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e tahmin edilen

eriş Merkezle

an  hale  gel

uk oranına sa

üşünde  birle

riskine karş

mi destinasyo

anların  sadec

zm sektörün

ep’te düzenle

elenmesi  ya 

i  ve Havacılı

kinliklerin ipt

mektedir. Öte

k ve  içecekle

nda  standar

çekte öneml

iştirilecek sta

vesinde ulaşt

n  belgesi  ol

adır.  Şehir  i

için  de  du

çevesinde  kıs

 vermek zoru

ş ve üretim s

n olası iş kaybı (

eri  (AVM), si

miştir.  Otell

ahiptir. Uzma

şmektedir.  G

ı gerekli  ted

onu olan Gaz

ce  evlere  se

ü olumsuz yö

enmesi plan

da  iptal  e

ık, Uzay  ve T

tali veya erte

e yandan Gaz

rin servisi, s

rtlar  geliştir

li bir  yeri ola

andartların ö

ırma sektörü

lmadan  yapı

çi  ulaşım  ar

rum  farklı  d

sıtlanmış  du

unda kalmışt

ürecini deva

(WTTC)  

inemalar ve 

ler  aktif  olm

anlar, salgın 

Geçim  kayna

birlerin alınm

ziantep’te, y

ervis  yapabi

önde etkilem

lanan birçok

dilmesini  gü

Teknoloji  Fes

elenmesinin T

ziantep gastr

unumu, pake

rilebileceği  d

an Gaziantep

öncüsü olabil

ü de olumsuz

lamamakta, 

raçları  sınırlı

değildir.  Kilis

rumdadır.  Yu

tır. Bununla b

m ettirmeye

 

tiyatrolar ge

makla  berabe

sonrası süre

akları  bakım

ması sektörü

erel ekonom

lmesi),  müz

mektedir. Salg

k ulusal  festi

ündeme  get

stivali  (TEKN

TRC1 Bölge e

ronomi turizm

etlenmesi gi

değerlendiril

p’in  “gastron

leceği öngörü

z anlamda pa

öğrenci  ser

ı  sayıda  yolc

s‐Gaziantep‐

urt  içi  ve  yu

birlikte bir kıs

 çalışmaktad

eçici süreyle 

er  Nisan  ay

eçte turizm s

ından  turizm

ün öncelikli b

minin önemli 

elerin,  sinem

gın sürecinin

ival, kongre, 

tirmektedir. 

NOFEST)  gibi 

ekonomisi iç

minde, Covid

bi konularda

mektedir.  G

nomide hijye

ülmektedir.  

ayını almış du

rvisleri  okulla

cu  ile  az  sa

‐Adıyaman  a

urt  dışı  ulaşı

6 

sım hizmet 

dır. 

kapanmış, 

yı  itibariyle 

sektörünün 

me  bağımlı 

beklentileri 

bir kısmını 

maların  ve 

n takvimsel 

konser ve 

Gaziantep 

yılın  ikinci 

in ciddi bir 

d19 sonrası 

a hijyen ve 

Gastronomi 

en  ve  virüs 

urumdadır. 

arın  kapalı 

ayıda  sefer 

arası  yolcu 

mın  kayda 



 

bağlanm

sektörü 

hava taş

Savunm
Gaziante

kısmen d

76 tüfek

ölçekli  b

makinele

durdurdu

Makine‐m

kalmak  v

elzem ol

metaller 

önümüzd

ihtiyacı  ö

maske  ü

firmalarc

işlemleri

alt yapıla

elinde 80

kullanılac

birçok m

yollarını 

kısmını d

İş makin

tedarikçi

ve  bu  ne

bulunan 

Ambalaj
Sterilizas

birlikte k

medikal 

temel  ha

günlerde

 

Medikal 

tedarikin

 
ması, gümrükl

büyük sıkınt

ımacılığı tam

ma	Sanayi	‐	M
ep’te  ağırlıklı

devam etme

leri için kasa

bir  firma  yön

eri  için  yede

uğunu ifade 

metal  sektör

ve  yeni  süre

an çeliğin ye

ve İtalya, Çi

deki dönemd

özellikle  ma

üretimi maki

ca  üretilmes

 yapan maki

arını güçlend

0 adet tıbbi m

cak olan kaz

makine  üretic

aramaktadır

da imalat ban

aları üreticis

ileri konumu

edenle  teda

firma,  alına

aj	–	Kağıt	‐	C
syon ambalaj

kullanımı artı

ambalaj ve ç

ammaddeler

e hammadde

kağıt  üretic

nde  gecikme

lerde yaşana

ı yaşamaktad

mamen durma

Makine	Met
ı  olarak  sipa

kle birlikte ü

tura üretimi 

neticisi  yakla

ek  parça  ima

etmektedir. 

