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YÖNET
TİCİ ÖZET
Tİ

“Covid19 Salgını TRC
C1 Bölgesi SSosyo‐Ekonom
mik İlk Etkileeri” başlıklı ttematik araşttırma raporu
u, 15 Mart
bariyle ülkem
mizi de etkisi altına alan Covid19
C
salgın
nının firmalaar ve sektörleer üzerindekii ekonomik
2020 itib
etkileri ile bireyler ve toplumllar üzerindeeki sosyal eetkilerini araaştırmak am
macıyla Yatırıım Destek
Ofislerinin de desteeği ile İpekyyolu Kalkınm
ma Ajansı – Planlama Programlama
P
a Koordinasyyon Birimi
mıştır. Araştırrmada Covid19’un genel anlamda kü
üresel etkilerrinin yanı sıraa ulusal ve
tarafındaan hazırlanm
bölgesel ölçekte ekon
nomik ve sossyal etkileri in
ncelenmiş, çö
özüm için uyygulama ve önerilere yer verilmiştir.
Bölgesi illerinde (Gazianteep, Adıyaman
n ve Kilis) 7 sektör temsilccisi ve 30 firm
ma yetkilisi
Bu kapsaamda TRC1 B
ile mülakkat yapılmış, edinilen bilggiler ışığında Covid19 salggınının bölgessel ölçekte seektörel etkileerine ilişkin
bulgular elde edilm
miştir. Salgın
nın olası to
oplumsal ettkilerine ilişşkin betimseel araştırmaa yöntemi
mıştır. Bu kap
psamda Covvid19’un toplumsal etkileeri gözlemlenmiş ve ulusal‐bölgesel etkilerinin
kullanılm
yanı sıraa geniş bir bakış
b
açısı kaazandırmak amacıyla beetimleyici deeğerlendirmeeler yapılmışttır. Ayrıca,
ekonomiik ve toplum
msal yaşamd
daki böylesiine büyük çaplı
ç
bir etkkileşim sonu
ucunda değişşen dünya
düzeninee ilişkin birtakım öngörüleerde bulunullmuştur.
Yapılan d
değerlendirm
meler ve anaalizler, Martt‐Nisan 2020
0 dönemini kkapsamaktad
dır. Salgının ilerlemesi,
koşullarının değişmeesi, sona erm
mesi ya da büyük çaptaaki kamu müdahalesi gibi durumlarrda etkinin
bileceği değeerlendirilmekktedir. Çalışm
ma kapsamınd
da ihtiyaca
boyutlarında önemli değişiklikler gözlemleneb
ması, gerekttiği durumlaarda yaygın araştırma
uygun, çalışmaya aaltlık oluşturracak veriyee ulaşılamam
üşme, odak grup toplanttılar vs.) kullanılamaması çalışmanın sınırlılığını
tekniklerrinin (derinleemesine görü
oluşturm
maktadır. Sallgının sektörrel ve temaatik anlamdaa TRC1 Bölggesi özelindee sosyal ve ekonomik
etkilerinee ilişkin derrinlemesine bulgular ed
dinebilmek aamacıyla sah
ha araştırmaası devam eetmektedir.
Rapor, salgının
s
bölggesel etkilerrini içeren anlamlı bir veri seti üzerinden
ü
değerlendirilip
p bilahare
güncellenecektir.
Bu raporr, Covid19 saalgınının olası etkilerine ilişkin ilk deeğerlendirmeelerin kayıt aaltına alınmaası, sürecin
takibi vee periyodik ggüncellemeyee tabi tutulm
ması bakımın
ndan önem aarz etmektedir. Raporun
n ulusal ve
bölgesel boyutta, ekkonomik ve ssosyal açıdan
n salgın paraametrelerinin
n analizine kkatkı sağlamaası ve olası
ogram ve uyggulamalara yö
ön vermesi beklenmekte
b
edir.
plan, pro
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GİRİŞ

9 Aralık ayı iççinde ortayaa çıktığında Ç
Çin hükümetii tarafından ulusal bir teh
hdit olarak
Covid19 salgını, 2019
ülmemişti. A
Ancak küreseel Pandemi, Mart ayı itibariyle başllangıçtaki olumsuz öngö
örülerin de
bile görü
ötesine ggeçerek tüm
m dünyaya yaayıldı. Hiç ku
uşkusuz bu ssalgının küreesel ölçekte son 10 yıldırr dijital bir
ortama d
doğru sürüklenen yaşamlarımızda sossyal yaşamdaan ticarete, sağlıktan
s
eğitime birçok aalanda çok
önemli eetki ve sonuçları olacakttır. Salgının ö
önüne geçeb
bilmek adınaa tüm dünyaada genel geeçer önlem
olarak benimsenen
b
“Covid19 so
osyal izolasyo
onu" aynı zaamanda ‐ yeeryüzünde şiimdiye dek alınmış en
büyük kitlesel tedbir‐‐ olarak da tanımlanabilir. Milyarlarcaa insanın maaruz kaldığı b
bu durumun ekonomik,
oğun ve kısm
men de kalıcı olabileceği öngörülmekt
ö
tedir. Buna
toplumsaal ve çevreseel sonuçlarının oldukça yo
karşın, insanoğlunun
n yeryüzünd
de son yüzyılda bıraktığı izler (deniizlerin kirlen
nmesi, ormanların yok
nmesi) açısın
ndan değerleendirildiğindee, küresel ü
üretimdeki b
birkaç aylık
olması, ccanlıların neeslinin tüken
düşüş saayesinde kayynakların dah
ha az kullanıılacağı ve bu
u durumun doğanın
d
kend
dini yenileme sürecine
katkıda b
bulunacağı deeğerlendirilm
mektedir.
p olduğu eko
onomik ve sosyal sorunlarla tüm inssanlığı etkisi altına alan küresel bir
Küresel ssalgın, sebep
1
tehdit haaline gelmişttir. VIX endeeksindeki yükkseliş küreseel bir resesyo
onun haberciisi gibi tehlikke çanlarını
çalmaktaa, piyasalardaki panik 2008 ekon
nomik krizindeki seviyyeleri test etmektedir. Piyasalar
dalgalanırken, küreseel tedarik zin
ncirleri kopm
makta, birçokk sektörde arz ve talep ilişkilerinde b
bozulmalar
ncirleri elbettte ülkelerin sınırlarının ötesinde birbirri ile simbiyotik bir ilişki
yaşanmaaktadır. Küresel değer zin
içerisindedir. Öyle kki herhangi bir sektördeeki nihai maal/hizmet çıktısı, bir baaşka sektörü
ün girdisini
s
bu seferki durggunluk süreci, pandemiiye münhasır koşulları
oluşturabilmektedir. Kapitalist sistemin
nlamda önceeki resesyon
n dönemlerinden ayrışm
maktadır. Şüp
phesiz küressel ölçekte
nedeniyle yapısal an
örler yok olaccak bazıları isse farklı sekttörlere evrileecektir. Bunu
un yanı sıra
ekonomiiler küçüleceek, bazı sektö
yeni iş fırrsatları kendine yaşam alanı bulabileccektir.
nleyen sistem
mler ve mevvcut düzenin işlevselliği
Bu süreççte uluslararaası ekonomik ve sosyal hayatı düzen
sorgulanacaktır. Devvletler, uluslaararası kurulluşlar, şirketler, medya, bireyler kısaacası herkesii kapsayan
sistemlerde köklü deeğişimler olaccaktır. Ulusal ve uluslararası düzeydee yeni düzenlemelerin geeliştirilmesi
üz ‐bir işletm
menin ne kad
dar kar elde edebileceğin
nin yada doğğayı tahrip
kaçınılmaaz görünmekktedir. Henü
edebileceğinin‐ üst ssınırı koyulmamış olsa da, yakın geleccekte tüm süreçlerin regü
ülasyonlara b
bağlanacağı
1

https://trr.wikipedia.org//wiki/VIX_volattilite_endeksi piiyasalardaki korrkunun derecessini ölçen bir endekstir

1

yeni bir üretim, tükketim ve teedarik ekosissteminde gö
özlerimizi açabiliriz. Küreesel ölçekli sorunların
nde küresel h
hedefler gündeme getirileebilir.
çözümün
miş Milletler (BM) Sürdürrülebilir Kalkınma Zirvesi’nde 2030 yyılı vizyonund
da, 17 ana
2015 yılıında Birleşm
amaç ve bu amaçlarrı gerçekleştirmek için 16
69 hedef bellirlenmek suretiyle 232 ggöstergeden oluşan bir
küresel SSürdürülebilir Kalkınma Gösterge seeti kabul ediilmiştir. Reseesyondan çıkkış sürecindee ülkelerin
alacağı u
ulusal önlemlerin yanı sırra, küresel çaapta toplumssal ve parasaal düzene yönelik yeni sisstemler de
geliştirileebilir. Uluslarrarası Para FFonu (IMF) ve Dünya Sağğlık Örgütü (W
WHO) gibi küresel çaplı ortaklıklar,
ülkeler ve
v ekonomiler üzerindeeki etkisini aartırabilir. Ayyrıca, küreseel tehditlerin bertaraf eedilmesine
yönelik yeni ortaklıkklar da tesiss edilebilir. Uluslararası ticarette deevletler ve birlikler arasında yeni
o
nun özgürlük alanının
anlaşmalar yapılmassı sürpriz olmayacaktır
. Sosyal meesafenin vee insanoğlun
um güvenliğği ve birey özgürlüğü
sorgulandığı salgın sonrası süreçle birliktee, toplum ssağlığı, toplu
oyunun önem
mli gündem kkonuları olacaağı düşünülm
mektedir.
kavramlaarının kamuo
Çin’den başlayan ve sonrasında özellikle Amerika Birleşikk Devletleri (ABD) ve Avvrupa Birliği (AB) üyesi
ünde talep aazalmasına
ülkelerdee daha fazlaa etkili olan salgının, beeraberinde bu ülkelerdekki birçok ürü
neden ollduğu görülm
mektedir. Taleepteki bu dü
üşüşün Türkiyye'nin en çokk ihracat yapaan OSB’lerdeen birkaçını
bünyesin
nde barınd
dıran TRC1 Bölgesi için de birtakım ekonomik
e
sonuçlar d
doğuracağı
değerlen
ndirilmektediir. Bununla b
birlikte etkinin boyutlarının, “henüz saalgında kritikk eşiğin altınd
da olan” ve
TRC1 ihracat pazarınd
da ağırlıkta o
olan diğer ülkke grupları aççısından da eele alınması önem
ö
arz etm
mektedir.
mada Coivid19 pandemiisinin küreseel etkilerinin yanı sıra, u
ulusal ve özeellikle de TRC1 Bölgesi
Bu çalışm
özelinde birtakım eko
onomik ve so
osyal sonuçlaarı ele alınaccak, alınan teedbirler ile çö
özüm için uyygulama ve
mik ve toplum
msal yaşamdaa böylesine b
büyük çaplı b
bir değişim
önerileree de yer verilecektir. Ayrrıca, ekonom
sonucunda “yakın gelecekte bizi n
nasıl bir dünyya düzeni bekliyor?” soru
usuna cevap aaranacaktır.

2

EKONO
OMİK AN
NALİZ
Genel E
Ekonomik
k Görünüm
m
Salgın to
oplum sağlığı açısından ciiddi tahribat yaratmakla birlikte bu taahribatın en önemli etkissi ekonomi
üzerindee hissedilecek gibi görünmektedir. Ö
Öyle ki, salgın
nın ilk olarakk ortaya çıkttığı Çin’de, to
oparlanma
yolunda hızla ilerlenmekte ve W
Wuhan kentin
nde sokağa ççıkma yasağı kaldırılmış d
durumda iken “salgınla
oparlanma yönünde öneemli bir etki yaratmamışttır. Sokağa
başa çıkıılabiliyor” haaberi2 bile piyasalarda to
çıkma yaasağı ve sosyyal hareketliliğin kısıtlanması doğal olarak
o
daha az tüketimee ve birçok ü
ürüne olan
talebin cciddi oranda aazalmasına neden
n
olmakktadır. Küreseel ölçekte 2008 yılından sonra
s
ilk kez vve belki de
daha büyyük boyutta bir daralmaa söz konusu olup, resesyyon yapısal aanlamda önccekilerle ben
nzer özellik
göstermeemektedir. Ekonomik
E
top
parlanma isee salgının bazzı sektörler üzerindeki
ü
olumsuz etkisii nedeniyle
hiç de ko
olay görünmeemektedir. Ö
Önümüzdeki dönemde kaaybolan sektö
örlerin yanı ssıra kaybolan
n meslekler
de günd
deme gelebilir. Yapısal değişimin,
d
yyeni iş fırsattları ve istih
hdam alanlarrı ile yeni ekonomiler
e
yaratmassı beklenmekktedir.

Şekil 1‐ Tü
ürkiye’de Covid1
19 sonrası incelenen kategorillerin etkileşim vve tahmini topaarlanma hızları,
ps://www2.delo
oitte.com/tr/tr/pages/consultin
ng/articles/kureesel‐Covid19‐saalgininin‐turkiyeede‐farkli‐
Kaynak: Mart 2020 – http
kategorilerre‐etkileri.html
2

https://w
www.theguardiaan.com/world/2
2020/mar/20/cchinese‐life‐slow
wly‐gets‐back‐to
o‐normal‐as‐thee‐epidemic‐sub
bsides‐
coronaviru
us

3

Türkiye, Sağlık Bakan
nlığı tarafınd
dan 2019 yılında hazırlan
nan “Pandem
mik İnfluenzaa Ulusal Hazırlık Plan”3
nda ilk vakaanın görüldüğğü tarihten haftalar önccesinde olasıı salgına karrşı önlemlerini artırmış
kapsamın
olup, mevcut durum
mda ülke geenelinde top
pyekûn bir mücadele verilmektedirr. Söz konussu salgının
ol açacağı tah
hribatın en
ekonomiik etkilerine karşın ulusal çapta bir takım tedbirler alınmakta vve salgının yo
aza indirrilmesi hedefflenmektedirr. İşletmeleriin büyük bir kısmı üretim
me ara verm
miş, bir kısmı kapatılmış
durumdaadır. Özellikle turizm, hizzmet, ulaştırrma, konfekssiyon, dayanıklı tüketim malları ve uluslararası
u
ticaret o
olumsuz etkilenmiştir. Üllkenin önde gelen üretim
m üssü konu
umundaki TR
RC1 Bölgesi Gaziantep
Organizee Sanayi Bölggesi (OSB)’si 43 milyon 250 bin m2 alanıyla Türrkiye’nin en büyük organ
nize sanayi
bölgesine sahiptir. A
Ağırlıklı olaraak ihracat o
odaklı çalışan
n ve 1020 işletme ile yyaklaşık 150 bin kişiye
m sağlayan OSSB’lerden, 20
019 yılı itibarıyla dünyan
nın 175 ülkessine 7,5 milyyar doları bulan ihracat
istihdam
4
gerçekleştirmektedirr. Covid19 salgınından sanayinin eetkilenmesi kaçınılmazdıır. Bu noktaada, bölge
ni salgın paraametreleri ışşığında iyi analiz etmek, ssektörel düzeeyde yapılaccak senaryo ö
öngörüleri,
sanayisin
içinde bu
ulunulan beliirsizlik dönem
mini minimum
m hasarla atllatmak bakım
mından önem
m arz etmekteedir.

Şekil 2‐ Co
ovid19 Salgında Potansiyel Kayybedenleri ve K
Kazananları
kaynak: https://dcodeefc.com/

Salgınla beraber birçok sektörd
de dönüşüm
mün kaçınılm
maz olduğu görülmekteedir. Üretim kabiliyeti
n, dönüşümü
ü hızlı ve dah
ha az sancılı aatlatabilen firma ve sektö
örler yeni düzene kolay
yönündeen esnek olan
adapte o
olabilecek vee varlığını sürdürebilecekktir. Sektörlerin can çekişştiği ve gelecceğe dair bir umut ışığı
aradığı ssalgın sonrassı dönem içiin de İpekyo
olu Kalkınmaa Ajansı (İKA
A) 2020 yılı sonuç
s
odaklı programı
başlığı o
olan “İmalat Sanayinde D
Dönüşüm Prrogramı” farklı bir önem
m ve anlam kazanmıştır. Program
kapsamın
s
dönüşümüne iilişkin konulm
muş olan heedeflerin salgın sonrası dönem ile
nda birçok sektörün
3
4

https://ggrip.gov.tr/depo
o/saglik‐calisanlari/ulusal_pand
demi_plani.pdf
https://gaosb.org/tr/gen
nel‐sayfa/bolgeeler/genel‐bilgi‐14.html
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örtüşebileceği değerlendirilmekteedir. Üretim kabiliyeti yö
önünden esneek olan, dönüşümü hızlı vve daha az
örler yeni düzene kolay adapte
a
olabillecek ve varllığını sürdüreebilecektir.
sancılı attlatabilen firma ve sektö
Salgının etki boyutu,, son yıllardaa gündemde önemli bir yyer tutan “d
dijital dönüşü
üm” için de ffırsat alanı
açmıştır. Üretimden tüketime, eğğitimden ticaarete dünya,, tüm süreçleerin dijitalleşştiği bir mecrraya doğru
öngörülen blo
okzincir tekn
nolojisinin ön
nümüzdeki
evrilmekktedir. Bu baağlamda birççok sektördee kullanımı ö
dönem iççin önemli ko
onu başlıklarrından biri olm
ması beklenm
mektedir.
Olumsu
uz Etkilenen
n Sektörler
Başta turrizm, ulaştırm
ma ve hizmett sektörü olm
mak üzere im
malat sanayi vve ticari faaliyetlerin krizd
den en çok
zarar gö
ören alanlar olduğu ifad
de edilebilir.. Zira Covid19 mücadelesinde sosyal mesafe ve
v seyahat
kısıtlamaaları “en ön
nemli salgından korunm
ma tedbiri” olarak karşşımıza çıkmaaktadır. Ülke çapında
seyahatler zorunlu o
olmadıkça yaasaklanmıştır. Çalışma hayatı
h
mümkkün olabilecek en asgarri seviyede
mak amacıyla “zorunlu ih
htiyaçlar dışında insanlarrın dışarıya
devam eetmektedir. SSalgının yayıllımını kısıtlam
çıkmamaası yönündeki telkinler” alınan tedb
birler tüm dünyada oldu
uğu gibi bölggemizde de ekonomik
faaliyetleeri kısmi vee dolaylı olaarak olumsu
uz etkilemiştir. Salgının yarattığı b
bu olumsuz ekonomik
sonuçlarrın etkileri, devletimiz ttarafından aaçıklanan ekkonomik kalkkan paketleri ile kısmen de olsa
dir. Şüphesiz ekonomik döngünün sağğlanması için
n insanların sseyahat etmeesi ve para
minimizee edilmekted
harcamaası gerekmektedir.
TRC1 Bö
ölgesi (Gaziaantep, Adıyaaman, Kilis) ölçeğinde ilk göze çaarpan sorunlar, firmalarrın tedarik
zincirlerinde ve nakitt akışlarında sıkıntı yaşadığı yönünded
dir. Gazianteep Ticaret Od
dası sicil verilerine göre
8 azalmıştır. Salgının TRC1 Bölge ekkonomisine
Mart ayıında açılan ffirma sayısı bir önceki aaya göre %18
etkisi Maart ayı için sın
nırlı kalmaklaa beraber, özzellikle Suriyee ve Irak sınır kapılarının kapatılmasın
nın belirgin
etkileriniin Nisan ayı iiçinde görülm
mesi beklenm
mektedir. Türrkiye, özelliklle de TRC1 Bölgesi ekono
omisi, 2008
küresel krizini fazla yara almad
dan atlatabilmiştir. Ancaak ihracata dayalı
d
üretim
m yapan bö
ölge imalat
n küresel ihracat payının küçülmesinden fazlasıyla etkilenecceği tahmin edilmektedir. Onlarca
sanayinin
sektördee 150 binden
n fazla istihd
dam sağlayan bölge OSB
B’lerinin ayakta kalmak için ekonom
mik ve mali
desteğe ihtiyacı olacaaktır.
Turizm ve Hizmet SSektörü
Covid19 salgını nedeeniyle turizm
m ve hizmet sektörü öneemli ölçüde sekteye uğrramış durum
mdadır. Söz
v seyahat kısıtlamalarınd
dan doğrudaan etkilenen ssektörlerin b
başında yer
konusu ssektörler sosyal mesafe ve
almaktad
dır. Dünya SSeyahat ve Tu
urizm Konseyyi (WTTC), Co
ovid19 salgın
nının seyahatt ve turizm sektöründe
s
olumsuz etkisini vurrgulayarak, ssektörde kürresel ölçektee 75 milyonaa yakın çalışaanın işinin risk
r altında
u bildirmiştiir. WTTC'nin
n araştırmassında, 2020'de dünya eekonomisinde Seyahat ve Turizm
olduğunu
sektörün
ndeki Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİİH) daralmassının 2.1 trilyon dolara kadar çıkab
bileceği de
5
öngörülm
mektedir. Gıda sektörün
nde faaliyet gösteren
g
bazzı firmalar haariç hizmet ssektörü virüssten dolayı
oldukça fazla etkilen
nmiştir. Kahvvehaneler, lo
okantalar, beerberler ve p
pastanelerin çoğu işyerleerini geçici
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https://w
www.wttc.org/aabout/media‐ceentre/press‐releeases/press‐releeases/2020/lateest‐research‐fro
om‐wttc‐shows‐‐an‐
increase‐in
n‐jobs‐at‐risk‐in
n‐travel‐and‐tou
urism/
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süreyle kkapatmış ve çalışanlarına
ç
ücretsiz izin vermek zoru
unda kalmışttır. Bununla b
birlikte bir kıssım hizmet
sektörü işletmeleri
i
evvlere servis yöntemiyle
y
işş ve üretim sürecini devam ettirmeye çalışmaktad
dır.

Şekil 3‐ Tu
urizm ve Seyahaat sektörlerindee tahmin edilen
n olası iş kaybı ((WTTC)
kaynak: htttps://www.wtttc.org

deniyle Alışveeriş Merkezleeri (AVM), siinemalar ve tiyatrolar geeçici süreyle kapanmış,
Sosyal izzolasyon ned
kısacası şehirlerde h
hayat durağan hale gelmiştir. Otelller aktif olm
makla berabeer Nisan ayyı itibariyle
uk oranına saahiptir. Uzmaanlar, salgın sonrası süreeçte turizm sektörünün
s
kapasitelerinin çok altında dolulu
üşünde birleşmektedir. G
Geçim kaynaakları bakımından turizm
me bağımlı
bir hayli geç toparlaanacağı görü
i
kalması riskine karşı gerekli tedbirlerin alınm
ması sektörü
ün öncelikli b
beklentileri
milyonlarca insanın işsiz
arasındadır.
nin önemli bir Gastronom
mi destinasyo
onu olan Gazziantep’te, yerel ekonom
minin önemli bir kısmını
Türkiye’n
oluşturan lokantalarrın (açık olaanların sadecce evlere seervis yapabilmesi), müzelerin, sinem
maların ve
önde etkilem
mektedir. Salggın sürecinin
n takvimsel
kafeteryaaların kapalı olması, turizzm sektörünü olumsuz yö
belirsizliğği, 2020 yılın
nda Gazianteep’te düzenleenmesi planlanan birçokk ulusal festiival, kongre, konser ve
toplantı gibi etkinliğğin de erteelenmesi ya da iptal edilmesini gü
ündeme gettirmektedir. Gaziantep
NOFEST) gibi yılın ikinci
Uluslararrası Gastronomi Festivali ve Havacılıık, Uzay ve TTeknoloji Fesstivali (TEKN
yarısındaa yapılması p
planlanan etkkinliklerin ipttali veya erteelenmesinin TTRC1 Bölge eekonomisi için ciddi bir
fırsat kayybı olacağı deeğerlendirilm
mektedir. Ötee yandan Gazziantep gastrronomi turizm
minde, Covid
d19 sonrası
dönem için lokantalaarda yiyecekk ve içeceklerin servisi, sunumu, pakeetlenmesi gibi konulardaa hijyen ve
nleyici tedbirler hususunda standarrtlar geliştirrilebileceği d
değerlendirilmektedir. G
Gastronomi
virüs ön
turizminde ulusal‐ulu
uslararası ölççekte önemlli bir yeri olaan Gaziantep
p’in “gastron
nomide hijyeen ve virüs
t
ko
onusunda geliştirilecek staandartların ö
öncüsü olabilleceği öngörü
ülmektedir.
önleyici tedbirler”
Sosyal izolasyon tedb
birleri çerçevvesinde ulaştırma sektörü
ü de olumsuzz anlamda paayını almış du
urumdadır.
Şehirleraarası ulaşım, seyahat izin belgesi ollmadan yapılamamakta, öğrenci serrvisleri okullaarın kapalı
olmasınd
dan dolayı ççalışmamaktaadır. Şehir içi ulaşım arraçları sınırlıı sayıda yolccu ile az saayıda sefer
yapabilm
mektedir. Ticcari taksiler için de durum farklı d
değildir. Kiliss‐Gaziantep‐‐Adıyaman arası
a
yolcu
taşımacılığı alınan teedbirler çerççevesinde kıssıtlanmış durumdadır. Yu
urt içi ve yu
urt dışı ulaşımın kayda
6

