelerin korunması 3. Finansal
istikrarın korunması.
Şu anda ülke olarak en çok endişelenmemiz gereken konu, istihdamı
korumak için giderek daha fazla
desteğe ihtiyaç olacağının ortaya
çıkıyor olması. Burada ne kadar
erken davranırsanız kayıpları o kadar
önlersiniz. O yüzden hızlı hareket
edilmesi gereken bir alan.
Bir diğer önemli ve acil önlem ise
mücbir sebep tanımının, cirosunda
belli bir kayıp yaşayan tüm mükellefler için geçerli olmasını sağlamak.
Mücbir sebep uygulamasında salgından etkilenen sektörler seçilmeye
çalışılıyor ancak geldiğimiz noktada
maalesef etkilenmeyen sektör zaten
kalmadı. O yüzden bir kısım işletme
buradaki desteklerden faydalanırken
diğerleri için bunların geçerli olmaması bizce adil bir uygulama değil.
Tüm işletmeler banka kredilerini ve
ticari borçlarını çevirmeye çalışıyorlar. Bir de ağır vergi ve prim yükleri
ile karşılaşmamalılar. Bunların tüm
sektörler için ertelenmesi gerekiyor.
Desteklerin hanehalkı, işlerini
kaybedenler, esnaf, KOBİ, kayıt dışı
çalışanlar dahil tüm toplumu kapsaması önemli. Zaten pakete her geçen
gün eklemeler yapıldığını görüyoruz.
Bunun için gereken kaynağı kısa
vadede piyasadan bulmaya çalışmak piyasa dengelerini sarsabilir.
Merkez Bankası bu nedenle İşsizlik
Fonu’ndan tahvil satın alan bankalardan bunları miktar sınırı koymadan alacağını açıkladı. Bu yöntemle
işsizlik fonuna direkt nakit sağlanmış

olacak. Bu ve benzeri yöntemlere
Hazine’nin ihtiyaçları için de gereksinim duyulabilir. Türkiye’nin finansal
istikrarı korumak için destek paketinin kaynaklarını nasıl sağlayacağına
ve sonrasında nasıl normale dönüleceğine ilişkin piyasalara güven verici
bir program sunmasının çok faydalı
olacağına inanıyoruz.
FED İLE ANLAŞMA YAPILABİLİR
- Özel sektörün çok ciddi bir borç
sorunu var, Türkiye’nin de yaklaşık
170 milyar dolar dış borç ödemesi
söz konusu, burada alarm boyutunda bir sorun var mı, borç sorunuyla baş etmek için ne tür adımlara
ihtiyaç var? Mesela IMF seçeneği
düşünülmeli mi?
Merkez Bankası TL likiditesinde
sıkıntı yaşanmaması için bankalara
destek veriyor. Kendi para birimimiz söz konusu olduğunda Merkez
Bankası bunu rahatlıkla yapabilir.
Ama kriz başladığından beri tüm
dünyada bir döviz likiditesi sorunu
da başladı. Burada Merkez Bankamızın gücü elindeki rezervlerle sınırlı.
Rezervlerin son bir yıldır aktif olarak
kur politikasında kullanıldığı biliniyor.
Önümüzdeki bir sene için borç çevirmede sorun görmüyoruz ama piyasa
algısı açısından riskler var.
Dünya çapında dolar ihtiyacının
artması gelişmekte olan piyasalardan güçlü sermaye çıkışlarına neden
oluyor. Türkiye’den de ilk üç ayda
çıkış 6 milyar doları geçti. Amerikan
Merkez Bankası Fed Amerika dışındaki ülkelerin Merkez Bankaları ile
para takası anlaşmaları yaparak dolardaki sıkışıklığı çözmeye çalışıyor.
Bu ülkeler arasında Brezilya, Meksika
gibi gelişmekte olan ülkeler de var.
En son Endonezya ile 60 milyar dolarlık anlaşma yapıldı. Merkez Bankamızın da Fed ile böyle bir anlaşma
yapması piyasa güveninin sağlanmasında çok büyük katkı yapacaktır.
Şimdi IMF, yine Fed ile işbirliği
içerisinde, Fed’in doğrudan anlaşma
yapmadığı ülkelere likidite sağlamak
için yeni bir para takası mekanizması kuruyor. Bu alışkın olduğumuz
tarzda bir IMF paketi değil. Borç da
değil. Kısa vadede likidite sağlayacak bir takas. Henüz nasıl çalışacağı
da açıklanmadı. Hazine ve Merkez
Bankası bu mekanizmadan faydalanmak konusunu kendileri değerlendirecektir. Buradaki mesele Türkiye’nin
buna ihtiyacı olup olmadığından
ziyade, diğer gelişmekte olan ülkeler
bu anlaşmalarla pozisyonlarını

güçlendirirken Türkiye’nin dışarıda
kalmasının piyasa algısını aleyhimize
döndürebilecek olmasıdır.
İŞSİZLİK ENDİŞELENDİRİYOR
- Normal koşullarda YEP’te bu yıl
için yüzde 5 büyüme ve yüzde 11.8
işsizlik, yüzde 8 enflasyon beklentisi vardı. Bu hedefler bu noktadan
sonra ne kadar gerçekçi, Türkiye’nin
yeni bir programa ihtiyacı var mı,
yeni programın ana ekseni ne olmalı?
YEP dahil yapılan tüm tahminlerin
artık geçerliliğini yitirdiğini söyleyebiliriz. Plan ve programların bu yeni
durum karşısında yeniden yapılması
gerekecek. Bu yıl biz Türkiye’nin her
şeye rağmen küçük de olsa pozitif
büyüyebileceğini düşünüyoruz. Ama
ikinci çeyrekte çok sert bir daralma
olacak, yılın ikinci yarısında iç taleple
bunu telafi etmeye çalışacağız. Salgının tam olarak ne kadar süreceğini
kestirmek mümkün değil. Bazı sağlık
uzmanları ikinci bir dalga riskinden
de bahsediyorlar. Baz senaryo olarak
üçüncü çeyrekte ılımlı bir geri dönüş
bekliyoruz. İşsizlik tarafı bizi ciddi
anlamda endişelendiriyor. Kayıtlı
çalışanlar için devlet belli destekler
açıklıyor. Ama istatistiklere göre
kayıtsız çalışan ücretli kesimde 3
milyon kişi var, kendi hesabına da
çalışan 1,5 milyon kişi var.
Yeni program desteklerin detaylarını ve mali yüklerini çok şeffaf bir
şekilde içermeli. Bu dönemde yapılan
yardımların da doğru adrese yönelmesi, gerçekten ihtiyacı olanlara
ulaştırılması önemli. Oluşan mali
yük kamu borcunu artıracak. Merkez Bankası’nın başlattığı miktarsal
genişleme de bilançosunu önemli ölçüde büyütecek. Bugünü tartışmanın
yanında bir çıkış stratejisini de oluşturmak, normale nasıl döneceğimizi
de planlamak lazım. Yeni programın
en önemli bileşeni bu olacak.
ULUSLARARASI KOORDİNASYONA
İHTİYAÇ VAR
- Bu dönemde zincirleme bir iflas
beklentiniz var mı, hangi sektörlerde
risk görüyorsunuz?
Şu anda tüm dünyada bunu
engellemek için tedbirler alınıyor.
Ülkemizde de bunun olmaması için
nakit akışı bozulan işletmelere daha
fazla destek gerekiyor. Tedarik zincirinin korunması için özel finansman
programları düşünülebilir. Çünkü
zincirin tek bir halkası zayıfsa herkes
etkileniyor. Bu sadece ulusal değil
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uluslararası boyutta da bir sorun.
G20’nin küresel değer zincirlerini
koruyabilmek için daha fazla çaba
göstermesi gerekiyor. Ülkelerin tek
başına bu krizle mücadele etmesi
yeterli değil. Uluslararası koordinasyona her zamankinden daha fazla
ihtiyaç var.
İçeride büyük şirketler kendi
tedarikçileri için bazı kolaylıklar
sağlamaya çalışıyorlar ama daha
küçük ölçekte KGF ile sağlanan desteklerden faydalanmaya çalışılıyor.
Bunların limitleri çok hızlı doluyor.
Burada daha fazla desteğe ihtiyaç
var. Özellikle KOBİ ve esnaf için bu
krediler çok kritik.
TÜSİAD’DAN COVİD-19 PORTALI
- Şu anda Türkiye ihracatının
lokomotif sektörü otomotivde
üretim durmuş vaziyette. Üyeleriniz
genel olarak yüzde kaç kapasiteyle
çalışıyor? Şu anda iş dünyasının,
sanayicinin en temel problemi nedir,
üyelerinizden ne tür şikayetler alıyorsunuz?
Kapasiteler oldukça düşük. Sadece iç talep değil dış talepte de düşüş
var. İhracatta da bazı sektörlerde
önemli kayıplar oldu, otomotiv ve hazır giyim gibi. Herkes hem istihdamını
hem de işletmesinin devamlılığını
sağlamaya çalışıyor. Çalışanlar için
sağlık açısından güvenli bir ortam
sunabilmek, hukuki açıdan mevzuattaki değişikliklerin sözleşmelere
olan etkisini anlamaya çalışmak ve
finansmana erişim iş dünyasının ana
gündem maddeleri.
Tarım, gıda, ilaç ve sağlık sektörleri gibi temel ihtiyaçları karşılayan
sektörlerin devamlılığı çok kritik.
Bu sektörlerde faaliyet devam etse
bile onlar da mevcut durumdan
fazlasıyla etkileniyorlar ve önemli
ölçüde zorluk çekiyorlar. Dolayısıyla
bu alanlarda üretim ve hizmetlerin
kesilmeden devam edebilmesi için
ihtiyaç duyulan destekler verilmeli. Bunun yanı sıra sağlık sistemini
ayakta tutan sağlık çalışanlarının her
anlamda desteklenmesi gereken bir
dönemde şiddetten korunmalarına
dair yasa teklifinin Meclis’ten hızla
geçmesini bekliyoruz.
Salgının ekonomik etkilerinin
bertaraf edilebilmesi için üyelerimizden yaşadığınız sorunları ve çözüm
önerilerini hızla alabilmek üzere bir
Covid-19 portalı hayata geçirdik.
TÜSİAD görüşlerini ilgili mercilere
sunuyoruz. İhtiyaç duyulan diğer tedbirler için önerilerimizi dinamik bir
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süreçle güncelleyerek karar alıcılara
iletmeyi sürdürüyoruz.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA İSTİŞARE
ÖNEMLİ
- Hal böyleyken koronavirüs
salgının kontrol altına alınması için
TÜSİAD olarak genel bir sokağa çıkma yasağına nasıl bakıyorsunuz?
Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine
uyulması önemli. Salgının yayılım
hızını azaltmak için gereken her şey
yapılmalı. Eğer durum, zorunlu iş
alanları hariç sokağa çıkma yasağını
gerektiriyorsa yapılmalı. Pek çok ülke
bölgesel de olsa benzer tedbirler
aldı. Türkiye de 31 ilde iki gün süreyle
bunu hayata geçirdi. Tabii bu tedbirler alınırken kritik sektörler başta
olmak üzere iş dünyasıyla istişare edilerek yapılması son derece
önemli. En başta belli sanayi kollarının hemen durup hemen başlaması
mümkün değil. Bu tür kısıtlamalar
mutlaka belli bir plan program çerçevesinde yapılmalı.
Ayrıca bu tedbirlerle beraber
eşzamanlı olarak gerekli ekonomik
desteklerin hayata geçmesi önemli.
Bu ekonominin de daha hızlı geri
dönmesini sağlıyor. Bugün Avrupa’da
bazı ülkeler kısmen bu yasakları kaldırmaya bile başladı. Süreç ne kadar
başarıyla yönetilirse o kadar hızlı
normalleşebiliriz. Kararlar alınırken
insan sağlığı her zaman ön planda
olmalı.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN TÜM
İŞLETMELER YARARLANMALI
- Cumhurbaşkanlığı yeni bir
kanun çıkarmaya hazırlanıyor. 3 ay
işten çıkarma yasaklanacak, gerekli
görülürse süre uzatılacak. Bu düzenleme için görüşünüz alındı mı, neler
öneriyorsunuz?
Aslında işletmeler devletin istihdam desteklerinden yararlandığında,
örneğin kısa çalışma uygulamasında,
istihdamın korunması için kurallar
zaten mevcut. Torba tasarıda, kısa
çalışma ve işsizlik ödeneklerinden yararlanamayacaklar için bir düzenleme
getiriliyor. Uluslararası uygulamalarda hem çalışanları hem de işletmeleri
koruyacak en etkili ve sık başvurulan
uygulama kısa çalışma ödeneği. Krizin
başından bu yana kısa çalışma başvuru koşullarının esnetilmesi gereğinin
altını çizdik. Koşullarda bir miktar iyileştirme de yapıldı. Ancak sektörlerin
neredeyse durma noktasına geldiği bu
dönemde, sürelere ilişkin herhangi bir
koşul aranmaksızın kısa çalışma öde-

neğinden tüm işletmeler ve çalışanların yararlanması sağlanmalı. İşsizlerin
işsizlik sigortası ödeneğine ulaşmasının kolaylaştırılması da gerekli.
YOKSULLUK ARTABİLİR
- Şu anda bile birçok işyeri çalışanları ücretsiz izne gönderdi. Halkın
gelirinde dramatik bir düşüş de söz
konusu, bunun sonuncunda sosyal
bir patlama bekliyor musunuz? Hanelerin yoksullaşmasına karşı ne tür
adımlar atılmalı?
Henüz krizin ne kadar süreceğini
bilmiyoruz. Uzun sürmesi yoksulluğun önemli ölçüde artmasına yol
açabilir. Bu nedenle biz belli bir gelirin
altındaki hane halkına direkt destekler verilmesi gerektiğini savunuyoruz. Kimse bu kriz nedeniyle temel
ihtiyaçlarını gideremeyecek durumda
kalmamalı. Dünya uygulamaları da
gösteriyor ki devlet desteği olmadan
bunu sağlamak mümkün değil. Mevcut destekler mutlaka ücretin makul
bir yüzdesi olarak verilmeli. Kayıt dışı
çalışan kişilerin hiçbir ücret desteği
alamayacak olduğu unutulmamalı. Bu
kesim için mevcut sosyal yardım listeleri güncellenmeli. Krizden en fazla
zarar gören kesimlere daha fazla
destek verilmeli. İş dünyası da sosyal
sorumluluklarının farkında ve üyelerimiz üzerine düşeni bu zor zamanlarda
büyük bir özveriyle yerine getirmeye
çalışıyorlar.
KUTUPLAŞMAYI GÜVENLE AŞARIZ
- Bu kadar ciddi bir salgında bile
iktidarıyla muhalefetiyle ortak hareket etme durumu göremiyoruz. Örneğin belediyelerin yardım kampanyalarına yasaklar getiriliyor, meclisteki
infaz yasasında da bir ortaklaşma
söz konusu değil. Bu dönemdeki kutuplaşmayı nasıl okuyorsunuz?
Salgın siyasi görüş ayrılığı, etnik
köken, inanç, sınıf farkı gözetmeden
her insanı etkileyen küresel bir sorun.
Bu salgın hastalık sürecinde yaşananlar, kutuplaşmanın onarılması ne
denli güç bir arıza olduğunu da bize
gösteriyor. Bunu aşmak için sürekli
gündemde tutmaya gayret ettiğimiz
güven kavramı burada kilit önemdedir. Birbirimize güvenmeden, güvenemeden kutuplaşma sorununu aşmamız çok zor olacak. Burada herkese
görev düşüyor. Kimsenin, ilk adımın
bir başkasından gelmesini beklemesine gerek olmadığını düşünüyorum.
Bu ropörtaj TÜSİAD İnternet sitesinden alınmıştır

KOCAELİ SANAYİ ODASI & DOĞU MARMARA ABİGEM
2020 ULUSLARARASI EŞLEŞTİRME - FUAR ETKİNLİK PROGRAMI
Tarih

Etkinlik

Yer

Sektörler

23 - 24
NİSAN 2020

Nordic EV Summit

NORVEÇ

Elektrikli Ulaşım Araçları, Elektrikli Batarya Teknolojileri

7 - 13
MAYIS 2020

Interpack

ALMANYA

Ambalaj ve Paketleme, Paketleme Yardım Araçlar, Ambalaj Maddesi, Hizmet Teklifleri,
Paketleme Makineleri, Paketleme Cihazlar

HAZİRAN

Tunus Heyet Ziyareti

TUNUS

Makine, Metal ve İmalat Sanayi

TEMMUZ

Gürcistan Heyet
Ziyareti

GÜRCİSTAN

B2B İkili İş Görüşmeleri ve Saha Ziyaretleri

13 - 17
TEMMUZ 2020

Hannover MESSE

ALMANYA

Lojistik 4.0, Makine, Enerji, Dijital Ekosistemler Endüstriyel Teknolojiler
Endüstri 4.0 Teknolojileri

24 - 27
AĞUSTOS 2020

MIMS Automechanika
Moscow 2020

RUSYA

Otomotiv ve Yan Sanayi, Aksesuar, Bateri ve Elektronik, Boya Sanayi

14 - 19
EYLÜL 2020

IMTS International
Manufacturing
Technology Show

ABD

Üretim Teknolojileri Takım Tezgahları Kontroller & CAD/CAM Nesnelerin
Interneti-IoT (internet of things) Yazılım, Bileşenler, Sistemler Endüstri 4.0

8 - 12 EYLÜL
2020

Automechanika
Frankfurt

ALMANYA

Otomobil, Ticari Araçlar, Parça ve Aksesuarları, Araba İmalatı, Taşıt Tanılama Teknolojisi,
Araba Boyası, Depolama Donanımı, Eski Zaman Parçaları, Lastikler, Kurtarma Araçları,
Dişliler ve Sürücüler Teknolojisi, Otomotiv Parçaları, Elektrikli Araçlar

EYLÜL

Uluslararası Kadın
Girişimcilik Konferansı

BOSNA
HERSEK

Kadın Girişimcilik ve Dijitalleşme, Çeşitli Üretim ve Hizmetler

29 EYLÜL 1 EKİM 2020

Interplas

İNGİLTERE

Plastik Sektörüne Yönelik Makine, Ekipman, Ürün ve Hizmetle, Kalıplama ve
Şekillendirme Makineleri, Malzemeler, Otomasyon, Fason Üretim ve Yazılım,
Test, Yüzey İşlemleri Destek Teknolojileri

5-9
EKİM 2020

International Machine
Tools Exhibition (MSV)

ÇEKYA

Madencilik, Metalurji, Seramik, Cam Mühendisliği, Endüstriyel Makineler,
Makine Mühendisliği için Malzeme ve Bileşenler, Sürücüler, Hidrolik ve Pnömatik,
Soğutma Teknolojisi ve İklimlendirme, Elektrik Mühendisliği ve Ağır Akım Elektrik
Mühendisliği, Elektronik, Otomasyon ve Ölçüm Teknolojisi, Araştırma, Geliştirme,
Teknoloji Transferi, Finansal ve Diğer Hizmetler, Metal İşleme ve Şekillendirme
Makineleri, Aletleri, Döküm Endüstrisi, Kaynak & Yüzey Teknolojisi, Plastik,
Kauçuk, Kompozitler, Mühendislik için Kimyasallar

4-5
KASIM 2020

Match4Industry

TÜRKİYE

Otomotiv Yan Sanayi, Makina ve Metal, Plastik ve Kauçuk,Lastik, Kimya
(Oto Boya ve Bakım Ürünleri),Yapı ve Yapı Materyalleri,Enerji,Çevre,
Elektrik - Elektronik, Bilişim ve İletişim Teknolojileri

24 - 27
KASIM 2020

IDEAS 2020
International Defence
Exhibition & Seminar

PAKİSTAN

Savunma Araçları ve Sistemleri

6-9
OCAK 2021

CES 2020

ABD

Elektronik ve Elektronik Gereçler, Endüstri 4.0 Teknolojileri, Dijital Görüntüleme
Teknolojileri

[ekonomi ►

KSO Başkanı Zeytinoğlu Ekonomik
İstikrar Kalkanı’nı değerlendirdi…

Tedbirleri ‘isabetli’ ve ‘olumlu’
buluyoruz…
Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamındaki tedbirleri ‘yerinde’ ve ‘zamanında’
olarak niteleyen Ayhan Zeytinoğlu; devamla “Koronavirüs nedeniyle ekonomide çok dinamik bir süreç yaşıyoruz. Ekonominin gidişatına göre, alınan
tedbirlerin özellikle imalat sanayine yönelik olarak kapsamının genişletilmesinin yanı sıra yenilerinin de devreye alınması gerekebilir. Süreci çok yakından takip etmeliyiz.” dedi.

