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AİMSAD Mesajı

Değerli Sektör Paydaşları,
Kovid-19 küresel salgınına özel sayımız ile 
sizlerleyiz. 
Pandemi, beklenmedik şekilde hem ülkemizin 
hem de dünyanın birinci gündem maddesi 
oldu, malumunuz. Bizler 2020 yılının sektö-
rün ivme kazanacağı yıl olmasını bekliyorduk. 
Ancak salgın, dünyayı ekonomik olarak da 
sarstı, sarsmaya da devam edecek gibi görü-
nüyor. Hal böyleyken tüm bu gelişmelerden 
ağaç işleme makineleri sektörü de etkileniyor. 
Konunun detaylarını dergimizde okuyabile-
ceksiniz. 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Er-
doğan’ın pandeminin ekonomi üzerindeki 
olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla açık-
ladığı “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketini 
önemsediğimizi daha önce ifade etmiştik. 
Makine sektörünü de kapsaması arzumuzu 
yinelemek istiyorum. Sektörün bu konudaki 
talepleri de yine dergimizde. 

Tüm dünyayı tehdit eden, çok sayıda insanın 
ölümüne neden olan ve birçok insanı eve ka-
patan Kovid-19 pandemisi, tedavide uygula-
dığı başarılı yöntemlerle dünyanın dikkatini 
çeken Türkiye’de de kalıcı etkiler bırakıyor. 
Ülkemizde pandeminin hemen her alanda et-
kilerini kapak dosyamızda ele aldık. 

Gazeteci Çetin Ünsalan, KOBİ köşesinde fir-
maların Kovid-19’un etkileriyle nasıl baş et-
mesi gerektiğini anlattı. 
İş Güvenliği Uzmanı Melih Gürses’in işyerle-
rinde koronavirüs salgınıyla mücadelenin na-
sıl yürütülmesi gerektiğine ilişkin yazısı, yine 
pandemi özel sayımızda.  

Teknoloji sayfamızda, yeni tip koronavirüs-
le birlikte başlayan evden çalışma modelinde 
işimizi kolaylaştıracak uygulamaları bulabile-
ceksiniz.  
Sektörün Sesi bölümümüzde üyemiz Özkar 
Makine Sanayi’nin sahibi Zafer Özden’in de-
ğerlendirmelerine yer verdik.  
Dünya Turu’nda bu sayıda, pandemiden en 

çok etkilenen belli başlı ülkelerin durumunu 
inceledik. Dünya devi ülkelerin bu sınavda 
çektiği sancıları ve dünyanın genel durumunu 
dergimizde görebileceksiniz. 

Gezi sayfamızda sokağa çıkma kısıtlamaları ve 
tedbirlerden bahsedilirken kullanılan “30 bü-
yükşehir ve Zonguldak” ifadesindeki Zongul-
dak’tan bahsettik.  
Bu sayımızda, Bir Ağaç Öyküsü’nde tek bir 
ağaca yer vermek yerine, insanoğlunun doğa-
ya verdiği zararları ve bu zararların salgınlarla 
ilişkisini değerlendirdik. 
İz Bırakan Kadınlar’da, hayatını cüzzamla 
mücadeleye adayan ve dünyaya cüzzamla mü-
cadeleyi öğreten Prof. Dr. Türkan Saylan ve 
dünyanın ilk kadın doktoru, tıp öğrencilerine 
hijyeni öğreten Elizabeth Blackwell konukla-
rımız oldu. 

İlham Veren Hikayeler’de Hindistan’da or-
taya çıkan ve sonra Batı için de tehdit haline 
gelen kolera ile tarihi antik çağlara dayanan 
vebanın aşısını bulan Waldemar Haffkine, il-
ginç yaşamı ile yer aldı. 

Ajanda sayfamızda da içinde bulunduğumuz 
durumla uyumlu bir değişikliğe giderek, onli-
ne etkinliklerden bahsettik. 

Zor günlerden geçtiğimiz bu süreçte, birlik ol-
manın ve dayanışmanın önemi her zamankin-
den daha fazla anlaşıldı. AİMSAD bu zor sü-
reçte de üyelerinin yanında olacak, sektördeki 
birlik ruhunu ayakta tutmaya ve sektörün sesi 
olmaya devam edecek. Salgına karşı tedbirle-
rin gevşetildiği, kontrollü olarak gerçekleşecek 
‘yeni normalleşme’nin yaşanacağı önümüzde-
ki süreçte, maske ve sosyal mesafe kuralına uy-
manın önemini hatırlatmak istiyorum. 

Kovid-19 salgınını en kısa sürede atlatmayı 
umuyor, bu süreçte üzerine düşenin fazla-
sını yapan sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar 
diliyorum.

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi 
İş Adamları Derneği (AİMSAD) 
Genel Sekreteri Arif Onur KAÇAK
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Reklamlar, reklam veren şirkete; röportajlarda 

yer alan ifadeler, ilgili kişiye; yazıların sorumluluğu
 ise yazarlara aittir. Dergimizde yayımlanan yazı ve 

fotoğraflar AİMSAD’ın izni alınarak, kaynak 
belirtilerek, alıntı yapılarak 

kullanılabilir. AİMSAD Dergisi, 
İhlas Haber Ajansı (İHA) abonesidir.

AİMSAD Dergisi ücretsizdir.

72.
Gezi
Gezi sayfamızda, 30 büyükşehir 

ile birlikte karantina altındaki tek 

büyükşehir olmayan kent olan 

Zonguldak var.  

10.
Haber
Ağaç işleme makineleri sektö-
rü için gerçekleştirdiği çalış-
malarla sektörün gelişimine 
katkı sunan AİMSAD, ihracat-
çı firmaların ürünlerini hedef 
pazarlara tanıtabileceği yeni 
bir portalı hizmete sundu. 

Haber
AİMSAD’ın da bağışta bulunduğu 
sagliksiperi.org projesi, sağlık çalı-
şanlarına ücretsiz siperlik üretiyor. 

Haber
İthalatta 800’den fazla ürüne ilave 
gümrük vergisi 

Haber
Kovid-19’un sektöre etkileri 
Makinanın Gündemi’nde  

Teknoloji
Kovid-19 ile hayatımızda çok 
köklü değişimler yaşadığımız bir 
süreçteyiz. Bunların başında 
evden çalışma geliyor. Bu modeli 
daha verimli hale getirmek için 
çok sayıda teknolojik uygulama 
bulunuyor. 

AİMSAD Dergisi’nin tüm içerikleri ve daha fazlası için 
www.aimsaddergisi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

100.
İz Bırakan 
Kadınlar
Hayatını cüzzamla mücadeleye 

adayan Türkan Saylan ve dünya-

nın ilk kadın doktoru Elizabeth 

Blackwell, dünya tıp tarihine unu-

tulmaz izler bıraktılar.   

78.
Sektörün Sesi
Özkar Makina Sanayi’nin patro-

nu Zafer Özden, Türkiye’de iç 

pazarın verimli olmadığını söyley-

erek, “Yurt dışı sayesinde ayakta 

durabiliyoruz” diyor. 

12

14

38

108



AİMSADDERGİSİ  Mayıs - Haziran 2020 9

50.
Kapak
Tüm dünyayı tehdit eden ve 

Mart ayı itibariyle Türkiye’de de 

görülmeye başlanan Kovid-19 

pandemisi sağlık, ekonomi, sosyal 

hayat ve psikoloji başta olmak 

üzere ülkede pek çok alanda, 

oldukça kalıcı etkiler bırakacak. 

ABD ve birçok Avrupa ülkesine 

kıyasla salgınla mücadelede başarılı 

adımlar atan Türkiye, salgını geride 

bırakma ve hayatı ‘yeni normal’e 

hazırlama sürecinde.  

82.
Dünya Turu
Kovid-19 ülkelerin sağlık, ekonomi 

ve sosyoloji gibi alanlarda gerçekçi 

bir fotoğrafını çekti. Dünya ülke-

lerinin korona ile savaşı, Dünya 

Turu’nda. 

94.
Bir Ağaç Öyküsü
Bu sayımızda insanoğlunun doğaya 

karşı acımasız tavrının salgın hast-

alıklarla ilişkisini ve bilimsel verileri 

derledik.

104.
İlham Veren Hikayeler
Kolera ve vebanın aşısını bu-

lan Waldemar Haffkine, asi ve 

isyankâr karakteri nedeniyle hak 

ettiği değeri göremeyen dahi bir 

bilim insanı.

İÇİNDEKİLER

Koronavirüs: Gezegeni 
tehdit eden düşman



Haberler
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AİMSAD’dan ihracata 
ivme katacak çalışma
Ağaç işleme makineleri sektörü için gerçekleştirdiği çalışmalarla sektörün gelişimine katkı 
sunan AİMSAD, üyelerinin ürünlerini hedef pazarlara tanıtabileceği yeni bir portalı hiz-
mete sundu.  

AİMSAD, koronavirüs sal-
gını nedeniyle hazırlık 
aşamasını hızlandırarak 

üye firmaların yurtdışına kendile-
rini tanıtmalarına katkı sağlamak 
amacıyla yeni bir portalı hayata 
geçirdi. Sektör firmaları www.
turkishwoodworkingmachinery.
com adresinde mağaza açarak 
ürün ekleyebiliyor ve arzu eden 
üyeler belirlenen tarifeler çerçe-
vesinde reklam verebiliyor. Site 
ile üye firmalar ürünlerinin yurt 
dışına tanıtılması hedeflendiği 
için site tamamen İngilizce ola-
rak tasarlandı. Öncelikle Avrupa 
ve Avrasya bölgelerinde güçlü 
bir tanıtımı yapılacak sitenin iler-
leyen dönemde, üye talepleri de 
göz önünde bulundurularak, 4-5 
farklı dilde olması hedefleniyor.
AİMSAD üyelerinin ücretsiz ola-

rak faydalanacağı siteden arzu 
edenler ilave olarak banner rek-
lam verebilecek. Elde edilen ge-
lirler ise sitenin Google ve sosyal 
medya tanıtımlarında kullanılacak 
ve pandemi sonrasında katılımın 
planlandığı yurtdışı fuarlarında 
da yoğun bir şekilde tanıtımı ya-
pılacak. Firma ve ürün bilgilerini 
eksiksiz eklemenin önemli oldu-
ğu sitede 65 üye yer alıyor ve 40 
farklı kategoride, şu ana kadar 
400’e yakın ürün girişi yapıldı.
Ayrıca, sitede AİMSAD hakkında 
detaylı bilgiler, ağaç işleme ma-
kineleri sektörü, Türkiye genel 
bilgileri ve sektörel haberler yer 
alıyor. 
Sadece AİMSAD üyelerinin kayıt 
olabileceği siteye firmalar üreti-
mini gerçekleştirdiği veya temsil-
cisi olduğu ürünleri girebiliyor.





Kovid-19 pan-
demisi dünya 
genelinde ol-

duğu gibi ülkemizde de 
ciddi biçimde etkisini 
gösteriyor ve kalıcı izler 
bırakıyor. Bu süreçte, 
Türkiye’deki sağlık sek-
törü çalışanları, dünyaya 
örnek olacak nitelikte 
bir mücadeleyi yürütü-
yor. Plastik sanayicileri 
de sağlıkçılara destek olmak için 
bağışçıların yardımıyla plastik sü-
perlik üreterek Sağlık Bakanlığı’na 
ücretsiz teslim ediyor. 
Yeni tip koronavirüs salgınının 
Türkiye’de de etkisini göstermesiy-
le sağlık çalışanlarının yüz koruyu-
cu sağlık siperi ihtiyacının arttığını 
fark eden Plastik Sanayicileri Der-
neği (PAGDER) Sağlık Siperi pro-
jesini hayata geçirdi. 
Proje kapsamında destekçilerin ka-
tıklarıyla plastik siperler üreterek 
hastanelere ücretsiz olarak temin 
ediliyor. Yüzün korunmasını gerek-
tiren her türlü ortamda kullanılabi-
len sağlık siperi, yüze virüs, bakteri 
gibi yabancı maddelerin sıçraması-
nı engelleyerek burun, ağız ve göz-
ler için tam koruma sağlıyor. Buğu 
tutmadığı için de kullanıcılara çok 
net bir görüş açısı sunuyor. 

Sektör üretim tesislerini açtı
Türkiye plastik sektöründe faaliyet 
gösteren firmaları tek bir çatı al-
tında toplamak amacıyla 1969’da 

kurulan ve yaklaşık 500 üyesi bulu-
nan PAGDER, yeni tip koronavirüs 
salgınına karşı, sağlık çalışanlarının 
virüse maruz kalma riskini en aza 
indirgemeyi hedefliyor. 
Proje kapsamında üretilecek siper-
ler tüm dünyada olduğu gibi plas-
tik malzemelerden imal ediliyor. 
Üretim hızını arttırmak adına 3D 
printer yerine enjeksiyon ve termo-
form yöntemleri belirlendi. Proje-
nin öncüleri olan plastik sektörü 
mensuplarının destekleriyle üretim 
kalıpları hızla tasarlandı ve işleme 
hazır hale getirildi.
Destekçilerin üretim için kendi te-
sislerini tahsis etmesi sayesinde üre-
tim maliyetleri sadece hammadde 
ve enerji maliyetine indirildi. 

Sadece Sağlık Bakanlığı 
için üretiliyor
PAGDER’in 10 bin adet sağlık 
siperi desteği ile başlattığı proje-
ye kurumsal destek vermek için 0 
(216) 629 29 14 numaralı telefo-
nu aramak ya da pagder@pagder.
org adresine e-posta göndermek 

yeterli oluyor. Bireysel ola-
rak destek vermek için de 
0 530 971 62 26 numaralı 
telefona ve yine pagder@
pagder.org adresine baş-
vurmak mümkün. Önce-
likle sağlık çalışanlarının 
acil ihtiyaçlarının temin 
edilmesi amacıyla, ürünün 
satışı yapılmıyor. Üretilen 
tüm ürünler ihtiyaç duyu-
lan sağlık kurumlarına ile-

tilmek üzere Sağlık Bakanlığı’na 
ücretsiz gönderiliyor. 

AİMSAD da 
projeye destekçi oldu
AİMSAD sektörü temsilen, pro-
jeye 11 bin 111 siperlik bağışında 
bulundu. Projeye ilişkin görüşlerini 
paylaşan AİMSAD Genel Sekrete-
ri Arif Onur Kaçak, “Proje, içinde 
bulunduğumuz süreçte çok önemli 
ve anlamlı. Şu anda Kovid-19 mü-
cadelesinde tüm sağlık çalışanları-
mız, büyük bir özveriyle gecesini 
gündüzüne katarak, ailelerinden 
uzakta ve riskli bir ortamda işleri-
ni yürütüyor. Böyle bir durumda 
onların işlerini güvenle yapmasını 
sağlamak da bizlerin görevi. PAG-
DER’e bu proje için teşekkür eder-
ken, zaman içinde desteklerimizi 
devam ettirmek istediğimi ifade 
etmek isterim” diye konuştu.  
Proje hakkında detaylı bilgiye ulaş-
mak ve destek vermek için www.
sagliksiperi.org adresini ziyaret 
edebilirsiniz. 

Haberler
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AİMSAD’dan sağlık siperi 
projesine destek
Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER), yeni tip koronavirüs mücadelesinde sahada et-
kin bir şekilde çalışan sağlık görevlileri için sagliksiperi.org adresi üzerinden topladığı 
desteklerle, ücretsiz olarak plastik siperlik üretiyor. 





Haberler
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İthalatta 800’den fazla ürüne 
ilave gümrük vergisi 
İthalatta ağaç işleme makineleri yanısıra 800’ün üzerinde eşya için eylül ayı sonuna kadar, 
ürün bazında değişen oranlarda yüzde 30’a kadar ilave gümrük vergisi uygulanacağı, bu ta-
rihten sonra da 10 puana kadar daha düşük oranlarda ilave gümrük vergisi alınacağı bildirildi. 

Yeni tip koronavirüs pande-
misinin Türkiye ekonomisi 
üzerindeki olumsuz etkile-

rinin azaltılması ve yerli sanayinin 
artan ithalat baskısına karşı korun-
ması amacıyla, 800’den fazla ürüne 
ilave gümrük vergisi getirildi.
Konuya ilişkin İthalat Rejimi Ka-
rarına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, 
Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, 800’ün üzerinde muh-
telif ürün için 30 Eylül’e kadar 
geçici olarak eşya bazında değişen 
oranlarda yüzde 30’a kadar, bu 
tarihten sonra ise 10 puana kadar 
daha düşük oranlarda ilave gümrük 
vergisi uygulanacak.
Karar kapsamında iş makinesi, vinç, 
beton karıştırma ve pompa araçları, 
püskürtme alet ve makineleri, yi-
yecek ve içecek imal makineleri ve 
presler, paketleme ve ambalajlama 
makineleri, metal işleme makine-
leri, enjeksiyon makineleri, tarım 
makine ve aletleri, süt sağma maki-
neleri, tel kesme işleme makineleri, 
kağıt işleme makineleri gibi ürünler 
bulunuyor.

Bazı makine grupları da listede
Ayrıca, kalender ve hadde maki-
neleri, torna tezgahları ve aynaları, 
zımbalı kesme tezgahları, yassılaş-
tırma tezgahları, delme tezgahları, 
taşlama tezgahları, lehim ve kaynak 
makineleri, otomatik satış makine-
leri, ciltleme makineleri, baskı ma-
kineleri, büro makineleri, hava ve 
sıvı pompaları, kompresörler gibi 
ürünler de karar kapsamında yer 
alıyor.
Dikişli ve dikişsiz çelik borular, 
gemi zincirleri, demir çelikten teller 
ve kablolar, demir çelikten levha, 
depo-sarnıçlar, inşaat malzemesi, 
elektrik teçhizatı, elektrik izolatör-
leri, ateş tuğlası, mermer, granit, 
traverten, radyatörler, alüminyum-
dan teller ve kablolar, alüminyum-
dan şerit ve levhalar gibi ürünlerin 
ithalatı da ilave gümrük vergisine 
tabi tutulacak.
Alüminyum folyo, konveyörler, 
transmisyon kolonu, transmisyon 
milleri, elektrik akümülatörleri, 
ateşleme bujileri, dikiz aynaları, kor-
nalar, fren balataları, krikolar, pnö-

matik aletler, kauçuk ve plastikten 
boru ve hortumlar, römorklar, gaz 
sıvı ve elektrik sayaçları, PVC kapla-
maları ve levhalar, fişekler, fotokopi 
baskı ve yazı kağıtları, kontak lens-
ler, camlar ve camdan eşyalar, şerit 
metreler, su ısıtıcıları, projeksiyon 
perdeleri, televizyon alıcı cihazları, 
hoparlörler, elektrikli işaret cihazla-
rı, basküller, termometreler, vatka 
ve keçeler, yarı mamul deriler, tabi 
mantar ve mantardan eşya ile diğer 
belirlenen ürünlere yönelik olarak 
da söz konusu karar uygulanacak.

Ağaç işleme makinesi sektöründeki durum
Kararname ile belirli ülkelerden ithal edilen bazı ağaç işleme makinelerinin ithalatında da yüzde 10 ilave güm-
rük vergisi uygulaması getirildi. Söz konusu makineler şerit testereler; ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert 
plastik vb. sert maddeler ve ebonit ve sert plastik maddelerin işlenmesine mahsus makineler olarak belirlendi. 

Ek vergi uygulanan ağaç işleme makinesi sayısı 7’ye çıktı
7 Aralık 2018 tarihinde yayınlanan ek karar ile 5 ürüne ek vergi getirilmişti. Her işlem arasında işlenecek par-
çanın yüklemesi otomatik olarak yapılanlar, daire testere makineleri, diğer testere makineleri, delik açma veya 
zıvanalama makineleri ve diğer ağaç işleme makineleri ile birlikte yeni çıkan kararname ile ek vergi uygulanan 
ağaç işleme makinesi sayısı 7’ye çıktı.





Haberler
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Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi geliyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TSE tarafından koronavirüs önlem kılavuzu 
hazırlandığını belirterek, “Standartları sağlayan firmalara, uluslararası bir kalite belgesi 
şeklinde ‘Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ vereceğiz” dedi.  

Uluslararası diyorum çünkü 
daha standartların oluş-
madığı bu alanda biz dün-

yada öncü olmak istiyoruz” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Musta-
fa Varank, Türk Standartları Ens-
titüsü (TSE) tarafından hazırlanan 
‘Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Ön-
leme ve Kontrol Kılavuzu’nu tanıt-
tı. Kılavuzun hazırlık aşamasında; 
Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Ba-
kanlığı, Hıfzıssıhha Doktorları, Bi-
lim Kurulu ve sektör temsilcilerinin 
görüşlerinden faydalandıklarını ve 
kılavuzda, sanayi işletmelerinde alın-
ması gereken önlemlerin yer aldığını 
belirten Bakan Varank, “Hazırla-
dığımız kılavuz, tüm sektörlerdeki 
sanayicilerin enfeksiyon önleme ve 
kontrol prosedürleri hakkında bilgi 
sahibi olmasını amaçlıyor. Getirdiği-
miz tedbirler, sanayi işletmelerinde 
çalışanların, ziyaretçilerin, tedarikçi-
lerin, yani tüm paydaşların sağlığını 
gözetiyor” dedi.

Sektörlere uygun tedbirler
Tüm sanayicilerin kolaylıkla uygu-
layabileceği bir çerçeve çizdiklerini 
belirterek, kılavuzda tutarlı ve esnek 
bir yaklaşım sunduklarını ifade eden 
Bakan Varank, şunları söyledi: “Ör-
neğin gıda üretim tesisiyle, demir- 
çelik tesislerini aynı kefede tutmadık. 
Bununla birlikte firmalara yüksek 
maliyetlerde yüklemiyoruz. Yani, 
basit ama etkili tedbirler alınmasını 
öneriyoruz. Pandemi koşullarında 
firmaların bu kurallara harfiyen uy-
ması gerekiyor. Ancak bu kurallara 
uyulması halinde; salgının üretime 
olan etkisi azalarak yok olacak, reel 

sektörün pandemiye karşı dayanık-
lılığı artacak ve dış talepte başlayan 
iyileşmeyle birlikte üreticilerimiz, 
Covid-19 sonrası dönemde rakiple-
rinin önüne geçecek. Kılavuzun ilk 
bölümde koronavirüsün bulaş özel-
liklerine yer verdik. İzleyen kısımda, 
korunma ve kontrol önlemlerini 
açıkladık. Ayrıca bu tedbirlerin nasıl 
uygulanması gerektiğini de belirttik. 
Birkaç somut örnek vereyim. Sana-
yi kuruluşuna girişte, herkesin ateşi 
ölçülüp kayıt altına alınmalı. Eğer 
ölçülen değer 38 derecenin üzerin-
deyse, ilgili kişi tesise alınmamalı ve 
15 dakika sonra yeniden ölçüm ya-
pılmalı. Tekrarlanan ölçümde ateş 
yine 38 dereceyi geçiyorsa, bu kişile-
rin en yakın sağlık kuruluşuna sevki 
sağlanmalı. Yemekhaneler, üretim 
alanları, ofisler, toplantı salonları, 
mescitler, asansörler ve personel ser-
visleri gibi ortak alanlarda da uyul-
ması gereken kuralları belirledik.”

Standardı sağlayan 
TSE’ye başvuracak
Hazırlanan bu kılavuzun, firmalara 
sadece salgınla mücadele ederken 

yol göstermekle kalmayacağını ifade 
eden Bakan Varank, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“Bu kılavuz aynı zamanda salgın 
sonrası dönemin ihtiyacı olan, fir-
maların güvenilir ve hijyenik üre-
tim standartlarına uygunluğunun 
belgelendirilmesini de sağlayacak. 
Sanayi tesisleri, kılavuzda yer alan 
standartları sağlıyorlar ve süreçlerini 
buna uygun yürütüyorlarsa, TSE’ye 
başvurabilecekler. Bir kontrol lis-
temiz olacak. Başvuran işletmeleri 
buna göre denetleyecek ve deneti-
mi geçenlere adeta uluslararası bir 
kalite belgesi şeklinde ‘Covid-19 
Güvenli Üretim Belgesi’ vereceğiz. 
Uluslararası diyorum çünkü daha 
standartların oluşmadığı bu alanda 
biz dünyada öncü olmak istiyoruz. 
Bu belge sanayicimize bazı önemli 
avantajlar getirecek. Örneğin ça-
lışanların iş yerlerine güvenmesini 
sağlayıp, verimlilik artışlarına katkıda 
bulunacak. İnsan sağlığına uygun 
üretimi teşvik edecek ve tüketici-
lerin hijyen ve sanitasyon konula-
rında kafalarındaki soru işaretlerini 
giderecek. Yaşadığımız bu dönemin 
ruhunu iyi anlamak; iç ve dış piya-
saları bu gözle yeniden yorumlamak 
gerekiyor. Önümüzdeki dönemde 
uluslararası ticarette bu tip belgelen-
dirmeler daha fazla ön plana çıkacak. 
Yabancı müşteriler, muhatap olduğu 
firmaların hijyen şartlarını sağlayıp 
sağlamadığına daha çok dikkat edi-
lecek. Üretimi güvenli koşullarda 
gerçekleştirenler, piyasanın da hâ-
kimi olmaya başlayacaklar. Türk sa-
nayicisi, bu eğilime yön verebilecek 
kabiliyettedir.”
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Pazara girişte 
dijital faaliyetlere destek
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi 
Hakkında karar yayımladı. Buna göre, ilgili kuruluşların e-ticaret ve sanal fuar çalışmaları-
na destekler geliyor. 