bağlanm
ması, gümrükllerde yaşanaan sıkıntılar vve dönüşlerde uygulanan karantina sü
üresi nedeniyle nakliye
sektörü büyük sıkıntı yaşamaktad
dır. Hava yolu şirketleri birçok yurtiççi ve yurtdışı seferini iptaal etmiş ve
mamen durmaa noktasına ggelmiştir.
hava taşımacılığı tam
Savunm
ma Sanayi ‐ M
Makine Mettal
Gazianteep’te ağırlıklıı olarak sipaarişe dayalı çalışılan
ç
Savunma, Makine ve Metaal sektörlerin
nde üretim
kısmen d
devam etmekle birlikte ü
üretimini durrdurmak zoru
unda kalan işşletmeler de bulunmaktaadır. MPT‐
76 tüfekleri için kasatura üretimi yapan tamamen iç piyassaya çalışan vve yaklaşık 30 çalışanı bu
ulunan orta
bir firma yön
neticisi yaklaşık 2 haftadır üretimini durdurmak zorunda kaldığını belirtm
miştir. Halı
ölçekli b
makineleeri için yedeek parça imaal eden bir ffirma ise, alıcı firmaların
n belirsizlikleerden dolayı siparişleri
durdurdu
uğunu ifade etmektedir.
metal sektörrü aksayan ttedarik zincirri ve iptal ed
Makine‐m
dilen ileriye dönük siparrişlere rağmeen hayatta
kalmak ve
v yeni süreece adapte o
olmak için b
bir dönüşüm sürecine girmiştir. Makkine‐metal seektörü için
elzem olan çeliğin yeerli firmalard
dan tedarik edilmesi
e
sebeebiyle hamm
madde sıkıntısı çekilmezken özellikli
mlardan dolayyı sektörün
metaller ve İtalya, Çin ve Almanyya gibi ülkelerden tedarikki yapılan yarrdımcı aksam
deki dönemd
de darboğazaa girebileceğği öngörülmeektedir. Virü
üsün yayılımııyla artan hijjyen ürünü
önümüzd
ihtiyacı ö
özellikle makine‐metal ssektörünü de hareketlen
ndirmiştir. B
Büyük oranda Çin’den itthal edilen
maske ü
üretimi makine‐ekipmanları bağlamın
nda aksayan tedarik zincciri, söz konusu ekipman
nların yerli
firmalarcca üretilmesi akımını başlatmıştır. Daha
D
önce gıda sektörü için paketleme, tasnif, ttartım gibi
işlemleri yapan makiineleri üreten imalatçılarr bu ihtiyaç karşısında m
maske makineesi üretmek için teknik
dirmeye yöneelmektedir. Ö
Örneğin Gazziantep’te faaaliyet gösterren bir makin
ne üreticisi
alt yapılaarını güçlend
elinde 80
0 adet tıbbi m
maske makin
ne siparişi old
duğunu vurggulamıştır. Ayynı şekilde deezenfektan üretimi
ü
için
kullanılaccak olan kazan, karıştırıccı gibi metal eekipman üreetimi de sektörü hareketllendirmiştir. Görüşülen
birçok m
makine üreticcisi, ihtiyaç d
duyulan bu makine ekip
pmanı üretm
mek için devlet desteği aalmanın da
yollarını aramaktadırr. Velhasıl meevcut durum bazı firmaları ürün gamında yenilikçiliğe teşvik ettmekte, bir
da imalat ban
ndında dönüşşüme yöneltmektedir.
kısmını d
İş makinaları üreticissi olan ve %6
60‐65 oranın
nda ihracata yönelik çalışşmakta olan bir diğer firm
ma ise ana
undaki İtalya,, Fransa, Alm
manya ve İnggiltere’nin üretim ve sipaarişlerini durd
durduğunu
tedarikçiileri konumu
ve bu needenle tedarik akışının koptuğunu ifade etmiştiir. Mevcut işşlerini devam
m ettiren vee 300 işçisi
bulunan firma, alınan tedbirlerle birlikte çalışşmaya devam
m etmektedirr.
Ambalaj
aj – Kağıt ‐ C
Cam
Sterilizassyon ambalajjları steril olm
ması gereken
n tüm malzem
meler için olm
mazsa olmaz bir ürün olu
up salgın ile
birlikte kullanımı
k
artıış göstermişttir. Tek ve ço
ok kullanımlıkk cerrahi mallzemeler, steerilizasyon kimyasalları,
medikal ambalaj ve ççeşitli sarf m
malzemeleri ü
üreten bir firrma ile yapılan görüşmede üretimdee kullanılan
nın ithalata bağımlı oldu
uğu dile getiirilmiştir. Bu
u bağımlılığın
n ilerleyen
temel haammaddelerrin bir kısmın
günlerdee hammaddee sıkıntısına yyol açabileceğği öngörülmeektedir.
malarla yapılan görüşmeelerde siparişlerin eskisine nazaran temin ve
Medikal kağıt üreticcisi olan firm
nde gecikmeeler olabileceeği ifade edilmiştir. Bun
nun için de en az 6 aylık dönemi kapsayacak
k
tedarikin
7

şekilde projeksiyon
p
y
yaparak
ön sipariş geçilm
mesi gerektiğii ve işletme sermayesi ih
htiyacı hasıl o
olacağı dile
getirilmişştir. Ayrıca ssektördeki taalep artışına karşın personel artırımıı için İŞKUR ve benzeri kkurumlarla
iletişim h
halinde oldukkları dile getiirilmiştir.
Kurşun geçirmez
g
cam
m üreten ve ssatışlarını %7
70 ölçüde yu
urtdışına yapan bir firma yurtdışı taleepte ani bir
duraksam
ma olduğunu
u, maliyetlen
ndirme ve itthal hammadde teminin
ndeki güçlüklerden dolayyı imalatta
sorunlar yaşadıklarını ifade etmişştir.
Tekstil
Tekstil seektöründe özzellikle ABD ve Avrupa Birliği pazarında yer alan iihracat müştterileri vermiiş oldukları
siparişlerrin gönderilm
memesini, üretici firma tarafından d
depolanmasıını talep etm
mektedir. Ürretici firma
tarafındaan hali hazırd
da gönderilm
miş olan sipaarişler İtalya ve İspanya ggibi ülkelerdee limanlarda kalmakta;
malların geri çekilip çekilmeyeceeği, çekilmediği durumdaa ortada kalaan mallar seb
bebiyle doğaacak maddi
orularına cevaap aranmaktadır.
sorumlulluğun kim tarafından karşşılanacağı so
Firmalar çoğunlukla, minimum elemanla çalışşarak riski azzaltmak adın
na dönüşümlü
ü olarak işçillerine yıllık
dırmakta, izn
ni olmayanlaara ise 2021
1 yılının iznini önden ku
ullandırarak süreci işçi
izin hakllarını kulland
çıkarmad
dan yürütmeeye çalışmakttadır. Fakat sürecin
s
uzam
ması halinde işçi çıkarmaların yaşanm
maması için
istihdam
ma yönelik ilavve destek meekanizmalarının sağlanmaası beklentisi mevcuttur.
Bölge teekstil firmalaarında salgın
n önlemleri konusunda firmadan ffirmaya değğişiklik gösteeren çeşitli
uygulamalar yapılmaaktadır. Örneğin bir iplik işletmesin
nde salgın ö
önlemi olaraak dönüşümlü çalışma
uş, yemekhaanede paketlli ekmeğe geeçilmiş, işletm
meye girmed
den önce heer çalışanın
uygulamaya konulmu
dezenfektan dağıtılmış vve 4 günde b
bir gibi kısa aralıklarla
ateşi ölççülmeye başlanmış, maske/eldiven/d
ilaçlama yaptırılmayaa başlanmışttır. Bununla birlikte
b
başka bir iplik firrmasında ise hala ortak b
bardaklı su
ullanılmaya devam edilmektedir. Bu
B durum alınan önlem
mlerin dereccesinin keyfiyete bağlı
sebili ku
olduğunu
u ortaya koyymakta, yeteerince önlem
m almayan işşletmelerin vvarlığı bu konuya özel bir denetim
sistemine ihtiyaç oldu
uğunu göstermektedir.
TRC1 Bölgesi tekstil ssektörü ülke genelinde alt sektör çeşittliliği, sağladığı istihdam ve
v ihracat kaapasitesiyle
maktadır. Tekkstil sektörün
nde makine halısı, sentettik iplik, pam
muk ipliği, no
on‐woven sekktörlerinde
öne çıkm
ihtisaslaşşmış olan Gaziantep’tte çuval ü
üreticileri, konfeksiyon atölyeleri ve trikotaajcılar da
azımsanm
mayacak kaapasiteye saahiptir. Adıyyaman ve Kilis illerind
de ise hazır giyim yattırımları il
ekonomiilerine yön veermektedir.
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Halı
Gazianteep, dünya paarça halı üreetiminin yüzzde 57'sini kkarşılayan, 1400’ün üzerrindeki halı tezgahı ile
günlük 1 milyon meetrekare üreetim kapasiteesine sahiptir. Bölge ihrracatında ön
ncü olan maakine halısı
sektörün
nde mevcut durumda sipariş ertelem
meleri yaşan
nmaktadır. N
Nihai ürün o
olarak makine halısının
pandemii mücadelessi veren dünyada tükettim önceliğii olmayan bir
b konumda olması bu durumu
açıklamaaktadır. Salgının en iyimser senaryolaarda dahi yazz aylarına kad
dar süreceği göz önüne alındığında
a
önümüzd
deki aylardaa kapasite ku
ullanım oran
nlarının gideerek düşmesi ve sipariş iptallerinin yaşanması
olasılığı öne çıkmakktadır. Gaziantep’te faalliyet göstereen büyük ölçekli bazı ffirmaların virüs salgını
mlü çalışma
sebebiylee kısa süreli tüm faaliyeetlerine ara vverme kararı aldığı, bazı firmaların ise dönüşüm
usulüne göre faaliyet gösterdiği öğrenilmiştir. Halı sektöründe önüm
müzdeki günlerde daha faazla sayıda
ne ara verecceği öngörülmektedir. Ö
Örneğin 350 işçisiyle aylık yaklaşık 350.000 m²
firmanın faaliyetlerin
bir firma Orta Doğu, ABD
D ve AB bölggesinde önem
mli sorunlar olduğunu,
kapasiteyyle %80 ihraacat yapan b
Uzak Do
oğu pazarınd
da nispeten daha az sorun olduğun
nu ve Afrikaa pazarında ise şimdilik henüz bir
problem yaşanmadığını ifade etmektedir.
e
Sektör tem
msilcileri, deevlet tarafından alınan ekonomik
nda aksiyon
na geçişin yavaş olduğunu dile
tedbirlerrin yerinde olduğunu ancak bankkalar tarafın
getirmekktedir.
İplik
nci sırada yeer alan iplik ssektöründe h
hem pamuk ipliği alanında hem de sentetik iplik
Bölge ihrracatında ikin
üretimi alanında
a
halı sektöründee olduğu gibi sipariş erteelenmeleri yaaşanmaktadıır. Yeni siparrişlerin yok
denecek kadar azaldığı sektör genelinde firmalar haavuzdaki sip
parişlerini zaamana yaym
mak adına
1 hat yerinee 5 hat ile daaha uzun sürede çalışmaak) Makine
kapasitelerini azaltarrak çalışmakttadır. (örn. 10
müsait yapıdaa olması yeterli sipariş
halısı üreetiminin akssine, pamuk ipliği sektörrünün stok ççalışmaya m
olamasa bile işletmelerin belirli b
bir kapasiteyee kadar stok çalışmasını m
mümkün kılm
maktadır. Bu da pamuk
halıya göre daha geç veerilmeye başşlanacağını
ipliği işleetmelerinin faaliyetlerinee ara vermee kararının h
göstereb
bilir. Pamuk ipliği alanınd
da faaliyet ggösteren bazzı büyük çap
plı işletmelerrin şirket kararı alarak
kapasite kullanım oraanlarını %50’’ye çektiği bilinmektedir. Gaziantep’tee sentetik ipllik üretiminin
n büyük bir
oluşturan Po
olipropilen (P
PP) halı ipliği üretimindee halı sektörü
ündeki yavaşşlamaya parralel olarak
kısmını o
kapasite kullanım orranları azalm
mış durumdad
dır. İplik sekktörü genelin
nde faaliyetleerine ara vermiş firma
birlikte dönüşşümlü çalışma usulünü uyygulayan, 50 veya 60 yaş üzerine idari izin veren
rapor edilmemekle b
dır.
firmalar bulunmaktad
Konfekssiyon
Özellikle AB ülkelerin
nde gelen haazır giyim talebinin salgın
n sebebiyle d
düşmesi ülkee genelinde o
olduğu gibi
onfeksiyon işşletmelerini de olumsuz etkilemiştirr. Adıyaman sanayinde öne
ö çıkan ko
onfeksiyon
bölge ko
firmalarının, içinde bulunulan sü
üreçte yoğun talep göreen tek kullaanımlık maskke, önlük gib
bi medikal
malzemeelerin dikimi konusunda avantaj eldee edebileceğii öngörülmekktedir. Söz kkonusu süreccin medikal
ürünleri bağlamındaa avantaja çevrilmesi
ç
aadına firmalaarla iletişim
me geçilmesi, gerekli baağlantıların
unması faydaa sağlayabilirr. Benzer du
urum Gazianttep ve Kilis’tte bulunan
kurulmassı konusundaa destek olu
atölyelerr için de geçeerlidir.
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Ulusal çapta bir hazır giyim markasına fasson üretim yapan
y
bir fiirma, markanın satış mağazalarını
ni ücretsiz izzne gönderm
mek zorundaa kalmıştır.
kapatmaasından dolayı üretiminee ara vermişş ve işçilerin
Adıyamaan Kahta’da 11 konfeksiiyon işletmeesi siparişleriin kesilmesi nedeniyle üretimi
ü
durd
durmuştur.
Bunların içlerinde 50
00 işçi çalıştıranlar da bulunmaktadıır. Firmalar TTürkiye İş Ku
urumu (İŞKU
UR)’un kısa
ödeneğini beeklemektedirr. Benzer şekkilde, pamuk ipliği ve kon
nfeksiyon üreetimi yapan b
bir firmada
çalışma ö
virüs sürrecinde işten çıkarma olm
mamakla birlikte siparişlerrin azalmasın
ndan dolayı üretimde
ü
cidd
di düşüşler
yaşandığğı, ayrıca firrma ithal h
hammaddeleerin gümrüktten çıkışında birtakım sıkıntılar olduğu dile
getirilmişştir.

Olumlu Etkilenen S
Sektörler
Covid19 salgını süreccinde birçok ürün ve sekktörde talep daralması yaaşanırken baazı ürün ve sektörlerde
adeta taalep patlamaası olmuşturr. Tüketimi vve talebi aşıırı artan sekktörlerin başşında tıbbi vve medikal
ürünler, gıda ile hijyeen ürünleri ürreten sektörler yer almışttır.
Makarn
na –Bulgur – Hububat vve Bakliyat
“Evde Kaal” çağrıları ssonrasında p
perakende seektöründe ‐özellikle son kkullanma sürresi uzun olan ve çabuk
bozulmayan‐ ürünlerre yönelik ciddi talep arrtışı gözlemlenmiştir. Vaatandaşın tallep ettiği bu
u ürünlerin
m
bulgur, hububat ve bakliyyat çekmekttedir. Hem iç piyasaya hem ihracaata yönelik
başını makarna,
çalışmakkta olan makaarna ve bulgur sektöründ
de Türkiye to
oplam üretim
minin büyük kkısmını karşıllayan TRC1
Bölgesi Gaziantep ü
üreticileri, ürrünlerine olaan yüksek talebi
t
karşılaayabilmek için üç vardiyya ile tam
uğday fiyatlarında artış
kapasite çalışıldığını dile getirmektedir. Üreeticiler, yükseek talepten kaynaklı bu
bu ürünlerin
n tedarik zin
ncirinde ve hammadde temininde de şimdilik bir sıkıntı
yaşandığğını, ayrıca b
görünmeediğini dile geetirmiştir.
Türkiye genelinde 750, Gazianteep’teki işletm
melerinde 19
90 personel istihdam edeen hububat ve
v bakliyat
olan bir firmaa ise hammaadde teminin
nde şimdilik herhangi birr sıkıntı yaşaanmamakla
sektörlerrinde öncü o
birlikte n
nakliyatta bazzı sorunlar yaaşandığını dile getirmiştirr.
Tıbbi, M
Medikal ve H
Hijyen Ürün
nleri
Salgından belki de o
olumlu olarakk etkilenen nadir sektörrlerden biri d
de tıbbi malzzeme ve meedikal ürün
maske ve hijyyen ürünleri talebinde patlama yaşan
nmaktadır.
imalatıdıır. Virüsün yaayılımıyla ihttiyacı artan m
Tıbbi maske üretim
mi için kullaanılan non‐w
woven kumaaşın büyük bölümü Gaaziantep’teki üreticiler
n dolayı firm
malar tam kapasite
k
çallışarak ürün ihtiyacını
tarafındaan üretilmekte olup aşşırı talepten
karşılamaya çalışmakktadır. Fakat tıbbi maske//önlük ile aynı veya benzzer hammadd
deyi kullanan
n bebek ve
mmadde bulaamadıkları iççin bir kısmı fabrikalarını kapatmış bir kısmı da
yetişkin bezi üreticileeri artık ham
na diğer bir
işçileri çıkararak maliiyetleri en azza indirmeye çalışmaktadır. Olumlu eetkilenen üretim alanların
ntep’te hastaa yatağı üretten bir firma daha öncee ihracat ağırlıklı üretim
m yaparken
örnek ollarak Gazian
yaşanan olaylardan dolayı üretim
minin % 70’’ini iç piyasaaya yönlendiirmiştir. Firm
ma artan aşırrı talepten
dolayı kaapasite artırrımına gitmişş ve çalışanlara ekstra m
mesai ödemektedir. Salggının etkisi ile medikal
10

sektör ürrünlerine olaan talep artışı makine, tekkstil ve kimyaa gibi sektörllerin dönüşümünde katallizör görevi
görecekttir.
Tıbbi ve medikal ürü
ünler sektörü
ü salgın dolayyısı ile bir taaraftan yoğun
n günler yaşamakta, diğeer taraftan
s
itibarıyla krizden
n olumsuz ettkilenmekted
dir. 21 üretim
m işçisi ile kemik protezi ü
üretilen bir
bazı alt sektörler
firma, alaacaklarını tah
hsil edemediiğinden dolayyı nakit sıkışıklığı içinde olduğunu,10
o
i
işçisini
izne göndermek
g
durumun
nda kaldığını belirtmiştir.
Diğer tarraftan Gaziantep’te kimyya ve temizlik ürünleri aalanında ürettim yapan firmalar Covid
d19 salgını
nedeniyle ürünlerinee olan talebin
n arttığını anccak lojistik m
maliyetlerin aartması nedeniyle birtakım
m sıkıntılar
yaşandığğını belirtilmeektedir. Ayrıca sınır kapıılarının kapattılmış olması ya da yüksek kontrol standartları
getirilmişş olması tedarik zincirind
de kırılmalara ve talebin karşılanması noktasındaa sorunlar yaşanmasına
neden olmaktadır. H
Hijyenik ürün, kolonya, çaamaşır suyu gibi temizlikk maddeleri ü
üretiminde hammadde
h
dır. Diğer sekktörlerde ise ithalat kısıtlaaması, gümrük işlemlerin
nde gecikmeler dolayısı
sıkıntısı yyaşanmaktad
ile hamm
madde sıkıntısı görülmüşttür.
Non‐woven (Dokun
nmamış) Ku
umaş
nde önemli yyer tutan no
on‐woven ku
umaş üretimi, mevcut du
urumda tüm
m dünyanın
Bölge teekstil sanayin
gündemiinde olan maaske, tek kulllanımlık giyssi, bandaj gib
bi medikal ürrünlere girdi sağlaması b
bakımından
stratejik öneme sahiptir. Hamm
madde girdisi 92% oranın
nda ithalata bağımlı olan tıbbi teksttil ürünleri
k
(melttblown ve spunbond) ü
üretim kapassitesi, günlük 400 ton
imalatınaa uygun dokunmamış kumaş
civarındaadır. Çoğu ttam kapasiteyle çalışmaakla beraber firmaların günlük üreetim miktarı, 334 ton
spunbon
nd ve 18,5 tton meltblow
wn olmak ü
üzere toplam
m üretim 35
52 tondur.6 G
Genellikle büyük çaplı
işletmeleerden oluşan
n TRC1 Bölgeesi non‐woveen sektörü %100
%
kapasitteyle çalışmaakta, devlet tarafından
konulan ihracat kısıtları ile birliktee ülkenin ihtiiyacını karşılaamak için faaaliyet gösterm
mektedir.
Tablo 1‐ Türkiye Non
nwoven Kum
maş Üretimi (ton/gün)

Üretim
m yapılan İlleer
Ankaraa
Gazian
ntep
İstanbu
ul
Kahram
manmaraş
Kayserri
Kilis
Genel Toplam

Firm
ma Sayısı
1
9
3
1
3
1
18

Meltblo
own
(ton)

Sp
punbond
(ton)

10
6
2,5
18,5
5

10
156,5
58,2
15
34
60
333,7

Nonwoven Kumaş
Toplaamı
(ton)
10
0
166
6,5
58,,2
21
1
34
4
62,,5
352
2,2

Kaynak: İp
pekyolu Kalkınm
ma Ajansı Nisan 2020 Non‐wovven kumaş üretiimi araştırma raaporu.

6

İpekyolu Kalkınma Ajanssı Nisan 2020 Non‐woven
N
kum
maş üretimi araşştırma raporu.
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TRC1 Bö
ölgesi’nde yeer alan Gazziantep ve K
Kilis illerindee günde 229 ton non‐w
woven kumaş üretimi
gerçekleştirilmektediir (tablo 1). Bu üretim TTürkiye toplaam üretiminiin %65’lik kısmını oluştu
urmaktadır.
pasite çalışılm
masına karşın virüs salggını önlemi olarak
o
dönüşümlü çalışm
ma uygulayaan firmalar
Tam kap
bulunmaaktadır. Polip
propilen bazlıı üretim yapaan non‐woveen işletmeleri için önem arz
a eden PP hammadde
h
büyük orandan Arap
p ülkelerindeen karşılanm
makta olup şu
u ana kadar rapor edilen herhangi bir tedarik
bulunmamakktadır.
sıkıntısı b
Türkiye’d
de non‐woveen kumaşta önemli ölçeekte üretim yapan TRC1
1 Bölgesi firm
maları, Sağlıkk Bakanlığı
tarafındaan tıbbi mallzeme üretim
mi önceliklen
ndirildiği için
n, çocuk bezzi sektörünü
ün hammadd
de talebini
karşılayaamama sıkınttısı içindedir.. Ulusal veyaa uluslararası ekonomidee ortaya çıkan olaylardan
n doğrudan
etkilenen
n çocuk beezi sektörün
nde şu anda hammad
dde kaynakklı problemllerden dolaayı üretim
yapılamaamaktadır. Çocuk bezi üretiminde kulllanılan non‐w
woven kumaaş arzı ağırlıkklı olarak masske, tulum,
bone ve eldiven ürettimine gelen yoğun talep
pler nedeniylee sağlık sektö
örüne yönlen
ndirilmiştir. B
Bu sebeple
00 çalışanı olan bir firm
ma faaliyetleerini durdurm
mak zorunda kaldığını
çocuk beezi üretimi yapan ve 50
belirtmişştir. Sektördeeki diğer firm
maların da benzer sorunlar yaşadığı ifaade edilmektedir.

175,0

156,5

150,0
125,0
100,0
75,0

58
8,2

60,0

50,0
25,0

0
15,0
10,0

10,0
0

6,0

Meltblown
n
Spunbond

34,0
2,5

‐

Şekil 4‐ İl D
Düzeyinde Türkkiye Non‐Woven Kumaş Üretim
mi (Ton/Gün)

Ayakkab
bı İmalatı
2018 yılı verilerine gö
öre Gaziantep, 152 milyon çift ayakkaabı ve terlik im
malatı ile ülkke çapında İsttanbul’dan
n fazla üretim
m yapan il konumundadırr. Ürün bazında Türkiye’d
de terlik imalatında birincci, zennede
sonra en
(kadın ayakkabısı) üçüncü ve m
merdanede (eerkek ayakkaabı) ikinci ko
onumdadır. Deri ve deeri ürünleri
n dolarlık ihrracat yapan Gaziantep’te ayakkabı sektöründe
s
üretilen ürünleri; spor
alanında 148 milyon
12

ayakkabıılar, yüzü deriden ayakkaabılar, yüzü kkauçuk ve pllastikten ayaakkabılar, yüzzü tekstil maaddelerden
ayakkabıılar ve ayakkkabı aksamlarrı kapsamakttadır. İl genelinde ayakkaabı sektöründ
de 2.175 işletme kayıtlı
7
olup toplamda 10.50
00 kişiye istihdam sağlanm
maktadır.
pozitif gelişm
melerin yaşanabileceği sektörlerden birinin de
Doğru sttratejiler gelliştirilmesi durumunda p
ayakkabıı ve yan sanayi olacağı öngörülmekt
ö
edir. Firmalların en az aaltı ay ham m
madde stoklaarı olduğu,
ayakkabıı malzemeleerinde ithalatın payının %10 civarın
nda olduğu, salgın devam etse bilee alternatif
ülkelere ihracat bağlantıları bulu
unduğu bilinmektedir. Saalgın ve salggın sonrası dönemde dün
nya ticaret
dengelerrinin değişmee olasılığı ayaakkabıcılık seektörünün ihrracatta yeni ffırsatlar yakaalamasını sağğlayabilir.