K

ocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Ekonomik İstikrar Kalkanı” adı ile
açıklanan, koronavirüs salgınının ekonomik tahribatını azaltmaya yönelik
21 maddeden ve toplamda 100 milyar
TL’lik bir kaynak desteğinden oluşan
tedbir paketine ilişkin değerlendirmesinde, “Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle, ülkemizin sosyal
anlamda (sağlık alanında) büyük bir
hassasiyetle aldığı tedbirlerin yanında
ekonomiye yönelik önlemlerin de hızla
devreye alınmasını iş dünyası açısından olumlu buluyoruz. Bu önlemlerin
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pozitif etkilerini göreceğimize inanıyoruz.” dedi.
Paketin kamu borçların ötelenmesi,
istihdamın korunması ve finansman
imkanlarına erişim olmak üzere üç
başlıktan oluştuğunu ve firmaların
süreci olabildiğince az hasarla atlatabilmelerine yönelik olduğunu söyleyen
Zeytinoğlu paketin imalat sanayini ilgilendiren maddelerine ilişkin görüşlerini paylaştı.
“Paketin ilk maddesinde perakende,
AVM, Demir-çelik, otomotiv, lojistikulaşım, sinema-tiyatro, konaklama,
yiyecek-içecek, tekstil-konfeksiyon ve
etkinlik-organizasyon sektörleri için

Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK
primlerinin ertelenmesi ile verilen
destekleri yerinde ve doğru buluyoruz. Ancak bu kriz tüm imalat sanayini kapsıyor. Bu bakımdan söz
konusu ertelemelerin tüm imalat
sanayini kapsayacak şekilde olmasını arzu ederdik.” dedi.
KSO Başkanı “Bu salgının küresel ticarette yavaşlamaya neden
olabileceği öngörülüyor. Özellikle
Avrupa’daki daralma, ihracatçı firmalarımızı etkileyecektir. Firmalar
mallarını göndermek için tır, kamyon
ve şoför bulunamadıklarını bildiriyorlar. Pakette ihracattaki yavaşlama süreci göz önünde bulundurularak ihracatçılara stok finansmanı
desteği verilmesinin gündeme alındığını görüyoruz. İhracatçının en
büyük maliyeti stok maliyeti olduğu
için bu desteği çok önemli buluyoruz.” açıklamasını yaptı.
Zeytinoğlu istihdamın korunması ile
ilgili yaptığı değerlendirmede “Kısa çalışma ödeneğiyle, firmalarımız yaşanabilecek üretim duruşlarında mevcut
çalışanlarını kaybetmeyecekler. Bu uygulamayla işçilere geçici gelir desteği
olurken, işverenlerin de maliyeti azaltılmış olacak. Asgari ücret desteğinin
de devam edecek olmasını olumlu değerlendiriyoruz.” dedi.
Kredi Garanti Fonu limitinin artırılması ve temerrüde düşen firmaların kredi
siciline “mücbir sebep” notunun düşülecek olmasını çok önemli bulduğunu

belirten Zeytinoğlu: “KGF limitinin
25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye
çıkarılması ve önceliğin likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan KOBİ’lere tanınması rahatlatacaktır. KGF firmaların finansman
maliyetlerini daha aza indirecek.
İşletmelerimizin bu zorlu dönemde finansman desteklerine ihtiyacı
oluyor.” şeklinde konuştu.
İnşaat sektörü için de konut satışlarının canlandırılmasına yönelik kredi limitlerinin artırılmasını
olumlu değerlendirdiklerini ifade
eden KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu devletin imkanlarının sınırlı
olduğunu bildiklerini ifade ederek
“Koronavirüs nedeniyle ekono-

mide yaşananların çok dinamik
bir süreç olduğunu biliyoruz. Bu
bakımdan ileriki dönemlerde yeni
ihtiyaçlar ortaya çıktıkça yeni tedbirlerin alınmasını bekliyoruz. Bu
kapsamda pakette olmayan ama
gerekli olduğunu düşündüğümüz
izin yükünün işçi-işveren-kamu
olarak eşit paylaşılması ve yükün
sadece işverende kalmayacak şekilde bir uygulama yapılması gerektiğini ifade etmek isteriz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Çankaya’da başkanlığını yürüttüğü Koronavirüsle
Mücadele Eş Güdüm Toplantısı
sonrasında ‘Ekonomik İstikrar
Kalkanı’ tedbir paketini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
salgının etkilerini azaltmak için
bu süreçte ekonomiyle ilgili
uygulanacak 100 milyar liralık
kaynak setinin devreye alındığı
21 maddeden oluşan “Ekonomik
İstikrar Kalkanı”nı ilk olarak 18
Mart tarihinde açıklamış idi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu:
Haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı
disiplin mekanizmalarımızı çalıştıracağız
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu; Covid-19 nedeniyle temel ihtiyaç maddeleri,
hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanlarla ilgili olarak haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını söyledi.

K

ocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu,
son dönemde ortaya çıkan ve

dünya genelinde yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve bazı

tıbbi ekipmanlarla ilgili olarak haksız
fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını
söyledi.
KSO Başkanı Zeytinoğlu yaptığı açıklamada, “Kocaeli Sanayi Odası olarak,
ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan
firmalara karşı disiplin mekanizmalarımızı çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları
vereceğimizi bir kez daha kamuoyuna
duyuruyoruz. Herkes bilmeli ki; vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız. Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği çatısı altında 81 ildeki Oda/Borsalarımızla birlikte bunu kararlılıkla
uygulayacağız.” dedi.
Zeytinoğlu açıklamasının devamında,
“Piyasaların taleplerinin yerine getirilmesi konusunda firmalarımızla istişaremiz sürecek. Ülkemizin ekonomik
istikrarına yönelik her türlü olumsuzluğa karşı mücadeleye devam edeceğiz.” dedi.
Kocaeli Odavizyon
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[sektör tekstil ►

KSO Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi
sağlık çalışanlarına maske üretimine başladı
Kocaeli Sanayi Odası’nın sosyal projesi olan Akmeşe yolu üzerindeki “Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi”nde öncelikle sağlık çalışanlarına yönelik
olmak üzere Koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı önemli ihtiyaç duyulan maske üretimine başlandı.
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[serbest bölge ►

KOSBAŞ 20. Olağan Genel Kurul
toplantısını yaptı
KOSBAŞ 10 Mart 2020 Salı günü 20’nci Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdi.

K

OSBAŞ-Kocaeli Serbest Bölgesi
Kurucu ve İşleticisi A.Ş. 10 Mart
2020 Salı günü 20. Olağan Genel
Kurul Toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantı, şirket ortaklarının yoğun ilgisi
ve katılımıyla yapıldı.Toplantı Başkanlığını, şirket ortaklarından Sami Pekdemir üstlenirken, Yazman olarak Tülin

Keçeci ve Oy Toplama Memuru olarak da Ahmet Aladağ seçildi. Bakanlık
Temsilcisi olarak gelen Sultan Kurbanoğlu nezaretinde toplantı 1 saatlik sürede tamamlandı. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ayhan Zeytinoğlu, Kosbaş’ın
2019 yılı faaliyetleriyle ilgili gerekli bilgilendirmeleri şirket ortaklarına sun-

du. Zeytinoğlu, 2019 yılında bölge ticaret hacminin bir önceki yıla oranla %30
artarak $ 755.039.336 ve istihdamın ise
2036 kişi olarak gerçekleştiğini, böylece ülke ve bölge ekonomisine büyük bir
katkı sağlandığını ifade etti. Sunumun
sonunda ortakların dilek ve temennileriyle toplantı sonlandırıldı.

KOSBAŞ Yönetim Kurulu (Soldan sağa):
Turgay Ener, Şaban Kemal Saraç, Bora Ergene, Ahmet Bayraktar, Hasan
Tahsin Tuğrul, Ayhan Zeytinoğlu (Yönetim Kurulu Başkanı), İrfan Kanık (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Yusuf İlimsever ve Haluk Kayabaşı

Kocaeli Odavizyon
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[sektör makine ►

MİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu:
Şu an yaşadıklarımız
yerlileşmenin önemi ortaya koyuyor
Küresel makine ticaretinde önemli daralma yaşandığını ve bu sürecin
Türkiye’nin makinecilerini de hızla etkileyeceğini belirten Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, makine sektörünün üstlendiği sorumluluğu yerine getirebilmek için salgın sürecinde ekonomik kalkan altına
alınmasını talep etti.

M

akine sanayiinde faaliyet
gösteren firmalar, Covid-19
salgınına karşı kamu sağlığını korumaya ve sosyal yaşamı aksatabilecek riskleri ortadan kaldırmaya
yönelik önlemler almayı sürdürüyor.
Makine sektörü bu dönemde enerji, su,
kanalizasyon, asansörler, iklimlendirme, soğuk zincirler gibi altyapı hizmetlerinin kesintiye uğramamasına, kritik
sınai ve tarımsal üretimin sürdürülebilmesine yoğunlaştı. Makine sektörü
üstlendiği sorumluluğu yerine getirebilmek için salgın sürecinde ekonomik
kalkan altına alınmayı talep ediyor.
Olağanüstü zamanlarda fedakârlık etmesi gereken sektörlerin başında makine imalatçılarının geldiğini ve sektörün bakım onarım ve satış sonrası
hizmetler için ilave risk ve büyük maliyetlere katlandığına dikkat çeken Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu
Karavelioğlu şunları söyledi:
“Makine imalat sanayiinde her ölçekten
firmanın mali yapısında ciddi kırılganlık
yaşanıyor. Sektörümüzde istihdamın
ve üretimin sürdürülebilirliğini tehdit
altında görüyoruz. Makine imalat sanayiinin afet zamanlarında olabildiğince sağlıklı bir şekilde üretim ve hizmet
içinde kalması, yöneticileri ve personelinin işinin başında olması gerekiyor.
Otomotiv, demir-çelik-metal, tekstilkonfeksiyon, mobilya, inşaat, madencilik ve mutfak imalatı sektörleri gibi
makine sanayii de kalkan altına alınmalı; muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK
primlerinin ertelenmesi gibi geniş önlemler bu sektörü de kapsamalıdır. Bu
talebimiz kamunun eş zamanlı stratejik planlarının gereği olarak değerlendirilmelidir. Bu zorlu süreci dayanışma
içinde hep birlikte atlattığımızda ülke
ekonomisinin yeniden güçlenmesinde
makine sektörü rekabetçiliği ve ihracat
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[sektör eğitim ►
gücüyle yine büyük rol üstlenecektir.
Makine sektörüne kalkan olmak tam
anlamıyla bir sivil savunma mesele.”
- Afet durumlarında en kritik konu makinelerin performansıdır
Altyapı hizmetlerinin aksamaması ve
ekonominin bütünlüğü ile değer zincirlerini korumak bakımından salgın sürecinde makine sektörüne mutlak hassasiyetle yaklaşılması gerektiğini belirten
Karavelioğlu şunları söyledi:
“Makine imalatı, bakımı ve onarımı afet
durumlarında en kritik alanlardandır.
Eğer bu sektör hasar görürse, teknolojisi ve özel yetiştirilmiş kıymetli personeli kolayca yerine konulamaz. Bu
durum Türkiye sanayiinin endüstriyel
birikimine de zarar verir. Yedi çeyrektir
yüzde 65 kapasite ile çalışmak zorunda kalan ve ağırlığını ihracata vermiş
bulunan makine imalat sanayii, ana
pazarlarının karantina altına girmiş olması nedeniyle normalinden çok daha
kırılgan bir haldedir. Ağırlıkla KOBİ yapısında olan makine imalatçılarının
likiditesini koruması ve nitelikli personelini sektör içinde tutabilmesi için acil
önlemler alınmalı, tüm makine imalatçıları başta pirim, vergi, muhtasar gibi
vecibelerinin acilen ertelenmesi olmak
üzere kamu tarafından atılacak her türlü adımdan firma ölçeği gözetmeksizin
yararlandırılmalıdır.”
- Şu an yaşadıklarımız yerlileşmenin
önemi ortaya koyuyor
Küresel makine ticaretinde önemli daralma yaşandığını ve bu sürecin
Türkiye’nin makinecilerini de hızla
etkileyeceğini belirten Karavelioğlu,
“İhracatımızın yüzde 40’tan fazlasını
gerçekleştirdiğimiz ilk beş pazarımızda virüsün hasarı çok yüksek seyrediyor. Almanya ve İtalya’ya ihracatımızın
yüzde 10 kadar, İngiltere ve Fransa’ya
ihracatımızın yüzde 8’e kadar azalacak
olması iyimser tahminimizdir. ABD’nin
durumunu kestirmek için henüz erken.
Virüsün etkisi senenin ilk yarısında
kontrol altına alınabilirse makine alt
gruplarının ihracatındaki daralmalar
yüzde 5-15 aralığında tutulabilir. İhracatımızın ilk çeyrekteki yatay seyri yanıltıcı olmamalı, Ocak ayında yüzde 18
oranında meydana gelen ithalat artışı
da gözümüzden kaçmamalı. Bu yüksek
artış, ülkemizde uluslararası teknolojik
rekabete dair yeni trendin çok iyi anlaşılmadığını gösteriyor. Oysa virüse
karşı mücadelede medikal makine ve
ekipman üretimi gibi kritik dallara olan
ihtiyaç, stratejik bir sektör olan makinede yerlileşmenin önemini bir kez
daha ortaya koyuyor” dedi.

AB projesine dahil olan TİAD,
satış mühendisi de yetiştirecek
Takım tezgahları ve makine sektörüne
nitelikli eleman yetiştiren TİAD Akademi,
Avrupa Birliği’nin projelerinden “Support for
a European Metrology Network on Advanced
Manufacturing”in Türkiye’deki destekçilerinden
oldu. TÜBİTAK UME’nin ana yürütücülüğünü
üstlendiği proje kapsamındaki eğitimler Haziran
2020’de başlayacak.

H

avacılık, savunma, otomotiv,
beyaz eşya, kalıpçılık gibi Türkiye ihracatının lokomotifi olan
sektörler üzerinden ülke ekonomisine
dolaylı olarak 21 milyar dolarlık katkı
sağlayan takım tezgahları sektörünün
çatı örgütü TİAD, bünyesinde 2007 yılında kurduğu akademi ile de eğitimlerine devam ediyor. Uygulamalı ve
Mesleki Teknik Eğitim Merkezi TİAD
Akademi, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda ve iş süreçlerinde meydana
gelen kayıpların önüne geçmek için
satış mühendisliği eğitimleri başlatacak. TİAD, gelişmiş üretimde Avrupa ölçüm bilim ağının da Türkiye’deki
destekçisi oldu. TÜBİTAK UME’nin
Türkiye’deki ana yürütücüsü olduğu

Avrupa Birliği projesinin diğer destekçileri TEI, Koç Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi oldu.
Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Varlık, gelişmiş
üretim için oluşturulan projenin son
derece önemli olduğunu söyledi. Bu
proje kapsamında da ilgili kurumlarla
ortaklaşa çeşitli eğitimler düzenleyeceklerini belirten Varlık, “’Support for
a European Metrology Network on
Advanced Manufacturing’ isimli Avrupa Birliği Network projesi 2020 Haziran ayında başlayacak. Bu proje kapsamında da ilgili kurumlarla ortaklaşa
pek çok eğitim programı düzenleyeceğiz.” dedi.
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Ford Otosan, üretime verdiği arayı
Ford Avrupa’ya paralel devam ettirecek
Ford Otosan, üretime verdiği arayı Ford Avrupa’nın koronavirüs (Covid-19)
salgınının yayılımına paralel olarak aldığı kararlar doğrultusunda devam
ettirme kararı aldı. Şirket, kararın Avrupa’da ticaretin kesintiye uğraması,
tedarik zincirinde yaşanan problemler sebebiyle alındığını bildirdi.

T

üm dünyayı etkileyen koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili
olarak, üretim operasyonlarına
13 Nisan’a kadar ara veren Ford Otosan, Kocaeli ve Eskişehir Fabrikalarında üretime verdiği arayı devam ettirme
kararı aldı.
Şirketten yapılan açıklamada, bu kararın Covid-19 salgınıyla yürütülen
mücadele kapsamında; Avrupa’da ticaretin kesintiye uğraması, tedarik zincirinde yaşanan problemler nedeniyle
alındığı bildirildi.
Üretimin yeniden başlama kararının
ise salgının seyrine paralel olarak,
operasyonel kısıtlamaların ve tedarik
zincirindeki aksamaların düzelmesi,
bayi ağının yeniden çalışma kabiliyetine kavuşmasına bağlı olarak alınacağı
açıklandı.
Şirket sözkonusu kararın, çalışanlarının sağlığı önceliğinde; ulusal ve ulus-

lararası sağlık otoritelerinin açıkladığı
güvenlik tedbirleri doğrultusunda alınacağını vurguladı.
Ford
Otosan,
planlarını
Sağlık
Bakanlığı’nın açıkladığı ve Koç Top-

luluğu genelinde uygulanmakta olan
tedbirler doğrultusunda güncellediğini bildirirken, üretim arasının mevcut
koşullara bağlı olarak 27 Nisan’a kadar
devam edeceği belirtildi.

Alarko Carrier İklim Kontrolü Ödülleri’nde
‘Yılın Üreticisi’ ödülünü aldı

A

larko Carrier, yüksek teknolojili
39HQ Klima Santralleriyle, Birleşik Arap Emirlikleri Enerji ve Sanayi Bakanlığı himayesinde Dubai’de
düzenlenen İklim Kontrolü Ödülleri’nde
(Climate Control Awards-2019) “Yılın
Üreticisi” ödülünü almaya hak kazandı.
Ortadoğu İklim Kontrolü tarafından
düzenlenen törende ödüller; teknolojik
yenilikleri, en iyi uygulamaları ve sistem çözümleri getiren bölgenin HVACR
(Isıtma-Havalandırma-İklimlendirme
ve Soğutma) sektörüne güçlü bir bağlılık gösteren bölgesel organizasyonları
tanımak için her yıl veriliyor.
Alarko Carrier tam otomasyonlu ve hijyenik klima santrali modelleriyle, son 6
yıl üst üste aldığı en çok klima santrali
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ihracatı yapan firma ödüllerinin yanı
sıra, yakın geçmişte kontrol entegreli hijyenik 39HQ Klima
Santraliyle MENA Green Building Ödülleri’nde
“Yılın Ürünü” ödülünü
de kazanmıştı.
Alarko Carrier’ın Gebze
Fabrikası’nda üretilen
39HQ Klima Santralleri, hastaneler, alışveriş merkezleri, oteller, eğitim kurumları,
endüstriyel tesisler, iş
merkezleri, bankalar,
kamu kurumları, kültür
merkezleri, tiyatrolar,
havaalanları vb. gibi

kalabalık alanlarda yaşam kalitesini
arttırmak amacıyla tercih ediliyor.