Resmî Gazete’de yayınlanan 
2573 sayılı Cumhurbaşka-
nı Kararı ile “Pazara Girişte 

Dijital Faaliyetlerin Desteklenme-
si Hakkında Karar” kapsamında, 
Türkiye’de sınai ve/veya ticari faa-
liyette bulunan şirketler ile İhracat 
Genel Müdürlüğü tarafından uy-
gun görülen işbirliği kuruluşlarının 
pazara giriş ve pazarlamaya yönelik 
dijital faaliyetlerine ilişkin giderle-
rinin Destekleme ve Fiyat İstikrar 
Fonu’ndan karşılanmasına karar 
verildi.
Resmî Gazete’de yayımlanan Cum-
hurbaşkanı Kararında TİM, TOBB, 
DEİK, İhracatçı Birlikleri, ticaret 
ve/veya sanayi odaları, OSB’ler, en-
düstri bölgeleri, teknoloji geliştirme 
bölgeleri, sektör dernekleri ve kuru-
luşları, sektörel dış ticaret şirketleri, 
ticaret borsaları, işveren sendikaları 
ile imalatçıların kurduğu dernek, 

birlik ve kooperatifler iş birliği ku-
ruluşları olarak belirlendi.
Karara göre şirketlerin genelgede 
düzenlenen şartları haiz ve bakan-
lıkça onaylanan uluslararası e-ticaret 
sitelerine üyelik giderleri yüzde 60 
oranında ve e-ticaret sitesi başına 
8 bin TL’ye kadar desteklenecek. 
Bu destek her takvim yılı başında 
TÜFE ve Yİ-ÜFE ortalaması ora-
nında güncellenecek. Şirketler, bu 
destekten en fazla 3 e-ticaret sitesi 
için ve e-ticaret sitesi başına en fazla 
2 yıl yararlanabilecek.
Bakanlık koordinasyonunda, işbirli-
ği kuruluşlarınca düzenlenen sanal 
ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin 
genelgede belirtilen giderler ile İh-
racat Genel Müdürlüğü tarafından 
uygun görülen, uluslararası niteliği 
haiz sanal fuarlara katılımcıların işti-
rak etmelerini sağlamak üzere, işbir-
liği kuruluşlarınca düzenlenen sanal 

fuarlara katılım organizasyonlarına 
ilişkin genelgede belirtilen giderler, 
yüzde 50 oranında ve faaliyet ba-
şına 50 bin dolara kadar destekle-
necek. İhracat Genel Müdürlüğü 
tarafından uygun görülen işbirliği 
kuruluşlarınca düzenlenen sanal 
fuar organizasyonlarına dair genel-
gede belirtilen giderlere, yüzde 50 
oranında ve faaliyet başına 100 bin 
dolara kadar destek verilecek.
Karara eklenen geçici 1’nci madde-
ye göre, e-ticaret sitelerine bireysel 
üyelik destek oranı, 31 Aralık 2020 
tarihine kadar gerçekleştirilecek 
üyelik giderleri için yüzde 80 ora-
nında uygulanacak. Bu tarihten 
sonra destek oranı yüzde 60’a ine-
cek.
27 Mayıs 2020 tarihinden itibaren 
yürürlüğe giren kararın detaylarına 
aimsaddergisi.com/cbaskanligika-
rarnamesi adresinden ulaşabilirsiniz. 
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Ekonomik canlılık
için 4 yeni kredi paketi 
Kamu bankaları ekonomiyi hareketlendirmek amacıyla konut, taşıt, tatil ve mobilya için 
yeni ve düşük faizli kredi paketleri hazırlayarak kullanıma sundu.  

Vakıfbank, Halkbank ve Zi-
raat Bankası, pandemi süre-
cinde duran ekonomik ha-

reketliliği hızlandırmak amacıyla 4 
yeni kredi paketi açıkladı. Konut, ta-
şıt, mobilya ve tatil alanlarında açık-
lanan 4 yeni kredi paketinde konut 
desteği kapsamında sıfır ve 1’inci el 
konutlar için azami 12 ay ödemesiz 
dönemli, 15 yıl vade ve aylık yüzde 
0,64 faizle finansman sunulacak. 
Yerli üretim sıfır otomobilde yüzde 
0,49- 0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi 
verilecek. İkinci el binek araç veya ti-
cari araç satın alacaklara yüzde 0,82 
faiz oranı ile taşıt kredisi verilecek. 
Seyahat acentelerinden tatil pake-
ti satın alacak müşterilere 10 bin 
TL’ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay 
vadeli uygun şartlarda finansman 
imkanı sunulacak.
Bu imkândan daha geniş kesimlerin 
istifade edebilmesi için müşteri ba-
şına verilebilecek kredi miktarının 
sınırlandırıldığı bildirildi. Buna göre 
İstanbul, Ankara ve İzmir’de kredi-
ye konu olacak konutlar için 750 bin 
TL, diğer kentlerdeyse en fazla 500 
bin TL’ye kadar kredi kullandırıla-

bilecek. Kredi kullanımında yüzde 
10’dan başlayan, düşük özkaynak/
peşinat oranı uygulanacak. İkinci el 
konutlar için azami 12 ay ödemesiz 
dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık 
yüzde 0,74 faiz oranı ile finansman 
imkânı sunulacak.

Taşıt kredisinde 
yerli üretim önceliği
Yerli üretim yapan anlaşmalı firma-
lardan sıfır km binek araç veya ticari 
araç satın alacak bireysel/kurumsal 
müşterilere firmalar ile yapılan an-
laşmalar bazında değişmek üzere 
aylık yüzde 0,49-yüzde 0,69 faiz 
oranı ile taşıt kredisi imkânı sunula-
cak. İkinci el binek araç veya ticari 
araç satın alacak bireysel/kurumsal 
müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile 
taşıt kredisi imkânı sunulacak. Aza-
mi 6 ay ödemesiz, toplam azami 60 
ay vadeli 2’inci el binek otomobil ve 
ticari taşıt kredilerinde azami limit 
150 bin TL olacak.

Sosyal hayatı destekleyen paket
Bireysel müşterilerin sosyal ihtiyaç-
larının finansmanının uygun şart-

larda sağlanmasının yanı sıra yerli 
üretim yapan mobilya, elektronik, 
beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve 
pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz 
ve bisiklet sektörlerini desteklemek 
amacıyla yerli üretim yapan firmalar 
ile anlaşmalar yapılacak ve asgari 3 
bin TL, azami 30 bin TL kredi tu-
tarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay 
vade, aylık yüzde 0,55 faiz oranı ile 
finansman imkanı sunulacak.

Turizm sektörü de düşünüldü
Tatil yapmak isteyen ve ilgili ban-
ka aracılığı ile maaş alan emekli ve 
çalışan müşterilerin tatil ve seyahat 
giderlerinin finansman ihtiyacını 
uygun şartlarda sağlanacak. Ay-
rıca turizm sektörünü destekle-
mek amacıyla bankalarla anlaşma 
yapacak seyahat acentelerine tatil 
paketi satın almak için başvuran 
müşterilere, 10 bin TL’ye kadar 6 
ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun 
şartlarda finansman fırsatı verile-
cek. Söz konusu kredinin 1’inci ve 
2’inci taksitleri ilgili firma ve banka 
tarafından ödenecek. Müşterilerin 
taksit ödemesi 9 ay sonra başlaya-
cak. Bu kredinin faizi aylık yüzde 
0,67 oranına denk geliyor. Seyahat 
acenteleri ile anlaşmalar yapıla-
cak, anlaşmalarla tatil paketlerini, 
kredi kartlarıyla 3 ay ödemesiz, 
devamında 15 taksitle ödeme ile 
toplam 18 ay peşin fiyatına, faizsiz 
satın alma imkanı sağlanacak. Üye 
işyeri kampanya anlaşması yapılan 
firmalar bankaların web sitesinde 
yayımlanacak.
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Konut satışlarında sert düşüş
TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları, 2020 Nisan ayında geçen aynı ayı-
na göre yüzde 55,5 azalarak 42 bin 783 düzeyine geriledi.

Türkiye genelinde konut 
satışları Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun (TÜİK) ve-

rilerine göre, 2020 Nisan ayında, 
geçen aynı dönemine oranla yüzde 
55,5 azalarak 42 bin 783 düzeyine 
düştü. Aynı dönemde konut satış-
larında, İstanbul 6 bin 113 konut 
satışı ve yüzde 14,3 ile en yüksek 
paya sahip oldu. Satış sayılarına 
göre İstanbul’u 4 bin 500 konut 
satışı ve yüzde 10,5 pay ile Anka-
ra, 2 bin 533 konut satışı ve yüzde 
5,9 pay ile İzmir izledi. Konut satış 
sayısının düşük olduğu iller sırasıy-
la 6 konut ile Hakkari, 7 konut ile 
Ardahan ve 20 konut ile Bayburt 
oldu.
Türkiye genelinde 2020 Nisan 
ayında ipotekli konut satışları bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 

23,9 azalarak 17 bin 88 düzeyine 
indi. Toplam konut satışları içinde 
ipotekli satışların payı yüzde 39,9 
olarak gerçekleşti. İpotekli satışlar-
da İstanbul 2 bin 451 konut satışı 
ve yüzde 14,3 pay ile ilk sırayı aldı. 
İpotekli konut satışının en az ol-
duğu il 2 konut ile Hakkari oldu. 
Diğer konut satışları 2020 Nisan 
ayında Türkiye genelinde bir önce-
ki yılın aynı ayına göre yüzde 65,1 
azalarak 25 bin 695’e geriledi.
Türkiye genelinde ilk defa satılan 
konut sayısı Nisan ayında geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 60,7 
azalarak 14 bin 848 oldu. 

Karavan satışları patladı
Kovid-19 salgınından korunmak 
ama dört duvar arasında kalmamak 
isteyenler, karavan alıp doğaya kaç-

mayı tercih ediyor. Üreticiler, sal-
gın süreci başladığından bu yana 
karavan üretimi yapan firmanın 
taleplerinin yüzde 300 arttığını 
söyledi.
Salgını sonrası Türkiye ve dünya-
nın birçok ülkesine siparişler artın-
ca karavan üreticisi tam kapasite 
çalışmaya başladı. Karavanlar 80 
ila 200 bin lira arasında değişen 
fiyatlarla satışa sunuluyor. Sıfırdan 
5 yaşına kadar karavan araçları 
otomobil sınıfına döndüğünden 
otomobillerde ödenen ÖTV uy-
gulanıyor. Bu da araçların fiyatını 
yüzde 160 artırıyor. Sıfır karavan-
lar 300 bin liraya bitecekken yüz-
de 160 ÖTV uygulandığı için bu 
rakam 800 bin liraya çıkıyor. Hal 
böyle olunca karavan üreticileri de 
5 yaşından büyük araçları karavan 
yapmak zorunda kalıyor. İstanbul 
Maltepe Kültür ve Spor Parkı’n-
daki karavanlarda koronavirüs 
günlerini geçiren çok sayıda kişi, 
kendilerini burada izole ettiklerini 
söylüyor. Kimi yıllardır karavanda 
yaşarken, kimileri de salgın sonrası 
bu parka gelmiş. 
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Nisanda ihracat yüzde 41,4 azaldı 
Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı’nın işbirliğiyle hazırlanan geçici dış ticaret 
verilerine göre, nisanda ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,4, ithalat yüzde 
25 azaldı. 

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) ile Ticaret Bakan-
lığı işbirliğiyle oluşturulan 

genel ticaret sistemi kapsamında 
üretilen geçici dış ticaret verileri-
ne göre ihracat, 2020 yılı Nisan 
ayında, bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 41,4 azalarak 8 milyar 
990 milyon dolara, ithalat yüzde 
25 azalarak 13 milyar 553 milyon 

dolara geriledi.  Genel ticaret sis-
temine göre, ihracat 2020’nin 
Ocak-Nisan döneminde, bir önce-
ki yılın aynı dönemine göre yüzde 
13,7 azalarak 51 milyar 662 mil-
yon dolar, ithalat yüzde 1 artışla 
69 milyar 205 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. Nisan ayında dış tica-
ret açığı yüzde 67 artarak 2 mil-
yar 732 milyon dolardan 4 milyar 

564 milyon dolara yükseldi. İhra-
catın ithalatı karşılama oranı 2019 
Nisan’da yüzde 84,9’ken, bu oran 
2020 Nisan’da yüzde 66,3’e düş-
tü. Ocak-Nisan döneminde dış 
ticaret açığı yüzde 102,3 artarak, 
8 milyar 671 milyon dolardan 17 
milyar 543 milyon dolara yük-
seldi. İhracatın ithalatı karşılama 
oranı 2019 Ocak-Nisan döne-
minde yüzde 87,4’ken, 2020’nin 
aynı döneminde yüzde 74,7’ye 
geriledi.
Nisan ayında ihracatta ilk sıra-
yı 862 milyon dolar ile Almanya 
aldı. Ocak-Nisan döneminde de 
ihracatta ilk sırayı alan Almanya’ya 
yapılan ihracat 4 milyar 896 mil-
yon odu. İthalatta ise Çin ilk sı-
rayı alan Çin’den nisanda yapılan 
ithalat 1 milyar 559 milyon dolar 
olurken, Ocak-Nisan döneminde 
de ilk sırayı alan Çin’den yapılan 
ithalat 6 milyar 577 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. 

İşsizlik korkusu koronavirüsü solladı

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakül-
tesi, , ‘Kovid-19 Salgınının Eko-
nomik, Sosyal ve Siyasal Etkileri 

ve Türkiye’ye Yönelik Öneriler’ başlıklı 
bir rapor yayınladı. Rapora göre özel 
sektörde çalışanların yüzde 51,32’si, 
kendi işini yapanların da yüzde 32,8’i 
işini kaybetmekten korkuyor. İnsanla-
rın yüzde 39,2’si ise gelecek 2 ayda aç 
kalma ya da ihtiyaçlarını karşılayama-
ma yönelik kaygılı. 
Araştırma ağırlıklı olarak kentli, eği-

timli, orta ve üst orta sınıf üzerinde 
gerçekleşti. Buna göre pandemi nede-
niyle halkın yüzde 42’si gündelik işle-
rini yapamaz hale geldi, yüzde 65’inin 
huzursuzluğu arttı, yüzde 53’ünün 
uyku kalitesi bozuldu, yüzde 31’i ha-
yatına yönelik kontrol duygusunu kay-
betti, yüzde 39’u ise sürekli yorgunluk 
ve bitkinlik hissetmeye başladı.

Evden çalışmak istiyorlar
Üniversitede farklı alanlarda bilimsel 

çalışma yapan 24 akademisyenin katkı 
sunduğu araştırmanın editörlüğü Prof. 
Dilek Demirbaş, Prof. Veysel Bozkurt 
ve Prof. Sayım Yorğun tarafından ger-
çekleştirildi. Araştırmaya göre, salgın 
öncesi çalışan nüfusun yer aldığı hane-
lerin yaklaşık yüzde 72’sinde tam, kıs-
mi ya da dönüşümlü olarak ev dışında 
çalışmaya devam ediliyor. Yüzde 57’si 
işlerinin evden çalışmaya uygun oldu-
ğunu söylerken, yüzde 72’si online ça-
lışmanın teşvik edilmesini istedi







Haberler

38 AİMSADDERGİSİ  Mayıs - Haziran 2020

Kovid-19’un sektöre etkileri 
Makinanın Gündemi’nde 
AİMSAD Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak’ın ST Endüstri Radyo’da hazırlayıp sunduğu 
Makinanın Gündemi programı, Kovid-19 gündeminde de sektörün önemli konularını 
gündeme getirmeye devam ediyor. 

Türkiye’de tek ve dünyada 
çok az sayıda örnekleri olan 
şirketlerin radyosu ST En-

düstri Radyo, yeni tip koronavirüs 
salgını boyunca da yayınlarına de-
vam ederek KOBİ’lerin gündemini 
ele almaya devam ediyor. Hiç mü-
zik yayını olmadan 24 saat sadece 
iş dünyasına yönelik konuların ko-
nuşulduğu radyo karasal yayında İs-
tanbul’da 105.8, İzmir’de 102.8 ve 
Bursa’da ise 106.7 frekanslarından, 
web adresinden ve IOS ile Android 
uygulamalarından da dinlenebili-
yor. 
AİMSAD Genel Sekreteri Arif 
Onur Kaçak, ST Endüstri Rad-
yo’da, Kovid-19 pandemisinin tüm 
dünyayı pek çok açıdan derinden 
etkilediği bir dönemde, makine 
sektörünün durumunu ortaya ko-
yan yayınlarını sürdürüyor. 
Kaçak, sektörün önde gelen isim-
lerinin ağırlandığı programa konuk 
olan Leitz Kesici Takımlar A.Ş. Ge-
nel Müdürü ve AİMSAD Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Yesari 
Yerli ile Kovid-19 salgını kapsamın-
da Kesici Takım sektörünün güncel 
durumunu masaya yatırdı. 

Programda Leitz’in bir Alman fir-
ması olarak 1876 yılında kuruldu-
ğunu ve yakın zamanda 150’inci 
yaşını kutlayacağını ifade eden Yer-
li, 1967 yılından beri Türkiye’de 
faaliyet gösterdiklerini belirtti. Le-
itz’in ahşap kesici takımların üreti-
mi, satışı ve satış sonrası servisleri-
ni gerçekleştirdiğini belirten Yerli, 
fünyada 30’un üzerinde ülkede bu-
lunduğunu ifade etti. 2019 yılının 
döviz krizi akabinde 3’üncü çeyre-
ğe kadar durgun geçtiğini, ancak 
fuarların da etkisiyle 3’üncü çeyrek 
sonrasında tüm senenin toparlandı-
ğını söyleyen Yerli, 2020 yılı ilk 4 
ayında geçen seneye kıyasla düşüş 
yaşandığını dile getirdi. 

‘Fırsat olmaz’
Mart ayıyla birlikte bir anda talepte 

çok ciddi bir düşüş olduğunu akta-
ran Yesari Yerli, “İhracattaki yüzde 
5 düşüş, gelecekte biraz daha fazla 
etkileyeceğini gösteriyor. Nisan ayı 
iyi geçmedi, mayıs ayının da iyi geç-
meyeceğini düşünüyoruz. Pandemi-
nin ortadan kalkması ile talepte ciddi 
bir artış bekliyoruz. MAKFED gibi 
kurumlar tarafından yapılan anketler 
çok faydalı oluyor. Bilinen bir şey 
var ki, mart ayında yüzde 91,8 olan 
ekonomik güven endeksi 51,3’e 
düşmüş durumda. IMF’nin nisan 
raporuna göre 2020’de küresel kü-
çülmenin -3,03 olacağı öngörülü-
yor. Türkiye’de bunun 6,5 civarında 
olacağı tahmin ediliyor. Bizi zor bir 
yılın beklediğini kabul etmemiz la-
zım. Bu bize fırsat olur mu? Katıl-
mıyorum. Dünya için sorun olan bir 
şey bizim için de sorun olur. Bizim 
hammadde sağladığımız veya ürün 
sattığımız ülkelerde Kovid-19 soru-
nu ortadan kalmadıkça, biz burada 
üretimimizi ihracatımızı artırama-
yız” diye konuştu.   
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Yesari Yerli programda makine ve 
kesici takım sektörünün genel du-
rumu, pandeminin sektöre etkisini 
ve WOODTECH Fuarı’nı da de-
ğerlendirdi. 

Pakette sektörün olmaması 
mağdur etti
Makinanın Gündemi’ne konuk 
olan bir başka isim olan Plastik 
Sanayicileri Derneği (PAGDER) 
Başkan Vekili Oğuzhan Gürlek 
ise Kovid-19 salgını kapsamında 
plastik ve plastik makineleri sektö-
rünün güncel durumunu ele aldı. 
Türkiye Plastik ve Plastik Makine-
leri sektörünün 2019 yılı sonunda 
Dünya’da 7’inci, Avrupa’da ise 
2’inci sıraya yükseldiğini söyle-
yen Gürlek, salgınla birlikte Mart 
ayından negatif bir görünüme sa-
hip olduklarını bildirdi.
30’a yakın sektöre hammadde, 
mamul ve makine sunduklarını 
anlatan Gürlek, ekonomi ted-
bir paketinde hem plastik hem 
de makine sektörünün olma-
masından ötürü bir mağduriyet 
yaşandığını kaydetti. Arif Onur 
Kaçak, Oğuzhan Gürlek ile sağ-
lık çalışanlarına yönelik başlattık-
ları Sağlık Siperi projesi, salgın ve 
salgın sonrasında plastik ve plas-
tik makineleri sektörünün duru-
munu ve geleceğine yönelik bir 
söyleşi gerçekleştirdi.

Fuarcılık sektörünün kaybı 
130 milyar dolar
Programın bir diğer konuğu ise 
REED TÜYAP Fuarcılık A.Ş. Ge-
nel Müdürü Ali Muharremoğlu 
oldu. AİMSAD Genel Sekreteri 
Kaçak, Muharremoğlu’ndan Ko-
vid-19 salgınından ötürü en çok 
etkilenen sektörlerin başında gelen 
fuarcılık sektörünün güncel duru-
muna dair detaylı bir değerlendir-
me aldı. Salgının Çin’den sonra di-
ğer ülkelere yayılmaya başlamasıyla 
birlikte önlemlerini aldıklarını ifa-
de eden Muharremoğlu, Şubat ve 
Mart aylarında gerçekleştirdikleri 
fuarlarda, özellikle Uzakdoğu’dan 
gelen katılımcılarına öteleme hakkı 
verdiklerini belirtti.
Genelge ile fuarların ertelenmesi 
kararı çıkmadan önce ise Mart ayı 
başında gerçekleştirilen fuarlarında 
ise çok sıkı tedbir aldıklarını ve şu 
ana kadar fuar katılımcılarından ya 
da ziyaretçilerinden hastalıkla ilgili 
olumsuz bir geri dönüş olmadığı 
bilgisini paylaştı.
Uluslararası Fuarcılık Sektörü Der-
neği (UFI) verilerine göre Ocak 
ve Şubat aylarında yapılamayan 
fuarlardan ötürü ticari kaybın 130 
milyar dolar olduğunu açıklayan 
Muharremoğlu, bu süreçte var olan 
dijital yatırımlarını da arttırdıklarını 
söyledi. 
Kaçak, Ali Muharremoğlu salgın ve 

salgın sonrasında fuarcılık sektörü-
nün durumunu ve geleceğine yöne-
lik bir söyleşi gerçekleştirdi.

Ekim dönemine denk gelmesi
problem yaratabilir
Tarım sektörü, pandemi nedeniyle 
her ülkenin kendi içinde öncelik-
li gündem maddesi haline geldi. 
Makinanın Gündemi’ne konuk 
olan Türk Tarım Alet ve Makineleri 
İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) 
Genel Sekreteri Selami İleri, Arif 
Onur Kaçak’a Tarım Makineleri ve 
Kovid-19 salgını kapsamında tarım 
sektörlerinin durumunu ve alınan 
ekonomi tedbirlerini değerlendirdi. 
Ana makine sektörü içerisinde en 
çok ihracat yapan alt sektörlerden 
biri olduklarını anlatan İleri, salgı-
nın çiftçilerin ekim dönemine denk 
gelmesinin bazı problemleri de be-
raberinde getirdiğini aktardı.
Makianın Gündemi’nde Selami 
İleri ile salgın nedeniyle açıklanan 
tedbirler için sektörün beklentileri, 
salgının sektörleri açısından neler 
getireceği, tarım makineleri sektö-
rünün büyüklüğü gibi bilgileri içe-
ren bir söyleşi gerçekleştirildi.

