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zm sektörün

ep’te düzenle
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dırmakta,  izn

eye çalışmakt

ve destek me

arında  salgın

aktadır.  Örn

uş, yemekha

lanmış, mas

a başlanmışt

devam  edil

ymakta,  yete

uğunu göste

sektörü ülke 

kstil sektörün

koptuğunu  i

 birlikte çalış

ması gereken

tir. Tek ve ço

malzemeleri ü

nın  ithalata 

yol açabileceğ

malarla  yapı

eği  ifade  ed

ipariş geçilm

alep  artışına 

irilmiştir. 

satışlarını %7

ndirme  ve  it

ştir.  

ve Avrupa B

retici  firma 

miş olan sipa

eği, çekilmed
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i mevcuttur. 

firmaya  değ

önlemi  olara

meye girmed

ve  4  günde  b

rmasında  ise

mlerin  derec

varlığı bu  ko

ığı istihdam v

muk ipliği, no

m  ettiren  ve
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ihtisaslaş

azımsanm

ekonomi
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durumda  si

si  veren  dü
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ldığı  sektör 

rak çalışmakt
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de  olumsuz
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hem pamuk i
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i öngörülmek

arla  iletişim

atölyeleri 

de  ise  hazı

400’ün  üzer
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Makarn
 “Evde Ka

bozulma
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lgur,  hubub

arna ve bulg

üreticileri,  ür

dile  getirm

bu  ürünlerin

etirmiştir. 

50, Gaziante

olan bir  firma

zı sorunlar ya

Hijyen	Ürün
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woven  kuma

n  dolayı  firm

/önlük ile ay
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lmaktadır. H

yaşanmaktad

madde sıkıntı

ven	(Dokun
ekstil  sanayin

inde olan ma

öneme  sah

a  uygun  do

adır.  Çoğu  t
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7,84

5,48

5,28
BBDK 

asarruf mevd

üzerinde  ol

ellikle  salgın

aşayabilecek

r  içerisindek

ası  dönemde

sında  devlet

arı (takibe dö

aat  (%9,85) 

ile  birlikte  p

nda  faaliyet 

etlerin dağılı

nceki yıla gö

en seneye ora

eğini, %37,3’

ade etmiştir.

blosu 

Gıda 
Meşrubat
ve Tütün
Kredi 

Performan
Oranı 

9,7

8,4

3,4

17,8

duatı oranına

duğu  ve  ay

n  sürecinde

kleri  değerle

i payında  ise

e  bu  oranın

tin  almış  o

önüşüm oran

kredilerind

piyasalarda  o

gösteren  K

ımı  incelendi

re %100’ün 

anla %6 arttı

ü  ise  iş  tesli

.  

t 
n 

ns 

Metal
İşlenm
Made
Kred

Perform
Oran

70

49

44

84 1

a bakıldığınd

ynı  zamanda

likidite  sıkın

endirilmekte

e yine Gazian

  daha  da  a

lduğu  tedbi

nı) incelendiğ

e  oldukça 

oluşan  kırılga

ilis  firmaları

iğinde 2020 

üzerinde bir

ığı görülmekt

imatlarındak

l ve 
miş 
en 
di 
mans 
nı 

Tek
Te
Ürü
K

Perfo
O

7,40

4,38

5,42

5,42

da ise Gazian

a  il  bazında

ntısı  yaşayan

dir.  Türkiye

ntep’te %7,8

artabileceği 

irlerin  yerin

ğinde ise Kilis

zayıf  bir  p

anlığın  özelli

nı  olumsuz 

yılında  ilk 5 

r artış olduğ

tedir. 

