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Değerli Okurlarımız;

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde 
birçok ülkeyi etkisi altına alan Koronavirüs hastalığı Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiștir. 
Bilindiği üzere, bu salgının dünya genelinde olduğu gibi 
ülkemizde de beșeri, sosyal ve ekonomik alanlarda pek çok 
olumsuz etkisi gündeme gelmiștir. Hastalığın ülkemizde baș 
göstermesinden bu yana, virüsün sebep olduğu olumsuz 
etkileri azaltmak ve ortadan kaldırmak adına bașta fedakâr 
sağlık çalıșanlarımız olmak üzere toplumun tüm ilgili kesimleri 
adanmıș bir iș birliği örneği sergilemiștir. 

Ülkemizde COVİD-19 salgınının olumsuz etkilerinin ortadan 
kaldırılmasına yönelik tedbir ve destekleri en hızlı olarak 
açıklayan kurumlardan biri T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
olmuștur. İlgili tedbir ve destekler kapsamında, ülke genelinde 
26 Kalkınma Ajansı eș zamanlı olarak toplam bütçe büyüklüğü 
200 milyon TL'nin üzerinde olan Covıd-19 İle Mücadele ve 
Dayanıklılık Programı Proje Teklif Çağrısını ilan etmișlerdir.  
Kalkınma Ajanslarının uygulayacağı bu üç ayaklı salgınla 
mücadele programı kapsamında, virüsün yayılımının 
önlenmesi ve kontrol altına alınması; halk sağlığı için acil 
hazırlık ve müdahale çalıșmaları ve salgının ülke, bölge 
ekonomisine olumsuz etkilerinin azaltılması temel öncelik 
alanları olarak belirlenmiștir.

Kalkınma Bülteni'nin bu sayısında, “Covid-19'dan Etkilenen 
Sektörler ve Toplum Kesimleri” teması çerçevesinde bölgeye 
ilișkin değerlendirmeler, Ajans uzmanları tarafından kaleme 
alınan makaleler ve bilgilendirme çalıșmaları yer alacaktır. 
Bülten'de Ajansımız tarafından yürütücülüğü üstlenilen 
Covid-19 Mücadele ve Dayanıklılık Programına ilișkin bilgilere 
yer verilecek ve ilgili program kapsamında MARKA tarafından 
desteklenen yenilikçi projeler tanıtılacaktır. İlgili programın 
yanı sıra, 2019 yılında İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki 
Eğitimin Geliștirilmesi Mali Destek Programı altında Ajansımız 
tarafından bașarılı bulunmuș bir proje kapsamında maske ve 
dezenfektan üretimini içeren iyi uygulama örneğine yer 

verilecektir. Ayrıca bu süreçte, maske ve dezenfektan gibi 
salgının yayılmasını engelleyici malzemelerin üretiminde aktif 
katılımları bulunan bölgemiz okullarından örnekler aktarılacaktır.

Salgın döneminde, ekonomik açıdan olumsuz etkilenen 
ișletmelerin sayısı göz önünde bulundurulduğunda bölgedeki 
KOBİ'lere yönelik yapılacak çalıșmalar önem arz etmektedir. Bu 
bağlamda, salgın sürecinde alınan tedbirler ve ișletmelerin 
alabileceği aksiyonlara yönelik adımlar paylașılacaktır. KOBİ'lere 
ilișkin Covid-19 Sonrası KOBİ Yönetim Danıșmanlığı makalesi de 
Bülten'in KOBİ'lere yönelik bilgilendirici bașlıkları arasında yer 
almaktadır.

Salgın döneminde, Türkiye ekonomisinde stratejik öneme sahip 
sektörlerin tespitine yönelik bir çalıșmaya yer verilecektir. İçinde 
bulunduğumuz günlerde önemi artan sağlık sektörüne ilișkin 
olarak ise Covid-19 Bağlamında Sağlık ve Medikal Sektörü 
Değerlendirmesi ve Potansiyel Ajans Destek Önerileri bașlıklı 
yazı paylașılacaktır. Salgın sürecinden en olumsuz etkilenen 
sektörlerden biri de kușkusuz turizm sektörü olmuștur. Salgın 
sonrasındaki dönemde Doğu Marmara'da turizm sektörünün 
genel görünümü, salgının etkileri, turizm ekonomisinin 
canlandırılmasına yönelik olanaklar ve izlenilmesi gereken 
politikalara ilișkin bir makaleye yer verilecektir. 

Pandemilerin, etkileri küresel boyutlara uzanabilen ve toplumları 
sosyal, ekonomik ve beșeri anlamda oldukça derin zarara 
uğratabilen afetler olduğu unutulmamalıdır. Türkiye afetler 
açısından yüksek risk grubu ülkeler arasında yer almaktadır. 
Bütüncül afet yönetimi yolları ve alınması gereken önlemler, Afet 
Yönetimi ve Doğu Marmara Bölgesine Yönelik Önlemler bașlıklı 
yazı kapsamında paylașılmıștır. Ülke ve millet olarak içinde 
bulunduğumuz pandemi döneminin olumsuz etkilerinin 
mümkün olacak en kısa sürede atlatılmasına yönelik 
çalıșmalarımıza devam edeceğimizi belirtiyor, bültenin 
hazırlanmasında emeği geçen paydașlarımıza ve çalıșma 
arkadașlarıma teșekkür ediyorum.
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Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU
Genel Sekreter
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 
ve İMES Organize Sanayi Bölgesi iș birliği ile hayata geçirilecek 
olan “Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi” 
Güdümlü Projesinin imza töreni Kocaeli Valisi Hüseyin 
AKSOY'un katılımlarıyla gerçekleștirildi.

Kocaeli Valiliği Makam Toplantı Salonunda gerçekleștirilen 
toplantıya Kocaeli Valisi Hüseyin AKSOY, Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU, İMES 
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Bașkanı İrfan 
KÜÇÜKAY katıldı.

Projenin Toplam Bütçesi 16 Milyon TL
İmza töreninde konușan Kocaeli Valisi Hüseyin AKSOY, “Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansımızın güdümlü proje kapsamında 
programına aldığı ve yönetim kurulunca uygun görülen ve 
Bakanlığımızca onaylanan projenin bugün imzasını 
gerçekleștirmek üzere bir aradayız. Bu projenin maliyeti 16 
Milyon, 10 Milyonu Kalkınma Ajansımız tarafından hibe olarak 
verilecek ve 6 Milyonu da İMES Organize Sanayi Bölgemiz 
tarafından karșılanacaktır. Proje sanayi- üniversite ve meslek 
liselerimizle iș birliği esas alınarak, ortaya konan bir projedir. İș 
dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insanların yetiștirilmesi 
konusunda Türk sanayisine ve bölgemize önemli katkı sunacak 
bir projedir. Bu anlamda Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 
yönetim kurulumuza, projemizi onaylayan Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığımıza teșekkür ediyorum. Karșılıklı güzel bir iș birliği 
içerisinde Türkiye'de örnek olacak bir projeyi hayata geçirecek 
olmanın memnuniyetini yașıyoruz. Projenin ülkemize ve 
bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konușmaların ardından Kocaeli Valisi Hüseyin AKSOY, Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa 
ÇÖPOĞLU ve İMES Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu 
Bașkanı İrfan KÜÇÜKAY “Uygulamalı İleri Mühendislik 
Mükemmeliyet Merkezi” Güdümlü Projesi sözleșmesini 
imzaladılar.

Güçlü Bilimsel İş Birliği
Kurulacak merkez Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik 
Üniversitesini kapsayan güçlü bilimsel altyapısıyla kamu-
üniversite-sanayi iș birliğinin güçlendirilmesi konusunda 
önemli ișlevler üstlenecek. Projenin diğer iștirakçileri Dilovası 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü ve Çelik 
İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Müdürlüğü bölgedeki mesleki eğitim kurumları 
ile sanayi arasında köprü olușturacaktır.

Yılda 2.000 Kişiye Eğitim
Yılda 2.000 kișinin eğitim alacağı merkezde 1900 m2'lik ortak 
kullanım tesisi olușturulacak; 3 farklı disiplinde tasarım ve 
analiz programları, 6 farklı konuda kurs programı ve 1 adet 
üretim ve laboratuvar tesisi yer alacaktır. Kurulacak merkez 
aynı zamanda yalın üretim ve temiz üretim gibi kaynak 
verimliliği konularında firmaların nitelikli danıșmanlık 
hizmetlerine erișimini sağlayacak bir ara yüz ișlevine de sahip 
olacaktır. Merkezin 2021 yılı ortalarında hizmete girmesi 
planlanmaktadır.
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İMES Organize Sanayi Bölgesi 

“Uygulamalı İleri Mühendislik 
Mükemmeliyet Merkezi” 
Güdümlü Proje Sözleșmesi İmzalandı.
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Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Covid19 İle 
Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında destek 
almaya hak kazanan projelerin sözleșme imza töreni 29 Mayıs 
2020 tarihinde bașarılı bașvuru sahiplerinin katılımıyla 
telekonferans yöntemiyle gerçekleștirildi.

Törende, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. 
Mustafa ÇÖPOĞLU ile destek almaya hak kazanan kurum ve 
kurulușların yetkilileri arasında “Proje Destek Sözleșmeleri” 
imzalanan projelerin kısa tanıtımları yapıldı.

Covid19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı 
Çin'in Vuhan șehrinde 1 Aralık 2019 tarihinde ortaya çıkan 
yeni tip koronavirüs (COVID-19) hızla dünya genelinde 
yayılarak küresel bir salgın haline gelmiș, 11 Mart 2020'de 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiștir. 
Bu sebeple bu alanda mücadeleyi desteklemek için "COVID-
19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı" olușturulmuș, 
yașanan can kayıplarının ve vaka sayılarının en aza indirilmesi 
bağlamında COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan 
ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan 
projelerin desteklenmesi amaçlanmıștır. Bu kapsamda bașarılı 
bulunan projelere toplam 579.394 TL destek sağlanacaktır.

2019-nCoV Virüsünün Hızlı ve Güvenilir Şekilde 
Teşhisine Yönelik Tanı Kiti Referans Malzemesi 
Üretilmesi Projesi
Proje kapsamında ülkemizde yapılan ölçümlerin kalitesinin 
arttırılabilmesi amacıyla yeni metotlar geliștiren ve referans 
malzeme üreten bir kurum olan TÜBİTAK Ulusal Metroloji 
Enstitüsü (UME) tarafından, 2019-nCoV virüsü ölçümlerinde 
kul lanı lmak üzere RNA referans malzeme üret imi 
gerçekleștirilecektir. Üretilecek olan referans malzeme, 
ülkemiz laboratuvarlarında yapılan testlerin doğruluğunu 
artırmak amacıyla, ülkemizde üretilen kitlerde iç kalite kontrol 
malzemesi olarak kullanılabilecektir.
TÜBİTAK UME Laboratuvarları'nda geliștirilecek altyapı, elde 
edilecek teknik deneyim ile 2019-nCoV virüsünün mutasyona 
uğraması veya bașka bir virüsün ortaya çıkması durumunda, 

yen i  RNA re fe rans malzemeler  çok k ısa  sürede 
üretilebilecektir.

Pandemik Anti Kontaminasyon Cihazı (PAK-C)
Projenin amacı, Arge faal iyetleri tamamlandığında 
kullanıcısına kolay kullanım imkanı sunan, %99,95 lik koruma 
sağlayan PAKC sisteminin üretilmesidir. Proje kapsamında 
üretilecek olan 200 adet ürünün, Covid19 ile mücadelede ön 
safta savașan sağlık çalıșanları ve diğer kamu görevlilerine 
bağıșlanması sağlanacaktır. PAK-C ürünü, kullanıcıya, 
kullanıcıyı yormadan solunum yapabileceği geniș bir solunum 
ortamı olușturmakta, göz ve yüz bölgesinin dıș ortam ile bağını 
keserek kullanıcının temas ile enfekte olma ihtimalini en aza 
indirgemekte, dezenfekte edilebilir sistemi ile tekrar kullanım 
yahut farklı kullanıcıların kullanımına imkan vermekte ve en 
önemlisi kullanıcıya tek șarj ile 3 saat %99,95 oranlı filtre 
ed i lmiș küvez havas ın ın ak tar ımın ın yap ı lmas ın ı 
sağlamaktadır.
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Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

“Covid19 İle Mücadele ve
Dayanıklılık Programı” 
Destek Sözleșmeleri İmzalandı

Referans No Proje Adı Bașvuru Sahibi Adı İl

TR42/20/COVID/0035

TR42/20/COVID/0052

2019-NCOV VİRÜSÜNÜN HIZLI VE
GÜVENİLİR ȘEKİLDE TEȘHİSİNE 
YÖNELİK TANI KİTİ REFERANS 

MALZEMESİ ÜRETİLMESİ

KOCAELİ

KOCAELİ

TÜBİTAK ULUSAL
METROLOJİ ENSTİTÜSÜ

MUALLİMKÖY TEKNOLOJİ
GELİȘTİRME BÖLGESİ

YÖNETİCİ A.Ș

BİLİȘİM VADİSİ COVİD 19 İLE
MÜCADELE KAPSAMINDA YENİ 

ÜRÜN GELİȘTİRİLMESİ VE
ÜRETİMİ PROJESİ



COVİD-19'DAN ETKİLENEN
SEKTÖRLER VE TOPLUM KESİMLERİ
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Covid-19'dan

Etkilenen Sektörler ve Toplum Kesimleri
//////////////////////////////////////////

Dünya genelinde bașta birey ve toplum sağlığını, devamında 
sosyal hayatı, ekonomik faaliyetleri ve hatta bireylerin ve 
ülkelerin hem sosyal hem de ekonomik özgürlüklerini 
etkileyen Covid-19 salgınını kontrol altına alarak sona 
erdirme çabaları tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de aktif 
tedbirler ve toplumsal bilgilendirme çalıșmaları ile devam 
etmektedir.

Gelinen mücadele sürecinde anlașılmıștır ki 11 Mart 2020 
tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak 
adlandırılan salgını bitirmek tedavi ile değil, bireysel ve 
toplumsal tedbirlerin kurallı bir șekilde uygulanması ile 
mümkün olacaktır. Bu nedenle bunun uzun bir süreç olacağı 
ve artık sosyal ve ekonomik hayatın yeni kurallar ve olanaklar 
çerçevesinde düzenlenmesi gerekliliği benimsenmiștir. 
Ülkelerin bireyleri pandemi sürecinde doğru yönlendirmek 
için belirlediği kurallar bütünü tüm toplumsal hayatı derinden 
etkiler niteliktedir.

Bu yönüyle bakıldığında hem sosyal hem de ekonomik hayatın 
yeni düzene adaptasyon sürecinin așıldığı söylenebilir. Ülkeler 
tarafından alınan sıkı tedbirlerin yerini, pandemi hakkında 
bilinçlenmiș bireylerin uygulamakta olduğu daha basit 
tedbirler almıștır. Gelinen bu așamadaki yașam șeklinin șu 
anda öngörülemeyen bir süre boyunca böyle devam 
edeceğinden hareketle ülkeler sosyal ve ekonomik hasarı en 
aza indirgemek istemektedirler. 

Ülkemiz de pandemi sürecini hem güçlü sağlık sistemi hem 
de istikrarlı bir șekilde alınan ve uygulanan toplumsal 
kuralların ve kararların neticesinde en bașarılı yürüten 
ülkelerden birisi olmuștur. 

İlk vakanın ülkemizde tespit edildiği tarihten bu yana sağlık 
sistemimiz hem teșhis hem de tedavi așamalarında süreci 
kontrol altında tutmuștur. Bunun en önemli nedenlerinden 
birisi de filyasyon çalıșmalarının kararlılıkla yürütülmesidir. 
Sağlık sisteminin, toplumsal paniğe mahal vermeyecek 
șekilde bulaș olmuș ve olası bulaș bireyleri yakından 
izlemesinden dolayı hastalığın yayılımı daha kontrollü 
seyrettiğinden sosyal ve ekonomik anlamda olumsuz etkiler 
çok daha hafif hissedilmiștir.

Mart ayının sonunda, pandemi ile mücadelede ulusal acil 
müdaha le ey lemine Ka lk ınma A jans lar ı 'n ın nas ı l 
katılacaklarını tarif eden 3 așamalı plan Bakanlığımız 
tarafından uygulamaya konulmuștur. Bunlardan ilki; tüm 
kalkınma ajanslarının ilk kez aynı anda ve aynı konuda hibe 
desteğine çıktıkları "covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık 
Programı"nın uygulanmasıdır. Bu kapsamda salgın riskinin 
yayılımını en aza indirmeye yönelik acil çözüm sunan, virüsün 
yayılımının önlenmesini ve kontrol altına alınmasını 
kolaylaștıran projeler ile, halk sağlığı için acil hazırlık ve 
müdahale çalıșmalarını içeren, salgının ülke, bölge 
ekonomisine olumsuz etkilerinin azaltılmasını sağlayan 
yenilikçi projeler desteklenmiștir. İkinci olarak da; Ajans 
desteklerine bașvuru ve sözleșme süreleri ile ilgili olarak süre 
uzatımı kararı alınmıștır ve böylece bölgesel kalkınmaya 
yönelik olarak hazırlanan projelerin süre sorunu yașamadan 
uygulanmaya devam etmeleri sağlanmıștır. Üçüncü olarak da; 
salgın sonrası iy i leșt i rme çal ıșmalar ı kapsamında 
bölgelerdeki sosyo-ekonomik etkilerin iyileștirilmesine dönük 
olarak en çok etkilenen sektörler ve toplum kesimleri için 
yapılabileceklerin bölgesel düzeyde tespit edilerek 
raporlanması kararı alınmıștır. 

// Candan Umut ÖZDEN
MARKA / Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Bașkanı



MARKA tarafından"Covid-19'dan Etkilenen Sektörler ve 
Toplum Kesimleri" adıyla detaylı saha çalıșmasının 
sonuçlarını da yansıtarak hazırlanan raporda ulusal 
ölçekte etkilenme düzeyi ve alanları irdelenirken aynı 
zamanda bölgenin farklılıklarını ortaya koyan bölgesel 
tespitlere de yer verilmiștir. Raporun tamamında yer alan 
istatistiki veriler ile anket ve mülakatlara dayanan 
görüșlerde ortaya çıkan sorun alanlarına yönelik olarak 
çözüm önerileri bölgesel ve ulusal ölçekte ayırt edilerek 
olușturulmuștur. 

Raporda ekonomik açıdan pandemi sürecinde 
sektörlerin etkilendikleri alanlar ve etkilenme düzeyleri 
istatistiki veriler tabanında araștırılmıș ve yapılan 
anketlerden ve mülakatlardan elde edilen öznel 
görüșlerle desteklenip zenginleștirilmiștir. Yaklașık 24 
milyon kișinin yakalandığı ve yine yaklașık 805 bin 
kișinin hayatını kaybettiği salgında ülkemizde alınan 
ekonomik tedbir, teșvik ve destek kararları ile imalat 
sektörü normal kapasitesine ulașma sürecine Mayıs ayı 
itibariyle hızlı bir șekilde geçmeye bașlamıștır. Bu 
nedenle üretim kapasitelerinde pandemi öncesi döneme 
dönerek kalkınma hedeflerine ulașmak için pandeminin 
bașladığı akut süreçte ve devamında karșılașılan 
sorunların tespiti için kamu kurumları, firmalar ve sivil 
toplum kurulușları tabanında detaylı çalıșmalarda 
bulunulmuștur. Tüm bunların yanında salgının sosyal 
açıdan etkilerini irdelemek için, toplumun bazı özelliklere 
(yaș, cinsiyet, gelir düzeyi vb.) göre farklılașan 
kesimlerine dair veriler de elde edilmiștir ve yorumlanan 
bu veriler de aynı raporun konusudur.  

Pandemi ile ülke olarak topyekûn mücadele ederken 
Bakanlığımızın yönlendirmesi ile MARKA tarafından 
ulusal kararlara destek olacak șekilde hazırlanan 
araștırma ve öneri raporu aynı zamanda MARKA'nın 
çalıșmalarına da yön gösterecek niteliktedir. Dünya 
Sağlık Örgütü'nün güncel ve iyimser tahminine göre 
salgın en iyi ihtimalle 2 yılda bitebilecektir. Bu nedenle 
Bölgesel Kalkınma'nın öncü aktörleri olan Kalkınma 
Ajansları da faaliyetlerini en azından 2 sene için öncelikli 
olarak bu eksende planlamalı ve uygulamalıdır. 
Ajansların bölgesel veriler tabanında saha çalıșmaları ile 
güçlendirdiği raporlar ve çözüm önerileri bu süreçte 
ulusal politikaları yönlendirmesi açısından da oldukça 
önemlidir. Acil alınması gerekli tedbirler kapsamında 

hükümet tarafından tasarlanan ve uygulanan destek 
politikalarının önümüzdeki uzun dönemde daha sağlıklı 
yönetilebilmesi için ilgili tarafların görüșleri alınarak 
olușturulan öneriler yönlendirici niteliktedir. 

Pandemi kaynaklı ihtiyaç duyulan medikal malzeme ve 
ekipman konusunda da kendi kendine yeten ve ihracat 
yapabilen ender ülkelerden birisi olan ülkemizde bu 
bașa r ı y ı  sü rdürecek öneml i  g i r i ș im le rde de 
bulunulmuștur. Bunlardan bir tanesi de Tübitak MAM'ın 
bașvuru sahibi olarak MARKA'dan almaya hak kazandığı 
"Koruyucu Tekstil Test Merkezi (KOTTEM)" isimli 
Güdümlü Proje desteğidir. Proje uygulama așamasın-
dadır ve bu projenin tamamlanması ile uzun bir süre hem 
profesyonel sağlık çalıșanları hem de halk tarafından 
kullanılmaya devam edecek olan medikal maskeler 
bașta olmak üzere tüm koruyucu tekstil ürünleri 
uluslararası standartlarda test edilebilecektir ki, bu 
sayede sektörün ihracat kapasitesinin de önü açılmıș 
olmakla birlikte iç piyasada da söz konusu ürünlerin 
kalitesi artacaktır. 

MARKA, bölgesel ihtiyaçların tespiti ve giderilmesi 
noktasında da Bölgesel Kalkınmanın ivmesini 
azaltmadan devam etmesi için faaliyetlerini değișen 
koșullara uyarlayarak ilgili kurum ve kurulușların gerekli 
tedbirleri alması ve uygulaması için destek çalıșmalarına 
devam etmektedir. 

7
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Bilindiği üzere Koronavirüs hastalığı (Covid19) pek çok 
ülkeye yayılmıș ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
pandemi olarak ilan edilmiștir. Söz konusu küresel 
salgın ülkemizde de toplumsal hayatı etkilemekte ve 
ekonomik ve sosyal hayatta radikal değișikliklere 
neden olmaktadır. Virüsün yayılmasıyla birlikte arz talep 
dengeleri, tedarik zinciri, çalıșma ve eğitim-öğretim 
modelleri bu değișimlerin yașandığı bașlıca alanlar 
olmuștur. Salgının önlenmesine karșı așı ve ilaç 
geliștirme çalıșmaları tüm hızıyla sürerken diğer 
yandan ekonomideki olumsuz etkilerin ortadan 
kaldırılmasına yönelik önlemler ve destek paketleri 
tasarlanmakta ve hayata geçirilmektedir. 