Makinanın Gündemi sektörün nab-
zını tutmaya, pandeminin getirdiği 
yeni dünya düzeninin etkilerini ko-
nuşmaya ve sektöre önemli bilgiler 
aktarmaya devam edecek. 
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Süreci yönetenler 
kazançlı çıkar

Çetin Ünsalan - Gazeteci / cetinunsalan@yahoo.com

Koronavirüsle birlikte Türk reel sektörü 
de, tıpkı dünyada olduğu gibi hiç um-
madığı bir fotoğrafla karşı karşıya kaldı. 
İşin sağlığa yönelik nedenlerini uzman-
lara bıraktığımızda, bu süreçte ayakta 
tutulması gereken firmalar gerçeği, en 
kritik başlığımızı oluşturdu. Çünkü bu-
nun aynı zamanda istihdamı ve toplumu 
da ayakta tutacak en büyük unsur oldu-
ğu fark edildi.
Esasen ortaya çıkan olumsuz tabloyu, 
dünyanın bir anda durması gibi nokta-
ları bir kenara koyarsak, bu süreçte en 
önemli gelişme, finans üzerinden yaratı-
lan, türev odaklı ekonomi yerine, üretim 
ekonomisinin öneminin bir kere daha 
anlaşılmış olmasıdır. 
Fakat işin bir de yaşananları ve ders alın-
ması gereken başlıkları var. Mesela bu 
süreçte temelde yaşananlar neydi diye 
baktığımızda;
1- Firmaların olağanüstü durumlara 
karşı bir kaç yöntemli eylem planları ol-
madığını gördük. Krizin olduktan sonra 
değil, daha önceden yönetilmesi gere-
ken bir süreç olduğunu bir kere daha 
anladık.
2- İstisnalar olmakla beraber, başta KO-
Bİ’lerimizin finans ve sermaye sıkıntı-
larının ortaya çıkması problemdi. Bu 
aşamada birikimini firma içinde tutmuş-
ların, süreci çok daha hasarsız atlattığını 
şahit olduk.
3- İnsan kaynağının ne kadar kritik bir 
başlık olduğunu, otomasyon, robotik 
teknolojiler gibi gelişmeleri takip etmek 
durumunda olsak da insanın temelde en 
önemli kaynak olduğunu fark ettik.
4- Piyasalardaki dayanışmanın, ortak 
akıl üretmenin ne derece kritik olduğu-

nu, bir sıkıntı çıktığında, ortak hareket 
etmenin sorunları azaltabildiğini ve yö-
netilebilir kıldığını, bunun için de ileti-
şimin olmazsa olmaz başlık olduğunu 
fark ettik.
Şimdi bu süreçten sonra bir gerçek var 
ki, bazı firmalar elenecek. Bunda piyasa 
şanssızlığı ya da ödemelerin tıkanması 
gibi faktörlerin etkisi olsa da süreç yö-
netimini ıskalamış olmanın da etken rol 
oynadığını göreceğiz.
Yine bu sürecin bize öğrettiği, önem-
li bir başlığı-ihracat son derece önemli 
olsa da- yerli piyasayı göz ardı ederek ya-
şamanın mümkün olmadığıdır. Bu ne-
denle ‘ben ihracata çalışıyorum, iç piyasa 
beni ilgilendirmiyor’ yaklaşımının tekrar 
gözden geçirilmesi gerektiğini düşünü-
yorum. Hele ki önümüzdeki sürecin son 
derece korumacı ekonomi politikalarını 
önümüze getireceğini düşünürsek...
Peki geldiğimiz noktada herkesteki so-
ruyu biz de burada paylaşalım: Şimdi ne 
olacak? Tüm iş dünyasının çalışanından 
işverenine kadar aklında yanıtını ara-
dığını sual bu. Burada da karşımıza iki 
seçenek çıkıyor: Ya ‘ne olacaksa olsun’ 
diyerek gelişmelerin sonuçlarına katla-
nacağız, ya da süreci yönetmenin peşine 
düşeceğiz. Şunu unutmamak gerekir 
ki, sorunlarla yüzleşmek, yani gerçeği 
önümüze koymak, buna yönelik eylem 
planları yapabilmenin, hareket kabiliyeti 
kazanabilmenin en önemli silahıdır. O 
nedenle sakince, piyasalar normalleşme-
ye doğru giderken, vakit kaybetmeden 
‘benim firmam ne durumda’ sorusunun 
yanıtı aramalıyız. 
Ardından ortaya çıkan fotoğraf üzerin-
den ihtiyaçlarımızı belirlemeli; hangi 

başlık altında eksikliğimiz varsa, onu 
bize uygun koşullarda gidermenin yol 
haritasını oluşturmalıyız. Sermaye sı-
kıntısı mı oluştu? Elimizdeki firmamız 
sayesinde kazandığımız değerleri, tekrar 
firmaya katmalıyız. İnsan kaynağı sıkın-
tısı mı var? Nokta atışı, doğru alımlar 
yapmanın hamlesini yapmalıyız. Oto-
masyon, dijitalleşme gibi noktalarda 
açmazımız mı bulunuyor? İşte burada 
dikkatli olmanızı öneririm. 
Çünkü popülaritesinin artmasına para-
lel, şimdi ortaya dijitalleşme simsarları 
çıkacak ve sizlere bir şeyler satmak iste-
yecektir. Otomasyon ve dijitalleşme son 
derece önemli ve artık yeni ekonomi 
için de kaçınılmaz. Ama paket bir prog-
ram yok. Kendi firmanızın ihtiyaçları 
belirleyerek, toptancı bir dijitalleşme 
değil, aşamalı ve yönetilebilir bir dijital 
yolculuk yapmalısınız. Teşbihte hata ol-
mazmış; kurumsallaştırıyoruz diye, size 
geçmişte antetli kâğıt ve logo tasarımı 
satanları hatırlayın. İşin parçasını kendisi 
gibi satanlara dikkat edin.
Bu nedenle firmanızın ihtiyaçlarını be-
lirleyip doğru kişi ve mecralara yönelir; 
hatta sektörel dijitalleşmeyi sağlamak 
adına bazı alanlarda ortak hareket ede-
bilirseniz; son derece sağlıklı bir süreç 
yaşandığını ve bu zor günlerden kazanç-
lı çıkmanın da mümkün olduğunu gör-
mek mümkün olacaktır.
Velhasıl kelam önündeki süreci ve bu-
nun içinde yol alan firmasını gerçek-
ten yönetenlerin yarına daha güvenle 
baktığını bir sürece girdik. Ne diyor 
Montaigne? “Gideceği limanı bilmeyen 
gemiye, hiçbir rüzgârın faydası olmaz.” 
Yolunuz açık, rotanız belli olsun.
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İşyerlerinde koronavirüs 
salgınıyla ilgili 
mücadeleye devam

H. Melih Gürses - İş Güvenliği Uzmanı – A Sınıfı (Makine Yüksek Mühendisi) /  melihgurses@goncaosgb.com

Koronavirüs kaynaklı Kovid-19 has-
talığı, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
tarafından 11 Mart 2020 tarihi itiba-
riyle pandemi ilan edildikten sonra, 
diğer bir değişle dünyada eş zamanlı 
olarak çok yaygın bir şekilde mil-
yonlarca insanı tehdit eden bulaşıcı 
hastalık olarak tanımlandıktan sonra, 
dünya genelinde ve ülkeler bazında 
ciddi önlemler alındı ve alınmaya da 
devam ediyor.
Bu pandeminin en önemli 3 kriteri; 
yeni bir virüs olması, insanlara ko-
layca geçebilmesi ile insandan insana 
kolay ve sürekli bir şekilde bulaşma-
sıdır. Bu nedenle hem sosyal hem de 
iş hayatında sıkı önlemlerin alınarak 
uygulanması büyük önem arz et-
mekte.
Bulaşıcılık riskine karşı başta sosyal 
mesafenin korunması ve iş hijyeni 
kurallarına harfiyen riayet edilme-
si olmak üzere, işyerlerinde dikkat 
edilmesi gereken hususlar artık geniş 
kapsamlı olarak devreye girmiş vazi-
yette. Ancak, bu uygulamalar siste-
matik olarak yürütülmelidir.
Öncelikle, 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu kapsamında işyer-
lerinin Kovid-19 nedeniyle yapması 
gereken yasal zorunlulukları bulun-
maktadır:
n İşyeri özelindeki tehlikelerin be-
lirlenerek ayrı bir risk değerlendir-
mesinin yapılması veya mevcut risk 

değerlendirmesinin güncellenmesi 
sağlanmalıdır. Çalışanların işyerinde 
nerede ve nasıl Kovid-19 virüsüne 
maruz kalabileceğine ilişkin değer-
lendirme yapılmalı ve o işyerindeki 
işin özelliği nedeniyle yüksek risk 
altındaki çalışanlar belirlenmelidir. 
Gerekiyorsa, iş süreçleri ve çalışma 
şekilleri yeniden planlanmalıdır.
n Mevzuat uyarınca işyerlerinde ha-
zırlanmış olan Acil Durum Eylem 
Planı, salgın hastalıklara karşı alın-
ması gereken önleyici ve sınırlandı-
rıcı tedbirler COVID-19 salgını göz 
önünde bulundurularak güncellen-
meli ve Plan ivedilikle devreye alın-
malıdır. İşletme personelinin gün-
cellenen acil durum planı hakkında 
bilgilendirilmesi ve plan kapsamında 
ne yapmaları veya yapmamaları ge-
rektiğinin açıkça ortaya konması sağ-
lanmalı, işyeri bünyesinde oluşturu-
lacak bir ekiple (“Bulaşıcı Hastalıklar 
Acil Durum Ekibi” gibi) yapılan her 
uygulama hassaslıkla takip edilme-
li ve kayıt altına alınmalıdır. Bahsi 

geçen Ekip; 50 kişi ve üzeri çalışan 
işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kurulu’nca, Kurulun olmadığı işyer-
lerinde ise, işveren veya vekili koor-
dinesinde oluşturulur. Ekipte işyeri 
hekimi, iş güvenliği uzmanı ve varsa 
diğer sağlık personeli ile çalışan tem-
silcisi ve mümkünse ilk yardım eği-
timi almış veya tecrübesi olan kişiler 
bulunmalıdır. Rutin temizlik işlem-
lerini ve dezenfeksiyonu talimatlara 
uygun olarak uygulayacak temizlik 
personelinin de ekibe dahil edilme-
sinde yarar bulunmaktadır.

Hangi aşamada olunduğunun far-
kındalığı, koronavirüs ile mücadelede 
başlangıç noktasıdır.
İşyerlerinin COVID-19 sürecinde 
hangi seviyede etkilenmiş olduğu, 
alınacak tedbirlerin ciddiyet boyutu-
nu da doğrudan etkileyecektir.
Bu anlamda, işyerleri SEVİYE-2 kap-
samında gerekli hassasiyeti göstererek 
çalışma koşullarına yönelik tedbirler 
almalı, bu seviyenin bir üst düzeye 

SEVİYE - 1  Hastalık yok.
SEVİYE - 2  Dönemsel hastalıklar haricinde, işyeri dışında salgın hastalığı var.
 İşyerinde Kovid-19 vakası yok.
SEVİYE - 3  İşyeri dışında yaygın Kovid-19 vakası var. 
 İşyerinde belirsiz ya da az sayıda vaka mevcut.
SEVİYE - 4  İşyeri dışında genel salgın var.
 İşyerinde de yaygın Kovid-19 hastalık vakaları mevcut.
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geçmemesi için işverenler ve çalışan-
lar ortaklaşa mücadele içine girmeli-
dir. Sağlık otoritelerinin belirleyeceği 
argümanlar doğrultusunda bilinçli 
olmak ve örnek davranışlarda bulun-
mak değişmez bir hayat felsefesi ol-
malıdır. İşyerlerinde taviz verilmeden 
alınan tedbirlere uymak ve bu konu-
da verilen emir ve talimatları uygu-
lamak koronavirüs ile mücadelede 
başarının anahtarı olacaktır. 

Sosyal mesafeni koru – maskeni tak – 
hijyen kurallarını aksatma
Zaten işyerlerinde Kovid-19 ile mü-
cadele kapsamında; 
n Fabrika girişlerinde temassız ateş 
ölçer ile vücut ısılarının kontrol edil-
mesinden, servis araçlarının taşıma 
kapasitesinin sosyal mesafe gözete-
rek belirlenmesine, 
n Kalabalık toplantı ve eğitimler 
düzenlemekten kaçınılmasından, iş 
ekipmanlarının ve ilgili aksamları-
nın en az sayıda çalışan tarafından 
kullanılmasını gözetecek şekilde işin 
planlamasına,
n Üretim alanları ile ofislerin gi-
riş-çıkışlarında ve diğer bölümle-
rindeki bilgilendirme panolarında 
güncel broşürler ile afişlerin bulun-
durulmasından, çalışanlara standart-

lara uygun tek kullanımlık maske, 
eldiven ve gerekirse yüz siperliği 
verilmesine,
n Çalışanların ve ziyaretçilerin ko-
laylıkla ulaşabileceği uygun yerlerde 
alkol bazlı el antiseptiği bulundurul-
masından, çalışma alanında asgari 
sayıda çalışan bulundurulmasına,
n Gerekli işaretlemeler ve yönlen-
dirmeler çerçevesinde kalabalık ol-
mayan gruplar halinde çalışanların 
yemekhanelere alınmasına ilişkin 
düzenlemelerin yapılmasından, el 
ve parmak temasının sıkça olduğu 
yüzeylerin rutin temizliği ve dezen-
feksiyonuna yönelik önlemler alın-
masına
kadar birçok önlem alınmış durum-
da. Amaç, koronavirüs salgınının ça-
lışma sürecini doğrudan etkileyebi-
lecek SEVİYE-3 ve daha da kötüsü 
SEVİYE-4 boyutuna ulaşmaması. 

Bu çerçevede, dikkate alınması ge-
reken üç önemli etken söz konusu 
olacaktır:
1. Kendini hasta hisseden persone-
lin, durumu işyeri yetkililerine bildi-
rerek, işyerine kesinlikle gelmemesi 
esastır. 
2. İşyerinde yapılan çalışma sırasın-
da kendini iyi hissetmeyen personel 

olursa, ya işyeri hekiminin değer-
lendirmesine göre ilgili kamu sağlık 
hizmeti sunucularına yönlendirilir 
ya da Sağlık Bakanlığı İletişim Mer-
kezi (ALO 184) aranarak yetkilinin 
verdiği talimatlar izlenir. 
3. COVID-19 tanısı ile tedavisi ya-
pılan çalışan, ancak sağlık kuruluşu 
tarafından işe başlamasında sakınca 
bulunmadığına dair (işe dönüş) ra-
por ile işverenini bilgilendirerek işi-
ne devam edebilir. 

Sorumluluğunun bilincinde olan 
insan her zaman geleceğe umutla 
bakar. 
Normalleşme adımlarının atılmaya 
çalışıldığı süreçte tüm toplum birey-
leri sosyal sorumluluk çerçevesinde 
önce kendini sonra da çevresinde-
kileri düşünerek davranışlarını sor-
gulamalı, hijyen ve izolasyon kural-
larına dikkat ederek COVID-19 ile 
mücadelede yerini bir fiil almalıdır. 
Diğer yandan, ülkemiz ekonomisi 
açısından geleceğe umutla bakabil-
memizin tek yolu, işyerlerinde sağ-
lığın ön planda tutulduğu çalışma 
koşullarına uyulması konusunda po-
zitif kültür yaratarak, çalışma haya-
tının işgücü kayıplarına uğramadan 
sürdürülmesini hedeflemektir.
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Koronavirüs: 
Gezegeni tehdit eden düşman
Tüm dünyayı tehdit eden, çok sayıda insanın ölümüne neden olan ve birçok insanı eve kapatan 
Kovid-19 pandemisi, tedavide uyguladığı başarılı yöntemlerle dünyanın dikkatini çeken Türkiye’de 
de kalıcı etkiler bırakıyor. 
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Tüm dünyayı tehdit eden 
ve Mart ayı itibariyle Tür-
kiye’de de görülmeye baş-

lanan Kovid-19 pandemisi sağlık, 
ekonomi, sosyal hayat ve psikoloji 
başta olmak üzere ülkede pek çok 
alanda, oldukça kalıcı etkiler bıra-
kacak. ABD ve birçok Avrupa ül-
kesine kıyasla salgınla mücadelede 
başarılı adımlar atan Türkiye, sal-
gını geride bırakma ve hayatı ‘yeni 
normal’e hazırlama sürecinde.  
Dünya geneline yayılan Kovid-19 
salgınının Türkiye’deki ilk tespit 
edilen vakası, Sağlık Bakanlığı tara-
fından 10 Mart 2020’de açıklandı. 
Virüse bağlı ilk ölüm ise 15 Mart 
2020’de gerçekleşti. Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca, 1 Nisan 2020’de 
yaptığı açıklamada, koronavirüs va-
kalarının tüm Türkiye’ye yayıldığı-
nı açıkladı. 
İstanbul, en çok vakanın görüldü-
ğü şehir. İstanbul’u sırasıyla İzmir, 
Ankara, Kocaeli ve Konya takip 
ediyor. Bakanlık, yasak kapsamın-
daki 63 milyon 640 bin kişinin 
evlerinde kalarak karara yüksek 
oranda uyum sağladığını belirtti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan salgını, 
ekonomik sonuçları itibariyle 2’inci 
Dünya Savaşı’ndan sonraki en bü-
yük kriz olarak niteledi.

Kısıtlamalar gevşetiliyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Av-
rupa ülkeleri içinde tedbirleri en 
erken alan biziz. İzolasyonda ba-
şarılı olursak erken tedbir avanta-
jından tam olarak yararlanabiliriz” 
açıklamasında bulundu. Türkiye, 
dikkat çeken filyasyon uygulaması 
ve hastanın hayatını ön planda tu-
tan tedavi yöntemlerinin yanı sıra, 
izlediği ilaç protokolü ile mücade-
lede başarılı bir noktada. Bu çaba-
ların boşa gitmemesi için vatandaş-
ları evde kalmaya, sosyal mesafe ve 

hijyen kurallarına davet etmeye de-
vam eden Bakan Koca, kısıtlamala-
rın gevşetilmesinin ardından da 1,5 
metre sosyal mesafe ve maske kura-
lını her fırsatta hatırlatıyor. Vaka ve 
vefat sayılarının düşüş eğiliminde 
olduğu ülkede sosyal, ekonomik, 
siyasi, iktisadi, idari, hukuki, askerî 
ve dinî alanlarda birçok önemli et-
kilere ve sonuçlara neden olan radi-
kal kararlar gevşetiliyor. 
Bu kararlar, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın açıkladığı normalleşme tak-
viminde ‘yeni normal’ kapsamında 
değişiyor. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, 4 Mayıs 2020’de 
yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 
normalleşme planını açıkladı. Ül-
kede 1 Haziran’dan itibaren kont-
rollü normalleşmeye geçiş yapıldı. 

18 yaş altı ve 65 yaş üstüne 
serbestlik
21 Mart’tan bu yana sokağa çıkma 
sınırlaması getirilen 65 yaş ve üstü 
vatandaşlar her gün 14.00-20.00 
saatleri arasında dışarı çıkabiliyor. 
18 yaş ve altı ise ailelerinin yanında 
olmak kaydıyla artık serbest. 
3 Nisan’dan bu yana sokağa çıkma 
sınırlaması bulunan 20 yaş altında-
ki yurttaşlar da Mayıs ayında beli 
günlerde dışarı çıkabiliyordu. 

Şehir dışına çıkışlar HES’le
31 ilde uygulanan şehirlerarası se-
yahat sınırlaması, 4 Mayıs Pazarte-
si gecesi 00.00’da sona erdi. Her 
hafta illerle ilgili değerlendirme ya-
pılıp gelişmelere göre karar verile-
ceği açıklandı. Ankara, İstanbul ve 
İzmir’de taksilere uygulanan tek 
çift plaka uygulaması, 5 Mayıs iti-
bariyle kaldırıldı. Yaz aylarına giril-
mesiyle birlikte şehir dışına çıkmak 
bayramdan sonra mümkün hale 
geldi. Seyahatlerde sağlık durum-
larının kontrolünü ilgili seyahat 

firması tarafından sağlanacak ve 
buna göre tedbir alınacak. Eğer bir 
yolcuya virüs bulaştığı tespit edilir-
se yolculuk esnasında temas ettiği 
kişilerin takibi yapılacak. Böylece 
seyahatlerde tüm yolcuların en üst 
düzeyde güvenliği sağlanmaya ça-
lışılacak.

Kuaför, restoran ve 
AVM’lere temkinli izin  
Gerekli temizlik koşullarının sağ-
lanması, randevu sistemiyle çalı-
şılması ve koltuk sayısının yarısı 
kadar müşteriye hizmet verilmesi 
koşuluyla, berber, kuaför, güzellik 
salonları ile AVM’ler 11 Mayıs’tan 
itibaren hizmet vermeye başladı. 
Giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zü-
caciye gibi ürünlerin satıldığı işlet-
meler, belirlenen şartlara uymak 
kaydıyla 11 Mayıs’ta hizmete açıl-
dı. Restoranlar da mesafenin ko-
runması ve hijyen kurallarına uyul-
ması koşuluyla hizmet verebiliyor. 

Maske satışı yeniden 
Salgın önlemleri kapsamında daha 
önce devlet tarafından ücretsiz 
dağıtılması kararlaştırılan, ancak 
ulaştırma zincirinde sıkıntı yaşa-
nan maskeler yeniden satılabilecek. 
Buna göre ‘tavan fiyat’ konulması 
koşuluyla, cerrahi ve bez maske sa-
tışına yeniden başlandı.

Terhisler 31 Mayıs’ta
Salgın nedeniyle 1 ay ertelenen as-
kerlik terhis işlemleri 31 Mayıs’ta 
başladı. Milli Savunma Bakanlı-
ğı’nın atama, görevlendirme ve 
personel temin faaliyetleri 1 Hazi-
ran’da, celp işlemleri 5 Haziran’da, 
bedelli askerlik işlemleri 20 Hazi-
ran’da yeniden başladı. Belediyele-
rin kredi işlemleri ile İller Bankası 
ihaleleri, 27 Mayıs’ta yeniden uy-
gulamaya girdi. 



Tartışılan YKS tarihi
Salgın nedeniyle 25-26 Temmuz’a 
ertelenen yükseköğretim kurumla-
rına giriş sınavı, 25-26 Haziran’a 
çekildi. Normal takvime göre 7 
Haziran’da yapılması planlanan li-
selere giriş sınavı 20 Haziran, as-
keri öğrenci sınavı 14 Haziran’da 
yapılacak. YKS tarihi tartışmalara 
neden oldu. Planda, ilk ve ortaöğ-
retim için ‘okula dönüş’ yer alma-
dı. Ancak üniversiteler 15 Hazi-
ran’dan itibaren yeniden açılacak.
Salgın hastanelerinin sayıları 1 
Haziran’dan itibaren azaltılarak, 
bu kuruluşların hasta kabulüne ve 
normal işleyişe dönmeleri sağlandı.
Adliyeler ara verilen duruşma, ke-
şif, uzlaştırmacı görevlendirmesi, 
icra iflas takibi dahil, bütün işlem-
lerine 15 Haziran itibariyle yeni-
den başladı.

Ekonomik tedbirler
Hükümet, salgının ekonomik etki-
lerini azaltmak amacıyla da bir dizi 
çalışma gerçekleştirdi. Hükümetin 
18 Mart’ta açıkladığı 100 milyar 
liralık Ekonomik İstikrar Kalka-
nı paketi kapsamında şu tedbirler 
alınmıştı: 
n Krizden en çok etkilenen hizmet 
sektöründeki işverenlerin vergi yü-
kümlülükleri, SGK primleri ve kre-
di borçları ertelenecek.
n Kredi Garanti Fonu (KGF) limiti 
yükseltilerek teminat sorunu ne-
deni ile kredi alamayan firmaların 
banka kredilerine erişimi kolaylaş-
tırılacak.
n Kısa çalışma ödeneği ile üretime 
ara veren işyerlerinde çalışanlara 
geçici gelir desteği sağlanacak.
n İhtiyaç sahibi ailelere 2 milyar 
TL’lik bir kaynak aktarılacak.
n İç havayolu taşımacılığında 3 ay 
süreyle KDV oranında indirim ya-
pılacak.

n İhracatçıya stok finansman deste-
ği verilecek.
n Konut alımında kredi koşulların-
da kolaylık sağlanacak.
n Asgari ücret desteği devam etti-
rilecek.
n En düşük emekli maaşı 1.500 li-
raya yükseltilecek.
n 2 aylık telafi çalışma süresi 4 aya 
çıkarılacak.

Merkez Bankası’ndan faiz 
indirimi ve kredi akışında 
kolaylık
Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası (TCMB) ise 17 Mart 
tarihinde 100 baz puan faiz in-
dirimine gitti.TCMB aynı gün 
koronavirüs salgınının yarattığı 
belirsizliğin Türkiye ekonomisi 
üzerindeki olumsuz etkilerinin 
sınırlandırılması adına, bankaların 
TL ve yabancı paraya ulaşımında 
esneklik sağlanması; reel sektöre 
kredi akışının temini için ban-
kalara ilave likidite imkanlarının 
tanınması ve ihracatçı firmaların 
nakit akışının desteklenmesi ama-
cıyla birtakım tedbirler açıkladı. 
TCMB, 31 Mart günü açıkladığı 
yeni adımlar kapsamında ise tahvil 

alımlarını genişleterek daha bol 
ve ucuz likidite sağlamaya yönelik 
adımlar attı.
3 ay maaş desteği
Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak 30 Mart tarihinde Twit-
ter’dan yaptığı açıklamada kamu 
bankalarıyla aylık 5 bin TL’nin 
altında geliri olan vatandaşlar için 
Temel İhtiyaç Desteği’ni devre-
ye aldıklarını belirtti. Ayrıca Kısa 
Çalışma Ödeneği ile faaliyetleri-
ni azaltan ya da durduran işlet-
melerde çalışan vatandaşlara 3 ay 
boyunca maaş desteği verileceğini 
ifade etti. Ekonomik İstikrar Kal-
kanı kapsamında alınan tedbirle-
re bugüne dek 200 milyar dolar 
harcandığını açıklayan Albayrak, 
Twitter’dan yaptığı açıklamada, 
“Mayıs ve Haziran aylarında va-
desi gelecek Hazine destekli kredi 
geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay 
erteliyoruz. Böylelikle çiftçimize, 
yaklaşık 6 milyar TL’lik kredi bor-
cunu öteleme imkânı sunuyoruz. 
Çiftçimize hayırlı olsun” dedi. 