ki  gecikmeler

kstil ve 
ekstil 
ünleri 
Kredi 
ormans 
Oranı 

Z
B

Pe

9,0 

3,9 

8,3 

62,0 

tep’in %452 

a  ikinci  sırad

n  işletmeler

  il  bazında

84 gibi yükse

öngörüldüğü

nde  bir  kar

s’in gıda (%17

performans 

ikle mevcut 

yönde  etkile

ayda TRC1 B

u görülmekt

29 

rden ötürü 

Ziraat ve 
Balıkçılık 
Kredi 

erformans 
Oranı 

4,70

6,50

4,22

9,85

ile Türkiye 

da  olduğu 

rin  mevcut 

a  takipteki 

ek bir oran 

ünde  kredi 

ar  olduğu 

7,9), metal 

sergilediği 

kredilerini 

eyebileceği 

Bölgesinde 

tedir. Buna 



 

Tablo 5‐ 

  

 
KODU 

NUTS 3 

TRC12 

TRC11 

TRC13 

 

Kaynak: TOB

 

2020 Oc

yılın ilk b

şirket old

 

Tablo 6‐ 

Şirket Ne

Anonim
Şirket

Limited
Şirket

Kaynak: TOB

 

 
İllere Göre K

 
  

  

Şİ
R
K
ET

İL ADI 

ADIYAMAN 

GAZİANTEP  84

KİLİS 

Toplam  97

BB 

cak‐Mayıs  dö

beş aylık dön

duğu görülm

2020 Ocak‐M

evi  İller 

m 
t 

GAZİANT

d 
t 

GAZİANT

BB 

Kurulan Şirke

2020 

KURULAN 

Şİ
R
K
ET

 

K
O
O
P
. 

G
ER

. K
İŞ
İ 

Tİ
C

İŞ
L

96  1  3

47  5  22

35  0  2

78  6  28

öneminde  ku

eminde tam

ektedir. Bu ş

Mayıs Dönem

Şirket 
Sayısı 

TEP  2 

TEP  127 

etlerin Yıllık 

 OCAK‐MAYIS (BE

TASFİYE 

Tİ
C
. İ
ŞL
. 

Şİ
R
K
ET

 

K
O
O
P
. 

30  11  1 

29  88  0 

23  2  0 

82  101  1 

urulan  yaban

amı Gaziante

şirketlerin to

minde Kurula

Ortak Olun

Sermaye Da

EŞ AYLIK)

KAPANAN

Şİ
R
K
ET

 

K
O
O
P
. 

G
ER

K
İŞ
İ

15  4 

171  2 

4  0 

190  6 

ncı  sermayel

ep ilinde ve 2

plam sermay

an Yabancı S

nan Şirketlerde
Toplamı (TL)

ğılımı Tablos

  KUR

G
ER

. K
İŞ
İ 

Tİ
C
. İ
ŞL
. 

Şİ
R
K
ET

 

K
O
O
P

16  77 

116  811 

4  35 

136  923 

i  şirketlerin 

2 tanesi ano

ye büyüklüğü

Sermayeli Şir

ki Sermaye 

370.000 

81.715.000 

su 

2019 OCAK‐M

RULAN  T

K
O
O
P
. 

G
ER

. K
İŞ
İ 

Tİ
C
. İ
ŞL
. 

Şİ
R
K
ET

0  23  2

6  200  8

0  20 

6  243  11

illere  göre  d

nim şirket ol

ü ise 81,5 mil

rketlerin İller

Ortak Oluna
Serm

MAYIS (BEŞ AYLIK

TASFİYE  K

Şİ
R
K
ET

 

K
O
O
P
. 

Şİ
R
K
ET

 

23  2  15 

89  1  69 

5  0  3 

17  3  87 

dağılımına  b

lmak üzere t

yon ₺ civarın

re Göre Dağı

an Şirketlerdek
maye Toplamı (T

30 

K) 

KAPANAN 

K
O
O
P
. 

G
ER

. K
İŞ
İ 

Tİ
C
. İ
ŞL
. 