Değişim
m Boyutu
u
Ticari D
Döngüler, Te
edarik Zinccirleri
Avrupalı devletler h
henüz salgın karşısında, Almanya dışında iyi birr mücadele örneği serggileyebilmiş
değildir. AB vatandaşlarında saalgınla mücaadelede yeteerince işbirliiği ve yardım yapılmadığı görüşü
hâkimdirr. Türkiye ise sağlık aalanında birççok gelişmişş AB üyesi devlete naazaran dahaa hazırlıklı
görünmeektedir. Öylee ki geçtiğim
miz günlerdee Türkiye ilk etapta İtalyya, İspanya ve İngiltere’’ye yaptığı
salgınla mücadeledee ihtiyaç duyyulan temel malzeme yardımlarını o
onlarca ülkeeye genişletm
miştir. Öte
mileri öncekii ekonomik durgunluk dönemlerine nazaran daha derin bir krizle
yandan AB ekonom
yüzleşmeektedir. Birliğğin ekonomiik anlamda tticari ortaklığğını temsil eden Gümrükk Birliği’nin ggeleceğinin
ne olacağı ise bir diğğer merak un
nsuru olarak karşımıza çıkkmaktadır. TTürkiye, 1996
6 yılından buyana üyesi
G
Birlliği’ne üye ü
ülkeler ölçeğğinde toplam
m ihracatının
n %50’sini, toplam ithaalatının ise
olduğu Gümrük
%36’sını gerçekleştirmektedir. Uluslararası ticcareti etkilem
me boyutu ilee değerlendirrildiğinde, saalgından en
ması dikkat
çok etkilenen ülkeleer sıralamasının ilk sırallarında ABD’nin ve AB üyesi ülkeleerin yer alm
çekicidir. (Tablo 2)
n domine etttiği TRC1 Bölgesi’nde en çok ihracat yyapılan 20 ülke sırasıyla; Irak, ABD,
Gazianteep sanayisinin
Suriye, SSuudi Arabisttan, Birleşik Krallık, İtalyaa, İran, Libyaa, Almanya, B
Belçika, İsraill, Hollanda, Mısır,
M
BAE,
Somali, Ö
Özbekistan, YYemen, Benin, Cibuti ve P
Polonya’dır. 181 ülkeye ihracat yapan
n Gaziantep hem Ocak‐
Mart dönemindeki h
hem de Mart ayındaki ihrracatı ile Türrkiye'nin en ççok ihracat yyapan 5'inci iili unvanını
önemde oldu
ukça genişlem
miştir, en fazla ihracat
korumakktadır. Gaziantep’in dünyya ihracat paazarı son dö
yapılan ü
ülkeler arasın
na Cubuti’nin
n girmiş olmaası buna örneek olarak verrilebilir. Bu dönemde Gazziantep'ten
en çok ihracatı yapılan ürünler ise tekstil vee ham maddeeleri, halı, hububat‐bakliiyat, yağlı to
ohumlar ve
m
aağaç ve ormaan ürünleri o
olmuştur. İhrracattaki payyı nedeniyle A
ABD ve AB
mamulleeri, kimyevi maddelerle
üyesi ülkkelerdeki taleep azalması Gaziantep
G
sanayisi açısınd
dan da kritik öneme sahip
ptir. Nitekim Gaziantep
açısından
n bir diğer önemli büyükk paya sahip Orta Doğu vve Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA) ülkeleri için ise
etkisinin nispeten sın
nırlı kalması olumlu
o
bir ayyrıntı olarak ggöze çarpmaktadır.
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Gazianteep Ayakkabıcılar Odası
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Tablo 2‐ 2019 Yılındaa Gaziantep’tten Yapılan İhracatın
İ
Ülkke Sıralaması; Covid19 Vaaka Oranı
İhracat
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

SEKTÖR
IRAK
ABD
SURİYE
S. ARABİSTAN
BİRLEŞİK
KRALLIK
İTALYA
LİBYA
İRAN
ALMANYA
İSRAİL
BELÇİKA
HOLLANDA
MISIR
SOMALİ
BAE
ÖZBEKİSTAN
CİBUTİ
VENEZUELA
YEMEN
POLONYA
RUSYA
İSPANYA
BENİN
ROMANYA
ANGOLA
FAS
KUVEYT
GANA
PORTEKİZ
FRANSA
DİĞER
TOPLAM

Vaka_Orranı

Co
ovid19
Vaka Sayısı
(26.004.2020)

0,1
1%
33,1
1%
0,0
0%
0,6
6%

1.763
958.863
9
13
16.299

5,1
1%
6,7
7%
0,0
0%
3,1
1%
5,4
4%
0,5
5%
1,6
6%
1,3
3%
0,1
1%
0,0
0%
0,0
0%
0,1
1%
0,0
0%
0,0
0%
0,0
0%
0,4
4%
2,8
8%
7,7
7%
0,0
0%
0,4
4%
0,0
0%
0,1
1%
0,1
1%
0,0
0%
0,8
8%
4,3
3%
25,8
8%

148.377
1
1
195.351
15
89.328
1
156.513
15.398
46.134
37.190
4.319
‐
‐
1.865
‐
82
‐
11.395
80.949
2
223.759
‐
11.036
‐
3.897
2.892
‐
23.392
1
124.114
7
746.886

YÜKSEK ETKi
(İhracat ‐
milyon ₺)

KISMİ ETKİ
(İhracat ‐
milyon ₺)

DÜŞÜK ETK
Kİ
(İhracat ‐
milyon ₺))
1.411,1

783,2
383,5
351,7
322,5

1000%

2.8999.830 kişi

EETKİLENME ORA
ANI

233,4
224,3
216,3
189,4
176,1
164,4
133,3
105,0
94,9
90,0
86,0
85,5
76,9
75,9
73,1
67,8
64,1
62,9
61,7
61,5
58,4
53,6
53,5
50,2
49,1
1.612,6
2.155,6

1.865,4

3.450,8

29%

25%

46%

Kaynak: Tü
ürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM
M), World Health
h Organization ((WHO), (ihracatt:

Toplamd
da 7,5 milyar$
$ ihracat rakkamı ile TRC1
1 Bölgesi’nin %98,5 payına sahip ve Tü
ürkiye’nin ihrracatta yüz
akı olan Gaziantep saanayisinin ülkke bazlı yelpaazesi incelen
ndiğinde, ihraacatında büyük paya sahip ülkelerin
ndiği değerleendirilmekteedir. Salgın aağırlıklı olarak Avrupa
Covid19’’dan nispeteen düşük orranda etkilen
ülkeleri ile
i ABD’de etkili olmaktaadır. Gaziantep ekonomissi ise başta IIrak ve MENA ülkeleri olmak üzere
dünyanın
n dört bir yyanına ihracaat yapmaktaadır. Bu ülkeelerdeki tehlike boyutları incelendiğğinde Irak,
14

Suriye, Suudi
S
Arabisstan, Libya ve Mısır giibi ülkelerin henüz salggında kritik eşiğin altında olduğu
görülmektedir. Salgının henüz “düşük etki” grubu diye tabir edebilleceğimiz gru
upta yer alaan ülkelere
oplam ihracaata oranının %44 olduğu
u görülmektedir. Covid19 vaka oraanın düşük
yapılan ihracatın, to
üz “kısmi etkkilenen” bu
olduğu aancak vaka saayısının tehlike sinyalleri verdiği ülkellere bakıldığıında ise henü
ülkelere yapılan ihracatın, toplam
m ihracat içindeki payı %27
% olarak hesaplanmıştıır. Buna karşşın salgının
olduğu baştaa ABD, İngilteere, İtalya, İraan, Almanya gibi ülkeleriin olduğu “yü
üksek etki”
yüksek eetkiye sahip o
grubunda yer alan ülkelere yapılaan ihracatın ttoplam ihracaata oranı ise %29 olduğu görülmüştürr. (Şekil‐4)

İhracat Tutaarı

Etki Oraanı

5.000,0

100%

4.000,0

80%
3.45
50,8

3.000,0

4
46%

2.155,,6
1.865,4

2.000,0

1.000,0

29%
%

25%

0,0

60%

40%

20%

0%

Şekil 5‐ Co
ovid19 Salgınının TRC1 İhracatıına Etkisi (ihraccat: ‐milyon ₺)

Gazianteep ihracatı ü
ülke yelpazesi incelendiğğinde Çin baaşta olmak üzere Asya ülkelerinin llistede yer
almamassı dikkat çekkicidir. Çin 2
2002 yılındaan buyana b
birçok ürünü
ün tedarik ziincirinde yerr almasına
rağmen salgın kaynaaklı kaygılar nedeniyle ihracat hacmi oldukça kan
n kaybetmiş görünmekteedir. Salgın
d
birçok üründe yyine ihracat p
pazarında yer alacağı ve aadından söz ettireceği
e
ön
ngörülse de
sonrası dönemde
virüsün kaynağı olm
ması gerekççesi ile birççok üründe rakip üretiicilere karşı avantaj kaaybedeceği
ndirilmektediir. Çin’in lider tedarikkçi konumun
nu kaybetmee ihtimali o
olan pazar vve ürünler
değerlen
irdelenerrek, potansiyyel ürün ve seektörlerde TRC1 ekonom
misi için yeni ffırsat alanlarıı keşfedilebilir.
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Blokzinccir Teknolojjisi
Salgın so
onrası dönem
mde blokzincir8 teknolojjisi, tüketicin
nin güven algısının dijitaal teknolojileer ile tesis
edileceği bir dönemee kapı aralam
maktadır. Örn
neğin gıda seektöründe bllokzincir sayeesinde müşteeriler satın
n hijyenik vee kontrollü
alacaklarrı ürünler haakkında detaaylı bilgiye saahip olabilmektedir. Gıda ürünlerinin
olarak üretimi, pakeetlenmesi vee taşınması ssüreçlerinin şeffaflığı bu
u ürünlere olan talebin önemli bir
o
dir. Örneğin sson dönemdee IBM’in geliştirdiği Food
d Trust sistem
mi blokzincir teknolojisi
parçası olabilmekted
sayesinde geliştirilmiiştir. Bu sisteem tedarik zinciri boyuncca yer alan çiftçi, üretici, nakliye ve peerakendeci
örlerin arasında veri akışın
nı sağlamaktaadır. Aynı zam
manda tükettici de sistem
m sayesinde ssüreci takip
gibi aktö
edebildiğğinden dolayyı ürüne olan güveni artm
maktadır.
Üreticiler ise tüketici nezdinde oluşan bu güven ve marka bilinirliğinin değğerinin farkın
ndadır. Bu
farkındallık blokzincirr teknolojisinin getireceeği ek maliyeetin tedarik zincirindeki oyuncular tarafından
üstlenilm
mesine de kaatkı sağlayacaktır. Ürünlerinin pazarrda sürdürüleebilir bir payya sahip olabileceğinin
farkındallığına sahip olan tedarik zincirindeki aktörler, blo
okzincir tekn
nolojisinin geetireceği ek maliyetleri
kabullenebilmektedirr. TRC1 Bölggesi birçok eendüstriyel ggıda grubund
da Türkiye’dee söz sahibi olabilecek
ürünleri imallatında (ürettimden tükeeticinin sofraasına gelenee kadarki serrüveninde)
konumdaadır. Gıda ü
blokzinciir teknolojisin
nin benimsen
nmesi sektörr için avantaj sağlayacaktır.
İstihdam
m Yapısı ve Uzaktan Ça
alışma
Uluslararrası Çalışma Örgütü (ILO
O), Covid19 krizinin 2020'nin ikinci çeyreğinde küresel olaraak çalışma
saatlerin
nin yüzde 6,7
7'sini ortadan
n kaldırmasın
nın beklendiğini, bunun da 195 milyo
on kişinin taam zamanlı
işini kayybetmesi an
nlamına geleeceğini bildirmiştir. İş dünyası küresel virüs salgınından derinden
etkilenm
mektedir. Kam
mu sağlığına yönelik teh
hdide ek olarak, ekonom
mik ve sosyal bozulma uzun vadeli
geçim kaaynaklarını vve milyonların refahını teehdit etmekttedir. ILO ve bileşenleri ‐hükümetlerr, işçiler ve
işverenleer‐ salgınla mücadelede, bireylerin güvenliğini ve iş ve işleerin sürdürü
ülebilirliğini sağlamada
önemli bir
b rol oynayyacaktır. Farkklı gelir gruplarında ancak özellikle üst‐orta gelirlli ülkelerde ((yüzde 7,0,
100 milyyon tam zamaanlı işçi) büyyük kayıplar b
beklenmekteedir. Bu kriz 2
2008 mali kriizinin etkileriinin de çok
üzerindeedir.9
Covid19 salgınının küresel olarrak çalışma saatleri ve ücretler üzerinde neggatif bir etkkisi olması
beklenm
mektedir. Özeellikle üretim
m süreçlerinde mavi yakalıların ağırlıkta olduğu em
mek‐yoğun sektörlerde
s
robotlarıın kullanımın
nın yaygınlaşacağını öngö
örebiliriz. Bu durum önüm
müzdeki dön
nemde imalatt sanayi ve
alt kollarrında firmalaarı daha az işşçi çalıştırmaaya itebilecekktir. ILO’nun son raporun
na göre, krizzin en kötü
sonuçlarrı fabrika çalışşanları ve serbest meslekk gruplarına isabet edecektir.

8

Dijital paara birimlerini,, varlıkları ve eemtiaları besleyen blokzincir (blockchain) teeknolojisi, dağııtılmış bir verittabanı ya da
paylaşılmışş kayıt (muhassebe) defter olarak söyleneb
bilir. Bu blok zincirler açık veeya özel olabillir. Herkesin okuyabileceği,
kullanabileeceği veya değişştirebileceği açıık kaynaklı bir yyazılım üzerindee ise Açık Blokzincir, kısıtlamalı ve kontrollü eerişimi var ise
Özel Blokzincir denir. (https://blokzincir.bilgem.tubitak..gov.tr/)
9
https://w
www.ilo.org/glo
obal/about‐the‐ilo/newsroom//news/WCMS__740893/lang‐‐een/index.htm

16

Covid19 ile beraber hayatlarımıza giren ‐so
osyal mesafee‐ koşullanması iş hayatıımızı da büyyük ölçüde
n esnek çalışşma, uzaktan çalışma,
etkilemeektedir. Bu ggüne kadar hayatımızdaa fazlaca yerr bulamayan
dönüşüm
mlü çalışma ve parça/hiizmet başınaa ücretlendiirme gibi farklı çalışma sistemleri hayatımıza
girecektiir. Dijital çağın lokomottifi niteliğind
deki bu çalışşma modelleri hayatlarıımızda dahaa fazla yer
daha fazla
bulacaktır. Bundan böyle alışveeriş yapmak için AVM’yee gitmek yeerine interneet pazarını d
ması birçok fizziki mağazan
nın kapanmassına neden o
olabilir. Uzakttan eğitim modeli, eğitim
m algısını ve
kullanılm
bu aland
daki istihdam
m yapısını da önemli ölçü
üde değiştireebilir ve bu d
doğrultuda eğitim literatü
ürüne yeni
disiplinleer eklenebilirr. Yaşam koşu
ullarındaki deeğişimle birlikte bazı messlekler yok olmaya yüz tutacak, yeni
ekonomiiler beraberin
nde yeni istih
hdam alanlarrı ve meslekler yaratacaktır.
Yaşanan sürecin istihdama olumsuz etki yyapacağı tarrtışma götürrmemektedirr. İşten çıkaarmalar ve
üretime ara vermeeler yaşanm
maktadır. Geerek ihracat yapamam
ma, gerekse maliyet artışları ve
hammad
ddeye ulaşım güçlüğü firm
maların mali sürdürülebili
s
irliğini olumssuz etkilemekktedir.
mesafenin vee sosyal izolaasyon şartının sektör ayırt etmediği bu dönemdee kamu ve ö
özel sektör
Sosyal m
işletmeleerinin önem
mli bir kısmıı uzaktan çalışma mod
delleri geliştirmiştir. Bu konuda yaapılan bazı
araştırım
malar, sektörlerin bir kısm
mının uzaktan çalışma m
modeline hazır olduğunu bir kısmının ise henüz
hazır ollmadığını yaada işin geereği çalışan
nlarını işyerrinde istihdaam etmek durumundaa kaldığını
göstermeektedir. Sekttör bazlı yap
pılan bir araşştırmada meedya, hizmet,, teknoloji, ee‐ticaret, eneerji, eğitim
gibi bazı sektörlerde evden çalışm
ma esnekliğin
nin bulunduğğu değerlend
dirilmiştir. Bu
una karşın baaşta imalat
n çeşitli alt sektörleri ollmak üzere lojistik, inşaaat, finansal kurumlar gib
bi alanlarda esnekliğin
sanayinin
olmadığı yada sınırlı kkaldığı değerrlendirilmiştir. 10

Girdi Ka
aynakları ve
e Enerji Ma
aliyetleri
Küresel d
değer zincirleri nedeniylee elbette birrçok sektör b
birbiriyle bağğlı ve simbiyyotik bir ilişki içindedir.
Öyle kii herhangi bir sektö
ördeki nihaii mal/hizmet üretimi,, bir başkka sektörün
n girdisini
oluşturabilmektedir. Küresel değğer zincirlerin
nin herhangi birinde yaşaanılacak kopm
ma ise birçok sektörde
uğa ve maliyyet artışların
na neden olaabilmektedirr. Bir taraftaan zorunlu n
nedenlerden dolayı arz
durgunlu
düşmektte, diğer taraaftan üretim
m maliyetlerin
ndeki artış ü
ürün fiyatlarına yansımakktadır. Burad
da şirketler
bir kararr vermek zoru
unda kalmakktadır. Şirket yönetimi ya fiyatları artııracak (taleptteki daralmaadan dolayı
tercih ed
dilmemekted
dir) ya da cirrodan emeğiin veya girişimci kar payyını azaltacakktır. Bu ihtim
mallerin de
ötesindee işletme zarar etmek p
pahasına da olsa bir süre ayakta d
durmak adına fabrikanın
n çarklarını
döndürm
meye devam edecektir. Bir birimin h
harcamasının
n bir diğerinin geliri oldu
uğu kapitalist sistemde
her ihtim
malde ekonom
mileri sıkıntılı günler beklemektedir.
v tedarik aanlayışına evvrilen “tam
Son yüzzyılda ekonomik koşullarr neticesindee adeta günümüz stok ve
zamanlı üretim” politikası, insan sağlığını teh
hdit eden Co
ovid19 salgını karşısında yyetersiz kalm
mıştır. Stok
nin tercih eettiği bu yö
öntem nedeeniyle bazı
bulundurmanın malliyetinden kkaçınan birçok işletmen
10

https://w
www2.deloitte.com/content/d
dam/Deloitte/trr/Documents/h
human‐capital/isin‐gelecegi‐uzaaktan‐calisma‐ssisteminde‐
organizasyyonel‐dayanikliligi‐korumak.pd
df
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sektörlerrde kısa vaadeli hammaadde‐yarı m
mamul tedarriki sıkıntılarrı yaşanmassına neden olmuştur.
Olağanüsstü dönemleerde özellikle gıda ve sağlık gibi destekkleyici sektörrlerde stok bulundurmanın önemini
koşullar bizlere bir kez daha gö
östermiştir. Küresel ortaaklıklar ile kküresel değeer zincirleriniin, küresel
n yeni kuralllara bağlanm
ması ve reggülasyonlar
ticaretin,, hava‐denizz‐kara taşımacılığının vee mobilitenin
geliştirilm
mesi olası görünmektedirr.
b
eko
onomik yavaşşlamanın ilk etkisi
e
petrol fiyatları, borrçlanma ve ullaştırma maliyetlerinde
Çin’den başlayan
görülmektedir. Petro
ol fiyatlarındaaki düşüş vaaril başına 20
0 dolara kadaar gerilemişkken, bu duru
um Türkiye
b
olumllu bir haber olsa da küreesel anlamdaa resesyonu çağrıştıran b
bir sinyal niteeliğindedir.
için ilk bakışta
Petrol ggirdilerinin ucuzlayacağı anlamına gelse de mal ve hizmettlere küresel ölçekte olan talebin
daralmassının öncü sin
nyalleri olaraak değerlend
dirilmelidir.
ö
bir yeeri olana Gazziantep, sanayi elektriği tüketiminde aaylık 475 bin
n mwh ile il
Türkiye iihracatında önemli
11
bazında 5. sırada yerr almaktadır.. Bunun yanı sıra TRC1 bölge sanayyisi ihracatı, eenerji ve ham
mmaddede
ölçüde ithalaata bağımlıdır. Bu noktada küressel ticaret
(sektördeen sektöre değişse dee) büyük ö
döngülerrindeki yavaşşlama bölge üretimini
ü
ve ihracatını daa olumsuz etkkileme potan
nsiyeline sahiiptir.

Beklen
nti Boyutu
u
Faiz Ora
anı, Enflasyon ve Finan
nsal Kırılganlık
Küresel aalgı, Covid19
9 salgınının kkısa sürede eetkisini yitireeceği beklenttisinin oldukkça iyimser b
bir beklenti
olabileceeği yönündee birleşmektedir. 86 trilyon$ büyükklüğündeki d
dünya GSYH
H’sinin sadecce 1 aylık
dönemde %15 daralması bile yaaklaşık olaraak ortalama 1,07 trilyon
n $ değerind
de bir ekono
omik kayıp
dir. İyimser tahminle Mayıs sonunda hafifleyyip kademeeli olarak ekonominin
anlamınaa gelmekted
normalleeşeceği varsaayılsa bile, Mart‐Nisan‐Mayıs dönemi itibarıyla maal ve hizmetlerde 3,2 trilyyon$’lık bir
daralma ihtimali sözz konusudurr. Bu denli bir
b resesyon
n ihtimali bile reel sektö
örde gelecek kaygısını
da finansal
olumsuz etkileyebilir. Beklentileerin olumsuzza dönmesi ise para vve sermaye piyasalarınd
kırılganlığa neden olaacaktır.
b görüntü seergileyen küresel ekonom
miler, para
Salgından olumsuz etkilenen ve ggeleceğe daiir olumsuz bir
devreye almıştır. ABD Meerkez Bankassı’nın (FED) p
politika faizleerini ilk kez
politikası araçlarını acil kodu ile d
n büyüklüğü hakkında fikiir verebilmekktedir. FED
“0” seviyyesine kadar indirmesi saalgının yaratttığı endişenin
ardından
n sınırsız parrasal genişleme kararı allmış ve son olarak ekonomiyi destekklemek için 2,3 trilyon
dolara kaadar kredi saağlayacak ilavve eylem karaarını açıklam
mıştır.12
Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ise küresel kkaygıları ve para
p
politikassı öncülerini de dikkate
Türkiye C
alarak ilkk olarak polittika faizini %
%9,75’e kadaar çekmiştir. İlave parasal gevşeme sinyalleri ise ggündemde
11
12

Ocak 20020 verisi, Enerjii Piyasası Düzen
nleme Kurumu ((EPDK)
https://w
www.federalresserve.gov/newssevents/pressreeleases/monetaary20200409a.h
htm
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yerini ko
orumaktadır. Mart ayı TCMB verilerinde %10,413 seviyesindeki
s
i Devlet İç Bo
orçlanma Sen
nedi (DİBS)
12 ay so
onrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz o
oranı beklenttisinin önüm
müzdeki döneemde küreseel ölçekteki
parasal ggenişlemelerrin etkisi ile daha
d
aşağı seviyelere gelebilmesi dee mümkün gö
örünmektediir. (Şekil 5)
Ayrıca, C
Covid19 salgınının ekonomiye etkileriinin hafifletilmesi amacıyyla düşük faizzli kredilerin sunulması
beklenilm
mektedir. Bu sebeple faizz oranlarında önemli bir aartış beklenilm
memektedir.
u (TÜFE) beklentisi Mart ayı itibariylee %10 seviyeesinde olmuşştur. 24 ay
Cari yıl ssonu Tüketicci Enflasyonu
sonrası TTÜFE beklenttisi ise % 8,5
5 seviyesindeedir (Şekil ‐ 6). Covid19 salgını neticeesinde uygulanan para
politikalaarı neticesinde TCMB’nin önümüzdeeki dönemde de gevşek bir politikka izleyeceği öngörüsü
doğrultusunda enflassyona ilişkin beklentilerin
n de bir miktaar yukarı yön
nlü değişeceğği öngörülebilir.