Ülkemizde COVİD19 salgınının ekonomik etkilerine 
yönelik tedbir ve destekleri en hızlı olarak açıklayan 
kurumlardan biri de T. C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
olmuștur. Pandemi ilanının hemen ardından Bakanlık 
koordinasyonunda ülke genelinde 26 Kalkınma Ajansı 
eș zamanlı olarak Covıd-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık 
Programı Proje Teklif Çağrısını ilan etmișlerdir. Bu 
programın amacı COVID-19 salgını ile mücadeleye 
katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına 
yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesidir. 
Türkiye genelinde 26 kalkınma ajansı aracılığıyla 
COVID-19'la mücadele programı kapsamında toplam 
238 Milyon TL'lik bir kaynak ayrılmıș ve salgınla 
mücadelede fark yaratacak projeler desteklenmiștir. Bu 
doğrultuda, virüse karșı yürütülen ilaç projelerinin yanı 
sıra sağlık cihazları üretimi; tarımın yoğunlaștığı 
bölgelerde mevsimlik ișçilerin sağlık koșullarının 
iyileștirilmesine yönelik projeler, turizmin öne çıktığı 
bölgelerde ise risk analizleri yapılarak, pandeminin 
e t k i s i n i n  h a fi fl e t i l m e s i n e  y ö n e l i k  p r o j e l e r 
desteklenmiștir. Yine pandemi döneminde KOBİ'lerin e-
ticaret konusunda bilgilendirilmesi ve bu alana 
yönlendirilmesine ilișkin projeler de öne çıkmıștır.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), COVID-19 
programı ile bölgemizin ve ülkemizin salgınla 

mücadelesine katkı vermeyi; salgının yayılımının en aza 
indirilmesi ve kontrol altına alınmasını, risk altındaki 
gruplar bașta olmak üzere toplum sağlığının korunması 
ve salgının olumsuz sosyo-ekonomik etkilerinin 
hafifletilmesini hedeflemektedir.

Ajansımız tarafından bölgemizdeki özel sektör ve kamu 
kurumlarının faydalanabileceği COVID-19 mücadele 
programı kapsamında 3 Milyon TL toplam bütçe ayrılarak 
proje teklif çağrısına çıkılmıș ve COVİD-19 salgınıyla 
mücadele kapsamında katma değer sağlayacak 2 proje 
desteklenmeye hak kazanmıștır.

// Selim POLAT
MARKA / Proje Uygulama Birimi Uzmanı

Covıd-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı
MARKA Tarafından Desteklenen Projeler

www.marka.org.tr //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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MARKA Tarafından Desteklenen Projeler
2019-NCOV Virüsünün Hızlı ve Güvenilir Șekilde Teșhisine Yönelik 
Tanı Kiti Referans Malzemesi Üretilmesi Projesi - 
TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü

2019-nCoV virüsünün erken dönemde tanısı, Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından altın standart olarak tanımlanan 
Gerçek Zamanlı Ters Transkripsiyon Polimeraz Zincir 
Tepkimesi (RT-qPZT) yöntemi ile gerçekleștirilmektedir. 
Bu yöntem, klinik örnekten elde edilen 2019-nCoV 
virüsü genetik materyalinin (RNA) eșlenik DNA'ya (cDNA) 
çevr i lmesi ve cDNA'nın PZT i le çoğalt ı lması 
basamaklarını içermektedir. Diğer tüm analitik ölçüm 
yöntemlerde olduğu gibi RT-qPZT ile gerçekleștirilecek 
2019-nCoV virüsü ölçümlerinde referans malzemelerin 
kullanımı hem kullanılan metotların geçerli kılınması 
(validasyon) hem de iç kalite kontrol amaçlı olarak 
gereklidir. Özellikle, düșük viral yükü içeren örneklerin 
ölçümünde referans malzeme kullanımı büyük önem arz 
etmektedir. Ters transkripsiyon așamasında ger-
çekleșecek olası bir inhibisyon, cDNA çevriminin 
gerçekleșmemesine dolayısı ile ölçümden negatif sonuç 
alınmasına sebep olmaktadır. 2019-nCoV virüsü ölçüm 
deneylerinde kullanılacak referans malzeme ile hem ters 
transkripsiyon așaması hem de PZT așaması güvence 
altına alınmaktadır. 

Projenin genel amacı, 2019-nCoV virüsünün RT-qPZT ile 

yapılan testlerinde ölçüm doğruluğunun artırılması ve 
böylece doğru teșhisin en erken safhada konulabilmesi ile 
doğru tedaviye ve karantinaya en erken zamanda karar 
verilmesinin sağlanmasıdır. Böylece COVID-19 hastalığının 
yayılımının durdurulması ve can kayıplarının önlenmesi 
hedeflenmektedir.

Ülkemizde yapılan ölçümlerin kalitesinin arttırılabilmesi 
amacıyla yeni metotlar geliștiren ve referans malzeme 
üreten bir kurum olan TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü 
(UME) tarafından, 2019-nCoV virüsü ölçümlerinde 
kullanılmak üzere RNA referans malzeme üretimi 
gerçekleștirilecektir. Üretilecek olan referans malzeme, 
ülkemiz laboratuvarlarında yapılan testlerin doğruluğunu 
artırmak amacıyla, ülkemizde üretilen kitlerde iç kalite 
kontrol malzemesi olarak kullanılabilecektir.

TÜBİTAK UME Laboratuvarları'nda geliștirilecek altyapı, 
elde edilecek teknik deneyim ile 2019-nCoV virüsünün 
mutasyona uğraması veya bașka bir virüsün ortaya çıkması 
durumunda, yeni RNA referans malzemeler çok kısa 
sürede üretilebilecektir.

www.marka.org.tr //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Bilișim Vadisi Covid-19 ile Mücadele Kapsamında Yeni Ürün 
Geliștirilmesi ve Üretimi Projesi - 
Muallimköy Teknoloji Geliștirme Bölgesi Yönetici A.Ș.
Program kapsamında desteklenecek bir diğer proje 
Muallimköy Teknoloji Geliștirme Bölgesi Yönetici A.Ș 
(Bilișim Vadisi) tarafından bașvurusu yapılan “Bilișim 
Vadisi Covid 19 İle Mücadele Kapsamında Yeni Ürün 
Geliștirilmesi Ve Üretimi Projesi”dir. Bu kapsamda 
“Pandemik Anti Kontaminasyon Cihazı (PAK-C)” isimli 
cihazın üretilmesi ve kritik noktalardaki sağlık 
personeline ulaștırılması amaçlanmaktadır.

Tek kullanımlık maskelerin ağız ve burnu kapatması 
ancak gözleri açıkta bırakıyor olması, bu maskelerin el 
müdahalesine doğrudan açık olması, nitelikli N95 gibi 
maskelerde de nefes almanın zor olması uzun süreli 
kullanımlarda olumsuzluklar yaratmaktadır. Buna ek 
olarak, tek kullanımlık maskeler uzun ömürlü değildir, en 
fazla 8 saat kullanılabilmektedir. Maskenin dezenfekte 
edilememesi bir süre sonra maskenin kendisini risk 
faktörü haline getirmektedir. 

Projenin amacı, halihazırda yașanmakta olan salgının 
ivedilikle engellenebilmesi için ana yöntem olarak 

görülen bulașın önlenmesini sağlayacak uzun süreli 
kullanıma imkan veren, bu sayede kullanıcıyı güvenli ve 
steril ortama geçene kadar virüsün yarattığı tehditlerden 
uzak tutabilecek, piyasada kullanılan yöntemlerden daha 
kullanıșlı ve riski azaltacak bir cihaz üretmektir. Bu 
bağlamda proje kapsamında, risk faktörü yüksek görevliler 
için daha etkin koruma sağlayabilen motor hava tahrikli bir 
ünite ile kullanılan (dalgıç maskesi benzeri) bir maske 
tasarlanarak bu maskenin içine verilecek havayı uygun 
model filtre ile N1822 standartlarına göre H-14 hepafiltre 
yardımıyla temizleyerek kullanıcının %99.96 oranında 
korunmasını sağlayan bir maske üretilecektir. İlgili maske, 
içerideki havayı temizleyecektir; bunun için ventilasyon 
metodlarından yararlanan mobil bir sistem kullanılacak 
kullanılacak, hafif, tașınabilir, kolay kullanımı olan bataryalı 
bir sistem tasarlanacaktır.

Cihazın sağlık personelleri için hastanelerde, izolasyonun 
zor olduğu her türlü mekanda, üretime ara veremeyen 
ișletmelerde, acil müdahale alanlarında geniș bir kullanım 
alanına sahip olacağı değerlendirilmektedir.

www.marka.org.tr //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Türkiye ekonomisinin stratejik sektörlerinin belirlenmesi, 
daha da ötesi bölgesel düzeyde incelenerek ulusal 
öncel ik ler le bütünleșt i r i lmesi tek bir inceleme 
çalıșmasıyla tamamlanabilecek kadar yüzeysel bir 
çalıșma alanı olmayıp, disiplinler arası bir perspektif 
gerektirmektedir. Diğer yandan üstünkörü bir bakıșla dahi 
bazı tespitler yapmak ve potansiyel çalıșma alanlarına 
yönelik kestirimlerde bulunmak mümkündür. Bunu 
yapabilmenin en kolay yolu ise konuyu mümkün 
olduğunca kalkınma ajansları perspektifinden ele almaya 
çalıșarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının güncel strateji 
belgeleri ile eldeki verileri bütünleștirerek değerlen-
dirmeler yapılmasıdır. 

Ekonomi tarihi boyunca içinde bulunulan her bir dönemin 
șartları ve karar vericilerin öncelikleri doğrultusunda 
ülkenin kaynaklarının hangi alanlarda kullanılacağı 
kararına yönelik stratejiler değișebilmektedir. 1980 
öncesi kalkınma planlarında öncelikl i sektörler 
belirlenirken ağırlıklı olarak benimsenen strateji ithal 
ikamesi iken, 1980 sonrası dönemde ihracata dönük 
sisteme ve politikalara ağırlık verilmiș, teșvik sistemleri bu 
öncel ik ler doğru l tusunda bel i r lenmișt i r. Fark l ı 
dönemlerde otomasyon, verimlilik, kalite yönetimi, gibi 
kavramlar ön planda olmuș; günümüzde beșeri sermaye, 
inovasyon, Ar-Ge, sanayi ve hizmet sektörlerinde 
dijitalleșme ve yapay zekâ kavramları eskilerinin yerini 
almıștır. 

Stratejik sektör kavramının tanımı konusunda farklı 
kaynaklarda birbirinden farklı çok sayıda tanım 
bulunmakta, tanım istihdam, katma değer, ihracat ve 
yenilik gibi iktisadi terimlerden hangisinin öncelik-
lendirildiğine bağlı olarak değișmektedir. Yapılan 
tanımlardan biri, diğer sektörlerle bağlantıların 
maksimize edildiği sektörlerin stratejik sektörler olduğu 
(Örnek; tersanecilik) yönündedir. Bu tanıma göre bu 
sektörlerde nihai bir ürün ortaya çıkarılması arka planda 
çok sayıda sektörü harekete geçirmekte, katma değer ve 

istihdam yaratmakta, çok yönlü bir ekonomik gelișmeye 
imkân sağlamaktadır. 

KOSGEB'in “Stratejik Ürün Destek Programı” kapsamında 
yaptığı tanımlamada, cari açık probleminin azaltılmasına 
katkıda bulunacak yatırımların stratejik yatırımlar olduğu 
ifade edilmekte; ithalat miktarı yüksek, stratejik ara malların 
yerli üretimini teșvik ederek ülke ekono-misine katma değer 
sağlanacağı, imalat sanayinde yerli girdi oranının artırılacağı 
ve yerli imalat sanayinin gelișmesinin destekleneceği 
belirtilmektedir.

Stratejik sektörler kavramına bir diğer bakıș açısı milli 
güvenlik çerçevesi dikkate alınarak olușturulmuștur. Buna 
göre olası kriz dönemlerinde milli güvenliği tehlikeye 
düșürecek veya dıș ticaretin aksadığı dönemlerde minimal 
ölçüde de olsa ekonominin ve ülkedeki her türlü faaliyetin 
devamlılığını sağlayacak alanlar stratejik sektörler olarak 
değerlendirilmektedir. Bu tanımlamaya göre buhran 
dönemlerinde tarım ve gıda, enerji, ilaç ve tıbbi cihaz, 
savunma sanayi gibi sektörler kritik hale gelmekte, bu 
nedenle de stratejik sektörler olarak tanımlanmaktadır.

// Aziz Onur ALADAĞ
MARKA / Proje Uygulama Birim Bașkanı

Türkiye Ekonomisinde
Stratejik Sektörler
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Sektörlerden Bağımsız Kilit Kavramlar
Stratejik sektörlerin seçiminden bağımsız olarak katma 
değerli üretim, ihracat potansiyeli, nitelikli istihdam ve 
sürdürülebilirlik açısından kilit önem tașıyan üç faktör 
günümüzde ön plana çıkmıștır. Bunlar inovasyon,  dijital 
dönüșüm ve beșeri sermaye kavramlarıdır. Ülkemizin 
ekonomik kalkınma düzeyini ve refahını artırmanın yolu, 
ürettiğimiz ürünlerin küresel piyasalarda rekabet gücünün 
artırılmasından geçmektedir. Küreselleșmenin yarattığı 
șiddetli rekabet ortamında dünya ekonomisinden daha 
fazla pay alma konusundaki çabaların bașarısını belirleyen 
temel unsur, bilgi üretmek ve üretilen bu bilgiyi katma 
değeri yüksek ürünlere, hizmetlere ve yöntemlere 
dönüștürebilmektir. Mevcut durumda TÜİK verileri 
incelendiğinde; 2018 yılında ülkemizin ihraç ettiği 
ürünlerin teknoloji düzeyine ilișkin bilgiler, yüksek teknoloji 
ürünlerinin ihracat kompozisyonumuzun yalnızca 
%1,68'ini olușturduğunu göstermektedir. Günümüzde ülke 
sanayisinin katma değerli üretim yapabilme ve yenilikçi 
ürün geliștirme yönündeki çabalarının merkezinde 
araștırma-geliștirme çalıșmaları ve Ar-Ge merkezleri 
bulunmaktadır. 

İmalat sanayiindeki üretim süreçleri hâlihazırda büyük bir 
dönüșüm geçirmekte; değișken müșteri taleplerine hızlı ve 
maliyet etkin bir șekilde yanıt verecek, bilgi ve verinin 
öneminin arttığı bir döneme hızlı bir geçiș yașanmaktadır. 

Geleneksel üretim sistemlerinin yeni ihtiyaçlara cevap 
vermekte zorlandığı bu dönemde dijitalleșme, ekonomik 
yașamda yer alan aktörlerin sanayinin yeni dinamiklerine 
uyum sağlamasında kilit bir rol oynayacaktır. Küresel üretim 
maliyetlerine ilișkin yapılan bir çalıșmada ülkemizin iș gücü 
maliyetleri açısından avantajlı olduğu ifade edilmektedir. 
Ancak sanayide hedeflenen dijital dönüșüm Avrupa ülkeleri 
ve Amerika'da gerçekleștiğinde bu avantajın önemini 
yitirebileceği vurgulanmaktadır. Raporda kullanılan küresel 
üretim endeksine göre Türkiye, 98 ortalama birim maliyet ile 
üretim yaparken; ABD 100, Almanya ise 121 ortalama birim 
maliyetle üretim gerçekleștirmektedir. Almanya Endüstri 4.0 
ile beklediği %15-25 oranındaki verimlilik artıșını 
sağladığında, Türkiye ile hemen hemen aynı birim maliyetle 
üretim yapabilecek konuma gelecektir (Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, 2019).

Son olarak; OECD araștırmasına göre, OECD'ye dâhil olan 
ülkelerdeki mevcut ișlerin %15'inin önümüzdeki 15-20 yıl 
içerisinde tamamen otomatize olacağı, %32'sinin ise 
d i j i ta l leșme i le  y ık ıc ı  b i r  dönüșüme uğrayacağı 
öngörülmektedir. Bu dönüșüme uyum sağlanması için gerekli 
nitelikli insan kaynağının hazır hale getirilmesinin ülkemizin 
kalkınması yolundaki çabaların bașarıya ulașmasında kritik 
önemi bulunduğu değerlendirilmektedir. 

Ulusal Belgelerde Stratejik Sektörler
11. Kalkınma Planının ilgili bölümlerinde imalat sanayiinde 
öncelikli sektörler belirlenmiș, bu öncelikler bașta olmak 
üzere sanayide teknolojik dönüșümün sağlanması ve daha 
verimli, rekabetçi bir ekonomik yapının tesisini sağlayacak 
katma değer artıșının elde edilmesi için kamu yatırımlarının 
tahsisinde özel kesim yatırımlarını güdüleyici fiziki ve beșeri 
sermayenin geliștirilmesine yönelik önlemler öngörülmüș; 
kamu kaynak dağılımında öncelikli sektörlerin ön plana 
çıkarılması bu sektörlerde katma değer artıșına katkı 
sağlayacak teknolo j ik  dönüșümün sağlanması 
amaçlanmıștır. Belirlenen sektörel önceliklendirme 
yaklașımı çerçevesinde, imalat sanayii sektörlerinin ticaret, 
üretim, katma değer, istihdam ve teknoloji düzeylerinin 
karșılaștırı lması ve sektörler arası i leri ve geri 
bağlantılarının analizi sonucunda; Kimya, İlaç – Tıbbi 
Cihaz, Makine – Elektrikli Teçhizat, Otomotiv, Elektronik 
ve Raylı Sistem Araçları öncelikli sektörler olarak 
belirlenmiștir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının önümüzdeki dönemde çeșitli 
araçlarıyla desteklemeyi planladığı stratejik sektör 
tespitlerinin temelinde ülkemizin küresel rekabet gücünün 
artırılması ile ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı temin 
edecek kritik teknolojilerde atılım yapılmasını sağlayacak 
“Milli Teknoloji Hamlesi” yaklașımı bulunmaktadır. “2023 
Sanayi ve Teknoloji Stratejisi” (2019) belgesinde belirlenen 
odak alanlar; Kimya, İlaç ve Tıbbi Cihaz, Motorlu Kara 
Tașıtları, Deniz Tașıtları, Raylı Sistemler, Makine, Yarı 
İletkenler, Elektrik-Elektronik, Yazılım, Savunma, Havacılık 
ve Uzay sektörleridir. Bu çalıșmalar kapsamında belirlenen 
odak sektörlere yönelik olarak teknolojik yetkinlikler ve 
sektörel yol haritalarının belirlenmesi, öncelikli sektörler için 
stratejik malzemelerin geliștirilmesi, araștırma ve geliștirme 
altyapılarının odak alanlarda sonuç üretecek projelere 
yönlendirilmesi gibi çalıșmalar planlanmaktadır.
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2020 yılının bașlarında ortaya çıkan ve bu makalenin 
yazıldığı dönemde yaklașık 750.000 kișinin ölümüne 
neden olan COVID19 salgını kendine yeterlilik kavramının 
yeniden önem kazanmasına neden olan çarpıcı bir anlayıș 
değișikliğine neden olmuștur. Ülke sınırları içerisinde 
maliyet etkinliği bulunmaması, altyapı veya beșeri 
sermaye eksikliği nedeniyle COVID19 öncesi süreçte 
önemi bulunmadığı değerlendirilen veya uluslararası 
ticaret sayesinde eksikliği hissedilmeyen bazı sektörlerde 
yerli imkânlarla altyapı kurulması ve üretim/hizmet hacmi 
olușturulması konusundaki gereklilikler bu dönemde 
ortaya çıkmıștır. Özellikle Tarım ve Gıda, Sağlık, İlaç ve 

Tıbbi Cihaz, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji 
Teknolojileri, Lojistik ve Enerji sektörleri bu dönemde ön 
plana çıkmıștır.

Sanayi ve teknoloji Bakanlığı verilerine göre bu yazının 
yazıldığı tarih itibariyle ülkemizde toplam 1238, bölgemizde 
ise 161 AR-GE merkezi bulunmaktadır. Sektörel dağılıma 
göre incelendiğinde ise bölgemizde ulusal planlarda da 
kendine yer bulan otomotiv, kimya ve makine-teçhizat 
imalatı sektörlerinin yenilikçilik kapasitesi bakımından önde 
gelen sektörler arasında bulunduğu değerlendirmesi 
yapılabilir.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansının İlgili Çalıșmaları
Ajans kurulduğu günden bu yana bölgesinde önde gelen 
sektörlere yönelik sektör raporları hazırlamaktadır. Geçmiș 
dönemde bölgemizde ağırlıklı olduğu değerlendirilen 
sektörlerden Makine, Gemi İnșa, Otomotiv ve Otomotiv Yan 
Sanayi, Süs Bitkiciliği gibi alanlarda sektör raporları 
hazırlanmıștır. Bu doğrultuda 2019 yılında Doğu Marmara 
Bilișim ve Kimya sektör raporları hazırlanmıș olup, 2020 
yılında da bölgemizin önde gelen sektörlerine yönelik 
raporların hazırlanmasına devam edilecektir.

Ajansımızın konuya yönelik bir diğer faaliyeti; Teknik 
Destek Programları kapsamında yapılan çalıșmalarla 
öncelikli sektörlerdeki üretilen/üretilebilecek katma değerli 
ürünlerin tespiti, inovasyon yönetimi becerilerinin 
ölçülmesi-geliștirilmesi ve sanayide dijital dönüșüm 
kapasitesinin ölçülmesi ile ihtiyaçlarının tespit edilmesine 
yönelik konularda ilgili paydașların çalıșmalarının 
desteklenmesidir. Önümüzdeki dönemde de potansiyel 
bașvuru sahipleri, bölgenin önde gelen sektörlerine yönelik 
olarak belirtilen önceliklerde yeni teknik destek proje 
bașvuruları yapmaya teșvik edilecektir. Sonraki yıllarda da 

ortaya çıkan ihtiyaçlara uygun olarak program önceliklerinin 
revize edilerek genișletilmesi planlanmaktadır. 

Ajansların elindeki bir diğer destek enstrümanı güdümlü 
proje destekleridir. İlgili mevzuatta belirlenen öncelikleri 
çerçevesinde; üretim ve ihracat kapasitesinin geliști-rilmesi, 
sektörel çeșitlenmenin ve ihtisaslașmanın desteklenmesi, 
üniversite-sanayi ișbirliğinin desteklen-mesi, iș birliği ağları 
ve değer zinciri olușturulması ile bölgedeki sektörlerin ihtiyaç 
duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliștirilmesi gibi 
amaçlara yönelik olarak Ajans ve bașvuru sahipleri 
ortaklığında güdümlü projeler geliștirilmekte ve uygulan-
maktadır. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı sektörden bağımsız 
kilit kavramlar olan beșeri sermayenin geliștirilmesi ile 
ülkemizin sanayide dijital dönüșümün gerekliliklerine adapte 
olmasına katkı sağlayacak yazılım geliștirme konularında 
önemli güdümlü projelere destek vermiștir. Bu projeler 
arasında “Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet 
Merkezi” ve “Türkiye Açık Kaynak Platformu” projeleri farklı 
nitelikleriyle ön plana çıkmaktadır.
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Dünya genelinde bir salgın haline gelen COVID’19 ekonomik 
ve sosyal aktiviteleri büyük ölçüde yavașlatmıș, bazı bölge ve 
konularda durma noktasına getirmiștir. Turizm sektörü bu 
aktiviteler arasında en büyük olumsuzluğu yașayan 
alanlardan olmuștur (BMDTÖ, 2020). Tamamı olumsuz olmak 
üzere 3 temel senaryo turizm sektörü için öne çıkmaktadır. Bu 
senaryolar 2020 yılı için uluslararası turizm hareketliliğinde 
%60 ila %80 oranında azalıș, turistik ürün dıș ticaretinde 910 
milyon ila 1,2 trilyon Amerikan doları eksiliș ve 100 ila 120 
milyon arasında istihdam kaybı öngörmektedir (BMDTÖ, 
2020). Bu aralıklardaki senaryoların en iyimserlerinde dahi 
ciddi bir kayıp söz konusudur. Turizm hareketliliğinin sürmesi 
veya yüksek kapasite ile çalıșmasının salgının yayılması ile 
doğrudan ilișkisi olacağı için gerek ülkeler gerekse sektör 
temkinli yaklașmaktadır. Birleșmiș Milletler Dünya Turizm 
Örgütü bu çerçevede “Bugün Evde Kal, Yarın Gez (Stay home 
today, travel tomorrow)” sloganı ile tavsiye niteliğinde yayınlar 
ve çalıșmalar gerçekleștirmektedir. 