rü  aksayan  t

ece  adapte  o

erli  firmalard

n ve Almany

de darboğaza

kine‐metal  s

ne‐ekipmanl

i  akımını  ba

ineleri ürete

dirmeye yöne

maske makin

an, karıştırıc

cisi,  ihtiyaç  d

r. Velhasıl me

ndında dönüş

si olan ve %6

undaki  İtalya,

rik  akışının 

n tedbirlerle

Cam	
jları steril olm

ış göstermişt

çeşitli sarf m

rin  bir  kısmın

e sıkıntısına y

cisi  olan  firm

eler  olabilece

an sıkıntılar v

dır. Hava yo

a noktasına g

tal		
arişe  dayalı  ç

üretimini dur

yapan tama

şık  2  haftad

al  eden  bir  f

tedarik  zincir

olmak  için  b

dan tedarik e

ya gibi ülkele

a girebileceğ

sektörünü  d

arı  bağlamın

şlatmıştır.  D

n  imalatçılar

elmektedir. Ö

ne siparişi old

cı gibi metal e

duyulan  bu 

evcut durum 

şüme yönelt

60‐65 oranın

, Fransa, Alm

koptuğunu  i

 birlikte çalış

ması gereken

tir. Tek ve ço

malzemeleri ü

nın  ithalata 

yol açabileceğ

malarla  yapı

eği  ifade  ed

ve dönüşlerd

lu  şirketleri 

gelmiştir.   

çalışılan  Sav

rdurmak zoru

men iç piyas

ır  üretimini 

firma  ise,  al

ri  ve  iptal  ed

bir  dönüşüm 

edilmesi sebe

rden tedarik

ği öngörülme

e  hareketlen

nda  aksayan 

Daha  önce  g

r bu  ihtiyaç 

Örneğin Gaz

duğunu vurg

ekipman üre

makine  ekip

bazı firmala

mektedir. 

nda  ihracata 

manya ve  İng

fade  etmişti

şmaya devam

n tüm malzem

ok kullanımlık

üreten bir  fir

bağımlı  oldu

ği öngörülme

lan  görüşme

ilmiştir.  Bun

e uygulanan

birçok yurtiç

unma, Maki

unda kalan iş

saya çalışan v

durdurmak 

ıcı  firmaların

dilen  ileriye 

sürecine  gi

ebiyle hamm

ki yapılan yar

ektedir.   Virü

ndirmiştir.  B

tedarik  zinc

ıda  sektörü 

karşısında m

ziantep’te  faa

gulamıştır. Ay

etimi de sekt

pmanı  üretm

rı ürün gamı

yönelik çalış

giltere’nin ür

ir. Mevcut  iş

m etmektedir

meler için olm

k cerrahi mal

rma  ile yapıl

uğu  dile  geti

ektedir. 

elerde  sipar

nun  için  de 

 karantina sü

çi ve yurtdışı

ne  ve Meta

şletmeler de

ve yaklaşık 3

zorunda  kal

n  belirsizlikle

dönük  sipar

rmiştir. Mak

madde sıkıntı

rdımcı aksam

üsün yayılımı

Büyük  orand

ciri,  söz  kon

için  paketle

maske makine

aliyet göster

ynı şekilde de

örü hareketl

mek  için  devl

nda yenilikçi

şmakta olan 

etim ve sipa

şlerini  devam

r.  

mazsa olmaz

lzemeler, ste

an görüşme

irilmiştir.    Bu

işlerin  eskis

en  az  6  ayl

üresi nedeni

 seferini  ipta

al  sektörlerin

 bulunmakta

0 çalışanı bu

dığını  belirtm

erden  dolayı

rişlere  rağme

kine‐metal  se

sı çekilmezk

mlardan dolay

ıyla artan hij

a  Çin’den  it

usu  ekipman

me,  tasnif,  t

esi üretmek 

ren bir makin

ezenfektan ü

lendirmiştir. 

et  desteği  a

liğe teşvik et

bir diğer  firm

arişlerini durd

m  ettiren  ve

 bir ürün olu

erilizasyon ki

de üretimde

u  bağımlılığın

ine  nazaran 

ık  dönemi  k

7 

yle nakliye 

al etmiş ve 

nde  üretim 

adır.  MPT‐

ulunan orta 

miştir. Halı 

  siparişleri 

en hayatta 

ektörü  için 

en özellikli 

yı sektörün 

jyen ürünü 

thal  edilen 

nların  yerli 

tartım  gibi 

için  teknik 

ne üreticisi 

üretimi için 

Görüşülen 

almanın  da 

tmekte, bir 

ma  ise ana 

durduğunu 

e  300  işçisi 

up salgın ile 

myasalları, 

e kullanılan 

n  ilerleyen 

temin  ve 

kapsayacak 



 