Şekil 6‐ De
evlet İç Borçlanm
ma Senedi İkinccil Piyasa Yıllık Bileşik Faiz Oraanı (%) (TCMB)

miz yüz yıldan bu yana gerçekleşen
g
küresel reseesyonlar incelendiğinde ekonomik durgunluğa
d
Geçtiğim
sebebiyeet veren unsurlar arasınd
da dünya savvaşı, işlemeyyen para‐banka sistemlerri, finansal balonlar
b
ve
petrol kkrizleri gösteerilebilir. Ancak bu sefeerki pandem
mi krizi kayn
naklı ekonom
mik durgunlu
uk, önceki
resesyon
n dönemlerin
nden yapısal anlamda farrklılık göstermektedir. AB
BD’de işsizlikk maaşı başvu
uruları son
haftada 6 milyon 60
06 bin ile rekkor artış gösstermiştir. Co
ovid19 salgın
nının ülkede etkisini gösttermesi ve
ö
hafta 3 milyon 30
07 bin kişi, geeçen hafta isse 6 milyon 648
6 bin kişi
şirketleriin kepenk kaapatması ile önceki
14
4
işsizlik m
maaşı başvurusunda bullunmuştur. Resesyon iile beraber ülkelerin bo
orç seviyelerrinde artış
gözlemleenebilir ve b
bu durum zo
or durumda kalan hükum
metleri IMF’d
den borçlanm
maya ikna edebilir. Bu
dönemde, devlet iç borçlanma senetlerini
s
ellinde bulund
duranlar daha yüksek faiz karşılığındaa borçların
h edebilecekktir. Diğer taraftan kısa vadeli
v
borçların uzun vad
deli‐yüksek
konsolidasyonu seçeeneğini tercih
borçların konvversiyonu daa seçenekler arasında yerr alacaktır.
faizli borrçlar ile değişştirilmesi veyya takası ile b

13

https://w
www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/085d788c0‐9809‐4b33‐‐a6b6‐21e0a22aa6405/BA‐Rapo
or‐
Int.pdf?MO
OD=AJPERES&C
CACHEID=ROOTTWORKSPACE‐085d78c0‐9809‐4b33‐a6b6‐21ee0a22a6405‐n3jjG8bN
14
https://ttr.investing.com
m/news/econom
mic‐indicators/aabdde‐issizlik‐m
maas‐basvurularr‐son‐haftada‐d
da‐rekor‐yukseliis‐gosterdi‐
1950334
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Şekil 7‐ Yıllık TÜFE Beklen
ntilerindeki Gellişmeler (TCMB
B)

Ekonomiiye ilişkin güven anketlerri incelendiğinde ise durum daha da vahim bir taabloya bürün
nmektedir.
Bankalarr kredilerin ggeri dönüşün
nü garantiye almak için d
daha fazla teminat istemee yoluna gideceklerdir.
Kredi kaynaklarına u
ulaşmak, bilaançosu güçlü
ü olmayan firmalar için zzorlaşacaktırr. Sektörler temsilcileri
t
de serzeniştee bulunmaktaadır. Likidite sıkıntısı yaşaayan firmalar, bankalar
bankalarrın ipe un serdiği yönünd
tarafındaan “limit bittti” denip başşvurusu dahi alınmadan geri
g çevrilmeektedir. Her dönem milyarlarca kar
eden fin
nansal sektörün kendi ggeleceğini dee düşünüp, bu süreçte kârı düşünm
meden harekket etmesi
elzemdirr.
Tablo 3‐ TRC1 Bölgessi Finansal Kıırılganlık Tab
blosu

Türkiyee İl
Ortalaması
GAZİAN
NTEP
ADIYAMAN
KİLİS

TToplam
Naakdi Kredi
/TTasarruf
M
Mevduatı
Oranı

Takipteki
Alacaklar
/Toplam
Nakdi Kredi
Oranı

Gıda
Meşrubatt
ve Tütün
n
Kredi
Performan
ns
Oranı

Metall ve
İşlenm
miş
Made
en
Kred
di
Perform
mans
Oran
nı

Tekkstil ve
Teekstil
Ürü
ünleri
K
Kredi
Perfo
ormans
O
Oranı

ZZiraat ve
B
Balıkçılık
Kredi
Pe
erformans
Oranı

193

5,20

9,7
70

7,40

9,0

4,70

452
191
200

7,84
5,48
5,28

8,4
49
3,4
44
17,8
84

4,38
5,42
15,42

3,9
8,3
62,0

6,50
4,22
9,85

Kaynak: Fin
nansal Türkiye H
Haritası 2019 ‐ BBDK

nakdi kredileerin toplam tasarruf mevd
duatı oranınaa bakıldığınd
da ise Gaziantep’in %452 ile Türkiye
Toplam n
ortalamaasının (%193
3) oldukça üzerinde olduğu ve ayynı zamandaa il bazındaa ikinci sırad
da olduğu
görülmektedir. Bu b
bağamda özellikle salgın
n sürecinde likidite sıkın
ntısı yaşayan
n işletmelerrin mevcut
de sıkıntı yaşayabilecekkleri değerleendirilmektedir. Türkiye il bazındaa takipteki
kredilerini çevirmed
ntep’te %7,8
84 gibi yükseek bir oran
alacaklarrın toplam nakdi kredilerr içerisindeki payında isee yine Gazian
göze çap
pmaktadır. Salgın
S
sonraası dönemdee bu oranın daha da aartabileceği öngörüldüğü
ünde kredi
20

taksitleriinin ötelenm
mesi noktassında devlettin almış olduğu tedbiirlerin yerin
nde bir karar olduğu
değerlen
ndirilmektediir.
önüşüm oran
nı) incelendiğğinde ise Kiliss’in gıda (%17
7,9), metal
Sektörel kredi perforrmans oranlaarı (takibe dö
62) ve ziraaat (%9,85) kredilerinde oldukça zayıf bir performans
p
sergilediği
(%15,5), tekstil (%6
d19 salgını iile birlikte p
piyasalarda oluşan
o
kırılgaanlığın özelliikle mevcut kredilerini
görülmektedir. Covid
ödeyemeeyen bu sekktör gruplarında faaliyet gösteren Kilis firmalarını olumsuz yönde etkileeyebileceği
öngörülm
mektedir.
Hüküme
et Politikala
arı, Dış Tica
aret ve Verg
gi Düzenlem
meleri
Covid19 sonrasında ABD‐Çin arasındaki ekon
nomik savaş daha da şiddetlenebilir ve uluslararaası ölçekte
malar gündem
me getirilebiilir. ABD bu salgından een fazla etkillenen ülke
yeni tariifeler ve kürresel anlaşm
olarak kaarşımıza çıkm
maktadır. Çin
n ise pandem
miden tarihssel olarak errken kurtulm
manın vereceği avantajı
kullanabildiği takdird
de küresel ticcaretteki dom
minantlığını aartırabilir ve belki de yeni bir küresel güç haline
niden karıldığğı ve değişimin olağandışıı ölçekte gerççekleşmekte olduğu bu
gelebilir.. Türkiye ise kartların yen
süreçte ekonomide uygulayacağğı mali politikalar ve dış ticaretteki uygulayacağı stratejiler ile küresel
n alacağı payyı artırabilir.
pastadan
nin ihracat ve üretim meerkezlerinden
n biri olan TR
RC1 Bölgesi’n
nin, geliştirilecek iyi bir strateji ile,
Türkiye’n
salgın ssonrası dön
nemde de dünya ihraacat pazarında iyi bir pazar payı elde edebileceği
e
değerlen
ndirilmektediir. TRC1 iş dü
ünyası bu süreçte bölgessel ekonomin
nin negatif ettkilerinin en az hasarla
atlatabilm
mesi adına, ilgili bakanlıklarla istişaarelerde bulunarak Coviid19’la mücaadelede olassı risklerin
azaltılmaası konusund
da destek veerdiğini açıklamıştır. İş ttemsilcileri kkrizin negatif ekonomik etkilerinin
minimizee edilmesi amacıyla iş ve istihdam kaybını önlemek içiin “istihdam
ma devam” çağrısında
bulunmu
uşlardır. Ayrıca Gaziantep
p Sanayi Odaası (GSO), Tü
ürkiye Odalar Borsalar Biirliği (TOBB) tarafından
takibi yapılan ve topllam 13 madd
den oluşan b
bir raporu ilgili mercilere iletmiştir. Bu
u rapor; “Mü
ücbir sebep
ayacak şekild
de genişletilm
mesi, İş dünyyasının kamu
u alacakların
nın teminat
kapsamının tüm sekttörleri kapsa
ak, Kredi Garanti
G
Fonu
u (KGF) tem
minatı veya Türk Eximbank teminatı olarak
kapsamında sayılara
ndirilmesi, ihracatçıya Stok Finansma
an Desteği vverilmesi hakkkında açıkla
anan paketin
n ivedilikle
değerlen
devreye alınması, İşşletmelerin eelektrik ve d
doğalgaz fatura ödemelerinin ertelenmesi, firm
malarımızın
nemde YEKD
DEM ödemeleerinin ötelenm
mesi” konulaarını içermekttedir.
zorluklarrla mücadelee ettiği bu dön
onu ile Kalkkınma Ajanssları ise Covvid19 ile m
mücadelede
Sanayi vve Teknoloji Bakanlığı koordinasyo
uygulanaacak 3 aşamaalı planı devreye almıştır, bunlar;
özüm sunan p
projelerin deesteklenmesi
✔Acil çö
✔Ajans desteklerinee başvuru sürresi 2 ay öteleenmesi
✔Salgının sosyoekon
nomik etkilerrinin iyileştiriilmesidir
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Bu kapsaamda ilk olarrak, 26 Kalkınma Ajansı, Covid19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı p
proje teklif
çağrısınaa çıkmıştır. Proje
P
çağrısın
nın hedefindee Covid19 saalgını ile müccadeleye kattkı sağlayan vve salgının
etkileriniin azaltılmaasına yönelik acil çözzüm sunan projelerin desteklenm
mesi yer aalmaktadır.
Destekleenecek projeler sayesindee virüsün yayyılımının kon
ntrol altına allınması, halkk sağlığı için aacil hazırlık
ve müdaahale çalışmaaları ile salgının ülke ve bölge ekono
omisine negaatif etkilerinin azaltılmasıına yönelik
yenilikçi uygulamalarr geliştirilmessi amaçlanmaktadır.

ölgesi İş Dün
nyasının Deevlet Desteğ
ğine İlişkin B
Beklentilerii
TRC1 Bö
Cumhurb
başkanlığı taarafından, Co
ovid19 salgın
nının ekonom
miye etkileriini en aza in
ndirmek üzeere bir dizi
tedbir vee destek karaarı uygulamaaya alınmıştır. Devletimizzin aldığı bu tedbir ve deestek mekaniizmalarının
TRC1 bölgede en etkkili şekilde uyygulanabilmeesi ve bölge ekonomisi adına istenen
n sonuçların alınmasına
n sektörlerin
n sorunlarının tespit ed
dilmesi, acil ihtiyaç ve
katkı sunmak üzeree; Covid19’daan etkilenen
taleplerin belirlenmeesi amacıyla TRC1 Bölgessi’ndeki (Gazziantep‐Adıyaaman‐Kilis illeri) iş dünyası ve ilgili
plum Kuruluşları (STK)'laarı ile ikili ggörüşmeler yapılmıştır. Firma yetkilileri ve meeslek odası
Sivil Top
temsilcileeri ile yapılan görüşmeleerde Devletin
n alması gereeken tedbirleer kapsamınd
da aşağıdaki hususların
ilave edilmesi gerektiği dile getirilmiştir. Söz kkonusu tedbir ve destekleer:
M
Mücbir
sebep
p kapsamının
n tüm sektörlleri kapsayaccak şekilde genişletilmesii
1.
2.
M
Mücbir
Sebeep Notunun B
Bankalar Tarrafından Dikkkate Alınmassı: Virüsün yayılmasına kkarşı alınan
tedbirlerrin etkisiyle N
Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında
a
tem
merrüde düşşen firmaların
n kredi sicilin
ne “mücbir
sebep” n
notu düşülmesi sağlanacaaktır. Bu nottun bankalarr tarafından d
doğru bir şekilde değerleendirilmesi
ve uygullamaya konm
ması amacıyla, Türkiye Bankalar
B
Birliği’nin konuyyla ilgili bankkalara yönelik bir uyarı
açıklamaası yapmasının faydalı olaacağı düşünü
ülmektedir. Bu
B bağlamdaa, Türkiye Bankalar Birliğii (TBB)’den
konuyla ilgili bir açıklama yapması ve bankalaarı uyarması hususunda ggirişimlerde bulunulmasıının faydalı
olacağını düşünülmektedir
K Çalışma Ödeneğinin şartlarının daha
Kısa
d
da kısalttılarak tüm ssektörlere yayygınlaştırılması
3.
4.
S
Stok
Finansm
manı Desteğ
ğinin Detayla
arının Açıklan
nması: İhraccattaki geçici yavaşlama sürecinde
kapasite kullanım o
oranlarının korunması amacıyla
a
ihracatçıya stok finansmaanı desteği verileceği
mıştır. Stok finansmanı deesteğinin bir an önce dettaylarının aççıklanarak haayata geçirilm
mesi büyük
açıklanm
önem taşşımaktadır.
5.
R
Reeskont
Krredileri Dışın
ndaki Ödemeelere Destekk Sağlanmassı: Önlem p
paketinde yeer alan ve
reeskontt kredilerine uygulanacağğı beyan edilen anaparaa ve faiz ödeemeleri erteelemesinin Exximbank’ın
sağlamış olduğu tüm
m krediler iiçin geçerli olmasının işş dünyası iççin daha büyük fayda ssağlayacağı
ndirilmektediir.
değerlen
6.
Ö
Ödeme
Ertellemelerinin K
Kimya, Plastiik Ayakkabı Gibi Bazı Seektörleri Kapssamaması: P
Perakende,
AVM, d
demir‐çelik, otomotiv, lojistik‐ulaşım, sinema‐‐tiyatro, konaklama, yyiyecek‐içecek, tekstil‐
konfeksiyyon ve etkin
nlik‐organizayyon sektörleri için muhtaasar ve Katm
ma Değer Veergisi (KDV) ttevkifatı ile
Sosyal G
Güvenlik Kuru
umu (SGK) p
primlerinin Nisan,
N
Mayıs ve Haziran ödemelerinin 6’şar ay ertelenmesi
kararına kimya, plastik ve ayakkabı sektörlerin
nin eklenmessi fayda sağlaayacaktır.
C
Covid19
hasttalığının messlek hastalığı sayılmaması
7.
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8.
E
Elektrik,
Doğ
ğal Gaz ve Su
u Faturalarının Ödenmesiinde Yaşanan
n Sorunlar: Elektrik,
E
doğaalgaz ve su
harcamaalarına ait ö
ödemelerin belirli bir ssüre ertelenmesi firma sahiplerine ve bireylerre kolaylık
sağlayacaktır.
İ Dünyası ka
İş
amu alacakla
arının temina
at kapsamınd
da sayılması: KGF teminaatı veya Türkk Eximbank
9.
teminatı olarak değerlendirilmesii.
İ
İhracatçıya
sstok finansm
man desteğii verilmesi h
hakkında açııklanan paketin ivediliklle devreye
10.
alınması
11.
L
Leasing
kapssamında günü gelen kredii ödemelerinin ötelenmessi
12.
U
Uçak
bilet ve kargo fiya
atlarının makkul bir seviyeeye çekilmessi: Uçak karggo fiyatlarınd
da yaklaşık
%300 oraanında zam yyapıldı, bu du
urum firmalaarı olumsuz eetkilemektedir.
13.
H
Hava
taşımaccılığında oldu
uğu gibi KDV
V oranlarının karayolu
k
taşıımacılığında da düşürülm
mesi
14.
T
Tüm
liman ücretlerinde indirimlerin
n uygulanma
ası: Transit rejime
r
konu
u konteynırlaarın ardiye
tutarları ve transit yyük taşıyan araçların fuzzuli işgaliye ücretlerinde indirimlerin
n uygulanmaası (Mersin
Limanı'nda olduğu gibi)
T
Ticari
araçlarrın Motorlu TTaşıtlar Vergisi(MTV) 202
20 için kaldırıılması,
15.
16.
T
Ticaret
Baka
anlığı tarafın
ndan sermayye şirketlerin
ne kar payı dağıtımına getirilen kısııtlamaların
kaldırılm
ması,
17.
F
Firmaların
zo
orluklarla mü
ücadele ettiğii bu dönemde YEKDEM ödemelerinin ötelenmesi,
18.
İ
İşyerini
kapaayan küçük eesnafın Mücb
bir Sebep dö
önemine ait elektrik, doğ
ğalgaz, kira ve
v bağ kur
primlerin
nin karşılanm
ması
19.
E
Esnaf
ve taciirlere yönelikk faizsiz/düşü
ük faizli işletm
me kredileriniin temin edilm
mesi
20.
G kazanıp
Gün
p gün harcayyan yevmiye ile geçinen ve düzenli geliri
g
bulunm
mayanlara ayylık mutfak
harçlığı vverilmesi
21.
T
Tekelleşme
vve karaborsaccılığın önlenm
mesi için etkiili yaptırımlarr uygulanma
ası
urbaşkanlığı tarafından 1
18 Mart 202
20 tarihinde Covid19 salggınının iş dünyasındaki
Bu bağlaamda Cumhu
etkilerinii azaltmak iççin Ekonomikk İstikrar Kallkanı Paketi açıklanmıştırr. Bu kapsam
mda KDV tevvkifatı, SGK
primleri, konaklama vergisi ödem
meleri, nakit akışı bozulaan firmalara kredi ödeme, KOBİ’lere likidite ve
ölgesel kriz
teminat, ihracatçı firrmalara stok teminatı, kıssa çalışma ödeneği (geneel ekonomik,, sektörel, bö
deki haftalıkk çalışma sürrelerinin geççici olarak en
n az üçte birr oranında
veya zorrlayıcı sebeplerle işyerind
azaltılma
ası veya süreeklilik koşulu
u aranmaksıızın işyerindee faaliyetin tamamen
t
veeya kısmen en
e az dört
hafta sü
üreyle durdu
urulması halllerinde, işyerrinde üç ayıı aşmamak üzere sigorttalılara çalışamadıkları
dönem için
i
gelir deesteği sağlayyan bir uygu
ulama)15 asggari ücret deesteği gibi kkonularda işş hayatının
destekleneceği belirttilmiştir. Bu bağlamda aççıklanan ekon
nomik pakettler ve halihaazırda alınan ekonomik
16
mıştır. (kaynaak: TOBB)
tedbirlerrin detayı aşaağıda sıralanm

15
16

https://w
www.iskur.gov..tr/isveren/kisa‐calisma‐odeneegi/genel‐bilgileer/
https://ttobb.org.tr/Sayyfalar/202003233‐covid‐destegi.php
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(23 Martt 2020 itibarriyle)
 Peraakende, AVM
M, Demir Çeelik, Otomottiv, Lojistik‐ Ulaşım, Sineema, Tiyatro
o, Konaklamaa, Yiyecek‐
İçecek, Tekstil
T
Konffeksiyon ve Etkinlik ‐ O
Organizayon sektörleri için Nisan, M
Mayıs ve Haaziran’daki
Muhtasaar, KDV, SGK ödemeleri 6’’şar ay erteleenecek
 KGFF desteği 25 milyar liradaan 50 milyar liraya çıkartıılacak, böylece 350 milyaar TL’nin üzeerinde ilave
kefalet liimiti sağlanaacak. Kullandırımlarda likidite ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ'leere öncelik
verilecekk.
 Kovid‐19 salgınıyyla ilgili tedb
birlerden etkkilendiği için nakit akışı b
bozulan firmaaların kredi aanapara ve
faiz ödem
meleri asgari 3 ay öteleneecek ve ilave finansman desteği
d
sağlanacak.
 Kam
mu bankaları ve bazı özel bankalar tarafından vadeesi gelen çek, maaş, kredi, dönem son
nu faizi gibi
ödemeleer için ilave kredi limiti tah
hsis edilecekk.
 İhraacatçıya stok finansmanı d
desteği verileecek.
 Reeskont kredissi geri ödemeelerine 90 gü
üne kadar vaade uzatımı ssağlanacak, yyeni kullanım
mlara 12 ay
ek taahh
hüt kapama süresi verileecek, kredi kullanım süreeleri 240 gün
ne ve uzun vvadeliler için
n 720 güne
çıkarılacaak.
 KOSSGEB’in 30 Haaziran’a tahaakkuk edecekk alacakları 2
2021 yılına errtelenecek.
 Çalıştırılamayan personelin brüt maaşının %60’ına kkadarının İşsizlik Fonu’ndan alınmasın
nı sağlayan
Kısa Çalışşma Ödeneği süreci kolayylaştırılacak vve hızlandırılacak.
 Bu dönemde çalışılamayan mesainin ttelafisi için tanınan telaafi çalışma süresi
s
2 ayd
dan 4 aya
çıkartılaccak.
 Esneek ve uzaktan çalışma mo
odelleri dahaa etkin hale ggetirilecek.
 İcra ve iflas takip
pleri 30 Nisan
n'a kadar durdurulacak.
 Nisaan, Mayıs vee Haziran aylarında temeerrüde düşen firmaların kredi siciline 'mücbir seebep' notu
düşüleceek.
 Kon
naklama verggisi Kasım ayına kadar uyggulanmayacaak.
 Otel kiralamalarrına ilişkin irttifak hakkı b
bedelleri ve h
hasılat payı ö
ödemeleri Nisan, Mayıs vve Haziran
ayları için
n 6 ay süreyle erteleneceek.
 Havvayolu yolcu taşımacılığın
t
da KDV oran
nı 30.06.2020
0 tarihine kad
dar % 1’e indirilecek
 Faalliyetleri zoru
unlu olarak durdurulan iş yerleri için kamu iidarelerince kira bedeli tahakkuk
ettirilmeeyecek.
 Teknoparklardakki kuluçka firrmalarından ve
v ticari işlettmelerden 2 ay süreyle kira alınmayaccak.
 Geri kazanım payı (GEKAP) b
beyannameleeri altı ayda b
bir verilecek.
 Kapıkule Sınır K
Kapısı’nda (ö
öncesinde Habur’da başşlatılmıştı) taampon bölgeede şoför, dorse
d
veya
konteyneer değişimi b
başlatıldı. Uyggulama İpsala ve Hamzab
beyli kapıların
na da yaygınlaştırılacak.
(24 Martt 2020 itibarriyle)
 Marrt ayı KDV ve BA/BS beyannameleri vee ödemeleri 1 ay ertelend
di.
 Marrt, Nisan, Maayıs aylarına ilişkin 6 aylık Muhtasar vve KDV ertellemeleri, tüm
m şahıs işletm
melerini ve
bazı ilavee sektörleri ((Mobilya, Maadencilik, İnşşaat, Endüstrriyel Mutfak,, Araç Kiralam
ma, Matbaaccılık, Sağlık
Hizmetleeri) de kapsayyacak şekildee genişletildi.
 Otopark Yönetm
meliği’nin yürrürlük tarihi 3
30 Haziran’a ertelendi.
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(25 Martt 2020 itibarriyle)
 Kam
mu bankaları öncülüğünde “İş’e Devam Kredi Dessteği” açıklan
ndı. 6 ay anaapara ve faiz ödemesiz,
toplam 36
3 ay vadeli vve yıllık %7,5 faiz oranlı krredi başvuruları 26 Mart 2020 tarihi ittibariyle başlayacak
 Kısaa Çalışma Ödeneği’nden yyararlanma şartları
ş
iyileşttirildi. 600 gü
ün sigorta prrimi şartı 450
0 güne, son
120 günllük prim ödeme şartı 60 ggüne indirildii
 1M
Mart 2020 ilee 30 Haziran 2020’ye kadar işyeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin
feshi ve tahliye
t
sebeb
bi oluşturmayacak
 Turiizm sektörün
nde 1 Nisan 2020 tarihi ile 30 Haziraan 2020 tarih
hi arasında kkamuya ödenecek tüm
kira, hasılat, ecrimisill ödemeleri 6 ay ertelend
di
 Kon
naklama Verggisi, 1 Ocak 2021 tarihine ertelendi
 24 M
Mart 2020 öncesine ait ödenmeyen
ö
kkredi/çek/senet/kredi kartı borçları, 3
31 Aralık 202
20 tarihine
kadar öd
denir veya yeeniden yapılandırılırsa, siccile işlenmeyeecek
 Telaafi çalışma sü
üresi 2 aydan
n 4 aya çıkartıldı
(26 Martt 2020 itibarriyle)
 Kısaa Çalışma Ödeeneği başvurrusu için istenen belge sayısı 10’dan 2
2’ye düşürüld
dü
 Mikkro ve küçük ölçekli işletm
meler için geeçerli olan “TTicari Alacak Sigortası” kapsamında o
orta ölçekli
(cirosu 1
125 Milyon TLL’ye kadar olan) işletmeleer de dahil ed
dildi
 Tarım ve Orman
n Bakanlığı, 27 Mart itibarriyle yaklaşık 1.9 Milyar TTL’lik destekleeme ödemessi yapacak
 Tarım ve Orman
n Bakanlığı ö
öncülüğünde geleneksel hayvansal
h
ürretim yapan işletmeler iççin 100 bin
TL’ye kad
dar, bitkisel ü
üretim yapan
n işletmeler için 50 bin TLL’ye kadar faiizsiz kredi verilecek
(27 Martt 2020 itibarriyle)
 Haziran ayında Oda ve Borrsalara ödenmesi gerekeen yıllık üyelik ve munzaam aidatları,, “gecikme
zammı” ve
v “faiz” tahaakkuk ettirilm
meksizin Ekim
m 2020 tarihine ertelendii.
 İşlettmelerin çeklerini ödeyeb
bilmeleri için
n, tüm sektörrlerde Kredi Garanti Fonu
u destekli 3 aay anapara
ve faiz öd
demesiz “Çek Ödeme Destek Kredisi”” 30 Mart 202
20’de uygulaamaya alınacaak.
 Kam
mu bankaları tarafından açıklanan “İşe Devam Kredi Destteği” yanınd
da özel bankaların da
katılabileeceği %9,5 faaizli, 3 ay öd
demesiz 12 ay vadeli “Ekonomik İstiikrar Kalkanıı Kredi Desteeği” paketi
Türkiye Bankalar Birliği tarafınd
dan açıkland
dı. Bu kredi paketine baaşvurular 30
0 Mart 2020
0’de kabul
edilmeyee başlanacakk.
(30 Martt 2020 itibarriyle)
 Mevvsimlik tarım
m işçilerinin salgın hastaalığa karşı b
barınma ve çalışma
ç
koşu
ullarının süreekli olarak
kontrol eedilmesi, tarıım arazilerine ulaşım koşullarının iyileeştirilmesi vee tarım ürünllerinin pazara ulaşımını
kolaylaşttıracak tedbirlerin alınmaasına yönelik düzenleme yapıldı
y
 Tarım Kredi Kooperatifleri’n
ne Nisan ve Mayıs’ta öd
denmesi gerreken krediler, faizsiz olarak 2 ay
süreyle eertelendi
 Banka şubelerin
nin kredi uygulamalarındaan kaynaklı ssorunların ileetilmesi için BDDK
B
nezdin
nde şikayet
hattı oluşturuldu
 Kred
di Garanti Fo
onu’nun kefalet kapasitessi 500 milyar TL’ye çıkarıld
dı, ayrıca 31..12.2020 tarihine kadar
kullandırrılacak kredilerde, “vergi borcu yokturr” ve “SGK prrim borcu yo
oktur” belgeleeri aranmayaacak
25