Halkbank’tan KOBİ’lere 
‘can suyu kredisi’
Türkiye Halk Bankası, yıllık satış 
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hasılatı 3 milyon lirayla sınırlı şahıs 
işletmelerini kapsayacak yüzde 7,5 
maliyetle, 6 ay ana para ve faiz öde-
mesiz toplam 36 ay vadeli “İşe De-
vam Desteği - Küçük İşletme Can 
Suyu Kredisi’ni bugün itibarıyla 
devreye alıyor.

Pekcan: Sanal fuara başlayacağız
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
pandemi sürecinde sanal fuar ve 
sanal ticaret heyeti uygulamalarına 
başlayacaklarını söyledi. Pekcan, 
“Sanal ticaret heyeti uygulamamı-
za 4 Mayıs itibarıyla kimya sektö-
rüyle başlıyoruz ve bunu yaygın-
laştırarak devam ettireceğiz. Sanal 
fuar uygulamamıza da tarım ürün-
leriyle başlayıp kapsamını genişle-
teceğiz.” diye konuştu.
Geçen ay sanal ticaret akademisini 
devreye aldıklarını anımsatan Pek-
can, bu sisteme yaklaşık 6 bin kişi-
nin kaydolduğunu bildirdi. Kadın 
ve genç girişimcilere yönelik pro-
jelerini de anlatan Pekcan, bun-
ların da dijital ortama taşındığını 
aktardı.

‘Salgın 1 yıl sürerse 
ekonomi yüzde 38 küçülecek’
Hükümet bir dizi önlem açıklar-
ken, Türkiye Ekonomi Politikaları 
Vakfı (TEPAV) ‘Covid-19 Salgını 
Bir Değil Birkaç Çeyrek Sürerse Ne 
olur?’ isimli bir çalışma gerçekleştir-
di. Prof. Dr. Fatih Özatay ve Prof. 
Dr.  Güven Sak tarafından yapılan 
çalışmaya göre, Türkiye ekonomisi 
virüsün 6 ay sürmesi halinde yüzde 
20, 1 yıl sürmesi halinde yüzde 38 
oranında küçülecek. Turizm, eğ-
lence ve kültür ile otel harcamaları, 
yüzde 90’dan fazla azalacak.
Aynı şekilde kamu ve özel sektör 
dahil tüm yatırım harcamaları yüz-
de 70 azalırken, ulaştırmada yüzde 
65, mobilya, ev ekipmanları ile ev 

bakım ve onarımında yüzde 50, 
giyim ve ayakkabıda yüzde 40, al-
kollü içkiler ve tütünde yüzde 15, 
gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 
5 daralma olacak.
Sağlık, haberleşme, konut, su, 
elektrik ve gaz sektörleri etkilen-
mezken, bir tek devletin tüketim 
harcamaları yüzde 20 oranında ar-
tacak. Virüs nedeniyle Türkiye’nin 
ihracatı yüzde 42, ithalatı yüzde 39 
düzeyinde azalacak.
TEPAV’ın çalışmasında salgınla 
birlikte küresel düzeyde yaşanan 
ekonomik sıkıntıların tek tek ülke 
bazında çözülemeyeceği, küresel 
düzeyde alınacak önlemlere ihtiyaç 
olduğu tespiti de yapıldı.

Kredi kartı harcamaları 
yüzde 31 azaldı
Çalışmada, salgının yayılmasını 
önlemek amacıyla bugüne kadar 
alınan önlemler sonucunda hava 
yolu taşımacılığının neredeyse dur-
duğu, şehirlerarası ve şehir içi ula-
şımın önemli ölçüde azaldığı, eğ-
lence yerleri, lokantalar ve alışveriş 
merkezlerinin kapatıldığı, turizm 

gelirinin bıçak gibi kesildiği, yurt 
dışı seyahatlerin imkânsız hale gel-
diğine işaret edilirken, bunun ilk 
etkilerinin reel kesim endeksinde 
hızlı düşüşle görüldüğü belirtildi. 
Çalışmada ekonominin yavaşlama-
sıyla kredi kartı harcamalarının mart 
ayı sonunda bir önceki haftaya göre 
yüzde 31 azaldığı, nisan ayının ilk 7 
gününde elektrik tüketiminin yüz-
de 13 küçüldüğü belirtildi.

Aileler için 548 milyar 
lira kaynak gerekiyor
Krizin uzun süre devam etmesi ha-
linde ciddi sıkıntıya düşecek geniş 
halk kitlelerine her ay aile başına 2 
bin lira civarında nakit desteği ve-
rilmesinin de önerildiği çalışmada, 
mevcut iş gücünün yüzde 80’nin 
çalışamayacağı düşünülerek ve sal-
gın öncesindeki işsizler de dikkate 
alınarak yapılan hesaplamaya yer 
verildi. Bu hesaba göre, ortalama 
aylık 2 bin lira yardımın 3 aylık ma-
liyeti 2019 yılı milli gelirinin yüzde 
3,3’ünü, 9 aylık maliyeti de yüzde 
10’u bulacak. 2019 milli geliri 4 
trilyon 280 milyar lira olduğu dik-
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kate alındığında böyle bir ödeme 
için iktidarın 428 milyar lira civarın-
da kaynak bulunması gerekiyor. Üs-
telik bu gidere işletmelerin kaynak 
ihtiyaçları ile elektrik, su gibi fatura 
ötelemeleri de dahil edilmedi.

Prof. Amman: 
Doğanın insanla mücadelesi
Kuşkusuz pandeminin pek çok 
alanda kalıcı etkileri söz konusu. 
Salgının sosyolojik etkilerini de-
ğerlendiren Sakarya Üniversitesi 
öğretim üyesi sosyolog Prof. Dr. 
Tayfun Amman, koronavirüs son-
rası toplumda topyekûn bir dönü-
şüm olmasa da daha insani bir ya-
şam kurma hassasiyeti gelişeceğini 
söyledi.
“Dünyanın tozunu attıran bir 
düşmanla karşı karşıyayız” diyen 
Tayfun Amman, bu salgında do-
ğanın kendisine zarar veren insanla 
mücadelesine tanık olunduğunu 

söyledi. Tarih boyunca salgınlar 
yaşandığını, ancak bu salgının fark-
lı bir tarafının olduğunu ifade eden 
Amman, “Bu salgın adeta küresel-
leşme karşıtı bir güç olarak karşı-
mıza çıkıyor. Dünyanın küresel-
leşmeye en fazla katılan kısımlarını 
vuruyor. Metropolleri, insan iliş-
kilerinin en yoğun olduğu yerleri 
vuruyor. Bu olaydan ne kadar ders 
çıkaracağız bilemiyorum. Şu anda 
bir travma yaşıyoruz ve bu travma-
yı farklı boyutlarda yaşıyoruz. Biz 
şu anda sivrisinekleri öldürmekle 
meşgulüz ancak sıra bataklıkları 
kurutmaya gelecek. İnsanlık top-
yekûn bir biçimde kendini sorgula-
yıp köklü bir değişime gidebilir mi, 
bundan şüpheliyim” diye konuştu.

Yaraları hızlıca sarmayı 
öğrenmeliyiz
Türk toplumunun kendisine has 
özellikleri olduğunu belirten Am-

man,   toplumun kriz dö-
nemlerinde çok  

çabuk bir 
araya 

gelebildiğini, ancak kriz sonrası 
yaraları sarma noktasında aynı du-
yarlılığın gösterilmediğini söyledi. 
Amman, salgından sonra insanın 
toprakla bütünleşmesini artırma 
yönünde çabalamak gerektiğini 
vurguladı.  

Yabancı düşmanlığı artabilir
Polis Akademisi Başkanlığınca ha-
zırlanan “Kovid-19 Salgını ve Son-
rası Psikolojik ve Sosyolojik De-
ğerlendirmeler” raporunda, terör 
örgütlerinin, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) ile mücadele eden dev-
letlerin bu alandaki olası zayıflığını 
kullanarak terör eylemlerinde biyo-
lojik silahlar kullanabileceği öngö-
rüsünde bulunuldu.
Salgının kitlesel psikoloji üzerin-
deki önemli anlık etkilerinden bi-
rinin, korku ve kaygı düzeylerinde-
ki artış olduğu vurgulan raporda, 
buna bağlı olarak tutum ve davra-
nış kalıplarında değişiklikler bekle-
nebileceği belirtildi. Salgınla bir-
likte görülme sıklığı artacak ölüm 
korkusu ve yaygın dehşet hissi, 
insanların benlik saygılarını etkile-
yeceğinden bu saygıyı tamir etmek 
için insanların kültürel değerlerine 
ve inanç sistemlerine daha fazla 
sahip çıkmaya yönelecekleri tes-
pitine yer verilen raporda, salgın 

sırasında kültürel içe kapanma 
söz konusu olabileceğin-

den komplo teorilerine 
inanma durumunda ve 
yabancı düşmanlığında 
artış olabileceğine işaret 
edildi.

Nöropsikolojik etkileri 
olabilir

Salgın sırasında işe 
gitmek zorunda 
olanlardan salgın-
dan korunma 
imkanları orta-
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lamanın altında bulunanlar, yakınla-
rını veya tanıdıklarını salgın nedeniy-
le kaybedenler gibi kırılgan gruplar 
arasında çaresizlik, umutsuzluk ve 
yas durumunun dirençli psikolojik 
sorunlara yola açabileceği kaydedi-
len raporda, salgın karşısında ciddi 
bir önlem olan sosyal izolasyonun, 
zaman içerisinde bireyler üzerinde 
nöropsikolojik açıdan olumsuz so-
nuçlar doğurma potansiyeline sahip 
olduğu ifade edildi.

Aile bağları güçlenebilir
Raporda, Kovid-19 salgınına ilişkin 
tespit ve öngörüler şöyle sıralandı:
“Salgın, teknolojik araçlarla yaygın 
iletişim kurmanın önemli olduğu-
nu göstermiştir. Öte yandan sosyal 
medyanın ve iletişim teknolojileri-
nin günlük yaşamdaki rolünün art-
masıyla orta yaşlarda teknolojik ba-
ğımlılık oranında artış beklenebilir.
Salgının olumsuz etkilerinin ya-
nında olumlu birtakım sonuçları 
da olabilir. Örneğin aile bağlarının 
güçlenmesi, dayanışma, yoksullara 
yardım, sınıflar arası empati gibi 
konularda kalıcı birtakım gelişme-
ler beklenebilir.
Diğer bir olumlu sonuç da salgın 
karşısında rasyonel tutumlar geliş-
tirmek bakımından bilimsel araştır-
maların önemine ve genel anlamda 
bilime karşı kütlesel düzeyde ilgi-
nin ve saygının artması olarak gö-
rülebilir.
Salgının insanların hijyen, sosyal 
mesafe, tüketim ve tasarruf alışkan-
lıklarında ve davranışlarında kalıcı 
değişiklikler getirmesi ve bu alan-
larda yeni normların gelişmesine 
aracılık etmesi öngörülmektedir.”

Psikolojik etkileri 
3 boyutta değerlendirildi
Pandeminin psikolojik etkilerinin, 
sosyal ilişkiler, belirsizlik ve ya-
şamsal kırılganlık olmak üzere 3 

boyutta değerlendirildiği raporda, 
Kovid-19 ile insanların hayatına gi-
ren fiziksel izolasyon ve monoton 
aktivitelerin, sosyal ilişkileri olum-
suz etkilediği ifade edildi.
Raporda, fiziki izolasyon sürecin-
deki tekdüze hayat tarzı ve sal-
gındaki belirsizlik etkileriyle süreç 
içerisinde bazı insanların komplo 
teorilerine daha fazla inanabilecek-
lerine, bireyler arası şiddetin yanı 
sıra zihinsel, duygusal bozukluklar 
ve davranış bozukluklarında artış 
görülebileceğine dikkat çekildi.

Verilen mesajlar kısa ve 
anlaşılır olmalı
Belirsizliğin, kendilerini evlerin-
de izole eden insanları psikolojik 
olarak zorlayan en önemli faktör-
lerden biri olduğu belirtilen rapor-
da, “İnsanlar tehlikeli ve belirsiz 
durumlara tepkilerini oluştururken 
verileri rasyonel olarak değil hızlı, 
otomatik ve hayatta kalma hedefiy-
le algılamaya meyillidir. Dolayısıyla 
verilen mesajların kısa, anlaşılması 
kolay şekilde çerçevelenmesi süre-
cin yönetilmesine yardımcı olabi-
lir.” önerisinde bulunuldu.
İnsanların bu süreçte yaşamsal kı-
rılganlık (ölüm dehşeti) ile yüzleş-
mek zorunda kaldıkları belirtilen 

raporda, kısa vadede insanların ki-
şisel hayatta kalma mücadelelerine 
odaklanırken aynı zamanda kültü-
rel değerlerine daha sıkı bağlanma-
larının beklenebileceği bildirildi.

Terör örgütleri uyarısı
Ülkelerin salgına bağlı sağlık so-
runları karşısında düştükleri zayıf 
durumun, tehdit tanımlamalarında 
ve güvenlik yaklaşımlarında belir-
gin bir değişimi beraberinde geti-
receğine işaret edilen raporda, “Bu 
değişim iki yönlü olabilir. Terör 
örgütleri, devletlerin bu konudaki 
zayıflığını değerlendirerek kendi 
açılarından bu durumu bir avantaja 
dönüştürebilir ve gelecek yıllarda 
terör eylemlerinde biyolojik silah-
lara yer verebilirler. İkinci olarak 
terör örgütlerinin bu tür yollara 
başvurma ihtimalinin belirmesi, 
devletlerin tehdit anlayışlarında de-
ğişimi beraberinde getirebilir. Bu 
değişim, intihar bombalarının gü-
venlik anlayışı ve güvenlik tekno-
lojileri üzerindeki etkisine benzer 
bir etkiyle kendisini gösterecektir. 
Nano-teknolojinin, biyokimyasal 
temelli teknolojilerin ve yapay ze-
kanın kullanıldığı güvenlik tekno-
lojilerinin büyük önem kazanacağı 
söylenebilir.” ifadeleri kullanıldı.















Kapak Haber
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Makineci mücbir sebep 
kapsamına girmek istiyor
Koronavirüsün makine sektörüne etkileri, MAKFED tarafından gerçekleştirilen anketle 
rapor haline getirildi. Raporun ağaç işleme makineleri sektörü bölümünde yeni sipariş 
alınamadığı ve nakit akışında sorun yaşandığı belirtilirken, makine sektörünün mücbir 
sebep kapsamına alınması başta olmak üzere bir dizi talep sıralandı.  

MAKFED ve TOBB Tür-
kiye Makine ve Teçhi-
zatı İmalatı Meclisi iş 

birliği ile gerçekleştirilen “Makina 
Sektörüne Koronavirüs Etkileri ve 
Tedbirleri Değerlendirme” konulu 
anket raporunun sonuçları payla-
şıldı.
Her ölçek ve alt sektörden üye 
firmaların katılımıyla salgının eko-
nomik ve çalışma hayatına etkileri 
ve buna ilişkin alınan tedbirlerin 
değerlendirilmesi amacıyla yapılan 
ankette, makina ve aksamları ima-
latı yapan 357 firma, 2 günde so-
ruları cevaplandırdı.
Anket sonuçlarına göre, Kovid-19 
salgınının merkez üssünün Avru-
pa’ya çevrilmesiyle, firmaların sa-
dece yüzde 20’si normal çalışma 
seyrini sürdürürken, aynı orandaki 
firmalarda ise toplu duruşlar yaşa-
nıyor. Diğer firmaların ise önemli 
derecede kapasite düşürerek üre-
timlerini sürdürmeye çalıştığı ifade 
edildi.
Bunun temel nedeni firmaların 
elinde sipariş olmaması veya 1-3 
ay içerisinde mevcut siparişleri ta-
mamlama durumuna karşın iç ve 
dış yeni siparişlerin kesilmesi. Aynı 
zamanda firmalarda önemli oranda 
stoklar oluştu. 

İmalat girdisi ve ihracat 
sevkiyatı sorunlu

Anket sonuçlarında, firmaların an-
cak yüzde 40’ının tam istihda m ile 
çalıştığı, diğer personellerin izinli 
veya kısa çalışır konumda olduğu 
ancak halihazırda gözle görünür 
bir işten çıkarma durumunun bu-
lunmadığı ifade edildi.
Firmaların yarıya yakını, kamu 
sağlığının korunması için bakım, 
onarım ve satış sonrası hizmetler 
bakımından çalışma zorunluluğu-
nu tedbirler alarak devam ettiğini 
ifade ederken, imalat girdilerinin 
temini ve ihracat sevkiyatlarında 
önemli sorunlar yaşadıkları dile ge-
tirildi.

6’şar ay erteleme
Değerlendirmede, firmaların alı-
nan ekonomik tedbirlerin tamamı-
nı olumlu karşıladığı, özellikle kısa 
çalışma ve finansmana erişim şart-
larının iyileştirilmesini önemsediği 
kaydedildi. Ancak sektörün müc-
bir sebep koşulu altına alınmasının 
yanı sıra diğer imalatçı sektörlerle 
birlikte muhtasar ve KDV tevkifatı 
ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs 
ve Haziran ödemelerinin 6’şar ay 
ertelenmesi imkanından yararlanıl-
masının gerekli olduğu vurgulandı.

Ağaç işleme makineleri 
sektöründe finans akışı bozuldu
Raporun ağaç işleme makineleriy-
le ilgili bölümünde ise, bu süreçte 

yaşanan başlıca sorunlara ve çözüm 
önerilerine değinildi. 
Raporda, tedarikle ilgili karşılaşılan 
başlıca sorunlara değinildi: Bu so-
runlar ödemeler dengesinin bozul-
ması, vade yerine nakit talep edil-
mesi ve finans akışının bozulması, 
firmaların çalışmalarını sınırlandır-
maları bakımından yurt dışı teda-
riklerde aksamalar olması, güm-
rüklerdeki yavaşlama, yurtdışında 
birçok ülkeden yükleme yapıla-
maması, teslimatların gecikmesi ve 
lojistik sorunu, navlun ve tedarik 
süresi uzaması ve maliyetlerinin 
artması, ara girdi fiyatlarındaki 
yükseliş ve çelik ürünlerin piyasa-
da bulunmasında güçlük çekilmesi 
olarak sıralandı. 

Navlun ücretleri yüzde 50 arttı
Sevkiyatla ilgili de sorunlar yaşanan 
ağaç işleme makineleri sektöründe 
gümrük işlemlerinde yavaşlama, 
navlun ücretlerinde yüzde 50’nin 
üzerinde artış olması, Avrupa tes-
lim sürelerinin uzaması, nakliye 
araçlarının önceki çoklukta ve 
kolaylıkta bulunamaması, gemi 
konteyner bulunamadığı için yurt-
dışına sevkiyat yapılamaması, bazı 
ülkelerde gümrük kapılarının kapa-
lı olması, şehirlerarası sevkiyat zor-
luğu yansıra fiyatlarda artış olması 
gibi konular gündemde. 
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Yeni sipariş alınamıyor
Rapora göre 24 Mart 2020 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi 
Usul Kanunu Genel Tebliği’nde 
makine sektörüne yer verilmemesi 
önemli bir konu. 
Finansmana erişim imkanlarının 
yetersizliğinin yanı sıra, çalışanlar-
da motivasyon kaybının yaşandığı 
belirtilen raporda, yeni sipariş alı-
namamasının çok ciddi sıkıntılara 
neden olduğu kaydedildi. Seyahat 
kısıtlamaları ile kur hareketinden 
kaynaklanan piyasada satış yapıl-
maması eğilimi de raporda karşıla-
şılan diğer önemli sorunlar arasın-
da yer aldı. 

Makine sektörü mücbir sebep 
kapsamına alınmadı
Tedbirlere erişimde sorunlar yaşa-
yan ağaç işleme makineleri sektörü, 
bunun nedenlerini şöyle sıraladı: 
n Makine sektörünün mücbir se-
bep kapsamına alınmaması
n Bilgilendirme eksikliği ve henüz 
uygulamaya geçilmemesi
n Bankaların gerekli bilgilere haiz 
olmaması nedeniyle uygulamaların 
henüz başlamamış olması
n Tedbirler üzerine bankalar ve 
vergi daireleri koordinasyon eksik-
liği
n KGF garantili kredilere erişimde 
zorluk yaşanması
n Bankalarda çalışan yoğunluğu-
nun düşmesi yanı sıra bürokrasi 
fazlalığı
n Kısa çalışma ödeneği başvuru-
sundaki yoğunluk
n Kamu bankalarının kredi ertele-
melerine ek faiz uygulamaları
n KGF ile ilgili başvurularda, istih-
dam durumu, SGK ve vergi borcu 
sorulması

Sektörün talepleri
n 24 Mart 2020 tarihli Resmi Ga-

zete’de yayımlanan Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliği konusu
n Muhtasar ve KDV tevkifatı 
ile SGK primlerinin Nisan, 
Mayıs ve Haziran ödeme-
lerini 6’şar ay ertelenmesi 
kapsamına makine sektö-
rünün de tüm unsurları 
ile dahil edilmesi
n Mücbir sebep koşu-
lunun makine sektö-
rüne de uygulanması; 
iç ve dış sözleşmelerde 
yaşanabilecek anlaş-
mazlıklar bakımından 
sektörün elinin güçlen-
dirilmesi
n Bu dönemde kamu 
alımlarında yerli mua-
dili olan tüm ürün-
lerde mutlaka yerli 
malının zorunlu 
hale getirilmesi
n Piyasadaki çek 
ve senetlerin ko-
şulsuz ödenmesi, 
ödenen miktarların 
verilecek kredilerden 
düşülmesi
n 2020 için gelir 
vergisi ve kurum-
lar vergisi oranı-
nın düşürülmesi
n SGK prim öde-
melerinin 3 ay 
için devlet tarafın-
dan karşılanması
n Kısa çalışma 
ödeneği süresinin 
altı aya çıkarılması
n KDV iadelerinin hız-
landırılması; SGK prim-
lerinde ve ithalatta ödenen 
KDV’den mahsup edilmesi
n Yatırım teşvik ve OSB inşaat yatı-
rımları sürelerinin ertelenmesi
n En az 15 gün tüm ülkede karan-
tina uygulaması yapılması.







Türkiye İstatistik Kuru-
mu’nun (TÜİK) dış ticaret 
verilerine göre derlenen 

2020 yılı İlk Çeyrek Ağaç İşleme 
Makinesi Sektör Raporu yayımlan-
dı. Raporda, AİMSAD üyelerinden 
alınan bilgiler doğrultusunda derle-
nen üretim verilerine bakıldığında, 
2020 yılının ilk 4 ayında, üretimin 
bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 
1,5 oranında azalarak 71 milyon 
dolara düştüğü tahmin ediliyor. Ra-
pora göre 2020 yılının ilk 4 ayında 
ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 
6 azalarak 30,5 milyon dolar olarak 
gerçekleşti.
Testere makineleri, söz konusu dö-
nemde sektör ihracatından yüzde 
31 oranında pay aldı. Çeşitli Ma-
kine İşlemlerini Bu aletler arasında 
alet değiştirmeden yapan makineler, 
yüzde 13 payla ihracatta ikinci sırada 
yer aldı. 
2020 yılının ilk 4 ayında, Türkiye 
ağaç işleme makineleri sektörünün 
en çok ihracat yaptığı ülkelerin ba-

şında 1 milyon 601 bin 473 dolarlık 
payla Cezayir geliyor. Cezayir’i 1 mil-
yon 599 bin 190 dolarla Rusya takip 
ediyor. 3’üncü sırada ise 1 milyon 
256 bin 845 dolarla Irak yer alıyor. 
İthalat ise 2020’nin ilk 4 ayında, bir 
önceki yıla göre yüzde 9 artarak 13 
milyon dolara çıktı. Aynı dönemde 
Türkiye ağaç işleme makineleri it-
halatında en büyük payı alan ürün 
grubu, yüzde 17 ile testere makine-
leri. Testere makinelerini yüzde 14 
ile yarma, dilme ve soyarak yaprak 
halinde açma makineleri takip etti. 
Açma ve zıvanalama makineleri ise, 
yüzde 12 ile en sektörde en çok ithal 
edilen 3’üncü ürün grubu oldu. 
2020’nin ilk 4 ayında Türkiye’nin 
ağaç işleme makineleri sektöründe en 
çok ithalat yaptığı ülkelerin başında 5 
milyon 672 bin 143 dolarla İtalya ge-
liyor. İtalya’yı 3 milyon 205 bin 700 
dolarla Çin takip ediyor. En çok itha-
lat yapılan 3’üncü ülke ise 1 milyon 
745 bin 457 dolarla Almanya oldu.  
Raporda, 2020 yılının ilk 4 ayında 

yurt içi satışın bir önceki yıla göre 
yüzde 4 artarak 53,5 milyon dolara 
ulaştığı kaydedildi. 