şekilde p

getirilmiş

iletişim h

Kurşun g

duraksam

sorunlar 

Tekstil		
Tekstil se

siparişler

tarafında

malların 

sorumlul

Firmalar 

izin  hakl

çıkarmad

istihdam

Bölge  te

uygulam

uygulam

ateşi  ölç

ilaçlama 

sebili  ku

olduğunu

sistemin

TRC1 Bö

öne çıkm

ihtisaslaş

azımsanm

ekonomi

 
projeksiyon y

ştir. Ayrıca  s

halinde olduk

geçirmez cam

ma  olduğunu

yaşadıkların

ektöründe öz

rin  gönderilm

an hali hazırd

geri çekilip 

luğun kim ta

çoğunlukla, 

larını  kulland

dan yürütme

ma yönelik ilav

ekstil  firmala

alar  yapılma

aya konulmu

çülmeye  baş

yaptırılmaya

ullanılmaya 

u ortaya  koy

e ihtiyaç oldu

lgesi tekstil s

maktadır. Tek

şmış  olan 

mayacak  ka

ilerine yön ve

yaparak ön s

sektördeki  ta

kları dile geti

m üreten ve s

u, maliyetlen

ı ifade etmiş

zellikle ABD 

memesini,  ü

da gönderilm

çekilmeyece

rafından karş

minimum e

dırmakta,  izn

eye çalışmakt

ve destek me

arında  salgın

aktadır.  Örn

uş, yemekha

lanmış, mas

a başlanmışt

devam  edil

ymakta,  yete

uğunu göste

sektörü ülke 

kstil sektörün

Gaziantep’t

apasiteye  sa

ermektedir.  

ipariş geçilm

alep  artışına 

irilmiştir. 

satışlarını %7

ndirme  ve  it

ştir.  

ve Avrupa B

retici  firma 

miş olan sipa

eği, çekilmed

şılanacağı so

lemanla çalış

ni  olmayanla

tadır. Fakat s

ekanizmaları

n  önlemleri 

eğin  bir  ipl

anede paketl

ke/eldiven/d

tır. Bununla b

mektedir.  B

erince önlem

rmektedir. 

genelinde al

nde makine 

te  çuval  ü

ahiptir.  Adıy

 

mesi gerektiği

karşın pers

70 ölçüde yu

thal  hamma

irliği pazarın

tarafından  d

arişler  İtalya 

iği durumda

orularına ceva

şarak riski az

ara  ise  2021

sürecin uzam

nın sağlanma

konusunda 

ik  işletmesin

li ekmeğe ge

dezenfektan 

birlikte başk

Bu  durum  a

m  almayan  iş

t sektör çeşit

halısı, sentet

üreticileri, 

yaman  ve 

i ve işletme 

onel  artırımı

urtdışına yap

dde  teminin

da yer alan i

depolanması

ve  İspanya g

a ortada kala

ap aranmakt

zaltmak adın

1  yılının  izni

ması halinde 

ası beklentis

firmadan  f

nde  salgın  ö

eçilmiş,  işletm

dağıtılmış  v

a bir  iplik fir

lınan  önlem

şletmelerin  v

tliliği, sağlad

tik  iplik, pam

konfeksiyon 

Kilis  illerind

sermayesi ih

ı  için  İŞKUR 

an bir firma 

ndeki  güçlük

ihracat müşt

ını  talep  etm

gibi ülkelerde

an mallar seb

adır.  

na dönüşümlü

ni  önden  ku

işçi çıkarma

i mevcuttur. 

firmaya  değ

önlemi  olara

meye girmed

ve  4  günde  b

rmasında  ise

mlerin  derec

varlığı bu  ko

ığı istihdam v

muk ipliği, no

atölyeleri 

de  ise  hazı

htiyacı hasıl o

ve benzeri  k

yurtdışı tale

lerden  dolay

terileri vermi

mektedir.  Ür

e  limanlarda

bebiyle doğa

ü olarak  işçil

ullandırarak 

ların yaşanm

ğişiklik  göste

ak  dönüşüm

den önce he

bir  gibi  kısa 

 hala ortak b

cesinin  keyfi

nuya özel b

ve ihracat ka

on‐woven sek

ve  trikota

r  giyim  yat

8 

olacağı dile 

kurumlarla 

epte ani bir 

yı  imalatta 

iş oldukları 

retici  firma 

 kalmakta; 

acak maddi 

lerine yıllık 

süreci  işçi 

maması  için 

eren  çeşitli 

lü  çalışma 

er  çalışanın 

aralıklarla 

bardaklı su 

yete  bağlı 

ir denetim 

apasitesiyle 

ktörlerinde 

ajcılar  da 

tırımları  il 



 