Hayat Holding ‘Milli Dayanışma
Kampanyası’na destek verdi
Hayat Holding, Covid-19 mücadelesi kapsamında karantina hastanelerinde
kullanılmak üzere 10 tır hijyenik ürün yardımıyla başladığı desteğini
“Milli Dayanışma Kampanyası”na 7 milyon TL katkı ile sürdürüyor.

H

ayat Holding, memleketine ve
toplumuna hizmet etme sorumluluğuyla 1937’den bu yana
tam 83 yıldır üretime aralıksız devam ediyor. Holding; hızlı tüketim
ürünleri sektöründe Hayat Kimya,
ağaç bazlı panel sektöründe Kastamonu Entegre ve liman işletmeciliği sektöründe Limaş başta
olmak üzere her biri kendi sektörünün lider oyuncuları arasında
yer alan şirketleri ile Avrupa, Afrika ve Asya’da 36 tesisiyle faaliyetlerini sürdürüyor.
Hayat Holding, salgınla mücadelenin ilk günlerinde kamu hastanelerinin hijyen ve temizlik
ihtiyacını karşılamak için Sağlık

Bakanlığı’na 5 tır Bingo Oxyjen çamaşır
suyu, 5 tır Papia, Familia, Focus tuvalet
kağıdı, kağıt havlu, peçete, kutu ve cep

mendil olmak üzere toplam 10 tır hijyenik ürün yardımında bulundu.
Toplum sağlığı için maddi ve manevi
desteğini sürdüren Hayat Holding; Hayat Kimya, Kastamonu
Entegre ve Limaş katılımıyla
“MilliDayanışmaKampanyası”na
7 milyon TL ile katkı sağladı.
Şirketleri, Türkiye’nin en büyük
sanayi kuruluşları ve ihracatçıları arasında ilk 50’de yer alan
Hayat Holding’den, salgınla mücadele konusunda yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Köklerimizden gelen dayanışma ruhuyla, bu zorlu sürecin de
üstesinden gelineceğine inanıyoruz.”

PepsiCo Türkiye Covid-19 ile mücadeleye
12 milyon TL’lik katkı sağladı

P

epsiCo, COVID- 19’un toplum
üzerindeki etkilerini azaltmak
üzere yapılan çalışmalar kapsamında Türkiye’ye 12 Milyon TL’nin üzerinde katkı yapacağını açıkladı. PepsiCo
Türkiye, geçen hafta PepsiCo Vakfının,
toplulukların bu krizi aşmalarına yardımcı olmak amacıyla küresel düzeydeki programlara yapacağını bildirdiği
45 milyon Dolar değerindeki desteğe
ilave edilen fonla, ‘Yemek Ver Umut
Ver’ girişimi çerçevesinde risk altındaki gruplara temel gıda ulaştırılmasına
yardım edecek.
PepsiCo Türkiye’de, risk altındaki ihtiyaç sahiplerine gıda bankaları aracılığıyla 12 Milyon TL’yi aşan değerde
temel gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulunacak. Bu destekler Türkiye genelinde 3 milyondan fazla kişiye
ulaşacak.
PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Ece Aksel şöyle dedi: “Bu olağanüstü dönem-

de en büyük önceliğimiz insanlarımızın
sağlığı. PepsiCo olarak, gıda konusundaki uzmanlığımızı kullanarak ulusal
yardım girişimlerine destek oluyoruz.
Temel gıdaya ihtiyacı olan insanlarımızın, bu dönemi daha kolay atlatmalarını
sağlayacak şekilde gıdaya erişimlerine
katkıda bulunmak istedik. Farklı gıda
bankaları aracılığıyla Türkiye’nin her
bölgesinde 3 milyondan fazla kişiye
gıda ve temizlik malzemesi sağlayarak
ülkemize destek oluyor, bu zor günleri
birlikte aşacağımıza inanıyoruz.”
Kriz zamanında PepsiCo çalışanlarının
bulundukları bölgelerde yardım çalışmaları yapacağı gerçeğinden hareket
eden PepsiCo Vakfı da, ayrıca önümüzdeki dört hafta boyunca çalışanlarının
COVID-19 salgınıyla mücadele eden
ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlara
yapacakları bağışların iki katının Vakıf
tarafından bu kuruluşlara yapılacağını
bildirdi.
Kocaeli Odavizyon

35

[limancılık ►

TÜRKLİM Başkanı Hakan Genç:

Limanlarımızın sorumluluğu artıyor
Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan Genç, Türkiye’nin, sağlık ürünleri ve gıdanın da aralarında bulunduğu
tüm temel gereksinimlerine ve üretim girdilerine erişimi bakımından
limancılık faaliyetlerinin kritik bir işlevi olduğuna dikkat çekti.

T

ÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan Genç, dünya ekonomisini
sarsan COVID-19 pandemisinin
olumsuz etkilerine rağmen ülkenin
hayati ihtiyaçlarını karşılamak üzere
7 gün 24 saat çalışan limanların faaliyetlerine devam edebilmesi için gerekli sağlık önlemlerini almanın yanı
sıra limanlarımızın hayata geçirmesi
gereken ekonomik ve finansal tedbirler üzerinde de çalışıldığını belirtti.
Türkiye’nin ithalat ve ihracatının yüzde
85’ini gerçekleştirildiği limanların bu
dönemde sorumluluğunun çok büyük
olduğunu ifade eden Genç, limancılığın
tüm ekosistemi ve paydaşlarıyla birlik-

te kısa, orta ve uzun vadeli sürdürülebilirliği için yoğun ve teknik bir çalışma
yürütüldüğünü bildirdi.
Ocak-Şubat 2020 döneminde geçen
yılın aynı dönemine göre tonaj bakımından fazla bir kayba uğranmadığını,
önceden yapılmış olan sözleşmeler
nedeniyle Mart 2020 ayı sonu itibarıyla
tonajda da fazla bir düşüş beklenmediğini belirten Genç, Nisan 2020’den itibaren ise dünya ticaretindeki daralmanın etkisiyle kısmi kayıplara hazırlıklı
olmak gerektiğini ifade etti. Bu öngörüye dayanarak, COVID-19’un yarattığı
ekonomik sıkıntıların aşılması ve ekonomik hayatın devamlılığını sağlamak
üzere açıklanan destek paketlerine,
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kolaylaştırıcı tedbirlere, programlara,
vergi ve diğer yükümlülüklerin ertelenmesiyle ilgili uygulamalara, faiz ve
diğer giderlerde yapılacak iyileştirmelere, kısa dönem çalışma desteğine
durumu gereği ihtiyaç duyan liman işletmelerimizin başvuracağını söyledi.
Deniz ticaretinin gereklilikleri nedeniyle limanların pazar günleri ve resmî tatillerde de çalışmak durumunda olduğunu belirten Genç, şöyle devam etti:
“TC. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı tarafından hayata geçirilen
“Kısa Dönem Çalışma Ödeneği” her ne
kadar pazar günleri ve resmî tatillerde
çalışılmamasını, fazla mesai yapılmamasını şart koşsa da işin gereği olarak
gemilerin limana varışları itibarıyla pazar günleri ve resmî tatillerde de çalışmak durumunda kalan limanlarımızın
da bu uygulamadan yararlanabilmesi
önemlidir. Bu konuyla ilgili girişimlerimiz başlamıştır. Bunun dışında limanlarımız açısından önemli olan diğer bir
maliyet te dolgu alanları ve iskeleler
için Milli Emlak Müdürlüğü’ne ödenen
kira bedellerinin yeniden belirlenmesi
ile ilgili de girişimlerimiz olacaktır.”
- Kurvaziyer turizmi salgından olumsuz etkilendi
Türkiye’nin dış ticaretinin yani toplam ihracat ve ithalat yükünün tonaj
olarak %85’i, değer olarak da %60’a
yakını ile kurvaziyer turizminin tamamının limanlarımız üzerinden yapıldığına dikkat çeken Genç, hava, kara
veya demiryolu taşımacılığı ile karşılaştırıldığında, deniz taşımacılığından
başka hiçbir taşıma modunun Türkiye
ekonomisi üstünde bu kadar belirleyici rolü ve etkisi olmadığını belirtti. Bu
açıdan limanların ülkeler için hayati ve
kritik önemde tesisler olduğunu ifade
eden Genç şöyle devam etti: “Son günlerde başta Dünya Bankası, IMF, OECD,
UNCTAD gibi kuruluşlar küresel çapta
büyüme rakamlarını revize ederek ciddi oranlarda düşürmeye başladılar. Bu
kurumlar bile salgının ne kadar daha

süreceği ve ekonomik hayatın ne zaman normalleşeceği konusunda net
bir öngörüde bulunamamaktadır. Bu
sürecin döngüsünün U veya L şeklinde
mi olacağına dair çeşitli senaryolar da
üretilmektedir ama sonuçta görülen
dünya ekonomisinde ve tek tek ülkelerde yaşanacak büyük çapta durgunluk ve küçülme sonucunda küresel çaptaki mal ve hizmet hareketinin
de azalacağı, bu sürecin limanları da
önemli oranda etkileyeceği yönündedir. Özellikle kurvaziyer limanlar tüm
dünya genelinde durma noktasına gelmiş bulunmaktadır. Küresel ölçekte çalışan kurvaziyer gemi firmalarının tüm
seferlerini belirsiz bir süre için askıya
almış olmaları sonucunda ülkemizde
de kurvaziyer turizmine hizmet eden
limanlarımız bütünüyle faaliyetlerini
durdurmak zorunda kalmıştır.”
- Limanlarımızda Tüm Sağlık Önlemleri Alınıyor
Limanların COVİD-19 pandesiminin
olumsuz etkilerine rağmen fedakârca
çalıştığının altını çizen Genç, yaptığı
açıklamada, başta TC. Sağlık Bakanlığı,
TC. İçişleri Bakanlığı ve TC. Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı’nın yayınladığı kurallar, önlemler ve protokoller olmak üzere valilikler kapsamında görev yapan
“Limanlar Koordinasyon Kurulları”nın
ve liman başkanlıklarımızın COVID-19
ile ilgili yayınladığı tüm önlem ve tedbirlerin limanlarda harfiyen uygulandığını, liman çalışanlarının ve limanlarda
görev yapan paydaşların sağlıklarını
azami düzeyde koruyacak şekilde hayata geçirildiğini söyledi. Genç şöyle
devam etti: “Başta ülkemizin temel ihtiyaçlarının sağlanmasına ilave olarak
ülke ekonomisinin, ihracatının ve ithalatının hiçbir şekilde kesintiye uğramaması adına limanlarımız gerekli olan
tüm tedbirleri alarak çalışırken limanları kullanan müşterilerinin sorunlarına da çözüm bulmak adına birçok kolaylaştırıcı uygulamalar da yapmaya
başlamışlardır.”

[Kapasite ►

Mart ayında Kocaeli’de sanayinin
kapasite kullanımı yüzde 68,6 oldu
Aylara göre kapasite kullanım oranlarının seyri
Yıl / Ay (yüzde )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Yıllık

2013 (Türkiye)

75,0

73,5

74,2

75,0

76,6

77,5

78,1

78,9

77,8

78,6

77,5

78,0

76,6

2013 (Kocaeli)

69,4

68,2

70,0

70,9

71,3

71,8

71,8

70,8

72,0

71,9

71,5

72,4

71,0

2014 (Türkiye)

75,6

73,8

73,1

75,1

74,7

75,6

74,9

74,9

75,1

75,4

75,1

75,5

75,0

2014 (Kocaeli)

70,5

71,9

70,7

70,6

71,4

71,5

72,6

70,6

70,7

71,7

71,9

70,8

71,2

2015 (Türkiye)

74,4

74,1

74,0

76,8

77,5

77,6

78,5

76,8

75,9

75,5

75,9

75,8

74,7

2015 (Kocaeli)

70,9

70,6

70,3

71,8

71,5

70,7

70,8

70,4

70,3

70,6

70,6

70,5

70,8

2016 (Türkiye)

77,2

76,0

76,2

77,0

77,7

78,0

77,8

76,3

78,1

77,9

78,0

78,1

77,4

2016 (Kocaeli)

70,6

70,4

70,4

71,1

70,1

71,2

68,8

69,4

69,6

70,0

70,8

70,4

70,3

2017 (Türkiye)

77,0

76,8

76,7

78,4

78,8

79,0

78,7

78,8

79,0

79,7

79,9

79,0

78,5

2017 (Kocaeli)

70,7

70,4

70,7

71,4

71,6

71,5

71,0

71,7

70,9

71,1

71,0

70,7

71,1

2018 (Türkiye)

78,2

77,8

77,8

77,3

77,9

78,3

77,1

77,8

76,2

75,4

74,1

74,1

76,8

2018 (Kocaeli)

70,9

70,6

70,8

71,5

71,5

71,5

71,5

71,1

71,0

71,2

70,5

69,2

70,9

2019 (Türkiye)

74,4

74,0

74,3

75,5

76,3

77,1

76,2

76,6

76,3

76,4

77,2

77,0

75,9

71,0

70,0

69,5

70,0

70,3

70,5

70,7

70,9

71,0

70,4

2019 (Kocaeli)

70,0

70,2

70,3

2020 (Türkiye)

75,5

76,0

75,3

2020 (Kocaeli)

70,5

70,7

68,6

Merkez Bankası tarafından açıklanan Türkiye geneli kapasite kullanım oranı mart ayında yüzde 75,3 ile şubat ayına
göre 0,7 puan gerilerken, 2019 yılının mart ayına göre 1 puan artış gösterdi.
Kocaeli Sanayi Odası tarafından her ay açıklanan Kocaeli sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranı mart ayında
yüzde 68,6 olarak gerçekleşti. Mart ayı kapasite kullanım oranı şubat ayına göre 2,1 puan, 2019 yılının mart ayına
göre 1,7 puan geriledi.
Bu ay yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 62.5’u kapasite kullanım oranlarının geçen aya göre azaldığını
bildirdi.

İstihdam

İç Siparişler

Dış Siparişler

Firma Bildirimleri

Mart (yüzde)

Firma Bildirimleri

Nisan (yüzde)

Firma Bildirimleri

Nisan (yüzde)

Arttı

14

Arttı

7

Arttı

6

Değişmedi

72

Değişmedi

37

Değişmedi

41

Azaldı

14

Azaldı

56

Azaldı

53

Mart ayı anketine yanıt veren firmaların bir
önceki aya göre yüzde 14’ünün istihdamlarının arttığı, yüzde 72’sinin istihdamlarında değişim yaşanmadığı, yüzde 14’ünün
istihdamlarının azaldığı belirlenmiştir.

Değerlendirmeye
alınan firmaların
ölçekleri

Firmaların yüzde 7’si nisan ayında iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 56’sı
siparişlerinin azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 37’sinde ise sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır.

KOBİ
Büyük
Ölçekli

Ankete katılan firmaların yüzde 6’sı dış siparişlerinin nisan ayında arttığını belirtirken, yüzde 53’ü azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 41’inde ise alınan dış sipariş
miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır.

Bölgemizdeki sanayi sektöründeki gelişmelerin ve değişmelerin aylık
olarak takip edilmesi amacıyla hazırlanan mart ayı anketi çerçevesinde
Odamızca bir araştırma yapılmıştır. Araştırmaya katılan firma sayısı 102
adet olup bu firmaların yüzde 76’si KOBİ, yüzde 24’ü büyük ölçekli firma
niteliğindedir.

Kocaeli Odavizyon
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[şirketlerden ►

27. Meslek Komitesi Üyeleri, SATSO Çevre ve
Şehircilik Komisyonu’nu ağırladı
Kocaeli Sanayi Odası (KSO) 27. Meslek Komitesi (Makine Kurulum, Hurda
Atık Bertarafı ve Enerji Sanayi Grubu) Sakarya TSO Çevre ve Şehircilik
Komisyonu Üyeleri’ni ağırladı.

K

ocaeli Sanayi Odası (KSO) 27.
Meslek Komitesi Temsilcileri,
(Makine Kurulum, Hurda Atık
Bertarafı ve Enerji Sanayi Grubu)
Sakarya TSO Çevre ve Şehircilik Ko-

misyonu Üyelerini ağırladı. İki Oda arasındaki ortak toplantıya; KSO Komite
Başkanı Uğur Meral, Başkan Yardımcısı Serkan Tanyeri, Komite Üyesi Sinan
Sevim, Meclis Üyesi Muhammet Saraç,
Meclis Üyesi
Sedat Açıldı,
SATSO Çevre
ve Şehircilik
Komisyonu
Başkanı Tuncer
Acan, Başkan
Yardımcısı
Gamze Ergene, Komisyon
Üyeleri Fatih
Boztepe, Seda
Tünay, Alper
Tatlı, Çetin
Kahya ve KSO
İş Geliştirme

33. Meslek Komitesi
Demisaş’ı ziyaret etti

K

ocaeli Sanayi Odası (KSO) 33. Meslek Komitesi,
Komite Başkanı Emre Giray’ın temsilcisi olduğu
Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi Anonim
Şirketinde aylık olağan komite toplantısını yaparak üretim
tesisini gezdiler.
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Sorumlusu Aynur Hacıfettahoğlu
iştirak etti.
Toplantı; Kocaeli ve Kocaeli Sanayi
Odası’nın tanıtımı ve KSO çalışmalarının aktarılması ile başladı. Katılımcılar 27. Meslek Komitesi’nin ve KSO
Çevre İhtisas Komisyonu’nun yapısı
ve faaliyetleri konusunda bilgilendirildi. Sakarya TSO Çevre ve Şehircilik
Komisyonu’nun yapısı ve projeleri
konusunda bilgi alan heyet, bundan
sonraki çalışmalarda ortak hareket
edilmesinin önemini vurguladı. Sakarya Nehrinin son durumu, kaçak atık
dökümleri, Sakarya’da gerçekleştirilen
“Sakarya’da Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli”, Dilovası’nın son durumu,
Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri gibi
gündem maddeleri görüşüldü. İki Oda
olarak ortak projeler yürütülmesi kararı alınarak toplantı sonlandırıldı.

13. Meslek Komitesi Ford
Otomotiv’i ziyaret etti

K

ocaeli Sanayi Odası (KSO) 13. Meslek Komitesi (Plastik İnşaat Malzemeleri ve Diğer Plastik Ürünler Sanayi Grubu), Oda üyesi Ford Otomotiv San.A.Ş. firmasını ziyaret etti. Ziyarette firmanın Gölcük ve Yeniköy’deki
takım kalıp, pres, kaynak, montaj PHEV, FCPA bölümleri
ziyaret edilerek teknik bilgi alındı ve üretim sahası yerinde
görüldü. Ziyarete Has Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gebze
Şubesi, İmren Plastik San.Ltd.Şti., Güçsan Plastik Kalıp Metal San.ve Tic.A.Ş., Kimaş Plastik ve Promosyon San.Tic.Ltd.
Şti., Mahir
Endüstriyel
Plastik Ltd.
Şti., Kabin
Sistemleri
Ltd.Şti., Güçsan Plastik
Kalıp Metal
San.ve Tic.
A.Ş. katıldılar.