3  19 

1  77 

2  6 

6  102 

akıldığında 

oplam 129 

ndadır. 

lımı               

ki Ülkenin 
TL) 

290.000 

55.730.250 

                           



 

Hüküme

Covid19 

yeni  tari

olarak  ka

kullanab

gelebilir.

süreçte 

pastadan

 

Türkiye’n

salgın  s

değerlen

atlatabilm

azaltılma

minimize

bulunmu

takibi ya

kapsamı

kapsamı

değerlen

devreye 

zorluklar

 

Sanayi  v

uygulana

 

✔Acil çö

✔Ajans 

✔Salgın

 

Bu kapsa

çağrısına

etkilerini

Destekle

ve müda

yenilikçi 

 

TRC1  Co

duyurdu

Destekle

 
et	Politikala

sonrasında 

ifeler  ve  kür

arşımıza  çıkm

ildiği takdird

. Türkiye ise 

ekonomide 

n alacağı pay

nin  ihracat v

sonrası  dön

ndirilmektedi

mesi  adına, 

ası  konusund

e  edilmesi 

uşlardır. Ayrı

pılan ve topl

nın  tüm  sekt

nda  sayılara

ndirilmesi,  ih

alınması,  İş

rla mücadele

ve  Teknoloj

acak 3 aşama

özüm sunan p

desteklerine

ın sosyoekon

amda  ilk olar

a çıkmıştır. P

in  azaltılma

enecek proje

ahale çalışma

uygulamalar

ovid19  ekon

ğu  tedbirler

eri  (faizsiz/d

arı,	Dış	Tica

ABD‐Çin ara

resel  anlaşm

maktadır. Çin

de küresel tic

kartların yen

uygulayacağ

yı artırabilir.  

e üretim me

nemde  de 

ir. TRC1 iş dü

ilgili  bakan

da  destek  ve

amacıyla  iş 

ca Gaziantep

lam 13 madd

törleri kapsa

ak,  Kredi  G

racatçıya  St

şletmelerin  e

e ettiği bu dön

i  Bakanlığı 

alı planı devr

projelerin de

e başvuru sür

nomik etkiler

rak, 26 Kalkı

Proje çağrısın

asına  yönel

ler sayesinde

aları  ile salgı

r geliştirilmes

nomik  Etkile

rin  hangilerin

düşük  faizli 

aret	ve	Verg

sındaki ekon

malar  gündem

n  ise pandem

caretteki dom

niden karıldığ

ğı mali  politi

erkezlerinden

dünya  ihra

ünyası bu sü

lıklarla  istişa

erdiğini  açık

ve  istihda

p Sanayi Oda

den oluşan b

ayacak  şekild

Garanti  Fonu

ok  Finansma

elektrik  ve  d

nemde YEKD

koordinasyo

eye almıştır, 

esteklenmesi

resi 2 ay ötele

rinin iyileştiri

nma Ajansı, 

nın hedefinde

ik  acil  çöz

e virüsün yay

nın ülke ve 

si amaçlanm

eri  Araştırm

nden  yararla

işletme  k

gi	Düzenlem

nomik savaş 

me  getirilebi

miden  tarihs

minantlığını a

ğı ve değişim

kalar  ve  dış 

n biri olan TR

acat  pazarı

reçte bölges

arelerde  bul

lamıştır.  İş  t

m  kaybını 

ası  (GSO), Tü

bir raporu ilg

de genişletilm

u  (KGF)  tem

an  Desteği  v

doğalgaz  fa

DEM ödemele

onu  ile  Kalk

 bunlar; 

 

enmesi 

ilmesidir 

Covid19  ile 

e Covid19 sa

züm  sunan 

yılımının kon

bölge ekono

aktadır. 