Halı		
Gaziante

günlük  1

sektörün

pandemi

açıklama

önümüzd

olasılığı 

sebebiyle

usulüne 

firmanın

kapasitey

Uzak  Do

problem

tedbirler

getirmek

İplik	
Bölge ihr

üretimi a

denecek 

kapasite

halısı  üre

olamasa 

ipliği  işle

göstereb

kapasite 

kısmını o

kapasite 

rapor ed

firmalar 

Konfeks
Özellikle 

bölge  ko

firmaları

malzeme

ürünleri 

kurulmas

atölyeler

 

ep,  dünya  pa

1 milyon me

nde mevcut 

i  mücadeles

aktadır. Salgı

deki  aylarda

öne  çıkmak

e  kısa  süreli 

göre  faaliye

  faaliyetlerin

yle %80  ihra

oğu  pazarınd

  yaşanmadı

rin  yerinde 

ktedir. 

racatında ikin

alanında hal

  kadar  aza

lerini azaltar

etiminin  aks

bile işletme

etmelerinin 

bilir.  Pamuk 

kullanım ora

oluşturan Po

kullanım or

ilmemekle b

bulunmaktad

siyon	
 AB ülkelerin

onfeksiyon  iş

nın,  içinde 

elerin dikimi 

bağlamında

sı  konusunda

r için de geçe

arça  halı  üre

etrekare  üre

durumda  si

si  veren  dü

nın en iyims

a  kapasite  ku

ktadır.  Gazia

tüm  faaliye

t gösterdiği 

ne  ara  verec

acat yapan b

da  nispeten 

ğını  ifade  e

olduğunu 

nci sırada ye

ı sektöründe

ldığı  sektör 

rak çalışmakt

sine,  pamuk 

lerin belirli b

faaliyetlerine

ipliği  alanınd

anlarını %50’

olipropilen  (P

ranları  azalm

birlikte dönüş

dır.  

nde gelen ha

şletmelerini 

bulunulan  sü

konusunda 

a  avantaja  ç

a destek olu

erlidir.  

etiminin  yüz

etim  kapasite

pariş  ertelem

nyada  tüket

er senaryola

ullanım  oran

ntep’te  faal

etlerine  ara  v

öğrenilmişti

ceği  öngörül

bir  firma Ort

daha  az  so

etmektedir. 

ancak  bank

er alan iplik s

e olduğu gib

genelinde 

tadır.  (örn. 1

ipliği  sektör

bir kapasiteye

e  ara  verme

da  faaliyet  g

’ye çektiği bi

PP) halı  ipliğ

mış durumdad

şümlü çalışm

azır giyim tal

de  olumsuz

üreçte  yoğu

avantaj elde

çevrilmesi  a

unması  fayda

zde  57'sini  k

esine  sahipt

meleri  yaşan

tim  önceliği

arda dahi yaz

nlarının  gide

liyet  göstere

verme  karar

r. Halı sektö

mektedir. Ö

a Doğu, ABD

run  olduğun

Sektör  tem

kalar  tarafın

sektöründe h

i sipariş erte

firmalar  ha

10 hat yerine

rünün  stok  ç

e kadar stok 

e  kararının  h

gösteren  baz

linmektedir. 

i üretiminde

dır.  İplik  sek

a usulünü uy

ebinin salgın

  etkilemiştir

n  talep  göre

e edebileceği

adına  firmala

a  sağlayabilir

karşılayan,  1

ir.  Bölge  ihr

nmaktadır.  N

i  olmayan  b

z aylarına kad

erek  düşmes

en  büyük  ö

ı  aldığı, bazı

ründe önüm

Örneğin  350 

D ve AB bölg

nu  ve  Afrika

msilcileri,  de

nda  aksiyon

hem pamuk i

elenmeleri ya

avuzdaki  sip

e 5 hat  ile da

çalışmaya m

çalışmasını m

halıya  göre 

zı  büyük  çap

Gaziantep’te

e halı  sektörü

ktörü  genelin

ygulayan, 50 

n sebebiyle d

r.  Adıyaman 

en  tek  kulla

i öngörülmek

arla  iletişim

r. Benzer du

400’ün  üzer

racatında  ön

Nihai  ürün  o

bir  konumd

dar süreceği 

i  ve  sipariş 

lçekli  bazı  f

  firmaların  i

müzdeki günl

işçisiyle  aylı

gesinde önem

a  pazarında 

evlet  tarafın

na  geçişin 

pliği alanınd

aşanmaktadı

parişlerini  za

aha uzun sü

müsait  yapıda

mümkün kılm

daha  geç  ve

plı  işletmeler

e sentetik ipl

ündeki  yavaş

nde  faaliyetle

veya 60 yaş 

düşmesi ülke

sanayinde  ö

anımlık  mask
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