 11 Mart
M
2020 tarihi itibariyyle, ticari taşımacılık yapaan firmaların
n yetki belgeelerinde kayııtlı olan ve
muayenee süreleri geeçen araçlarrın (tır, kam
myon, kamyo
onet vb.) yettki belgelerinden düşüm
m işlemleri
ertelendi
 Geliir İdaresi Baaşkanlığı inteeraktif vergi dairesi inteernet adresin
nde, “mücbiir sebep durum sorgu
ekranı” açıldı, işlletmeler in
nternet üzeerinden “m
mücbir seb
bep” hüküm
mlerinden faydalanıp
faydalanamayacaklarrını sorgulayaabilecek
(02 Nisa
an 2020 itiba
ariyle)
 Merrsin Limanı’nda ardiye üccretleri düşürrüldü
 Kam
mu kurumlarrı tarafından
n gerçekleşttirilen ihaleler için, Covvid19 salgın
nı nedeniyle sözleşme
şartlarının yerine geetirilememessi halinde, ““süre uzatım
mı verilmesi” veya “sözleeşmenin feshedilmesi”
mümkün
n hale geldi
(03 Nisa
an 2020 itiba
ariyle)
 Taşıımacılığın hıızlandırılması ve hamm
madde tedarikinin aksam
maması amaacıyla Sağlıkk Bakanlığı
tarafındaan “Kapıkule Gümrük Kap
pısına” hızlı tanı
t
PCR testti yapan mob
bil laboratuvvar kurulmasına ve hızlı
tanı Koviid‐19 testi yaapılmasına on
nay verildi,
 Turiizm sektörün
nde, iş sözleeşmeleri askııda olan çalıışanlardan N
Nisan ayında sigortalı girrişi yapılan
işçiler “kısa çalışma ö
ödeneği” kap
psamına alınd
dı
 Kısaa çalışma ödeneği kapsamında olan çalışanın kıssa çalışma üccreti ile net maaşı arasındaki farkı
ödemek isteyen işverrenler, SGK b
bildirimini “0 gün” yaparaak aradaki farrkı sorun olm
madan ödeyebilecek
 Kısaa çalışma kaapsamında b
bulunan işyerlerinde çalışmasını sürd
düren çalışaanlar için, assgari ücret
desteği ö
ödenmeye deevam edecekk
 Muaayene süresi gelen tüm araçlar için arraç muayene süreleri için 3 ay ertelendi
(06 Nisa
an 2020 itiba
ariyle)
 Pandemi hastanesi olarak ilaan edilen özeel hastaneleree, SGK tarafın
ndan ödeneccek tutarlar yükseltildi
y
 SGK
K ve Muhtasaar beyannameleri birleştirrmesi, 1 Tem
mmuz 2020’yee ertelendi
 Tarım ve Orman
n Bakanlığı taarafından 21 ilde “Bitkiseel Üretimin G
Geliştirilmesi”” programı kaapsamında
tohum hibe desteği açıklandı
a
(07 Nisa
an 2020 itiba
ariyle)
 Egzo
oz gazı emisyyon ölçüm işllemleri, üç ayy süreyle erteelendi
 KOSSGEB’in kred
di destek programları kapsamında
k
bankalardan kredi kullanan işletm
melerin 30
Haziran’aa kadar olan borçları, 3 ayy süreyle faizzsiz olarak errtelendi
(20 Nisa
an 2020 itiba
ariyle)



Exim
mbank kredileeri için Kredi Garanti Fonu
u kefaleti kullanılabilecekk
Kısa çalışma öden
neği başvuru
uları için uygu
unluk tespitin
nin tamamlanması beklenmeksizin, işşverenlerin
beyaanı doğrultussunda, kısa çaalışma ödemesi gerçekleşştirilecek
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İşverren tarafındaan ücretsiz izzine ayrılan çalışanlar ilee 15 Mart 20
020 tarihindeen sonra iş ssözleşmesi
sonaa erdirilen an
ncak işsizlik ssigortasından
n yararlanam
mayanlara 3 ay süreyle günlük 39,24 TL ödeme
yapıllacak
Send
dikalar ve top
plu iş sözleşm
mesi kanunu kapsamında yürütülen yeetki ve toplu sözleşme prrosedürleri
3 ay süreyle uzatılacak
Yeni koronavirüs (COVID‐19) salgını ile ilgili zorlayıcı seebepler kapssamında;
o Devlete ait ormanlarrda ve mesire yerlerindee, orman iziinleri ile bun
nlardan tahssil edilecek
bedeller,, başvuru şarrtı aranmaksıızın 3 ay erteelenecek
o Hazine taaşınmazlarına ilişkin sözleeşmeye istinaaden ödenm
mesi gereken bedeller ile eecrimisiller
3 ay erteelenebilecek
o Milli parrklarda yapıılan kiralamalardan tah
hsil edilmesi gereken b
bedeller başvuru şartı
aranmakksızın 3 ay erttelenecek
Faaliiyetleri durd
durulan veyaa faaliyette b
bulunmayan işletmelerin
n yıllık ilan ve
v reklam vvergileri ile
çevree temizlik vergilerinin faaaliyette bulun
nmayan döneemlere isabeet eden kısmı alınmayacak
Faaliiyetleri durd
durulan veyya faaliyettee bulunmayyan işletmelerin su gid
derleri 3 aay süreyle
ertellenebilecek
Lisan
nslı depoların
n 2020 yılı içinde
i
geçerrlilik süresi dolacak
d
olan lisansların ggeçerlilik süresi bir yıl
uzatılacak
Tüm gemi, deniz araçları, gem
mi adamları ve
v şirketlerin belgeleri 3 aay süreyle uzzatılacak
Deniizde Can ve Mal Korumaa Hakkında K
Kanun kapsamında yapılaacak denetleemeler 1 Ağu
ustos 2020
tarih
hine kadar ertelenecek
30 N
Nisan 2020 günü sonuna kadar verilm
mesi gereken
n 2019 hesap
p dönemine ait “Kurumlar Vergisi”
beyaannameleriniin verilme sü
üreleri ile bu
u beyannam
meler üzerinee tahakkuk eden
e
vergilerin ödeme
süreleri, 1 Haziraan 2020 gün ssonuna kadar uzatıldı
Seyaahat Acentalaarı Birliği’ne ö
ödenen yıllıkk aidat, 2020 yılında alınm
mayacak
Her türlü iş sözleşmesi 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren üç ay süreyle İş
İ Kanunu’nu
un 25 inci
maddesinin birin
nci fıkrasının
n iki numaralı bendinde belirtilen seebepler dışın
nda işveren tarafından
fesheedilemeyeceek
Serm
maye şirketlerinde 30 Eylü
ül 2020 tarih
hine kadar 20
019 yılı net dönem kârının
n yalnızca yü
üzde 25’ine
kadaarının dağıtım
mına karar veerilebilecek. B
Bu kapsamdaa;
o Geçmiş yıl
y karları ve sserbest yedeek akçeler dağğıtıma konu edilemeyeceek.
o Madde kkapsamına ggiren sermayye şirketlerine ilişkin istissnalar ile uygulamaya daair usul ve
esasları b
belirlemeye TTicaret Bakan
nlığı yetkili olacak
Üretici, tedarikçii ve peraken
nde işletmeler tarafından satış fiyattında fahiş artış
a
yapılam
mayacak ve
serbest rekabeti bozucu faaaliyetler ilee tüketicinin mallara ullaşmasını en
ngelleyici faaliyetlerde
bulunulamayacakk. Bu kapsam
mda;
o Yukarıdaki hususlara yönelik düzeenlemeler yaapmak, gerektiğinde den
netim ve inceelemelerde
bulunaraak idari para cezası uygulamak üzere 13 üyeden oluşan
o
“Hakssız Fiyat Değeerlendirme
Kurulu” o
oluşturulacakk
o Kurul üyeeleri içerisind
de “Türkiye Odalar
O
ve Borsalar Birliği”” temsilcisi de yer alacak
17 N
Nisan 2020 ttarihinden ittibaren, 3 ayylık süreyi geeçmemek üzzere, işveren
n işçiyi tamaamen veya
kısm
men ücretsiz izine ayırabilecek, bu du
urum işçiye h
haklı nedenee dayanarak sözleşmeyi ffesih hakkı
verm
meyecek
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Bu tedb
birlere ilave olarak kısa çalışma öd
deneğinden yararlanamaayan veya ücretsiz iznee çıkarılan
çalışanlara devlet tarrafından 3 ayy süreyle aylık 1170 lira m
maaş desteği sağlanacağı bildirilmiştir. Özellikle
mmadde ile çalışan, stokk devir hızı düşük
d
ve naakit akış süreeçleri yavaşlaayan firmaların önemli
ithal ham
ölçüde likidite destteğine ihtiyyacı bulunm
maktadır. Bu
u kapsamda Covid19’la mücadele tedbirleri
nda yeni bir teklif hazırlaanmıştır. Teklifte işten çıkkarmalar 3 ayy süreyle yassaklanmaktadır. Teklife
kapsamın
göre Cum
mhurbaşkanı, işverenlerin
n fesih yasağğını 6 aya kad
dar uzatabilm
mektedir. Fessih yasağı olaan işveren,
işçileri ücretsiz izne çıkarabilecek
ç
k, ücretsiz izn
ne çıkarılan işçilere işsizlik sigortası ffonundan günlük 39.24
Mart’tan sonra işten çıkaarılan ve yasaal olarak işsiizlik maaşı allamayanlara da günlük
TL ödeneecektir. 15 M
39.24 TLL ödenecektir. Bu düzen
nlemeleri içeeren yasa teeklifi taslağın
nın, görüş almak üzere iş dünyası
örgütleriine sunulduğğu öğrenilmişştir.
Gaziantep Valiliğinden yap
pılan açıklam
maya göre; Gaziantep'te, işyerindeki çalışma
ç
sürelerini geçici
Ayrıca, G
olarak üççte bir oranında azaltan veya işyerinde faaliyetin
ni tamamen ya
y da kısmen
n en az 4 haffta süreyle
durduran
n işyerleri kısa çalışma ö
ödeneğinden faydalanacaak olup, konu
uyla ilgili top
plam müracaaat sayısı 4
bin 358’i bulmuştur. "Ekonomik İstikrar Kalkkanı” ile Gaziantep’te, 2. Faz yardım kapsamındaa yapılacak
mdan toplam
mda 68 bin vvatandaşımız faydalanacaaktır. Yardımllar,2. faz sossyal yardım
1000 TL sosyal yardım
1.fazda dağıtılan 1.000 TLL'den faydalanmamış, kişiilere evlerind
de teslim edilmektedir.17
alan ve 1
umlardan alın
nan görüşlerr çerçevesind
de hazırlanan ve yukarıd
da sıralanan ekonomik
İlgili/ilişkkili tüm kuru
tedbirlerr son olarak 16/4/2020 ttarihli itibariyyle de “Yeni Koronavirüss (Covid19) Salgınının
S
Eko
onomik Ve
Sosyal Hayata
H
Etkileerinin Azaltılm
ması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişşiklik Yapılm
masına Dair
Kanun” aadıyla yasalaşşarak yürürlü
üğe girmiştir.

Fırsat A
Alanları
Yeni İş F
Fırsatları ve
e İstihdam A
Alanları
Tüm dün
nyada etkili olan Covid1
19 salgını ku
urumları ve çalışanları o
olduğu kadarr iş yapma b
biçimlerini,
müşteri ilişkilerini vee tedarik zinccirlerini de deerinden etkilemektedir. M
Mevcut konjo
onktürde birrçok sektör
n ekonomik faaliyet alan
nlarında ise
ekonomiik darboğazlaa karşı karşıyya kalırken kkriz döneminde öne çıkan
yeni iş fıırsatları doğm
maktadır. Nittekim evde geçirilen
g
sürenin artması ile tüketim alışkanlıklarrı değişime
uğramış özellikle m
market, gıda, medikal m
malzemeler, kozmetik vee kırtasiye gibi alanlard
da yapılan
harcamaalar artmıştır..
önemi onlinee hizmetler vve e‐ticaret bağlamında yeni çözümlere, ürün vee uygulamalara olanak
Salgın dö
tanımakttadır. Örneğiin evden çıkmadan markket ihtiyacınıı karşılamak isteyen insaanlar çeşitli p
platformlar
üzerindeen çevrim içi alışveriş yaapmakta, on
nline alışveriş sistemlerin
ni deneyimleeyen insan ssayısı hızla
artmaktaadır. Evde kkalma süresinin artmasıyla online spor hizmettleri, online dil kursları ve diğer
eğitimlerre olan taleb
bin artması beklenmekte olup bu talep ekonom
mik durgunlu
uktan payını alan spor
17

Gazianttep Valiliği; htttps://twitter.coom/gantepvaliliggi/status/125299992066185093314
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salonları, dil kursları ve eğitim kuruluşları için alternatif iş olanağı yaraatabilir. Salgın
n dönemindee kazanılan
a
alışkkanlıklarının salgın sonrassı dönemde de
d devam ettmesi öngörü
ülmektedir.
online hiizmet alma, alışveriş
Bu değişimin işletmelerin online h
hizmet kanallarını geliştirrmeye itmesii beklenmekttedir.
nmektedir.
E‐ticaret altyapısı vee deneyimi olan firmaların salgın döneminde avantaj elde ettiği bilin
olarak değişmesi halinde online hizzmetlere olaan talep salgın öncesi
Tüketim alışkanlıklarrının kalıcı o
oluşturan yazılım, interneet altyapısı
döneme göre nispeteen artmış olaacak, bu tür hizmetlerin omurgasını o
os vb.) olan ttalebin de arrtmasıyla bu alanda yeni uygulamalarr ve çözüm
ve bankaacılık araçlarına (sanal po
alternatifleri doğacakktır. İşyerlerrinde, kamussal alanlardaa ve evlerde hijyenik koşşulların iyileştirilmesine
oluşan talep,, hijyen ve sanitasyon
s
m
malzemeleri, ilaçlama uyggulamaları ko
onusunda yeeni iş fırsat
yönelik o
oluşturm
maktadır. Yine yaşanan krizin
k
insan ssağlığıyla do
oğrudan ilişkili olması vee artan geleccek kaygısı
sebebiylee kişi ve kuru
umların özel sağlık sigortaası, hayat sigortası gibi taaleplerinde arrtış beklenmektedir.
d
etkkileyerek bir kriz ortamı doğurmuş,
Salgının neden olduğğu ani ve kesskin değişim ekonomiyi doğrudan
nda kırılganlık durumlarını görmeleriine olanak taanımıştır. Saalgın krizini
işletmeleerin olası birr kriz karşısın
tecrübe etmekte olaan işletmelerin salgın so
onrası dönem
mde bu krizz dönemlerin
ne olan dayaanıklılık ve
onel esneklikklerini artırm
mak istemesi beklenmekttedir. Bu durumun iş sü
ürekliliği, krizz yönetimi,
operasyo
kurumsaal yönetim ve uzaktan çalışma yönteemleri gibi aalanlarda danışmanlık hiizmetlerine olan
o
talebi
artırması öngörülmektedir.
En hızlı aaksiyon alabiilen ve çalışaanlarının uzakktan çalışmasına olanak ssağlayan şirkketlerin, önceeki yıllarda
buna imkkân tanıyabilecek teknolo
ojik altyapıyıı kurmuş olan, uzaktan çaalışmayı bir opsiyon
o
olarak tecrübe
edinmiş şirketler oldu
uğu görülmü
üştür. Yaşanaan salgın ile d
değişen iş yaapış biçimlerii günlük iş haayatının bir
olan seyahattlerin ve topllantıların geleceğini sorgulatırken, ku
urumların uzaktan çalışm
ma, müşteri
parçası o
ilişkilerin
nin online platformlar üzzerinden yürrütülmesi gib
bi yeni olanaakları deneyiimlemesini sağlamıştır.
s
Uzaktan çalışma konusunda arttan talep, ssöz konusu altyapıların kurulması aalanında hizm
met veren
y
iş fırsattları yaratmaaktadır. Bu
(yazılım//sistem mühendisliği, dijjital hizmet ürünleri) firmalar için yeni
alanda d
dünyada sıklıkla kullanılan
n uzaktan ileetişim araçlarını (Zoom, SSkype, Micro
osoft Teams vb.) ikame
edebilecek alternatif yerli yazılım geliştirilme yatırımları deesteklenmelidir.

Yenilikççi Ürünler, Alternatif T
Teknolojile
er
Covid19 salgını ile dünya genelin
nde “evde kaal” çağrıları yapılmasıyla toplum gen
nelinde ihtiyaaç duyulan
birçok hizmet onlinee olarak veriilmeye başlaanmıştır. Özeellikle markeet alışverişi, yyeme içme hizmetleri,
noktasında
ödemeleer gibi alanlarda artan e‐ticaret faaaliyetleri şiirketleri online tabanlı hizmetler n
yatırımlaarını artırmayya yöneltmektedir. Hiç olmadığı
o
kadaar artan online hizmetlerr talebi, kır‐kkent ayrımı
gözetmeeden yenilikççi girişimler için
i
fırsat alaanları yaratm
maktadır. Sallgın dönemi,, söz konusu
u alanlarda
hizmet vveren işletmeelerin mevcu
ut online sip
pariş sistemleerine/sitelerine entegrassyonunun arrtırılmasına
olanak taanımaktadır.
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Temastan kaçınmak için
i sosyal mesafenin
m
korrunması ve h
hijyen kaygılaarı, salgınla mücadelede
m
kkilit öneme
medikal, kozm
metik ve hijyyen alanındaa birçok yen
nilikçi ürün vve uygulamaa piyasaya
sahiptir. Özellikle m
sunulmaktadır. Salgıınla mücadeelenin etkinliğini artırmaanın yanı sırra bu alanlaarda faaliyett gösteren
mli pazarlar o
oluşmuştur. YYerli teknolo
oji ile üretilen medikal vaantilatör, yoğun bakım
işletmeleer için önem
hastalarına ilaç servisi yapan ro
obot‐sehpa, elektronik
e
siistemle çalışan para/atm
m dezenfektee cihazları,
ok yenilikçi ürün ilk kezz kullanılmayya başlanmışştır. Salgın
taşınabilir cilt sanitaasyon cihazlaarı gibi birço
k
ve hızlı tanı sistemleri, Covid19
9’un teşhisinee yönelik yen
nilikçi ürün
dönemi yyapay zekâ ttabanlı tanı kitleri
ve uygulamaların yaaratılmasına fırsat tanım
maktadır. Ötee yandan salgın dönemi tüm inovattif medikal
i
yeni çalıışma alanları sunmaktadır. İçinde bu
ulunulan yeni koşullara u
uyum sağlam
ma dönemi,
ürünler için
özellikle online tekn
nolojiler, medikal ürünleer, lojistik gibi alanlarda yeni ürün vve alternatiff çözümler
t çalışmalaarda gözlemllenen ilerlem
menin salgın
n sonrası dönemde de
yaratma olanağı sağğlarken bu tür
önemini koruması beeklenmektedir.

D
U
Uyumlu
Sek
ktörler
Dijital Dönüşüme
Salgın sü
ürecinin dünyya genelindee en olumlu etkisi “dijitaalleşme” süreeçlerinin hızlanması olmaaktadır. Bu
süreç ticcari faaliyet ggösteren birççok işletmeyyi “online” hiizmetler konusunda adım
m atmaya veeya mevcut
hizmetleerini geliştirm
meye zorlam
maktadır. Bu durum bilgii‐iletişim tekknolojileri, in
nternet altyaapısı, siber
güvenlik gibi konulara verilen önemi artırmakta, “dijital dönüşüm” bağlamında beklenendeen hızlı bir
nımaktadır. Mevcut durrum son yıllaarda devlet politikaları
p
baağlamında ön sıralarda
gelişmeyye olanak tan
yer alan dijital dönü
üşümün önem
mini bir kez daha kanıtlaamış, kamu kurumları vee özel sektörr nezdinde
önüşüm uygu
ulamaları kon
nusunda atılaan adımların hızlandırılmaası gerektiği ortaya
o
çıkmışştır.
dijital dö
nda, insan h
hayatında bü
üyük bir yer tutan dijitaal teknolojileer yaşanan
İçinde bulunulan tekknoloji çağın
b
önem
mini giderek artırmaktadır. Salgınla m
mücadelede Uzakdoğu üllkelerinde ku
ullanılmaya
salgınla birlikte
başlanan
n dijital takip
p sistemine benzer
b
bir uyygulama olan
n “hayat evee sığar” uygu
ulaması Sağlık Bakanlığı
tarafındaan kullanılan dijital uygulamalara iyi b
bir örnek teşşkil etmekted
dir. Günlük yaşamın içerissinde daha
fazla yerr tutmaya baaşlayan dijitaal platformlaar alışveriş, toplantılar, d
dijital gazete ve kitaplar, konserler,
müze geezintileri, eğiitim ve sporr olanakları gibi birçok hizmeti
h
ev o
ortamına ulaaştırmakta evde kalma
süresinin
n arttığı bu zo
orlu dönemd
de kritik rol üstlenmekted
dir.
ölge’sinde yeer alan girişşimler dijital uygulamalaar noktasında fırsatlar sunan
s
salgın dönemini
TRC1 Bö
avantaja çevirip ürün/hizmetleriyle farklılaşaarak önemli bir rekabet avantajına sahip olabilir. Bölgede
v yenilikçi
faaliyet ggösteren teknokentlerde,, salgın döneeminde öne ççıkan konularrda yeni fikirrler, ürünler ve
uygulamalar geliştirilmesinin teeşvik edilmeesi, salgın so
onrası döneem için ortaaya çıkacak fırsatların
ması konusu
unda önem arz etmekktedir. Buna ilişkin kam
mu kurumlaarı tarafındaan politika
yakalanm
geliştirilm
mesi ve özel destek mekkanizmaları tasarlanması faydalı olacaaktır. Geleceeğin ticaret şekli
ş
olarak
öngörüleen dijital ticaaret önümüzd
deki süreçte daha çok gü
ündeme geleecek, birçok ssektörde gideerek önem
kazanacaaktır.
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Özet Bu
ulgular
Genel Ek
konomik Bu
ulgular

C
Covid19
salggınının küressel ölçekte ssosyal yaşam
mdan ticaretee, sağlıktan eğitime birççok alanda
olumsuz etki ve sonu
uçları olmuştu
ur.

S
Salgının
önüne geçebilmek adına tüm
m dünyada genel geçer ö
önlem olarak benimsenen
n “Covid19
sosyal izzolasyonu" ayynı zamandaa ‐yeryüzünd
de şimdiye d
dek alınmış een büyük kittlesel tedbir‐‐ olarak da
nabilir. Milyaarlarca insanın maruz kaldığı bu durumun ekonomik,
e
toplumsal vee çevresel
tanımlan
sonuçlarrının oldukça yoğun ve kıssmen de kalıccı olabileceği öngörülmekktedir.
K
Küresel
piyassalar dalgalanırken, küresel tedarik ziincirleri kopm
makta, birçok sektörde arz ve talep

ilişkilerin
nde bozulmalar yaşanmakktadır, ekono
omik veriler rresesyon sinyyalleri vermeektedir.

K
Küresel
ekon
nomideki durrgunluk sürecci, pandemiyye münhasır koşulları
k
ned
deniyle yapısaal anlamda
önceki reesesyon döneemlerinden aayrışmaktadıır.

B süreçte h
Bu
hiç şüphesiz kküresel ölçekkte ekonomiler küçülecek, bazı sektö
örler yok olaccak bazıları
ise farklı sektörlere eevrilecektir. B
Bunun yanı sııra yeni iş fırssatları kendin
ne yaşam alaanı bulabileceektir.
U
Uluslararası
ekonomik vee sosyal hayyatı düzenleyyen sistemler ve mevcut düzenin işleevselliğinin

sorgulanması beklen
nmektedir. D
Devletler, ulu
uslararası kurruluşlar, ulusslararası şirkketler, medyaa, bireyler,
yani herkkesi kapsayan sistemlerde köklü değişşiklikler gerçeekleştirilmessi olasıdır.

U
Ulusal
ve ulu
uslararası dü
üzeyde yeni rregülasyonların geliştirilm
mesi kaçınılm
maz görünmeektedir. Bu
düzenlem
melerde topllum sağlığı, toplum
t
güveenliği ve birey özgürlüğü kavramları aarasında den
nge unsuru
gözetilmesi gerekmektedir.
H
Henüz
‐bir işşletmenin en
n fazla ne kaadar kar eldee edebileceğğinin ‐ yada n
ne kadar doğğayı tahrip

edebileceğinin üst ssınırı koyulm
mamış olsa d
da, yakın gellecekte tüm üretim ve tüketim süreçleri yeni
kurallaraa bağlanabilirr.

R
Resesyondan
n çıkış süreciinde ülkelerin alacağı ulu
usal önlemleerin yanı sıra,, küresel çap
pta parasal
sisteme yyönelik yeni düzenlemeleer de geliştiriilebilir.

S
Sokağa
çıkmaa yasağı ve ssosyal harekeetliliğin kısıtlaanması doğal olarak dahaa az tüketimee ve birçok
mal/hizm
mete olan talebin ciddi orranda azalmaasına neden o
olmaktadır.

S
Salgının
etkii boyutu “d
dijital dönüşüm” için dee önemli fırrsat alanları açmıştır. D
Dünya tüm
süreçleriin dijitalleştiğği bir çağa do
oğru evrilmekktedir.

B
Birçok
sektörde kullanım
mı öngörülen blokzincir teeknolojisi önümüzdeki dö
önem için ön
nemli konu
başlıklarından biri olaacaktır.
A
ABD‐Çin
arasındaki ekon
nomik gerilim
min uluslararası ölçekte yeni tarifeleer ve küreseel ticarette

yeni anlaaşmalar günd
deme getireb
bileceği değerlendirilmekttedir.
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P
Pandeminin
iyimser taahminle Maayıs sonund
da hafifleyip kademeli olarak ekonominin
normalleeşeceğini bilee varsayarsaak Mart‐Nisaan‐Mayıs dön
nemi itibariyyle mal ve h
hizmetlerin ü
üretiminde
küresel çapta
ç
3,2 triilyon $ bir daralma
d
ihtim
mali söz konu
usudur. Ekon
nomilerde to
oparlanmanın ise uzun
sürebilecceği görüşü hâkimdir.
h

C
Covid19
salggınının ekono
omiye etkilerinin hafifletilmesi amacıyyla düşük faizzli kredilerin sunulması
beklenilm
mektedir.