asında  firm

andıkları  ve 

kredileri)  %3

meleri		

daha da  şid

ilir.  ABD  bu 

sel olarak  er

artırabilir ve

in olağandışı

ticaretteki 

RC1 Bölgesi’n

nda  iyi  bi

sel ekonomin

unarak  Covi

temsilcileri  k

önlemek  içi

ürkiye Odala

ili mercilere 

mesi,  İş düny

minatı  veya 

verilmesi  hak

tura  ödeme

erinin ötelenm

kınma  Ajans

Mücadele v

algını  ile müc

projelerin 

ntrol altına al

omisine nega

alara  Covid‐

öncelikli  old

39,  Vergi 

detlenebilir 

salgından  e

rken  kurtulm

belki de yen

ı ölçekte gerç

uygulayacağ

nin,  geliştiri

r  pazar  p

nin negatif et

id19’la  müca

krizin  negati

in  “istihdam

r Borsalar Bi

iletmiştir. Bu

yasının kamu

Türk  Exim

kkında  açıkla

lerinin  ertel

mesi” konula

sları  ise  Cov

e Dayanıklılı

cadeleye kat

desteklenm

lınması, halk

atif etkilerini

‐19  Salgını 

dukları  sorus

Muafiyeti  v

ve uluslarara

en  fazla  etkil

manın  verece

i bir küresel 

çekleşmekte

ı  stratejiler 

lecek  iyi bir 

ayı  elde  e

tkilerinin en 

adelede  olas

f  ekonomik 

ma  devam” 

irliği  (TOBB) 

u rapor; “Mü

u alacakların

bank  temin

anan  paketin

enmesi,  firm

arını içermekt

vid19  ile  m

k Programı p

tkı sağlayan v

mesi  yer  a

k sağlığı için a

n azaltılması

nedeniyle  h

su  yöneltilm

ve  Ertelenm

31 

ası ölçekte 

lenen  ülke 

ği  avantajı 

güç haline 

 olduğu bu 

ile  küresel 

strateji  ile, 

edebileceği 

az hasarla 

sı  risklerin 

etkilerinin 

çağrısında 

tarafından 

ücbir sebep 

nın  teminat 

atı  olarak 

n  ivedilikle 

malarımızın 

tedir.   

mücadelede 

proje teklif 

ve salgının 

almaktadır. 

acil hazırlık 

ına yönelik 

hükümetin 

iştir.  Kredi 

mesi  %48,  



 

Fatura/V

firmaları

görülmüş

 

Şekil 24‐ C

 

TRC1	Bö
 

Araştırm

beklentil

Program

Projeleri

olarak ya

 

 
Vergi/SGK  öd

ın  Covid19  s

ştür. 

Covid19 Sürecin

ölgesi	İş	Dün

mada ayrıca b

ler;  Teknik 

larının açık t

 %12,7,  Sek

anıtlanmıştır

demelerinde 

salgını  döne

nde Devletin Ald

nyasının	De

bu süreçte  fi

Destek  (Eğ

tutulması %5

tör  raporlar

.  

erteleme  %

minde  devle

dığı Tedbirler 

evlet	Desteğ

rmaların Kal

ğitim,  Danış

7, Dijital Dön

ı %19,6  ve  Y

%49  ve  Kısa

et  destek  ve

ğine	İlişkin	B

kınma Ajans

şmanlık)  %2

nüşüm Deste

Yeni  gelişme

  Çalışma  Öd

e  tedbirlerind

Beklentileri

sından bekle

25,  Mentorl

ekleri %13,7, 

elere  uyumu 

deneği  %41 

den  önemli 

i	

ntileri de so

uk    Desteğ

AR‐GE Deste

kolaylaştıra

öncelikli  olm

ölçüde  fayd

orulmuştur. B

ği  %11,  Ma

ekleri %19,6,

acak  bilgilend

32 

mak  üzere 

dalandıkları 

 

Bu yöndeki 

ali  Destek 

, Araştırma 

dirme %39 



 

Şekil 25‐ C

 

Cumhurb

tedbir ve

TRC1 bö

katkı  su

talepleri

Sivil Top

 

Firma ye

kapsamın

1. M

2. M

tedbirler

sebep” n

ve uygul

açıklama

konuyla 

olacağın

3. K

4. S

kapasite 

açıklanm

önem taş

 