Analiz
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2020’nin ilk 4 ayında 
üretim ve ihracatta düşüş
Türkiye ağaç işleme makineleri sektörünün üretimi, 2020 yılının ilk 4 ayında 2019’un aynı 
dönemine göre yüzde 1,5 azalarak 71 milyon dolara, ihracatını yüzde 6 azalarak 30,5 mil-
yona dolara geriledi.  

2020’nin ilk 3 ayında Türkiye 
AİM ihracatında İlk 10 ülke

Ülke Değer (USD)
Cezayir 1.601.473
Rusya Federasyonu 1.599.190
Romanya 1.414.439
Irak 1.389.393
Özbekistan 1.363.000
Mısır 1.328.059
Polonya 1.099.694
Bulgaristan 913.347
Belarus 905.070
Avusturya 879.373

2020’nin ilk 3 ayında 
AİM ithalatında İlk 10 ülke

Ülke Değer (USD)
İtalya 5.672.143
Çin 3.205.700
Almanya 1.745.457
Yunanistan 590.659
Tayvan 363.871
Avusturya 329.515
Hindistan 227.407
İsviçre 157.130
Fransa 103.325
Rusya Federasyonu 81.908

 2016 2017 2018 2019 2019-4Aylık    2020-4Aylık

ÜRETİM 181.194.074 209.552.110 238.396.493 217.814.764 72.213.547 71.244.479
Değişim % 10,36 15,65 13,76 -8,63 - -1,34
İHRACAT 70.665.689 83.820.844 102.510.492 98.016.644 32.496.096 30.635.126
Değişim % 9,25 18,62 22,30 -4,38 - -5,73
İTHALAT 74.607.926 67.729.842 61.498.926 48.325.986 11.772.350 12.834.812
Değişim % -22,83 -9,22 -9,20 -21,42 - 9,03
YURTİÇİ SATIŞ 185.136.311 193.461.108 197.384.927 168.124.106 51.489.801 53.444.165
Değişim % -5,63 4,50 2,03 -14,82 - 3,80
İHRACATIN İTHALATI 
KARŞILAMA ORANI 95% 124% 167% 203% 276% 239%
DIŞ TİCARET 
DENGESİ  -3.942.237 16.091.002 41.011.566 49.690.658 20.723.746 17.800.314













Gezi
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Karantinadaki kara elmas: 
Zonguldak

Türkiye’nin kömür madeni Zonguldak, küresel pandemi tedbirleri kapsamında, 30 büyük-
şehir ile birlikte karantina altındaki tek büyükşehir olmayan kent. Bunun nedeni ise en 
önemli gelir kaynağı olan taşkömürü madenleri… 

30 büyükşehir ve Zonguldak… 
Bu sözü bir süredir çok sık du-
yuyoruz. Kovid-19 küresel sal-

gının hayatımıza kattığı birçok yeni 
durum ve tanımlama bulunuyor. 

Pandemi tedbirleri kapsamında şe-
hirler arası giriş çıkış yasağı ve sokağa 
çıkma kısıtlamaları, 30 büyükşehrin 
yanı sıra Zonguldak’ta da uygulanı-
yor. Çünkü Zonguldak, akciğer ve 

solunum yolu hastalıklarının en sık 
görüldüğü kentlerden. Bunun ne-
deni, herkesin bildiği üzere, kentin 
en önemli gelir kaynağı olan taşkö-
mürü madenleri.
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Türkiye’nin ‘kara elmas’ını çıkaran 
Zonguldak, Batı Karadeniz Böl-
gesi’nde, Türkiye’nin en zengin 
taşkömürü yataklarını barındırıyor. 
Bunun yanı sıra, özellikle limanıyla 
Türkiye’nin Karadeniz ülkeleriyle 
arasındaki deniz ticaretinde önem-
li bir yere sahip olan Zonguldak’ın 
nüfusu, 2019 sonu verilerine göre 
596 bin 53. Bu nüfusun yüzde 
72,38’i şehirlerde yaşıyor. 4 Şubat 
2020 TÜİK verilerine göre mer-
kez ilçeyle beraber 8 ilçe, 25 bele-
diye, bu belediyelerde 176 mahalle 
ve ayrıca 380 köy bulunuyor. 

2’inci Mahmut döneminde 
bulundu, Fransızlar işletti
Arkeolojik kanıtlara göre, MÖ 
2500’lere uzanan bir geçmişi bu-
lunan bölgeye ilk yerleşenler Hat-
tiler, daha sonra ise Hititler oldu. 
Yöreye Anadolu Selçuklu ordusu, 
1084 yılında geldi ve fethetti. 
Daha sonra yöreyi Cenevizliler 
ele geçirdi, beylikler döneminde 
ise Candaroğulları bölgede ha-
kimiyet kurdu. 1460 yılında Fa-
tih Sultan Mehmet’in Amasra’yı 
almasıyla birlikte, Zonguldak ve 
çevresi tamamen Osmanlıların 
eline geçti. 2’inci Mahmut döne-
minde, 1829 yılında bölgede ilk 
kömür bulundu. Taşkömürünün 
Zonguldak Ereğli ilçesi, Kestane-
ci köyünden Uzun Mehmet tara-
fından bulunduğu kabul ediliyor. 
1848’de ise ilk kömür ocakları 
açıldı. Zonguldak ve civarındaki 
kömür ocakları, ilk kez Fransızlar 
tarafından işletildi. Bu dönemde 
Fransızlar, kömür havzasını belirt-
mek için bölgede rakımı en yük-
sek yer olan Göldağı’nı seçti ve 
başına alan, bölge anlamına gelen 
zone sözcüğü ekledi. “Zone Göl-
dağı” sözü, halk arasında zamanla 
Zonguldak halini aldı.

Madenleri 1920’den beri 
Türkiye işletiyor
Karadeniz ticaretinde önemli bir yer 
tutan Zonguldak limanı, 1’inci Dün-
ya Savaşı’nda Sarıkamış’a gidecek 
malzemelere ev sahipliği yaptı. Kur-
tuluş Savaşı’nda ise Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile iliş-
kilerde önemli bir rol oynadı.
1’inci Dünya Savaşı’ndan sonra 1919 
yılında Fransız şirketlerinin haklarını 
korumak bahanesiyle Fransız asker-
leri önce Zonguldak’ı, ardından da 
Karadeniz Ereğlisi’ni işgal etti. Ancak 
Zonguldak ve çevresindeki Müdafa-
a-i Hukuk Cemiyetlerine bağlı güçle-
rin karşı koymasıyla tehlikeye düştü-
ler ve 21 Haziran 1920’de de bölgeyi 
terk ettiler. Bugün bölgedeki önemli 
sanayii tesislerinin başında Türkiye 
Taşkömürü Kurumu yer alıyor.

Ekonomisi 
doğal kaynaklara bağlı
Zonguldak ekonomisi, ildeki doğal 
kaynaklara, yani çoğunlukla kömü-
re bağlı. Yeraltı kaynakları açısından 
zengin olan kentte taşkömüründen 
başka alüminyum (boksit), demir, 
manganez, barit, dolamit, kalker, 
kuvarsit, şiferton yatakları bulunuyor. 
Bunlardan manganez, kalker ve şifer-
ton yatakları işletiliyor. Taşkömürü 
imtiyaz sahasının 3 bin 885 kilomet-
rekaresi karada, 3 bin kilometresi de 
denizde olmak üzere toplam 6 bin 
885 kilometre karelik bir alanı kap-
sıyor. Kentte demir-çelik fabrikaları 
ve bunlara bağlı yan sanayii, ekono-
minin belkemiği niteliğinde. Haliyle 
Zonguldak, tam bir işçi kenti. 

Akciğer ve solunum hastalıkları
ile mücadele ediyor
Kovid19 bütün insanlığı tehdit eder-
ken, bu tehlikeye karşı bazı insanların 
daha savunmasız olduğu görülüyor. 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yaş al-

mış ve kronik rahatsızlıklara sahip ki-
şilerin daha kırılgan olduğunu açıkla-
dı. Zonguldak’ın akciğer ve solunum 
hastalıklarıyla mücadele eden bir il 
olduğu uzun yıllardır biliniyor.
Maden işçiliğinden dolayı KOAH 
hastalığının yüksek olduğu kentin 
valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak’ta 
madencilik mesleği nedeniyle akci-
ğer hastalığının biraz daha fazla gö-
rüldüğünü, korona virüsün de nefes 
yollarında etkili olduğunu söylüyor. 
Vali Bektaş, “Türkiye’nin her yerinde 
hangi tedbirler alınıyorsa, burada da 
aynı tedbirleri alıyoruz. Zonguldak’ta 
madenden dolayı erken emeklilik de 
var. Zonguldak’ın ayrıştığı madenler 
nedeniyle akciğer rahatsızlıkları biraz 
daha fazla. Bu gündemimizde olan 
korona virüs de nefes yollarında etki-
li olduğu için sanki bir miktar daha 
riskin yüksek olduğu söylenebilir” 
diyor.

Hava kirliliği önerilen değerlerin 
üzerinde
Zonguldak’ta hava kirliğinin yoğun 
olduğu, uzun süredir konuşulan bir 
gerçek. Temiz Hava Hakkı Platfor-
mu’nun raporuna göre, Zonguldak 
Merkez ve Çatalağzı ilçesinde 4 ter-
mik santral çok yakın bir bölgede 
çalışıyor ve bu nedenle etkileri kümü-
latif olarak değerlendirilmesi gereki-
yor. Zonguldak’ta 3 bin 90 megavat 
kurulu gücünde taş kömürü kullanan 



Veremle de savaştı 
20’inci yüzyılın başlarında bir başka salgın dünyayı tehdit 
ediyordu. Birçok insan o dönemde veremle savaştı, bir kıs-
mı hayatını kaybetti. Zonguldak, verem hastalığı ile en çok 
mücadele eden kentlerin başında geliyordu. Yılmaz Erdo-
ğan’ın yazıp yönettiği, başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Belçim 
Bilgin ve Mert Fırat’ın yer aldığı Kelebeğin Rüyası filminde 
de 1940’ların Zonguldak’ında, verem hastalığı ile mücadele 

eden iki genç şair konu ediliyordu. Sağlık Bakanlığı verilerine göre hala Türkiye’de veremin yaygın olduğu iller 
sıralamasında İstanbul, Zonguldak ve Adapazarı ilk sıralarda.

4 adet santral işletiliyor. Çevre Mü-
hendisleri Odası’nın 2018 yılında 
yaptığı saha çalışmasında, bölgedeki 
hava kirliliği yükünün Türkiye, AB 
mevzuatı ve DSÖ öneri değerlerinin 
üzerinde olduğu, mevcut termik 
santrallerin tam kapasite ile çalış-
maması durumunda bile mevzuat-
larla belirlenen tüm sınır değerlerin 
aşıldığı belirlendi. Aynı rapora göre 
Zonguldak’ta hava kirliliğine atfedi-

len ölümlerin oranı yüzde 11,3. 
Kömür madenleri, çıkartılan kö-
mürden oluşan tozlar yüzünden 
solunum yolu hastalıkları ve akciğer 
kanserine yol açabiliyor. Konuyla il-
gili yapılan araştırmalar, kömür ma-
den işçilerinin yüzde 12 kadarının 
bu hastalıklara yakalandığını göste-
riyor. Kronik bronşit, pnömokonyo-
sis ve silikosis ölüme neden olan en 
yaygın kömür madeni işçiliği hasta-
lıkları.

Maden ocaklarında üretim durdu
Zonguldak’ta korona virüs tedbir-
leri, Türkiye genelindeki tedbirlerin 
yanı sıra, İl Pandemi Kurulu tara-
fından alınan kararlarının ardından 
daha da sıkılaştırıldı. Kente giriş çı-
kış yasak, maden ocaklarında üretim 
durduruldu. Ocakların bakım ve 
onarımları için nöbetçi personeller 
görevlendirildi. Kentin sahil bandı 
bir süredir boş. Polis, alınan tedbir-
ler doğrultusunda güvenlik şeridi 
çekerek sahile inilmesini engelliyor. 

İl merkezi başta olmak üzere, Alaplı, 
Karadeniz Ereğlisi, Devrek, Çaycu-
ma, Kilimli ve Kozlu ilçelerine giriş 
çıkışlar da sınırlandırıldı.

Sigarayı bırakan madenci, 
korona virüsten de korunuyor
Zonguldak’ta üretime ara veren ma-
den ocaklarında bakım ve onarım 
işlerini sürdüren işçiler, işyeri he-
kimleri tarafından sıklıkla muayene 
ediliyor, ateşleri ölçülüyor. Sigarayı 
bırakarak sağlıkları konusunda bi-
linçlenen madenciler, yeni tip ko-
rona virüsten de korunuyor. TTK 
Üzülmez Müessesesi İşyeri Hekimi 
Dr. Metin Çelikiz, “Son 5 yılda ma-
den işçilerimizin yüzde 50’si sigarayı 
bıraktı, takdir etmek gerekir. Sigara 
içenlerde yeni tip korona virüse ya-
kalanma oranı 14 kat fazla. 1986 
yılında yüzde 13 olan pnömokon-
yozlu madenci sayısı, bugünlerde 
yalnızca 50 kişi” dedi.
Havza genelinde 1600 işçi bakım ve 
onarım çalışmalarını sürdürüyor. 

Gezi
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Filyos Limanı Projesi
Sultan 2’inci Abdülhamid döne-
minden itibaren hayata geçirilmesi 
planlanan 25 milyon ton kapasite-
li Filyos Liman Projesi hem kent, 
hem de ülke ekonomisi için olduk-
ça önemli bir çalışma. Yüzde 90’ı 
tamamlanan ve Karadeniz’in en 
nitelikli limanı olacak olan Filyos 
Limanı ile kuzey-güney aksı birbi-
rine bağlanacak. Karabük, Zongul-
dak ve Bartın’ın ortasında bulunan 
ve bölgenin 3 iline önemli katkılar 
sağlaması beklenen Filyos Limanı, 
Türkiye’nin üçüncü büyük lima-
nı olacak. Korona virüsü ortaya 
çıkmadan önce, limanın 2020 yılı 
içerisinde açılması öngörülüyordu. 









‘İhracat sayesinde 
ayakta duruyoruz’
Özkar Makina Sanayi’nin patronu Zafer Özden, şu 
anda Türkiye’de iç pazarın verimli olmadığını söy-
leyerek, “Yurt dışı sayesinde ayakta durabiliyoruz. 
Üretimimizin yüzde 40’ını ihraç ediyoruz” dedi. 

Sektörün Sesi
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AAnkara Siteler’de 2014 yı-nkara Siteler’de 2014 yı-
lında kurulan ve kenar lında kurulan ve kenar 
bantlama makinesi ile çi-bantlama makinesi ile çi-

zicili yatay daire makinesi üretimi zicili yatay daire makinesi üretimi 
gerçekleştiren Özkar Makina, ayda gerçekleştiren Özkar Makina, ayda 
ortalama 20-30 makine üretiyor. ortalama 20-30 makine üretiyor. 
Türkiye’nin her yerine satış yapan Türkiye’nin her yerine satış yapan 
firmanın müşterileri ağırlıklı olarak firmanın müşterileri ağırlıklı olarak 
İstanbul, Adana ve Hatay’dan. İç İstanbul, Adana ve Hatay’dan. İç 
piyasadaki daralmayı son 1 yıldır piyasadaki daralmayı son 1 yıldır 
hissettiklerini söyleyen Özkar Ma-hissettiklerini söyleyen Özkar Ma-
kina Sanayi’nin sahibi Zafer Öz-kina Sanayi’nin sahibi Zafer Öz-
den, alt segmente hitap ettiklerini den, alt segmente hitap ettiklerini 
ve bu segmentte çok sayıda mobil-ve bu segmentte çok sayıda mobil-
yacının firmasını kapatmak zorun-yacının firmasını kapatmak zorun-
da kaldığını söyledi. 2019 yılında da kaldığını söyledi. 2019 yılında 
ihracat yapmaya başladıklarını ve ihracat yapmaya başladıklarını ve 
bugün ihracatın üretim içindeki pa-bugün ihracatın üretim içindeki pa-
yının yüzde 40’a ulaştığını belirten yının yüzde 40’a ulaştığını belirten 
Özden, yurt dışı sayesinde ayakta Özden, yurt dışı sayesinde ayakta 
durduklarını belirtti. durduklarını belirtti. 

Zafer Özden ile Özkar’ı, iç pazarı, Zafer Özden ile Özkar’ı, iç pazarı, 
ihracatı ve Türk makinelerinin kali-ihracatı ve Türk makinelerinin kali-
tesini konuştuk… tesini konuştuk… 

Firmanızdan bahseder misiniz?

Özkar 2014 yılında kuruldu. Yatar 
daire makinesi üretimi ile başladık. 
Daha sonra çizicili yatay daire üre-
timine geçtik. 2017 yılında kenar 
bantlama yapmaya da başladık. Şu 
anda kenar bantlama makinesi ve çi-
zicili yatay daire makinesi ile devam 

ediyoruz. Kenar bantlama PVC ola-
rak geçiliyor. Çizicili yatay daire ma-
kinelerimizle de kesim yapılıyor. 

Üretim tesisinizden ve üretim ra-
kamlarınızdan bahseder misiniz?  
Üretim tesisimiz Ankara Siteler’de. 
Toplam üretim alanımız 600 metre-
kare. Tesisimizde 10 kişiyi istihdam 
ediyoruz.  Ayda 20-30 civarında 
makine üretiyoruz. Türkiye’nin her 
yerine satışımız var. İstanbul, Adana 
ve Hatay biraz daha ağırlıklı. 

İhracatınız hakkında bilgi verebi-
lir misiniz? 
İhracatımız var. Üretimimizde ihra-
catın payı yüzde 40 civarında. Başla-
dığımız günden beri ihracat yapmı-
yoruz. Yeni başladık. 2019 yılından 
beri ihracat yapıyoruz. Ondan önce 
yüzde 10-20 arasındaydı bu oran. Şu 
anda Türkiye verimli değil. Yurt dışı 
sayesinde ayakta durabiliyoruz, işin 
gerçeği. İhracat olmasa, zor. 

Hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz? 
Filistin, Irak, Cezayir, Mısır. Genel 
olarak Ortadoğu bölgesine ihra-
cat yapıyoruz. Ama ağırlıklı olarak 
Irak’a. 

İç piyasadaki daralmayı ne zaman-
dan beri hissediyorsunuz? 

Son 1 yıldır hissediyoruz. 1 yılda iç 
pazar aşırı derecede daraldı. Bu da-
ralmanın nedeni tamamen politika. 
Bizim gözlemlediğimiz kadarıyla 
kredilerin yükselmesi, işlerin durması 
tamamen bununla alakalı. Firmasını 
kapatan çok fazla mobilyacı var şu 
anda Türkiye’de. Biz alt kesime hitap 
ediyoruz, alt kesimlerde ciddi oranda 
kapatan var. 

Ürettiğiniz makineleri Avrupa’da-
ki muadilleriyle kıyaslarsanız ne 
söylersiniz? 
Türk makinelerinin kalitesi arttı tabii. 
Avrupa bizden çok çok pahalı. Biz çok 
çok ucuzuz. İşçilik, Ar-Ge konularında 
Türkiye’nin daha iyi olduğunu düşü-
nüyorum. 

AİMSAD’ın faaliyetleri hakkında 
ne düşünüyorsunuz? 
1 yıldır AİMSAD’a üyeyiz. Bugüne 
dek AİMSAD’ın faaliyetlerine çok 
fazla katılamadık, ama inşallah bun-
dan sonra katılacağız. Biz işin gerçe-
ği AİMSAD’ın bize ne gibi bir fay-
dası var, onu bile bilmiyoruz. Bunu 
AİMSAD’ı kötülemek için söyle-
miyorum, tamamen bizimle alakalı. 
Kısa bir süre önce bilgi aldım, çok 
ciddi faaliyetleri var. Bundan sonra 
tüm faaliyetlerine ve toplantılarına 
katılmayı düşünüyoruz. 









Dünya ülkelerinin 
yeni sınavı: Kovid-19

Dünya Turu 
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Kovid-19 küresel salgını her ülkeyi farklı etkilemesi, ülkelerin sağlık, ekonomi, psikoloji ve sosyo-

loji gibi alanlarda gerçekçi bir fotoğrafını çekmesi ve tedirgin edici bilinmezlikleriyle, dünyanın 

kısa sürede bitmeyecek yeni sınavı. 



Yeni tip koronavirüs pan-
demisi dünyayı, insanların 
hayatını, özgürlüğünü ve 

alışkanlıklarını sıra dışı bir şekilde et-
kilemeye devam ediyor. Alışılmadık 
bir düzene bizi zorlayan virüs kimi 
ülkeleri yangın yerine çevirirken, 
bazı ülkeleri aldıkları erken önlemler 
ve kültürel refleksleri nedeniyle daha 
az etkiliyor. 
25 Mayıs itibariyle toplam vaka sa-
yısı dünya genelinde 5 milyon 407 
bin 414’e ulaştı. Yine dünya gene-
linde hayatını kaybedenlerin sayısı 
344 bin 25’oldıı, virüsü yenerek 

sağlığına kavuşanların sayısı ise 2 
milyon 248 bin 366 kişi oldu.
Şu anda pandeminin merkezi olan 
Amerika’nın ardından İngiltere, 
Fransa ve İtalya, salgından en çok 
etkilenen ülkelerin başında geliyor. 
Salgının ortaya çıktığı Çin ise nispe-
ten hafif atlatmış gözüküyor. Daha 
ilk dalganın etkisini atlatamadan 
sonbaharda ikinci dalgasının geleceği 
söylenen Kovid-19 pandemisi, önce 
Çin’de ortaya çıktı. Bir süre Avrupa 
pandeminin merkezi oldu. Son ola-
rak Amerika, 98 bin 706 bini aşan 
ölüm sayısı ile dünyada salgında en 

çok kayıp veren ülke. Amerika’da 14 
milyon 178 bin vaka tespit edildi. İyi-
leşen kişi sayısı ise 371 bin oldu. 

Amerika en çok kayıp veren ülke
Salgınla mücadelenin koordinasyonu 
için kurulan ekipte çalışan ABD Has-
talık Kontrol ve Önleme Merkezi 
Direktörü Robert Redfield ve Ulusal 
Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitü-
sü Direktörü Dr. Anthony Fauci de 
kendilerini karantinaya aldı. 
ABD’deki salgınının merkez üssü 
konumundaki New York’ta 27 
Mart’tan bu yana en düşük ölüm 

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
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Dünya Turu 
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seviyesi görüldü. New York eyaleti, 
364 bin 249 vaka ve 28 bin 758 can 
kaybıyla salgından en fazla etkilenen 
eyalet olma konumunu sürdürüyor. 
New York’u 
Amerika’da Mart başında 274 Ko-
vid-19 vakası bulunuyordu. Bu sayı, 
Nisan başında 300 bini geçti. Seatt-
le’da 22 Ocak’ta ilk Covid-19 vakası 
saptandığında, ABD Başkanı Donald 
Trump, “Kaygılanacak bir durum 
yok, her şey kontrol altında, Çin’den 
gelmiş 1 kişi” diyordu. Trump, Ocak 
ayında “Yakında havalar ısınınca mu-
cize gibi yok olacak” diyordu. Son-
rasında Çin yönetimi 23 Ocak’ta 

Vuhan’ı, 29 Ocak’ta Vuhan’ı da 
içeren Hubei eyaletini yani yaklaşık 
70 milyon insanı tamamen karanti-
naya alınca, olayın ciddiyeti anlaşıl-
mış oldu. 5 Nisan’da Kovid-19’dan 
ölenlerin sayısı 7 bini geçmişti. Şimdi 
ABD’de salgın bitene kadar yaklaşık 
200 bin kişinin yaşamını kaybetmesi 
bekleniyor.