[limancılık ►

IMF: Dünya ekonomisi Büyük Buhran’dan
beri görülen en sert daralmayı yaşayabilir

U

uslararası Para Fonu (IMF),
dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3 küçüleceğini tahmin ediyor. Bu, 1930’lara damga vuran Büyük
Buhran’dan beri yaşanan en sert daralma olabilir.
Daha önce kurumun beklentisi dünya ekonomisinin yüzde 3,3 büyümesiydi.
Dünya ekonomilerinin son yıllarda
görülen en hızlı şekilde küçülmeye gittiğini belirten IMF koronavirüs salgının
daha önce görülmemiş bir krize yol açtığını belirtti.
-Türkiye yüzde 5 küçülecek
IMF’nin “Küresel Ekonomik Görünüm” raporunda, Türkiye ekonomisinin
ise 2020 yılında yüzde 5 küçüleceği tahmin edildi.
Ocak ayında yayımlanan son rapordan bu yana dünyada ‘dramatik’ değişiklikler yaşandığını belirten kuruma
göre koronavirüs salgını, hükümetlerin
ve merkez bankalarının krize nasıl cevap verdiğini test edecek.
“Sonuçlar daha kötü olabilir”
IMF’nin Başekonomisti Gita Gopinath, krizin önümüzdeki iki yıl içinde
küresel GSYH’dan 9 trilyon dolar götürebileceğini açıkladı.
Gopinath, Büyük Buhran’dan beri ilk
defa hem gelişmiş hem de gelişmekte
olan ekonomilerde daralma görüleceğini aktardı.
IMF 2021’de ise Türkiye ekonomisinin yüzde 5 büyümesini bekliyor.

adımların güven aşıladığı ve piyasalardaki şoku sınırlamaya katkı yaptığı dile
getirildi.
Ülke ekonomilerinin birbirleriyle uyumlu attıkları adımların gelişen
ülke ekonomilerine de alan açacağı

belirtildi.
İngiltere, Almanya, Japonya ve
ABD’nin krize verdiği ilk tepkinin olumlu olduğu belirtilen raporda yine de hiçbir ülkenin salgının yaratacağı olumsuz
etkilerden kaçamayacağı aktarıldı

Enflasyon 12, işsizlik 17,2
Raporda Türkiye için yıllık ortalama
enflasyon beklentisi 2020 ve 2021 yılı
için yüzde 12 olarak açıklandı.
IMF Türkiye’de işsizliğin bu yıl yüzde
17,2, 2021’de yüzde 15,6 seviyesinde olmasını öngörüyor.
Kurum, küresel ekonominin ise
2021’de kısmi olarak toparlanarak yüzde 5,8 büyümesini beklediğini; ancak
tahminlerine yönelik “aşırı belirsizlik”
olduğunu ve sonuçların, salgının seyrine bağlı olarak daha kötü olabileceğini
açıkladı.
“Kimse kaçamayacak”
Merkez Bankalarının son haftalarda
krizle mücadele için likidite ve parasal
teşvik adımları attığı belirtilirken bu
Kocaeli Odavizyon
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[ticaret ►

Bakan Pekcan, Kovid-19 salgınına karşı
“temassız ticaret” çözümünü anlattı

B

akan Pekcan, Ticaret Bakanlığında düzenlediği basın
toplantısında, Kovid-19’a karşı
alınan tedbirler kapsamında başlatılan “temassız dış ticaret” uygulamalarını değerlendirdi.
İnsanlığın yakın tarihin en büyük sınavlarından birini verdiğini
ifade eden Pekcan, salgının küresel
ticaretteki ekonomiyi de olumsuz
etkilediğini söyledi.
Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak
toplumsal ihtiyaçların temini, tedarik
zincirinin sağlanması açısından
hudut gümrük kapılarında aldıkları
tedbirlere işaret ederek, devletin tüm
imkanlarıyla salgının en az hasarla
atlatılması için vatandaşının yanında
olduğunu dile getirdi.
Ciddi önlemler aldık
Bakanlık olarak Türkiye’de virüs
görülmeden önce diğer bakanlıklarla
koordinasyon halinde ciddi önlemler almaya başladıklarını hatırlatan
Pekcan, “Bu doğrultuda temassız dış
ticaret çalışmalarımızı gerçekleştirdik ve bütün dünyaya örnek olacak
ciddi başarılar elde ettik. İş dünyamızın da bu güzergahları ve imkanları
kullanarak ticarete devam etmelerini
istiyorum.” diye konuştu.
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgınına karşı
alınan tedbirler kapsamında
“temassız dış ticaret”i hayata
geçirdiklerini belirterek, “Bu
çalışmayla bütün dünyaya
örnek olacak ciddi başarılar
elde ettik. İş dünyamızın da
bu güzergahları ve imkanları
kullanarak ticarete devam
etmelerini istiyorum.” dedi.

Ticaret kapanmayacak
Zaman zaman “Gürbulak, Esendere, Kapıköy ne zaman açılacak?” gibi
sorular ve talepler geldiğine dikkati
çeken Pekcan, şu değerlendirmede
bulundu:
“1 Mart itibarıyla Irak ile olan
yolcu giriş çıkışını kapattık. Ben o
gün ‘Ticaret kapanmayacak.’ dedim.
‘Nasıl yaparız?’ dediler, ‘Bir çaresini
buluruz.’ dedik. Burada, şoför, dorse
ve konteyner değiştirme ile bütün
güvenlik ve sağlık tedbirlerini alarak
ticareti başarıyla gerçekleştiriyoruz.

Önce 200-500 tır idi, 1140 tıra kadar
çıktık. İnşallah bunu daha da artırarak devam edeceğiz. Şoförlerimiz
aracı tampon bölgeye götürüyor,
orada gerekli tedbirleri alarak karşı
taraftan şoförler geliyor, böyle bir
ring kurduk. Araç bizim tampon
bölgemize geldiği zaman dezenfekte ediliyor. Bizim şoförlerimiz aracı
teslim alarak tekrar içeriye giriyorlar.
Bu vesileyle Irak ile ticaretimizin
tekrar eski seviyelere gelmesi için
çalışıyoruz.”
İran ile ticarette “lokomotif” çözüm
İran’a açılan hudut kapılarının da
23 Şubat’ta kapatıldığını hatırlatan
Pekcan, arada bir tampon bölge olmadığı için çözüm arayışına girdiklerini anlattı. Pekcan, İran’a yılda
130 bin tırın gittiği bilgisini vererek,
“Öncelikle Gürcistan, Azerbaycan ile
iletişimlerimizi kurduk. Türkgözü,
Çıldır-Aktaş ve Sarp gümrük kapılarımızın kapasitelerini artırarak
buraları 24 saat çalışır hale getirdik.
Muhataplarımızla İran üzerinden
Orta Asya’ya giden 36 bin tırı bu
güzergahtan geçebilir hale getirdik.”
ifadelerini kullandı.
Pekcan, salgının olduğu bu dönemde dış ticarette demir yolunun

önemine değinerek, şöyle konuştu:
“Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu’nu
şu anda 2 bin 500 ton kapasite ile
ticaret dünyasının hizmetine açık. Biz
bunu talep halinde 6 bin tona çıkarabiliriz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile de koordinasyon halindeyiz.
Bu dönemde demir yollarına ağırlık
vermemiz gerekiyor. İran ile sorunumuzu da tampon bölgemiz olmadığı
için Kapıköy tren yoluyla çözdük. Burada da enteresan bir çözüm bulduk.
Kapıköy’den bizim lokomotiflerimiz
treni ittiriyor, İran sınırına girince de
bu ülkedeki lokomotifler treni çekiyor. Sistemi bu şekilde çalıştırıyoruz.
Şu anda 80 vagon (160 tır yükü)
hizmete hazır. Bugün itibarıyla bunu
120 vagona (240 tır yükü) çıkarabilecek durumdayız. Yükü olup kapılar
kapalı diye şikayet edenlere bu hattı
kullanmalarını tavsiye ediyoruz.”
Kapıkule’de şoför ve dorse
değişimiyle ticarete devam
Bakan Pekcan, Kapıkule’de de
önlemlerini aldıklarını belirterek,
öncelikle Türk tırlarında gümrük
sahasının içindeki parklarda araç ve
şoför değişimi yaptıklarını söyledi.
Böylelikle Türk şoförlerin 14 gün
karantina sürecinde beklemesini
önlediklerini vurgulayan Pekcan,
yabancı şoförler için de Türkiye’ye girerek karantina işlemlerine tabi olup
işlerinin aksamaması amacıyla araç
ve şoför değişimini tampon bölgede
sağladıklarını anlattı. Pekcan, bu
uygulamayla da 1138 araca ulaştıklarını, bunun sayısını da artıracaklarını
dile getirdi.
İlk uygulamada Kapıkule’de kuyruk olduğunu, daha sonra önlemlerin
işlemesiyle bu kuyruğu azalttıklarını
vurgulayan Pekcan, şöyle devam etti:
“Orta Avrupa’ya, İtalya’ya,
Fransa’ya da bizim ticaretimiz var.
Türkiye’de Pendik, Tuzla, Ambarlı,
Yalova, Çeşme ve Mersin limanlarından İtalya’da Trieste ve Bari,
Fransa’da Toulon ve Sete limanlarına
araç gönderiyoruz. İtalya’ya yılda
170 bin, Fransa’ya da yılda 50 bin
civarında araç gidiyor. Bu tedbirler
alındığı andan itibaren biz bu araçları
feribotlarla şoförsüz olarak gönderiyoruz. Karşı taraf da çekicisi ve şoförüyle gelen yükü alıyor. Bu gemilerle
gelen mürettebatın limana inişine
izin vermiyoruz, boşaltma sırasında
dezenfekte ediyoruz.”
Kapıkule’den de bir trenin bulunduğunu, yılda 35 bin 800 vagon
taşıdığını, bunu da en kısa zamanda
50 bin vagon kapasitesine çıkara-

bilecek durumda olduklarını ifade
eden Pekcan, “Çerkezköy’den de
demir yolu hattı vardı, günde bir kere
çalışırdı. Bugün itibarıyla bunu da iki
katına çıkardık, Bulgaristan’a gidecek
yükler de bu hat üzerinden gidebilecek durumda. Gerekmesi halinde
Karasu-Köstence hattında yeni bir
feribot seferi koyma imkanımız var.
Bu da 400 tır kapasitesine kadar
ulaşabilecek durumda.” dedi.
Ticaret Bakanlığı olarak toplumsal ihtiyaçların karşılanması, tedarik zincirinin sağlanması amacıyla
her türlü güvenlik önlemini alarak
ticaretin akışını sağlamak için üstün
bir gayret sarf ettiklerini dile getiren Pekcan, gümrük personeline
teşekkür ederek, bugünkü başarıların ve özverilerin unutulmayacağını
söyledi.
Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz
Pekcan, bir soru üzerine, mart ayı
dış ticaret rakamlarının salgın nedeniyle etkileneceğini belirterek, şunları

kaydetti:
“Rakamları gün gün takip ediyoruz. Temazsız ticaret sayesinde Irak
ile şu anda 1140 tıra ulaştık ama Irak’a
ihracatımız yüzde 50 azalmış durumda, İran’a yüzde 80 azaldı. Toplam
dış ticaret açısından bakıldığında bir
azalma olacak, en az olması yönünde
çalışıyoruz. Biz aldığımız tedbirlerle,
iş dünyamız da paralel çalışarak bunu
ne kadar azaltabiliriz, bu doğrultuda
çalışmalarımıza devam ediyoruz. İş
dünyamız bu güzergahları kullanırsa
kapasite artırmaya da hazırız. Kendi
tedbirlerimizi alıyoruz. Onlara her
açıdan yardımcı olmaya hazırız.”
Bakan Pekcan, bu yıla yönelik
190 milyar dolarlık ihracat hedefinin hatırlatılması üzerine de “İhracatımızda ocak-şubat döneminde
ortalama yüzde 4,31 artış vardı. Belki
bu ay biraz aşağıda gelecek, inşallah
dengeleyebileceğiz. Bu süreç geçecek, yıl sonuna kadar devam etmesini
ummadığımız için biz hedeflerimiz
doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.
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[ar-ge ►

COVID-19 Türkiye Platformu, Aşı ve İlaç
Geliştirme Sanal Konferansı Düzenledi

C

OVID-19 Türkiye Platformu”
koordinasyonunda, “Aşı ve İlaç
Geliştirme Sanal Konferansı”
düzenlendi. 2 Nisan 2020 Perşembe
günü düzenlenen Konferansın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank, COVID-19
Platformu altında 7 farklı aşı projesi
ile hem kimyasal hem de biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı 7
farklı ilaç geliştirme projesinin yer
aldığını bildirdi.
Türkiye’nin daha önce hiç yaşanmamış tarihi bir dönemden geçtiğini kaydeden Varank, toplantının
COVID-19’a odaklı Türkiye’deki ilk
sanal konferans olmasının yanı sıra
pek çok yeniliğe de ev sahipliği yaptığına işaret ederek, “Yapılacak her
bir sunum, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında konuyu takip eden
araştırmacılara ışık tutacak. Bununla
birlikte, bu zorlu dönemi evlerinde
geçiren üniversite öğrencilerimizin
buradaki bilimsel tartışmalardan
ilham almasını istiyoruz. Ben ilgili
vatandaşlarımızın da bu yayını takip
etmelerini oldukça önemsiyorum”
diye konuştu. Küresel bir tehditle
mücadele ettiklerini belirten Varank,
gelişmiş ya da gelişmekte olan ülke
ayrımının önemini yitirdiğine ve dünyanın her yerinde insanların endişeli
ve huzursuz olduğuna işaret etti.
Varank, tüm dünya ülkelerinin
insan sağlığını korumaya hatta söz
konusu salgını kökten çözmeye
odaklandığının altını çizerek, “Hastalık eğrisini ne kadar yatık hale
getirebilirsek, bilimsel çözümlerin
devreye girme şansı o derece artıyor.
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COVID-19 Platformu altında 7 farklı aşı projesi
ile hem kimyasal hem de
biyoteknolojik yöntemlerin
uygulanacağı 7 farklı ilaç
geliştirme projesi üzerinde
çalışılıyor.
Tabii işin ciddi bir ekonomik boyutu
da var. Virüs, dünya piyasalarını alt
üst etmenin ve küresel ekonomiyi
resesyona sokmanın yanında, kurulu
ekonomik düzene ilişkin prensipleri
de tamamen değiştirmeye başladı.
Bakınız küresel ekonomik boyutu
henüz hiçbir kuruluş tam anlamıyla
öngöremiyor” ifadelerini kullandı. Tedarik zincirlerinin neredeyse koptuğuna dikkati çeken Varank, bugünler
geride bırakıldığında yeni bir dünyaya
adım atılacağını, tüketim kalıpları,
üretim önceliklerinin baştan şekilleneceğini dile getirdi.
“Uluslararası Kuruluşlar Salgın
Konusunda İşlevsiz Kaldı”
Varank, devletlerin ekonomiyi
yönlendirmede daha öncü aktörler
haline geleceğini belirterek, şöyle
konuştu: “Tüm insanlığın beklentisi,
bu salgının sona ermesi ve bilimsel
çözümlerin ortaya çıkması. Maalesef, uluslararası kuruluşlar şu ana
kadar salgın konusunda işlevsiz
kaldı. Küresel çalışmalara öncülük
ve koordine etmede elini taşın altına
koyamadılar. Hatta ve hatta temel
sağlık ihtiyaçları açısından durumu

görece kötü ülkelerin, üyesi oldukları
birlikler tarafından yalnız bırakıldıklarını görüyoruz. Evet, birkaç
ay öncesinden çok farklı bir dünya
düzeninde yaşıyoruz.”
Türkiye’nin etkin araştırma
geliştirme altyapıları ve yetkin bilim
insanlarıyla koronavirüse karşı aşı ve
ilaç geliştirme çalışmalarına küresel
katkılar vermek için kolları sıvadığını
vurgulayan Varank, son dönemde
başta sağlık olmak üzere birçok
alanda fiziki altyapısını güçlendirmiş
bir ülke olmanın avantajını salgın
tehdidiyle mücadelede yaşayarak
gördüklerini söyledi. Bakan Varank,
devletin hem salgının yayılımını engellemek hem de oluşan yeni sosyal
durumları yönetmek için tüm imkânlarını seferber ettiğini kaydederek,
tüm bakanlıkların ve kurumların
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tam bir koordinasyon içinde çalıştığını vurguladı. Bu
sürecin en başından beri emekçilerin
işini kaybetmemesi, her hanenin gelir
seviyesinin korunması, temel ihtiyaçların karşılanması ve tüm vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu anda
sağlık hizmetlerine erişebilmesinin
asla taviz verilmeyecek temel alanlar
olduğuna değinen Varank, üretimde
sürekliliği temin etmek adına en küçüğünden en büyüğüne varıncaya kadar tüm işletmelerin yanında olmaya
azami gayret gösterdiklerini kaydetti.
“ Aşı ve İlaç Geliştirme Projelerindeki Temel Araştırmalara TÜBİTAK
Liderlik Ediyor”
Varank, bakanlık olarak, salgın

küresel boyuta ulaşmadan önce
çalışmalara başladıklarını belirterek,
“Şu an bu salgının tüm küresel etkilerini yakından takip ediyor, gelecek
projeksiyonlarımızı oluşturuyoruz.
Ben buradan tekrar altını çizerek
şunu söylemek istiyorum. Bütün vatandaşlarımız lütfen müsterih olsun,
bu süreç geçene kadar yanlarında
olmaya, onların sıkıntılarını hafifletmek için çalışmaya devam edeceğiz”
diye konuştu. Aşı ve ilaç geliştirme
projelerindeki temel araştırmalara
TÜBİTAK’ın liderlik ettiğini dile getiren Varan, bu alanda koronavirüsle
ilgili ilk toplantının virüs Çin sınırları
içindeyken yapıldığını ifade etti.
Varank, Türkiye’de aşı ve ilaç
konusunda çok önemli yetkinlikler
bulunduğuna işaret ederek, geçen
yıl başlatılan ‘’TÜBİTAK 1004 Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı’’
kapsamında aşı ve ilaç araştırma
gruplarının oluşturulduğunu belirtti.
Sürecin en hızlı ve etkin bir şekilde
yürütülebilmesi için TÜBİTAK MAM
Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji
Enstitüsünün koordinasyonunda COVID-19 alt platformunu kurduklarını
ifade eden Varank, şunları kaydetti:
“Hocalarımızın devam eden projelerinden bu virüse karşı dönüştürülebilecek olanlar ve çok hızlı bir şekilde
netice alabileceğimiz yenilikçi yaklaşımlar belirlendi. COVID-19 Platformu altında 7 farklı aşı projesi ile
hem kimyasal hem de biyoteknolojik
yöntemlerin uygulanacağı 7 farklı
ilaç geliştirme projesi yer alıyor.
Birazdan dinleyeceğimiz akademisyenlerimiz, COVID-19’la mücadeleye
yönelik projelerini dünyada eşine
az rastlanır bir şekilde çok kısa bir
sürede dönüştürerek devreye aldılar.
Bu ulvi amaç için 24 üniversite, 8
kamu Ar-Ge birimi ve 8 özel sektör
kuruluşundan yüzlerce araştırmacı
üstün bir gayretle çalışıyor.”
Varank, yetenekler ve kabiliyetlerin tek bir hedefe odaklandığını
vurgulayarak, platform bünyesinde
bu virüsle etkin mücadeleyi mümkün
kılma potansiyeline sahip her türlü
yöntemlerin deneneceğini söyledi.
Yapılacak projelerle aşı ve ilaçların
deney hayvanlarında etkinlik ve
toksisite analizlerinin tamamlanacağını anlatan Varank, sonraki aşamada tüm sonuçların, ivedilikle klinik
denemelerin yapılabilmesi amacıyla
Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye
Sağlık Enstitüleri Başkanlığına aktarılacağını anlattı. Varank, projelere
ilişkin destek süreçlerinin başladığı-