C
Covid19
salggınının küressel olarak çaalışma saatleeri ve ücretleer konusund
da bir değişiime neden
olabileceeği öngörüleebilir. Öte yaandan önüm
müzdeki döneemde mavi yakalıların aağırlıkta oldu
uğu emek‐
yoğun seektörlerde akkıllı robotların
n kullanımınıın yaygınlaşaacağı ve işsizliğin artacağı düşünülmekktedir.

D
Dijital
çağın lokomotifi niteliğindekii esnek çalışşma, uzaktan çalışma, d
dönüşümlü çalışma
ç
ve
parça/hizmet başına ücretlendirm
me gibi farklı çalışma sisteemlerinin gelliştirilmesi m
muhtemeldir.
S
Salgın
sonrassı dönemde b
bazı sektörler ve meslekleerin gündem
mden düşebileeceği, oluşaccak yeni

ekonomiiler ile beraber yeni istihd
dam alanları ve mesleklerr ortaya çıkab
bileceği değeerlendirilmekktedir.

K
Küresel
orttaklıklar ile küresel değer
d
zinciirlerinin, kü
üresel ticarretin, hava‐‐deniz‐kara
taşımacılığının ve mobilitenin yeni kuraallara bağlan
nması ve regülasyonlaar geliştirilm
mesi olası
görünmeektedir.

C
Covid19
salggını neticesiinde uygulanan para politikaları
p
neticesinde TTCMB’nin ön
nümüzdeki
dönemde de gevşek bir politika izzleyeceği öngörüsü doğrultusunda en
nflasyona ilişşkin beklentillerin de bir
ukarı yönlü d
değişeceği ön
ngörülebilir.
miktar yu

R
Resesyon
ile beraber ülkeelerin borç seeviyelerinde artış gözlem
mlenebilir ve b
bu durum zor durumda
kalan hükumetleri IM
MF’den borçlaanmaya ikna edebilir.
T
Türkiye,
değğişimin olağaandışı ölçektte gerçekleşşmekte olduğu bu süreççte, uygulayyacağı mali

politikalaar ve dış ticarretteki doğru
u stratejiler ille küresel ticcaret pazarından alacağı p
payını artırab
bilir

C
Covid19
salgınının global ekonomiye olan olumsu
uz etkileri büttün ağırlığıylaa sürerken ülkemizdeki
bazı sekttörlerde özellikle de tem
mizlik ürünlerri, deterjan, kolonya, maaske ve koruyucu elbise yapımında
kullanılan non‐woveen kumaş üretimi gibi hazırlanaccak acil eylem planlarrını hızla uyygulamaya
nin kazançlı çıkabileceği
ç
d
değerlendirilm
mektedir.
konulmaasıyla ülkemizz ekonomisin

E
E‐ticaret
altyyapısı ve den
neyimi olan firmalar
f
salggın dönemind
de ve sonrassında avantajjlı konuma
gelmiştirr. Bu dönem
m online hizm
metler ve e‐tticaret bağlaamında yeni çözümlere, ürün ve uyggulamalara
olanak taanımaktadır.

S
Sağlık
konusunda artan ggelecek kayggısı sebebiylee kişi ve kurumların özell sağlık sigorrtası, hayat
sigortası gibi taleplerrinin artabilecceği değerlen
ndirilmekted
dir.
İ sürekliliği,, kriz yönetiimi, kurumsaal yönetim ve uzaktan çalışma yön
İş
ntemleri gibii alanlarda

danışmanlık hizmetleerine olan tallebin artması beklenmekttedir.

S
Salgın
dönem
minde online teknolojiler,, medikal ürü
ünler, lojistikk gibi alanlard
da geliştirilen
n yeni ürün
ve altern
natif çözümleerin salgın sonrası dönem
mde de önemini koruması beklenmekttedir.
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TRC1 Bö
ölgesi Özet Bulguları

T
TRC1
Bölgessinde işletmelerin bir kıısmı faaliyettlerine ara vvermiş, bir kısmı
k
da geçici olarak
kapanmış durumdad
dır. Özellikle turizm, hizzmet, ulaştırrma, dayanıkklı tüketim malları
m
ve uluslararası
u
ticaret olumsuz etkileenmiştir.
T
TRC1
Bölge sanayisini
s
salgın paramettreleri ışığınd
da iyi analiz etmek, sektö
örel düzeydee yapılacak

senaryo öngörüleri, içinde bulun
nulan belirsizzlik dönemini minimum h
hasarla atlatm
mak bakımın
ndan önem
arz etmeektedir.

G
Gastronomi
turizmindee ulusal‐uluslararası ölçekte önem
mli bir yerri olan Gaaziantep’in,
“gastronomide hijyeen ve virüss önleyici ttedbirler” ko
onusunda ggeliştirilecek standartların öncüsü
dirilmektedirr.
olabileceeği değerlend

Ü
Üretim
kabiliyeti yönün
nden esnek olan, dönüşşümü hızlı vve az sancılı atlatabilen
n firma ve
sektörlerr yeni düzenee daha kolay adapte olab
bilecektir

İ
İpekyolu
Kallkınama Ajansı (İKA) so
onuç odaklı programların
ndan biri ollan “İmalat Sanayinde
Dönüşüm
m Programı” salgın sonrası dönem için
n farklı bir ön
nem ve anlam
m kazanmıştıır

B
Birçok
endüsstriyel gıda grubunda
g
Türkiye’de söz sahibi olan TRC1 Bölgessi’nde, gıda ü
ürünlerinin
üretimdeen lojistiğe,, tüketicinin
n sofrasına gelene kaadarki serüvveninde blo
okzincir tekknolojisinin
benimsenmesi sektör içinde önem
mli bir avantaaj sağlayacakktır.
T
TRC1
Bölgessi’nde turizm
m, ulaştırma ve hizmet sektörü krizzden en fazla zarar görren alanlar

olmuşturr.

T
TRC1
Bölgesii ölçeğinde ilk göze çarpaan sorun, firm
maların tedarrik zincirlerin
nde ve nakit akışlarında
sıkıntı yaaşadığı yönün
ndedir.

İ
İhracata
dayyalı üretim yaapan TRC1 B
Bölge sanayissinin, küresel ihracat passtasının küçü
ülmesinden
etkilenm
mesi olasıdır.. Suriye ve Irak sınır kapılarının
k
kkapatılmasının TRC1 Bö
ölgesi ihracatındaki ilk
etkileriniin Nisan ayı içinde görüleeceği tahmin edilmektedir.
n talebinin

V
Virüsün
yayılımıyla ortayya çıkan hijyeen ürünü ihttiyacı, özellikkle maske ve dezenfektan
artmasın
na paralel olarak TRC1 Bölgesi’nde makine‐mettal sektörünü olumlu yö
önde etkilen
nmiştir. Bu
durum bazı
b
firmaları ürün gam
mında yeniliikçiliğe teşviik etmekte, bir kısmınıı da imalat bandında
dönüşüm
me yöneltmektedir.

T
TRC1
Bölgessi’nde konfekksiyon üretim
mi yapan birrçok firma, hazır
h
giyim talebinin
t
düşmesinden
dolayı ürretimine ara vermiş ve işççilerini ücretssiz izne gönd
dermek zorun
nda kalmıştırr.

G
Gaziantep
makine halısı vve iplik sektö
öründe sipariş ertelenmelleri yaşanmaktadır.

M
Makarna
ve bulgur sektöründe Türkkiye toplam üretiminin b
büyük kısmın
nı karşılayan Gaziantep
üreticilerri, ürünlerin
ne olan yükksek talebi karşılayabilm
k
mek için gecce‐gündüz vvardiyalı tam
m kapasite
çalışmakktadır.

T
Türkiye’de
non‐woven ku
umaşta 229 tonluk üretim
mi ile toplam
m üretimin %
%65’lik kısmın
nı sağlayan
TRC1 Bö
ölgesi’nde, üretim arzı ağırlıklı olarak maske, tu
ulum, bone ve
v eldiven ü
üretimine geelen yoğun
talepler nedeniyle sağlık sektörün
ne yönlendiriilmiştir.
S
Salgının
etkiisi ile medikkal sektör ürünlerine ollan talep arrtışı makine, tekstil ve kimya gibi

sektörlerrin dönüşümünde katalizör görevi görrecektir.
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U
Uluslararası
ndirildiğinde,, ihracattaki payı nedeniyyle ABD ve
ticareti etkileme boyutu ile değerlen
AB üyesii ülkelerdeki talep azalmaası Gaziantep
p sanayisi aççısından da kkritik öneme sahiptir. Bun
na mukabil
Gazianteep açısından bir ihracattta büyük paaya sahip MENA ülkelerri için ise ettkisinin nispeeten sınırlı
kalması o
olumlu bir ayyrıntı olarak göze
g
çarpmaaktadır.

N
Nakdi
kredillerin toplam
m tasarruf mevduatı
m
oraanında oldukça yüksek bir orana sahip
s
olan
Gazianteep’te, salgın ssürecinde likkidite sıkıntıssı yaşayan işletmelerin, saalgın sonrasında mevcut kredilerini
çevirmed
de sıkıntı yaşşayabilecekleeri düşünülmektedir.

S
Sektörel
kred
di performan
ns oranlarınd
da Kilis ilindee gıda, metall, tekstil ve ziraat
z
kredileerinde zayıf
bir perfo
ormans serggilendiği görrülmektedir. Salgın sonrrası dönem için bu durrumun yakın
ndan takip
edilmesi gerekmekteedir.

Ç
Çin’in
salgın sonrası dönemde birçokk üründe yine ihracat pazarında yer alacağı ve ad
dından söz
ettireceğği öngörülse de, virüsün kkaynağı olmaası gerekçesi ile birçok ürründe rakip ü
üreticilere kaarşı avantaj
kaybedebileceği değğerlendirilmeektedir. Çin’in lider tedaarikçi konum
munu kaybettmesi olasılığğı bulunan
delenerek, p
potansiyel ürrün ve sektö
örlerde TRC1
1 Bölge ekonomisi için yeni fırsat
pazar vee ürünler ird
alanları kkeşfedilebilirr.

S
Salgın
sonraası dönem, blokzincir teknolojisi sayesinde,
s
ttüketicinin güven
g
algısıının dijital
teknolojiiler ile tesis eedileceği bir döneme kap
pı aralamaktaadır. Gıda ürü
ünleri imalatında birçok eendüstriyel
gıda grub
bunda söz saahibi olan TRC1 Bölgesi’nd
de blokzincirr teknolojisin
nin benimsen
nmesi sektör için önemi
bir avanttaj sağlayacaktır.
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SOSYA
AL ANALİZ
Genel D
Değerlend
dirme
26 Nisan
n 2020 tarihiinde Sağlık B
Bakanlığı taraafından açıkllanan bilgilerre göre Türkkiye’de görülen toplam
vaka sayyısı 110.130 toplam
t
vefatt sayısı 2.805
5 ve iyileşen
n hasta sayısıı 33.791 olarrak kayıtlara geçmiştir.
Hastaların cinsiyetine, yaş grubu
una, kronik hastalık taşııyıp taşımadığına, gelir d
düzeyine ilişşkin veriler
u ile paylaşılmamaktadırr. Ancak 65 yaş üstü haastaların dah
ha fazla etkiilendiği ve risk altında
kamuoyu
olduğu b
belirtilmiştir.
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Şekil 8‐ Covid19’un Türrkiye’deki seyrii, Kaynak: Sağlık Bakanlığı, 26 Nisan 2020.
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Türkiye ggenelinde gö
örülen vaka sayıları İstanbul, İzmir vve Ankara başta olmak üzere büyükkşehirlerde
18
yoğunlaşşmaktadır . 26 Nisan 202
20 tarihi itibaariyle dünya genelinde gö
örülen vaka sayısı
s
2,9 milyyon kişidir.
ABD 958
8 bin vaka ile ilk sırada görülmektedir.. Ardından 22
23 bin hasta ile İspanya, 195
1 bin hastaa ile İtalya,
157 bin h
hasta ile Alm
manya, 148 bin hasta ile İn
ngiltere ve 12
24 bin hasta ile Fransa geelmektedir.19
Bu süreçç tüm dünyada devlet mekanizmalaarının etkinliğini ve süreecin iyi yönetilmesindekki önemini
ortaya ko
oymuştur. Tü
ürkiye’de Covid19 ile mü
ücadele kapsaamında kamusal alanda aalınan tedbirrler ile özel
alanda aalınması gereeken tedbirleerin eşgüdüm
m halinde olması sağlanmaya çalışılm
maktadır. Vaakaların ilk
görülmeyye başlandığğı günlerde kronik hastalığı olan bireyylerin, hamilee ve engellileerin idari izinli sayılarak
mümkün
n olduğunca evden çıkmaamaları konusunda önlem
mler alınmıştır. Bu kapsam
mda kamu, ö
özel ve sivil
toplum aalanlarında vve hatta aile içinde toplaantı, etkinlik,, kültür‐sanaat, turizm gib
bi halka açık etkinlikler
durdurullmuştur. Kurrum ve iş yerrlerinde çalışan sayılarının asgari düzeeyde tutulması sağlanmış ve esnek
çalışma ssaatleri hayata geçirilmişttir. 30 Nisan 2020 tarihin
ne kadar okullar tatil edilm
miş, öğrenciler uzaktan
eğitim almaya başlamıştır. Üniveersitelerde eeklenmiş derrslerin onlinee ortamda yaapılacağı açıklanmıştır.
Bunlara ek olarak sseyahat kısıttlaması yapıılmış, yurtdışından gelen yolcuların karantinayaa alınması
Bakanlığı bün
nyesinde Bilim
m Kurulu oluşturulmuş vee kurulun tavvsiyeleri doğrrultusunda
sağlanmıştır. Sağlık B
dbirleri alınm
mıştır. Uzaktaan eğitim, essnek çalışma yöntemi, “evde kal” ve ““herkes kend
di OHAL’ini
sağlık ted
ilan etsin
n” çağrıları, şehirlerarasıı seyahat kıssıtlamaları vee 20yaşa altı ile 65 yaş üstü bireylerin sokağa
çıkma yaasakları gibi ssokaktaki harreketliliği ve teması
t
azaltaacak kontrol ve önleme aaraçları gelişttirilmiştir.
ulunarak Covvid19’la müccadelede olası risklerin
İş dünyaası bu süreçtte, ilgili bakaanlıklarla istişarelerde bu
azaltılmaası konusund
da destek veerdiğini açıklamıştır. İş ttemsilcileri kkrizin negatiff ekonomik etkilerinin
minimizee edilmesi amacıyla iş ve istihdam
m kaybını ö
önlemek için “istihdam
ma devam” çağrısında
bulunmu
uşlardır. Bu b
bağlamda Cumhurbaşkan
nlığı tarafındaan 18 Mart 2
2020 tarihind
de Covid19 saalgınının iş
dünyasın
ndaki etkileriini azaltmak için Ekonom
mik İstikrar K
Kalkanı Paketti açıklanmışştır. Bu kapsaamda KDV
tevkifatı,, SGK primlerri, konaklamaa vergisi ödemeleri, nakitt akışı bozulaan firmalara kkredi ödeme, KOBİ’lere
likidite vve teminat, ihracatçı firm
malara stok teminatı, kısa çalışma ödeneği, asggari ücret desteği gibi
konulard
da iş dünyasın
nın desteklen
neceği belirtilmiştir20.
nde telekonfferans yöntemiyle yapılan
n Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında sağlık
30 Mart 2020 tarihin
nliği, kamu ggüvenliği gibi konuların elle alındığı açıklanmıştır. B
Bu açıklamalaarda sağlık
önlemlerri, gıda güven
altyapısı ile ilgili perrsonel, ilaç, malzeme, yyoğun bakım
m hasta yatağğı, tanı kiti gibi koşullarrda yeterli
u belirtilmiştir. Gıda gü
üvenliği konu
usunda stokk ve tedarik zincirlerinin
n işleyişinin ihtiyaçları
olunduğu
karşılayaacak düzeydee olduğu ifade edilmiştir. Kamu güven
nliği konusunda ise emniyyet önlemlerii nedeniyle
sıkıntı yaaşanmadığı b
belirtilmiştir.. Hâlihazırda ülke genelinde köy ve mahalle statüsündeki 39
9 yerleşim
biriminin
n karantina aaltında olduğğu dile getirilmiştir. Kalkıınma Ajanslaarının krizle mücadele içiin yenilikçi
18