2020 yılının ilk çeyreğinde uluslararası turizm hareketliliği 
%22 oranında azalmıștır. Bu oran küresel ekonomik kriz 
sonrası 2009 yılında %4, SARS salgınında ise %0,4 
seviyelerinde kalmıștır (BMDTÖ, 2020). Bu oranlar göz 
önünde bulundurulduğunda ve henüz kısıtlamaların çok 
yaygın olmadığı Ocak ve Șubat dönemini de kapsadığı 
düșünüldüğünde sektörün etkilenme durumu daha açık 
görülebilecektir.

Dünya genelinde 144 milyonluk bir nüfusun doğrudan 
olumsuz etkileneceği, turizm sektörünün dolaylı istihdam 
alanları ve bu çalıșanların aileleri ile dünya nüfusunun kayda 
değer bir bölümünün yalnızca bu sektör kaynaklı riskte olduğu 
görülmektedir (ILO, 2020). 

“Turizm, küresel salgından en çok etkilenen sektör ve 
ekonomik toparlanma için en kritik alanlardan”
Turizm sektörünün yașadığı olumsuzlukların sağlık konusunu 
göz ardı etmeden minimize edilmesi, sektörde ișsizliğin 

önüne geçilmesi ve toparlanma konusunda sorumluluk 
sektöre ve ulusal yönetimlere ağırlıklı olarak düșmektedir. Bu 
süreçte ayrıca, toparlanma sonrası turizm beklentilerinde 
yașanabilecek değișimlerinde göz önünde bulundurulması ve 
geleceğin buna göre planlanması gerekmektedir. 

Turizm sektöründe nadir görülmüș olan bu tarz bir küresel 
kırılım, sonrasında bir takım değișiklikleri de beraberinde 
getirecektir. Tüketici alıșkanlıkları, konaklama tesisleri ve 
turistik aktivite mekanlarının fiziksel durumu ve yeni 
teknolojilere dayalı turizm faaliyetlerinin yaygınlașması bu 
beklentiler arasında yer almaktadır. Kısa vadede butik, küçük 
ölçekli ve izole turizm mekânları talep görme eğilimine girmiș 
durumdadır. Özellikle kitle turizmine ev sahipliği yapan büyük 
ölçekli turistik ișletmelerde ve kitlelerin birlikte hareket ettiği 
fiziksel çekiciliklerde bu durum görülmeye bașlanmıștır. 
Fiziksel çekicil iklerde sanal turlara olan ilgi artma 
eğilimindedir. 

Turizm sektörü, sağlık sektörü ile birlikte çalıșmaya bașlamıș 
ve özellikle salgın dönemi sağlıklı turizmin ișlerliği için 
çözümler geliștirme sürecine girmiștir (BMDTÖ, 2020).
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Kamu öncülüğünde finans sektörü ile turizm sektörü arasında 
iș birliği modelleri tasarlanmaya bașlamıștır ve ișsizliğin 
engellenmesi ve ișletmelerin sürdürülebilirliği için uygun 
finansman olanakları tasarlanmaktadır. Özellikle turizm 
sektörü firmalarının hisse senetlerindeki satıș eğilimi 
yatırımcılar açısından yașanan önemli bir olumsuzluktur 
(Deloitte, 2020). 

Bir bașka etki, turizm destinasyonlarının ve turizm 
ișletmelerinin tanıtım faaliyetlerine belirsizlikten ötürü ara 
vermesi olmuștur. Bu durum mevcut destinasyon ve tesisler 
harici yeni aktörlerin pazara girișini ya da çeșitliliğini 
kısıtlamıștır. Mevcut tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde de 
müșteriye güven sağlama konusu ön plana çıkmakta, alınan 
önlemlerin yanı sıra bu önemlerin katkısı ve yeterli olduğu 
algısını sağlama konusunda çalıșmalar görülmektedir. Dünya 
Turizm Örgütünce bu konuda dijital tanıtım platformlarının 
daha etkili olduğu öne sürülmüștür (2020).  

Bir bașka husus da salgın sonrası turizm hareketliliğinin 
yeniden dağılımı ihtimali olacaktır. Salgın öncesi düzenli 
eğilimler izleyen küresel turist dağılımı, salgın sonrasında 
ülkelerin ve destinasyonların güvenilirliği ve turist tercihleri ile 
șekillenecek yeni bir dağılım olasıdır. Bu süreçte de özellikle 
küçük ölçekli turizm ișletmelerinin doğru önlemleri almaları 
ve güven algısını olușturmaları önemlidir. 

“Salgın sonrasında turistik hareketlilikte önemli 
davranıș ve talep değișimleri bekleniyor”
Turizm faaliyetlerinde genel bir maliyet artıșı söz konusu 
olmaktadır. Bu durumun fiyatlara etkisinin azaltılması için 
ülkeler tarafından çeșitli teșvikler uygulanmaktadır. Havayolu 
șirketlerinden ve havalimanlarından alınan verginin 
azaltılması, acentelere verilen teșviklerin artması ve 
konaklama tesislerinde maliyet düșürücü değișikliklere 
gidilmesi en yaygın destek enstrümanları arasında yer 
almıștır. Fiyatlar konusunda destinasyonların rakipleri ile 
kıyaslama yapmaları da önerilmektedir (BMDTÖ, 2020). 

Salgının kaynağı olan ve erken dönemde yașayan Çin Halk 
Cumhuriyeti’nde sektörde görülen olumlu gelișmeler dünya 
geneline olumlu bir mesaj vermektedir (Deloitte, 2020). Bir 
bașka husus da turizmin yoğun olduğu yaz sezonunun 
salgının kontrol altına alınabileceği ve kısmen de olsa 
faaliyete geçebileceği döneme denk gelmesidir. 

Turizm sektöründe mali sıkıntı ve ișsizlik riskinin yanı sıra bariz 

beklentiler arasında yeni yatırımların, tevsi yatırımların ve 
tamir-tadilat ișlemlerinin durması ve turizm değer zincirindeki 
borçların zamanında ödenememesi yer almaktadır. 

Turizmin faaliyete geçtiği ilk ülkelerden olan Çin Halk 
Cumhuriyetinde ilk gözlemler arasında turist profilinin 
ailelerden tek kișilik seyahat edenlere ve gençlere, gelir 
gruplarında da yüksek ve orta seviyelerden orta ve düșük 
seviyelere kaydığı görülmektedir (McKinsey & Company, 
2020). Pek çok uluslararası kuruluș, ülke, destinasyon ya da 
ișletme Çin örneğini yakından takip etmektedir. Kısıtlamaların 
kaldırıldığı ilk haftalarda temkinlilik sürme eğiliminde olmuș, 
yapılan anketlere yansıdığı haliyle zaman geçtikçe güven 
duygusunda düzenli artıș görülmüștür. Ülkede uçuș 
kapasitesi Mayıs ayı itibariyle 2019’daki seviyenin üzerine 
dahi çıkmıștır. Konaklama kapasitesinde ise Mart ayı 
bașından itibaren düzenli toparlanma sürmektedir (McKinsey 
& Company, 2020). 

OECD tarafından hazırlanan politika belgesi, küçük ve orta 
ölçekli ișletmelerin uzun süreli kapalı kalma durumunda 
büyük oranda iflas edeceklerini belirtmiștir (2020). Kapalı 
kalma süresinin çok uzamaması ve yoğun sezon olan yaz 
dönemine denk gelmemesi bu açıdan bir avantaj olmuștur. 
Çin’den edinilen bir bașka tecrübe de ucuz ve orta ölçekli 
ișletmelerin daha dayanıklı kaldığıdır. Mart ayı sonundan 
itibaren yașanan toparlanmada ucuz ve orta ölçekli 
ișletmelerin payının yüksek olduğu, lükse ve üst gelir grubuna 
hitap eden tesislerde toparlanmanın daha kısıtlı olduğu 
görülmektedir. Yapılan anketlere göre okulların açılacağı ilan 
edilen dönemler sonrası için rezervasyonlar artma 
eğilimindedir ve tahminlere göre yeni bir salgın dalgası 
olmaması halinde Eylül sonu ve Ekim ayında toparlanmanın 
tamamlanabileceği öngörülmektedir (McKinsey & Company, 
2020). 
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Uluslararası turizm hareketliliği ile benzer șekilde yurt içi 
turizm hareketlilikleri de büyük azalıș göstermiștir. Yine 
kısıtlamaların tamamında yașanmadığı 2020 yılı ilk beș 
ayında Türkiye genelinde yabancı turist sayısı 2019 yılının 
aynı dönemine göre %50,4 oranında azalmıștır (KTB, 2020). 
Bu azalıș turizm gelirlerine de yansımıș, etkilerin tam 
görülmediği yılın ilk beș ayında tahmini %56,8’lik gelir kaybı 
kaydedilmiștir (UNWTO, 2020). Yabancı turistlerin yanı sıra iç 
turizmde de kayıp yașanmıș ve toplamda aynı dönemlerde 
%61,76’lık tesise geliș sayılarında fark görülmüștür (KTB, 
2020). 

Türkiye, 2014-2015 yıllarında yașanan çeșitli olum-
suzlukların etkisi ile turizmde bir düșüș dönemi yașamıștır. 
Rusya’nın yașadığı ekonomik kriz, Türk-Rus ilișkilerinde 
yașanan olumsuzluklar ve terör olayları yurt dıșından gelen 
turist sayısı ve turizm gelirini önemli șekilde düșürmüștür. Bu 
sürecin sonrasında hızlı bir toparlanma yașanmıș ve 2019 
yılında 52 milyon yabancı turist giriși ve 35 milyar Amerikan 
doları seviyesinde gelir ile rekor kırılmıștır (KTB, 2020). Bu 
hızlı artıș eğiliminin olușturduğu beklenti ve 2020 için olumlu 
öngörüler turizm sektöründeki yatırımları arttırmıș, pek çok 
yeni ve ilave turizm yatırımı bașlamıștır. Ancak, COVID’19 
kaynaklı olumsuzluklar ve dıș kaynaklı borçlanmalar bașta 
olmak üzere kur değișimleri bu yatırımlar açısından 
olumsuzluk yaratmıștır (Deloitte, 2020). 

Tesise geliș istatistikleri incelendiğinde Ocak – Mayıs 
döneminde Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı dönemine 
göre %50,4’lük bir düșüș görülmüștür. Bu oran sınır 
istatistikleri ile de benzerlik göstermektedir. 2019 yılı ilk 5 
ayında 2,44 milyon seviyesinde olan tesise geliș, 2020 yılında 
aynı dönemde 1,21 milyon olarak gerçekleșmiștir. Bu 
düșüșün ağırlığı seyahat kısıtlamalarının bașladığı Mart 
ayında yașanmıș olup bir önceki yılın Mart ayına göre %44,42 

oranında bir azalıș kaydedilmiștir. Bu oran Nisan ayı için 
%88,86; Mayıs ayı için %83,43 olarak gerçekleșmiștir (KTB, 
2020). 

Doğu Marmara Bölgesinin aynı dönemdeki durumu 
değerlendirildiğinde toplam tesise geliș sayılarında ilk 
çeyrekte %2,66’lık bir artıș görülmektedir. Bunun temel 
nedenleri arasında Kartepe, Kartalkaya, Arkut Dağı gibi kıș 
turizmi destinasyonlarının varlığı bulunmaktadır. Bölge, 2020 
yılına 2019’daki rekorlarını tazeleyerek hızlı bir giriș 
gerçekleștirmiștir. Ocak ayında bir önceki yıla göre %20,98, 
Șubat ayında ise %21,06 artıș kaydeden turist sayısı, Mart 
ayındaki %35,35’lik düșüșle bu ivmesini yitirmiș, Nisan 
ayında %82,94 düșüșle dibi görmüș, Mayıs ayında ise 
%69,87’lik düșüșle kısmi bir toparlanma eğilimine girmiștir 
(KTB, 2020). Buna karșın kısıtlamaların bașladığı Mart ayında 
Türkiye geneline göre kısıtlı da olsa az etkilenmiștir. 2020 yılı 
bașında özellikle Kocaeli ve Yalova’da göstergeler oldukça 
olumlu bașlangıç kaydetmiștir. Kısıtlamaların etkilerinin ciddi 
șekilde hissedildiği Nisan ve Mayıs aylarında dip görülmüș, 
Mayıs’da çok hafif bir toparlanma yașanmaya bașlanmıștır. 
Makale yayına hazırlık döneminde açıklanmamıș olan Haziran 
ayı verilerinde bu toparlanmanın artacağı beklenmektedir. 

“Salgın sonrası dönem için Çin önemli bir tecrübe 
kaynağı”
Gezi alıșkanlıklarında ise grup seyahatlerinden kișisel ve 
kısıtlı sayıdaki programlara kayıș görülmektedir. Yapılan 
ankette ilgili soruya %68’lik bir oran, grup ile seyahat 
etmeyeceği yanıtını vermiștir. Yine dıș turizme büyük oranda 
temkinli yaklașılmakta, iç turizm öne çıkmaktadır. Tema 

parklar, büyük müzeler, anıtsal yapılar, konser ve spor 
etkinlikleri ve festivaller gibi geniș katılımlı faaliyetlerde ciddi 
bir talep düșüșü görülmektedir. Sosyal medyada tanıtımın 
artması, turizmcilerce influencer’lara yakın coğrafyalar için 
tanıtımda daha sık yer verilmesi, fiyatlarda önemli bir 
indirimin ardından kademeli artıș yașanması edinilen diğer 
tecrübeler arasındadır (McKinsey & Company, 2020).  

Türkiye’de ve Doğu Marmara’da Salgının Ölçülen ve Olası Etkileri
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Bölge bazlı bakıldığında en büyük riskin temel ekonominin 
turizme dayalı aktivitelerin olduğu destinasyonlarda 
olacağı öngörülebilmektedir. Kapadokya, Antalya, sahil 
yerleșimleri gibi destinasyonlar bu açıdan daha büyük 
riske sahiptir. İstanbul, İzmir, Bursa gibi ekonomi 
çeșitliliğinin fazla olduğu destinasyonlarda ise sektör 
harici etki turizme göre düșük kalabilecektir. 

“Turizmcilerin hijyen ve sağlık önemlerini etkin șekilde 
almaları kadar bu önemlerin alındığını etkin șekilde 
anlatmaları da önemli”
Turizm hareketliliğinin bașlamasına ve risklerin asgari 
düzeye indirilmesi adına çeșitli önlemler alınmaktadır. Bu 
önlemlerin bașında düzenli hijyen faaliyetleri, düșük 
kapasite ve geniș alan kullanımı gelmektedir. Bu 
önlemlerin standardize edilmesi adına Türk Standartları 
Enstitüsü tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı 
koordinasyonu ile Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı 
geliștirilmiștir. Program ile ulașım, konaklama, sektör 
çalıșanları ve tüm kesimlerin sağlık durumları ile ilgili 
kriterler tanımlanmıștır (TSE, 2020). Uygulama ile asgari 
hijyen koșulları, çalıșan ve ziyaretçilere düzenli kontroller 
ve alınan önlemler denetim altında olacak ve belgeye 
sahip ișletmelerin denetim sonuçları görülebilecektir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2020 yılı Mayıs ayı sonu 
itibariyle normalleșme sürecine ilișkin birisi konaklama 
tesislerine, diğeri turistik yeme-içme tesislerine olmak 
üzere iki genelge yayınlamıș, bir genelgede güncelleme 
yapılmıștır. Bu genelgelerle bu ișletmelerde alınması 
gereken önlemlere ilișkin düzenlemeler yapılmıștır (KTB, 
2020). 
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Merkezi yönetim tarafından turizm sektörünü de önemli 
ölçüde etkileyen bir takım tedbirler alınmıș ve bu önlemlerle 
çeșitli ekonomik faydalar sağlanmıștır. Sektör, salgının 
mücbir sebep sayıldığı alanlar kapsamında alınarak çeșitli 
vergi, prim, irtifak hakkı ve ecri misil gibi ödemelerin 
ertelenmesi, iç hat uçușlarda KDV indirimi, kısa çalıșma 
ödeneğinden faydalanma biri tedbirlerle olumsuz-luklardan 
bir nebze de olsa az etkilenmiștir (PwC, 2020). 

“Doğu Marmara Bölgesi ülke geneline göre turizmde 
toparlanmada avantajlı durumda”
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinden müteșekkil 
Doğu Marmara TR42 Bölgesi, yapısı itibariyle görece küçük 
ölçekli turistik ișletmelerin faaliyet gösterdiği ve alan bașına 
turist yoğunluğunun düșük olduğu doğa turizmi gibi 
aktivitelerin yaygın olduğu bir bölgedir. Kitle turizminden uzak 
bu yapısı salgın sonrası turizm toparlanması bakımından bir 
avantaj sağlamaktadır.

Salgının kontrol altına alındığı ancak tehdidin fiilen devam 
ettiği dönemde yabancı ve yerli turistlerin hareketliliğe 
temkinli yaklașmaları beklenecek bir olgudur. Burada 
konaklama tesisleri bașta olmak üzere tüm turizm sektörü 
bileșenlerinin gerekli tüm önlemleri dikkatli bir șekilde 
almaları, gereken belgeleri edinmeleri, düzenli denetlen-
meleri ve ziyaretçilere bu önlemlerin güvenilirliğini iyi 
anlatabilmeleri önemlidir. Aynı șekilde ziyaretçilerin bu 
deneyimlerini salgınla mücadele odaklı olarak paylașmaları 
ile ișletmeleri bu konuda teșvik etmeleri faydalı olacaktır. 

Salgının yaygınlașmasında temel sebepler arasında insanlar 
arası etkileșim yer almaktadır. İnsan sirkülasyonunun 
düșürülmesi bu açıdan avantaj sağlamaktadır. Tesislerde kısa 
süreli konaklamalar yerine aynı kișilerin daha uzun süreli 
konaklamaları bu etkileșimleri azaltabilecektir. Bu nedenle 
konaklama tesisi, acente ve operatörlerin uzun süreli 
konaklamaları teșvik edecek fiyatlandırma ve pazarlama 
politikaları geliștirmeleri sağlanmalıdır. 

Önlemlerin alınması, uygulanması ve tanıtılması için çalıșan 
motivasyonu sağlanması önemlidir. Çalıșanların kendilerini 
güvende hissetmeleri ziyaretçiler için de güvenin olușması 
için gereklidir. Bu nedenle ișletmelerin öncelikle çalıșan 
güvenliğini eksiksiz sağlamaları beklenmeli, güvenlik harici 
motivasyon uygulamaları da değerlendirilmelidir. 

Yine insan yoğunluğu ve etkileșimle doğrudan ilișkili olarak 
butik ve küçük ölçekli turistik tesisler ile geniș alanlara 
yayılmıș turizm aktiviteleri risk düșürür niteliktedir. Bölgede 
olanakları çeșitli olan doğa turizmi bu açıdan önemli bir 
avantajdır. Kampçılık, yayla turizmi, karavan turizmi, trekking 
gibi doğa turizmi seçenekleri talep artıșı yașama ihtimali 
yüksek faaliyet türlerindendir. Destinasyon yönetimlerince, 

yerel yönetimlerce ve turizm ișletmelerince bu olanakların 
tanıtımının yapılması canlanmayı da beraberinde getire-
bilecektir. 

“Geniș alanlara yayılmıș turizm aktiviteleri ve butik 
ișletmeler toparlanma dönemi için daha avantajlı”
Doğu Marmara Bölgesi için büyük bir fırsat olan günübirlik 
turizm ya da “staycation” etkin değerlendirilmelidir. Stay 
(kalmak) ve vacation (tatil) kelimelerinden türetilmiș olan 
kavram özellikle 2008-2009 dönemindeki ekonomik 
durgunluk esnasında konaklama maliyetlerinden kaçınmak 
üzere İngiltere’de ortaya çıkarak dünya genelinde kabul 
görmüș bir terim olmuștur (English Country House, 2016). 
Günübirlik turizm ya da gelgeç turizmi olarak da tanım-
lanabilecek aktiviteleri içeren bu model salgın sonrası 
toparlanma dönemi için değerlendirilebilecektir. Konaklama 
ve yeme-içme tesisleri ile turistik çekiciliklerde alınacak 
önlemlerin iyi pazarlanması ile İstanbul, Ankara ve Bursa 
anakentlerinin kısa süreli erișim mesafesinde olan Doğu 
Marmara Bölgesi’nde turistik faaliyetlerin canlanması 
hızlanabilecektir. Olușturulacak güven ortamı neticesinde 
konaklamalar da artıș sağlayabilecektir. 

Çeșitli tanıtım ve pazarlama yöntemleri ile ticarileșen yöresel 
ürünlerin çevrimiçi pazarlanması ve ticareti artıș eğili-
mindedir. Geleneksel satıș yöntemlerinin ağırlıkta olduğu 
yöresel ürünlerde salgın döneminde çevrimiçi satıș 
platformlarına daha fazla odaklanılmıștır. Salgın sonrası 
toparlanma dönemi ve salgının etkilerinin ortadan kalkacağı 
dönemler için bu tanıtım ve pazarlama kanalı kullanılmaya 
artan oranda devam edecektir. Bu nedenle bölgedeki yöresel 
ürün üreticilerinin bu kanallarda daha etkin yer almaları 
faydalı olacaktır. 

Salgın ve Salgın Sonrası Dönem Turizm Ekonomisinin 
Canlandırılması Olanakları
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Çin örneği, salgın sonrası toparlanmanın öncelikle iç pazarda 
gerçekleșeceğini göstermektedir. Her ne kadar dıș turizm de 
kademeli olarak faaliyete geçecek olsa da iç turizmin payının 
arttırılması geçiș dönemi için avantaj sağlayabilecek bir 
alternatiftir. Yeni bir dalga görülmemesi ya da belirli 
bölgelerde kısıtlı kalması halinde 2020 yılı sonlarına doğru 
turizmde toparlanmanın büyük oranda sağlanabileceği 

öngörülmektedir. Bu toparlanma döneminde davranıș, talep 
ve segment farklılașmaları görülmesi kuvvetli bir olasılıktır. Bu 
nedenle, durgunluk döneminde destinasyonlar yeni segment 
ve pazar arayıșı ve Ar-Ge faaliyetleri yapılabilecektir. Dıș 
turizmde sağlık güvenliği önemli bir pazarlama kriteri olarak 
ön plana çıkacaktır. 
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//////////////////////////////////////////

Sağlık ve Medikal Sektörleri Değerlendirmesi:

Covid-19 ve Sektörlerin Geleceği
//////////////////////////////////////////

Son yüzyıllarda önemli tıbbi ilerlemelere rağmen, grip veya 
sıtma gibi bulașıcı hastalıklar hala toplum için önemli bir 
tehdit olușturmaktadır. Bazıları belirli coğrafi bölgelere 
endemik olmakla birlikte, diğerleri șu anda devam etmekte 
olan koronavirüs krizinde olduğu gibi salgın haline gelebilir. 
Bir salgının ilk ve en önemli yönü insan yașamının kaybı 
olmakla birlikte (her zaman en önemli yönü bu olacaktır), bir 
virüsün yayılması ulusal veya bölgesel ekonomiler için önemli 
yansımalara sahip olabilir. Sağlık ve medikal sektörleri de bu 
etkileșimlerin temelinde bulunan sektörlerin bașında 
gelmektedir.

Tüm dünyada etkili olan bir pandemi süreci yașanmaktadır. İlk 
olarak Çin'de ortaya çıkan COVID-19 virüsü hızla dünyaya 
yayılmıștır. Salgın ile birlikte, sosyo-ekonomik hayat olumsuz 
etkilenmiștir, bașta gelișmiș ülkeler olmak üzere dünya 
genelinde ekonomik daralma beklenmektedir. Pandemi tüm 
sektörleri olumsuz olarak etkilemiș olsa da, salgının 
merkezinde sağlık ve medikal sektörleri bulunmaktadır. 
Salgının insan sağlığına etkileri, teșhis ve tedavi yöntemleri, 
hastaların iyileștirilmesi, salgının takibi, kontrol edilmesi ve 
önlenmesi ile uğrașan, devletlerin öncülüğünde sağlık ve 
medikal sektörleridir.

Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı verilerine 
bakıldığında, ölüm ve iyileșme oranları, tedavi ve altyapı 
yeterliliği bakımından Türkiye'nin salgınla mücadelede 
dünyaya göre bașarılı bir süreç geçirdiği söylenebilir. Türkiye, 
Sağlık Bakanlığı kontrolünde, kamu ve özel sektör ișbirliği ile 
sağlık hizmetlerinde hızlı bir șekilde önlemlerini almıș gerekli 
dönüșümleri sağlamıștır. 2003 yılından beri devam eden 
sağlıkta dönüșüm programı kapsamında yapılan altyapı 
yatırımlarının bir kısmının salgın sürecinde faaliyete 
bașlamasının yanı sıra, salgın döneminde planlanan 2 adet 
1.000'er yataklı pandemi hastanesi, Türkiye'de salgından en 
çok etkilenen il olan İstanbul'da hayata geçirilmiștir. 
Hükümetin aldığı önlemler ile hastalığın yayılımının dünya ile 
kıyaslandığında görece kontrol altına alınması, sağlık 
hizmetleri kapasitesi üzerindeki baskıyı kısıtlamıș ve yeni 
altyapı çalıșmaları i le kapasitenin hızl ı bir șekilde 

geliștirilmesi, tedavi ve izlemedeki bașarılı uygulamalar, 
Türkiye'nin salgınla mücadelede dünyada öne çıkan 
ülkelerden biri olmasını sağlamıștır.

COVID-19 salgınıyla birlikte, tıbbi cihaz ve malzemelerin 
hayati önemi bir kez daha anlașılmıș ve tıbbi cihazların ve 
medikal ürünlerin kullanımında ve bu ürünlere olan talepte 
ciddi bir yükseliș yașanmıștır. Gerek tedarik zincirlerinin 
salgın sürecinden olumsuz etkilenmesi gerekse de talebin 
çok fazla artması, birçok cihaz ve ürünün gelișmiș olan ülkeler 
tarafından dahi tedarik edilememesine neden olmuștur. 
Türkiye, maske, tulum, dezenfektan gibi medikal ürünlerin 
üretim kapasitesini hızlı bir șekilde artırmayı bașarmıștır. Bu 
sayede yurt içi talebin karșılanmasında sıkıntı yașanmazken, 
Cumhurbașkanımız bașta olmak üzere devletin üst düzey 
yetkililerinin de belirttiği gibi salgın sürecinde, aralarında 
İngiltere, İtalya, İspanya gibi gelișmiș ülkelerin de yer aldığı 
birçok ülkeye medikal cihaz ve malzeme desteği verilmiștir. 
Yine kamunun öncülüğünde, Arçelik, ASELSAN, Baykar ve 
Biosys firmalarının ișbirliği ile 1 ay gibi kısa bir sürede seri 
üretimine bașlanan Biyovent Yoğun Bakım Tipi Mekanik 
Ventilatör Cihazı'nın testlerden bașarı ile geçerek ihracatının 
bașladığı bilinmektedir.

// Abdulkadir USLU
MARKA / Düzce Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü
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Öte yandan dünyada ve ülkemizde sağlık ve yașam 
alanlarındaki gelișmelerle birlikte ortalama yașam süresi 
yükselmekte, dünya nüfusu hızla yașlanmakta, diyabet, kalp, 
tansiyon gibi kronik hastalıkların oranı da yașlanmaya paralel 
bir șekilde hızla artmaktadır. Bugün 65 yaș üstü insanların 
dünya nüfusunun %10'undan fazlasını olușturduğu, sadece 
diyabet hastalarının sayısının 400 milyonu geçtiği, yakın 
zamanda Çin'de her 4 kișiden birinin diyabet hastası olacağı 
tahmin edilmektedir. Kısaca daha uzun ama daha hasta 
yașamın olduğu bir dünyaya doğru gitmekteyiz.

Dünyadaki eğilime benzer șekilde, görece genç bir nüfusa 
sahip olan ülkemizde de nüfus yașlanmakta; ancak 
demografik dönüșüm sürecinde fırsat penceresi hala açık 
bulunmaktadır. Demografik fırsat penceresinin sunduğu 
avantajların önümüzdeki dönemde azalması beklenmekte, 
yașlı nüfusun artan ihtiyaç ve taleplerinin imkânlar ölçüsünde 
karșılanabilmesi için sağlık ve sosyal güvenlik alanında 
yapısal tedbirlerin alınma ihtiyacı artmaktadır. Bununla 
birlikte, hastaların sağlık hizmetlerine yaklașımları da 
değișmektedir. Sağlık okuryazarlığı ve sağlıklı yașam 
biçimlerine olan ilginin artmasıyla sağlık hizmetleri, hekim ve 
hizmet sunucu odaklı olmaktan kullanıcı tercihleri odaklı bir 
yapıya dönüșmektedir. Hastalar, internet, teknoloji ve sosyal 
medyanın gelișiminin etkisiyle giderek daha fazla bilinçlenen 
tüketiciler durumuna gelmektedir. 

Dünyada ve ülkemizde nüfusun yașlanmasıyla kronik hastalık 
yükü ve maliyetler artmakta, hastalar bilinçli ve talepkar 
tüketicilere dönüșmektedir. Bunlarla birlikte hizmet sunum 
etkinliğinin artırılması ve yeni nesil teknolojilerin sağlık 
uygulamalarında kullanımının çoğalması, sağlıkta tıbbi cihaz 
ve diğer medikal ürünlerin kullanımlarının yaygınlașması ve 
yașam bilimleri sektörünün katkısının artırılması gittikçe 
önemli ve zorunlu hale gelmektedir.

Türkiye'de sağlık sektöründe son 15 yılda yapılan müthiș 
altyapı yatırımlarına, hizmetlere erișim, sağlık harcamaları ve 
diğer altyapı istatistiklerine de yansıyan sağlık hizmetlerinde 
yașanan ilerlemelere ve salgın dönemindeki bașarılara 
rağmen, OECD ve Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 
ülkemizin sağlık altyapısında ve hizmet kalitesinde OECD 
ortalamasının gerisinde olduğu da görülmektedir. 

Ülkemizde tıbbi cihaz üretimi ne yazık ki geleneksel teknoloji-
lerde sıkıșmıștır. Biyoteknoloji, bilișim, mikroelektromekanik 
ve nanoteknoloji gibi ileri teknoloji alanlarını kullanan, katma 
değeri yüksek tıbbi cihazların ülkemizde üretimi kısıtlıdır. 
Üretimimizin, geleneksel teknolojilerden ileri teknoloji 
ürünlerine kayması sağlanmalıdır. Tıbbi cihaz sektörü, 

2010'lu yıllarda büyük bir atılım yapsa da, katma değerli ve 
kritik teknolojilerin kullanıldığı ürünlerin üretiminde gelișmiș 
ülkelerin gerisinde kalmaktadır. TÜİK verileri incelendiğinde 
tıbbi cihaz sektörünün, ihracatının yaklașık 6 katı ithalat 
gerçekleșt i ren i thalata bağıml ı b i r sektör o lduğu 
görülmektedir.

Dünyada yașanan demografik dönüșümler, sağlık ve tıbbi 
cihaz sektörlerinde yașanan gelișmeler, hastaların sağlık 
h izmet ler ine yak laș ımlar ın ı değ iș t i rmeler i , sağl ık 
hizmetlerinde tıbbi cihaza bağımlılığın artması, tüm bunlara 
bağlı olarak taleplerin karșılanması, kalitenin artırılması ve 
maliyetlerin düșürülmesi için yeni teknolojilerin kullanımının 
hızla yaygınlașması beklenmektedir. COVID-19 salgınının 
sağlık ve medikal sektörlerine etkileri, yukarıda bahsettiğimiz 
gelișmeler i le birl ikte düșünüldüğünde söz konusu 
sektörlerde gelecekte yenilikçi uygulamaların ve kritik 
teknolojilerin daha fazla yer alacağını söyleyebiliriz.

Hastaların hastaneye gelmeden ve kișiselleștirilmiș hizmet 
almalarına imkân sağlayan teletıp, evde sağlık hizmetleri gibi 
hastane dıșı sağlık uygulamalarının, COVID-19 pandemisi ile 
birlikte daha hızlı yaygınlașması beklenmektedir. Yine salgının 
izlenmesi, takibi, kontrolü, etkin tedavi yöntemlerinin 
kullanılması gibi öncelikler ile genel sağlık hizmetlerinin ve 
yönetiminin verimliliğinin artırılması, hastalara özel 
yaklașımların, süreçlerin olușturulabilmesi, hastalıkların 
teșhisi, tedavisi ve hastalarla etkileșimin yönetilebilmesi ve 
kișiye özel uygulamalar için Büyük Veri (Big Data), Yapay Zekâ, 
m Sağlık, giyilebilir cihazlar, robotik, katmanlı imalat gibi 
teknolojilerin ve uygulamaların sağlık ve medikal sektörlerinin 
geleceğini șekillendirmesi öngörülmektedir.
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Salgın ayrıca sektörel ișbirliklerini ve hasta ile sağlık hizmeti 
sunucusu ilișkisini daha önemli hale getirmiștir. Kurulacak 
inovasyon merkez ler i  i le öze l sektör iș le tmeler i , 
araștırmacılar, bilim adamları, girișimcilerin ișbirliği yaparak 
sektörün talep ettiği yenil ikçil iği sağlaması, salgın 
dönemlerinde de tedavi ve salgının önlenmesine yönelik 
uygulamaların geliștirilmesine katkı sunması beklenmektedir. 
Sağlıkta dijital dönüșüm ile de yönetim ve hizmet kalitesinin 
artırılması, maliyetlerin düșürülmesi hedeflenmektedir.

Sonuç olarak yukarıda bahsettiğimiz yenilikçi uygulamaların, 
yeni nesil teknolojilerin hayata geçirilmesini öncelikli 
sağlayan devletler, sağlık ve medikal sektörlerinde dünyada 
söz sahibi ve yönlendirici bir konuma sahip olacaktır. Türkiye 
de, bu durumun farkında olarak sağlık ve tıbbi cihaz 
sektörlerine gereken önemi vermektedir. 11. Kalkınma 
Planında Tıbbi Cihaz sektörü öncelikli sektörler arasında yer 
almıș, sağlık sektöründe de dünyadaki gelișmelere paralel 
olarak kapsayıcı hedefler belirlenmiștir. Bu bağlamda, kritik 
teknolojilerin kullanımının yaygınlaștırılması; sağlıkta dijital 
dönüșümün gerçekleștirilmesi; ihracat odaklı yüksek 
teknolojili katma değerli ürün ve hasta odaklı hizmet üretimi; 
sağlık hizmetlerinin gelișen teknolojiye bağlı olarak yeniden 
kurgulanması; tıbbi cihaz sektöründe küresel pazardaki 

rekabet gücünün artırılması ve değer zincirinde ülkemizin 
daha üst konuma tașınması ile bu alanlarda devlet 
desteklerinin kullanılması gibi amaç, öncelik, hedef ve 
tespitler yer almıștır.

Kalkınma Ajansları, yazıda bahsettiğimiz șekilde salgının ve 
gelecek beklentilerinin sektörleri șekillendirici etkileri 
doğrultusunda ve devletimizin yürüttüğü stratejilere uygun 
olarak destek programları yürütebilir. Ajanslar, bölge 
potansiyellerini ve sağlık ve tıbbi cihaz sektöründeki bölgesel 
altyapıları ile salgın sürecindeki eksiklikleri göz önünde 
bulundurarak; 

1- Salgınla mücadelede kurumsal kapasitenin 
geliștirilmesi ile salgın senaryoları ve müdahale eylem 
planlarının olușturulmasına yönelik Teknik Destek 
Programı;
2- Sağlık ve medikal sektörlerinin, sektörlerin 
dünyadaki gelișimine ve hükümetimizin öncelikleri 
doğrultusunda desteklenmesine yönelik Mali Destek 
Programı;
3- Sağlıkta eğitim altyapısını güçlendirecek; gerçek 
uygulamalara, kriz durumlarına, salgınlara hazır bir 
sağlık personeli yetiștirmek amacıyla Güdümlü Proje 
Desteği yürütebilir.
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Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19) ilk olarak Çin'in Vuhan 
Eyaleti'nde Aralık (2019) ayının sonlarında ortaya çıkmıș ve 
tüm dünyayı etkisi altına almıștır. Ülkemizde ise ilk korona 
virüs vakası 11 Mart 2020'de görülmüștü. Bu tarihten 
itibaren salgınla mücadele kapsamında birçok tedbir arka 
arkaya alınmaya bașlandı. 

Restoranların, kafelerin, AVM'lerin, kuaförlerin kapanması, 
fiziksel olarak gerçekleștirilen eğitim öğretime ara verilmesi, 
sokağa çıkma kısıtlamaları, uluslararası seyahat ve uçuș 
yasakları, șehirlerarası seyahat yasakları, karantinalar…

Tüm bu tedbirler sadece ülkemizde değil neredeyse 
dünyanın her tarafında salgının kontrol altına alınması için 
elzem olarak atılması gereken adımlardı. Salgın sürecinin 
küresel ölçekteki seyri ve alınan tüm bu tedbirler, doğal 
olarak ciddi olumsuz ekonomik sonuçların doğması riskini 
ortaya çıkarmıștır.

Salgın süreci; gıda, kimya, ambalaj gibi birkaç sektör hariç 
pek çok sektörde (turizm, makine, otomotiv, beyaz eșya, 
u laș ım, konaklama g ib i )  iș le tmeler i  zor duruma 
düșürmüștür. 

Salgın sürecinin olușturduğu konjonktür ve bu kapsamda 
alınan tedbirler;

- İșletmelerin ürün ve hizmetlerine olan yurtiçi ve 
yurtdıșı talebin radikal düșmesine,
- İșletmelerin nakit akıșlarının olumsuz etkilenerek 
küçülme ve tasfiye sürecine girmesine,
- İșgücü tarafında istihdamın azalmasına,
neden olmuștur.

Bu problemleri gidermek, hafifletmek için birçok proaktif ve 
reaktif tedbir hayata geçirildi ve geçirilmeye devam 
edilmektedir.

Bu kapsamda hayata geçirilen bazı çalıșmalar: 

Ÿ Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Ekonomik 
İstikrar Kalkanı Paketi açıklandı. Bu paket 
kapsamında salgının olumsuz etkilerini hafifletici 
birçok destek yer aldı. 

Ÿ Bu doğrul tuda, Kanuni düzenlemeler (Yeni 
Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve 
Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında 

Kanun İle Bazı Kanunlarda Değișiklik Yapılmasına 
Dair Kanun) yapıldı. 

Ÿ Aile, Çalıșma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3 așamalı 
“Pandemi Sosyal Destek Programı”nı bașlattı. 

Ÿ Halkbank, Vakıfbank, Ziraat gibi kamu bankaları 
tarafından 6 ay anapara ve faiz ödemesiz muhtelif üst 
limitlerde düșük oranlı “İșe Devam Kredi Desteği” ve 
“Esnaf Destek Paketi” sağlandı.

Ÿ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından hayata 
geçirilen “8 ay ödemesiz, 12 ay vadeli, yıllık %7,5 faiz 
oranlı” TOBB Nefes Kredisi bașvuruları 27 Nisan 2020 
tarihi itibariyle bașlatıldı. 

Ÿ Kamu bankaları (Ziraat Bankası, Halkbank ve 
Vakıfbank), normalleșme sürecine geçiș ve sosyal 
hayatın canlanması için düșük faiz oranlı 4 yeni kredi 
paketini hayata geçirdi:

- Konut kredisi Destek Paketi: 0,64-0,74 faiz oranları, 
500 bin TL veya 750 bin TL (İstanbul, Ankara ve İzmir 
illeri için) azami limitler, 12 ay ödemesiz dönem, 15 yıla 
kadar vade.

- Tașıt Kredi Paketi: 0,49 ila 0,82 arasında değișen faiz 
oranı, 150 bin TL azami limit, 6 ay ödemesiz, 60 ay vade

- Sosyal Hayatı Destek Paketi: 0,55 ila 0,82 arasında 
değișen faiz oranı, 3.000 TL ila 30.000 TL arası kredi 
tutarları, 6 ay ödemesiz, 60 ay vade.

// Mehmet YAVUZER
MARKA / Düzce Yatırım Destek Ofisi Uzmanı

Salgın Sürecinde Alınan Tedbirler ve 
İșletmelerin Alabileceği Aksiyonlar
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- Tatil Destek Kredi Paketi: 0,67 faiz oranı, 10 bin TL 
azami limitli, 6 ay ödemesiz, 36 vade.

Ÿ KOSGEB, 136 bin ișletmenin geri ödemelerini 3 ay 
erteledi.

Ÿ Kalkınma Ajansları tarafından “COVID-19 ile 
Mücadele ve Dayanıklılık Programı” kapsamında 
pek çok proje desteklendi.

Ÿ Talebin artırılması ve ișletmelerin düșük maliyetli 
krediye ulașım imkânı için Merkez Bankası (MB) art 
arda faiz indirimi gerçekleștirmektedir.

Ÿ Yerli üretimi teșvik etmek ve salgın sonrası 
ișletmelerin hızla toparlanması için gümrük oranları 
geniș ölçüde yaygın olarak yükseltildi.

Salgından olumsuz etkilenen reel sektörü rahatlatıcı birçok 
tedbiri içeren ve 17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan “Yeni Koronavirüs (COVID-19) 
Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltıl-
ması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değișiklik 
Yapılmasına Dair Kanun”una yakından bakalım. 

Söz konusu Kanun ile özetle    șu düzenlemelere yer verildi:

Ÿ İș sözleșmelerinin üç ay süreyle ișveren tarafından 
feshedilememesi sağlandı.

Ÿ Ücretsiz izne ayrılan ișçilere nakdi ücret desteği 
sağlandı.

Ÿ K ısa ça l ı șma ödeneğ in in  baș la t ı lmas ı  ve 
kolaylaștırılması sağlandı.

Ÿ Sermaye șirketlerinde kâr dağıtım sınırlaması 
getirildi.

Ÿ Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliștirme 
Bölgeleri faaliyetlerinin belirlenen sınırlar dıșında 
yapılabilmesine olanak sağlandı.

Ÿ Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan 
ișletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile çevre 
temizlik vergilerinin alınmaması sağlandı.

Ÿ Hazine tașınmazlarına ilișkin olarak sözleșmeye 
istinaden ödenmesi gereken bedeller ile ecrimisil 
bedellerin ertelenmesi sağlandı.

Ÿ Belediyelere ait tașınmazlara ilișkin satıș, ecrimisil ve 
kiralama bedellerinin ertelenmesi sağlandı.

Ÿ TEDAȘ'a olan geçmiș dönem elektrik tüketiminden 
kaynaklanan borçlara ilișkin yapılandırma imkânı 
sağlandı.

Ÿ Seyahat acentaları aidatının ödenmemesi ve seyahat 
acentası belgesinin devredilebilmesi.

Ÿ Makul olmayan fiyat artıșlarının yasaklanması 
sağlandı..

Hiç șüphesiz tüm bu tedbirler, ișletmelerin ancak geçici bir süre 
ayakta kalmasını sağlayacak tedbirlerdir. Salgının tüm 
dünyada pek çok sektörde rekabet șartlarını değiștirmiș 
olması, ișletmeler açısından birçok fırsat ve tehdidi ortaya 
çıkarmıștır. Bundan dolayı ișletmelerin salgın sonrası 
dönemde, salgın öncesi dönemdeki gibi devam etmesi oldukça 
güçtür. Bu kapsamda salgın sonrası “Yeni Normal” durum 
karșısında ișletmelerin mevcut konumlarını gözden geçirmesi 
ve ona göre aksiyon alması gerekmektedir.

İșletmeler neden mevcut konumlarını gözden geçirmeli? 
Çünkü;

- Ulusal ve uluslararası talepteki radikal düșüș, 
ișletmelerin kısa ve orta vadede hedef pazar, hedef 
müșteri kitlesi değișikliği yapmasını gerektirebilecektir.

- Hedef pazar ve müșteri kitlesi değișikliği veya değișen 
rekabet șartlarından dolayı ișletme ürün değișikliği ve 
/veya ürün çeșitlendirmesine gitmesi gerekebilecektir.

- Talepteki düșüșe bağlı olarak ișletmenin gelirlerinin 
hızla ve aniden düșmesi, alacakların tahsilindeki 
sıkıntılar, likidite sıkıntısı, ișletmelerin nakit akıșlarını 
bozmuș olma ihtimali yüksektir.

- İșletme; üretimi kısmen veya tamamen durdurduğun-
dan dolayı ișçi çıkarmak zorunda kalmıș olabilir, bu 
durum ișletmenin salgın sonrasında eski nitelikli 
personeli yeniden bulamama riskini doğurmuș olabilir.

- İșletmelerin, zor durumda kalan ișletmeleri/markaları 
satın alma fırsatı olabilecektir.

- İșletme bu süreçte müșteri ve tedarikçi kaybı yașamıș 
olabilir.

- Salgın süreci içerisinde çok farklı alanda farklı fırsatlar 
ortaya çıkmıș olabilir.
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Bu çerçevede İșletmeler hangi aksiyonları almalıdır 
kısaca özetleyelim;

Öncelikle İșletme hem kendi durumunu hem de 
bulunduğu mikro ve makro çevrenin durumunu 
görebilmesi adına SWOT analizi gerçekleștirmelidir.

- İșletme, SWOT analizi sonucunda elde edilen 
bilgiler ıșığında ișletme mevcut hedeflerini revize 
etmeli (gerekiyorsa) ve revize edilmiș hedeflere 
ulașmak için uygun Kurumsal, Rekabet ve 
Fonksiyonel stratejilerini belirlemeli, yeni İș Planları 
olușturmalı, farklı iș/gelir modellerini değerlendir-
melidir.

- İșletme, pazarlama stratejileri kapsamında, aynı 
ürün ve metler ile farklı hedef pazar stratejisi 
izleyebilir.

- İșletme, rakiplerine ve bir bütün olarak sektöre 
bakarkhizmetler ile farklı hedef pazar; farklı ürün ve 
hizmetler ile aynı hedef pazar veya farklı ürün ve 
hizen, trendlere dikkat etmeli ve fırsatları bulmaya 
odaklanmalıdır.

- İșletme, ürün/hizmet fiyatlandırma politikalarını, 
tutundurma politikalarını ve marka konumlandır-
masını gözden geçirerek Yeni Normal duruma, 
belirlenen Kurumsal Rekabet Stratejilerine uygun 
hale getirmelidir.

- Kullanılan dağıtım kanalları gözden geçirilmeli, e-
ticaret, e-ihracat gibi online satıș kanalları daha 
etkin kullanılmalıdır.

- İșletme, en kısa sürede ölçeğine uygun olarak 
altyapı (yatay ve dikey entegrasyonu sağlayacak 
bilișim altyapısı) ve süreçlerini (üretim, pazarlama ve 
satıș, müșteri ve tedarikçi i le i l ișki ler vb.)  
dijitalleștirmeye yönelik yatırım ve faaliyetleri 
gerçekleștirmelidir.

- Stratejilerin hayata geçirilmesi noktasında ihtiyaç 
duyulan finans kaynağı olarak mümkün olduğu kadar 
Kamu destek ve teșvikleri değerlendirilmelidir.

- İșletme, aktifini finanse edecek kaynakları temin 

ederken riski minimize edecek rasyolarda finans-
man sağlamalıdır.

- İșletme, ithalat ve ihracat yapan firma ise kur riskinden 
arınma (hedging) için gerekirse vadeli piyasalarda 
gerekli ișlemleri yapmalıdır.

- Süreç içerisinde kalifiye çalıșanını kaybetmișse hızlıca 
gerekli insan kaynağını temin etmelidir.

- İșletme, kaybettiği müșterileri kazanmak için gerekli 
pazarlama müdahale araçlarını etkin bir șekilde 
kullanmalıdır.

- İșletmeler (özellikle B2B çalıșan ișletmeler) müșteri ve 
tedarikçi bağımlılığını asgari düzeye indirecek 
politikaları hayata geçirmelidir.