Covid19 Sürecin

başkanlığı  ta

e destek kara

lgede en etk

nmak  üzere

n belirlenme

lum Kuruluşl

etkilileri ve m

nda aşağıdak

Mücbir sebep

Mücbir Sebe

rin etkisiyle N

notu düşülm

lamaya konm

ası yapmasın

ilgili bir açık

ı düşünülme

Kısa Çalışma 

Stok  Finansm

kullanım  o

mıştır. Stok  fi

şımaktadır. 

nde Kalkınma Aj

arafından,  Co

arı uygulama

kili şekilde uy

e;  Covid19’da

esi amacıyla 

arı (STK)'ları 

meslek odası 

ki hususların 

p kapsamının

ep Notunun B

Nisan, Mayıs

esi sağlanaca

ması amacıyl

ın faydalı ola

lama yapma

ktedir 

 Ödeneğinin 

manı  Desteğ

oranlarının 

nansmanı de

jansından Bekle

ovid19  salgın

aya alınmıştı

ygulanabilme

an  etkilenen

TRC1 Bölges

ile ikili görüş

temsilcileri 

ilave edilme

n tüm sektörl

Bankalar Tar

 ve Haziran a

aktır. Bu not

a, Türkiye B

acağı düşünü

sı ve bankala

şartlarının d

ğinin  Detayla

korunması  a

esteğinin bir 

entiler  

nının  ekonom

r. Devletimiz

esi ve bölge 

n  sektörlerin

si’ndeki  (Gaz

şmeler yapılm

ile yapılan g

si gerektiği d

leri kapsayac

rafından Dikk

aylarında tem

tun bankalar

Bankalar Birli

ülmektedir. B

arı uyarması 

daha da kısalt

arının  Açıklan

amacıyla  ih

an önce det

miye  etkileri

zin aldığı bu 

ekonomisi a

n  sorunların

ziantep‐Adıya

mıştır.  

örüşmelerde

dile getirilmiş

cak şekilde g

kate Alınmas

merrüde düş

r tarafından d

ği’nin konuy

Bu bağlamda

hususunda g

tılarak tüm s

nması:  İhrac

racatçıya  st

taylarının aç

ini  en  aza  in

tedbir ve de

dına  istenen

ın  tespit  ed

aman‐Kilis  il

e Devletin al

ştir. Söz konu

enişletilmesi

sı: Virüsün y

şen firmaların

doğru bir şe

yla  ilgili bank

a, Türkiye Ba

girişimlerde 

sektörlere yay

cattaki  geçic

ok  finansma

çıklanarak ha

ndirmek  üze

estek mekani

n sonuçların 

dilmesi,  acil 

leri)  iş düny

ması gereke

usu tedbir ve

i 

ayılmasına k

n kredi sicilin

kilde değerle

kalara yöneli

nkalar Birliği

bulunulması

ygınlaştırılm

i  yavaşlama 

anı  desteği 

ayata geçirilm

33 

 

ere  bir  dizi 

izmalarının 

alınmasına 

ihtiyaç  ve 

ası ve  ilgili 

n tedbirler 

e destekler: 

karşı alınan 

ne “mücbir 

endirilmesi 

k bir uyarı 

i (TBB)’den 

ının faydalı 

ası 

sürecinde 

verileceği 

mesi büyük 



 

5. R

reeskont

sağlamış

değerlen

6. Ö

AVM,  d

konfeksiy

Sosyal G

kararına 

7. C

8. E

harcama

sağlayac

9. İ

teminatı 

10. İ

alınması 

11. L

12. U

%300 ora

13. H

14. T

tutarları 

Limanı'n

15. T

16. T

kaldırılm

17. F

18. İ

primlerin

19. E

20. G

harçlığı v

21. T

 

Bu bağla

etkilerini

primleri,

teminat,

veya  zor

azaltılma

 
Reeskont  Kr

t  kredilerine 

  olduğu  tüm

ndirilmektedi

Ödeme Ertel

demir‐çelik, 

yon ve etkin

Güvenlik Kuru

kimya, plast

Covid19 hast

Elektrik, Doğ

alarına  ait  ö

aktır. 