nın altını çizerek, “Gerekirse bakanlığımızın tüm kaynaklarını bu iş için
kullanmamızın önünde hiçbir engel
yok. Yeter ki netice alalım, en kısa
sürede sonuca ulaşalım. Biz burada
yeni araştırma altyapısı kurmuyoruz,
var olan altyapılarımızda en verimli
şekilde birlikte çalışarak sonuca
ulaşmak istiyoruz” dedi.
“Sağlık Alanında da Başarı Elde
Edeceğiz”
TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr.
Hasan Mandal da tüm dünyada
COVID-19 ile mücadele sürecinde
bir seferberlik yaşandığına dikkati
çekerek, “Bilime olan ihtiyaç her
zamankinden daha fazla. Bu süreçte
kazanılan deneyimler, açık bilişim
yaklaşımları ve sanal ortamın avantajlarını kullanarak konferansımızı
gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.
TÜBİTAK olarak bu süreçte desteklerini sürdüreceklerini vurgulayan
Prof. Dr. Mandal, kurum tarafından
dünyada COVID-19’a yönelik tüm
bilimsel gelişmelerin yer aldığı
web portalını da oluşturduklarını
hatırlattı. Prof. Dr. Mandal, Bakan
Varank’ın himayelerinde başlatılan
COVID-19 Platformu’nda kurumun
bugüne kadar izlediği süreçlerden
farklı olarak hızlı bir şekilde destek
süreçlerinin başlatıldığını belirterek, “Şu an 216 araştırmacımızın yer
aldığı 14 aşı ve ilaç geliştirme projesi
yürürlükte. Savunma sanayimizde
olduğu gibi yerli ve milli teknolojilerimizle sağlıkta aşı ve ilaç alanında
da başarı elde edeceğiz” ifadesini
kullandı.
Üç oturumda 14 konuşmacının
yer aldığı konferans, TÜBİTAK’ın sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Konferansı izleyenlerin soruları da katılımcılara canlı
yayında iletildi ve yanıtları alındı.
Sanal konferansın birinci oturumu “İlaçların Yeni Hedeflere Konumlandırması ve İlaç Geliştirme”
odağında gerçekleştirilmiş olup 3
bilim insanımız sürece katkılarını
ortaya koydu:
Prof. Dr. Serdar Durdağı (Bahçeşehir Üniversitesi) COVID-19’a Karşı
FDA Onaylı İlaçların Sanal Tarama
(İlaç Yeniden Konumlandırma-Drug
Repurposing) Çalışmaları
Dr. Mehmet Altay Ünal (Ankara Üniversitesi) Varolan İlaç Etken
Maddelerinin COVID-19’a Karşı Etkinliklerinin In-Siliko, In-vitro ve In-Vivo
Olarak İncelenmesi
Prof. Dr. Mustafa Güzel (İstan-

bul Medipol Üniversitesi) Pandemik
Corona Virüsüne (COVID-19) Karşı
Dışa Bağımlılığı Azaltacak İlaçların
ve Hammaddelerinin Yeni Sentez
Yöntemleriyle ve Formülasyonlarla
Geliştirilmesi
İkinci oturumda “Konvalesant
Plazma ve Yeni Nesil Tedavi Yöntemleri” ele alınarak 5 bilim insanımız
alandaki yeni imkanlara yönelik bilgi
paylaşımında bulundu:
Prof. Dr. Ercüment Ovalı (Acıbadem Labmed Sağlık Hizmetleri, Acıbadem Labcell) Konvalesent Plazma
Prof. Dr. İhsan Gürsel (İhsan
Doğramacı Bilkent Üniversitesi)
İmmünkoruyucu Ajan Olarak Sağlıklı
Bireylerde CpG ODN’lerin Kullanımı ve
Hastalardaki Sitokin Fırtınasını Engellemek İçin İmmünbaskılayıcı A151 ODN
Tedavisi
Prof. Dr. Şaban Tekin (TÜBİTAK
MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü) COVID-19’a Karşı scFV
Tabanlı Nötrolizan Antikorlar
Prof. Dr. Ahmet Gül (İstanbul Üniversitesi) COVID-19 Hastalığında Sitokin Fırtınası ve Anti-Sitokin Tedaviler
Prof. Dr. Aykut Özkul (Ankara
Üniversitesi) COVID-19 İçin Griffithin
(GRFT) Temelli Antiviral Yaklaşım
Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Sorgulanması
Üçüncü oturumda “Aşı” alanındaki gelişmelerine katkı sağlayan 6
bilim insanımız katkılarını sunarak aşı
geliştirilmesi alanındaki gelişmeleri
paylaştı:
Prof. Dr. Mehmet Öztürk (Dokuz
Eylül Üniversitesi, İzmir Biyotıp ve
Genom Merkezi) Koronavirüs Spike
Proteini ve ACE2 Reseptörüne Karşı
Rekombinant Aşı ve İlaç Geliştirme
Prof. Dr. Hakan Akbulut (Ankara
Üniversitesi) COVID-19’a Karşı DNA ve
Peptid Aşıları
Prof. Dr. Nesrin Özören (Boğaziçi
Üniversitesi) ASC Zerrecik Teknolojisi
Prof. Dr. Mayda Gürsel (Orta Doğu
Teknik Üniversitesi) Yeni Koronavirüse Karşı Geliştirilecek Aşının Faz-1
Klinik Denemelere Hazırlanması ve
Sağlıklı Bireylerin Enfeksiyondan Korunmasına Yönelik Diğer Yaklaşımlar
Doç. Dr. Mert Döşkaya (Ege Üniversitesi) COVID-19 Aşısı İçin Antijen
Keşfi ve DNA Aşısı Geliştirilmesi
Prof. Dr. Osman Erganiş (Selçuk
Üniversitesi), İnaktif COVID-19 Aşısı
Geliştirilmesi
Konferans sunumlarına https://
covid19.tubitak.gov.tr/duyurular/
covid-19-turkiye-platformu-asi-...
linkinden ulaşılabilir.
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Pandemi; ‘COVID-19’
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen hastalığa yol
açan koronavirüs salgını dünyada yayılmaya devam ediyor. Türkiye’de ilk
vakanın açıklandığı 11 Mart’tan bu yana toplam vaka sayısı 35 bini, can kaybı da bin’i aştı.

J

ohns Hopkins Üniversitesi’nin veri- yenene kadar vücut fonksiyonlarının - Henüz salgının boyutları tam olarak
lerine göre, dünya genelinde görü- işler halde tutulması, nefes desteği bilinmiyor
len koronavirüs vakalarının toplamı sağlanıyor. Bilim insanları virüse karşı WHO’nun 44 bin hastaya dayandırdığı
1,5 milyon civarına ulaştı. Toplam can aşı geliştirme çalışmalarına da devam araştırma verilere göre virüsün bulaşkaybı ise 80 binin, iyileşenlerin sayısı ediyor. Yıl sonuna kadar aşının insanlar tığı kişilerin:
da 300 binin üzerinde. En fazla vaka üzerinde denenmesi planlanıyor. Dün- Yüzde 81’i hafif atlatıyor,
görülen ülkeler ABD, İspanya ve İtalya ya çapında hastaneler de virüs önleyici Yüzde 14’ü ciddi geçiriyor,
Yüzde 5’i ağır hastalanıyor.
olarak sıralanıyor. En yüksek can kaybı bir takım ilaçları test ediyor.
Covid-19’dan ölenlerin oranı ise yyüzda İtalya’da.
İlk kez Aralık ayında görülen ve “2019- - WHO virüsten korunmak için şu tav- de 3’ün üzerinde. Hastalığın 9 yaşın altındaki çocuklarda pek görülmediği; 80
nCoV” olarak adlandırılan virüs, Ko- siyelerde bulunuyor:
ronavirüs ya da Corona Virüsü adıyla • Ellerinizi yıkayın - sabun veya el te- yaş üzerinde ve solunum yolları hastalıkları olanlarda ise ölüm oranının çok
biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) mizlik jelleri virüsü öldürebilir.
11 Şubat’ta koronavirüs kaynaklı has- • Öksürürken veya hapşırırken ağzını- yükseldiği anlaşılıyor. Ama bildirilen
talığa Covid-19 adını verdi. Daha sonra zı ve burnunuzu mendille kapatın ve rakamların hepsi güvenilir değil.
küresel salgın anlamına gelen “pande- sonrasında virüsün yayılmasına engel Her yıl yaklaşık bir milyar kişi sıradan
olmak için ellerinizi yıkayın.
soğuk algınlığı yaşıyor ve bu hastalıkmi” olarak ilan edildi.
tan ölenlerin sayısı 290 bin ila 650 bin
WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebarasında değişiyor. Grip vakareyesus, Covid-19’un “korona”nın co’su,
“virüs”ün vi’si ve hastalık kelimesiBaş ağrısı larının ciddiyeti her yıl değişiyor.
nin İngilizcesi “disease” sözcüğünün
SARS
salgınında
ölüm
oranı
d’sinden türetildiğini söyledi.
Koronavirüs’e göre çok daha yüksekti
Koronavirüs orta derece so- Hapşurma
ve hastalığa yakalananların yüzde 9’u
ğuk algınlığından, ölüme vahayatlarını kaybetmişti. Ancak
racak semptomlara yol açabiliyor. ViÖksürük koronavirüsün bulaşmasıyla
rüse yakalananlarda önce yüksek ateş
başlayan hastalık sürecinin
başlıyor. Ardından kuru öksürük şikagörece uzun olduğu ve ölü sayısının
yetleri gözleniyor. Bir haftaNefes
ilerleyen günlerde artabileceği uyarının sonunda ise nefes darlığı
Darlığı
ları da yapılıyor.
sorunları ortaya çıkıyor.
Henüz salgının boyutları da tam olarak
- Virüsün sadece 7 tanesi insana bulabilinmediği için bu yeni virüB ö b r e k sün yol açabileceği ölümleşabiliyor
Yetmezliği re dair bir tahmin yürütmek
Koronavirüs, büyük bir virüs ailesinin
bir alt türü. Ancak yeni virüs dahil sazorlaşıyor.
dece yedi tanesi insanlara bulaşabili- Asıl rakamlar bildirilenden 10 kat
yor.
fazla
Hastalardan alınan örneklerin laboraHer geçen gün dünyanın farklı ülkeletuvarlarda test edilmesi sonucu Çinli
rinden binlerce yeni vaka bildiriliyor.
yetkililer ve WHO, enfeksiyonun KoroAma uzmanlar, asıl rakamların
navirüs (Corona Virus) olduğu sonucuAteş
bildirilenden 10 kat fazla olabina vardı.
leceği uyarısını yapıyor.
Hastalığın, Çin’in 11 milyon nüfuslu
Çin’den gelen son açıklamalar, bu ülkekenti Vuhan’daki Huanan deniz üründe yeni vakaların sayısının düşürüldüleri pazarından kaynaklandığı tahmin
ediliyor. WHO’ya göre yeni virüsün • Gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza ğüne ve yeni vakaların artık diğer ülke“kuluçka dönemi”, yani enfeksiyonun dokunmaktan kaçının - elleriniz virü- lerde daha hızlı ortaya çıktığına işaret
kapıldığı andan belirtilerin görüldüğü sün değdiği bir yere dokunursa virüs ediyor.
zamana kadar olan dönem yaklaşık 14 vücudunuza bulaşabilir.
gün.
• Öksüren, hapşıran veya ateşi yüksek - Salgını dudurmak için eldeki tek seHastalığın tedavisinde ise şimdilik te- kişilerden uzak durun. 1 metre uzak çenek, karantina
mel prensipler uygulanıyor. Hastanın durmak havaya bulaşabilecek virüsten Aşının geliştirilmesi en az bir yılı bulacak gibi. Eldeki tek seçenek, virüse
bağışıklık sistemi virüsle mücadelesini korunmanızı sağlar.
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yakalanmış kişileri tespit edip karantinaya almak. Hastalarla temas halinde
olan kişilerin izlenmesi ve sağlık durumlarının kontrol altında tutulması da
uygulanan yöntemler arasında.
Salgını önlemek için seyahat sınırlamaları seçeneği de yürürlüğe konmuş
durumda.
San Diego’daki Inovio adlı laboratuvarda çalışan bilim insanları yeni virüse
karşı aşı geliştirebilmek için yeni tür bir
DNA teknolojisi kullanıyor. Şimdilik adı
“INO-4800”. İnsanlar üzerinde deneme
planlarına yaz başında başlayacaklar.
Inovio, insanlar üzerinde yapılacak denemelerin başarılı olması durumunda
daha geniş çaplı denemeler yapılabileceğini, “yıl sonuna kadar Çin’deki salgında kullanılabileceğini” söylüyor.
O zamana kadar salgının sona erip ermeyeceğini tahmin etmek imkânsız.
Ama Inovio’nun zamanlaması planlar
doğrultusunda ilerlerse şirket, yeni
aşının bir salgın durumunda en hızlı
geliştirilmiş aşı olacağını söylüyor.
- Kocaeli, en fazla vaka görülen ilk 5 il
arasında
Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının
tespit edildiği 11 Mart’tan bu yana salgının yayılmasıyla ilgili en güncel veriler günlük olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Twitter üzerinden
ya da düzenlediği basın toplantılarıyla
paylaşılıyor. İllere göre can kaybı ve
vaka sayılarıyla ilgili açıklamalar konusunda ise belirli bir takvim bulunmuyor. Bu veriler genellikle, Bakan
Koca’nın basın toplantısı düzenlediği
zamanlarda kamuoyuyla paylaşılıyor. İl il vaka sayısına dair son veriler
10 Nisan’da paylaşıldı. Buna göre, en
fazla vaka görülen 10 il ve vaka sayıları
şöyle oldu:

İl		
İstanbul			
İzmir			
Ankara			
Kocaeli		
Konya			
Bursa			
Sakarya 		
Isparta			
Yalova			
Zonguldak		

Vaka Sayısı
28014
2884
2032
1702
1690
1545
1014
602
491
463

Türkiye’de 12 Nisan itibarıyla koronavirüs taşıdığı tespit edilen kişi sayısı 56
bin 965’ya, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı da bin 198’e yükseldi.
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Türkiye’de ilk sokağa çıkma yasağı
10 Nisan’da getirildi
İçişleri Bakanlığı, 10 Nisan Cuma akşamı koronavirüs salgını nedeniyle, 30
büyükşehir ve kömür işletmelerinde çalışan nüfusun yoğun olması nedeniyle riskli görülen Zonguldak’ta 10 ve 11 Nisan hafta sonu günleri için sokağa çıkma yasağı ilan etti.

İ

çişleri Bakanlığı, 10 Nisan Cuma akşamı koronavirüs salgını nedeniyle,
30 büyükşehir ve kömür işletmelerinde çalışan nüfusun yoğun olması
nedeniyle riskli görülen Zonguldak’ta
10 ve 11 Nisan hafta sonu günleri için
sokağa çıkma yasağı ilan etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta
başı yaptığı açıklama i le sokağa çıkma
yasağının 18-19 Nisan haftasonunda
da devam edeceğini belirtti.
Söz konusu 31 ilde yaklaşık 64 milyon
kişi, yani Türkiye nüfusunun yüzde 78’i
yaşıyor. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen iller şöyle:
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum,
Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul,
İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin,
Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun,
Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile
Zonguldak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 Nisan’da
alınan önemleri şu şekilde açıkladı:
“Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır.
Kamuda olduğu gibi özel sektörde de
minimum personelle esnek çalışma
sistemine geçilecektir.
Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır.
Piknik alanları, ormanlar, ören yerleri
gibi alanlar hafta sonları kapalı olacak,
hafta içi de buralarda hiçbir şekilde
toplu olarak bir arada bulunulamayacaktır.
Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına
uygun şekilde kontrollü olarak celp ve
terhis uygulamasına tabi tutulacaktır.
Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir.
Tüm illerimizde valilerimizin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak
alınan tedbirlerin takibi yapılacak, gerektiğinde o şehre mahsus ilave tedbirler de yine burada kararlaştırılacaktır.
Bu tedbirlerin başta İstanbul, Ankara,
İzmir, Kocaeli gibi büyükşehirlerimiz
olmak üzere 30 büyükşehrimizin ta-
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mamında titizlikle uygulanması kararı
uygulamaya geçmiştir. 30’un dışındakileri şimdilik saymıyorum. Sadece 30
büyükşehri sayıyorum. Buralarda titizlikle bunun uygulanmasına geçilecektir. Dolayısıyla bu 30 büyükşehrimizin
valisi bu kararlılığı uygulamada alttaki
kurullarıyla birlikte gösterecektir.”

koronavirüs tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cami ve mescitlerde cemaatle namazlara ara verildiğini açıkladı.
Münferit namaz kılmak isteyenler için
camiler bazı istisnalarla açık olacak.

- Ligler ertelendi, etkinlikler iptal
Türkiye’de daha önce alınan önlemler
kapsamında ilk, ortaokullar ile liseler
16 Mart haftasında tatil edildi ve okul-

- Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturuldu
Virüsle mücadele kapsamında ilk olarak Sağlık Bakanlığı bünyesinde Yeni
Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturuldu.
Konunun tüm taraflarının katıldığı toplantılar yapılıyor.

ların en erken 30 Nisan’a kadar kapalı
kalmasına karar verildi.
Restoran, kafe, bar, gece kulübü gibi
mekanların faaliyetleri geçici olarak
durduruldu.
Ligler ertelenirken, birçok etkinlik de
iptal edildi.
Halka ülke dışına seyahat etmemeleri
ve ayrıca mecbur kalmadıkça evden
çıkmama çağrısı yapıldı. 65 yaş üstüne
de sokağa çıkma yasağı getirildi.
Ayrıca yurtdışından gelenlerden ilk
etapta 14 gün kendilerini tecrit etmeleri istenirken, daha sonra virüsün tespit edildiği yerlerdem gelenler öğrenci
yurtlarında karantina altına alınmaya
başlandı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesindeki Halk Sağlığı Acilleri Operasyon
Merkezi’nde 7/24 esasına göre çalışan
ekipler oluşturuldu.
Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi de
“Korona Danışma Hattı” kurdu ve “Alo
184” üzerinden hizmet vermeye başladı.
Önlemler kapsamında; hastalığa yönelik tanı, olası vakada uygulanacak
prosedürler, korunma ve kontrol önlemleri ile ilgili bir rehber de hazırlandı.
Bu rehbere ve rehberle ilgili sunumlara, sık sorulan soruların cevaplarına,
afiş ve broşürlere Halk Sağlığı Genel
Müdürlüğü’nün web sitesinden ulaşılabiliyor. Sağlık Bakanlığı 10 Mart

gecesi yaptığı yazılı açıklamayla, tüm
personelin izinlerinin ikinci bir emre
kadar iptal edildiğini duyurdu. Açıklamada, “Covid-19 salgını sebebiyle Genel Müdürlüğümüz, merkez ve taşra
teşkilatında çalışan tüm personelin
ikinci bir emre kadar yıllık izinleri iptal
edilmiştir” denildi.
Türkiye, ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ adını verilen 100 milyar lira (14, 3 milyar
Euro) değerinde paket açıkladı. Pakette
yer alan önlemlere göre;
Perakende, AVM, otomotiv, lojistik gibi
sektörlerin muhtasar, KDV, SGK primleri altışar ay ertelendi.
Nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan borçları üç ay ertelendi. Konaklama vergisi Kasım ayına kadar ötelenecek.
İç havayolu taşımacılığında ise üç ay
süreyle KDV oranı yüzde 18’den yüzde
1’e indirildi.
En düşük emekli maaşını 1.500 liraya
yükseltildi ve emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, teknopark şirketleri ile Ar-ge merkezleri
muafiyet ve teşviklerden 2020 Yılı Nisan ayı sonuna kadar faydalanmaya
devam edeceğini duyurdu.
Türkiye’de koronoavirüs dolayısı ile
alınan önlemleri madde madde şu şekilde verebiliriz:
• Yunanistan ve Bulgaristan’a açılan
sınır kapıları, koronavirüs (Kovid-19)
önlemleri kapsamında yolcu giriş ve
çıkışlarına kapatıldı.
• Aralarında İngiltere, İsviçre, Arabistan
ve Mısır olmak üzere 20 ülkeye uçuşları askıya alındı.
• Umre ziyaretinden dönen kişiler Ankara, Konya, Kayseri ve Isparta şehirlerinde boşaltılan öğrenci yurtlarında
Karantinaya alındı.
• 17 Mart tarihinde başlamak üzere, tiyatro, sinema, lokanta, kahvehane, internet kafe ve kapalı çocuk oyun alanlarının faaliyetlerinin durudurulmasına
karar verildi.
• Bütün okullar 16 Mart Pazartesi’den

itibaren 30 Nisana kadar tatil edildi.
• Türkiye; Norveç, Hollanda, Almanya,
İsveç, İspanya, Fransa, Belçika, Danimarka, İtalya, Avusturya, Irak, İran,
Gürcistan, Azerbaycan, Çin ve Güney
Kore olmak üzere 16 ülkeye kapılarını
kapattı.
• Dezenfektan üreten meslek lisesi sayısı arttırıldı.
• 21 Mart’ta İçişleri Bakanlığı tarafından 65 Yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı ilan
edildi.
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren metro seferlerinin 21.00’e kadar yapılması
kararını aldı.
• Türkiye, Tüm yurtta maske satışı yasaklandı ve devlet tüm vatandaşlara
ücretsiz maske dağıtmaya karar verdi.
Maske siparişleri E-Devlet üzerinden
alınmaya başlandı.
• 10 Nisan itibariyle İçişleri Bakanlığı 30
büyükşehirde ve Zonguldak’ta 12 Nisan
saat 24.00’a kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Corona Virüs nedeniyle birçok ülke
benzer önlemler alıyor
Dünya çapında hızla yayılan COVID-19 salgını pek çok ülkede can kaybına
neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSO), hastalığın merkezinin Avrupa olduğunu belirtirken birçok Avrupa ülkesi de önlemlerini sıkılaştırdı.
Bununla beraber Corona virüsü salgınının sarstığı Avrupa’da, birçok ülke
normalleşme için tarih vermeye de başladı. AB üyesi ülkelerden farklı bir
strateji izleyen ve “toplu halde virüs kaparak” kurtulacağını düşünen İngiltere hariç birçok ülke normalleşme sürecinin detaylarını kamuoyu ile paylaştı.
Washington Üniversitesi IHME Enstitüsü, sadece İngiltere’de 66 bin kişinin
corona virüsünden ölebileceğini açıkladı. Enstitü tüm Avrupa’da ölü sayısını
ise 151 bin 680 olarak tahmin ediyor.