- Özellikle üretim tarafında verimliliği artırıcı, israfı 
önleyici uygulamalar hayata geçirilmelidir. Zaman 
e t ü t l e r i n i n  y a p ı lmas ı , a t ı k / fi r e  o r an l a r ı n ı n 
düșürülmesine yönelik faaliyetler, uzaktan çalıșma, 
esnek çalıșma uygulamaları, dijitalleșme olanakları 
değerlendirilmelidir.

- Salgın süreci birçok firmayı benzer olumsuz duruma 
itmiștir. İșletmeler süreçten güçlenerek çıkmak için 
ișbirliği olanaklarını değerlendirmelidir. Gerekirse 
ișletmeler birleșmelidir. Örneğin; bu kapsamda, 
KOSGEB'in 10 milyon TL üst limitli “İșbirliği Destek 
Programı” değerlendirilebilir.

- İșletmelerin toparlanmak için atmak zorunda olduğu 
birçok adım olabilir ancak bu adımların hepsini aynı 
anda atmak mümkün/gerçekçi olmayacaktır. Bu 
nedenle önce en önemli faaliyetlere öncelik verecek 
șekilde bir zaman çizelgesi hazırlamak faydalı olabilir.

- İșletmeler salgın benzeri durumlara karșı farklı 
senaryolarda yedek iș planları hazırlayabilir.

- İșletmeler, yukarıda bahsedilen faaliyetlerin (krizden 
çıkıș stratejisi ve kısa/orta/uzun vadeli hedeflerin 
realize edilebilmesine yönelik faaliyetler) planlanması 
ve uygulanması noktasında gerektiğinde danıșmanlık 
hizmetinden faydalanmalıdır.

https://cov�d19b�lg�.sagl�k.gov.tr/tr/cov�d-19-yen�-koronav�rus-hastal�g�-ned�r

https://www.aa.com.tr/tr/ekonom�/kamu-bankalar�ndan-4-yen�-kred�-destek-paket�/1860427

http://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2020/05/20200520-10.pdf 

https://www.verg�net.net/dtt/11/Verg�-S�rkuler�-2020-79.aspx
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Her alanda olduğu gibi marka yönetimi aktörleri de 
Covid-19 sürecinin tüm sektörler için zorunlu kıldığı 
dijitalleșme ve uzaktan çalıșma faktörleri ıșığında “yeni 
normal” arayıșı içerisindedir. Günümüzde bașlıca 
gündem maddesi, markaların yeni sürece uyum 
sağlayabilmesidir. Covid-19 sürecinin; müșteri beklenti, 
ihtiyaç ve tutumlarında sadece içinde bulunduğumuz 
dönem için değil gelecek dönemler için de kalıcı 
değișiklikler yaratması beklenmektedir. 

S a l g ı n ı n  b u  a ș a m a y a  k a d a r  o l a n  k ı s m ı n ı n 
öngörülemezliğini bir tarafa bırakırsak ișletmelerin 
bundan sonraki süreçte marka yönetimi konusunda 
ortaya çıkabilecek koșulları önceden öngörerek 
pozisyon almaları zorunluluk haline gelmiștir. Bunu 
yapabilmek kolay olmadığı gibi marka yönetimi 
genelinde proaktif yaklașımın benimsenmesini 
gerektirmektedir.

Marka Yönetimi Kavramından Ne Anlamalıyız?
Marka; firmalar veya ürünler sayesinde harekete 
geçirilen beklentilerin ve çağrıșımların tüketici zihninde 
yerleșmesidir (Davis, 2002:503). İșletmenin adını 
devam ettiren, kendi algısını ve imajını yaratan, 
gerektiğinde kalitesini anlatan en önemli imge markadır. 
Marka; tarihin eski çağlarından itibaren insanlık 
tarafından kullanılan ve günümüz modern dünyasına da 
damgasın ı  vuran b i r kavram o larak var l ığ ın ı 
sürdürmektedir (Keller, 2013:30).

Marka, yaratıcılığa dayanır. Tüketici ihtiyaçlarının 
giderilmesinde tatmin sağlar ve kalıcıdır. Tüketici 

tarafından statü göstergesi olarak algılanır. Kișiliği vardır. 
Ürünün aksine soyuttur ve duygusal bileșenleri vardır. 
Marka beynin sağ (duygusal) tarafına yönelik çalıșır 
(Öztürk, 2010:29). Tüketicinin beyin kodlarına ișlemesi 
nedeniyle markalașma; planlı, uzun vadeli bir inșa 
sürecinin sonunda olușturulmalıdır. Marka inșa süreci; 
pazar ve rekabet analizi, ürün geliștirme, konumlandırma, 
tanıtım, dağıtım, promosyon, müșteri ilișkileri, bașarı 
ölçütleri ve genișleme politikalarını izleyen bir süreci ifade 
eder (Öztürk, 2010:31).

Markalașmanın sürdürülebilirliği ve marka değerinin 
ar t ı r ı lmas ı sürec inde marka yönet imin in e tk i l i 
uygulanabilmesi önem tașımaktadır. Marka yönetimi, 
ișletmelerin fark yaratarak rekabet avantajı sağlayabilmek 
için gerçekleștirdikleri çalıșmalar bütünüdür. Marka 
yönetimi; tüketicide sürdürülebilir bir șekilde yer edinmek 
ve firma satıșlarını ve dolayısıyla karlılığı artırmak amacıyla 
sürekli ve sürdürülebilir șekilde yürütülmelidir. Bunu 
sağlayabilmek için marka yönetimi sürecinde sürekli 
olarak; pazarın analizi, markanın güncel durumunun 
tespiti amacıyla durum analizi, gelecekle ilgili öngörüde 
bulunma ve performans değerlendirme faaliyetleri 
gerçekleștirilmelidir. Bunlar, marka yönetim sürecinin 
unsurları olduğundan sürekli iyileștirme șeklinde ele 
alınmalıdır. 

// Yusuf Gürhan ÖZTAȘ
MARKA / Kocaeli Yatırım Destek Ofisi Uzmanı

Covid-19 Süreci ve Sonrasında
Marka Yönetimi
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Covid-19 Süreci ve Sonrasında Marka Yönetimi 
Covid-19 sürecinin bundan sonraki dönemde yaratacağı 
değișiklikler ișletmeler tarafından proaktif yaklașımla ele 
alınmalıdır. Yerleșen yeni çevre koșullarına uyum sağlamak, 
marka değerini korumak ve güçlendirmek adına Covid-19 
sürecinde ișletmelerimizin așağıda öneri olarak listelenen 
uygu lama la r ı  ben imsemele r in in fayda l ı  o lacağ ı 
düșünülmektedir. 

1. Pazarınızın ve Markanızın Güncel Durumunu Yeniden 
Analiz Edin: Dijitalleșmenin koșul șart olduğu bugünlerde 
pazar anal iz in in değișen koșul lara göre yeniden 
gerçekleștirilmesi, markanın konumlanmasını değiștirecek 
bir koșulun ortaya çıkıp çıkmadığının tespit edilebilmesi için 
de marka analizinin yeniden gözden geçirilmesi katkı 
sağlayacaktır.

2. Dijital Pazarlama Yetkinliğinizi Ölçün: Covid-19 süreci, 
her șeyden önce tüm ișletmelere daha dijital olmaları 
gerektiğini öğretmiștir. Bununla birlikte, pazarlama ve 
süreçlerde inovatif yaklașımlar benimsenebilmesi için 
öncelikle yetkinliklerin tespit edilmesi ve dijital altyapıların 
güçlendirilmesi önem tașımaktadır. Diğer taraftan, dijital 
kanalların aktif kullanımı markanın hitap ettiği kitleye 
(müșteri, paydaș, tedarikçi vb.) bilgi akıșını sürekli kılarak 
güncel kalınmasını sağlamaktadır. 

Bu nedenle; içerik pazarlaması, ortak pazarlama, arama 
motoru gücü vb. bileșenlerden olușan dijital pazarlama 
yetkinliklerinin tespit edilip geliștirilmeleri rekabet 
edebilirliği artıracaktır.

3. Dijital Sıçramalara Odaklanın: Covid-19 sürecinde 
mağazacılık kanallarının durması sonrasında birçok firma 
dijital yatırımlarda geç kalmıștır. İșletmelerin, toparlanmanın 
yavaș olabileceğini düșünerek e-ticaret ve dijital dönüșümde 
küçük denemeler ve ilk adımlara değil dijital sıçramaya 
odaklanılması gerekmektedir. Pazar yerleri üzerinden ticaret 
yapmak, mevcut e-ticaret paketlerini kullanmak, șablon web 
siteleri, sosyal medya reklamları ve dijital ödeme alabilir ve 
yapabilir bir hale gelmek dijital sıçrama için ilk yapılması 
gereken uygulamalar olarak sıralanmaktadır Covid-19 
sürecinde tüketicilerin etkileșiminin pozitif olarak ayrıștığı 
pozitif ayrıșan elektronik, mobil perakende, internet TV, dijital 
oyun kategorileri bulunmaktadır (Deloitte Türkiye, 2020:15). 
Marka yönetiminde bu alanları göz önünde bulundurarak 
odaklanma yapılmasının faydayı artıracağı düșünülmektedir. 

4.Risk Projeksiyonlarınızı Güncelleyin: Covid-19 sürecinin 
bizlere öğrettiği bir diğer önemli konu ise marka yönetiminde 
risk analizlerinin güncellenmesi ve kapsamının artırılmasının 
gerekliliğidir. Marka literatüründe yer alan fonksiyonel risk, 
fiziksel risk, zaman riski vb. risklerin yanı sıra salgın riski gibi 
alternatif riskleri haritalandırarak proaktif yaklașım güç-
lendirilebilecektir. 

5.Performans Değerlendirme Kriterlerinizi Değiștirin: Covid-
19 süreci markaların da zorlu bir sınavdan geçmesine sebep 
olmaktadır. Bu dönemde ișletmeler markalarına koydukları 
hedefleri ikinci plana koyarak, așırı hassaslașmıș durumdaki 
müșteri kitlesine yani insana odaklanmalıdır. Detaylı, șeffaf ve 
güvenilir bilgi akıșı bu süreçte hiç olmadığı kadar anlamlı hale 
gelmiștir. Her așamada insana ve sağlığa değer verildiği 
belirtilerek markanın tüm iletișim kanalları tüketicilere açık 
tutulmalıdır. Olağanüstü durumlarda, hızlı cevap verebilme 
yeteneği genellikle tüm performans kriterlerinin üstüne 
çıkmaktadır. Bu durum içinde bulunduğumuz dönem için de 
geçerlidir. Örneğin markanın internet sitesine geçici olarak 
erișilememek ve geç yüklenmesi gibi sorunlar zorlukla elde 
edilmiș müșteriyi farklı rakiplere yöneltebilmektedir. Bu 
nedenle, performans değerlendirmesine “hız ve çeviklik” 
faktörlerinin “insan ve sağlık” faktörleriyle birlikte öncelikli 
olarak gözetilmesi gerekmektedir.
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Ülkemiz, bulunduğu coğrafi yapının özellikleri ve sosyo-
ekonomik kırılganlığı nedeniyle deprem bașta olmak üzere 
sel, heyelan, çığ, kuraklık, orman yangını gibi birçok afete 
maruz kalmaktadır. İnsani krizlerin ve afetlerin risklerini 
ölçmek ve sıralayabilmek amacıyla olușturulan risk yönetimi 
endeksine göre Türkiye, Küresel Risk Endeksi'nde 5,0 
endeks puanı ile “yüksek risk” grubundaki ülkeler arasında 
bulunmakta ve 191 ülke arasında 45'inci sırada yer 
almaktadır (AFAD, 2018). Afet riskiyle karșı karșıya kalan bir 
ülke olarak afet yönetimi konusu gerek ülke genelinde 
gerekse afet riskinin yüksek olduğu bölgelerde önem arz 
etmektedir. Bu çerçevede, yazı öncelikle temel olarak afet 
yönetiminin kavramsal çerçevesine değinecek, ardından 
afet riskinin yüksek olduğu bölgelerden biri olan Doğu 
Marmara Bölgesinde afet yönetimine ilișkin alınabilecek 
önlemlerden bahsedecektir.

Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik 
ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan 
faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, 
teknolojik veya insan kaynaklı olaylar afet olarak 
tanımlanmaktadır (AFAD, 2012). Bașka bir bakıș açısıyla, 
toplumun, yönetimlerin ya da ișletme birimlerinin belirli 
tehlikeler karșısında korunmasız kalarak olağan ișleyiș ve 
üretkenliklerini kaybetmelerine, ya da verim düșüklüğü 
yașamalarına yol açan olaylar (Balamir, 2018). Yerel 
kapasiteyi așarak ulusal veya uluslararası düzeyde dıș 

yardım talebi gerektiren büyük hasara, yıkıma ve insanın acı 
çekmesine neden olan öngörülemeyen ve ani olaylar da afet 
olarak tanımlanmaktadır (CRED, 2009). Afetin kaynağına, oluș 
süresine ya da șekline göre farklı sınıflandırmalar mevcut 
olmakla birlikte, Avrupa Atlantik Afet Müdahale Merkezi 
Yönergesine göre temel olarak doğal, teknolojik ve insan 
kaynaklı olarak sınıflandırılan afete ilișkin alt grupları da içeren 
genel sınıflandırma așağıdaki tablodadır. 

// Hülya BAYRAK
MARKA / Kocaeli Yatırım Destek Ofisi Uzmanı

Afet Yönetimi ve Doğu Marmara 
Bölgesine Yönelik Önlemler

Türü Kaynağı Tanımı Doğal Afet Șekli

Doğal Afet

Jeofiziksel

Meteorolojik

Hidrolojik

İklimsel 

Biyolojik

Endüstriyel

Trafik kazası

Diğer kazalar

Yer kabuğunda kısa sürede meydana gelen olaylar

Atmosfer tabakasında kısa sürede meydana gelen olaylar

Normal su döngüsünde meydana gelen sapma 
ve/veya kuvvetli rüzgârla birlikte büyük su kütlesinin 
tașınması sonucu meydana gelen olaylar

İklim değișikliği sonucu uzun sürede meydana gelen olaylar

Canlı organizmaların mikroplara ve toksin maddelere maruz 
kalmasının neden olduğu olaylar

Kimyasal kazalar, radyasyon, zehirlenme, gaz sızıntısı, patlama vb.

Uçak, tren, karayolu kazası vb.

Nükleer felaket, Yangın, Baraj kazası, Savaș, Terör vb.

Deprem, Volkanik Olaylar, Çığ, Heyelan, Çöküntü vb.

Fırtına, Hortum, Kasırga, Dolu fırtınası vb.

Sel, Tsunami, Kaya düșmesi, Çığ vb.

Așırı sıcaklık, Kıtlık, Kuraklık, Çölleșme, Kontrol 
Edilemeyen Yangın vb.

Salgın, Böcek istilası vb. 

Teknolojik ve 
İnsan Kaynaklı
 Afet

Kaynak: (CRED, 2009)

Tablo 1. Kaynağına Göre Doğal Afetlerin Sınıflandırılması

///////////////////////////////////////////////////////////////////www.marka.org.tr///////////////////////////////////////////////////////////////////

28

M
ak

al
e



Afetin gündelik yașantıyı derinden etkileyen ekonomik, 
sosyal ve fiziksel zararlarını önlemek amacıyla afet 
yönetimi anlayıșı geliștirilmiștir. Afet yönetimi yapısı bir 
ülkenin politikası, toplumsal kültürü, ekonomik gücü ve 
gelișmișlik düzeyi ile yakından ilgilidir. Diğer bir deyișle, 
afet yönetimi aynı zamanda ulusal ve bölgesel 
kalkınmanın meselelerinden biridir. Afet yönetimi, her 
türlü tehlikeye karșı mevcut kaynakları organize ederek 
analiz, planlama, karar alma ve değerlendirme 
süreçlerinin tümünü kapsamaktadır (İSMEP, 2014, s. 
16). Afet yönetimi afet öncesi, sırası ve sonrasında 
alınması gereken önlemler ve yapılması gereken 
çalıșmaları kapsamaktadır. Bu yönüyle afet yönetimi, 
toplumun tüm kurum ve kurulușları ile imkân ve 
kaynaklarının kullanılmasını gerektiren çok yönlü, çok 
disiplinli, çok aktörlü ve dinamik bir yönetim sürecidir 
(Ergünay, 2009).

Geleneksel afet yönetimi, kaderci bir bakıș açısıyla, afet 
sonrası müdahale ve iyileștirme süreçlerini kapsayan 
kriz yönetiminden olușmaktaydı; ancak bu anlayıșla afet 
zararlarının etkin bir șekilde önlenemediği görüldü. 
Sonrasında afet gerçekleșmeden olası riskleri azaltma 
ve afete hazırlık süreçlerini kapsayan risk yönetimi 
gündeme geldi. Risk yönetimi, afet öncesinde 
alınabilecek önlemleri ve sonrasında olușabilecek 
zararların azaltılması yönünde yapılan faaliyetlerden 
olușmaktadır. Bașka bir deyișle, risk yönetimi kriz önleme 
çalıșmalarını kapsamaktadır. Günümüzde afet 
yönetiminde risk ve kriz yönetimini birlikte ele alan 
bütünlükçü bakıș açısı hâkimdir. 

Afet öncesindeki çalıșmaların temelinde de afet riskinin 
belirlenmesi yer almaktadır. Bu kapsamda, öncelikle bir 
yerdeki tehlikenin analiz edilmesi, tehlikeye maruz 
kalabilecek değerlerin (insanlar, sabit yatırımlar vb.) 
belirlenmesi, zarar görebilirlik analizinin (fiziki zarar, yangın, 
önlenen hizmetler vb.) yapılması ve farklı disiplinlerce 
değerlendirilmesi gerekmektedir.

Sonrasında ise, belirlenen risk unsurlarına göre 
olușabilecek zararların azaltılması ve hazırlıklı olmaya 
yönelik farklı ölçeklerde çalıșmalar gerçekleștirilmelidir. 
Afet sonrasında kriz yönetiminde ise arama kurtarma 
çalıșmalarının yürütülmesi, sağlık hizmetleri, öncelikli 
yardımların yerine getirilmesi, uluslararası yardımların 
yerine ulaștırılması, hasar tespiti, hasarların zemin/ havza 
özellikleri ve yapılașma niteliğiyle olan ilișkisinin 
incelenmesi, sonrasında güveli yer seçimi ve inșa süreçleri 
yer almaktadır (Balamir, 2007, s.3). Ayrıca, iyileșme 
sürecinde etkilenen sektörlerin tespiti ve yeniden canlan-
dırılması için çalıșmalar yürütülebilir. Kriz yönetiminde 
toplumun ekonomik, sosyal ve fiziksel açıdan toparlan-
masını sağlamak amacıyla ulusal ve bölgesel fon 
mekanizmaları tasarlanabilir, uluslararası fon kaynaklarının 
kullanımı için yerelin bilinçlendirilmesi ve teșvik edilmesi 
sağlanabilir. 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de afet yönetimi, 1928 
yılında savașın siviller üzerindeki etkilerini azaltmaya 
yönelik sivil savunma hizmetlerinin gelișmesiyle 
bașlamıștır. Ardından, 1939 yılında yașanan Erzincan 
Depremi ve 1940'larda görülen sel baskınları sonrasında 
yașanan afet türlerine göre yasal düzenlemeler 
geliștirilmiștir. 1959 yılında ise, afet türlerinden bağımsız 
olarak afet zararlarının azaltılması için alınacak tedbirler ve 
yapılacak yardımlar tek bir yasa altında toplanmıștır. 17 
Ağustos 1999 depreminin ardından afet yönetimi 
yaklașımı, yara sarma ve iyileștirme politikasından ziyade 
afet zararlarının azaltılması için risk yönetimi yaklașımının 
benimsenmesi gerekliliğine doğru evrilmiștir. Türkiye'de șu 
anda afet yönetiminin tarihsel gelișimi ve dönüșümüne 
bakıldığında afet sonrası kriz yönetimi anlayıșından afet 
öncesi risk yönetimi anlayıșına doğru geçiș evresinde 
olduğu görülmektedir. Ayrıca, dünya genelinde hakim olan 
afetin yerel olduğu bakıșı son dönemde ulusal strateji ve 
politika dokümanlarına yansımıș olup; il, bölge ve 
mikrobölge ölçeğinde afet yönetimine ilișkin çalıșmalar 
yürütülmeye bașlamıștır ( AFAD, 2018, AFAD, 2019; 
Strateji ve Bütçe Bașkanlığı, 2019)

Șekil  1. Bütünleșik Afet Yönetim Döngüsü
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Doğu Marmara Bölgesinde Afet Yönetimine İlișkin 
Önlemler
Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve Yalova illerini kapsayan 
Doğu Marmara Bölgesindeki afet risklerinin bașında 
bölgenin Kuzey Anadolu Fay Hattında yer almasından 
kaynaklı olarak deprem gelmektedir. Bölgenin deprem 
geçmișine bakıldığında 6 ve üzerinde meydana gelen 
depremlerin 1943 yılında Hendek, 1957 yılında Abant, 
1963 yılında Çınarcık, 1967 yılında Adapazarı ve Akyazı 
merkez üslü olduğunu görüyoruz. Son dönemde 1999 
yılında meydana gelen 7,4 șiddetindeki Gölcük ve 7,2 
șiddetindeki Düzce depremleri önemli ölçüde can ve mal 
kayıpları ile sosyal, ekonomik ve çevresel zararlara yol 
açmıștır. 

Sanayinin kalbi olan bölge, TÜPRAȘ gibi büyük 
endüstriyel tesislere ve sanayi alanlarına ev sahipliği 
yapmaktadır. 1999 Gölcük depreminde olduğu gibi 
depremin ardından ya da tesiste meydana gelebilecek 
bir olay sonucu olușacak endüstriyel kazalar mal ve can 
kayıplarına yol açabilir. Dolayısıyla, bölge afet 
yönetiminde dikkate alınması gereken bir diğer afet riski 
endüstriyel kazalardır. Bu anlamda, TÜPRAȘ, örnek bir 
tesis olarak, “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve 
Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğe” (Seveso-II 
Direktifi) uygun olarak bünyesinde gerçekleșebilecek 
riskleri tespit etmiș ve olabilecek kazalara karșı önlem 
almıștır. 

Deprem ve endüstriyel kazaların yanı sıra, son dönemde 
tüm dünyayı etkisi altına alan iklim değișikliği ve buna 
bağlı olarak yașanan așırı hava olayları, kuraklık, orman 
yangınları vb. olayların da afet riski olarak ele alınıp 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, son dönemde 
ortaya çıkan ve bugün hala dünya genelinde yaygın 
olarak etkisi devam eden Yeni Koronavirüs Hastalığı 
(COVID-19) gibi salgın hastalıkların da yerel ölçekte afet 
yönetiminde risk unsuru olarak göz önünde bulundurul-
ması gerekmektedir.  

Bölgede bütünleșik bir afet yönetimi yaklașımı geliștirmek 
için ilk olarak afet öncesinde hazırlık ve risk azaltma 
çalıșmalarının yapılması gerekmektedir. Hazırl ık 
çalıșmaları kapsamında öncelikle bölgede afetle ilgili ve 
sorumlu kurum/ kurulușlar arası eșgüdüm, iș birliği ve 
koordinasyonun sağlanması gereklidir. Bunu sağlamak için 
kamu, özel sektör ve STK'ların bir araya geleceği geniș 
katılımlı organizasyonlar düzenlenebilir ve platformlar 
kurulabilir. 

Hazırlık sürecinde yapılması gereken bir diğer șey, bölgenin 
afet risklerinin analiz edilmesidir. Analiz kapsamında 
bölgenin afet geçmișine ait veriler, mevcut durum, değișen 
çevre koșulları ve yukarıda bahsedildiği gibi son dönemde 
gelișen afet olayları göz önünde bulundurulması 
gerekmektedir. Afet riskinin yüksek olduğu yerlerde mikro 
bölgeleme çalıșması yaparak coğrafi bilgi sistemi tabanlı 
daha detaylı analizler yapılabilir, risk haritaları üretilebilir ve 
olası afet senaryoları geliștirilebilir. Bu çalıșmalar 
yapılırken, farklı kurumlarca hazırlanan verilerin paylașımı 
ile akademinin analiz çalıșmalarına desteği son derece 
önemlidir. Risk analizi çalıșmalarının sonucuna göre 
gerçekleșme olasılığı ve zarar verebilirlik derecesine göre 
öncelikli risk konuları tespit edilmelidir. Ulusal strateji ve 
politika dokümanlarında da değinildiği üzere, bölge 
risklerinin değerlendirilmesinin ardından il ve mikro bölge 
ölçeğinde sakınım planları hazırlanmalıdır. Ayrıca, risk 
analizi sonucu olușturulan sakınım planlarının diğer 
mekânsal planlarla uyumu sağlanmalıdır. 