Amerika’da salgın neden büyüdü?
Dünyanın en zengin ve güçlü ülkele-
rinin başında gelen bir ülke… Dün-
yanın teknolojik olarak en donanımlı 
hastaneleri, araştırma laboratuvarları-
na sahip. Peki, nasıl oluyor da dün-

yada salgından en çok etkilenen ülke 
ABD oluyor? 
Öncelikle tedbirler için geç kalındı-
ğı söyleniyor. Washington Post Ga-
zetesi’nin sağlık çalışanları ve Beyaz 
Saray’dan görevlilerle gerçekleştir-
diği görüşmelere dayanarak yaptığı 
araştırmada “70 gün ziyan edildi” 
deniliyor. 27 Şubat’ta test ve aşı ge-
liştirmeyi tekelinde tutan CDC la-
boratuvarlarının yetersiz, düzensiz 
olduğu ortaya çıktı. Bir uzman göz-
lemci, “Bu laboratuvarlar özel sek-
töre ait olsaydı, çoktan kapatılmıştı” 
açıklamasında bulundu. Trump’un 
çokça eleştirilen politikaları ve açıkla-
malarının yanı sıra, sağlık sisteminin 
sorunlu olduğu da ülkede konuşulu-
yor. Kovid-19’un bu derecede büyük 
etki yapabilmesiyle ilgili İngiliz The 
Guardian Gazetesi’nde eski ABD ça-
lışma bakanlarından Robert Reich’in 
yazısında, “ABD’de gerçek bir halk 
sağlığı sisteminin olmaması” ifadesi 
yer alıyor. ABD’de sağlık hizmetleri 
esas olarak özel sektör hastanelerine 
ve sağlık sigortası şirketlerine dayanı-
yor. Ülkede sağlık masrafları, birey-
sel sağlık sigortalarıyla karşılanıyor. 
Sigortası olmayan acil servis dışında 
tedavi göremiyor. Bugün Amerika’da 
genelde yoksul kesimlerden, düşük 
ücretlilerden oluşan 30 milyon insa-
nın sağlık sigortası yok. Yaklaşık 50 
milyon insanın ancak kısmi ve ye-
tersiz seviyede sigorta yaptırabildiği 
anlaşılıyor.
Kâr yapamayan hastaneler kapanıyor. 
Bu kapanan hastaneler de genelde si-
gortalı oranının düşük olduğu yoksul 
bölgelerde bulunuyor. Kimi yorum-
lara göre hastane sisteminde yeterli 
yatak ve yoğun bakım ünitesi olsa 
bile, bunlar çoğunlukla zengin böl-
gelerdeki hastanelerde yoğunlaşmış 
oluyorlar.
Bununla birlikte, gelişmiş ülkelerde 
bin kişiye düşen yatak sayısı ortalama 

Dünyada 7 trilyon dolarlık destek paketi
ABD, Avrupa ülkeleri, Japonya, Çin ve Hindistan yeni basılan trilyonlarca do-
larla küresel ekonominin çökmesini engellemeye çalışıyor. Koronavirüs salgını 
karşısında görülmedik hız ve boyutta önlemlere başvuruldu. CNN’in analizine 
göre dünya genelinde hükümetler ve merkez bankalarının bugüne kadar taah-
hütte bulunduğu destek paketlerinin büyüklüğü 7 trilyon dolara ulaştı.
Bu paketler merkez bankalarının yeni para basması, tahvil ve hisse senedi fon-
ları satın almasının yanında kamu harcamaları, kredi garantileri ve vergi indirim-
lerini de içeriyor. Bu tutara ABD Senatosu’ndan geçen 2 trilyon dolarlık teşvik 
paketi ve Japonya’da gelecek ay onaylanması beklenen 274 milyar dolarlık ön-
lemler de dahil.
Avrupa’nın en büyük ekonomileri Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya 
da milyarlarca dolarlık paketler açıkladı.
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5,4 iken bu oran ABD’de 2,8. Ge-
rektiğinde aynı gün ya da bir sonra-
ki gün randevu alabilen yetişkinlerin 
oranı da gelişmiş ülkelerde ortalama 
yüzde 57. ABD’de parayla olmasına 
karşın yüzde 51.
Çin’in virüsün ortaya çıkmasından 
itibaren salgını gizlemeye çalışması, 
Amerika’nın yardımını reddetmesi, 
uzmanlara yerinde gözlemleme fır-
satı vermemesi de virüsün bu denli 
yayılmasının bir başka nedeni olarak 
görülüyor. Ayrıca, Dünya Sağlık Ör-
gütü’nün (DSÖ) salgını pandemi 
olarak nitelemekte gecikmesinde de 
Çin’in baskısının önemli bir rol oy-
nadığına inanılıyor.

ABD maddi olarak da 
kan kaybediyor
Amerika, virüs nedeniyle maddi 
olarak da ağır kayıplar veriyor. Spor 
dünyasının da zor günler geçirdiği 
ülkede, durdurulan organizasyonlar 
nedeniyle yaşanan ekonomik kayıp 6 
milyar doları geçti.
ABD Hazinesi koronavirüs salgını 
sonrası açıklanan ekonomi paketleri 
nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde 3 
trilyon dolar borçlanmayı planladığını 
açıkladı. Ülke 2019’un tamamında 1 
trilyon 290 milyar dolar borçlanmış-
tı. Açıklanan son rakam ise 2008’deki 
mali kriz döneminde yapılan rekor 
borçlanmanın 5 katı.  ABD’nin halen 
toplam kamu borcu yaklaşık 25 tril-
yon dolar ve bu ülkenin milli gelirinin 
üzerinde bir rakam. Koronavirüs pa-
keti sonrası açıklanan ekonomi paket-
lerinin tutarı, ABD’nin milli gelirinin 
yaklaşık yüzde 14’üne eş.

2 milyon 400 bin kişi ilk kez
işsizlik ödeneğine başvurdu
ABD’de daha önceki taleplere ek ola-
rak 2 milyon 400 bin kişinin işsizlik 
ödeneği için ilk kez talepte bulundu-
ğu bildirildi. Yeni talepler, korona-

virüs sebepli karantina önlemleri ve 
sokağa çıkma yasaklarının ekonomi 
üzerindeki olumsuz etkilerinden kay-
naklanıyor. Son 9 haftalık dönemdeki 
veriler toplam işsizlik yardımı talebi-
nin 38 milyonu aştığını gösteriyor.

Önlemler gevşetiliyor
Öte yandan Amerika, önlemleri gev-
şetmeye hazırlanıyor. Virüsün zirve 
yaptığını ve ölümlerin azalacağını söy-
leyen ABD Başkanı Donald Trump, 
“Ekonominin uzun süre durması sür-
dürülebilir değil” dedi. 
Beyaz Saray’ın yayımladığı gevşeme 
planında, virüs önlemlerini gevşet-
me sürecine gitmeleri için eyaletlerde 
bazı şartlar aranacak. Planda, 14 gün 
üst üste virüs vakalarının düşüş gös-
termesi ve hastanelerin kriz programı 
olmadan da hastaları tedavi edebilecek 
kapasiteye ulaşması gibi kriterler yer 
alıyor.
Bu kriterleri karşılayan eyaletler, 3 
aşamalı olarak tedbirlerini gevşetebi-
lecek. İlk aşamada mevcut tedbirlerin 
birçoğu devam ederken spor salonla-
rı, ibadethaneler, restoranlar, sinema 
salonları gibi bazı mekanların sosyal 
mesafenin korunması şartı ile açılması-
na izin verilecek. Barlar ise bu aşamada 
kapalı kalacak.
İkinci aşamada, virüs vakalarında artış 
görülmeyen eyaletler, zaruri olmayan 

seyahatlere izin verebilecek ve yine 
sosyal mesafenin korunması şartı ile ilk 
aşamadaki mekanların yanı sıra okul 
ve barlar da açılabilecek.
İlk iki aşamada herhangi bir sorun ya-
şamayan eyaletler ise 3’üncü aşamaya 
geçebilecek. Bu aşamada yine sosyal 
mesafe gözetilirken, restoran ve barla-
rın müşteri kapasitesi artırılabilecek ve 
bakımevlerine ziyaretçi kabulü yapıla-
bilecek. Söz konusu tüm aşamalarda, 
virüse karşı savunmasız grupların kim-
seyle temas etmemesi, çalışanların ise 
iş yerlerinde sosyal mesafeyi gözetmesi 
gerekiyor. 

Avrupa’da krizin 
merkezi İngiltere
İngiltere’de yeni tip koronavirüs 
nedeniyle yaşamını yitirenlerin sa-
yısı  36 bin 793’e yükseldi. Vaka 
sayısı ise  259 bin 559 oldu. 
Kovid-19 nedeniyle ölen sağlık ve 
bakımevi çalışanlarının sayısının da 
150’yi geçtiği belirtiliyor. İngiltere, 
Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayı-
sı bakımından Avrupa’da birinci, 
dünyada da ABD’den sonra ikin-
ci sırada bulunuyor. Cambridge 
Üniversitesi’nden profesör David 
Spiegelhalter “Açıklanan rakamla-
rın virüs yüzünden ölenlerin gerçek 
sayısının çok altında olduğuna kuş-
kumuz yok” diyor.
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İngiltere neden bu hale geldi?
Ülkede farklı ülkelerdeki korona-
virüs ölümü sayılarını kıyaslamakta 
bazı sorunlar olduğu düşünülüyor. 
İngiltere Kamu Sağlığı İdaresi yetki-
lisi profesör Yvonne Doyle da şunları 
söylüyor: “Her ülke virüsü farklı şe-
kilde test ediyor ve bu da uluslararası 
karşılaştırmaları çok zorlaştırıyor.” 
Virüsün test edilmesindeki farklılık-
lara ek olarak, ölümlerin farklı sayıl-
ması ve nüfuslar arasındaki sayısal ve 
niteliksel farklılıklar da kıyaslamaların 
anlamını etkileyen faktörler olarak sa-
yılıyor.
Öncelikle her ülke ölümleri farklı 
yöntemlerle kayda geçiriyor. Has-
tanelerde yaşamlarını yitirenler ba-
kımından sayıların aşağı yukarı gü-
venilir olduğu, ancak yaygın test 
yapılmayan ve ölüm sebebinin testle 
belirlenemediği yaşlı bakımevlerinde-
ki ölümler için bunun söylenemeye-
ceği belirtiliyor. 
Ayrıca, İngiltere’nin nüfusu 66, İtal-
ya’nınki 60 milyon. Bu nedenle nü-
fusa oranlandığında, ölümlerin daha 
fazla olması için aslında İngiltere’de 
İtalya’dan yüzde 10’u aşkın daha faz-
la ölüm olması gerektiği ifade ediliyor. 
Ülkede nüfus özelliklerinin de karşı-
laştırmalarda önemli olduğu kayde-
dilirken, İngiltere’de hükümetin gün 
gün açıkladığı rakamlar, virüs ölümü 
olduğu teyitli kişileri kapsıyor. Ama 
aynı zamanda Ulusal İstatistik Kuru-
mu, ölüm raporunda test yapılmış ol-
sun olmasın bir şekilde Covid-19’dan 
bahsedilen her türlü ölümü kapsayan 
bir sayı veriyor.
Salgının ilk aşamalarında çok kap-
samlı test yapıp sonra hasta olduğu 
belirlenen herkesin temaslarını sıkı 
bir şekilde takip eden ülkeler, virü-
sün yayılmasını engellemede başarılı 
oldu. Bu yöntemleri baştan itibaren 
uygulayan Alman ve Güney Kore’de 
diğer ülkelere kıyasla koronavirüsten 
daha az insan öldü.

Test kapasitesini çok geç artırmakla 
eleştirilen İngiltere’nin ayrıca sağ-
lık hizmetleri ve bakımevlerinde 
çalışan personele yeterli koruyucu 
giysi ve malzeme sağlayamadığı da 
belirtiliyor. 

İngiltere tarihinin 
en derin resesyonunu 
yaşayabilir
Mart ayında İngiliz hükümeti koro-
navirüs salgını sebebiyle duraksayan 
ekonomiye destek vermek için 400 
milyar dolarlık bir paket açıkladı. 
Paket kapsamında küçük işletmeler 
25 bin sterline kadar hibe alabiliyor. 
Bunun yanında ödeme zorluğu çe-
kenlerin konut kredisi taksitleri 3 ay 
ertelendi. 
Buna karşın İngiltere Merkez Banka-
sı, koronavirüs salgını yüzünden ül-
kenin tarihinin en derin resesyonuna 
gireceği uyarısında bulundu. Merkez 
Bankası’nın tahminine göre İngilte-
re’de sokağa çıkma kısıtlamaları Ha-
ziran ayında gevşetilse bile ülke eko-
nomisi bu yıl yüzde 14 küçülecek. 
Ülke, ekonomik verilerin tutulmaya 
başlandığı 1706’dan bu yana böylesi 
bir tabloyla yüzleşmemişti.

Fransa’da Müslümanlar için me-
zarlık kalmadı
Fransa’da, Kovid-19 nedeniyle ha-
yatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 
332’ye ulaştı. Yoğun bakımda bu-
lunanların sayısı bir süredir düşüyor. 
İyileşen kişi sayısı da  64 bin 617’ye 
ulaştı, 219 bin 322’ye de virüs bulaş-
tı. Fransa’da salgın nedeniyle Müslü-
manlar için mezarlık kalmadı. Fransa 
İslam Konseyi verilerine göre ülkede-
ki 300 mezarlıkta Müslümanlar için 
ayrılan bölümde yaklaşık 100 mezar 
yeri mevcut.
İlk vaka, 24 Ocak 2020’de Borde-
aux şehrinde görüldü. 14 Şubat’ta 
Paris’te, ülkedeki ve Avrupa’daki Ko-
vid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. 
13 Nisan’da halka seslenen Fransa 
Cumhurbaşkanı Macron, kısmi soka-
ğa çıkma yasağının 11 Mayıs’a kadar 
uzatıldığını açıkladı. 2 ay süren kısmi 
sokağa çıkma yasağı, 11 Mayıs’ta 
sona erdi. Sokağa çıkmak için izin kâ-
ğıdı gerekliliği ortadan kalktı. 

Salgının yayılmasına 
neden olan kilise toplantısı
Salgının Fransa’da yayılmasına neden 
olan olayların başında, 17-24 Şubat 



AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

AİMSADDERGİSİ  Mayıs - Haziran 2020 87

tarihleri arasında Grand Est bölge-
sinin Mulhouse şehrinde yapılan ve 
yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığı 
Evanjelist Kilisesi’nin olağan yıllık 
toplantısı geliyor. Katılımcıların en az 
yarısının virüsle temas ettiği düşünü-
lüyor.
Sağlık profesyonelleri ocak ayında, 
koruyucu ekipman stokları yetersiz 
olduğu için yaklaşmakta olan krizle 
yüzleşmek için donanımlı olmadık-
larını söyledi. 3 Mart’ta ekipman 
konusunda Fransa’nın hala açığı bu-
lunuyordu. Başkan Macron ülkede 
üretilen ve stoklanan tüm maskelere, 
sağlık profesyonellerine ve hastane-
deki pozitif vakalara dağıtılması için 
el koydu. Fransa’nın ihracat yasağı, 
İsveçli bir tedarikçi tarafından İspan-
ya ve İtalya da dahil olmak üzere di-
ğer ülkelere yönlendirilmek için tutu-
lan maske stoklarına da el konulduğu 
için, diplomatik gerilimlere neden 
oldu.

Fransa ekonomisi yüzde 8 küçü-
lecek
Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le 
Maire, Nisan ayında, ülkede serbest 
dolaşımın nırlandırılmasıyla ülke eko-
nomisinin yüzde 8 gerileyeceğini ve 
bu süreçte zor durumda olan şirket-
lerin iflas etmemesi için 100 milyar 
avro kaynak ayrıldığını söylemişti. Le 
Maire, ülkenin, yeni tip koronavirüs 
nedeniyle bu yıl 1945’ten bu yana en 

büyük ekonomik durgunluğu yaşa-
yabileceğini belirtmişti. 

Tedbirler gevşetiliyor
Öte yandan Fransa Başbakanı Edou-
ard Philippe, salgın nedeniyle alınan 
tedbirlerin kademeli olarak gevşe-
tilmesinin ilk adımının 11 Mayıs’ta 
atılacağını bildirdi. Ülkenin büyük 
bölümünde salgının yavaşladığını, 
ancak başkent Paris’te durumun kri-
tik olduğunu ifade eden Philippe, sal-
gının durumunu ve tedbirleri 2 Ha-
ziran’da tekrar değerlendireceklerini 
kaydetti. Philippe, Fransa’nın deniz 
aşırı topraklarından Mayotte’ta Ko-
vid-19 tedbirlerinin kaldırılmayacağı-
nı belirtti. Yaşlılara ve kronik hastalığı 
bulunanlara sokağa çıkma yasağı ge-
tirilmeyeceğini, ancak dikkatli olma-
ları gerektiğini ifade eden Philippe, 
salgının etkili olduğu bölgelerde or-
taokulların ve parkların açılmayaca-
ğını aktardı. Başbakan Philippe, sal-
gının etkili olmadığı bölgelerde lise, 
kafe ve restoranların haziran başında 
açılabileceğini belirtti.
Sağlık Bakanı Olivier Veran ise, 11 
Mayıs’tan itibaren Kovid-19 belir-
tileri gösterenlere ve enfekte olan 
kişilerle temasta bulunanlara test 
yapılacağını söyledi. Veran, yaşlı ba-
kımevlerinde görev yapan sağlık ça-
lışanlarına bin- bin 500 Euro prim 
verileceğini de dile getirdi. Eğitim 
Bakanı Jean-Michel Blanquer de 

ülkedeki ilkokulların 11 Mayıs’tan 
itibaren ve salgının etkili olmadığı 
bölgelerde ortaokulların 18 Mayıs’ta 
açılacağını açılacağını belirtti. Ulaş-
tırma Bakanı Elisabeth Borne, toplu 
taşıma araçlarında sosyal mesafenin 
gözetileceğini söyledi. Borne, toplu 
taşıma araçlarında 11 yaşından büyük 
olanlara maske takmanın zorunlu 
olacağını, bu kurala uymayanlara 135 
avro para cezası kesileceğini kaydetti. 
Elisabeth Borne, toplu taşıma araçla-
rının her gün en az bir kez dezenfek-
te edileceği bilgisini paylaştı. 

‘Ekonomik hayatın başlaması ge-
rekiyor’
İçişleri Bakanı Christophe Castaner, 
11 Mayıs’tan itibaren dolaşımın ser-
best olacağını ancak 100 kilometre-
nin üzerinde seyahatlerin zorunlu 
hallerde yapılabileceğini söyledi. Bu 
tarihten itibaren küçük müzelerin, 
kütüphanelerin açılacağını ifade eden 
Castaner, 10’dan fazla kişinin bir ara-
ya gelmesinin yasaklandığını belirtti.  
Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, 
ülkede ekonomik hayatın tekrar baş-
laması gerektiğine dikkati çekerek, iş 
yerlerinin, mağazaların ve kuaförlerin 
11 Mayıs’ta açılacağını ancak kafe ve 
restoranların kapalı kalmaya devam 
edeceğini ifade etti.

İtalya’da da tedbirler gevşetiliyor
İtalya’da yeni tip koronavirüs nede-

İkinci dalga tedirginliği
Koronavirüs salgınında birçok ülkede sosyal mesafe ve karantina önlemleri hafifletirken, Asya’da ikinci dalga endişesi 
yaşanıyor. Salgının büyük ölçüde kontrol altına alındığı Güney Kore’nin başkenti Seul’de yeni vakalar ortaya çıktı, 
Çin’de Rusya ve Kuzey Kore’yle sınır komşusu olan Jilin eyaletindeki Şulan kenti, 11 yeni vakanın ortaya çıkması 
üzerine karantinaya alındı. Şulan’da, günlük ihtiyaçları karşılamaları için her aileden sadece bir kişinin dışarı çıkmasına 
izin veriliyor.
Dünya genelinde karantinaya alınan ilk şehir olan Vuhan’da hiçbiri ülke dışı kaynaklı olmadığı belirtilen 5 vaka görül-
dü. Vuhan’daki karantinanın ortadan kaldırılması nedeniyle açıklama yapan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi 
Feng, halkı virüse karşı tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyardı ve yeni vakaların sosyal mesafe önlemlerinin 
önemini ortaya koyduğunu söyledi.
Güney Kore de aldığı tedbirler ile bugüne dek göze girerken, önlemlerin erken kaldırılmasının riskli olduğunun da 
somut bir örneği. 
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niyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 
bin 785’e yükseldi. Ülkedeki aktif 
koronavirüs vaka sayısı 81 bin 266’ya 
geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bu-
laşanların sayısı ise 229 bin 858 oldu. 
İyileşenlerin sayısı 140 bin 479’a 
çıktı. Başbakan Giuseppe Conte, 
Corriere della Sera gazetesine verdiği 
demeçte, İtalyanlar için gelecek ayla-
rın zorlu geçeceğini ancak yazın Co-
vid-19 nedeniyle karantinada geçme-
yeceğini herkesin denize ya da dağa 
tatile gidebileceğini belirtti.
Avrupa’da koronavirüs salgınından 
ilk ve en ağır etkilenen ülke olan İtal-
ya’da 10 Mart’tan bu yana uygulanan 
kısıtlayıcı tedbirler 4 Mayıs’ta gev-
şetilmeye başlandı. Virüsle birlikte 
yaşama evresi denilen ikinci aşamada 
insanların dolaşım özgürlüğü kısmen 
artacak. İlk koronavirüs vakasının 20 
Şubat’ta, ilk ölümün de 21 Şubat’ta 
kayıtlara geçtiği İtalya’da 8 haftadır, 
ekonomik faaliyetler ve vatandaşların 
dolaşım özgürlüğü büyük ölçüde sı-
nırlandırılmıştı.
4 Mayıs’tan itibaren ise üretim, inşaat 
ve toptan satış sektörleri başta olmak 
üzere bazı işletmeler yeniden açıldı, 
4 milyondan fazla çalışan işbaşı yaptı.

Ölümlerin 
yüzde 90’ından fazlası 
70 yaş ve üstü
İtalya, 31 Ocak’ta Roma’da bulunan 

iki Çinli turiste yapılan testin pozitif 
çıkmasının ardından İtalya’da ilk iki 
koronavirüs vakası rapor edildi. 1 haf-
ta sonra salgın merkezi olan Vuhan 
kentinden İtalya’ya dönen İtalyan 
vatandaşı bir erkeğin hastalanması ve 
yapılan test sonucunun pozitif çıkma-
sı ile İtalya’da doğrulanan vaka sayısı 
3’e çıktı. 21 Şubat’ta İtalya’nın kuze-
yindeki Lombardiya bölgesinde yeni 
16 vaka tespit edildi. 22 Şubat’ta 60 
yeni vaka rapor edildi ve hastalıktan 
dolayı iki hafta hastanede tedavi altı-
na alınan 78 yaşındaki adamın haya-
tını kaybetmesi sonucunda İtalya’da 
salgından dolayı ilk ölüm gerçekleşti.
Yaşanan ölüm oranları nedeniyle, 
Çin’den sonra salgından en çok et-
kilenen ülke olarak kayıtlara geçmişti. 
Vaka sayılarına bakıldığında Çin’in 
gerisinde olmasına rağmen çok daha 
fazla can kaybının yaşandığı İtalya, 
Avrupa’da en yaşlı nüfusa sahip ülke. 
Eurostat’ın verilerine göre İtalya’da 
ortalama her 100 kişiden 23’ü 65 yaş 
ve üzerinde. İtalya’da vakaların yüz-
de 70’inden fazlası 50 yaş ve üzeri. 
Ölümlerin yüzde 90’ından fazlası ise 
bugüne dek 70 yaş ve üzerinde ger-
çekleşti. 

İtalya’da son 30 yılın 
en büyük düşüşü
İtalya’da sanayi üretiminde 1990’lı 
yılların seviyesine düşüldü. Sana-

yi üretimi bir önceki çeyreğe göre 
yüzde 8 düşüş gösterdi. Ekonomide 
de yüzde 4,7 küçülme gözlenirken, 
Ulusal İstatistik Ajansı temas kısıtla-
maları ve karantina nedeniyle Mart 
ayında, bir önceki aya oranla yüzde 
28,4 daha az üretim yapıldığını açık-
ladı. İtalya’da koronavirüs salgınının 
ekonomik sonuçları ve kısıtlayıcı ted-
birler nedeniyle 700 bin çocuğun 
gıda yardımına ihtiyaç duyduğu be-
lirtildi. Gıda yardımı için başvuranlar 
arasında daha önce hiç bu durumda 
bulunmamış kişi ve aileler de yer alı-
yor. Destek hatlarına her gün, çocuk-
larını nasıl doyuracaklarını bilemeyen 
anne-babalardan onlarca telefon geli-
yor. İlk kez böyle bir sıkıntı yaşadıkla-
rı için utanıyorlar.”
Sağlık krizinin yarattığı yeni yoksullar 
arasında mevsimlik işçi olarak çalışır-
ken işlerini kaybedenler, işyerlerini 
kapamak zorunda kalan küçük işlet-
meciler ve zanaatkarlar, devlet yardı-
mına erişimi olmayan kayıt dışı işçiler 
de bulunuyor. 