http://ww
ww.risklayer-exxplorer.com/eveent/6/detail
(dünya ggenelinde vakaların takibi için
https://gissanddata.maps..arcgis.com/app
ps/opsdashboarrd/index.html#//bda7594740fd
d40299423467b
b48e9ecf6 bağlaantısındaki
anlık veri p
paylaşımı virüsü
ün etki alanını ggöstermektedir.)
20
https://w
www.ito.org.tr/ddocuments/Duyyurular/2020_dookumanlar/ekonnomik_istikrar_kkalkani_paketii.pdf
19
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çalışmalaara destek vereceği ifaade edilmişttir. 18 Martt 2020 tarih
hinde alınan
n ekonomik önlemler
genişletilmiş, sosyal yardım proggramlarına kayıtlı
k
haneleere nakit yardımı yapılacağı, en düşşük emekli
n 1500 ₺’yee yükseltileceği, sosyal yardımlaşm
ma ve dayaanışma vakıflarının ödeeneklerinin
maaşının
artırılacaağı, yükseköğretim öğreencilerinin krredi ve burss ödemelerinde kesintin
nin olmayaccağı, sağlık
personelline üst taavandan performans ö
ödemesi yap
pılacağı, tarrımsal desteeklerin artırrılabileceği
belirtilmiştir. Açıklam
mada buna eek olarak Biz Bize Yeterriz Türkiye’m
m Milli Dayanışma Kamp
panyası’nın
başlatıldığı dile getirilmiştir.
020 tarihindee Hazine ve Maliye Bakkanı tarafınd
dan 3.7 milyon kişinin teemel ihtiyaçç kredisine
07.04.20
başvurdu
uğunu, ödem
menin 07.04.2
2020 haftasında yapılacaağı belirtilmişştir. Ziraat Baankası, Halk Bankası ve
Vakıfban
nk aracılığıylaa sağlanacakk bu destekk hanehalkı geliri aylık 5 bin ₺ ve altında olan
n bireyleri
kapsamaaktadır. Desttek tutarı 5
5000, 7500 ve 10.000 ₺ tutarlarınd
dan oluşmaktadır. Covid
d19 sağlık
önlemlerri kapsamın
nda söz konusu kredi başvurularıının ve ödeemelerinin ilgili bankanın mobil
uygulamaları ve internet şubelerri aracılığıyla yapılacağı b
belirtilmiştir21. Yine 07.04
4.2020 tarihiinde Sağlık
olog, psikolo
og ve istatisstik alanındaa uzmanlard
dan oluşan
Bakanı ttarafından yyapılan açıklaamada sosyo
Toplum Bilimleri
B
Kuru
ulu’nun oluştturulduğunu belirtilmiştirr.
n 2020 akşam
mı, 12 Nisan 2
2020 saat:24
4.00’e kadar geçerli olan 30 büyükşeh
hir ve Zongulldak olmak
10 Nisan
üzere 31
1 şehirde so
okağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. 13 Nisan 20
020’de Cumhurbaşkanı tarafından
yapılan açıklamada
a
so
okağa çıkma yasağının 18
8‐19 Nisan taarihlerinde teekrarlanacağı belirtilmiştiir.
Dünya geenelinde kürreselleşme sü
ürecinin oluşşturduğu eko
onomik, sosyal, çevresel ve
v siyasi riskk ortamının
en yakın
ndan ve derinden deneyiimlendiği günlere tanıklık edilmekted
dir. Sonuçlarrı bugün itib
bariyle tam
olarak keestirilemese de Covid19 salgınının ggelecekte deneyimleneceek toplumsal değişimin aaçık öznesi
olabileceeği bugünden
n söylenebiliir. Bu süreç ttoplumun haafızasına yaşamın olağan
n akışını bozaan, küresel
bir değişşimin kırılmaa noktası olaarak yer ediinecektir. Bu
ununla birlikte bireyler dolayısıyla
d
to
oplum, bu
salgının hem kurban
nı hem taşıyyıcısı hem d
de çözüm m
mekanizması olarak karşşımıza çıkacaaktır. Öyle
or ki Covid19 salgınının temel etki aalanları önem
mli sonuçlar doğuracak n
nitelikte hibrit yapılar22
görünüyo
ortaya çıkarabilir.
mek öyle görrünüyor ki zaaman maliyetli/bağımlı olarak seyredebilir. Yani
Covid19 sonrası süreeci kestirebilm
un sürmesi d
durumunda farklı sonuçlar doğuracaaktır. Zaman
n uzadıkça,
bu süreçç, iki ay ya da daha uzu
Covid19 salgını üzerine konuşulan her şeyin, alınan her önlemin, değiişen ve gelişeen her şeyin boyutu ve
g
bahsi geçen ssosyolojik çıkkarımlar şimd
dilik bir olasılık olmakla
derinliği değişkenlik gösterecekti
r. Ezcümle, b
p
olaarak analiz etmek ve uygun
u
müdaahale araçlaarı geliştirmeek dışında
birlikte gözlemek, periyodik
yapılabileecek pek bir şey görünmeemektedir.
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https://w
www.takvim.co
om.tr/ekonomi//2020/04/07/ih
htiyac‐destek‐krredisi‐ne‐zaman
n‐odenecek‐ziraaat‐halkbank‐vaakifbank‐
odeme‐tarrihi‐37‐milyon‐kkisi‐basvurdu/7
22
Çalışma hayatında mevvcut iş ortamları ve evden çalışma ikiliği; eğitimde mevcut okul ortamı ve bu ortama görre hazırlanan
n müfredat ikiliği, iletişim biçiimlerinde ise
müfredat ile uzaktan eğitim ve kısa sürreli okula gitmee ve bu yeni yaapıya uyarlanan
onomik ve finan
nsal sistemlerdee mevcut ekono
omik sistemin
geleneksel ve yakın ilişkileer ile sanal iletişşim ikiliği gibi veeya mevcut eko
y bir ekonom
mik ve finans sisttemi çıkaracaktır. Sağlık, sivil to
oplum gibi sektörler de farklı biçimler
b
alabilir.
karşısına yeni
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Covid1
19’un Olassı Sosyal v
ve Kültüre
el Etkilerii
Çalışma
a, İş Ortamı ve Mevcut Ekonomik
E
D
Döngüde Değişimler
Esnek çaalışma saatleeri, evden ççalışma, uzakktan eğitim gibi uygulam
malar bu sü
üreçte alınan
n önlemler
arasında yer almakttadır. Çevrim
miçi/online uygulamalarr orta ve uzun vadede iş, eğitim ve yaşam
nda, iş yapm
ma biçimleriinde değişim
me neden olacak nitelikktedir. Bu durum farklı yaşam ve
formların
yaklaşım
m tarzıyla son
nuçlanmasının yanı sıra iş, eğitim alanında mekânsal ortamların (işyeri, okul gibi)
gerekli o
olup olmadığğı noktasındaa bir tartışmaa ve dönüşü
üme zemin h
hazırlayacaktır (şayet bu alanda bir
değişimee tanıklık edillirse bu duru
umun kadın isstihdamı önü
ünde engel teeşkil edeceğii öngörülmelidir). Diğer
bir açıdaan bakıldığında esnek çaalışma biçimlleri, iş üretim
mini devam ettirmeye yararken aynı zamanda
başka riskleri de taşıyabilir. Esn
nek çalışma veya evden
n çalışma em
meğin görülm
memesi ve dolayısıyla
manın verdiğii rahatlıkla, işi kontrol altında tutm
ma çabası,
değersizleştirilmesi, işi geniş zaamana yaym
den olabilir.
bireylerin hızlı veya yyoğun veya sttresli çalıştırıılmasına/çalışmasına ned
hdam ve çallışma ortamıında eski vee yeni arasın
nda kaçınılmaaz bir fark
Covid19 salgını sırassında iş, istih
olacağı şimdiden hisssedilir hale geelmiştir. Şöyle ki gelir ve iş alanındakii dengenin kaaybı, tedarik zincirlerini
msuz etkisi tu
urizm faaliyeetlerine ve
etkilemeekte, bu durum ihracat hacmini daraaltmakta, ihracatın olum
gelirlerin
ne kadar siraayet etmekteedir. Bununlaa birlikte kayyıt dışı ekono
ominin hacm
mi genişleyeb
bilir, işsizlik
sorunu ciddi anlam
mda ortaya çıkabilir. Böyle
B
bir du
urumda, işssizlik oranlarrındaki artışş tüketimi
onomik durggunluk bir sosyal gerilim p
potansiyelinii de taşıyacakktır. İşsizlik
etkileyecceğinden ortaaya çıkan eko
oranların
ndaki artış ttüketimi etkkileyeceğindeen ortaya çıkan
ç
ekonomik durgunluk bir sosyyal gerilim
potansiyyelini de taşıyyacaktır. Bun
na paralel olarak temel ggıda ürünlerindeki olası ffiyat artışı alım gücünü
etkileyeccek ve bireyllerin yaşam standardının
n düşmesine neden olacaktır. Ekono
omik daralmaa, insan ve
ürün harreketliliğindeeki kısıtlama yeni pazarlaar ve ekonomilerin oluşm
masına nedeen olabilir. U
Uluslararası
ekonomii, örgütlenme, finans sisttemi gibi kon
nularda yaşanan kısıtlamalar ve daralmalar sonuccunda milli
varlıklaraa (burada taarım ürünlerine özelliklee dikkat çekkmek gerekir) ve değerrlere dayalı içe kapalı
gelişmeleer söz konusu olabilir.
Eğitim O
Ortamındak
ki Değişimle
er
Covid19 vakasının Tü
ürkiye’de de görülmesinin
g
n hemen ardıından Milli Eğğitim Bakanlığı öğrencileri korumak
p virüs salgını nedeniylee, öğrenci,
için bir dizi tedbir almıştır. İlleere gönderileen resmi yazzıyla yeni tip
z
olm
madıkça projee, uluslararaası toplantı ve
v benzeri
öğretmen ve Bakanlığa bağlı peersonelden zorunlu
da yurt dışın
na seyahat ettmemeleri isstenmiştir. Bu
B kapsamdaa resmi ve özzel okul ve
etkinlikleer kapsamınd
kurumlarda sosyal eetkinlikler ip
ptal edilmiş, akabinde ilkokullar, orrtaokullar vee liseler için
n 16 Mart
orunlu tatil ilan edilmiş vve eğitimin internet ve
itibarıylaa 1 hafta, üniversite öğreencileri için ise 3 hafta zo
TRT araccılığıyla televiizyondan devvam edeceği açıklamıştır.. Bu doğrultu
uda öğrencileer imkân ve tercihlerine
göre inteernet uygulaaması ya da TRT aracılığğıyla öğrenim
mlerine devam edebilmeekte, Eğitim Bilişim Ağı
(EBA) uygulamasını ccep telefonlarına indirerek kullanabilm
mektedir. Daha önce kısm
men uygulanaan uzaktan
öntemi Covid
d19’un etkisiyle daha yayygın hale gelmiştir. Uzakktan eğitim h
hem öğrenciler hem de
eğitim yö
öğretmenler bakımından ilk keez bu denli yaygın den
neyimlenmekktedir. Bu d
durum evdeen çalışma
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uygulamasında olduğğu gibi mevcut okul ve eğğitim ve öğreetim sisteminin yeniden sorgulanmassına neden
m, Covid19 ssalgını süreciinde bireye özel, bireyin kapasitesiine uygun,
olabileceektir. Eğitim ve öğretim
bireyin kkendisinin prrogramlayacaağı eğitim planı
p
doğrultu
usunda dönü
üşüme uğrayyabilir. (Benzer durum
çalışma h
hayatı için dee geçerli olab
bilir.)
Sosyal D
Dayanışma B
Boyutu ve K
Kültürel De
eğişim
Covid19 kapsamında alınan vee günlük yaaşam pratikklerini kısıtlaayan önlem
mlerin, toplu
umun tüm
biçimlerde kaçınılmaz etkisinin olabileceği öngörrülmektedir. Özellikle kent yaşamı,
kesimlerrinde, farklı b
ikincil ilişşkilere ve prrofesyonelliğe bağlı bir yaşam tarzınaa dayalı oldu
uğu için bu ssüreç toplum
m açısından
insani deeğerleri gözeeten ve insan
ni dayanıklılığğı artıran birr sonuç doğu
urabilir. Kentt yaşamı ve kkültürünün
insani ve dayanışmacı zemindee yeniden düzenlenmes
d
si anlamındaa Covid19, olumlu bir toplumsal
m oluşturmaak için iyi bir fırsat
f
olabilirr.
ekosistem
Hem inssan ilişkilerin
nde hem ku
urumsal ilişkiilerde hem de devletlerrarası ilişkileerde yaratılaan rekabet
ortamı, eekonomik bü
üyüme odaklıı rekabetçi politikalar, deevletler ve inssanlar arasın
nda vurgulanaan kalın ve
keskin duvarlar, Coviid19 öncesi ttoplumlarda yıpratıcı ve yalnızlaştırıcı bir etkiye neden
n
olmuşştur. Ancak
oplumsal etkisi bu rekabeet ve bireycillik kısır dönggüsünü değişşime uğratacak bir kapı
Covid19 salgınının to
aralayabilir.
nlik ve öneemini arttırd
dığı yukarıdaa belirtilmişşti. Devlet
Covid19’’un devlet mekanizmalarının etkin
mekanizmalarıyla illgili bu geelişmeler üllkemizde olduğu gibi tüm dünyyada benzeer şekilde
da alınan ted
dbirler, örneğğin seyahat
gözlemleenmektedir. SSalgının konttrol edilmesi ve önlenmesi kapsamınd
ve sokağğa çıkma yasağı, karantiina, etkinliklerde kısıtlam
ma gibi bazı hak ve özggürlüklerin kısıtlanması
göreceli bir endişe yyaratabilir. B
Buna karşılıkk bu süreçtee, kriz zaman
nlarında tekk adres olan devletten
n yardım, ö
özellikle iş dünyasının
d
b
beklediği
kurtarma ham
mleleri de yiine aynı deevlet eliyle
beklenen
sağlanmaaktadır. Bu p
paradoksun n
nasıl sonuçlaanacağı ve to
oplumsal yan
nsıması orta ve uzun vadeli süreçte
belirginleeşecektir.
Sosyal ssermayenin ve dayanışm
manın en ö
önemli unsu
urlarından b
biri olan sivvil toplum kkuruluşları,
faaliyetleerini Covid19
9 önlemleri kkapsamında kısıtlamıştır veya durdurrmuştur. Bu süreçte sivil toplumun
faaliyetleeri de diğer kkurum ve kişilerde olduğu
u gibi askıya alınmış ya daa çevrimiçi, eevden çalışm
ma, uzaktan
eğitim ggibi online platforma
p
taşşınmıştır. So
osyal fayda yyaratan çalışşmalarını büyük ölçüde yardım ve
bağışlar aracılığıyla h
hayata geçireen ve halihazzırda sınırlı in
nsan kaynağı ile varlıklarrını sürdürmeeye çalışan
ni süresiz şeekilde erteleemek durum
munda kalmışşlardır. Bu
STK’lar, bu süreçte etkinlik ve faaliyetlerin
nomik kolayylıkların ve desteklerin Türkiye’de
sebeple, kriz süresince farklı seektörlere saağlanan ekon
uruluşlarına da sağlanmaası Türkiye’d
de sivil toplu
umun bir sekktör olarak
faaliyet ggösteren sivvil toplum ku
varlığını sürdürebilm
mesi açısınd
dan hayati önem taşımaktadır. SSivil toplum
m kuruluşlarrı, çalışma
n ilişkileri olan, ihtiyaçlaarını yakından bilen ve ttakip eden
pratiklerrinden ötürü hedef kitleleri ile yakın
yapılardır. Kriz sürecinde herhangi bir hedef kitle için (örrneğin sağlık çalışanları, ++65 ve engelli bireyler,
k
gibi) tasarlanan ön
neri ve uygu
ulamaların planlanmasında, alanda
cezaevlerinde tutuklu bulunan kişiler
k
n da sürece dâhil
d
edilmeleri konuyu bütüncül bir şekilde ele aalabilmeye
çalışan sivil toplum kuruluşlarının
oplum iş b
birliğinin arttmasına da olumlu yö
önde katkı
olanak sağlarken, eetkin bir kkamu‐sivil to
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sağlayacaktır23. Öylee görünüyor ki bu süreeçte sivil toplum kurum
msal yapı, krize cevap vverme/risk
on bulma/oluşturma, gö
önüllülük faaaliyetleri, işb
birliği yaklaşşımları gibi
yönetmee, kapasite ggeliştirme, fo
alanlardaa yeniden yaapılanma sürrecine gireceektir. Buna p
paralel olarakk görece zayyıf olan sivil toplumun,
karar alm
ma mekanizm
malarına katıllımı ve sivil to
opluma katılımın önemin
nin artacağı b
belirtilebilir.
Toplum
msal Tepkile
er ve Etik De
eğerlerde D
Değişim
Covid19 salgını tüm b
boyutlarıyla, görece maddi refah düzeeyinin veya sstatünün gözzetilmediği “belirsizlik”
“
u durum bireylerin belirsizlikten kaçamayyacağı ve
karakteristiği ile belirginleşmektedir. Bu
mayacağı; riskin kapsaayıcı, ayrım
m gözetmeyyen nitelikte olduğu psikososyaal ortamı
korunam
oluşturm
maktadır. Bu öngörülemezz ve kırılgan sosyal ve psiikolojik ortam
m bireylerin karar verebilme, ayrım
yapma yyetisinde bir zayıflamaya yol açmaktadır. Bu bakım
mdan sokağaa çıkma yasaklarına uymaayan, evde
kal çağrıssına kulak assmayan, ‘normal’ gündelik alışkanlıklaarına devam etmekte
e
ısrarcı olan bireyylerle karşı
karşıya kalınmaktadır. Bu durum toplumun
n doğru ve belirsizlikleri giderecekk şekilde tattmin edici
bilgilendirilmesi aracılığıyla nispetten aşılabilir. Covid19 virrüsünün son derece hayati olduğunu ifade eden
üsün bir teh
hlike teşkil
ve dolayyısıyla bir panik ortamı yaratan yaayınların/açıkklamaların yaanı sıra virü
etmediğii noktasındaa yapılan aaçıklamaların
n/yayınların yer aldığı iletişim kan
nalları bulun
nmaktadır.
Dolayısıyyla toplumdaa bir zihinseel ve tepkiseel karmaşıklık ve tutarsızlık ortaya ççıkmaktadır. Ancak bu
zihinsel vve tepkisel kaarmaşıklık bir fırsat olarak da görüleb
bilir. Şöyle ki bu riskten kaaçınabilmek iiçin hızlı ve
etkili ted
davi ve müd
dahale yönteemlerinin bulunması; yalnızlık, belirsizlik ve koru
unamazlık du
uygularının
giderilmeesi için farklı ve etkili daayanışma ve örgütlenme biçimlerinin
n ortaya çıktıığı gözlemlen
nmektedir.
Örneğin sağlık perssonellerinin alkışlanmassı, İtalya örrneğinde olduğu gibi balkonlarda şarkıların
duğu gibi ezaanlardan sonra duaların o
okunması, yaardım kampaanyalarının
söylenmesi, Türkiye özelinde old
mesi toplumu
un bu süreçten birlik ve beraberlik
b
gö
özeterek çıkm
ma çabalarını göstermekteedir.
düzenlem
Her salggın vakasınd
da toplumlar kendi öteekisini ve kkendi kahram
manlarını yaaratmaktadırr. Örneğin
Ortaçağ’da yaşanan Kara Veba yyoksulları ve Yahudileri b
bir öteki olaraak belirlemişştir. Covid19 salgını ise
nlış yönlendiirilmesi veya bilgilendirilm
mesiyle yaş
yaşlılar vve Çinlileri öteki olarak beelirlemiştir. TToplumun yan
ve yaşlı ayrımcılığınaa ve zorbalığğına tanıklık edilmektediir. Salgına kaarşı ve üstessinden gelmee amacıyla
n öteki, bu d
durumda yaşşlı bireyler olmakta ve esasen toplum
mun içindekki kötüyü/virü
üsü ortaya
yaratılan
çıkarmakktadır. Buna paralel olaraak sağlık perssoneli başta o
olmak üzere kamu hizmettinde çalışan
nlar sürecin
kahramaanı olarak kaarşımıza çıkm
maktadır. Bu süreç insani açıdan dah
ha dayanıklı ve kapsayıcı bir resmi
karşımızaa çıkarabilir.
Aile İçi İİlişkilerde D
Değişim
“Evde kaal” çağrısı, essnek çalışma,, evden çalışma ve uzaktan eğitim uyygulamaları aaile ilişkilerinin yeniden
düzenlen
nmesine ned
den olabilir. Ev
E işi ve işin b
bölümünde yyeniden bir düzenleme
d
olacağı öngörrülebilir. Ev
içi iş böllümünün yen
niden düzen
nlenme ihtim
mali (ki muhttemelen ihtim
malden ötessine geçecektir) aile içi
bireylerin toplumsal rollerinde dee bir değişim
m yaratacak n
nitelikte olacaaktır. Ev içi, eşler
e
arası vee ebeveyn‐
23

https://w
www.tusev.orgg.tr/tr/duyurular/Covid19a‐yon
nelik‐alinan‐tedbirler‐ekseninde‐turkiyede‐sivvil‐toplum‐kuruluslarinin‐
durumu#.X
XpRWScgzbIU
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çocuklar arası ilişkiilerin dönüşşüme uğram
ması toplum
msal cinsiyett rollerinde bir değişim
me zemin
mlu açıdan b
bakıldığında aaile ilişkilerin
ni yakınlaştırracağı ve derinleştireceğği, olumsuz
hazırlayaacaktır. Olum
açıdan b
bakıldığında aaile ilişkilerin
ni uzaklaştıraacağı ve derrinleştireceğii ifade edileb
bilir. Türkiyee’de henüz
bilinmiyo
or ama Çin d
deneyimi, bu kısa sürede boşanma orranlarının artttığını gösterrmiştir. Bu du
urumda ev
içi/aile iççi ilişkilerde paylaşımın m
mı yoksa çattışmanın mı artacağı kon
nusu henüz belirginleşmiş değildir.
Yine de b
boşanma ve bebek doğum
m oranlarında bir ivmenin
n olacağı ifad
de edilebilir.
Evde kal çağrısı ve so
osyal mesafeeyi artırma gibi önlemler aile içi ilişkileerin ve iletişiimin zayıf old
duğu hatta
dayalı olduğu
u ailelerde veeya aile içi stres ve dar alanda uzun sü
üre yaşaman
nın getirdiği o
olası şiddet
şiddete d
eğilimlerrini ve vakallarının artab
bileceği öngö
örülebilir. Unwomen tarrafından hazzırlanan rapo
orda 2017
yılında işşlenen kadın
n cinayetlerin
nin %58’indee kadınlar aile üyeleri tarrafından öldürüldüğü; 20
018 yılında
ise 15‐49
9 yaş arasınd
daki kadınlarrın %18’inin eeşi ya da partneri tarafın
ndan fiziksel ve/veya cinssel şiddete
maruz kaaldığı belirtilmiştir24. Bu veriler görecce her şeyin normal oldu
uğu koşullard
da aile şiddeetin oranını
göstermeektedir. Dolaayısıyla evdee kal çağrısıyyla aile içindee daha çok vakit
v
geçirild
diği bu kriz döneminde
d
şiddet vvakalarının ((sadece kad
dın değil, ççocuk, engelli, yaşlı birreyleri de içermektedir
i
r) artacağı
öngörüleebilir. Bu ned
denle ev içi şşiddet ihbarlarının takip ve müdahale edilmesinee, şiddete maruz
m
kalan
bireylerin sağlık ve iyyi olma halin
nin korunması adına kap
psamlı ve etkkin önlemler (vaka uzman
nlarının da
v iyi olma haali gözetilereek) alınmalıdır.
güvenli ve
Sağlık alanındaki g
gelişmeler
Covid19 tüm ülkeleri eş zaman
nlı etkileyen bir salgın/p
pandemi niteeliğinde olm
ması nedeniyyle kontrol
etmekte güçlük çekilen bir yayılma seyri ggöstermekted
dir. Bu bağlaamda sağlık altyapısının yeterliliği
y
nde önemli bir unsur teşkkil etmektedir. Salgın sağllık hizmetleriinde ve olası hastaların
salgının yönetilmesin
sağlığa eerişiminde birr yığılmaya n
neden olabileecek bir boyu
uta ulaşabilirr. Bu nedenlee sağlık kurumlarındaki
özellikle yoğun bakım
m üniteleri ve tedavi araçç ve gereçlerri şu an için en fazla ihtiyyaç duyulan//en önemli
dadır. Kamu yöneticileri h
hastane, hasta yatak, araaç‐gereç ve p
personel kapaasitesini iyi
gereksinimler arasınd
dinasyonu saağlamaya çallışırken, sağlık alanındakii personel saahada çaba
yönetmeek için üst seeviyede koord
göstermeektedir. Bireeyler de bu duruma sossyal mesafeyyi koruyarak,, evde kal çaağrısına dikkkat ederek
mümkün
n olduğunca destek
d
olmayya çalışmaktaadır.
Bu süreççte nitelikli h
hasta yatağı vve özellikle yoğun
y
bakım
m hasta yatağğı kapasitesi önem arz etmektedir.
Haritada 10.000 kişi başına düşeen hastane yyatak sayısı iller
i
bazında görülmekteedir. 10.000 kişi başına
23 ve Kilis 23‐‐26 kişi kapassitededir.
düşen haastane yatağı sayısında Gaziantep 32, Adıyaman 2

24

http://w
www.womantv.ccom.tr/Covid199‐kadinlari‐dahaa‐fazla‐etkiliyor‐902h.htm
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Şekil 9‐ İlleere göre 10 bin kişi balına hasttane yatağı sayyısı, Kaynak: Sağğlık Bakanlığı

10.000 kkişi başına dü
üşen yoğun b
bakım hastan
ne yatağı göstergelerindee ise bu rakam
mların daha da aşağıda
olduğu ggörülmektediir. 10.000 kişşi başına düşen yoğun baakım yatağı sayısında Gazziantep 5, Ad
dıyaman ve
Kilis 2,9‐3,9 kişi kapassitededir. Türkiye genelin
nde toplam yoğun
y
bakım hasta yatağıı sayısı 38.098’dir.

Şekil 10‐ İllere göre 10 bin
n kişi başına yo
oğun bakım yatağı sayısı, Kayn
nak: Sağlık Bakaanlığı

42

2018 verrilerine göre 10.000 kişi b
başına düşen hastane yatak sayısına b
bakıldığında TTürkiye ortalaaması 28,3
olarak belirlenmiştir. Bu rakamlar dünya ortalamasıyla kıyaslandığında 2017 veerilerine görre Japonya
düşen hastan
ne yatağı sayısında 1305 kişi ile ilk sırada yer almaaktadır. Ardından 1227
100.000 kişi başına d
Güney Kore, 8
859 kişi ile R
Rusya, 800 kkişi ile Alman
nya gelmekteedir. Bu gösttergenin AB ortalaması
kişi ile G
504 kişid
dir. Türkiye, b
bu gösterged
de 47 ülke araasında 38. sırada konumlanmaktadır 25. Dolayısıylla bu süreç
hem olası salgınlara duyarlı hem
m de normall koşullarda nitelikli sağllık altyapısın
nın geliştirilm
mesi, sağlık
min hazırlayaabilir. Bununla birlikte tüm dünya gen
nelinde herkese eşit ve
kapasitesinin iyileştirrilmesine zem
ücretsiz ssağlık hizmetti taleplerini gündeme taşıyabilir.
Hastalık açısından bakıldığında bu
b süreç hareketsizlik n
nedeniyle kalp‐damar haastalıklarındaa bir artışa
olabilir. Bunaa ek olarak izolasyon ve belirsizlik o
ortamı kaygı bozukluğu h
hastalıklarının görülme
neden o
sıklığını aartırabilir. Muhtemelen o
orta vadede ttespit edilebiilir olmakla b
birlikte özellikkle çocukların sosyal ve
psikolojik tepki ve yaklaşımı yakın
ndan gözlemlenmelidir.
Covid19 kapsamındaa sağlıkla ilggili tedbir vee önlemler özellikle Sağğlık Bakanlığğı ve İçişleri Bakanlığı
Bu kapsamdaa belediyeler aracılığıyla hijyen, sosyyal mesafe,
tarafındaan alınmaktaa ve düzenlenmektedir. B
hizmete erişim gibi konularda çeşitli araçlarrla (broşür, Alo153,
A
duyuru, billboarrd, dijibillboaard, sosyal
me, önleme ve koruma faaliyetleri yürütülmekktedir. Bu süreç
s
İçişlerii Bakanlığı
medya) bilgilendirm
v
gereekirse kurallara uyma,
tarafındaan 81 ilde yyürütülmekteedir. Gaziantep ili özelinde örnek vermek
bilgilendirme ve duyyuru faaliyetllerinin yanı ssıra saha den
netimleri de yapılmaktad
dır. Bu kapsaamda fahiş
fiyat, hijyyen, kamusaal alanlarda ssosyal mesaffe, toplu taşımada araç‐yyolcu kapasittesi, kapalı allan, 65 yaş
üstü ve 20 yaş altı bireyler,
b
topllu etkinliklerr gibi konulara yönelik denetimler sö
öz konusudur. Buna ek
olama ve traansfer, tıbbi atık sterilizaasyon, sızıntı suyu arıtmaa tesislerindee personel
olarak kaatı atık depo
bilgilendirilmiş ve hijyen önlemleri alınmışttır. Öte yand
da şehrin giriş ve çıkışllarında sağlık stantları
mü ve yönlendirme yapılm
maktadır. Gaaziantep Sanat ve Meslekk Eğitim merrkezlerinde
kurularak ateş ölçüm
K) siper ve m
medikal maske üretimleri yyapılmaktadır.
(GASMEK
Göçmen
nler ve Covid19
Süreç içeerisinde ve muhtemelen
n devamındaa devletler vve toplumlar bir güvenlik çemberi oluşturma
girişiminde bulunaccaktır. Covid19 vakalaarının özelllikle Avrupa’da daha sonrada Türkiye’de
m dünya gün
ndemi göçmeenler konusu
una odaklan
nmıştı. Avrup
pa göçmen
görülmesinden hemeen önce tüm
k
çaalışırken Türrkiye krizin
kitlesinden uzak kalaabilmek için oluşturdukları güvenlik çemberini korumaya
mluluk alınm
ması noktasında sınırlarıı açma ham
mlesinde bullunuyordu.
çözümlenmemesi vee eşit sorum
n görülmesin
nin hemen ardından, birden bire ggöçmenler ko
onusu gündemden düşm
müş, buna
Vakaların
karşılık Covid19 sallgını o çok çaba gösteerilen güven
nlik çemberrinin olmadığının küreseel ölçekte
mlenmesine n
neden olmuşştur. Dolayıssıyla bu deneeyim karar alıcıları,
a
yöneticileri ve ttoplumları,
deneyim
rahatsız edici bir şeyyle karşılaşıld
dığında (burrada göçmen
nler), kör kallmayı değil d
de bütün dü
ünya adına
paylaşmak geerektiği çıkarrımına götürrür mü, bunu zaman gösterecektir. Bu durum
refah vee güvenliği p
yeni, kap
psamlı, kapsayıcı, sorumluluk alıcı yeeni örgütlenme biçimlerii ortaya çıkaarabileceği giibi mevcut
örgütleriin dönüşmessine de neden
n olabilir.
25