D

ünya çapında hızla yayılan COVID-19 salgını pek çok ülkede can kaybına neden oluyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSO), hastalığın
merkezinin Avrupa olduğunu belirtirken İtalya’dan sonra İspanya ve Fransa
da önlemlerini sıkılaştırdı. Bazı devletlerin korona ile mücadele kapsamında
aldığı önlemler ise şu şekilde oldu:

ÇİN:
Koronavirüsün ortaya çıktığı ve açık
ara farkla en fazla sayıda bulaştığı
ülke olan Çin, başlangıçta yeterli önlemi almayarak hastalığın dünyaya yayılmasına yol açmakla suçlanıyor.
Ocak ayından itibaren önlemler almaya başlayan Çin, Şubat’tan itibaren
salgının yayılma hızını azaltmayı ba-

şardı.
Fakat bunun için ülkedeki günlük yaşamı büyük oranda değiştirmesi gerekti:
Virüsün ortaya çıktığı Hubei eyaletinde 60 milyon kişi karantinaya alındı. İş
yerleri, okullar, ibadethaneler, toplu
taşıma sistemleri ve çok sayıda kurum
kapatıldı.
Spor müsabakalarının da aralarında
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bulunduğu toplu etkinlikler iptal edildi.
Vuhan kentinde stadyumlar kitlesel
karantina merkezlerine dönüştürüldü
ve hızlıca çok sayıda hastane inşa edildi.
Her haneden belirli sayıda insanın yalnızca hayati ihtiyaçlarını satın alması
için evlerini terk etmesine izin verildi.
Başkent Pekin’e dışardan gelenler bir
süre karantina altında tutulmaya başlandı. Şinhua ajansı, Çin’in karantina
önlemlerini ihlal edenlerin üç ile yedi
yıl arasında hapisle cezalandırılacağını
bildirdi.
Çin ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 13 seviyesinde
daralma göstereceği öngörülüyor.
Bunun etkilerini azaltmak ve salgınla
mücadele etmek için 15,9 milyar dolar
ayırdığını açıkladı. Buna göre;
Çin Merkez Bankası gösterge kredi faiz
oranı da dahil bir dizi faiz indirimine
gitti.
Pekin bankalara Corona virüsten etkilenen şirketler için ucuz kredi ve ödeme kolaylığı sağlaması konusunda da
çağrı yaptı.
ALMANYA:
Almanya Başbakanı Angela Merkel,
normalde ülkede rastlanması zor sıkı
tedbirlere başvurulduğunu kaydederken, vatandaşları hem sosyal ilişkileri
karşılıklı asgariye indirmeye hem de
önlemlerin uygulanabilmesi ve salgının yayılmasının yavaşlatılabilmesi için
dayanışmaya davet etti. Almanya’da
okullar, yuvalar ve üniversiteler kapatıldı. Gıda ve temizlik malzemesi
satan dükkanlar ile bankalar ve sağlık
merkezleri ile benzin istasyonları açık.
Spor ve eğlence merkezleri ile tiyatro
ve müzeler ise kapalı. Restoranlar ise
sadece belli saatlerde açabiliyor.
Ülkedeki koronavirüs vakası Robert
Koch Enstitüsü’nün rakamlarına göre 6
bin. Hastalıktan hayatını kaybedenlerin
sayısı da giderek artıyor. Şimdilik sokağa çıkma yasağı uygulaması yok, ancak
pek çok fabrika ve işletme ya üretimine
ara veriyor ya da çalışanlarının evden
çalışmasını sağlıyor. Sınırlarda ise sıkı
kontroller yapılıyor.
Almanya Başbakan Angela Merkel,
Almanya’nın yüzde 60’ına koronavirüs
bulaşma ihtimali olduğunu söyledi.
Aralarında Bayern Münih’in Chelsea ile
Şampiyonlar Ligi maçı ve Bundesliga
maçlarının da bulunduğu çok sayıda
futbol karşılaşmasının seyircisiz oynanmasına karar verildi.
Lufthansa, 29 Mart - 24 Nisan arası uçuşlarından 23 binini iptal ettiğini
açıkladı.
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Ülkede Güney Kore’dekine benzer, insanların arabalarıyla gelip inmeden
test yaptırabilecekleri laboratuvarlar
kuruldu.
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn,
1000’den fazla katılımcısı olan etkinliklerin iptal edilmesi tavsiyesinde bulundu.
Başbakan Merkel, bütün çabalarının
salgının yayılmasını erteleyerek hastaneler üzerinde daha az baskı oluşmasını sağlamayı hedeflediğini söyledi.
Virüse karşı doktorların kullandığı maskelerin de aralarında olduğu ekipmanların yurtdışına satışı izne bağlandı.
Almanya, paskalyadan sonra önlemleri gevşetecek. Bazı okullar açılabilecek. Sağlık Bakanı Jens Spahn, “Hayat,
önümüzdeki haftadan sonra yavaş
yavaş normalleşecek. Futbol maçları
ve kalabalık toplantılar için henüz erken” dedi.
Almanya salgının ekonomik etkisini
azaltmak için Şansölye Angela Merkel
başkanlığında Bakanlar Kurulu tarafından 750 milyar euro’luk teşvik paketine onay verildi. Bunun yanında 56
milyar Euro’luk ek bütçeyi onaylandı
ve Almanya 2013’ten beri ilk defa borçlanmış oldu. Pakette öne çıkan başlıklar ise şöyle;
Hastanelere 3 milyar Euro üzerinde
yardım paketi ayrıldı.
Ev sahipleri corona virüs krizi nedeniyle kirasını ödeyemeyen kiracılara 1
Nisan tarihinden 30 Haziran tarihine
kadar çıkış veremeyecek.
Dükkan veya emlak sahipleri de kiracılarını bu süre zarfında çıkaramayacak.
Süre gerekirse 30 Eylül’e kadar uzatılacak. Kira borcu baki kalacak. Ama
ödeme süresi ertelenecek.
Geliri düşen aileler çocuk parası yardımı alacak.
Müzisyenler, oyuncular, sanatçılar,
fotoğrafçılar, terapistler, serbest çalışanlar üç ay boyunca doğrudan 9 bin
Euro ile 15 bin Euro arasında yardım
alacak.
FRANSA:
Hem günlük yeni vaka hem de günlük
yeni ölüm sayılarındaki artışın devam
ettiği Fransa’da bazı milletvekillerinin
yanı sıra Kültür Bakanı Franck Riester
da virüse yakalandı.
Ülkede 17 Mart Salı öğleden itibaren
sokağa çıkma yasağı uygulaması başladı. Vatandaşlar sadece alışverişe
veya hekime gitmek için dışarıya çıkabiliyor. Ayrıca yuvalar ve okullar kapalı
olduğu için çocuklara bakmak zorunda
kalanlar ile yaşlı veya bakıma muhtaç
aile üyeleriyle ilgilenenler yasak kapsamı dışı tutuluyor. 1000’den fazla

kişinin bir araya geleceği türden toplumsal etkinlikler yasaklandı. Paris’te
Eyfel Kulesi ise nakit para kullanımına
son verdi.
Ülkedeki Müslüman örgütleri, namazların cami yerine evde kılınma çağrısında bulundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel
Macron, ülkenin içinde bulunduğu durumu savaşa benzetti. Fransa’da yeni
tip koronavirüsün yaygın olduğu bölgelerdeki hastanelerin yükünü hafifletmek için ordunun da destek olacağı
ve hastaların transferinde görev alacağı duyuruldu.
Fransa hükümeti, corona virüs salgını
nedeniyle zor durumda olan girişimler
için 4,3 milyar dolarlık destek programı başlatı. İşletmelerin ve çalışanların
artan sağlık kriziyle başa çıkmasına
yardımcı olmak için 45 milyar Euro’luk
bir önlem paketi hazırlandığı açıklandı.
Ayrıca şirketlerin elektrik, gaz ve kira
ödemelerinin askıya alınacağı duyuruldu.
İNGİLTERE:
İngiliz hükümeti, salgınla mücadelede
önce küçük adımlarla hareket edileceğini, böylece radikal önlemlerle şimdi bastırıp, sonbahar aylarında daha
tehlikeli biçimde geri dönüşünün engellenmesinin hedeflendiği belirtiliyor.
Başbakan Boris Johnson, vatandaşları
sosyal ilişkileri, seyahatleri, ziyaretleri
ve kitlesel etkinliklere gitmeyi azaltmaya çağırdı. Johnson, hastalık belirtileri gösterenlerin 7 gün boyunca evlerinden çıkmamalarını istedi.
Hükümetin sağlık danışmanı Patrick
Valance ülkede koronavirüs bulaşan
kişilerin sayısının 55 bin olabileceğini
tahmin ediyor. Vallance, parlamentoda yaptığı konumada hedeflerini de ölü
sayısını 20 binin altında tutmak olduğunu dile getirdi.
Hükümetin planına göre hedef, çok
sayıda kişinin hastalanmasının kaçınılmaz olduğu bu noktada hastalığı
zamana yayarak sağlık sistemi üzerindeki baskıyı azaltmak ve halihazırda
kış hastalıkları nedeniyle yoğun olan
hastaneleri rahatlatmak.
Hükümetin planına göre hedef, çok
sayıda kişinin hastalanmasının kaçınılmaz olduğu bu noktada hastalığı
zamana yayarak sağlık sistemi üzerindeki baskıyı azaltmak ve halihazırda
kış hastalıkları nedeniyle yoğun olan
hastaneleri rahatlatmak.
“Kitlesel halde virüsü alıp, sürü bağışıklığı kazanma” stratejisi ülkeyi felakete
sürükledi. Washington Üniversitesi,
Ada‘da ölü sayısının 66.000’i bulaca-

ğını hesaplıyor. Normalleşme için tarih
yok.
İngiltere Başbakan Boris Johnson, hal k
sağlığını ve virüsten etkilenen işletmeleri desteklemek için 30 milyar sterlinlik ekonomik önlem paketi açıkladı.
Alınan önlem paketinin öne çıkan başlıkları şöyle;
İşe gidemeyen çalışanların en az üç ay
süreyle maaşlarının yüzde 80’inin devlet tarafından ödenecek.
Serbest çalışanlara her ay, son üç yıldaki kârlarının ortalamasının yüzde
80’ı oranında ödeme yapılacak.
Merkez Bankası, 200 milyar sterlinlik
devlet ve şirket tahvili alacak.
İTALYA:
Avrupa’da salgından en çok etkilenen
ülkelerden İtalya’da hayat uzun süredir
felce uğramış durumda, sadece zaruri
hallerde vatandaşların evini terketmesi mümkün. Zaruri ihtiyaçların karşılandığı dükkanlar ve işletmeler hariç
hemen hemen bütün işyerleri kapalı.
İtalya, önlemleri yavaş yavaş sıkılaştırken diğer ülkelerin İtalya örneğinden
yola çıkarak daha radikal tedbirlere
başvurduğu dikkat çekiyor.
İtalya’da önce 11 kasabaya giriş çıkış
yasaklandı ve bazı festivaller ertelendi, ardından 16 milyon kişinin yaşadığı
İtalya’nın kuzey bölgeleri karantinaya
alındı. Spor müsabakaları ertelendi ve
karantina önlemleri bütün ülkeye yayıldı.
11 Mart Çarşamba akşamı Başbakan
Giuseppe Conte tarafından açıklanan
yeni tedbirlerle, o güne kadar kısıtlamalarla da olsa açık kalan mağazalar,
restoran, bar, kafe gibi mekanların kapatılacağı duyuruldu.
Ancak temel kamu hizmeti veren kurum ve işletmeler açık kalabilecek.
Bankalar, postaneler, fabrikalar ve
toplu taşıma servisi işlemeye devam
edecek.

İtalya, için 25 milyar Euro değerinde
ekonomik önlem paketi açıkladı. Buna
göre;
Ulusal sağlık sisteminin ve sivil koruma departmanlarının güçlendirilmesi
için 3,2 milyar euro ayıran yönetim, istihdam düzeylerinin ve gelirlerin korumasına ise 10,3 milyar Euro’luk ödenek
çıkardı.
5,1 milyar euroluk kısım ise 340 milyar Euro’luk ek bir krediyi şirketlere ve
hane halklarına sunacak.
Vergi ödemeleri askıya alındı.
İşletmeler ve çalışanlar için vergi teşvikleri sağlama amacıyla 1,6 milyar
Euro’luk bir tutar kenarda tutuluyor.

Bunlara ek olarak kamu idarelerine
destek için ise 4,5 milyar Euro’su bulunuyor.
İSPANYA:
İspanya’da sokağa çıkma yasağı hafta sonundan bu yana geçerli. İspanyol
polisinin yasağı kontrol etmek için insansız hava araçları da (İHA) kullandığı
açıklandı. İspanya’nın başkenti Madrid
salgından en çok etkilenen kent. Halkın
hoparlörlü hava araçlarıyla bilgilendirildiği ve vatandaşlara evden çıkmamaları çağrısı yapıldığı bildiriliyor.
İspanya’da vatandaşlar sadece alışverişe, eczaneye, doktora veya işe gidiyorsa evinden çıkabiliyor.

İspanya, 200 milyar Euro büyüklüğünde önlem paketi açıkladı. Ülke tarihindeki ‘en büyük ekonomik yardım paketi’
olarak tanımladığı paranın 117 milyar
Euro’luk kısmı kamuya ayrıldı. Kalan kısım ise özel sektöre kullandıracak.
AVUSTURYA:
Avusturya’da vatandaşlarının dolaşım
ve toplanma özgürlüğüne ciddi sınırlamalar getirdi. Vatandaşlar sadece
alışveriş veya işe giderken evden çıkabiliyor.
14 Nisan’dan sonra küçük iş yerleri,
dükkanlar, inşaat malzemeleri ve içecek satan yerler açılacak. 1 Mayıs’tan
sonra mağazalar, alışveriş merkezleri,
kuaförler açılıyor. 13 Mayıs’tan sonra toplu taşıma araçlarında maske
mecburiyeti var. Otel ve restoranlar 15
Mayıs’tan sonra kapılarını açacak. Her
türlü büyük toplantıya haziran sonunda izin veriliyor.

Hükümetin tüm dükkanların kapatılması yönünde aldığı karar sonrasında
iki gün içerisinde işsiz sayısının 74.000
artığı ülkede hızla 38 milyar avroluk
destek paketi açıklandı. Bu paketin 9
milyar avrosu mevcut kredilerin garanti altına alınmasına, 10 milyar avrosu vergi alacaklarının ertelenmesine ve
15 milyar avrosunun da zor durumdaki
iletmelerin kurtarılmasına ayrıldı. Yarı
zamanlı çalışma koşulları değiştirilirken işletmelere çalışanlarına çalıştıkları süre kadar ücret ödemeleri, geriye
kalan ücretlerin hükümet tarafından
ödeneceği düzenlemesi getirildi.
İSRAİL:
İsrail yeni tip koronavirüs ile mücadelede terörle mücadeledeki teknolojileri kullanıyor. Hastaların ve şüphelilerin yerinin telefonları üzerinden
tespit edildiği ve yine karantina altına
alınmalarının ve denetiminin yine cep

telefonları üzerinden yapıldığı kaydediliyor. Ayrıca virüs tespit edilenler ile
onlarla görüşenlerin yerinin de yine
cep telefonu ile belirendiği bildiriliyor.
Bu kişilerin cep telefonlarından aranarak evlerinden çıkmaması ve test gerekliliğinin iletildiği kaydediliyor.
İsraiil’de sahile, parklara, oyun bahçelerine ve alışveriş merkezlerine gitmek
yasak.
ABD:
ABD ilk önce koronavirüs ile mücadele kapsamında Avrupa’ya seyahatleri durdurdu. Sadece Amerika Birleşik
Devletleri vatandaşları ile devamlı
oturumu bulunanlar ülkeye giriş yapabiliyor. Giriş yapar yapmaz da sağlık
kontrolünden geçmek ve 14 gün de
evlerinde izole yaşamak zorundalar.
ABD Başkanı Donald Trump, vatandaşları on kişiden fazla gruplar halinde toplanmamaya zorunlu değillerse
seyahat etmemeye ve dışarda yemek
yememeye davet etti.
ABD’de virüs neredeyse her eyalete
yayılmış durumda. Ülke çapındaki büyük şirketler, çalışanlarını evden çalışmaya sevk ediyor.
Ülke genelinde basketbol, beyzbol, futbol ve hokey ligleri maçlarını erteledi.