Çin ilk yakalanan 
ve en hızlı kontrol 
altına alan ülke
Çin, pandeminin ilk kez ortaya çıktığı 
ülke. Çin’in Hubei eyaletinin Vuhan 
kentinde, bir laboratuvarda ortaya çı-
karak kasıt olmaksızın salgına sebep 
olan yeni tip koronavirüs, DSÖ’nün 
halk sağlığı tarihinde eşi görülmemiş 
olarak nitelediği Vuhan tecridini ka-
yıtlara geçirdi. 
23 Ocak 2020’de Çin Halk Cum-
huriyeti’nin merkezi hükümeti, yeni 
keşfedilen 2019-nCoV (COVID-19) 
salgınını önlemek için karantinaya al-
mak amacıyla Vuhan’da tecrit başlat-
tı. 2019 yılında ortaya çıkan ve salgın 
hâline gelen koronavirüs nedeniyle 
şehre yapılan uluslararası uçuşlar da 
iptal edildi ve Almanya, Türkiye, 
Fransa gibi pek çok ülke, Çin’den 
gelen tüm yolcuları termal dedektör-
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lerle kontrol etmeye başladı. Şehre 1 
hafta içinde hastaneler yapıldı ve şe-
hir ekonomisi durma noktasına geldi. 
Çin hükümeti ilaç ve maske dağıttı. 
Ayrıca çoğu ülke, karantina bölgesin-
deki vatandaşlarını bölgeden tahliye 
etti. ABD Başkanı Donald Trump, 
Çin’e seyahat yasağı getirdi. Araların-
da Türkiye’nin de bulunduğu birçok 
ülke, Vuhan’daki vatandaşlarını tahli-
ye etti. ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, 
Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, 
Malezya, Endonezya ve Cezayir va-
tandaşlarını tahliye eden ülkeler ara-
sındaydı. Salgının ülke geneline ya-
yılmasından sonra Vuhan’dan başka 
pek çok şehir daha karantinaya alındı. 
Toplu ulaşım durduruldu.
10 Ocak 2020’de ilk ölüm vakası ve 
yeni koronavirüsün neden olduğu 
klinik olarak doğrulandı 41 enfek-
siyon bildirildi. DSÖ, Çin’de ortaya 
çıkan koronavirüs salgınıyla ilgili 30 
Ocak’ta ‘uluslararası kamu sağlığı acil 
durumu’ ilan edildiğini duyurdu.
Çin’de bugüne dek 82 bin 974 
onaylanmış vaka, 78 bin 261 iyileşen 
hasta ve 4 bin 634 ölüm kayıtlara 
geçti. Ölümlerin 3 bin 212’si Hubei 
eyaletinde gerçekleşti.  
Aldığı sıkı önlemler sonucunda ko-
ronavirüs vakasının rastlanmaması 
sonucu Vuhan, 8 Nisan’da karanti-
nadan çıkarıldı.

Vuhan’dan ayrılmak 
hiç kolay değil
Salgının ortaya çıktığı Çin’in Hubey 
eyaletine bağlı Vuhan kentinden ay-
rılmak isteyen yüz binlerce kişinin 
bazı prosedürleri tamamlaması gere-
kiyor.
Kentten ayrılmak isteyenlerin önce 
bir hastaneye giderek, arındırıcı ga-
zın bulunduğu bir bölmenin içine 
girmesi daha sonra ücreti 40 dolar 
(278,5 TL) olan tükürük testi yaptır-
ması gerekiyor. Bu testin sonucu 48 
saat sonra çıkıyor.

Vuhan’ın farklı bölgelerinde uygula-
nan farklı prosedürlere göre, bazı yer-
lerde özellikle gazetecilerden nükleik 
asit testi isteniyor. Kentten çıkmak 
için bir de bölge onayı gerekiyor. 
Buna göre, Vuhan’dan ayrılmak iste-
yenler ya 14 gün ev karantinasında ya 
da otellerde kalıyor. Küçük bir otelde 
14 gün konaklamak ise 700 doları (4 
bin 880 TL) buluyor. 
Bütün bunları tamamlayan kişi Pekin 
kent yönetimine başvuruda bulu-
nabiliyor. Eğer başvuru onaylanırsa, 
mobil telefonlara gidiş biletinin alına-
bileceği bir link geliyor.

Çin’in ihracatında sert düşüş
ABD, koronavirüsün yayılmasına 
önlem olarak Çin ve diğer Asya ül-
kelerinden gelen dolarlara karantina 
uyguluyor. Çin Gümrük Bakanlığı, 
yaşanan koronavirüs krizi nedeniy-
le Çin’in ihracatında, bir önceki yıla 
oranla yüzde 17,2 oranında düşüş 
yaşandığını ve 292,45 milyar dolara 
gerilediğini bildirdi. Söz konusu veri, 
Çin’in ABD ile yaşadığı ticaret savaşı-
nın etkisiyle, 2019 yılının Şubat ayın-
da yaşanan krizden bu yana en sert 
düşüş anlamına geliyor.
Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti 
koronavirüs salgınının yayılma hızı-
nı azaltmak için, bu yıl 24 Ocak’ta 
kutlanan Çin yeni yıl tatilini 10 Şu-

bat’a kadar uzatma kararı almıştı. 
Ancak bu karar, üretimin hissedilir 
bir biçimde düşmesi nedeniyle ülke 
ekonomisine büyük zarar verdi. Fab-
rikalardaki işçilere yönelik karantina 
uygulamaları, kesintiye uğrayan teda-
rik zinciri ve ulaşımdaki kısıtlamalar 
söz konusu zararın başlıca sebeplerini 
oluşturuyor.
Koronavirüs salgını ihracatın yanında 
Çin’in ithalatını da olumsuz etkiliyor. 
Gümrük Bakanlığı, Çin’e Ocak ve 
Şubat aylarında ithal edilen mallarda 
da, geçen yılın aynı dönemine oranla 
yüzde 4 oranında azalma olduğunu 
bildirdi. Ülkede sokaklarda ve iş yer-
lerinde her gün ateş ölçümü yapılır-
ken, ekonomik olarak da çok sayıda 
destek sağlanıyor. 

Brezilya ve Rusya’nın durumu
Güney Amerika ülkelerinden Brezil-
ya’da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 22 
bin 13’e yükseldi. Ülkedeki vaka sa-
yısı 16 bin 508 artışla 347 bin 398’e 
ulaştı.
Rusya’da ise 24 Mayıs itibariyle vaka 
sayısı 344 bin 481, ölü sayısı, 3 bin 
541, iyileşen sayısı ise 113 bin 299’a 
çıktı. Rusya’da vaka sayısında günlük 
artış oranının yüzde 2,9’dan yüzde 
2,6’ya düştüğü açıklanırken, yeni 
vakaların yüzde 43,9’unda semptom 
görülmediği ifade edildi. 











Bir Ağaç Öyküsü
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Koronavirüs ormanları katleden 
insana doğanın cevabı mı? 
Tüm dünya Kovid-19 küresel salgınıyla uğraşadursun, bilim insanları, bu salgının doğaya karşı 
acımasız tavrımızın sonucunda ortaya çıktığı konusunda hemfikir. 

Ağaçlar, ormanlar… Hem 
dünyayı yaşanılası kılan 
hem de çok şey borçlu 

olduğumuz, eski inanışlarda kut-
sal sayılan varlıklar… Oysa bugün 
ağaçlar, katliamlara kurban gidiyor. 
Dünyanın kalbi olarak nitelendirile-
bilecek Amazon ormanlarının ciğeri 
sökülüyor adeta. Belki de dünya ge-
nelinde bugün yaşadıklarımız, başta 
ağaçlar olmak üzere doğaya olan 
umursamaz tavrımız karşısında, do-
ğanın bize cevabı. 
Yeni tip koronavirüs pandemisi, ha-
yatımıza getirdiği yepyeni alışkan-
lıkların yanı sıra, karantina nedeniy-
le insanların daha az dışarıda olması 
sonucu, doğanın insan olmadan 
daha sağlıklı olduğunu gözler önü-
ne serdi. Karantina uygulayan ülke-

lerde havanın daha temiz olduğu 
gözlemlenirken, insanların yoğun 
olarak yaşadığı bölgelerde evcil ol-
mayan hayvanlar ortaya çıktı. Bu 
durum, insanoğlunun doğaya ken-
di bencilce çıkarları nedeniyle nasıl 
ciddi zarar verdiğini anlamamızı 
sağladı. Dünya içerisindeki diğer 
canlılar, insanlığın istediği her şeyi 
yapabileceği özel eşyası değil, bila-
kis bir arada yaşamayı ve dünyayı or-
taklaşa, adil bir şekilde kullanmamız 
gereken paydaşlarımız. 
İnsanların doğaya karşı olan bu tu-
tumu, salgının nedeni olarak gös-
teriliyor. Kirlenen su kaynakları, 
kültürel diyet alışkanlıkları, aşırı av-
lanma nedeniyle doğaya verdiğimiz 
zararlar, bir bumerang gibi bize geri 
dönüyor adeta. 

Bir örnek vermek gerekirse, bir 
bölgede yaşayan kişilerin kurbağa 
tüketimi sonucu kurbağa nüfusu 
azalıyorsa, kurbağaların yediği uçan 
böcekler ve sinekler artış gösterebi-
liyor. Böylece insanlar, bu sineklerin 
taşıdığı hastalıklara daha çok maruz 
kalıyor. Bu durum sıtma, sarıhum-
ma ve uyku hastalığı gibi salgınlara 
yol açabiliyor.
Yakın tarih, insanoğlunun doğaya 
uyguladığı tahribatlarla dolu.  İz-
mir’in Bergama ilçesinde siyanürle 
altın arama çalışmaları, 90’lı yıllara 
uzanıyor. Altın arama faaliyetlerinin 
ekolojik düzene tehdit oluşturaca-
ğı çevreciler ve duyarlı vatandaşlar 
tarafından sık sık dile getirilse de 
bu durum yıllarca sürdü. Hatta o 
dönem bölge halkının yıllarca ger-
çekleştirdiği eylemleri oldukça ses 
getirmişti. 

Uyarı geldi ama ciddiye almadık
Türkiye’de doğa tahribatına ilişkin 
birçok acı örnek bulabilirken, dünya 
genelindeki örnekler daha küresel 
ve ciddi boyutta. NASA’nın bun-
dan 6 yıl önce yayınladığı görün-
tüler, doğadaki tahribatın uzaydan 
da izlenebildiğinin kanıtıydı. NASA 
Dünya Gözlemevi, insan eliyle 
doğa üzerinde yaşanan olumsuz 
etkileri net bir şekilde gözler önü-
ne seren görüntüler yayımlamıştı. 
Görüntülerde neredeyse kuruyan 
Aral Gölü’nden, azalan Amazon 
ormanlarına kadar birçok bölgeye 
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ait yıllar içindeki değişimi gösteren 
fotoğraflar, bugüne geldiğimizde 
uyarı niteliği taşıyan bu çarpıcı gö-
rüntüleri ciddiye almadığımızı orta-
ya koyuyor. 
Yörüngeden yeryüzünü gözlemle-
yen ve atmosfere ait ölçümler yapan 
uyduların elde ettiği görüntü ve 
verilere göre küresel atmosfer sı-
caklığı, son yıllarda belirgin şekilde 
artıyor ve ozon tabakasındaki delik 
de giderek büyüyor. 

Amazon ormanları katledildi
Brezilya’nın eskiden 51,4 milyon 
dönüm yağmur ormanlarına sahip 
olan Rondonia bölgesi, bugün ne-
redeyse çıplak bir arazi halini aldı. 
NASA verileri, dünyanın en büyük 
oksijen üretim merkezlerinden biri-
nin 30 yıl içinde insan eliyle yok ola-
bileceğini gösteriyor. Verilere göre 
1978’de 4200, 1988’de 30,000, 
1998’de ise 53,300 kilometrekare 
ağaç kesildi. 2003 yılına gelindi-
ğinde, ABD’nin Batı Virginia eya-
letinden daha büyük alan kaplayan 
67,764 kilometrekarelik bir alan 
ağaçsız kaldı.

Kömür için yok olan çeşitlilik 
Doğada insan eliyle yaşanan de-
ğişimler sadece Brezilya’da değil, 
ABD’de de yıllardır devam ediyor. 
Batı Virginia’daki dağlar, kömür 
aramak için Appalachian Dağları’nı 
delik deşik eden maden firmalarıyla 
dolu. Firmalar yerin alt katmanla-

rındaki kömüre ulaşmak için en kısa 
yolu, yani dinamitle dağların zirve-
sini havaya uçurmayı tercih ediyor. 
Dinamitle dağların tıraşlanması, 
bio-çeşitliliği yok ederken, patlama-
lardan ortaya çıkan maddeler nehir-
lere karışıyor ve suların kirlenmesine 
neden oluyor. 
Ozon tabakası, Güneş’ten yayılan 
zararlı ışınları bloke ederek insanla-
rın hayatta kalmasını sağlıyor. Veriler 
1979 yılı öncesinde ozon tabakası 
kalınlığının 220 Dobson biriminin 
(ozon ölçüm birimi) altına düşme-
diğini gösteriyordu. Sağlıklı kabul 
edilen bu seviye, 1980’lerden itiba-
ren ciddi ölçüde bozulmaya başladı. 
Uluslararası topluluk 1987’de ozon 
tabakasına zarar veren kimyasalların 
kullanılmasını yasakladı, ancak uydu 
verileri ozonun kendini onarabil-
mesi için halen çok uzun bir zaman 
gerektiğini gösteriyor. 

Sanayi devrimiyle 
başlayan tehlikeli sıcaklık
Bilim insanlarının 19’uncu yüzyıl-
dan bu yana tuttuğu verileri bir ara-
ya getiren NASA, küresel atmosfer 
sıcaklığının 1880’den bu yana deği-
şimini gözler önüne serdi. Küresel 
ısınmanın sorumlusu olarak birçok 
faktör ortaya atılsa da veriler küresel 
atmosfer sıcaklığının sanayi devri-
minden bu yana belirgin bir şekilde 
arttığını gösteriyor.
Gezegenin tüm bu uyarılarına karşın 
2019 yılının Aralık ayında, Avru-

pa’da bulunan ve dünyanın en kü-
çük ikinci ülkesi olan Monaco’da bir 
doğa katliamı yaşandı. Büyüleyici bir 
güzelliğe sahip olan sahiller toprakla 
kapatıldı. Yetkililer alana kafe ve res-
toran yapılacağını açıkladı. 

‘Virüslerin yeni yaşam alanları 
insanlar’
Taşma: Hayvan Enfeksiyonları ve 
Yeni Pandemiler’ kitabının yazarı 
David Quammen New York Ti-
mes’a yazdığı bir yazıda şu ifadeleri 
kullanmıştı: “Tropik ormanları istila 
ettik. Vahşi yaşam alanlarını istila et-
tik. Buralarda bulunan ve insan tü-
ründen uzak şekilde evrimleşen çok 
sayıda bitki ve hayvanda bilinmeyen 
virüsler var. Yaşadıkları ağaçları ke-
siyoruz, onları kafeslere koyuyoruz, 
öldürüyoruz. Vahşi hayvan pazarla-
rında etlerini satıyoruz. Ekosistem-
leri bozuyoruz ve virüslerin doğal 
ev sahiplerini öldürünce onlar da 
yeni ev sahipleri aramaya başlıyor. 
Biz bu bilinmeyen virüslerin yeni 
yaşam alanları haline geliyoruz.”
Bu dünya bizim evimiz. Gidecek 
başka bir yerimiz yok. Herhangi bir 
hırs, çıkar doğayı katlederek bize 
orta ya da uzun vadede mutluluk 
vermeyecek. Hepimize kaybettire-
cek olan bu yanlış tutumu düzelt-
mek dünyayı bir günde daha iyi hale 
getirmeyecek belki; bununla birlikte 
gezegenimizde daha sağlıklı yaşa-
maya başlayacak ve gelecek nesillere 
yaşanılabilir bir dünya bırakacağız.  

İzlandalılar ağaçları kucaklıyor
Ve insanlık, tahrip ettiği doğanın intikamı sonucu yalnızlaşırken, ru-
hunun şifasını yine doğada buldu. İzlanda Orman Müdürlüğü, fiziki 
mesafe önlemleri nedeniyle insan sıcaklığından yoksun kalanlara 
ağaçları kucaklamalarını tavsiye etti. Sosyal medya ağaçlara sarı-
lan kullanıcıların fotoğraflarıyla doldu. Ancak yetkililer, çok sayıda 
insanın sarıldığı ağaçların enfeksiyon yuvası haline gelmemesi için 
ormanın derinliklerinde bir ağaç seçilmesini tavsiye ediyor.











İz Bırakan Kadınlar
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Cüzzamla mücadeleye 
adanmış bir ömür
Hayatını cüzzamla mücadeleye adayan ve dünyaya cüzzamla mücadeleyi öğreten Prof. Dr. 
Türkan Saylan ile dünyanın ilk kadın doktoru, tıp öğrencilerine hijyeni öğreten Elizabeth 
Blackwell, dünya tıp tarihine unutulmaz izler bıraktılar. 

Bütün dünya Kovid-19 pan-
demisini yaşaya ve tartışa-
dursun, Türkiye’de yakın 

tarihte bir salgın hastalıkla müca-
deleye ömrünü adamış bir bilim 
insanı yaşadı. 74 yaşında aramızdan 
ayrılan Prof. Dr. Türkan Saylan pek 
çok hastalık geçirdi, 13 ay boyunca 
yüzükoyun yatmak zorunda kaldı. 

İlk hamileliğinde vereme 
yakalanan Saylan, ikin-

ci doğumundan 
sonra yine ve-

rem oldu ve 
bütün bu 

acıları at-
lattıktan 
s o n r a 
k an s e -
re ya-

kalandı. 
Tüm bu 

sıkıntılarla 
baş etmeye 

çalışan Saylan, 
cüzzam hasta-

ları için çırpındı. 
Kimsenin o dö-

nem yaklaşmaya ce-
saret edemediği cüz-

zam hastalarına sarıldı, 
şefkat gösterdi. 

13 Aralık 1935’te İstan-
bul’da dünyaya gelen Türkân 

Saylan tıp doktoru, akademisyen, 
yazar, eğitimci ve Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği (ÇYDD) eski 
genel başkanı olmasının yanı sıra, 

cüzzam hastalığı ile mücadelesiyle 
adını duyurdu. 
Cumhuriyet döneminin ilk müte-
ahhitlerinden Fasih Galip Bey ile 
evlendikten sonra Leyla adını alan 
İsviçreli Lili Mina Raiman çiftinin 5 
çocuğunun en büyüğü olan Saylan, 
Kandilli İlkokulu ve Kandilli Kız 
Lisesi’nde okudu. 1963’te İstan-
bul Tıp Fakültesini bitiren Türkan 
Saylan, 1964-1968 yılları arasında 
SSK Nişantaşı Hastanesi’nden Deri 
ve Zührevi Hastalıklar uzmanlığını 
aldı.
1968’da İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dermatoloji Anabilim 
Dalı’nda Başasistanlığa başlayan 
genç doktor, 1971’de İngiliz Kül-
tür Heyeti’nin bursuyla İngilte-
re’de ileri eğitim gördü. 1974’de 
Fransa’da ve 1976’da İngiltere’de 
kısa süreli çalışmalar yaptı; 1972’de 
doçent, 1977’de profesör oldu.
1982-1987 yılları arasında İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Derma-
toloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nı 
yürüten Saylan, 1981–2001 yılları 
arasında İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Lepra Araştırma ve Uy-
gulama Merkezi Müdürü olarak 
görev yaptı. 
1990’da oluşturulan İstanbul Üni-
versitesi Kadın Sorunları Araştırma 
ve Uygulama Merkezi’nin kurulu-
şunda görev alan Türkan Saylan, 
1996’ya kadar müdür yardımcılığı 
ile Kadın Sağlığı derslerinin koordi-
natörlüğünü üstlendi. Dermatoloji 

Kliniği öğretim üyesi olarak 2002 
yılı sonuna kadar çalıştı ve 13 Aralık 
2002’de emekli oldu.

Cüzzamla Savaş Derneği’ni kurdu
DSÖ’ye cüzzam danışmanlığı yaptı
Saylan, tüm bu çalışmalarıyla eşza-
manlı olarak cüzzam(lepra) hastalı-
ğı ile ilgili de ayrıca emek sarf etti. 
1976’da Cüzzamla Savaş Derneği 
ve Vakfı’nı kuran Saylan’a, 1986’da 
Hindistan’da Uluslararası Gandhi 
Ödülü verildi.
2006 yılına kadar Dünya Sağlık 
Örgütü’nün lepra konusunda da-
nışmanlığını yapan Türkan Saylan, 
Uluslararası Lepra Birliği’nin de 
kurucu üyesi ve başkan yardımcı-
sıydı. Dermatopatoloji Laboratu-
varının, Behçet Hastalığı ve Cinsel 
İlişkiyle Bulaşan Hastalıklar polikli-
niklerinin kurulmasında yer aldı. 



AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

AİMSADDERGİSİ  Mayıs - Haziran 2020 101

Tıpta temizliğin önemini keşfetti 

1981-2002 yılları arasında 21 yıl 
gönüllü olarak Sağlık Bakanlığı İs-
tanbul Lepra Hastanesi Başhekim-
liği’ni yürüten Saylan, 1957’de ev-
lendi ve 2 oğlu oldu. Son 17 yıldır 
meme kanseri hastası olan idealist 
doktor, 18 Mayıs 2009 tarihinde 
saat 04.45’te vefat etti. Vefat etti-

ğinde ÇYDD’nin genel başkanlığı-
nı, TÜRKÇAĞ ve KANKEV Vakfı 
başkanlığı ile Cüzzamla Savaş Der-
neği ve Vakfı Başkanlığı’nı sürdürü-
yordu.
O dönemki Ergenekon operasyo-
nunda, 13 Nisan 2009’da oturduğu 
ev ve başkanlık ettiği ÇYDD’nin çe-

şitli merkezlerinde aramalar yapıldı 
ve bazı ÇYDD yöneticileri göz al-
tına alındı, birçok bilgisayar ve bel-
geye el konuldu. 2005 yılı itibariyle 
toplam 440 yayını bulunan Saylan 
adına, ÇYDD tarafından 2010 yı-
lından itibaren Türkân Saylan Sanat 
ve Bilim Ödülleri veriliyor. 

2020 yılında, tüm dünyaya hijyeni 
yeniden öğreten bir salgın hastalıkla 
mücadele ederken, 1800’lü yıllarda 
bir kadın doktor, hijyenin tıpta çok 
önemli olduğuna inandı. 3 Şubat 
1821’de dünyaya gelen Elizabeth 
Blackwell, 1849’da ABD’de tıp dip-
loması alarak, dünyanın tıp diploma-
sı alan ilk kadını. 

Blackwell 11 yaşındayken ailesiyle 
Amerika’ya taşındı. 1838’de baba-
larının ölümünden sonra Elizabeth 
Blackwell, kız kardeşi ve annesiyle 
birlikte bir okul açtı. Genç Elizabeth 
tıpta ilerlemek istiyordu, fakat o yıl-
larda bir kadının tıp alanında kendi-
ne yer bulması epey zordu. 1847’de 
Geneva Tıp Koleji kendisini kabul 
edene dek, tek başına kendini yetiş-
tirmeye çalıştı. 1849’da mezun olan 
Blackwell, okuldaki herkesin erkek 
olması ve insanların bir kızın doktor 
olacağına inanmaması nedeniyle hiç 
de mutlu değildi. Ailesi ve okuldaki 
herkes onu bu fikrinden vazgeçir-
meye çalışıyordu. Paris ve Londra’da 
çalıştıktan sonra New York’a geri dö-

nen genç doktor, 1857’de New York 
Infirmary for Indigent Women and 
Children isimli bir klinik açtı. Aynı yıl 
British Medical Register’de ilk anlatı-
lan kadın doktor olan Elizabeth Bla-
ckwell, 1860’ların sonlarında kadın-
lar için bir tıp okulunu hayata geçirdi. 
Women’s Medical College of the 
New York Infirmary’de okuyan öğ-
renciler, eğitimlerinin bir bölümünde 
Blackwell ailesinden hijyen dersleri 
de aldılar. Elizabeth temizliğin tıpta 
önemli bir yeri olduğuna inanıyor-
du. Kolejdeki eğitimlerinden sonra 
tekrar İngiltere’ye dönen Blackwell, 
1877 yılında emekli olup Hastings’e 
taşındı ve 31 Mayıs 1910 yılında da 
evinde hayata gözlerini yumdu.

Cüzzam nedir? 
Cüzzam mikrobunu ilk olarak 1876’da Norveçli bilim insanı Dr. Gerhard Armauer Hansen ortaya çıkardı. 
Türkiye’de cüzzamla mücadele, öncelikle Prof. Dr. Mazhar Osman’ın 1919’da Bakırköy Ruh ve Sinir Hasta-
lıkları Hastanesi’nde, yaklaşık 40 cüzzam hastası için açtığı özel bölümde başladı. Böylece ülkedeki ilk cüzzam 
hastanesinin temelleri de atılmıştı. Bugün İstanbul Lepra Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastanesi’nde cüzzamlı 
hastaların yaraları sarılıyor. Türkiye çapında cüzzamın kontrol altına alınması konusundaki en kapsamlı ve en 
büyük girişim ise, 1976’da Türkan Saylan ve arkadaşları tarafından İstanbul’da kurulan Cüzzamla Savaş Derneği. 