 Söz konusu sakınım planları hazırlanırken, bölge 
kaynaklarının analiz edilmesi, olası afet senaryolarına 
ilișkin kaynak dağıtım merkezlerinin ve dağıtım kanallarının 
belirlenmesi gereklidir. Bu anlamda, malzeme tedariki 
önceden sağlanmalı ve stok planlaması yapılmalıdır. Afet 
esnasında ve sonrasında iletișim ve yardım hizmetlerinin 
nasıl sağlanacağına ilișkin çözüm önerileri geliștirilmelidir.
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Bölgede farklı afet türlerinin analizine ek olarak, afetten 
etkilenecek diğer alanlarda da sakınım çalıșmalarının 
yapılması gerekmektedir. Özellikle, sanayi alanlarının 
afete dirençli hale getirilmesi için firma yetkililerine ve 
sanayi bölgesi idarelerine eğitimler verilebilir. Söz 
konusu farkındalık eğitimlerine ek olarak ișletme 
düzeyinde risklerinin belirlenmesi ve azaltılması için acil 
durum planlarının hazırlanması teșvik edilebilir. Afet 
sonrası ikinci bir afete yol açabilecek nitelikte ve 
büyüklükteki sanayi alanlarında alarm ve erken uyarı 
sistemleri kurulabilir.

Bölgesel afet yönetimi konusunda faal iyetler 
gerçekleștirilirken, elbette toplumun sürece aktif olarak 
dahil edilmesi ve afete hazırlık için bilinçlendirilmesi 
gerekmektedir. Afete dirençli ve hazırlıklı bir toplumsal 
yapının olușturulması için yaygın olarak bölgedeki afet 

türleri, afet esnasında ve afet sonrasında yapılması 
gerekenlere dair bilinç ve farkındalığı artırmaya yönelik 
eğitimler verilmelidir. Ayrıca, bölge illerinde afet 
yönetiminde yer alan kamu kurum ve kurulușları ile 
STK'ların kurumsal kapasitelerini artırmaya yönelik 
eğitimler aldırılmalıdır. Düzenli zaman aralıklarıyla, bölge 
illerinde ilgili kurumlar gözetiminde tatbikatlar yapılmalıdır. 

Son olarak, gerek afete hazırlık gerekse afet sonrası 
süreçte bölgenin ekonomik, sosyal ve fiziksel altyapısının 
güçlendirilmesi için alternatif kaynaklar olușturulmalıdır. 
Bu anlamada, yapılan risk analizlerine göre bölgesel fon 
mekanizmaları tasarlanabilir. Ayrıca, yerel aktörlerin afetle 
ilgili açık olan ulusal ve uluslararası fon programlarından 
faydalanmalarını sağlamak için iș birliği olanakları 
pekiștirilebilir.
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Yönetim danıșmanlığı, yöneticilere ve organizas-
yonlara, yönetim ve ișletme sorunlarını çözüme 
kavușturarak, yeni fırsatları tespit ederek ve kullanarak, 
öğrenmeyi ve değișiklikleri uygulamayı geliștirerek, 
organizasyonel amaçlarına ve hedeflerine erișmele-
rinde yardım sağlayan bağımsız bir profesyonel 
danıșmanlık hizmetidir (Kubr, 2013).

Danıșmanlık birçok alanda sorunların çözümü için 
bașvurulan bir yardım talebi iken yönetim danıșmanlığı 
ișletmelerin hedef ve amaçlarına ulașmak veya birta-
kım sorunlarına çözümler bulmak için bașvurdukları 
profesyonel bir destektir.

Türk Dil Kurumuna göre kelime anlamı “bir yere gitmek 
için izlenen yol, cihet, istikamet” yön kelimesinden 
türemiș ve “yönetme iși, çekip çevirme, idare” olarak 
tanımlanan yönetim kavramı insanlığın tarihi kadar 
eskiye dayanmaktadır (Eren, 2016).

Günümüz dünyasının gerektirdiği zorluklar ve yenilikler, 
yönetim danıșmanlığını hemen hemen her alanda 
hizmet verebilen bir sektör olarak önümüze çıkmak-
tadır. Bu bağlamda danıșmanın hizmet vereceği alanlar 
genișlemiș ve farklılașarak hızlı bir șekilde değișmiștir. 
Hizmetlerin niteliği, beklentileri, müșterinin ihtiyaç 
duyduğu kapsamda yönetim danıșmanlarının da bu 
duruma ayak uydurması önem arz etmektedir. Covid-
19 salgınının getirdiği zorluklar ve yenilikler yönetim 
danıșmanlığı kavramının yeniden ele alınmasını ve 
danıșmanlığı talep edebilecek kesimlerin eskisinden 
daha fazla bu kavrama odaklanması gerektiğini 
söylemek yanlıș olmayacaktır.
 
Yönetim danıșmanlığı kavramı birçok farklı disiplinleri 
bünyesinde barındırmaktadır. Avrupa Yönetim 
Danıșmanlığı Birlikleri Federasyonu’nun (FEACO) 
2006-2007 raporlarında yönetim danıșmanlığı 

hizmetleri, 4 danıșmanlık türü ve bu türlerin alt bașlıkları 
șeklinde sınıflandırılmıștır. Bu danıșmanlık türlerine ait alt 
alanları ise (Kurt, 2008):

Danıșmanlık; 
Ÿ İș danıșmanlığı (strateji, üretim yönetimi, proje 

yönetimi, değișim yönetimi, insan kaynakları)
Ÿ Bilișim teknolojileri danıșmanlığı,

Geliștirme ve Entegrasyon; 
Ÿ Bazı uygulamalar geliștirme (yazılım hariç), 
Ÿ Uygulamaları yayma ve entegre etme, 

Dıș Kaynak Kullanımı; 
Ÿ Bilișim teknoloji hizmetleri, 
Ÿ Uygulamalı yönetim hizmetleri, 
Ÿ İș süreçleri dıș kaynak kullanımı, 

Diğer Danıșmanlık Hizmetleri; 
Ÿ Yukarıdaki bașlıklarla ilgili olabilecek diğer 

hizmetler (eğitim, yönetici seçme vb.)

// Eren DÜȘGÜN
MARKA / Proje Uygulama Birimi Uzmanı

Covid-19 Sonrası
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Türkiye’de kapsam açısından yönetim danıșmanlığı 
yapan kurumlar incelendiğinde; insan kaynakları 
yönetimi danıșmanlığı, kariyer yönetimi, kurumsal kimlik, 
personel arama, personel seçme, iș sağlığı ve güvenliği, 
iș analizi, iș hukuku ve endüstri ilișkileri, yönetim 
geliștirme, iș gücü planlama, motivasyon, performans 
değerleme, psikolojik ölçümler, ücret ve haklar, eğitim 
yönetimi, yetenek yönetimi, dijitalleșme gibi konular 
üzerinde danıșmanlık hizmeti verdikleri görülmektedir 
(Uğur, Çalıș, & Güner, 2017). 

Yönetim Danıșmanlığının Gelișimi
Yönetim danıșmanlığının kökenlerinin Sanayi Devrimi ile 
bașladığı, modern fabrika ve ișletmelerin kurulması ve 
ilgili kurumsal ve toplumsal dönüșümlerin ortaya 
çıkmasına bağlı olduğu kabul edilmelidir (Kubr, 2013). 
Yönetim danıșmanlığının 1920’lerle II. Dünya Savașı 
arasındaki gelișimine bakıldığında vurgulanabilecek 
temel gelișme, yönetim danıșmanlığının Amerika’dan 
çıkarak İngiltere merkezli olarak Avrupa’da yayılmaya 
bașlamasıdır. Bu gelișme günümüzde dünya üzerinde 
çoğu ülkeyi saran yayılımın bașlangıcı sayılabilir (Kurt, 
2008). 

İkinci Dünya Savașı sonrasında dünya üzerinde yașanan 
hızlı ekonomik ve sosyal kalkınma, teknolojik 
değișimlerle birlikte yönetim danıșmanlığına yönelik 

ihtiyacın artmasına olanak sağlamıștır. Bu aralıkta 
gerçekleșen ve gelișen sektör büyümesi günümüze kadar 
gelen birtakım danıșmanlık firmalarının kurulmasını 
sağlamıștır. İkinci Dünya Savașı ve günümüz dönemi 
arasında gerçekleșen ekonomik ve siyasal etkiler yönetim 
danıșmanlığını doğal olarak etkilemiș ve iktisadi anlamda 
yașanan büyüme ve küçülme olgular ı  yönet im 
danıșmanlığının gelișimini de paralel bir șekle sokmuștur.  

Son yıllarda yönetim danıșmanlığı sektörünün değișen 
teknoloji ve ihtiyaçlarla șekillendiği ve bu durumun 
sektörün kendi içindeki disiplinlerde de kendini 
hissettirdiğini belirtmek anlamlı olacaktır. 2018 yılında 
Avrupa ölçeğinde yönetim danıșmanlığı sektörünün cirosu 
%8,4 büyümüș ve %5,2 istihdam artıșıyla önemli ölçüde 
büyüme grafiği yakalamıștır. 2017 ve 2018 yılları itibariyle 
yönetim danıșmanlığı sektörü teknoloji alanında %13,5 ile 
kayda değer bir büyüme oranı yakalamıș olup insan ve 
değișim yönetimi alanındaki büyüme ise %0,3 ile istikrarlı 
bir düzlemde kalmıștır (Survey of the European 
Management Consultancy, 2019). Teknolojinin getirdiği 
yeniliklere uyum sağlama ve teknolojinin ișletmeler için 
öneminin her gün daha da artmıș olması yönetim 
danıșmanlığının da seyrini bu anlamda etkilemiș 
gözükmektedir. 

Șekil 1: Yönetim Danıșmanlığı Sektörünün ve Alt Kollardaki Hizmetlere Göre Avrupa'daki Ortalama Büyüme Hızı  

Hizmet Verilen Alan
Teknoloji
Finans ve Risk
Operasyon
Satıș ve Pazarlama
Strateji
İK ve Değișim Yönetimi
Ortalama Toplam

2017-2018 Ortalama Büyüme Hızı
% +13,5
% +10,4
% +8,9
% +8,3
% +8,2
% +0,3
% +8,1
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COVID-19 Sonrası KOBİ'ler ve Yönetim Danıșmanlığı
COVID-19 salgını, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
uluslararası önemi haiz bir halk sağlığı sorunu olarak ilan 
edilmesinden sonra salgından etkilenen insan nüfusu 
sayısını artırmaya devam etmektedir. Salgın hem insan 
sağlığını tehdit ederken hem de ekonomik ve sosyal 
açıdan sorunları da beraberinde getirmektedir. Salgının 
yayılma hızının yavașlatılmasına yönelik olarak alınan 
tedbirler ise çalıșanları evden çalıșmaya yöneltmekte, 
ulașım, turizm gibi alanlarda faaliyet gösteren hizmet 
sektöründeki ișletmeleri ile özellikle karmașık tedarik 
zincirine sahip olan üreticileri ciddi anlamda etkilediği, 
tedarik zincirlerini sekteye uğrattığı ve birçok sektörde 
neredeyse üretimi durma noktasına getirdiği 
anlașılmaktadır. 

Küresel ekonominin küçülmesiyle, șüphesiz șirketler 
bütçelerini daraltacak ve bu da danıșmanlık hizmetlerine 
olan talebi azaltacaktır. Müșteriler mevcut projelerini ya 
da yeni yatırımlarını erteleyebilir, kapsamlarını 
daraltabilir veya hepsini birden iptal edebilir. Yönetim 
danıșmanlığı açısından bakıldığında Covid-19'un 
danıșmanlık sektörü için ne kadar büyük bir belirsizlik 
yarattığını söylemek ise henüz zor görünmektedir. 
Consultancy.org tarafından yapılan araștırmaya göre, 
küresel danıșmanlık sektörü 2020'de 30 milyar dolara 
varan gelir kaybı yașayabilir  (consultancy.org, 2020). 

Salgın dolayısıyla birçok kurulușun almıș olduğu tedbirler 
çalıșanlarının sağlığını korumaya yönelik olarak 
gerçekleșmektedir. Ayrıca salgının getirdiği yeni koșullar 
ișletmelerin ve diğer kurulușların da yeni bir takım 
planlamalar ve önlemler almasını da zorunlu kılmaktadır. 
Yașanılan bu süreç ișletmelerin de krizlerle nasıl bașa 
çıkması gerektiğine yönelik yöntemleri ve davranıș 
biçimlerini de ciddi anlamda etkilemektedir. Bu sebeple 
salgının olumsuz etkilerinden kurtulmak veya salgının 
etkilerini azaltmak amacıyla ișletmelerin yönetim 
danıșmanlığı olgusuna odaklanması ve yönetim 
danıșmanlığının salgının getirdiği sorun ve ihtiyaçlar 
bağlamında yeniden ele alınmasını gerektirmektedir.  

Dünya genelinde yașanan ekonomik daralma talebin 
bozulması ve azalmasına yol açmakta ve tedarik zincirinde 
sorunlara yol açmaktadır. Söz konusu sorunlar ișletmelerin 
nakit ve ișletme sermayesini olumsuz anlamda 
etkilemektedir. Salgının ne zaman biteceği konusunda 
yașanan belirsizlik göz önüne alındığında ișletmelerin hem 
karșılașılan mevcut sorunlar hem de yeni paradigmalara 
ayak uydurma konusunda farklı yaklașımlar geliștirmesini 
gerekli kılmaktadır. Covid-19 salgını birçok ișletme için 
ciddi bir tehdit olarak görülmekte ve ișletmelerin 
stratejilerinin yeniden ele alınmasına sebep olmaktadır. 
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Salgının yaratmıș olduğu sorun ve yeni ihtiyaçlar 
ișletmelerin yașamakta olduğu ya da yașayacağı krizleri 
önceden tespit ederek önlemleri alması oldukça fazla 
önem arz etmektedir. Bu noktada tedarik zinciri ve 
operasyonların yeniden değerlendirilmesi, çalıșanların 
salgından etkilenmesini engelleyebilecek ilgili güvenlik 
ve sağlık düzenlemeleri, bilgi güvenliği, finansal açıdan 
nakit akıșları, sermaye ve envanter yönetiminin arz ve 
tedarik bağlamında yeniden ele alınması, ulusal ve 
uluslararası kurum ve kurulușlardan temin edilebilecek 
dıș kaynaklı fonların analiz edilmesi gibi hususlar dikkate 
alınmaya değer önlem ya da tedbir olarak ele alınmalıdır. 
Bu süreçlerin salgın kapsamında yeniden ele alınması 
gerekliliği özellikle yönetim danıșmanlığı gibi tavsiye 
mekanizmalarının önemini ortaya koymaktadır (OECD, 
2020).

Salgın Karșısında KOBİ'ler İçin Strateji Önerileri:
Ülkemiz ekonomisinde yer alan ișletmelerin neredeyse 
tamamını olușturan KOBİ'lerin, salgın döneminin 
getirdiği olumsuzlukları azaltmaya yönelik hayata 
geçirmesi gerekli uygulamalar ise yönetim danıșmanlığı 
sektörü tarafından ișaret edilmektedir:

Ÿ İș gücünün yeni normal düzende çalıșma 
hayatına uyumlaștırılmasına yönelik tedbirler 
geliștirilmelidir.

Ÿ Mali verilerin geçmiș yılların rakamlarıyla 

karșılaștırılması, ișletmenin satıșlarının, kârlarının 
ve nakit akıșının ne kadar etki lendiğinin 
görülmesine olanak sağlayacaktır.

Ÿ İșletme maliyetleri en uygun hale getirilmelidir. 
Bașarılı bir maliyet optimizasyonu, mevcut maliyet 
tabanını toplamak ve bir harcama analizi 
gerçekleștirmekle bașlayacaktır. 

Ÿ Ulusal ve uluslararası dıș kaynaklı finansmana 
erișim önem arz etmektedir. Özellikle salgın 
döneminde ișletmelere sağlanan teșvik, kredi ve 
f on la r  bu  an lamda d ikka te  a l ı nma l ı  ve 
değerlendirilmelidir.

Ÿ Personel in çal ıșma düzeninin ve tedar ik 
süreçlerinin sekteye uğramasını engelleyecek 
teknolojik hizmetlerin ve uygulamaların ișletme 
tarafından kullanılması dijitalleșmeye katkıda 
bulunacak bir avantaj olacaktır. 

Ÿ İșletmelerin değișen tüketici ihtiyaçlarına cevap 
verebilmesi için yeni iș modelleri olușturmalıdır. Bu 
anlamda yenilikçi bir yaklașımla ișletmelerin iç ve 
dıș kaynakları gözden geçirmesi ve fırsatları 
araștırması daha da önemli bir hâl almıștır.

Ÿ Olușturulan yeni iș modelinin izlenmesi ve takip 
edilmesine yönelik kontrol mekanizmalarının 
kurgulanması gerekecektir. 
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PROJE SAHİPLERİ İLE RÖPORTAJLAR

Kendinizi tanıtır mısınız?
Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ve çift 
anadal programı ile İnșaat Mühendisliği Bölümünden 2005 
yılında mezun oldum. Aynı üniversitede biyomekanik 
alanında yüksek lisans yaptım. Daha sonra Uludağ 
Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde polimer 
kompozitler alanından doktora derecesi ile mezun oldum. 
2007-2009 yılları arasında Bozok Üniversitesinde görev 
yaptım ve  2009 yılından beri Yalova Üniversitesinde görev 
yapmaktayım.  Șu an Makine Mühendisliği Bölümünde Dr. 
Öğr. Üyesi olarak çalıșmalarıma devam etmekteyim.

Türkiye'de mesleki eğitimin önündeki engeller ve 
zorluklar konusundaki düșünceleriniz nelerdir?
Mesleki eğitimin önünde birçok engel ve zorluk vardır. Bilim 
ve teknolojinin gelișimine paralel olarak mevcut 
mesleklerde yeni ilerlemeler kaydedilirken,  sürekli yeni 
mesleki alanlar ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan mesleki 
eğitim kurumları dinamik bir yapıda olmalı, bu değișimlere 
ayak uydurabilecek nitelikli elemanlar için bina araç-gereç 
ve eğitim programını sürekli güncellemelidir. Mesleki 
eğitim maliyetlidir ve bu sebeple ihtiyaçların, bölgenin ve 
mesleğin ihtiyacına göre, projeler ve desteklerle temin 
edilmesi gerekmektedir. Böylelikle nitelikli ve mesleki 
yeterliliğe sahip elamanlar yetiștirilerek bölgenin kalifiye 
personel ihtiyacı karșılanabilecektir. Ayrıca sektörle yeterli 
iș birliğinin olmaması gelișimlere ayak uydurmayı 
güçleștirmektedir.

İșgücü piyasalarını da göz önünde bulundurarak, 
projenizin bölgemizdeki mesleki eğitime sağlaya-
cağı katkıyı değerlendirebilir misiniz?
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından ilan 
edilen proje teklif çağrısı üzerine “2018 yılı İmalat 

Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliștirilmesi Mali Destek 
Programı” kapsamında Yalova Üniversitesi tarafından 
hazırlanarak sunulan “Yalova Meslek Yüksekokulu 3D Yazıcı 
Temelli Tasarım ve İmalat Atölye Projesi” isimli proje ile 
gelecekte imalat sanayiinde istihdam edilecek öğrencilerin 
gelișen teknolojik ilerlemelere ve yeni sanayi devrimine 
entegre olabilmeleri amaçlanmaktadır. Kurulan atölye 
içerisinde iș istasyonu bilgisayarlardan olușan bilgisayar 
laboratuvarının yanında, eklemeli imalatın yapılabileceği 3 
boyutlu profesyonel yazıcılar, 3 boyutlu katı modellerin 
bilgisayar ortamına aktarılıp tersine mühendisliğin 
yapılabileceği 3 boyutlu tarayıcı ve mini bir CNC tezgahı 
olacaktır. Atölye içerisinde iș istasyonu bilgisayarlar ve bahsi 
geçen cihazlar ile istenen tasarım, analiz, tersine mühendislik 
gibi birçok alanda eğitim ve sertifika programları 
düzenlenecektir. Böylelikle imalat sanayisinde çalıșacak 
personelin bu alanlarda kalifiye edilmelerine destek 
olunacaktır. 

// Dr. Öğr. Üyesi Mahmut BİNGÖL
Yalova Üniversitesi, Yalova Meslek Yüksek Okulu

Yararlanıcı Kurum Adı: 
Yalova Üniversitesi, Yalova Meslek Yüksek Okulu 

Projenin Adı: 
Yalova Meslek Yüksekokulu 3D Yazıcı Temelli
Tasarım ve İmalat Atölye Projesi

Programın Adı: 
İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin 
Geliștirilmesi Mali Destek Programı
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Ayrıca Yalova Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında ve Yalova 
ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren imalat ve sanayi 
firmalarının iștirakçiliğiyle yürütülen proje ile firmaların 
tasarım, analiz ve mühendislik taleplerinin karșılanması 
planlanmaktadır. Gerçekleștirilen bu ortaklıklar ile mevcut 
imalat sanayiinde ve ileride açılacak organize sanayi 
bölgelerinde faaliyet gösterecek firmalara yüksek katma 
değer sunulması amaçlanmaktadır.

Tüm dünyayla beraber ülkemizi de etkisi altına 
alan Covid-19 ile mücadele kapsamında 
gerçekleștirdiğiniz faaliyetleri anlatabilir misiniz?
Proje atölyesinde Covid-19 ile mücadele sürecinde 
koruyucu maske siperlik ve “video laringoskop cihazı” 
üreti lerek sağlık çalıșanlarına destek verilmeye 
çalıșılmıștır. Ücretsiz olarak temin edilen iki farklı Video 
Laringoskop modelinin 3 boyutlu yazıcı ile iki farklı prototipi 
üretilmiștir.

Ürettiğiniz siperliklerin ve “Video Laringoskop” cihaz 
özellikleri ve kullanım ömürleri konusunda bilgi 
verebilir misiniz?
Koruyucu maske siperlik, sağlık çalıșanlarının hastalarla olan 
temasını engel leyerek hastal ığın bulașma riskini 
azaltmaktadır. Siperlikler özel steril edilebilir malzeme ile 
üretildiği için steril edilerek tekrar kullanılabilmektedir.

Video Laringoskop özellikle solunum sıkıntısı durumlarında, 
solunum yoluna ağız ya da burundan özel bir tüp 
yerleștirilmesi anlamına gelen entübe ișleminin uygulandığı 
hastalara müdahale sırasında yakın teması önlediği için 
sağlık çalıșanları tarafından kullanılmaktadır. Bilgisayar ve 
cep telefonlarına bağlanarak kullanı labi len Video 
Laringoskop cihazı, tekrar steril edilebilmektedir.
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MÜZELER VE SANAT GALERİLERİ

Hayvanlar arasında yaygın olan ve 500'den fazla çeșidi 
bulunan korona virüsünün nadir de olsa hayvandan 
insana geçtiği biliniyordu. Ancak hiç bu denli büyük çaplı 
olmamıștı.  Virüsün form değiștirerek insandan insana 
geçmeye bașlamasıyla dünya üzerindeki pek çok insanın 
belki de adını hiç duymadığı bir hastalık kısa süre 
içerisinde etkisini gösterdi ve tüm dünyaya hızlıca yayıldı. 
Bunun sonucunda 2019 yılının sonunda hayatımıza yeni 
bir terim girdi: COVID-19.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak ilan 
edilen salgın için uluslararası ve ulusal önlemler alındı, 
alınmaya da devam ediliyor. Umuyoruz ki en kısa sürede 
maske takmamıza gerek kalmadan yine eskisi gibi 
sevdiklerimizi görebilir, onlara sarılabilir, onlarla istediğimiz 
yerlere giderek istediğimiz etkinliklere katılabiliriz.