ABD’de, 2 trilyon dolarlık dev teşvik
paketi hazırlandı. 833 sayfalık önlem
paketinde öne çıkan başlıklar şöyle sıralanıyor;
Hastanelere ve diğer sağlık hizmeti
sağlayıcılarına, ekipman ve diğer ihtiyaçları için 126 milyar dolarlık destek
verilecek.
Küçük işletmelere, işçi çıkarmamaları
şartıyla toplamda 377 milyar dolarlık
yardım ve kredi imkanı sağlanacak.
Salgından en çok etkilenen sektörlerin
başında gelen havacılık sektörü için 25
milyar dolarlık yardım yapılacak. Ayrıca 25 milyar dolarlık kredi verilecek.
Teşvik paketinin dörtte biri salgından
etkilenen kentlerin yerel yönetimlerine
ve büyük şirketlere ayrıldı. Bunun için
532 milyar dolar harcanacak.
İşsizlere yapılan işsizlik sigortası ödemeleri, dört ay boyunca haftalık 600
dolar daha fazla olacak. Bunun için ise
260 milyar dolar ayrıldı.
Kişilere 1200 dolara, evli çiftlere 2 bin
400 dolara kadar çek verilecek. Her bir
çocuk için de ek 500 dolar ödenecek.
FİLİPİNLER:
Filipinler’de olağanüstü durum ilan
edildi. Hükümetin, olağanüstü hal ilanı
ile koronavirüsle mücadelede gerekli
maddi kaynakların kullanılmasın için
resmi çerçeveyi sağladığı bildiriliyor.
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Ülkedeki en büyük ada olan ve 100
milyon insanın yaşadığı Luzon’da bir
ay boyunca sokağa çıkma yasağı ilan
edildi. Okullar kapandığı, toplu taşıma
durdu. Ülkede iç hatlardan sonra dış
hat uçuşları da iptal edildi.
İRAN:
İran, İtalya ile birlikte virüsün uzak
doğu dışında en hızlı yayıldığı ülkeler
arasında yer aldı.
İran da Çin gibi gerekli önlemleri almakta geç kalmakla eleştirilmişti. Türkiye,
İran’dan virüsün yayıldığı Kum şehrini karantina almasını talep etmiş, bu
gerçekleşmeyince de sınırlarını kapamıştı. Şiiler için kutsal kentlerden olan
Kum’daki dini yapıları görmek için her
yıl çok sayıda kişi bölgeye gidiyordu.
Bahreyn, Afganistan, Gürcistan, Irak,
Kuveyt, Lübnan ve Umman, ülkelerindeki ilk vakaların İran’dan gelen kişilerden kaynaklandığını açıkladı.
İran Sağlık Bakan Yardımcısı İraj Harirçi, insanların evlerinde karantinaya
girmeye zorlanmasını “Dünya Savaşı
öncesi türden bir strateji” olarak adlandırdı. Bundan kısa bir süre sonra
kendisi de koronavirüse yakalandı.
Virüs ülkenin cumhurbaşkanı yardımcılarından birine ve Meclis’in yüzde
10’una yakınına denk gelen 24 milletvekiline de sıçradı, hayatını kaybedenler oldu. Meclis kapatıldı.
Hükümet virüsün yayılmasının önüne
geçmek için okulları kapattı, insanlardan seyahat etmemelerini talep etti.
Cuma namazları iptal edildi, bazı bölgelere girenlerin vücut sıcaklıkları ölçülmeye başlandı.
Metanol içmenin koronavirüsü engellediği söylentileri üzerine bunu yapan
10’un üzerinde İranlı hayatını kaybetti.
İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Nevruz kutlamaları kapsamında
yapacağı konuşmayı iptal ettiğini duyurdu.
Futbol müsabakalarının da iptal edildiği ülkede yaklaşan Nevruz’da insanların ailelerini ziyaret etmemesi tavsiye
edildi.
GÜNEY KORE:
Çok sayıda vakanın görüldüğü Güney
Kore, Şubat ayında parlamentosunu ve
mahkemelerini kapattı.
Güney Kore genelinde şüpheli vakaların test edilebilmesi için yüz civarında
laboratuvarı kullanıyor. Ülkede şoförlerin arabalarından inmeden ve kimseye temas etmeden virüs testi yapmalarını sağlayan merkezler de var.
Güney Kore’de test yaptıran çok sayıda kişi var. Bu da çoğu hastanın tespit
edilmesi yüzünden ölüm oranının düş-

50 Kocaeli Odavizyon

mesini beraberinde getiriyor.
Ülkede konserler ve çok sayıda etkinlik
iptal edildi.
Güney Kore, diğer ülkelerin henüz uygulamadığı sıra dışı bir yöntem izleyerek virüs tespit edilen herkese bir GPS
çipi taktı ve koronavirüslü insanların
nerede olduğunu internetten canlı harita ile yayımlamaya başladı.
Haritada hastaların isimleri yer almıyor. Harita ile halka hastalardan uzak
durma imkanı tanınıyor.
Havalimanlarında ise ülkeden çıkmak
isteyenlerin üç aşamalı bir kontrolden
çıkması hedefleniyor.
Ülke virüsle mücadeleye 25 milyar dolarlık kaynak ayırdı.
Alınan önlemlerin ardından ülkedeki
günlük vaka sayıları Mart sonundan
itibaren azalmaya başladı, ölüm sayılarında ise artış durdu.
Çin’den sonra virüsün en çok yayıldığı
Güney Kore’de salgının ekonomik etkisini azaltmak için 9,8 milyar dolarlık
destek paketi açıklandı. salgının ekonomik etkisini azaltmak için 9,8 milyar
dolarlık destek paketi açıkladı.
JAPONYA:
Japonya, Reuters’a göre virüse karşı 4,1
milyar dolarlık bir paket hazırladı.
Dünyanın en fazla yaşlı nüfusuna sahip ülkelerinden Japonya’da acil durum
önlemlerinin kapsamı ise geniş tutuluyor.
BELÇİKA:
Belçika’daki birçok üniversite eğitime
ara verdi. Koronavirüs salgınına önlem amacıyla, 50’den fazal olan gruplar, çevrimiçi uzaktan eğitim alacak.
Küçük gruplar ise mümkün olduğunca
büyük salonlarda, birbirine uzak mesafelerde bulunmak koşuluyla ders
alabilecek.
Koronavirüs salgını nedeniyle aile hekimleri için mevzuat değişikliğine gidildi. Telefon görüşmelerinde soğuk
algınlığı şikayetini dile getiren herkes,
seyahat geçmişine bakılmaksızın doğrudan 7 günlük hastalık iznine ayrılacak. 7 gün boyunca evden çıkmaması
istenen hastada bu süre sonunda
semptomların devam etmesi halinde
hastaneye sevk ediliyor.
Belçika da virüsten çok etkilendi ve
şu ana kadar 2240 ölüm gerçekleşti. Başbakan Sophie Wilmes, kısıtlamaların 19 Nisan’a kadar süreceğini
açıkladı. Hükümet, 3 Mayıs’a kadar
önlemleri uzatabilecek. Tüm okulların
ne zaman açılacağına ilişkin bir karar
çıkmadı. Belçika, “İnsanlara artık bir
perspektif sunmak lazım” diyor.

Belçika’da yeni kurulan federal hükümet koronavirüsü kriziyle karşı karşıya
kalan hastanelere 1 milyar avro tutarında acil yardım sağlayacağını açıkladı. Bunun yanında ekonomiye destek için 10 milyar avro tutarında paket
oluşturuldu.
YUNANİSTAN:
13 Mart itibarıyla önlemlerin sıkılaştırıldığı Yunanistan’da; kafeler, barlar,
restoranlar, alışveriş merkezleri, sinemalar, çocuk oyun alanları, güzellik salonları, kütüphaneler, spor merkezleri,
müzeler, arkeolojik alanlar ile plajlar
kapatılırken restoranların sadece paket servis hizmeti vermesine izin veriliyor. Süpermarketler, fırın ve eczaneler
ise bu süreçte hizmet vermeyi sürdürüyor. Tüm okullar ve üniversitelerde
eğitime ara verilmiş durumda. 10’dan
fazla kişinin bir araya gelmesine izin
verilmiyor; Oteller ise 30 Nisan’a kadar
kapalı. Yunanistan’da, ocak ayında gerçekleşen seçimlerde Yunanistan’ın ilk
kadın cumhurbaşkanı seçilen Ekaterini Sakelaropulu 13 Mart’ta, neredeyse
boş bir Parlamentoda yemin ederek
görevini devraldı.
HOLLANDA:
Yaklaşık 21.000 vaka ve 2250 ölümün
görüldüğü Hollanda’da, 15 Mart’ta
başlayan sıkı önlemler, 28 Nisan’dan
itibaren normalleşmeye başlıyor. Bu
tarihe kadar restoranlar, cafeler, müzeler, kuaförler kapalı kalacak. Büyük
toplantılar salonları, eğlence yerleri 1
Haziran’dan sonra açılacak. AlmanyaHollanda sınırı ise hep açık tutulacak.
WHO Sözcüsü: “Salgının Doruk Noktasını Henüz Görmedik”
Dünya Sağlık Örgütü’nden (WHO) yapılan 12 Nisan haftasındaki açıklamada
Corona virüsü salgınında görülen yeni
vakaların Avrupa’nın bazı bölgelerinde
yavaşladığı, ancak İngiltere ve Türkiye
de dahil bazı ülkelerde artmaya devam
ettiğine dikkat çekildi.
WHO Sözcüsü Dr. Margaret Harris, Salı
günü Cenevre’de düzenlenen basın
toplantısında, “Dünya genelinde vakaların yüzde 90’ı Avrupa ve ABD’de.
Yani, aslında salgının doruk noktasını
kesinlikle henüz görmedik” dedi.
Harris, Corona virüsü salgınının çıkış
noktası olarak belirlenen Çin’deyse
ülkedeki yeni risk faktörünü dışarıdan
gelen yeni vakaların oluşturduğunu
söyledi.
Harris ayrıca “Önümüzdeki 12 ayda ya
da daha uzun süre boyunca bir aşının
bulunmasını beklememeliyiz” ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde koronavirüse
yakalananların sayısı 2 milyona yaklaştı
Dünya genelinde koronavirüse yakalananların sayısı 1 milyon 800 bini, virüsün neden olduğu COVID-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 116 bini aştı.
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Dünyanın Salgınla Sınavı
M. Haluk NURAY
TOBB ve İKV
Brüksel Temsilcisi
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COVID-19 salgınının yarattığı sağlık krizi ve tetiklediği ekonomik krizin
üstesinden gelmenin tek yolu, ülkelerin ulusal çabalardan öteye
geçerek birbirleriyle dayanışma sağlamasından geçiyor.

B

ir önceki yazımda Türkiye’nin
de bir nevi “AB’yi İzleme” Raporu olması gerektiğinden bahsetmiş ve eğer yetiştirebilirsem bu sayıda
yerimin el verdiği ölçüde kısa bir rapor
örneği hazırlamaya çalışacağım demiştim. AB’nin kendi “Türkiye’yi İzleme”
Raporu’nun yayımlanmasına günler
kala çok güncel ve çok önemli olacağını
düşünmüştüm o konunun. Ama yazıyı
gönderdikten sonra öyle bir şey oldu

ki dünyanın her yerinde, her bireyin ve
devletlerden başlayarak her kurumun
öncelik ve önem listesi altüst oldu. Bu
durumda bana da üç haftadır hazırlandığım yazı konusunu değiştirmek farz
oldu.
Kısacık bir süre içinde iki devasa
kriz birden vurdu dünyamızı: Ölümcül
bir sağlık krizi ve onun tetiklediği ekonomik kriz. Eğer uzun sürerse kaçınılmaz olarak gelecek olan sosyal kriz ve

onun kestirilemez artçı etkileri de çabası. Üstelik büyük bir şey de değildi
bunlara yol açan, hatta tam aksine
mikroskobik boyutlarda bir virüs idi.
İşin sebep kısmına yani virüsün hikâyesine hiç girmeyeceğim çünkü hepimiz, haftalardır, hikâyenin o episodunun her detayı hakkında -doğru, yanlış
demeden- haber, bilgi, yorum, değerlendirme, tavsiye, tedbir ve aklınıza ne
gelirse onların bombardımanına tabi
tutuluyoruz. Asya’da başlayan salgın
Avrupa’ya ulaştığı andan itibaren ise
neredeyse tek gündemli, tek sorunlu
bir dünyada yaşıyoruz.
Bu yaşlı dünyamız neler gördü, neleri geride bıraktı. İnsanoğlu binlerce
yıldır çok daha büyük badireleri, çok
daha sınırlı imkânlarla atlatmayı bildi.
Bu salgın da sonuçta mutlaka atlatıla-

cak. Beni ilgilendiren dünyayı sarsan
bu krizleri nasıl kontrol altına alabileceğimiz ve sonrası. Nasıl biteceğini
değil, bittikten sonraki süreci kontrol
edip edemeyeceğimizi merak ediyorum (yani, derdim kısa vade ile ilgili
değil, uzun ve hatta çok uzun vade ile
ilgili). Şu an durduğumuz yerden ileriye doğru bakınca sadece belirsizlik görüyorum; kontrol sağlayabileceğimizin
hiçbir garantisi yok.
Ancak şunu da unutmamak gerek
ki belirsizlik mutlaka bir “kötü sonu”
işaret etmez; “iyi son” da ihtimallerden birisidir ve filmin nasıl biteceğine
karar verecek olan da insanoğludur,
yani bizleriz. Ben tabii ki ikinci ihtimali tercih ederim ama birincisinden de
korkarım doğrusu. Şunu da söylemek
gerek, sağlık krizi ve ekonomik kriz
ne kadar uzun sürerse artçı etkileri de
o kadar büyük olacaktır. Bu minvalde
düşünürken aklıma art arda sorular
takılmaya başladı.
Sanırım şu an yeryüzünün her yerinde birçok insan aynı soruları soruyordur kendilerine. En çok merak edilenden başlayayım soruları sıralamaya:
“Ne değişecek? Sahiden değişecek mi?
Neden değişecek? Nasıl değişecek? Ve
tabii ki... Bana ne olacak?”
Kehanet gücümüz olmadığına göre
yapılması gereken gözlerimizi bir an
için geriye çevirip tarihten ders çıkarmak olmalı. Öyle yapınca ilk olarak görüyoruz ki, bir bütün olarak insanoğlunun “yaşama arzusu” çok güçlü ve bu
güçlü güdü sayesinde dünya sahnesinde kaldıkları kısacık sürenin önündeki
her türlü engeli aşmayı becerebilmiş.

Düzen Değişir mi?
İkinci gözlem ise şu: İnsanoğlunun
düzenli toplumlar halinde yaşadığı
yüzlerce yıl boyunca bu tür devasa
krizlerden sonra “düzen” (ya da daha
teknik bir tanımla toplumların siyasi
organizasyonları ve onların temelini
teşkil eden kültür/inanç dokusu) hep
değişmiş. Tarih dediğimiz iç içe geçmiş
karmaşık süreçleri kısaca özetleme cüretini gösterirsek, “düzen” dediğimiz
şeyin tarihteki yolculuğunun, inanca
dayalı bir otoriteden, güce dayalı bir
otoriteye ve oradan da bugünkü, hukukun üstünlüğüne dayalı otoriteye doğru evirildiğini söyleyebiliriz.

Neden Değişsin ki? Değişikliğin
Dinamikleri
Değişikliğe yol açan süreç, bireylerin (ve toplumların) soruna çözüm
bulamayan (örneğin kitlesel ölümleri
ya da sefaleti engellemekte yetersiz
kalan) otoriteye olan güvenini/inancını yitirmesi ile başlar. Kitleler bunun rövanşını (yoksa intikamını mı
demeliyim), otorite ile olan ilişkilerini yeniden düzenlemek ya da bizatihi
otoriteyi değiştirmek suretiyle alırsa
bildiğimiz düzen de değişmiş olur.
Burada bir parantez açıp, bir açıklama yapmak istiyorum: Burada bahsettiğim değişiklik, krizden sonra şu
ya da bu ülkede yeterli performansı
gösteremeyen iktidarların değişmesi
değil, dünya toplumlarında günümüzün düzenini sağlayan toplumsal mukavelenin hükümlerinin değişmesi. Bu
çaptaki bir değişim de ancak krizlerin
kontrolsüz şekilde ve çok uzun sürmesi ile gerçekleşebilir. Aksi takdirde, “bu
salgın bittikten sonra hiçbir şey eskisi
gibi olmayacak” öngörüsü haklı çıkmış
olur. Öte yandan, mevcut düzenden
memnun olmayanlar için bu durum bir
fırsat olarak da görülebilir. Kendi açılarından haklı da olabilirler. Bu kumarı
oynamak isteyenlere masaya neyi sürdüklerinin farkında olup olmadıklarını
sormak isterim.
Bir soru daha sorayım: Neleri
kaybetme riski ile karşı karşıyayız,
biliyor muyuz? Bugün içinde yaşadığımız toplum düzeni (en azından Batı
toplumları) temel kişisel hakların korunması, piyasa ve demokrasi sacayağı
üzerine inşa edilmiştir. Temel hakların
korunması ve hukukun üstünlüğü toplumla otorite arasındaki ilişkiyi; piyasa
ve demokrasi ise kaynak dağılımını düzenlemektedir ve bu haliyle, göreceli
de olsa, bugüne kadar insan topluluklarının ulaştığı en yukarı standartlara
ulaşmıştır. İşte krizlerin uzun sürmesi
ve kontrol altına alınamaması halinde
kaybedeceklerimiz bunlardır. Bunların
yerine -hem de kendiliğinden- daha
iyisinin geleceğini düşünenlere ise bir
kez daha düşünmelerini öneririm.
Eğer ikiz krizler kontrol altına alınamaz, yıkıma ve çatışmaya yol açmadan, yumuşak ve az çok düzenli bir
geçiş dönemi planlanamaz ise otoriter
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İnsanoğlunun düzenli
toplumlar halinde
yaşadığı yüzlerce
yıl boyunca devasa
krizlerden sonra “düzen”
hep değişmiş.
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ve popülist idarelerin ortaya çıkması
tehlikesi güçlenecektir. Eğer krizlerin
trajediye yol açmadan kontrol altına
alınması mümkün olursa, bireylerin
güven ve inançlarını kaybetmeleri
engellenebilir ve tam aksine gerçek
değerleri öne çıkaran farklı toplumsal
yapılar ortaya çıkabilir.
Hangi ihtimal gerçekleşecek bilemiyorum ama ben size son iki haftaya
ilişkin bazı gözlemlerimi yazayım siz
kendiniz karar verin; bakalım işlerin
hangi yöne gitme ihtimali daha kuvvetli.
• COVID-19 salgını, er ya da geç
her ülkeyi, her bireyi bir savaş
varmışçasına etkileyecek. Etkilerini hem günlük hayatımızda
hem de ekonomilerde hissede-

ceğiz.

• Şu anda küresel düzeyde hem

sağlık sistemlerinin limitleri
hem de ortak bir soruna karşı
birlikte hareket etme kapasitemiz çok ciddi bir sınavdan geçiyor. Küresel bir soruna karşı
küresel mücadele gerek deniliyor ama bu çabaya kim ön ayak
olacak?