Gezegenimiz, bilim ve tek-
nolojide oldukça ilerleyen 
insan uygarlığına rağmen, 

2019 sonu itibariyle ortaya çıkan bir 
virüs nedeniyle tehdit altında. 2019 
sonunda Çin’in Vuhan kentinde or-
taya çıkan ve bugüne dek yaklaşık 
270 bin kişinin hayatını kaybetmesi-
ne neden olan Kovid-19 pandemisi 
nedeniyle çok sayıda insan eve ka-
pandı, sevdiklerine aylardır sarılamı-
yor, küresel anlamda ciddi ekonomik 
kayıplar yaşanıyor, gelişmiş ülkelerin 
dahi sağlık alt yapıları yetersiz kalıyor. 
Oysa bundan 128 yıl önce, çalışkan 
ve yetenekli bir bilim insanı, 2 mil-
yonu aşkın insanın hayatını kaybet-
mesine neden olan koleranın ve 50 
milyonun üzerinde insanın ölümüne 
neden olan vebanın aşısını buldu. 
Tıp tarihine veba ve kolera aşılarının 
mucidi olarak geçen Rus bakteri-
yolog Waldemar Haffkine, 15 Mart 
1860’da Ukrayna’nın Odessa böl-
gesinde doğdu. Maddi durumu iyi 
olmayan Yahudi bir ailenin çocuğu 
olan Waldemar Haffkine’in babası, 
Yahudi okulunda öğretmendi. Me-
raklı ve çalışkan bir çocuk olan Haff-
kine, 1879’da liseden mezun oldu ve 
Odessa’daki Imperial Novorossiysk 
Üniversitesi’nde Matematik ve Fizik 
Fakültesi’nde eğitim görmeye başla-
dı. Asi ve isyankâr bir genç olan Haf-
fkine öğrenci hareketlerine katılıp 
protesto ve gösterilerde bulunduğu 
için okuldan atıldı. Bununla birlikte, 

yeteneği ve azmi, kendisinin profe-
sörler ve akademik kadrodan destek 
görmesini sağladı. 
Üniversite daha sona, 1884’te dok-
tora tezini dışarıdan bir öğrenci sı-
fatıyla savunmasına izin verdi, ancak 
öğrencilik hayatında başına gelenler 
nedeniyle memleketi Odessa’da ça-
lışmak onun için güvenli değildi. 
Kendisini seven hocalarından biri 
Ilya Ilyich, 1888’de onu Paris’teki 
Pasteur Enstitüsü’ne önerdi. Baş-
ka boş kadro olmaması nedeniyle 
Pasteur Enstitüsü’nde kütüphaneci 
olarak çalışmaya başlayan Waldemar 
Haffkine, boş vakitlerinde ise ken-
dini bilime ve laboratuvarlarda çalış-
maya adadı.

Aşıyı ilk kendi üzerinde denedi
Haffkine’in enstitüde çalıştığı dö-
nemde, dünyanın birkaç bölgesinde 
kolera salgını vardı. Karantina ön-
lemleri, hastalığın yayılmasına engel 
olamıyordu. Aşı gerekiyordu. Haf-
fkine kolera salgınını önleyeceğini 
düşündüğü bir aşı bulmayı başardı. 
Aşı önce hayvanlar üzerinde denendi 
ve başarılı oldu. İnsanlar üzerindeki 
etkisini kısa sürede göstermek iste-
yen genç bilim insanı, Pasteur Ens-
titüsü’ne 3 arkadaşını çağırdı ve aşı 
yapılan ilk insan oldu. Testler olum-
lu sonuçlar verdiğinde takvimler 18 
Haziran 1892’yi gösteriyordu. 
Haffkine çeşitli bilimsel toplantılar-
da, bulduğu bu aşının güvenli oldu-

Künye
Tam adı: Waldemar Haffkine
Kimdir: Veba ve koleranın aşısını bulan ilk bilim insanı
Doğum tarihi ve yeri: 1 Mart 1860, Odessa, Ukrayna
Eğitim: Imperial Novorossiysk Üniversitesi, Matematik ve Fizik Fakültesi

İlham Veren Hikayeler
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Veba ve koleranın aşısını bulan
sıra dışı bilim insanı Haffkine
Hindistan’da ortaya çıkan ve sonra Batı için de tehdit haline gelen kolera ile tarihi antik çağlara 
dayanan vebanın aşısını bulan Waldemar Haffkine, asi ve isyankâr karakteri nedeniyle hak et-
tiği değeri göremeyen dahi bir bilim insanı. 



ğunu ve kullanılışından 6 gün sonra 
vücuda bir bağışıklık kazandırdığını 
anlattı. Ancak gençliğinde kötü bir 
şöhret edinmesi nedeniyle kimse ona 
güvenmedi. 

Hindistan’da koleradan 
ölümleri 10 kat azalttı
Daha sonra İngiliz hükümeti, o 
dönem kolonisi olan Hindistan’da 
aşının denenmesine izin verdi. Çün-
kü kolera her gün hızla yayılıyor ve 
güçlü devletleri de tehdit ediyordu. 
Ayrıca Hindistan’da da kolera yay-
gındı. Hatta bugün bile Afrika, La-
tin Amerika ve Güneydoğu Asya’da 
kolera ölümcül bir hastalık. Her yıl 
3-5 milyon hastadan 100-200 bini 
bu hastalık nedeniyle hayatını kay-
bediyor.  
Hindistan’daki Kalküta’ya giden 
heyecanlı doktora, burada bir labo-
ratuvarı olan İngiliz doktor Willi-
am Simpson bilim yuvasını açtı. Bu 
laboratuvarda kolera aşısını üreten 
Haffkine ve aşıya inanan 4 Hintli 
doktorla beraber Kalküta yakınların-
daki bir köye gittiğinde beklenmedik 
bir tepkiyle karşılaştı. Köy halkı bu 
hastalığa müdahale edilemeyeceğini 
söyleyerek doktorları taşladılar. Geri 
dönemeyeceğini bilen Waldemar 
Haffkine, tam bu noktada sıra dışı 
bir harekete imza attı ve aşıyı kendi 
üzerine denedi. Bu hamlenin so-
nucunda şaşıran köylülerin 116’sı, 

kendilerine aşı yapılmasına izin verdi 
ve hiçbiri aşı nedeniyle hastalık ya da 
zayıflık belirtisi göstermedi. Haber 
hızla yayıldı ve Haffkine’e verilen o 
küçük laboratuvar, kendilerine aşı 
yapılmasını isteyenler tarafından de-
falarca davet aldı. Bu süreç, 2,5 yılda 
42 bin kişiye aşı yapılmasıyla sonuç-
landı. Koleradan kaynaklı ölümler de 
10 kat azaldı. Haffkine’in icat ettiği 
bu aşı geliştirildi ve hala günümüz-
de mülteci kamplarında kullanılıyor. 
Yetmedi, vebaya da aşı buldu
Haffkine, bu başarıyla yetinecek biri 
değildi. 1897’de, aynı bölgede veba 
aşısı üzerine çalışmalar yürüttü ve 
geliştirdiği aşıyı, elbette yine ilk önce 
kendi üzerinde denedi. Bombay’da 
bir veba önleme laboratuvarı kuran 
Haffkine, belki de neyin temelini at-
tığını o günlerde bilmiyordu. Bu la-
boratuvar, 1925’ten beri Haffkine’in 
Mahatma Enstitüsü’ adıyla anılıyor. 
20’inci yüzyıla birkaç yıl kala tüm 
olayları duyan Avrupa da gelişmelere 
kayıtsız kalamadı ve Hindistan’daki 
bu gelişmelerle ilgilenmeye başladı. 
Ayrıca Rus doktorlar da Bombay’a 
gelerek bu olayı yerinde inceledi.
Zamanla Haffkine dışında da aşıyı 
üretmeye başlayanlar ortaya çıktı. 
Bu dönemde yapılan 82 bin aşının 
önemli bir bölümü Haffkine tarafın-
dan kontrol edilemedi ve köylerden 
birinde, aşıdan sonra ölen birkaç 
kişinin duyulması işleri biraz tersine 

çevirdi. Bu ölümlerden Haffkine so-
rumlu tutuldu. İcadı olan veba aşısı, 
1909’a kadar Hindistan’da 8 mil-
yona yakın kişiye uygulandı. Hin-
distan’da çalışmayı sürdüren bilim 
insanı, burada toplam 18 yıl kaldık-
tan sonra, 1’inci Dünya Savaşı’nda 
İngiltere askerî departmanındaki 
ordunun aşılarını denetlemeye gitti. 
Hayatının son dönemlerinde kendi-
ni hayır işlerine veren Haffkine, 26 
Ekim 1930’da İsviçre’nin Lozan 
kentinde hayatını kaybetti. 
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Vebadan 50 milyon kişi öldü
Asya’nın güney batısında baş-
layarak 1340’lı yılların sonla-
rında Avrupa’ya ulaştı. Salgına 
yersinia pestis adı verilen bir 
bakterinin yol açtığı tahmin 
ediliyor. Salgın sebepli can kay-
bının 50 milyon olduğu düşü-
nülüyor. Antik çağlardan itiba-
ren var olan veba, kara ölüm 
olarak da biliniyor. 1347-1353 
yılları arasında, Avrupa nüfusu-
nun 3’te 1’inin kaybedilmesine 
neden olan veba salgını, bugün 
modern antibiyotiklerle tedavi 
edilebiliyor. Gelişmiş ülkelerin 
tamamında ve gelişmekte olan 
ülkelerin pek çoğunda ortadan 
kalkan bu hastalık, Asya ve Afri-
ka kıtalarının bazı bölgelerinde 
hala görülüyor. 

Kolera gelişmekte olan ülkeler için hala sorun
Doğal afetlerden etkilenen ve savaşan toplumlar ile 
yoksul kalabalık gruplarda kolayca yayılarak ölüm-
cül etkilere neden olan kolera hastalığı, vibrio cho-
lerae bakterisinin ince bağırsakta oluşturduğu bir 
enfeksiyon. 
Kolera ilk olarak Hindistan’da ortaya çıktı ve 1827-
1975 yılları arasında belli aralıklarla ortaya çıktı ve 
tüm dünyaya yayıldı. Bu tarihlerde yaklaşık 2 milyon insanın canını aldı. Yalnızca insanlarda görülen bu hasta-
lık gelişmekte olan ülkelerde çok önemli bir halk sağlığı sorunu. Kolera aşısı bugün koleraya karşı yüzde 100 
etkili değil ve diğer gıda veya su kaynaklı hastalıklardan korumuyor.







Teknoloji
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Evden çalışmayı kolaylaştıran 
teknolojiler
Kovid-19 ile hayatımızda çok köklü değişimler yaşadığımız bir süreçteyiz. Bu değişimlerin 
başında evden çalışma modeli geliyor. Bu modeli daha verimli hale getirmek için çok sayıda 
teknolojik uygulama bulunuyor. 

Tüm dünyayı etkisi altına 
alan Kovid-19 küresel salgı-
nıyla birlikte evden çalışma 

modeli hızlı bir şekilde hayata ge-
çirildi. Deloitte Türkiye’nin Nisan 
2020’de gerçekleştirdiği ankete 
göre, şu anda Türkiye’de şirketlerin 
yüzde 48,7’sinde tüm ekip evden 
çalışıyor. Zorunlu bir durum olma-
dıkça sahada çalışmaya devam eden 
şirketlerin oranı ise sadece yüzde 
8,1. İstanbul evden çalışmanın en 
yaygın olduğu şehir olma özelliği-
ni taşırken medya, reklam, hizmet, 
teknoloji ve e-ticaret, uzaktan çalış-
manın yüzde 70’in üzerinde tercih 
edildiği sektörler.
Evden çalışırken öncelikle iyi bir 
internet alt yapısı, çalışabilmenin 
temel önceliği. İnternetiniz yeter-
li olsa bile, bazı evlerde her odada 
aynı şekilde verimli olamayabiliyor. 
Bunun için de geliştirilen teknolo-
jiler mevcut ve şu anda popüler. 
Gelelim evden çalışmayı kolaylaştı-
ran uygulamalara… 

Slack 
İş amaçlı mesajlaşma programla-
rının en sık tercih edilenlerinden 

biri Slack. Tek bir platformda, 
farklı çalışma grupları için farklı 
kanallar açarak konu ve çalışmaları 
her bir ekiple ayrı ayrı yürütebilir-
siniz. İyi bir arşiv sistemi var. Ger-
çek zamanlı otomasyona da imkân 
tanıyor. Örneğin belirli kanallara 
haber alarmları kurup son dakika 
gelişmelerini tüm ekibin öğrenme-
sini sağlayabilir veya Google Anal-
ytics verilerinizi, yine istediğiniz 
kişilerle otomatik olarak paylaşabi-
lirsiniz. 

Zoom ve Facebook Oda
Uzaktan çalışırken sesli ve görün-
tülü video konferans için tercih 
edebileceğiniz uygulamaların ba-
şında eskiden Skype geliyordu. 
Bugünse en çok tercih edilen uy-
gulama Zoom. Zoom’a alternatif 
olarak Facebook da yakın zamanda 
50 kişiye kadar aynı anda görüntü-
lü görüşme yapılabilen Oda uygu-
lamasını hayata geçirdi.

Super Productivity 
Bu ürünün üretkenlik uygulamala-
rının sayısı ve çeşitliliği, mesajlaş-
ma uygulamalarından fazla. Açık 

kaynaklı olduğu için daha güvenli 
bir ortam sunuyor. Pomodoro sa-
yacıyla iş ve dinlenme zamanını 
dengelemenizi sağlarken sağlıklı 
çalışma alışkanlıkları oluşturmanı-
za da yardımcı oluyor. Planlayıcısı, 
takvimi ve yapılacaklar listesi gibi 
özellikleri güzel çalışıyor. Üstelik 
kurumsal zaman yönetim araçları 
ve Jira gibi proje yönetim uygula-
malarıyla da entegre olabiliyor.

Trello
İçerik yönetimi için de kullanıla-
bilecek dünyanın en yaygın proje 
yönetim uygulamalarından biri 
olan trello panolar ve kartlar oluş-
turarak, sürükle-bırak mantığıyla 
çalışıyorsunuz. İsterseniz yapıla-
caklar dâhil çeşitli listelerinizi yö-
netmek için kullanabilir, isterseniz 
ayrıntılı iş akışları kurgulayabilir ve 
davet edeceğiniz takım üyeleriyle 
birlikte çalışabilirsiniz. Trello da 
neredeyse tüm platformlar üstün-
de çok sayıda uygulama ile enteg-
re çalışabiliyor. 

Bulut
Evden çalışırken iş bilgisayarınız-
daki dosyalara erişmeniz gereke-
bilir. Tüm dosyalarınızı bulutta 
depolayıp istediğiniz zaman, iste-
diğiniz yerden erişebilirsiniz. Go-
ogle Drive, Dropbox, OneDrive 
ve Box gibi her bütçeye göre çok 
sayıda bulut depolama ve dosya 
paylaşma hizmeti mevcut. Farklı 
türlerde belgeler oluşturup üzerin-
de ortaklaşa çalışmak için de Ope-
nOffice’den Google Sheets’e yine 
birçok alternatif var.
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A’dan Z’ye Tıbbi Bilgiler
Prof. Dr. Ömür Demirezer, Prof. Dr. Tayfun Ersöz, Prof. Dr. İclal Saraçoğlu, Prof. Dr. Bilge Şener, 
Prof. Dr. Ayşegül Köroğlu, Prof. Dr. Funda N. Yalçın  - Hayy Kitap

İnsanlık kültürünün en eski eserleri, tedavide kullanılan bitkileri içeriyor. Tedavide 
kullanılan bu bitkiler binlerce yıl boyunca denendi, bedeller ödenerek özellikleri 
öğrenilmiş, insanlık hafızasında kuşaktan kuşağa aktarıldı, geliştirildi, günümüze 
kadar getirildi. A’dan Z’ye Tıbbi Bilgiler kitabı, bu kültürün günümüze kadar 
ulaşan kısmı ve güncel bilgilerin bir araya getirilmesi ile yayına hazırlandı. Kitabın 
en önemli farkı, kitabı yazan 6 profesörün de eczacılık fakültelerinde öğretim 
üyeliği yapması. Aynı zamanda bu isimler, endemik ve tıbbi bitkiler konusunda 
da önemli bir bilgi tecrübesine sahip. ‘Doğalsa zararsızdır’ şeklindeki yaygın kanı 
doğru değil; önemli olan doğru bitkinin, doğru kısmının, doğru dozda kulla-
nılması. Bu kitap, istismara ve kulaktan dolma bilgilere açık bu alanda bitkilerin 
bilimsel içerik ve hazırlama yöntemlerini, konunun gerçek uzmanlarından öğre-
nerek sağlığına dahil etmek isteyenler için...

Girişimciler
online konferansa

Genç Caz konserleri için 
son başvuru tarihi 30 Haziran

29-30 Haziran 2020 tarihlerinde 5’incisi düzenle-
necek Girişimcilik ve İletişim-Sosyal Bilimler Kong-
resi Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Kıbrıs Sosyal 
Bilimler Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, Dhaka 
University, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 
University of Suffolk, Central Asian American Uni-
versity, Gorazde University ve Yessenov University 
işbirliğiyle gerçekleşecek. Kongreye Avustralya, Ka-
nada, Yeni Zelanda, Hindistan, Türkiye, KKTC, 
Kuzey Makedonya, Ukrayna, Rusya, Kosova, 
Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, 
Romanya, İngiltere, Bangladeş, Fas ve diğer ülke-
lerden katılım bekleniyor. Kongre YÖK’ün 6 Mart 
2020 tarihli duyurusuna istinaden online olarak 
gerçekleşecek. Kongreye http://emissc.org/bilgi-
lerim/ adresinden kaydolabilirsiniz. 

İstanbul Caz Festivali kapsamında bu yıl 18’inci kez 
düzenlenen Genç Caz konserleri için başvurular devam 
ediyor. Türkiye’de amatör veya yarı profesyonel olarak 
müzikle ilgilenen genç müzisyen ve topluluklara festival 
programında yer alabilecekleri bir platform oluşturan 
Genç Caz, caz ve benzeri müzik türlerine ilgi duyan genç 
müzisyenleri teşvik etmeyi ve profesyonel müzik dünya-
sına hazırlamayı amaçlıyor. Genç Caz’a katılmak isteyen 
müzisyenler ve topluluklar başvurularını genccaz.iksv.org 
adresinde yer alan online başvuru formunu doldurarak 
yapabilirler. Başvuru formunun dosyaları içeren bağlantı 
ile beraber en geç 30 Haziran Salı gününe kadar gönde-
rilmesi gerekiyor. Genç müzisyenler seçmelere klasik ya 
da çağdaş caz türlerindeki çalışmalarının yanı sıra, blues, 
funk, soul ya da caz etkileşimli yerel müzik ve benzeri 
tarzlardaki demoları ile katılabiliyor. Repertuar, adayların 
kendi özgün bestelerinin yanı sıra caz standartlarının veya 
başka parçaların yorumlarından da oluşabilir. Genç Caz’a 
profesyonel bir albüm yayımlamamış ve müzisyenleri 30 
yaşın altında olan topluluklar başvurabiliyor.



Hazırlayan: Ezgi Kurt 

Yukarıdan Aşağı
1.  Yalın ayak. -  Satranç oyununda her yönde tek hane gidebilen en önemli taş.
2. Altın, gümüş vb. madenlerden yapılmış şeylerin saflık derecesi. - Danimarka’nın 
başkenti Kopenhag’da bulunan özgürlüğünü ilan etmiş bir kasaba. - Yağ kızdırma, 
yiyecek kızartma vb. işlere yarayan, uzun saplı yayvan kap.
3. Geveze. –  Olur, peki veya fena değil anlamlarında kullanılan bir söz. -  Lüksem-
burg’un plaka kodu.
4 Kamboçya’nın plaka kodu.- Bir şeyi çevreleyen çizgi.- Bir kimsenin, bir tüzel kişi-
nin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü.
5.  Askeriyede Alay’ın kısaltması. –  Binme, yük çekme, taşıma vb. hizmetlerde kul-
lanılan, tek tırnaklı hayvan, beygir, düldül. - Türk alfabesinin yirmi üçüncü harfi. 
- Çeyrek sona katılacak sporcu ve takımları ayırmak için düzenlenen seçme yarışı.
6. İşlem yapılış tarihi ile o işlemin gerçekleşme tarihi arasındaki farkı tanımlayan fi-
nansal terim. –  Dil ve kültür yönünden büyük bir türdeşlik gösteren, birçok boydan 
oluşan, yapısındaki aileler arasında toplum, ekonomi, din, kan veya evlilik bağları 
bulunan göçebe veya yerleşik nitelikteki topluluk, oymak. 
7. Çare. -  Norveç’in plaka kodu. - Bir uyarıyı, bir tehlikeyi bildirmek için verilen 
işaret.
8. Maden kömürünün damıtılması yoluyla elde edilen, bileşiminde kömürden çok 
daha az oranda uçucu madde bulunan, daha çok sanayide kullanılan katı yakıt. –   
Para, kâğıt vb. koymaya yarayan küçük çanta.- İspanya’nın plaka kodu.
9. Büyük fare. –  İyot ’un simgesi. -  Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince 
ve kısa tahta çubuk. 
10.  Gazino gibi yerlerde yapılan, müşterileri oyalayıcı, eğlendirici, ilgi çekici gösteri. 
–   Evlere, çeşmeden su taşımayı iş edinmiş olan kimse.
11.  Karışıklık, kargaşa, ara bozma. -   Bir yeri daha önce görmüş olma veya bir olayı 
daha önce yaşamış olma duygusu.
12.  İtalya’nın plaka kodu. . İspanya ve Fransa sınırları içinde yaşayan Bask kökenli 
topluluğa ait bağımsız bir devlet kurma amacı güden Marksist-Leninist, ayrılıkçı 
örgüt. –  Su ve kara yosunlarının, kökü andıran tutunma organı.

Soldan Sağa
1. Kendisine çıkar sağlayacak olanlara aşırı bir saygı ve hayranlık göstererek 
yaranmak isteyen kimse, yağcı, yalaka, çanak yalayıcı, kılbaz. – Gösteriş, ça-
lım, caka.
2. Elin parmak dipleriyle bilek arasındaki iç bölümü, avuç içi. –Piyangoda 
bilet değeri kadar kazanılan ikramiye.
3. Söz, lakırdı. – Seçmeli yemek, tabldot karşıtı. 
4. Arkasına römork takılabilen, çift sürmek, yük taşımak vb. işlerde kullanılan 
motorlu iş makinesi. – Herhangi bir sayıda olan şey, adet.
5. Avusturya’nın plaka kodu. – Türk alfabesinin yirmi dokuzuncu okunu-
şu. - Bir marka sözcüğünün sağ üst köşesinde markanın tescilli olduğunu 
gösteren harf. - Erkeklerin ve kadınların giydiği, genellikle önden düğmeli, 
kalçayı örten, kollu üst giysisi.
6.  Bir şeyin ayrıldığı bölümlerden her biri, dal, kol, kısım, şube. -  Çıplak 
resim. – Kükürt ’ün simgesi. – Şaşma, hatırlama, sevinme, acıma, üzülme, 
kızma vb. duyguların anlatımına güç kazandıran söz.
7. Işığı yansıtan, varlıkların görüntüsünü veren, cilalı ve sırlı cam, gözgü, mi-
rat. – Alfabenin ilk harfi. -  Zambiya’nın plaka kodu. – İnsan kişiliğinin temel 
ve en ilkel benliği.
8. Azot ’un simgesi. -   Tokat’ın bir ilçesi. 
9.  Teknik resimler yapılırken kullanılan bir cetvel türü. – Leylak çiçeğinin 
renklerinin ortalama rengini temsil eden soluk bir mor renk türü. -  Türlü 
renklerde tırnak cilası.
10.  Başı insan, gövdesi yılan biçiminde olduğuna inanılan efsanevi yaratık.- 
Ün, şan. 
11. Karada, denizde, gölde veya akarsularda evcil olmayan hayvanları vurma 
veya yakalama işi, şikâr. – Eski dilde yaşlı kişi, ihtiyar. – Oksijen ’in simgesi. - 
İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan 
söz.
12.  Güç görünen bir olay veya duruma çözüm yolu bulmak. –  Genellikle 
uzun bir nesnenin incelerek biten son ve sivri noktası.

29. Sayı Bulmaca Çözümleri

Bulmaca
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Reklam İndeksi
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FİRMA     Sayfa FİRMA     Sayfa

ABM     ARKA KAPAK 

AES     ÖN KAPAK İÇİ - 1-18-19-20-21-22-23-24-25

AIRPAK     80 -81

ALTERMAK    43 

ASMETAL     6 - 7 

AYZA MIZRAK   58 - 59 - 60 - 61

BIESSE     INSERT - 48 - 49 

BSA     92 - 93

CANMAKSAN     76 - 77

DİNÇMAK     30 - 31 - 32 - 33

EDDA    40 - 41

FENİŞ     68 -69 

HİZMET HİM     79

KRC CNC     15

LEITZ     90 - 91

LİGNO     96 - 97 - 98 - 99

NETMAK     56 - 57

MAKSDER  111 

MAYMAK  106 -107

MIZRAK     4 - 5 

ORİMAK     70 - 71

REED TÜYAP WOODTECH  FUARI 3

REED TÜYAP KAPI FUARI     13

SAF TEKNİK     64- 65

SARMAK     67

SCHNITZER    102 - 103

SERHAT MAKİNA 27

TİMSAN     28 - 29

TÖRK     11

UVTEK 75

ÜNALSAN     36 - 37

ÜNVER     46 - 47

ÜSTÜNKARLI      ARKA KAPAK İÇİ  