İş Dünyası ka

 olarak değe

İhracatçıya  s

Leasing kaps

Uçak  bilet  v

anında zam y

Hava taşımac

Tüm  liman 

ve  transit  y

da olduğu gi

Ticari araçlar

Ticaret  Baka

ması, 

Firmaların zo

İşyerini kapa

nin karşılanm

Esnaf ve taci

Gün  kazanıp

verilmesi 

Tekelleşme v

amda Cumhu

i azaltmak  iç

 konaklama 

  ihracatçı fir

rlayıcı  sebep

ası  veya  süre

redileri  Dışın

uygulanacağ

m  krediler  i

ir. 

lemelerinin K

otomotiv, 

nlik‐organizay

umu  (SGK) p

ik ve ayakka

talığının mes

ğal Gaz ve Su

ödemelerin 

amu alacakla

rlendirilmesi

stok  finansm

samında gün

e  kargo  fiya

yapıldı, bu du

cılığında oldu

ücretlerinde 

yük  taşıyan 

bi) 

rın Motorlu T

anlığı  tarafın

orluklarla mü

ayan küçük e

ması 

irlere yönelik

p gün harcay

ve karaborsac

urbaşkanlığı 

çin Ekonomik

vergisi ödem

rmalara stok 

lerle  işyerind

eklilik  koşulu

ndaki  Ödeme

ğı  beyan  ed

için  geçerli 

Kimya, Plasti

lojistik‐ulaşı
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ma, müşteri 

sağlamıştır. 

met  veren 

aktadır.  Bu 

vb.)  ikame 
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hizmet 

tanımakt

 

Temasta

sahiptir. 

sunulma

işletmele
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taşınabil

dönemi y
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özellikle 

yaratma 

önemini 

 

TRC1 Cov

ölçülmüş

olanların

dönüşüm

Şekil 29‐ C

 
çi	Ürünler,		

salgını  ile d

izmet  online

er  gibi  alan

arını artırmay

eden  yenilikç

veren  işletm

tadır. 

n kaçınmak i

Özellikle  m

ktadır.  Salgı

er  için önem

na  ilaç  serv

ir  cilt  sanita

yapay zekâ t

lamaların  ya

için yeni çalı

online  tekn

olanağı  sağ

koruması be

vid19 ekono

ştür. Buna gö

n oranının  %

m süreçlerind

Covid19 Sürecin
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e  olarak  veri

larda  artan 

ya yöneltme

çi  girişimler  i

melerin  mev

için sosyal m

medikal,  kozm

ınla  mücade

mli pazarlar o

isi  yapan  ro

asyon  cihazla

tabanlı tanı k

aratılmasına 

ışma alanlar

nolojiler, me

ğlarken  bu  t

eklenmekted

mik Etkileri A

öre salgın sür

%17,6 olduğu

den haberdar

nde Dijital Pazar

Teknolojile

nde “evde ka

ilmeye  başla

e‐ticaret  fa

ktedir. Hiç o

için  fırsat  ala

vcut  online 

mesafenin kor

metik  ve  hijy

elenin  etkinl

oluşmuştur. Y

obot‐sehpa,  e

arı  gibi  birço

kitleri ve hızl

fırsat  tanım

ı sunmaktad

dikal  ürünle

tür  çalışmala

ir. 