Peki bunları yapamadığımız bu süreçte imkânlar dâhilinde 
neler yapabiliriz? Bu soruya cevap olarak yapabileceğiniz 
etkinlik ve dağarcığınıza yeni bilgiler ekleyebileceğiniz 
önerilerimizi bu yazımızda sizlere sunduk.

Pasaportunuz yok mu ya da vizesi mi bitti? Artık hiç dert 
değil. Amacınız dünyanın çeșitli ülkelerindeki müzeleri ve 
sanat galerilerini gezmekse tek ihtiyacınız internete bağlı 
bir bilgisayar, telefon ya da tablet. Oturduğunuz yerden 
önemli eserleri görmek ve tarihe tanıklık etmek çok 
kolay.

Avrupa'daki birçok ülkenin yanı sıra Rusya hatta 
Amerika'daki müzeler bir tık uzağınızda. Tek yapmanız 
gereken gitmek istediğiniz müzenin veya sanat galerisinin 
adıyla beraber sanal tur (online tour) yazmak. İște sanal 
olarak gezebileceğiniz dünyanın dört bir yanındaki müze ve 
sanat galerilerinden bazıları:

1. Metropolitan Sanat Galerisi (Metropolitan Museum of Art)
2. Ulusal Sanat Galerisi (National Gallery of Art)
3. Salvador Dali Müzesi (The Dali Museum)
4. Rijks Müzesi (Rijksmuseum)
5. (British Museum)
6. Louvre Müzesi (Louvre Museum)

7. Guggenheim Müesi (Guggenheim Museum)
8. Bergama Müzesi (Pergamon Museum)
9. Uffizi Galerisi (Le Gallerie Degli Uffizi)
10. Vatikan Müzesi ve Sistina Șapeli 
    (Vatican Museum and Sistine Chapel)
11. Ermitaj Müzesi (Hermitage Museum)
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Sadece yabancı ülkelerde değil kendi ülkemizde de çok 
güzel müzeler ve tarihi yerler var ve pek çoğu için sanal 
gezi deneyimini yașamak mümkün. Kültür ve Turizm 
Bakanlığının sanalmuze.gov.tr bağlantısı üzerinden 

așağıdaki müzeleri sanal ve ücretsiz olarak ziyaret 
edebilirsiniz. Bu sitede yer almayan müzeler içinse kendi 
sitelerini ziyaret edebilir veya internet arama motorunuza 
müzenin adını yazarak erișebilirsiniz.

1. KOCAELİ
Seka Kağıt Müzesi - TCG Hızırreis (Denizaltı) Müzesi

2. SAKARYA
Sakarya Müzesi

3. DÜZCE
Konuralp Müzesi

4. BOLU
Bolu Müzesi

5. YALOVA
Yalova Müzesi

6. ANKARA
Anadolu Medeniyetleri Müzesi - Etnografya Müzesi
Cumhuriyet Müzesi - Kurtuluș Savașı Müzesi (I. TBMM Müzesi)

7. İSTANBUL
Panorama 1453 Müzesi - Rahmi Koç Müzesi

8. ÇANAKKALE
Truva Müzesi 

9. İZMİR
Efes Müzesi 

10. ANTALYA
Antalya Müzesi

11. ADANA 
Adana Müzesi

12. HATAY
Hatay Arkeoloji Müzesi

13. GAZİANTEP
Gaziantep Arkeoloji Müzesi - Zeugma Müzesi

14. ȘANLIURFA
Göbeklitepe Örenyeri - Șanlıurfa Müzesi

15. ÇORUM
Çorum Müzesi - Boğazköy Müzesi

16. SAMSUN
Gazi Müzesi
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KOCAELİ

 TCG Hızırreis (Denizaltı) MüzesiSeka Kağıt Müzesi

SAKARYA

Konuralp MüzesiSakarya Müzesi

DÜZCE

BOLU

Yalova MüzesiBolu Müzesi

YALOVA
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e-KİTAP, KURS VE DAHA FAZLASI

e-Devlet Kapısı  üzerinden sunulan hizmetler 
kapsamında artık kitaplara ücretsiz erișim olanağı da var. 
e-Devlet'e giriș yaptıktan sonra Kültür ve Turizm 
Bakanlığının sayfasından Bakanlığın yayınladığı ve halk 
kütüphanelerindeki e-kitaplara ulașabilir, “Milli 
Kütüphane”ye üyelik bașvurusunda bulunabilir ya da üye 
olduğunuz kütüphaneyi değiștirebilirsiniz. Görme 
Engelliler Merkezi üyeleri için Konușan Kitaplık hizmeti 
de sunan Milli Kütüphane, internet erișim olanağı 
olmayan ya da kısıtlı olan üyelerin adreslerine sesli 
kitapları DVD'ye yükleyerek ücretsiz olarak gönderiyor.

e-Devlet Kapısı

Pek çok farklı konuda 800 e-kitap, 700 sesli kitap, 
1100'ün üzerinde film ve 1500'e yakın online kurs 
bulabileceğiniz bu platformda birçok podcast'in yanı sıra 
yabancı dil öğrenimine yönelik içerikler de bulabilirsiniz.

Open Culture

İnternet aramaları için hayatımızda önemli bir yer tutan 
Google, internet tabanlı sunduğu hizmetleriyle de bizlere 
pek çok alanda yenilik ve kolaylık getiriyor. “Kitaplar” 
adıyla sunulan bu hizmeti isterseniz internet tarayıcınız 
üzerinden isterseniz de Google Play Kitaplar 
uygulamasını telefonunuza ya da tabletinize indirerek 
kullanmaya bașlayabilirsiniz.

Google e-Kitap 
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DOĞU MARMARA'DA 

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM  

Umut ve İnsan Odaklı Üretim

“Geleceğim Mesleğim”MARKA Faaliyetleri (2020 Birinci Çeyrek) 

Pandemi Döneminde Kocaeli Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları

( Fazilet DURMUŞ - Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü)

(Fatma AVŞAR - MARKA / Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Uzmanı)

(Fehmi Rasim ÇELİK - Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü)

Pandemi Döneminde Bolu’da Eğitim
(Cemil SARICI - Bolu İl Milli Eğitim Müdürü)

Pandemi Döneminde Düzce Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları
(Turan ŞAHİN - Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mesleki Eğitimden Sorumlu Müdür Yardımcısı)

Pandemi Döneminde Yalova Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları
(Mehmet KALKAN - Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Birimi)

Doğu Marmara'da
Mesleki ve Teknik Eğitim Eki
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Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), mesleki ve teknik 
eğitim temasına ilișkin faaliyetlerini bütüncül bir kurguda 
tasarlamıștır. MARKA'nın hedefi, tema kapsamında, bölge 
ölçeğinde tüm ilgili paydașların, görev ve sorumlulukları 
çerçevesinde gerçekleștirdikleri faaliyetlerini, eș güdümlü 
olarak yürütmelerini sağlamak ve bölgede varolan beșeri 
sermayenin bölgenin nitelikli insan kaynağı gereksinimlerini 
karșılayacak araçlar geliștirmektir.

2019 yılı itibariyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, her yıl 
ajansların bölgesel önceliklerine ilișkin faaliyetleri ile birlikte,  
bölgelerindeki paydașlarla koordinasyon sağlayarak ülke 
sathında ölçülebilir etki olușturacak șekilde aynı paydada 
faaliyet üretebilecekleri ortak bir tema belirleme ve buna 
yönelik usul esaslar olușturma yönünde karar almıștır. Bu 
çerçevede Bakanlık tarafından 2019 yılı kalkınma ajansları 
ortak teması “Mesleki ve Teknik Eğitim” olarak 
belirlenmiștir. “#geleceğim mesleğim” mottosuyla MARKA, 
bölge ilgili paydașları ile söz konusu temada faaliyetlerini 
yürütegelmiștir. 

Öte taraftan, kalkınma ajansları bölgelerinde kayda değer 
ilerleme/ etki yaratabilecekleri ve tüm ilgili paydașlara da 

yörünge olacak odak alanlar üzerinden faaliyetlerini 
programlama yaklașımına geçmiștir. Doğu Marmara Bölgesi 
özelinde de MARKA tarafından katılımcı planlama yaklașımı ile, 
2014-2023 Doğu Marmara Bölge Planı ile uyumlu, ölçülebilir 
sonuç ve çıktı hedefleri ortaya koymak üzere orta vadeli program 
olarak Sonuç Odaklı Programlar (SOP) tasarlanmıștır. Bu 
kapsamda Bölge Planı amaçları ile doğrudan ilișkili olarak 
tasarlanan orta vadeli programlardan biri de “Mesleki ve Teknik 
Eğitimin Geliștirilmesi Sonuç Odaklı Programı (SOP)”dır. 

// Fatma AVȘAR 
MARKA / Planlama, Programlama ve Koordinasyon 
Birimi Uzmanı

“Geleceğim Mesleğim”
MARKA Faaliyetleri

TR42 Bölgesinde
iș gücü piyasasının ihtiyacı

olan nitelikli istihdamı
sağlamak üzere mesleki 

ve teknik eğitimde kurumsal
ve fiziksel altyapının

geliștirilmesi

Mesleki ve teknik eğitim
algı ve imajının iyileștirilmesi, Mesleki ve teknik eğitim kurumları

ile üretim ve hizmet sektörleri arasında
etkileșimin arttırılması ve müfredatın

talep odaklı olarak sektör 
iș birliğinde yapılandırılması,

Mesleki ve teknik eğitimde
kurumsal kapasitenin geliștirilmesi,

Mesleki ve teknik eğitim
altyapısının yenilikçi üretim

süreçleriyle uyumlaștırılması

Mesleki ve teknik eğitimin
uluslararasılașmasına

katkı sağlanması

2020 Birinci Çeyrek

Șekil 1: Mesleki ve Teknik Eğitimin 
Geliștirilmesi Sonuç Odaklı 
Program Amaçları
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Sonuç Odaklı Program, Ajansın mesleki ve teknik eğitim 
alanında yaptığı/ yapacağı çalıșmaların genel çerçevesini 
olușturmaktadır. 2020 yılı ilk döneminde de MARKA'nın 
“Mesleki ve Teknik Eğitim” temasına ilișkin faaliyetleri hız 
kesmeden devam etmiștir.

Türkiye'de Mesleki Eğitim ve Öğretim Hareketliliği 
Akreditasyonu İș Birliği & İyi Uygulama Paylașım 
Çalıștayı Gerçekleștirildi
Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve MARKA iș birliğinde, 7-8 
Ocak 2020 tarihlerinde “Türkiye'de  Mesleki Eğitim ve 
Öğretim Hareketliliği Akreditasyonu İș Birliği ve İyi 
Uygulamaların Paylașımı” çalıștayı düzenlenmiștir. Ulusal 
Ajans'ın  katkılarıyla gerçekleștirilen program, ile mesleki ve 
teknik eğitimin etkinliğinde önemli bir eșik kriter olan 
uluslararasılașmanın eğitim kurumları arasında yaygınlaș-
tırılmasına katkı sağlanması hedeflenmiștir. Bu çerçevede, iyi 
uygulama örneği niteliğindeki, Türkiye'de Akreditasyon sahibi 
okullar biraraya getiri lerek, aralarındaki etkileșim 
sağlanmıștır. Çalıștayda sorun analizi yapılarak, üretilen 
çıktılar doğrudan yetkili kurum olan Ulusal Ajans'a iletilmiștir. 
Ayrıca, bölgede proje yazma kabiliyeti/yetkinliği olan okullar 
hem Akreditasyon sahibi kurumlarla hem de Ulusal Ajans ile 
bir araya getirilmiștir. Çalıștaya Türkiye genelinde toplam 
akredite okul sayısının %20'sine sahip olan Kocaeli ilimiz ev 
sahipliği yapmıș olup 160 kiși katılım sağlamıștır. Çalıștay 
sonuç raporu hazırlanmıș ve kamuoyu ile paylașılmıștır.

Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık Bilgilendir-
me Toplantısı Yapıldı
MARKA ve  Ulusal Ajans iș birliğinde "Erasmus+ Mesleki Eğitim 
Stratejik Ortaklık” faaliyetine yönelik bilgilendirme toplantısı 
gerçek leșt i r i lmișt i r. U lusa l  A jans  Meslek i  Eğ i t im 
Koordinatörlüğünün katılımı ve moderasyonu ile 2020 yılı teklif 
çağrısı döneminde proje bașvurusunda bulunmak isteyen 
ve/veya proje hazırlama așamasında olan kurum ve kurulușlara 
destek sağlamak amacıyla 20 Șubat 2020 tarihinde Ajans 
Merkez hizmet binasında  düzenlenen toplantıya,  Bölgedeki İl 
Müdürlükleri, yerel yönetim, üniversite, STK'ları temsilen 47 kiși 
katılım sağlamıștır. Bilgilendirme toplantısına katılım 
sağlayanlara  sertifika takdim edilmiștir.

“Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi” 
Proje Sözleșmesi İmzalandı
Bölgede yer alan ișletmelerin yenilikçi ürün geliștirme 
kapasitesinin artırılması ve nitelikli iș gücü açığının 
kapatılmasını hedefleyen, Ajans Güdümlü Proje Desteği 
Kapsamında hayata geçirilecek olan “Uygulamalı İleri 
Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi” projesi sözleșme töreni 
tarafların katılımı ile 19 Mart 2020 tarihinde Kocaeli Valiliği 
himayelerinde gerçekleștirilmiștir. 

Proje, sanayi ve eğitim kurumları iș birliğinde, mevcut durum ve 
ihtiyaç analizi belirlemenin yanı sıra  nitelikli personel arzının, 
sanayi talepleri doğrultusunda karșılanmasına katkı sunacaktır. 
Projenin bașvuru sahibi İMES OSB olup iștirakçileri, Gebze 
Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Çelik İhracatçıları 
Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Müdürlüğü ve Dilovası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Müdürlüğü'dür. 16 Milyon ₺ toplam bütçesi olan proje 
kapsamında yılda 2.000 kișinin eğitim alacaktır. 
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Merkez'de, 1.900 m²'lik ortak kullanım tesisi olușturulacak, 3 
farklı disiplinde tasarım ve analiz programları, 6 farklı konuda 
kurs programı ve 1 adet üretim ve laboratuvar tesisi yer 
alacaktır. 2021 yılı ikinci yarısında hizmete girmesi planlanan 
Merkez, yalın ve temiz üretim boyutlarında kaynak 
verimliliğinin sağlanması hususunda firmaların nitelikli 
danıșmanlık hizmetlerine erișimini de sağlayacak bir ara yüz 
ișlevi de görecektir.

Ajans destek programları kapsamında bașarılı olan projelerin 
2020 ilk deneminde öne çıkan faaliyetleri de așağıda 
belirtilmiștir:

Ÿ 2019 yılı Meslek MDP kapsamında desteklenen Fatih 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin “Otomotiv 
Endüstrisinde Yenilikçi Kalite-Kontrol ve Test Sistemleri” 
proje bașlangıcı gerçekleștirilmiștir (15 Ocak 2020).

Ÿ 2019 yılı Meslek MDP kapsamında desteklenen, Arifiye 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin "İmalat Sanayisine 
Yönelik Endüstriyel Robotik Kol, Mikrodenetleyici ve 
PLC Atölyesinin Kurulması" projesi tanıtım toplantısı 
gerçekleștirilmiștir (23 Ocak 2020).

Ÿ 2019 Fizibilite Desteği kapsamında Kocaeli Büyükșehir 
Belediyesi'nin yararlanıcı olduğu “Uzmanlaștırılmıș 
(Uygulamalı) Mesleki Eğitim Kampüsü (UMEK)” projesi 
kapsamında "İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim" konulu 
çalıștay gerçekleștirilmiștir (21 Ocak 2020).

Ÿ MARKA koordinatörlüğünde, Erasmus+ KA102 Mesleki 
Eğitim Öğrenici Ve Personel Hareketliliği çağrısına, 
"Kocaeli Mesleki ve Teknik Eğitim Gelișim Programı" 
proje bașvurusu Kocaeli İl MEM ve 6 MTAL ve 1 MEM'in 
dahli ile konsorsiyum olarak bașvuru yapılmıștır (Șubat 
2020).

Ÿ 2019 yılı Meslek MDP kapsamında desteklenen, KOÜ 
Nuh Çimento MYO'nun bașvuru sahibi olduğu, 
“Yenilenebilir Enerji Sektörü Alanında Nitelikli İșgücü 
Geliștirme ve Koordinasyon Projesi”nde proje 
iștirakçileri ile müfredat planlama ve laboratuvar 
gereksinimlerine ilișkin süreç yürütülmüștür (Șubat 
2020).

Ÿ MARKASEM kapsamında, Kocaeli Büyükșehir Belediyesi 

Meslek Edindirme Kursu (KOMEK) bünyesindeki usta 
öğreticilere yönelik “Robotik Kodlama Eğitici Eğitimi” 
düzenlenmiștir. 25 usta öğretici katılım sağlamıștır (27 
Ocak- 5 Șubat 2020).

Ÿ Teknik Destek Programı kapsamında “Uygulamalı 
Erasmus+ KA2 ve KA3 Eğitimi” Bölge il lerinde 
düzenlenmiștir. Eğitimlere mesleki ve teknik eğitim kurum 
ve kurulușlarından 169 temsilci katılım sağlamıștır.

Ÿ 2018 yılı Meslek MDP kapsamında desteklenen, İzmit 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bașvuru sahibi olduğu 
"Akıllı Fabrikalar ve Esnek Üretim Otomasyon Sistemleri 
Ekosistemi Destekleme Projesi - Vetpro 4.0" projesi 
kapanıș toplantısı yapılmıștır (18 Șubat 2020).

Ÿ 2019 yılı Meslek MDP kapsamında desteklenen Gebze Özel 
Eğitim Meslek Okulunun "Üretimin Özel Lokomotifleri" 
projesinin açıșı gerçekleștirilmiștir (19 Șubat 2020).

Ÿ 2019 Sosyal Gelișmeye Destekleme Programı kapsamında 
bașarılı bulunan, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 
bașvuru sahibi olduğu “Mesleki Yașam ve İnovatif Çözüm 
Merkezi” proje destek sözleșmesi imzalanmıștır. Proje 
toplam bütçesi 1.576.839,96 ₺ olup Ajans desteği 
1.200.000,00 ₺ 'dir (27 Șubat 2020).

Ÿ 2019 Teknik Destek kapsamında bașarılı bulunan “Gebze 
Güzeller Organize Sanayi Bölgesi”nin bașvuru sahibi olduğu 
“OSB İçerisindeki Ara Eleman İhtiyacının Karșılanması 
İçin Gerekli Fizibilite Çalıșması” proje sözleșmesi 
imzalanmıștır (7 Șubat 2020).

Ÿ 2018 yılı Meslek MDP kapsamında desteklenen Sapanca 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bașvuru sahibi olduğu 
"Endüstri 4,0 Uyumlu Kaynak Simülatörlü Kaynakçı 
Eğitimi Ve Otomasyon Robot Kaynak Operatörlüğü 
Eğitimi" projesi bașarı ile tamamlanmıștır (6 Mart 2020).

Ÿ 2019 yılı Meslek MDP kapsamında desteklenen İzzet Baysal 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bașvuru sahibi olduğu 
"Endüstri 4.0 İçin Mesleki Eğitimin Geliștirilmesi" proje 
açıșı gerçekleștirilmiștir (5 Mart 2020).
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Meslekî ve teknik eğitim, bireysel ve toplumsal açıdan ekono-
miye doğrudan etki etmesi nedeniyle sosyal ve ekonomik 
yönden ülkenin gelișimini sağlayacak potansiyele sahiptir. 
Meslekî ve teknik eğitimin temel amacının ülkenin ve bireyin 
istihdam açısından beklentilerini uyumlu hale getirmek 
olduğu bilinciyle, Kocaeli'mizde öğrencilerimizi iyi birer 
vatandaș olarak yetiștirmek, esnek bir yapı içinde ilgi ve 
yetenekleri doğrultusunda ortak bir genel kültür vererek onları 
bir üst öğrenime ve iș hayatına hazırlamaya çalıșmaktayız. Bu 
doğrultuda mesleki eğitimi, hedeflerimizin en önüne koyduk 
ve meslek okullarımızı hem insan kaynağı hem de makine / 
ekipman açısından güçlendirmek için çalıșmaktayız.

Tüm dünya ile beraber ülkemizi de son derece güçlü bir 
șekilde etkileyen COVID-19 Pandemi döneminde Kocaeli'de 
güçlendirilmiș mesleki eğitimin, bu mücadeledeki ana 
aktörlerden biri olarak ortaya çıktığına șahit oluyoruz. Mesleki 
ve teknik eğitim kurumlarımız, üretim ve uyum potansiyel-
lerini kullanarak toplumun salgın günlerindeki taleplerini 
karșılamada çok büyük bir katkı sağlamıștır. Ülkemizde 
yașanan COVID-19 Pandemisi karșısında Kocaeli'deki 
meslek liselerinin etkin rol oynadıklarını görüyoruz.

Koronavirüs ile mücadele günlerinde mesleki eğitimdeki 
üretim kapasitesi harekete geçirildi. Bu kapsamda 
dezenfektandan maske üretimine, yüz koruyucu siperden tek 
kullanımlık önlük ve tuluma kadar çok çeșitli ürünleri üreten 
mesleki ve teknik Anadolu liseleri, bu sürecin merkezleri 
oldular. 30'dan fazla okulumuzda koruyucu ekipman ve sağlık 
malzemeleri üretimine destek olmak üzere çalıșmalar yapıldı. 
Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu, Fevziye Tezcan, 
Gölcük Volkan Tantürk, Derince Çınarlı, İzmit Nuh Çimento, 
Gölcük AKV, PAGEV, Kartepe ve İzmit Mesleki Anadolu Teknik 
Liselerinde Pandemi sürecinde önemli üretim yapan 
kurumlarımızdan oldular. 16 Mart'ta okulların tatil edilmesini 
takip eden süreç içerisinde Pandeminin ilk șokunu üzerinden 
atan kurumlarımız Bakanlığımızın sağladığı destekle beraber 
ilk anda ihtiyaç duyulan maske, siperlik ve dezenfektan 
üretimine bașladılar. Pandeminin ilk bașladığı günden bu 
yana meslek liselerimizde 1.943.040 Adet Maske, 12.038 
Adet Siperli Maske, 2.364 Adet Tulum, 7.482 Adet Önlük, 
7.766 Adet Sedye Örtüsü, 889 Adet Bone, 218,75 Ton 

Dezenfektan, 13,46 Ton El Dezenfektanı, 2,4 Ton Kolonya 
üretildi ve Kocaeli'deki tüm kamu kurumlarına ürettikleri bu 
ürünleri ücretsiz ulaștırıldılar.

Fedakâr öğretmenleriz, geçmiște olduğu gibi bugün de zor 
koșullarda toplumun taleplerine öncelik vermektedirler. 
Öğretmenlerimizin pek çoğu, kaymakamlıklar bünyesinde 
olușturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarında zor șartlarda görev 
alarak ihtiyacı olan vatandașlarımıza Pandemi sürecince sürekli 
yardım eli uzatmaktadırlar. Olușturulan merkezlerde veri analizi 
için sürekli bilgi güncellemekte, Filyasyon ekipleriyle gece 
gündüz demeden çalıșarak Pandeminin yayılmasını engellemek 
adına yoğun çaba göstermektedirler.