https://tr.euronews.co
om/2020/03/16
6/turkiye‐nin‐haastane‐yatag‐kapasitesi‐kac‐kissi‐bas‐na‐kac‐yaatak‐dusuyor
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Göçmenler de bu durumu farklı boyutta deeneyimlemekktedir. Dolayyısıyla göçmenlerin barın
nma, gıda,
mental yıp
pranma, sağlık, eğittim ve istihdam
i
kkonusunda
kalabalıkklaşma, fizziki ve m
karşılaştııkları/karşılaşşacakları riskler göz önünde bulundurulmaalıdır. Göçm
menlerin yaasal statü
gözetilmeksizin sağlık hizmetlerin
ne erişim, bu
ulaşma riskin
ni önleme giibi konulardaa kültür ve d
dil farklılığı
olmayan/kim
mlik kartı olmayan göçmen
nlerin olası
gözetilerrek bilgilendirilmesi gerekkmektedir. Kayıt altında o
bir taşıyıcılık durumu
unda sağlık hiizmetinden yararlanması
y
nın önündekki engeller kaldırılabilir.
Gündelik Yaşam Prratiklerinde
eki Değişim
m
Covid19’’un yarattığı etkiyle bireeyler, artık gündelik yaşaamda verdiği kararları biir kez daha düşünmek
zorunda kalmıştır. Evvden çıkmalı mıyım, arkad
daşlarımı davvet etmeli miyim, dışardaa yemek yiyeelim mi gibi
nemsiz birim
mden büyük vve önemli ko
onularda, karrar alma konusunda bir
yaşamdaaki en küçük ve görece ön
ikilem vee değişim yaşanmaktadırr. Bireylerin gündelik
g
yaşşamdaki karaarları kimlikleerini belirlediği için söz
konusu değişim
d
yenii bir toplumsal kimlik oluşturmaya gebe
g
görünm
mektedir. Bir diğer gündeelik yaşam
pratiği o
olarak insanların birbirleeriyle karşılaşştığında yaptıkları el sıkkışma, sarılm
ma gibi kültü
ürel öğeler
sosyal m
mesafe kavramıyla birliktee yerini uzakktan selamlaşma, bir meetreden fazla birbirine yaaklaşmama
şeklinde kendini gösstermiştir. Bu
u durum özeellikle Türk ttoplumunda yaygın olan
n dokunmayaa ve yakın
t
dayalı iletişimde,, kişisel alan
na saygı göstterme noktaasında bir deeğişime nedeen olabilir.
fiziksel temasa
Diğer tarraftan diplom
masi alanındaa temassız ileetişim ortamı göze çarpm
maktadır. Lideerler tokalaşm
mak yerine
daha farklı yöntemleri kullanma yyoluna gitmişlerdir. Türk kültüründe “eyvallah”
“
an
nlamına geleen eli kalbe
ntlilerin “nam
maste” adını verdiği iki elin göğüs
götürmee tercih edilirken, Batı’daaki bazı ülkeelerde ise Hin
seviyesin
nde kavuşturrulup öne eğiilerek selam verme yönteemi tercih ed
dilmiştir. Bu d
durum Covid
d19’un fark
gözetmeeksizin herkessin hayatına bir kısıtlama getirdiğini ggöstermekted
dir.
Covid19 salgını kapssamında yakllaşık 165 ülkkede ibadeth
hanelerin kapanması sözz konusu olm
muştur. Bu
dine ve inanca dayalı gündelik yaşam
m pratiklerin
nin bireyler aaçısından birr kesintiye u
uğramasına
durum d
neden o
olmuş, bazı d
devletler bakımından daa çok kültürrcü yaklaşımın ön plana çıkmasını ssağlamıştır.
Örneğin Avusturya’d
da devlet kaanalında ilk defa Müslümanlara yön
nelik dini prrogram yayınlanmıştır.
da’da Müslümanlar için ezan okunm
muştur. Yinee Hollanda’d
da, otobüs d
duraklarına
Almanyaa ve Holland
Kuran‐ı Kerim ayetleerinin yazıldıığı/asıldığı gö
örülmüştür. Katolik meezhebinin meerkezi olan V
Vatikan da
n çevrimiçi yapılmaya deevam etmekttedir. Aynı
ziyarete kapanmış ancak pazar ayinleri Papaa tarafından
Müslüman bireylerin kuttsal mekânı olan
o
Kabe iççin de geçerlidir. Kabe u
umre ve hac ziyaretine
durum M
kapatılm
mıştır.
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Toplum
mda Teknolo
ojik Farkınd
dalık Değişiimi
Sosyal medya
m
gözdeen kaçırılmam
ması gereken
n bir olgu ollarak karşımıza çıkmaktaadır. Bu süreeçte sosyal
medya/ssanal ortamlar temel illetişim aracı olarak kullanılmaktadır. Bu durum gelenekssel iletişim
kanallarının giderek ö
öneminin azaalması (halihazırda önem
mi azalmıştı) vve sanal/çevrrimiçi iletişim
m biçiminin
yaygınlaşşması ve deerinleşmesiylee sonuçlanabilir. Teknolojik olarak ggelinen nokttada bu sonuç elbette
şaşırtıcı değil, ancakk geleneksel iletişim kan
nallarının top
plumsal bağ ve dayanışmanın macu
unu olması
meye açık farrklı iletişim
nedeniyle sosyal medya/sanal orrtam aracılığğıyla kurulan iletişimin yeeni ve gelişm
ma potansiyeeli olmakla b
birlikte bu geleneksel ruhu zayıflatabileceği öngörülebilir. Bu
formları ortaya çıkarm
n yeni bir ttoplumsal deeğerler küm
mesi oluşturu
up oluşturmayacağı bir süre sonra belirginlik
durumun
kazanacaaktır. Sanal ggerçeklik gib
bi teknolojilerin eğitim vee üretim orttamına girişi beklenendeen daha da
hızlı olab
bilir.
Tüketicii Harcama E
Eğilimlerin
ndeki Değişiim
Henüz taam manasıyla öngörüleb
bilir olmamakkla birlikte b
bazı meslekleerin yok olaccağı, önemini yitireceği
veya çalışanların sossyal güvenceden yoksun kalacağı şim
mdiden kestirrilebilir. Bu d
durum hem gelir gider
nde hem de gündelik yaşşam pratikleerinde kendin
ni somutlaştıracaktır. Bu nedenle ortta ve uzun
dengesin
vadede bireylerin iş yapma biçimleri, ö
öncelikleri, ttüketim terrcihleri ve alışkanlıkları yeniden
necektir.
düzenlen
Virüsün Türkiye’de ilk görülmeye başlandığı ve sokağa ççıkma kısıtlaama, yasaklama, evden çalışma
ç
ve
k
konu
uşulmaya başşlandığında ttüketicileri panikle markeet ve dayanıklı eşya ve
uzaktan eğitim gibi konular
n alma davranışı uzun
internet altyapısı için alışveriş yyapmaya yönlendirmiştirr. Bu alışverrişlerde satın
ürünlere, hijyyen ve dezenfektan ürünlerine, dayaanıklı ev alettlerine yönellim göstermiiştir. Hatta
ömürlü ü
tüketicileerin ihtiyacı olmayan ürrünleri de aldığı ve istiflediği gözlenmiştir. Bunaa ek olarak daha
d
önce
ortalamaa bir bireyin satın almad
dığı tek kullaanımlık yüz maskesi, eld
diven, ekmekk yapma maakinesi gibi
ürünlerin
n satışında da
d artış gerrçekleşmiştir.. Türkiye Ekkonomi Polittikaları Araşttırma Vakfı (TEPAV)’ın
yaptığı C
Covid19’un TTüketici Harccamalarına Etkisi araştırm
ması da bu eeğilimi tespitt etmiştir. İlk Covid19
vakasının
n görüldüğü
ü 13 Martt haftasında panik tü
üketim ned
deniyle harccamalar (saağlık/sağlık
ürünleri//kozmetik, elektrik‐elektrronik eşya, bilgisayar
b
ve internet üzeerinden yapıllan alışverişler) artmış,
20 Martt haftasında zorunlu tüketim harcaamalarına (m
market ve alışveriş merrkezleri ve çeşitli
ç
gıda
alışverişleri) yönelim
m görülmüşttür. Turizm ve eğlenceeye yönelik harcamalar;; havayollarrı, seyahat
ne/içkili yerleer ve konakklama harcam
maları; yemeek, giyim ve aksesuar,
acenteleeri/taşımacılıkk, kumarhan
mobilya ve dekorasyo
on harcamaları düşüşünü
ü sürdürmüşttür26.
Önlemlerin artırılmassıyla birlikte günlük tükeetim ürünleriinin internettten ve kredii kartıyla alım
mına ilişkin
ö
artış olmuştur. Bu değişim firmaların farklı
f
marka ve satış po
olitikası belirrlemesi ve
önemli ölçüde
tüketicileerin farklı allış ve satış kanalları araacılığıyla alışşveriş yapmaası bakımınd
dan çift taraflı bir etki
yaratabillir
26

https://w
www.tepav.org..tr/upload/mcee/2020/bultenleer/tuketici_harccamalari/Covid119un_tuketici_h
harcamalarina__etkisi_bulte
n_01.04.pd
df
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İklim ve
e Çevresel D
Değişimler
Bu süreççte çevre ve ekolojik yaşamı
y
olum
mlu yönde eetkileyecek çıktıların
ç
olacağı öngörü
ülmektedir.
Örneğin hava ve çevre kirliliğindee olumlu düzzelmeler şimdiden gözlem
mlenmektedir. Örneğin aaşağıda yer
nsa, İspanya ve
v İtalya’nın Mart 2019 vve Mart 2020
0 hava kirliliğği uydu görüntüleri yer
alan hariitalarda Fran
almaktad
dır. Haritalaar zehirli ggazlar arasında yer alan nitrojen
n dioksit sseviyesinin d
düştüğünü
göstermeektedir.

Şekil 11‐ H
Hava Kirliliği Değğişim Görüntüleri
Kaynak: NA
ASA https://earrthobservatory.nasa.gov/imag
ges/146362/airb
borne‐nitrogen‐‐dioxide‐plumm
mets‐over‐china

Hava kirliliğindeki bu
u olumlu gelişmeyle birlikte gelecek dönemlerdee muhtemeleen su rezervleri ile ilgili
sıkıntılarr ortaya çıkaabilir. Öte yaandan bu sü
üreçte artan
n plastik ve tek kullanım
mlık ürünlerin tüketimi
gelecekte çevre açısından risk olu
uşturabilir. B
Bu sürecin su
u kaynakları b
başta olmak üzere doğal kaynakları
bir farkındalıkk yaratması beklenebilir.
b
ve çevreyyi korumayı birincil öncelik yapacak b
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İptal Edilen/Ertele
enen Ulusal‐‐Uluslarara
ası Etkinlikller
Covid19 salgını ned
deniyle dün
nya genelind
de birçok eetkinlik ve organizasyon iptal edilmiş veya
ertelenm
miştir. Bu kapsamda spo
or müsabakaaları, akadem
mik kongreleer, festivallerr, tören veyya açılışlar,
müze ziyyaretleri, film
m galaları vee filmlerin vvizyona giriş tarihleri, fuarlar, okullaar/belediyeleer ve diğer
kurum ve
v kuruluşlaardaki tüm etkinlikler iptal edilmiiş veya erteelenmiştir. Ertelenen/ip
ptal edilen
organizasyonlar arassında en önemli olanlarrın başında gelen Euro 2020 Futbo
ol Şampiyonaası 2021’e
020’de yapılması planlan
nan Tokyo
ertelenen uluslararaası çapta orgganizasyonlardan biridir.. Haziran 20
n bir iptal kararı henüz aççıklanmamış ancak organ
nizasyon tarihinin ertelen
nmesi veya
Olimpiyaatlarına ilişkin
seyircisizz gerçekleşttirilmesi tarttışılmaktadırr. Amerikan Profesyoneel Basketbol Ligi (NBA
A)’nin bazı
oyunculaarda virüsün
n tespit edilm
mesi nedeniiyle tüm maaçları, Ameriikan araba yyarışları olarrak bilinen
NASCAR’’ın tüm yarışşları ertelenm
miştir. Fransaa Açık Tenis Şampiyonası Eylül 2020’’ye ertelenm
miştir. 2022
Katar Dü
ünya Kupasıı’nın Asya eelemeleri erttelenmiştir. Özellikle gaamerların ilggisini çeken Electronic
Entertain
nment Expo (E3) iptal ed
dilmiştir. Spo
or müsabakalarının yanı sıra kültür saanat etkinlikklerinde de
geniş çap
plı ve etkisi yyüksek birço
ok etkinlik yaa iptal edilmiiş ya da erteelenmiştir. Neew York Metropolitan,
Paris Lou
uvre gibi müzeler ziyarettçi girişine kaapatılmıştır. Mayıs ayında yapılması planlanan Caannes Film
Festivali belirsiz bir tarihe erteleenmiştir. Nissan 2020’de Gaziantep’tee yapılması planlanan Uluslararası
U
mleri Festivaali ipital edilmiştir. Dün
nyanın halı üretim merrkezi olan G
Gaziantep’te yapılması
Göç Film
planlanan 2020 Dom
motexTurkey Halı Fuarı’n
nın iptal edillme riski bulunmaktadır. Her yıl Nissan ayında
Adana’daa gerçekleşttirilen Portakkal Çiçeği Feestivali iptal edilmiştir. Nisan ayında yapılması planlanan
İpekyolu Kariyer Fuarrı (İKAF 2020
0) Cumhurbaşşkanlığı taraffından bu sen
ne için iptal eedilmiştir. Nisan ayında
nbul Film Feestivali ileri b
bir tarihe erttelenmiştir. N
Nisan ayındaa yapılması
gerçekleştirilmesi plaanlanan İstan
planlanan diğer bir ffaaliyet olan “Uluslararası Göç Film Festivali” Ekkim ayına erttelenmiştir. Gençlik ve
dışında gerçeekleştirilecekk olan 80’den fazla etkin
nliğin iptal
Spor Bakkanlığı tarafıından yurt içi ve yurt d
edildiği b
belirtilmiştir. Japonya Kirraz Çiçeği fesstivali iptal ed
dilmiştir. Neew York Metropolitan, Paaris Louvre
gibi müzzeler ziyaretççi girişine kaapatılmıştır. 14 Mart 202
20 tarihinde gerçekleştirilmesi planlaanan Türk‐
Arap İş ZZirvesi iptal edilmiştir. Yerli
Y
otomob
bil TOGG’un 12 Mart 20
020’de gerçekleştirilmesi planlanan
tanıtım ttoplantısı ertelenmiştir. B
Bunun yanı sıra Uluslararaası Adana Alttın Koza Film Festivali, An
ntalya Altın
Portakal Film Festivaali, Gaziantep
p Uluslararassı Gastronom
mi Festivali, TEKNOFEST
T
gibi yılın ikincci yarısında
i
veya errtelenmesinee ilişkin resmi bir açıklamaa henüz yapılmamıştır.
yapılmassı planlanan eetkinliklerin iptali
Kültür, saanat, eğlencee, turizm etkkinliklerinde alınan önlem
mlerin diğer b
birçok alandaa olduğu gibii bu alanda
da toplu
umsal patolo
oji yaratacak etkide oldu
uğu ifade ed
dilebilir. Toplumlar/insan
nlar arası etkkileşimi ve
ekonomiik faaliyetlerri belirleyen bu tip organizasyonlar ttoplumsal krriz, endişe vve belirsizlik ortamında
insanlaraa bir rahatlıkk ve umut orrtamı sağlam
ma bakımındaan oldukça anlamlıdır ve önemlidir. C
Covid19’un
bir sonu
ucu olarak bu alanda daa dijitalleşmee/çevrimiçi b
biçimler ortaaya çıkmıştırr. Özellikle kkültürel ve
sanatsal etkinliklere dijital bir arraçla insanlaarın erişimi ssağlanabilir, ancak insanların kültür ve sanatla
bu dijital ortaamda pek geerçekleşemeyecek bir yaapıya sahiptir. Bu nedenle Covid19
teması vve tanıklığı b
sonrası bu mecranın
n nasıl şekil alacağı, nasıl etkilenecceği soruları bir süre daaha dikkatlicce izlemeyi
mekle birliktte izolasyon dönemindee çevrimiçi yöntemlerle
y
insanların kültür,
k
sanatt ve spora
gerektirm
erişimi artırılabilir. Bu
una paralel olarak
o
geleneeksel etkinlikk yöntemlerin
nin korunması ve gelişmeesi de takip
edilmelid
dir.
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Tedbirrler ve Çözzüm Önerrileri
Olumsuz Etkileri A
Azaltmaya Y
Yönelik Alın
nan Tedbirler ve Koruy
yucu Önlem
mler

C
Covid19
salggını nedeniylle işten çıkarılan veya işşine ara veriilen bireyleriin ekonomikk ve sosyal
haklarını koruyacak mekanizmala
m
arın geliştirilm
mesi
C
Covid19
salggınının ekon
nomik, sosyyal, çevresel etkisini an
naliz edecekk kamu, özeel ve sivil

temsilcileerden oluşan
n ekiplerin ku
urulması ve bu
b ekiplerin d
düzenli raporrlar ve projekksiyonlar hazzırlaması

E kısa vadede vaka ve ttest sayıları vve ölüm sayıları yanı sıraa toplumsal p
En
paniği ölçmek amacıyla
112, 155
5, 184 hatlarına ilişkin bir çalışmanın yyapılması

C
Covid19
salggınının kırılggan grupları (çocuklar, göçmenler, evsizler, meevsimlik tarım işçileri,
sokakta çalışanlar) nasıl
n
etkiled
diğini ortaya çıkarmak, çözüm üretmek ve mü
üdahale mekkanizmaları
mek amacıylaa Afet Durumlarında Kırrılgan Gruplara Sosyal ve
v Ekonomik Yardım Eyylem Planı
geliştirm
hazırlanm
ması ve planıın bütçe ve sorumluluk an
nlamında gündemden dü
üşmemesi

A
Afet
Durumllarında Sivil Halka Sosyal ve Ekonom
mik Yardım Eylem
E
Planı hazırlanmasıı ve planın
bütçe vee sorumluluk anlamında ggündemden d
düşmemesi

Uzun Va
adeli Perspe
ektif Geliştiirilecek Ala
anlar

K
Küresel
veya ulusal ölçekkte endekslerr veya kalkınm
ma göstergelleri/program
mları hazırlanıırken
salgınların temel bileşen olarak ele alınması
Ç
Çalışma,
eğitim, yaşam ttarzı, iletişim
m, ekonomik ilişkiler
i
baştaa olmak üzerre hayatın heer alanında

ortaya ççıkma potan
nsiyeli olan hibrit yaklaaşım ve mo
odellerin inssan odaklı planlama, politika
p
ve
uygulamalar doğrultu
usunda yönleendirilmesi
S
Sağlık
sektörrü ile kalkınma arasındaaki ilişkiyi yö
önlendirecek ve derinleştirecek mekanizma ve

uygulamaların geliştirilmesi
T
Toplum
Sağlıığının Kırılgan
nlığı Bağlamında Sürdürü
ülebilir Sağlık Gelişim Straatejisinin hazırlanması


S
Salgına
karşı uygulanan politikaların
n ve alınan önlemlerin etkisinin ölççülmesi (ortaa ve uzun
vadede) (vakaların kişi ve yer özzellikleri, vakkanın özellikleeri, kurumlara yönelik allgı, politikalaara yönelik
algı çerçeevesinde)

S
Salgının
top
plumsal açıd
dan kavramsallaştırılmassı ve gündelik yaşam pratiklerinee etkisinin
ölçülmessi (orta ve uzun vadede)) (bu kavram
msallaştırman
nın ve değişiimlerin bireyyin kimlik ve kültürüne
etkisi ve salgına karşıı verilen kültü
ürel tepkiler çerçevesindee)
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Özet Bu
ulgular

SSalgın sürecin
nde sosyal teeması en aza indirmek am
macıyla gelişttirilen esnek çalışma saatleri, evden
çalışma, uzaktan eğittim ve onlinee uygulamalaar salgın sonrrası dönemde iş ve eğitim
m hayatında daha fazla
de değişime n
neden olabileecektir
kendine yer bulabileccek, iş yapmaa biçimlerind

İşsizlik oranlaarındaki artışş tüketimi etkileyeceğinden ortaya çıkan ekonomik durgunlukk bir sosyal
potansiyelini de taşıyacakktır
gerilim p

EEğitim, Covid
d19 salgını sürecinde
s
biireye özel, b
bireyin kapasitesine uyggun, bireyin kendisinin
program
mlayacağı eğittim planı doğğrultusunda d
dönüşüme uğğrayabilir

C
Covid19 salgınının toplum
msal etkisi reekabet ve birreycilik kısır döngüsünü d
değişime uğrratacak bir
kapı aralayabilir
D
Devletler araasında büyüm
me odaklı rekkabetçi politiikalar ön plandayken, Co
ovid19 süreciyle birlikte

ülkeler arası rekabet yerini dayanışmaya doğru götürmüştür. Aynı
A
zamand
da bu duru
um devlet
mekanizmalarının etkkinliğinin ve öneminin dee arttığını gösstermektedirr.
ZZorunlu olmadıkça dışarrıya çıkılmam
ması, sosyalleşmenin sağğlandığı mekânların kap
palı olması

insanları psikolojik an
nlamda olum
msuz etkileyebilir.
B
Bireylerin beelirsizlikten kkaçamadığı öngörülemez ve kırılgan p
psikososyal o
ortam, bireyylerin karar

verebilm
me, ayrım yap
pma yetisindee bir zayıflam
maya yol açab
bilir

H
Hızlı ve etkilli tedavi ve müdahale yyöntemlerinin bulunmassı, yalnızlık, belirsizlik vee korunma
duygularrının giderilm
mesi için farkklı ve etkili d
dayanışma vee örgütlenme biçimleri o
ortaya çıkabiilmektedir.
Sağlık B
Bakanı’nın taalimatıyla sağlık person
neline moraal verme amacı taşıyaan alkışlamaa etkinliği,
balkonlarda şarkılar ssöylenmesi, camilerde ezzanlardan so
onra duaların
n edilmesi, yaardım kampaanyalarının
nmesi bu sürreçten birliktee dayanışma halinde çıkıllmaya örnek olarak gösteerilebilir.
düzenlen

SSalgına yakallanma riski ssebebiyle evde kalma sü
üresinin uzam
ması ve virüss kapma end
dişesi, hem
psikolojik hem de fizziksel probleemler ortayaa çıkarabilir. Uzun süre hareketsiz
h
du
uran bireylerrin sağlıkla
ilgili şikayyetlerinde arrtış gözlemleenebilir.

V
Virüs salgınıyyla birlikte ü
ülkeler kendii vatandaşlarrını koruma içgüdüsüyle diğer devletlerle olan
sınırların
nı kapatma yoluna
y
gitmişlerdir. Bu durum, salggının olası eetkileri bakım
mından göçm
menleri de
yakından
n etkilemekteedir.

B
Bir diğer etkki alanı da ibadetler baağlamında olmuştur. Yakklaşık 165 ü
ülkede ibadeethanelerin
kapatılm
ması, Avusturyya’da devlet kanalında ilk defa Müslü
ümanlara yö
önelik dini prrogramın yayyınlanması,
Hollandaa’da ezan okkunması, Kâb
be’nin umre ve hac ziyaaretine kapattılması, Vatikan’da gerçeekleştirilen
pazar ayinlerinin Pap
pa tarafından çevrimiçi yaapılması gibi uygulamalar
u
mıştır.
la karşılaşılm
H
Hava ve çevvre kirliliğind
de, karbond
dioksit salınımında azalm
ma gözlenm
miştir. Bunun
nla birlikte

plastik, tek kullanımlık ürünlerin vve hijyen maksatlı su tükeetimi artmışttır.
H
Hem ülkemizzde hem dee dünyanın birçok ülkessinde spor m
müsabakası, organizasyon, kongre,

festival, ttörenler, açıllış gibi birçokk etkinlik erteelenmiş ya daa iptal edilmiştir.
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SONUÇ
Ç VE DEĞ
ĞERLENDİRME

Covid19 salgını, tüm dünyayı etkkisi altına ald
dığı bu süreççte şimdiden
n ekonomik, toplumsal vve çevresel
birçok alanda değişime kapı araalamıştır. Milyarlarca inssanın maruz kaldığı bu eetkilerin salggın sonrası
bir takım kalıcı sonuçlar doğurması m
muhtemeldir. Ulusal ve u
uluslararası
dönem için toplumsaal yaşamda b
öklü değişim
mler olması kaçınılmaz
düzeyde yeni regülasyonlar geeliştirilmesi vve tüm sisttemlerde kö
nhasır koşullaarı nedeniylee yapısal anlamda öncekki resesyon d
dönemlerinden ayrışan
görünmeektedir. Mün
ekonomiik yavaşlam
ma süreci ise parasal sisteme yö
önelik yeni düzenlemeeleri de beeraberinde
getirebileecektir. Bunun yanı sıra esnek çalışm
ma, uzaktan eğitim ve ççalışma, onlin
ne alışveriş ggibi bazı iş
yapma biçimlerinde
b
mektedir. Dijjital dönüşüm
m ve blokzin
ncir teknolojjisi için de
değişikliklerr gözlemlenm
önemli fırsat
f
alanlarıı açan bu dö
önem, e‐ticarret bağlamın
nda yeni çözü
ümlere ve uyygulamalara da olanak
tanımakttadır.
Covid19 salgını çok b
boyutlu (küreesel, ulusal, b
bölgesel) den
neyimlenen ve
v etkileri de çok boyutlu
u olacak bir
da gelecek bilgi ve veeri güncellem
melerinde,
yapıya ssahiptir. Dolayısıyla bu raporda vve devamınd
bölgesel//yerel ölçekkte değerlen
ndirmeler yaapmak yol ggösterici olacaktır. Bu b
bakımdan TR
RC1 Bölge
sanayisin
ni salgın paarametreleri ışığında iyii analiz etm
mek ve sekttörel düzeyde yapılacak senaryo
öngörüleeri, içinde b
bulunulan beelirsizlik dön
nemini minim
mum hasarlaa atlatmak ve yeni fırsatt alanlarını
tespit ed
debilmek bakkımından önem arz etmeektedir. Ürettim kabiliyetii yönünden esnek
e
olan, d
dönüşümü
hızlı ve daha
d
az sancılı atlatabileen firma ve sektörler yeeni düzene kkolay adaptee olabilecektiir. Salgının
etkisi ile medikal ürü
ünlerine olan
n talep artışı TRC1 Bölge’’sinde makin
ne, tekstil vee kimya gibi sektörlerin
s
münde katalizör rolü üstllenebilecektiir. Örneğin TTürkiye’de no
on‐woven ku
umaş üretiminin büyük
dönüşüm
bölümün
nü sağlayan TRC1 Bölgeesi’nde, ürettim arzı ağıırlıklı olarak maske, tulum, bone vve eldiven
üretimine gelen yoğu
un talepler n
nedeniyle sağğlık sektörüne yönlendirillmiştir. Bunu
un yanı sıra ggastronomi
uslararası ölççekte önemlli bir yeri olaan Gaziantep
p’in “gastron
nomide hijyeen ve virüs
turizminde ulusal‐ulu
t
ko
onusunda geliştirilecek staandartların ö
öncüsü olabilleceği değerlendirilmekteedir.
önleyici tedbirler”
İhracattaaki payı nedeeniyle ABD vve AB üyesi ülkelerdeki ttalep azalmaası Gaziantep
p sanayisi aççısından da
kritik öneme sahiptir. Gaziantep
p için bir diğğer önemli paya sahip M
MENA ülkelerrinde salgının etkisinin
n sınırlı kalması ise olum
mlu bir ayrınttı olarak gözze çarpmaktadır. Buna karşın,
k
nakdi kredilerin
nispeten
toplam ttasarruf mevvduatı oranın
nda oldukça yüksek bir o
orana sahip o
olan Gaziantep’te, salgın sürecinde
likidite sıkıntısı yaşayan işletmelerin, saalgın sonrassında mevcut kredileriini çevirmede sıkıntı
ması gerekmeektedir.
yaşayabilecekleri ihtimaline karşı önlem alınm
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Büyük kiitleleri etkileeyen bu tür bir salgının ekonomik etkilerinin yanı sıra sosyaal etkileri dee olacaktır.
Sonuçlarrı bugün itib
bariyle tam o
olarak kestirrilemese de Covid19 salgınının gelecekte deneyyimlenecek
toplumsaal değişimin açık öznesi o
olabileceği deeğerlendirilm
mektedir. Bu süreç toplum
mun hafızasın
na yaşamın
olağan akışını bozan,, küresel bir değişimin kırrılma noktası olarak yer eedinecektir. Esnek çalışm
ma saatleri,
i ve eğitim hayatında
evden çaalışma, uzakktan eğitim vve online uyygulamalar saalgın sonrası dönemde iş
kendine daha fazla yyer bulabileceek, iş yapmaa biçimlerinde değişime neden
n
olabileecektir. Ayrıcca Covid19
n toplumsal etkisi, rekabet ve bireyciilik kısır dönggüsünü değişşime uğrataccak bir etkiyee de neden
salgınının
olabileceektir.
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