Araştırmasın

recinde ve so

 görülmüştü

r olmayan %2

rlama 

er	

al” çağrıları 

anmıştır. Öze

aaliyetleri  şi

olmadığı kada

anları  yaratm

sipariş  site

runması ve h

yen  alanında

iğini  artırma

Yerli  teknolo

elektronik  si

ok  yenilikçi 

ı tanı sistem

maktadır.  Öte

ır.  İçinde bu

er,  lojistik  gi

arda  gözleml

da dijital paz

onrasında dij

r. Buna karş

23,5’luk kısım

yapılmasıyla

ellikle marke

irketleri  onl

ar artan onli

maktadır.  Sal

elerine  enteg

hijyen kaygıla

a  birçok  yen

anın  yanı  sır

oji  ile üretile

istemle  çalış

ürün  ilk  kez

leri, Covid19

e  yandan  sa

ulunulan yen

bi  alanlarda 

lenen  ilerlem

zarlama konu

ital pazarlam

ın henüz kon

m ise dikkat ç

  toplum gen

et  alışverişi,  y

ine  tabanlı 

ne hizmetler

lgın dönemi,

grasyonunun

arı, salgınla m

nilikçi  ürün  v

ra  bu  alanla

n medikal va

an  para/atm

z  kullanılmay

9’un teşhisine

lgın  dönemi

i koşullara u

yeni  ürün  v

menin  salgın

usunda firma

ma konusund

nu hakkında 

çekicidir.  

nelinde  ihtiya

yeme  içme 

hizmetler  n

r talebi, kır‐k

,  söz  konusu

n  artırılması

mücadelede k

ve  uygulama

arda  faaliyet

antilatör, yo

m  dezenfekte

ya  başlanmış

e yönelik yen

  tüm  inovat

uyum sağlam

ve  alternatif

n  sonrası  dö

aların yatırım

a yatırım yap

fikri olmaya

43 

aç duyulan 

hizmetleri, 

noktasında 

kent ayrımı 

u  alanlarda 

na  olanak 

kilit öneme 

a  piyasaya 

t  gösteren 

ğun bakım 

e  cihazları, 

ştır.  Salgın 

nilikçi ürün 

tif medikal 

ma dönemi, 

f  çözümler 

nemde  de 

m eğilimleri 
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n ve dijital 
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meye  zorlam

ra  verilen  ö
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üşümün önem

ulamaları kon

knoloji  çağın
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p sistemine b
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aşlayan dijita

itim  ve  spor

orlu dönemd

er  alan  giriş

n/hizmetleri

nokentlerde,

ilmesinin  te

unda  önem 

destek mek

aret önümüzd

ktörler	

e en olumlu 

çok  işletmey

maktadır.  Bu 

nemi  artırm

Mevcut dur

mini bir  kez 

nusunda atıla

nda,  insan  h

artırmaktad

benzer bir uy

amalara iyi b

al platformla

r  olanakları 

de kritik rol ü

şimler  dijital 

yle  farklılaşa

, salgın döne

eşvik  edilme

arz  etmek

kanizmaları t

deki süreçte 

etkisi “dijita

yi “online” hi

durum  bilgi

akta,  “dijita

rum son yılla

daha  kanıtla

an adımların 

hayatında  bü

ır. Salgınla m

ygulama olan

bir örnek teş

ar alışveriş,  t

gibi  birçok  h

stlenmekted

uygulamala

arak  önemli 

eminde öne ç

esi,  salgın  so

ktedir.  Buna

asarlanması 

daha çok gü

 

alleşme” süre

izmetler kon

i‐iletişim  tek

l  dönüşüm” 

arda devlet p

amış,  kamu 

hızlandırılma

üyük  bir  yer 

mücadelede 

n “hayat eve

şkil etmekted

oplantılar, d

hizmeti  ev  o

dir.  

ar  noktasınd

bir  rekabet 

çıkan konular

onrası  döne

  ilişkin  kam

faydalı olaca

ündeme gele

eçlerinin hızl

usunda adım

knolojileri,  in

bağlamında

politikaları ba

kurumları  ve

ası gerektiği o

tutan  dijita

Uzakdoğu ül

e sığar” uygu

dir. Günlük y

dijital gazete 

ortamına  ula

a  fırsatlar  s

avantajına 

rda yeni fikir

em  için  orta

mu  kurumla

aktır. Gelece

ecek, birçok s

anması olma

m atmaya ve

nternet  altya

  beklenende

ağlamında ö

e özel  sektör

ortaya çıkmış

al  teknolojile

lkelerinde ku

ulaması Sağlı

aşamın içeris

ve kitaplar, 

aştırmakta  e

sunan  salgın 

sahip  olabili

rler, ürünler v

aya  çıkacak 

arı  tarafında

eğin ticaret  ş

sektörde gide
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aktadır. Bu 

eya mevcut 

apısı,  siber 

en  hızlı  bir 

n sıralarda 

r nezdinde 

ştır.  