Küresel Liderlik
• Küresel güçlerin hiçbiri ne liderler ne de sistemler bu sınavdan
şu an itibarıyla yüzünün akıyla
çıkabilmiş değil.
• AB’nin bu çapta bir krizle uygun biçimde mücadele etme
kapasitesinin (ve yetkisinin de)

• Kendi Birliği’nde liderlik ede-

olmadığı çok çabuk ortaya çıktı.
Ekonomik yardım için bütçesine oranla azami miktarı ortaya koyduğu üzerinde bir fikir
birliği var ama aynı kesimler
bu miktarın yetersiz olduğunda da hemfikir. Ne yazık ki
“AB’nin 70 küsur sayfalık enjektör standardı mevzuatı var
ama ne yazık ki bir ortak sağlık
politikası yok” eleştirilerimiz
haklı çıktı.
• Değil ortak mücadele politikası geliştirmek, üye ülkelerin
politikalarının koordinasyonu
bile sağlanamadı. Herkes kendi sınırlarına çekildi ve nesiller
sonra sınırlarını birbirlerine
kapattılar.

meyen AB’nin küresel liderliği
üstlenmesini beklemek abes
olduğu için gözler BM, ABD ve
Çin’e çevrildi ama orada da durum umut verici değil.
• BM Güvenlik Konseyi’nden çıt
çıkmıyor. Dünya Sağlık Örgütü
salgının izlenmesini mükemmelen yerine getiren bir istatistik ofisi gibi çalışıyor ve göz
önünde ama liderlik kapasitesi
ve yetkisi yok.
• ABD hem liderlik hem de kurumlar olarak çok kötü bir
sınav verdi ve hayal kırıklığı
yarattı.
• Salgının çıkış ülkesi Çin, uyguladığı sıkı önlemlerle durumu
şimdilik kontrol altına almaya
muvaffak oldu ve kendine has
sisteminin getirdiği esnekliklerden yararlanarak üretim
kapasitesini tekrar devreye
sokmayı başardı. Özellikle tüm
dünyanın talep ettiği sağlık
malzemelerini hızla diğer ülkelere ulaştırmasını başarılı bir
kamu diplomasisi ile birleştirerek global imajını güçlendirdi. Hatta krizin çıkış noktasındaki hatalarını bile bir ölçüde
unutturmaya muvaffak oldu.
Liderlerin ve milli kurumların refleks olarak ilk önce kendi vatandaşlarına yönelik tehditlere karşı önlem almaları kabul edilebilir (belki AB hariç)
ama salgın uzun sürerse böyle devam
etmenin bir faydası olmayacağını anlayacaklardır.
Şu an ihtiyaç duyulan şey salgınla,
küresel düzeyde, aynı anda, uyumlaştırılmış önlemlerle savaşmaktır.
Bunu sağlamanın tek yolu da kapasiteleri organize etmek, öncelikleri
belirlemek ve zaman zaman birbirleriyle çatışan milli önlemler arasında
koordinasyon sağlayacak bir küresel
girişimdir. Dünyanın bugüne dek yaşadığı tecrübe (örneğin iklim değişikliği ile mücadele gibi) yukarıda
sıraladığım küresel güçlerden birisi
dahi içinde değilse bu tür girişimlerin
akim kaldığını göstermiştir. Bu ülkeler ya ortak girişimlerin ve mücadelenin tamamen dışında kalmakta ya
da kendi yollarında mücadele etmek-

tedir. Dolayısıyla kısa vadede küresel
bir girişim ve küresel liderlik görme
ihtimalimizin çok yüksek olduğunu
düşünmüyorum. İnşallah yanılıyorumdur.

Sosyo-Ekonomik Önlemler
Yazının başında düzen değişikliği olasılığından bahsettim. Değişiklik
toplumla yöneten otorite arasındaki
ilişkilerde ne tür bir değişikliğe sebep
olursa olsun nihayetinde yeni düzen
de mevcut üretim kanalları ile enerji
ve iletişim akımlarına güvenmek ve
bunları kullanmak zorunda olacaktır.
Belki öncelikli alanlar değişecektir, örneğin sağlık, gıda, çevre ve fen bilimleri eğitimi önem kazanacaktır; belki
refahın dağılımı yeniden düzenlenecektir ama ülkelerin üretim unsurları
yani beşerî sermayesi, bilgi ve yenilik
kapasitesi ile üretim merkezleri yok
olmuşsa hangi önceliği belirlerseniz
belirleyin başarı imkânsız olacaktır.
Dolayısıyla şu an alınacak önlemlerin iki odağı olması gerekir.
Birincisi bireylerin güvenini muhafaza etmek; onlara her zorluğa karşı
yanlarında ve arkalarında olunduğu
inancını vermek. İkincisi de üretime
geri dönüldüğünde üretim faktörlerinin yerli yerinde olduğunu garanti
altına almak.
Birçok ülke ardı ardına ekonomik
önlem paketleri açıkladılar. Bu paketleri yukarıdaki iki odağı mihenk taşı
olarak kullanarak değerlendirirsek
“başarılı” olup olmadıkları kolaylıkla
ortaya çıkacaktır.

Sosyal Psikoloji
Bu salgın vesilesiyle bazı toplumlarda “dayanışma” kavramının tekrar
öne çıktığını görmek sevindirici. Dayanışma, bence “birlik ve beraberliğin” de
ötesinde çok değerli bir kavram. Kendi
olarak kalıp, diğerinin ihtiyaç duyduğu
noktada imkânlarını onunla cömertçe
paylaşmak olarak algıladığım bu kavramın küresel düzeyde tüm toplumlara yayılması ve hakkıyla uygulanması
umuduyla, herkesi kendilerinden başlayarak, çevrelerindekileri de koruyacak
şekilde önlemleri uygulamaya davet
ediyorum. Bunu da atlatacağız ve bir
sabah daha güzel bir dünyaya uyanacağız. İnanın buna.
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Türk otomotiv tedarik sanayi
koronavirüs nedeniyle üretimi düşürdü
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca: “Üyelerimizin yüzde 80’i mart
ayı son haftasında üretimi azaltacak, yüzde 15’i ise işletmelerini kapattı” dedi.

T
“Araç üreticileri
üretime ara vermeye
başladılar ve bunun
yansıması olarak
Türk otomotiv
tedarik sanayisi de
değişik seviyelerde
önlem almak
zorunda kalıyor.”
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ürkiye’de 400’ü aşkın üyesi ile
Türk otomotiv tedarik sanayinin
tek temsilcisi olan Taşıt Araçları
Tedarik Sanayicileri Derneği’nin (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper
Kanca, koronavirüs salgınının otomotiv ve tedarik sanayisine olan etkileri
konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa otomotiv pazarındaki
düşüşün Mart ayında daha da artacağını vurgulayan Kanca, “Araç üreticileri üretime ara vermeye başladılar ve
bunun yansıması olarak Türk otomotiv
tedarik sanayisi de değişik seviyelerde önlem almak zorunda kalıyor” dedi.
TAYSAD’ın krizin yönetimine ilişkin
üyeleriyle sürekli bilgi paylaşımında
bulunduğunu aktaran Kanca, “Üyelerimizin yüzde 80’i bu ayın son haftasında üretimi azaltacak. Yüzde 15’i ise 20
Mart’tan itibaren 2 haftalığına işletmelerini kapatma kararı aldı. Üyelerimizin yüzde 5’i de üretime devam eden
ana sanayi firmalarına veya özellikle
Uzakdoğu odaklı firmalara çalıştıkları
için faaliyetlerine normal şekilde de-

vam ediyor” diye konuştu.
Çin’in ardından Avrupa otomotiv
pazarını adeta sarsan ve pazarın en
önemli oyuncularının fabrikalarını kapatmalarına neden olan Koronavirüs
salgını, Türk otomotiv tedarik sanayisini de etkiledi. Tüm dünyayı saran salgının etkileri hakkında açıklamalarda
bulunan Türkiye Taşıt Araçları Tedarik
Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim
Kurulu Başkanı Alper Kanca, otomotiv
sektörünün en fazla etkilenen sektörler arasında yer aldığını vurguladı.
Bu kapsamda Çin otomotiv üretim ve
satışlarının Şubat ayında da yüzde 80
oranında azaldığını anımsatan Kanca,
Şubat ayında Avrupa pazarında yaşanan yüzde 10 seviyelerindeki düşüşün,
Mart ayında daha da artacağını öngördüklerine dikkat çekti. Avrupa’nın
büyük pazarlarında toplum sağlığını
korumak adına çoğunlukla insanların
evlerinde kaldığını belirten Kanca, dolayısıyla bu tür bir ortamda araç alımı
konusunun insanların öncelikleri arasında yer almayacağını belirtti.

“2020 yılı ihracatımız, yaklaşık
yüzde 20 azalma riski taşıyor”
Araç satışlarındaki düşüş nedeniyle araç üreticilerinin üretime ara
vermeye başladıklarını anımsatan
Kanca, “Bunun yansıması olarak Türk
otomotiv tedarik sanayisi de değişik
seviyelerde önlem almak zorunda
kalıyor. Krizin şu andaki görüntüsüne
göre, 2020 yılı ihracatımızın yaklaşık
yüzde 20 azalma riski taşıdığını söylemek yanlış olmayacak. Krizin etkilerinin, sektör ve ülkemiz için en aza
indirilmesi amacıyla elimizden geleni
yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.
Bu yıla girerken Çin pazarı kaynaklı
olarak dünya otomotiv sektöründe
daralma yaşanmasının tahmin edildiğini ancak TAYSAD olarak Türkiye
pazarı için karamsar bir tablo öngörmediklerini vurgulayan Kanca, “Son
birkaç haftada yaşadıklarımız, geleceğe ilişkin tahminde bulunmamızı
zorlaştırıyor” dedi.

Koronavirüs, AB otomotiv pazarını
vurdu!
AB’deki araç üreticilerinin neredeyse tamamının tüm fabrikalarında
1 - 4 hafta süreyle üretime ara verdiğini aktaran Kanca, şu açıklamaları
yaptı:“Bazıları ne zaman üretime başlayacaklarına dair net bir tarih de vermedi. Ford ve BMW, 4 haftalık duruş
açıklaması yaparken, sektörde söylenenlere göre dünyanın en büyük araç
üreticilerinden birisi Mayıs ayı ortasına kadar tamamen kapalı olacağına;
ilk beşte yer alan üretici ise Temmuz
ayına kadar kesintili 8 hafta duruş
planladığına işaret etti. Salgının boyutunu ve yayılma hızını dikkate aldığımızda, kesin olan şu ki; önümüzdeki

2 hafta boyunca, Avrupa otomotiv
sektörü büyük oranda kapalı olacak.
Bu olağanüstü dönemde, böylesi bir
krizde firmaların üretime ara vermesi olağan bir durum. AB’deki nihai
müşteri yani araç kullanıcıları, salgın
ile boğuşuyor, evlerinden çıkamıyor.
En büyük ihraç pazarlarımızdan Almanya ve İtalya’da durum her geçen
gün kötüye gidiyor. Bu durumda araç
satın almak, insanların gündeminde
olamaz.”
“Tedarik sanayicileri, kısmi çalışma
yapmak zorunda kalacak”
Krizin bu hafta itibariyle Türkiye
pazarını da etkilemeye başladığına
dikkat çeken Kanca, “Avrupa’da olduğu gibi Türkiye pazarındaki araç
üreticilerinin de neredeyse tamamı
belli bir süre üretime ara verdiğini
açıkladı. Tofaş ve OYAK Renault ise
gerek yurt içi gerekse virüs salgını olmayan pazarlara yönelik siparişlerini

düşünerek, tedarik konusunda sıkıntı
yaşamadıkları sürece üretime devam
edeceklerini belirtti. Ayrıca, Avrupalı
bazı OEM’ler, bir yandan üretimi durdurduğunu açıklasa da bir yandan da
emniyet stoku yapmak amacıyla tedarikçilerinden parça almaya devam
ediyor. Bu durum, tedarik sanayicilerimizin de üretimi tamamen durdurmadan, kısmi çalışma yapmak zorunda kalacakları anlamına geliyor” dedi.
Birkaç ay sürecek, fabrikalar birkaç
haftadan fazla ‘kapalı’ kalacak!
Söz konusu kriz ortamı nedeniyle
tüm firmaların 2020 yılına ilişkin üretim planlarını değiştirdiklerini vurgulayan Kanca, “Yılsonuna yansımasının

nasıl olacağına dair bir rakam verebilmek ise son derece güç. Bu gidişatın ne kadar devam edeceği herkesin
merak konusu. Biz; en az birkaç ay sürecek ve bu süre içinde de fabrikaların
birkaç haftadan fazla ‘kapalı’ kalmasını gerektirecek bir döneme girdiğimizi
düşünüyoruz. İşlerin normale dönmesi, Avrupa pazarında araç satışlarının
normale dönmesi ile mümkün. Bu da
ancak Covid-19 probleminin çözümü
ile mümkün. Problem çözülene kadar
hem Türkiye hem de Avrupa pazarlarında satışların ve dolayısı ile peşinden üretimin normalleşmesi zor” diye
konuştu.
TAYSAD olarak bu süreçte tüm
üyeleriyle krizin yönetimine ilişkin sürekli bilgi paylaşımında bulunduklarını
anlatan Kanca, geçen hafta odak üye
grubuyla yaptıkları anket çalışmasının sonuçlarına da değindi. Kanca,
“Üyelerimizin yüzde 80’i, Mart’ın son
haftasında düşük tempoda üretim
planlıyor. Bu firmaların çoğu önümüzdeki haftayı bu şekilde geçirip durumu
izleyerek, Nisan’ın ilk haftası ve sonrası için strateji geliştirmeyi planlıyor.
Üretim teknolojileri veya müşterilerinin üretime ara vermesi nedeniyle,
üyelerimizin yüzde 15’i 20 Mart’tan
itibaren 2 haftalığına tüm şirket faaliyetini durdurdu, işletmelerini kapattı” dedi. Kanca, üyelerin yüzde 5’inin
de üretime devam eden ana sanayi
firmalarına veya özellikle Uzakdoğu
odaklı firmalara çalıştıkları için faaliyetlerine normal şekilde devam ettiklerini söyledi.
“Kısa süreli çalışma ödeneği mevzuatı güncellenmeli”
Çalışanların durumuna da değinen
Kanca, “Krizin ne kadar süreceğinin
belirsiz olması sebebiyle çalışanların gelir açısından mağdur olmaması
için acilen kısa süreli çalışma ödeneği
mevzuatı güncellenmeli, başvurular
çok hızlı işleme alınmalı. Avrupa ülkelerinde açıklanan önlem paketlerine
baktığımızda Türkiye’nin önemli bir
değeri olan sanayi şirketlerine, işletmelerine yönelik tedbirlerin, desteklerin çok ciddi miktarda artırılması
gerekiyor. İçinde bulunduğumuz kriz,
öncelikle toplum sağlığını ama daha
sonra da ciddi anlamda ekonominin
bozulmasını, işsizliğin artmasını da
tehdit ediyor. Hepimizin beklentisi yaşanan Koronavirüs salgınının en kısa
sürede kontrol altına alınması, ülkemiz ve dünya için en az hasarla atlatılması” dedi.
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AVRUPA İŞLETMELER AĞI DOĞU MARMARA ABİGEM
TİCARİ ve TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ PLATFORMU
Avrupa İşletmeler Ağı, Avrupa Birliği ile
ilgili konularda, özellikle KOBİ ölçeğindeki kurumlar için önemli başvuru noktalarından biridir. Bu ağ, belirgin sorulara ana dilde ve pratik
yanıtlar sunmak üzere organize olmuştur. Yapı
içinde yaklaşık 600 adet yerel organizasyon
bulunmakta, bu organizasyonlar yaklaşık 4
bin çalışanı ile girişimcilere rekabetçi güçlerini desteklemek amacıyla hizmet vermektedir.
Yaklaşık 4 bin çalışanın birbiri arasında iletişim kurmak için yapılandırılan ağ üzerinde
iletişime geçtiğimiz KOBİ’lerin bilgileri potansiyel işbirliği fırsatları için yayınlanmaktadır.
Projenin amacı projeye dahil olan tüm ülkeler
arasındaki ekonomik faaliyetleri geliştirmek ve
genişletmektir.
Bu bağlamda, Avrupa İşletmeler Ağı Doğu
Marmara Konsorsiyumu’nun bir parçası olan
Doğu Marmara ABİGEM yayınlanan yabancı
KOBİ profillerini Türk firmalar ile paylaşmakta ve Türk firmaların bilgilerini ticari işbirliği
profil formu oluşturarak sistemde yayınlamaktadır. Ticari yada teknolojik işbirliği fırsatı arayan, dışa açılmak ve pazar payını genişletmek
isteyen firmalar ücretsiz olarak bu hizmetimizden faydalanabilirler.
Yayınlanan profiller hakkında bilgi
almak yada firmanıza uygun profili aramak için Doğu Marmara ABİGEM ile
iletişime geçebilirsiniz.
Kocaeli Merkez Ofisi
0 262 323 08 56
Yelda Kanpara ve Burak Çakır
ykanpara@abigemdm.com.tr;
bcakir@abigemdm.com.tr
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Ticari ve Teknolojik İşbirliği Teklif ve Talepleri
Referans no: TOES20200227002
İspanya teknoloji merkezi, potansiyel enerji azaltma ve maliyet
tasarruflarını belirlemek ve yenilenebilir enerjiye dayalı sistemlerin verimliliğini ve entegrasyonunu geliştirmek için binalara enerji
performans analizi sunmaktadır. Aranan ortaklar, enerji verimliliği alanında teknik iş birliği anlaşması veya araştırma iş birliği
anlaşması müzakere etmek için fabrikaların, binaların, şarj istasyonlarının, tedarikçilerin, depoların sahipleri veya yöneticileridir.
Referans no: BRIL20191226001
Enerji, ulaşım, tünel, altyapı ve yeraltı alanlarında proje yönetimi,
koordinasyon ve entegrasyon konusunda büyük deneyime sahip bir
İsrail şirketi, bu alanlarda yerel temsilciye ihtiyaç duyan yabancı
ortaklar arıyor. Beklenen ortaklık, yabancı bir iş arkadaşına / yerel ihalelerde rekabet / katılım konusunda uzmana yardım etmeyi
ve her iki tarafın da deneyim, bilgi ve ileri yaklaşımlar edinmesini
sağlamayı amaçlamaktadır. Şirket ticari ajans anlaşması arıyor.
Referans no: TOES20200228003
İspanya teknoloji merkezi, trafikle ilgili emisyonlarla uğraşan
hem sanayi hem de kamu kuruluşlarına uyarlanmış emisyonları
ölçmek ve kontrol etmek için hava kirliliği dağılım modelleme
hizmetleri sunmaktadır. Aranan ortaklık çevre şirketleri ile ticari
bir anlaşma ve AB finansman programlarında akıllı, yeşil ve entegre taşımacılık ile ilgili gelecek çağrılar için araştırma iş birliği
anlaşmasıdır.
Referans no: TOUA20200303001
Bir Ukrayna Enstitüsü, nesnelerin algılanması, izlenmesi ve tanımlanması için opto-elektronik cihazlar için yazılım geliştirilmesiyle ilgilenmektedir. Üniversite araştırma için bilimsel-teknik
ve maddi altyapıya sahiptir ve ticari destek kapsamında teknik
destek, teknik veya araştırma anlaşması ile uzun vadeli ortaklar
aramaktadır.
Referans no: BOBE20200225001
Yenilikçi bir KOBİ, Yüksek Vakumlu Kaplamalar alanında benzersiz bir teknoloji yeterliliği sunar. REACH yönetmeliğine uygun,
kullanıcı dostu bir teknoloji olan Fiziksel Buhar Biriktirme (PVD)
ile ince filmlerin biriktirilmesinde uzmanlaşmıştır. Bu teknoloji,
yüzey optimizasyonu ile ürünleri geliştirir.
Yeni uluslararası pazarlara erişmek için bu yenilikçi KOBİ, taşeronluk, lisanslama veya dış kaynak kullanımı anlaşmaları yaparak uzun vadeli iş ortaklıkları aranmaktadır.
Referans no: BRUA20200224001
Ukrayna pazarında taze meyvelerin toplu satışı ve dağıtımı konusunda uzman olan Ukrayna şirketi, bir dağıtım hizmetleri anlaşması kapsamında ürün portföyünü genişletmek için Avrupa’daki
kaliteli meyve üreticilerinden ithalat için yeni fırsatlar araştırmak
istiyor.
Referans no: BOHU20200210001
Macar şekerleme fabrikası 2015 yılında Székesfehérvár şehrinde
kuruldu. Şirket, dağıtım hizmeti anlaşması çerçevesinde karşılıklı
yararlı işbirliği için güvenilir uluslararası ortaklar arıyor. Sunulan ürün, yapay katkı maddeleri ve lezzet arttırıcılar içermeyen 6
farklı tat halinde el yapımı peynirli krakerdir. Potansiyel ortaklar,
önceden paketlenmiş ürünü yabancı ülkelere dağıtmak için mağazalar, zincir mağazalar, sağlıklı gıda mağazalarıdır.
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