er  yaşanan 

ullanılmaya 

k Bakanlığı 

sinde daha 

konserler, 

vde  kalma 
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an  politika 

şekli olarak 
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nmektedir. D
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uslararası dü

lum sağlığı, t

ktedir. 
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sınırı  koyulm

r. 

n çıkış süreci

düzenlemele

a yasağı ve s

ebin ciddi or
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sındaki  ekon

deme getireb

sel  ölçekte  s
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nırken, küre

ktadır, ekono

rgunluk sürec

ayrışmaktadı
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mamış  olsa  d
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randa azalma

dijital  dönüş

oğru evrilmek

mı öngörülen 
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bileceği değe

sosyal  yaşam

m dünyada g

de  şimdiye d

kaldığı  bu 

cı olabileceğ

sel tedarik zi

omik veriler r

ci, pandemiy

ır. 

kte ekonomi

ıra yeni iş fırs

yatı düzenley

uslararası  kur

şiklikler gerçe

regülasyonla

enliği ve bire

adar kar elde

da,  yakın  gel

n alacağı ulu

ilebilir. 

etliliğin kısıtla

asına neden o

üm”  için  de

ktedir. 

blokzincir te

min  uluslara

rlendirilmekt

mdan  ticarete

enel geçer ö

dek  alınmış e

durumun  e

i öngörülmek

incirleri kopm
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ye münhasır k

ler küçülece
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yen  sistemle
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ekleştirilmes

rın geliştirilm

y özgürlüğü

e edebileceğ

lecekte  tüm 

usal önlemle

anması doğa

olmaktadır.

e  önemli  fır

eknolojisi ön

rası  ölçekte 

tedir. 

e,  sağlıktan 

önlem olarak

en büyük  kit

ekonomik,  t

ktedir.  

makta, birço

yalleri verme

koşulları ned

k, bazı sektö

ne yaşam ala

r ve mevcut

slararası  şirk

si olasıdır. 

mesi kaçınılm

kavramları a

ğinin  ‐ yada n

üretim  ve 

erin yanı sıra,

l olarak daha

rsat  alanları 

ümüzdeki dö

yeni  tarifele

eğitime  birç

 benimsenen

tlesel  tedbir‐

oplumsal  ve

k sektörde a

ektedir. 

deniyle yapısa

örler yok olac

anı bulabilece

 düzenin  işle

ketler, medya

maz görünme

arasında den

ne kadar doğ

tüketim  sür

, küresel çap

a az tüketime

açmıştır.  D

önem  için ön

er  ve  kürese
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andan  önüm
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nomilerde  to
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yakalıların  a
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çözümlere, 
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i  olarak  e

hizmetlerin  ü

oparlanmanı
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muhtemeldir. 
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erlendirilmek

retin,  hava‐

ar  geliştirilm
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şkin beklentil

bu durum zo

çte,  uygulay
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a sürerken ü

yucu elbise 

rını  hızla  uy

sında avantaj

ürün  ve  uyg

l sağlık sigor

ntemleri  gibi

da geliştirilen

tedir. 
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Bu rapor İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından yayıma hazırlanmıştır.  
Yayının kısmen ya da tamamen alıntılanması ve çoğaltılması fikri mülkiyet hukukuna tabidir. 

Kaynak gösterilmek kaydı ile Ajans yayınları üçüncü kişilerce kullanılabilir. 

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 
Adres: İncilipınar Mah. Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar Güven İş Merkezi  

Kat: 1-2-3 Şehitkamil/GAZİANTEP 
Telefon: +90 342 231 0701-02 • Faks: +90 342 231 0703 

Web: www.ika.org.tr
E-posta: info@ika.org.tr

N i s a n  2 0 2 0 ,  G a z i a n t e p


	TRC1 Bölgesi
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