// Fehmi Rasim ÇELİK 
Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü

Pandemi Döneminde 

Kocaeli Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları
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09:00 – 09:30  Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Açılış Konuşmaları

09:30 – 10:30   Kurum Tanıtımları (Tüm Kurumlar; Okul Tanıtım Bilgilerini, Diğer Proje 
Çalışmalarını, İstatistiklerini, Mevcut Ağlarını, İyi Uygulama Örneklerini ve 
Stratejik Planlarını Sunacaklar)

10:30 – 11:00   Kahve Molası

11:00 – 12:00   Kurum Tanıtımları (Okul Tanıtım Bilgileri, Diğer Proje Çalışmaları, 
İstatistikler, Mevcut Ağlar, İyi Uygulama Örnekleri ve Stratejik Planlar 
Sunacaklar)

12:00 – 12:30   Sunum: Avrupa'da Akreditasyon Belgesi Durumu ve İyi Örnekler

12:30 – 13:45   Öğle Yemeği

13:45 – 14:45   Çalıştay 1: Muhasebeleştirme Uygulamaları

14:45 – 15:30  Hareketliliklerde Ecvet Kullanımı ve Vetexpress Portalı Tanıtımı

15:30 – 16:00   Kahve Molası

16:00 – 17:30   Çalıştay 2: Hareketliliklerde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri

09:30 – 10:15   Çalıştay Sonuç Raporunun UA Yetkilileri İle Paylaşılması

10:15 – 10:30   Sunu: Ulusal Ajansa Öneri ve Taleplerin Sunulması (Kocaeli MEM)

10:30 – 11:00   Kahve Molası

11:00 – 12:00   Sunu: Uygulamaya Yönelik Öneri ve İstekler (Ulusal Ajans)

12:00 – 13:30   Öğle Yemeği

13:30 – 16:00   Sunum: Erasmus+ Ka1 ve Ka2 İçin Etkili Başvuru Önerileri (Ulusal Ajans)

EK-1: ÇALIŞTAY PROGRAMI

Mesleki Eğitim ve Öğretim Hareketliliği Akreditasyon 
Sahibi Okullar Arası İş Birliği ve

İyi Uygulamaların Paylaşımı Çalıştay Programı

1. GÜN

2. GÜN

Medikal cihaz üretimi için de ülkemizde 21 mesleki ve teknik 
anadolu lisesine AR-GE merkezleri kurulmak üzere çalıșma 
bașlatıldı. Bunlardan birisi de Kocaeli'de bulunan Çelik 
İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki Anadolu Teknik 
Lisesi'dir. Kısa zaman içerisinde sanayi ile imzaladıkları 
protokoller çerçevesinde araștırma ve geliștirme faaliyetleri-
ne bașlanacaktır. Bununla beraber İzmit Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, ARGE ekibinin çalıșmalarıyla Tașınabilir 
Mekanik Solunum Cihazı (Ventilatör) prototipi ve Ultraviyole 
ıșıkla ortamı dezenfekte eden otonom robot geliștirmeyi 
bașararak bu konuda ismini hak eden bir diğer kurumu-
muzdur.

Normal zamanlarda ürettiğimiz ürünleri herkesin görebilmesi 
ve dileyenlerin ilgili kurumla iletișime geçerek satın alabilmesi 
için olușturulan elektronik ürün kataloğu tüm vatandașlarımız 
http://mtedose.meb.gov.tr/ adresinden ulașabilirler.

Mesleki eğitimin gelișmesi ve güçlenmesi adına devletimizin 
de pek çok desteği bulunmaktadır. Meslek liselerimizde 
okuyan öğrencilerimizi iș kazaları ve meslek hastalıklarına 
karșı sigortalamaktayız, İșveren tarafından çıraklara ve 
meslek lisesi öğrencilerine, asgari ücretin en az yüzde 30'u 
tutarında ücret ödenmektedir. Maddi imkanları yetersiz olan 
öğrenciler isterlerse yatılılık imkanlarından ve İlköğretim ve 
Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına (İOKBS) girerek, 
sınav sonucuna göre burs imkanlarından faydalanabilmek-
tedir. Kurum/kurulușlarla yapılan iș birliği protokolleri 

kapsamında, bașarılı ve maddi imkanları yetersiz olan 
öğrencilere özel burs desteği de sağlanmaktadır. Askerlik 
ișlemlerinde lise ve dengi okullardan mezun olanlara 3 yıl 
erteleme hakkı verilirken mesleki ve teknik lise mezunlarına 
mevcut 3 yıla ilave 3 yıl daha erteleme hakkı verilmiștir. KOSGEB 
ile yapılan protokol kapsamında kendi iș yerini açan mesleki 
eğitim mezunlarına, KOSGEB tarafından 50 bin TL hibe ve 100 
bin TL faizsiz kredi verilmektedir. Meslek lisesi mezunlarına, 
mezuniyetleri sırasında iș yeri açma belgesi verilmektedir. 
Mezunlarımız bu belge ile kendi iș yerlerini açabilmektedir. 
Kocaeli gibi bir sanayi ve ticaret kenti meslek liselerine verilen 
bu önem ve ilgiyle daha da kalkınacaktır.

Otomasyon ve yapay zekâ teknolojileri artık hayatın tüm alanına 
yayılıyor. Üretim ve hizmet sektörlerinde de yaygın șekilde 
kullanılmaya bașlandı. Teknoloji çok hızlı değișiyor. Kısa 
sürelerde yașanan dönüșümler iș piyasasında mesleki beceri 
setlerinde dinamik dönüșümleri beraberinde getiriyor. Yeni 
durumlara adaptasyonu güçlendiren akademik ve genel 
becerilere daha fazla ağırlık vererek mesleki eğitimi 
güçlendirmeliyiz. Pandeminin bize öğrettiği en önemli șey 
mesleki liselerinin bu ülkede zor zamanlara en kolay adapte 
olabilen kurumlardan birisi olduğudur. Bu doğrultuda, değișen 
dünyaya adapte olabilmek için içimizde bulunan bu gücü, 
piyasanın yüksek devinim hızıyla birleștirerek, yeni dünyanın 
sınırlarını zorlamak için kullanmalıyız. Teknolojiyi ve bilgiyi temel 
alan yeni içerik ve alanlarımızla Türkiye'nin sürekli ileri gitmesi 
için çalıșacağız. 
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İnsan ruhunu kullanan, insana yeniden șekil veren ve onun 
algı dünyasından bașlayarak, düșünce ve hareket 
kabiliyetlerini yeniden șekillendiren teknoloji, bildiğimiz 
ve/veya bildiğimizi sandığımız bazı yașam gerçekliklerini 
siliyor, yok ediyor ve yerine kendi dilini, gitmek istediği rotasını 
ve diktasını koyuyor...

Tam bu noktada, teknolojinin insanları her geçen gün biraz 
daha "hiç"leștirdiğini, değiștirdiğini düșünmek mümkün… 

Farklı etkenlerle ve özellikle teknolojik gelișmelerle hızla 
değișen bir dünya ve bu değișimlerin getirisi bilinmeyen 
talepleri olan bir gelecek var elimizde…

Geleceğin dünyasına dair bu öngörü belli ölçüde ürkütücü 
elbette. 

Değișen dünyada insana dair değerlerin muhafaza edildiği 
ülkemize özgü umut ve insan odaklı üretimin halen varlığı, 
mekanik ve ruhsuz teknolojinin üretkenliği karșısında bizlerin 
belki de tek tesellisi…

Evren 14 milyar yașında ve dünyada milyarlarca insan yașıyor. 
Bir sabah uyanıp hayatın tüm șartlarını değișmiș olarak 
bulmak mümkündü ve hepimizin malumu olan mevcut 
gelișmeler ile bu gerçeklești. Bir hastalık virüsü ile yașamımız 
birdenbire değiști.

Tüm dünya ve ülkemiz olağanüstü bir süreçten geçiyor. 
Șahitlik ettiğimiz bu süreçte insanların bütün “halleriyle” nasıl 
davrandığı, nasıl sorumluluk aldığı, olayları ve olguları nasıl 
algıladığı ve yönettiği ise sonraki yașamın nasıl kurulacağının 
ve sürdürüleceğinin zeminini olușturuyor. Tam bu noktada 
yașanan bu olağanüstü sürecin yașamın tüm alanlarına nasıl 
etki edeceğinin öngörülmesi ve bu öngörünün gerekli 
planlamaların yapılmasında rehber alınmasına ihtiyaç 
duyuluyor. Bu bağlamda  “içinde bulunduğumuz zaman” 
insana dair temel yașam becerilerinin yol gösterici olduğu 
zamanlar olarak ayrı bir önem kazanıyor. Bir yandan merkezi 
ve yerel yönetimlerin almıș oldukları tedbirleri uygularken 
diğer yandan da bu tedbirler sınırlılığında kalmak üzere 
toplumun tüm fertlerinin çözümcül süreçler olușturmalarını 
gerekli kılmaktadır.

Olağanüstü durumlarda doğru liderlikle yürütülen süreçler 
birliktelikleri güçlendirir ve pratik çözümlere çabuk ulașılmasını 
sağlar. Tarihimiz birlik  ve beraberlik içinde her türlü güçlüğün 
üstesinden geldiğimiz örneklerle dolu.

Salgın sürecinde meslek liselerimizin halk sağlığı için acil 
hazırlık ve müdahale çalıșmaları bağlamında gerekli standartları 
karșılayacak maske, bone, gözlük, eldiven, yüz siperi, koruyucu 
üniforma, dezenfektan vb. kișisel koruyucu ekipmanların 
üretilmesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda kullanıma sunulması 
konusunda gösterdikleri olağanüstü çaba ve üretkenlik tarihteki 
gurur tablomuz olarak yerini almıștır. 

// Fazilet DURMUȘ
Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü

Umut ve İnsan Odaklı Üretim
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Koronavirüs salgını sebebiyle tıbbi malzeme ve dezenfektan 
ihtiyacının orta çıkmasıyla ilimizdeki meslek liseleri ilimize ve 
ülkemize katkı sağlamak amacıyla maske ve dezenfektan 
üretimi için hızla organize olarak üretime bașladılar. Bu 
sürecin en önemli özelliği ise milli kültürümüzden yola 
çıkılarak imece usulü emek birliğiyle yürütülmüș olmasıdır. 
Teknolojinin çözümsüz kaldığı bir noktada meslek liselerimiz 
umut ve insan odaklı üretimle tüm dünyaya örnek olacak bir 
çalıșmaya imza atmıșlardır. Hammadde temininden insan 
gücünün verimlilikle kullanılmasına kadar iș birliği içinde 
yürütülen üretim süreci ile 'Meslek Lisesi, Memleket 
Meselesi' derken, bunun sadece slogandan ibaret 
olmadığının ortaya çıktığı görülmüștür. Bu okullarımız 
koronavirüs mücadelesinde hızlı bir reaksiyon göstererek 

maske, dezenfektan ürünleri, hijyenik malzemeler ve diğer 
alanlarda üretim için devreye girdiler. Üretime yetișmiș eleman 
kazandırmak için verdikleri mücadeleyi bugünlerde 
koronavirüse karșı gösteren meslek liselerimiz, farklı 
branșlardaki öğretmenlerle öğrencileri bir araya getirerek 
dezenfektan istasyonu üretimine bașlamıșlardır. Koronavirüs 
salgını sürecinin ilk günlerinden itibaren ihtiyaç duyulan maske, 
dezenfektan, koruyucu önlük vb. tıbbi malzeme üretimiyle adeta 
destan yazan meslek liselerimiz birer fabrika gibi çalıșarak 
sürecin kahramanlarından olmușlardır.

'Gün umutlarımızı ve insan gücümüzü üretim kaynağımız olarak 
değerlendirme günüdür' diyerek çıktığımız üretim yolculuğunda 
emeği geçenlere minnettarız.
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Hazırlayan: Muttalip PEKER
MARKA - Sakarya Yatırım Destek Ofisi Uzmanı

Ayaklı el dezenfektanı standı yapan okullarımız:
Ÿ Adapazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 

Ÿ İMKB Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 

Ÿ Geyve Sinanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 

Ÿ Hendek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 

Ÿ Karasu Șehit Hasan Keleș Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.
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Koronavirüs salgını Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp kısa 
sürede tüm dünyayı etkisi altına aldı. Mart ayı itibariyle 
ülkemizde de yansımaları ortaya çıkan salgınla mücadeleye 
hızlı ve etkin bir șekilde bașlandı. Bilim Kurulu tarafından 
alınan birçok tedbir arasında okulların geçici bir süre eğitime 
uzaktan devam etmesi kararı da vardı.

Tüm alanlarda salgın sürecinin ortaya çıkardığı ihtiyaçların 
karșılanmasına yönelik devletimizin aldığı hızlı ve etkin 
çözümlere, milletimizin ve özellikle eğitim kurumlarımızın 
çalıșmaları da eșlik etti. Yüz koruyucu siperlikten maskeye, 
dezenfektan ürünlerinden solunum cihazı aparatına 
(laringoskop), tulumdan gözlüğe kadar gerçekleștirdiği 
üretimlerle süreçte aktif görev alan kurumlarımızın acil 
ihtiyaçlarının karșılanmasının yanı sıra onlara moral desteği 
de sağlamıș oldu.

Salgın sürecinin hemen bașında ilimizdeki meslek liselerimiz 
öncelikli olmak üzere bilim sanat merkezimiz, yaygın eğitim 
kurumlarımız ve diğer okullarımız da etkin rol aldı. Bu 
kurumlarımızda özellikle yüz siperliği, maske ve tulum 
üretiminde hızlı hareket edilerek sağlık ve güvenlik 
çalıșanlarımızın acil ihtiyaçlarına yönelik üretimler 
gerçekleștirildi.

Ülke genelinde meslek liselerimizin süreç içerisinde üstendiği 
misyon, Osmanlı'nın son dönemlerinden bașlayan, bugün de 
güncelliğini koruyan bu okullarımıza dair tartıșmaların ve 
algının belki de ilk defa bu kadar olumlu bir yöne evrilmesine, 
haklı bir gurur vesilesi olarak da #karagündostumesleklisesi 
hashtag'inde karșılık bulmasına vesile oldu. Okullarımız, 
çalıșmalarıyla bir taraftan kara gün dostu olduklarını ortaya 
koyarken diğer taraftan güncel akademik çalıșmalara da alt 
yapı sağladı. Ayrıca yaptıkları üretimlerle ihracat yapar hale 
gelmiș olmaları da yine bu sürecin ortaya çıkardığı olumlu 
sonuçlar arasında zikredilebilir.

Diğer taraftan salgın sürecinde Milli Eğitim Bakanlığımızın ve 
müdürlüğümüzün organizasyonuyla gerçekleștirilen uzaktan 
eğitim çalıșmaları da hem bireysel hem de kurumsal olarak 
çok ciddi bir tecrübe birikimi olușturdu. Bu tecrübeyle birlikte 

üretimin eșgüdüm içerisinde ve zenginleștirilerek sürdürülmesi, 
tekrar yașamayı asla arzu etmediğimiz benzer bir durumla karșı 
karșıya kalınması halinde bizlere daha etkin, hızlı ve verimli bir 
mücadele imkânı sunacaktır. Bilgiyi, bilimi, teknolojiyi ve 
süreçlerin zorunlu hale getirdiği materyalleri tüketen değil üretip 
bașkalarının da istifadesine sunabilen milletler yarının 
dünyasında daha fazla söz söyleme imkanına kavușacaktır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve bağlı ajanslarımızın da 
șimdiye kadar vermiș olduğu desteği bölgesel bazda 
planlayarak, o bölgedeki her ilin farklı bir alan ve üretimde öne 
çıkacağı bir eșgüdümle kurumlara öncülük etmesi, ülkemizin 
salgın öncesi ve salgın döneminde elde ettiği kazanımların ve 
hareket kabiliyetinin gelișerek daha da kalıcı hale gelmesine 
katkı sağlayacaktır.

Bu vesile ile salgın sürecinde büyük bir özveriyle hizmet veren 
sağlık çalıșanlarımıza, güvenlik güçlerimize ve eğitim 
camiamızdan katkı sağlayanlara minnet ve șükranlarımı 
sunuyorum.

// Cemil SARICI
Bolu İl Milli Eğitim Müdürü

Pandemi Döneminde 
Bolu’da Eğitim

Se
rb

es
t K

ür
sü

Hazırlayan: Ali DİZMAN
MARKA - Bolu Yatırım Destek Ofisi Uzmanı

www.marka.org.tr //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

51



www.marka.org.tr //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ülkelerin iktisadi ve sosyal kalkınmasında önemli rol 
oynayan meslekî ve teknik eğitimde, bireylere ilgi, 
yetenek ve mizaçları doğrultusunda mesleğin 
gerektirdiği bilgi, beceri, tutum, tavır ve meslek ahlakını 
kazandırmak son derece stratejiktir. Meslekî ve teknik 
eğitimde sektörün iș gücü ihtiyacına cevap verebilecek 
niteliğe sahip, gelișen teknolojiye uyum sağlayabilen, 
paydașların planlama ve karar alma süreçlerine etkin 
katıldığı bir yapının kurulması amaçlanmaktadır.

2023 hedefleri ile uyumlu bir sistem olușturulması için, 
akademik ders yoğunluğunun azaltıldığı, meslekî ders 
içeriklerinin güncellendiği, öğretmenlerin iș bașında 
eğitim olanaklarının artırıldığı, altyapı ve donanımının 
hızla değișen ve gelișen teknolojiyle uyumlu hale 
getirildiği, mezunlarına istihdamda öncelik sağlayan ve 
farklı ücret politikalarının uygulandığı, sektörün 
süreçlerde daha fazla yer aldığı, ulusal ve uluslararası 
düzeyde sektörel iș birliği protokolleri ve iyi uygulama 
modeli olabilecek projelerin hayata geçirildiği bütünleșik 
bir yapının kurulması planlanmaktadır. 

İș gücü piyasasının taleplerine göre dönüștürülüp 
dinamik bir yapı kazanan mesleki eğitim ve öğretim, 
COVID-19 pandemisine karșı katkısını farklı bir șekilde 
ortaya çıkarmıștır. Kısa bir süre içinde, meslek liseleri 
temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinden maske 
üretimine, tek kullanımlık önlüklerden ve tulumlardan 
yüz koruma kalkanlarına kadar çok çeșitli ürünlerin seri 
üretimine bașlamıștır. 

Pandeminin ilk șokunun üstesinden gelmek ve toplumda 
daha fazla panik olușmasını önlemek için gereken 
ürünleri hızlı üretim ve ürünlere erișim kolaylığını 
sağlamak amacıyla Düzce'de bulunan mesleki ve teknik 

okullarımızda da salgının bașından bu yana en çok ihtiyaç 
duyulan malzemeler olan siperlik maske ve cerrahi maske 
üretimi yapılmıștır. 

Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Borsa 
İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mevlana 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Cumayeri Çok 
Programlı Anadolu Lisesi 3 boyutlu yazıcılar ile COVID-19 
salgını mücadelesi kapsamında, dezenfekte edilerek uzun 
süre kullanabilen 7700 adet siperlikli imalatı yapmıștır.

// Turan ȘAHİN
Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mesleki Eğitimden 
Sorumlu Müdür Yardımcısı

Pandemi Döneminde 

Düzce Mesleki ve 
Teknik Eğitim Kurumları
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Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Borsa 
İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mevlana 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Cumayeri Çok 
Programlı Anadolu Lisesi 3 boyutlu yazıcılar ile COVID-
19 salgını mücadelesi kapsamında, dezenfekte edilerek 
uzun süre kullanabilen  siperlik imalatı 7700 adet
yapmıștır. Ortak çalıșılarak imal edilen maskeler bedelsiz 
olarak il içi ve il dıșında bulunan sağlık kurulușlarına 
teslim edilmiștir. Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı, İl Nüfus 
Müdürlüğü, Aile, Çalıșma ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, 
İl Sağlık Müdürlüğü, Vefa Sosyal Destek Ekipleri ve 
Huzurevi çalıșanları gibi birçok kurum ve çalıșana 
ulaștırılmıștır.

Cerrahi maske ihtiyacını karșılamak için ise Zübeyde 
Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Düzce Mesleki 
Eğitim Merkezi ile Akçakoca Nene Hatun Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi bugüne kadar 26.000 civarı cerrahi 
maske üretimi gerçekleștirilmiș olup üretim halen devam 
etmektedir. Üretilen maskeler Akçakoca Kaymakamlığı, 
Akçakoca'da bulunan fabrikalar, İlçe Jandarma 
Komutanlığı, İȘKUR, Kızılay, Düzce Esnaf Sanatkârlar 
Odaları Birliği'ne bağlı firmalara ve sağlık çalıșanlarına 
ücretsiz olarak teslim edilmiștir.

COVID-19 pandemi döneminde Türkiye'de güçlendirilmiș 
mesleki eğitim, bu mücadeledeki ana aktörlerden biri 
olarak ortaya çıkmıștır. Mesleki ve teknik eğitim kurumları 
üretim ve uyum potansiyellerinden yararlanarak 
toplumun salgın günlerindeki taleplerini karșılamada çok 

büyük bir katkı sağlamıștır. Ülkemizde yașanan COVID-19 
pandemisi karșısında Türkiye'deki meslek liselerinin 
güçlerini birleștirdiğini ve ülkenin bu mücadelesinde etkin 
rol oynadıklarını görmekteyiz.

COVID-19 sürecinde sergiledikleri performansla 
Türkiye'nin acil ihtiyaçlarının acil çözüm noktalarından biri 
haline gelen meslek okulları dönüșümle yeni döneme 
hazırlanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 
eğitim-öğretim yılından itibaren mesleki eğitimde 
paradigma değișimi gerçekleștirerek akademik ve genel 
becerilere daha fazla ağırlık verecek, eğitim verilen alan 
ve dallarda ciddi bir sadeleșmeye gidilecektir. 55 alan ve 
203 dalda eğitim veren meslek liseleri yeni dönemde 47 
alan ve 109 dalda eğitim sunacaktır. Öğrenciler dijital 
becerilerde sertifika programları ile desteklenecektir. 
Meslekler arasında değișime izin verecek ve iș piyasasına 
adaptasyonu artıracak yeni bir mesleki eğitim konsepti 
hayata geçirilmesi beklenmektedir.
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Meslek liseleri Türk Milli Eğitimi'nin amaçları doğrultusunda, 
ilköğretimi bitiren öğrencilerin devam edebileceği 4 yıllık 
eğitim sonunda meslek kazandıran, ülke ekonomisine katkı 
sağlayacak ara eleman yetiștiren orta öğretim kurumlarıdır. 
Bu okulların diğer liselerden farkı, öğrencileri mesleki 
becerileri üzerine geliștirerek ișletmelerin teknik ve kalifiye 
eleman desteğini sağlamaktır. Meslek liselerinin genel 
amaçları, iș yerlerinin çeșitli alanlarda ihtiyaç duyduğu ara 
elemanları yetiștirmektir. Mesleki eğitim Avrupa ve Türkiye'de 
vasıflı eleman yetiștirmede en büyük rolü oynamaktadır.

Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak merkezde bulunan 
mesleki ve teknik liselerimiz fabrika gibi ișlev görmüș ve 
temizlik maddelerine yönelik üretim yapmıșlardır. Covid-19 
salgınına yönelik olarak öncelikli olarak siperlik, cerrahi yüz 
maskesi ve dezenfektan üretimi gerçekleștirilmiștir. Covid-19 
salgınında el hijyeninin öneminden dolayı sıvı sabun ve el 
temizleyici üretimi ile yüzey temizleyici ve sıvı deterjan üretimi 
de yapılmıștır.

Üretim becerisi, yüksek notları gösteren bir diplomadan daha 
fazlasıdır. Hem bilișsel hem de devinimsel beceriyi gerektiren 
bir yetiyi gerektirmektedir. Salgın döneminde toplumun bu 
yargıyı anlaması ile meslek ve teknik liselerinin rolüne ilișkin 
olarak bu okullara yönelik talebin artacağı düșünülmektedir. 
Ülkemizin birçok ilinde temizlik maddelerine ek olarak önlük, 
tulum ve solunum cihazı üretimi de yapılmıștır. Meslek ve 
teknik liselerinin üretimdeki rolüne uygun olarak teknolojinin 
gelișmesi böylece üretilen ürün çeșidinin artacağı 
düșünülmektedir. Öğrencilerin çalıșma ortamları sağlık 
yönünden iyileștirilecektir. Covid-19 salgını döneminde 
üretim gerçekleștiren atölyelerde farklı madde üretimi 
dönemin ihtiyacına uygun olarak desteklenebilecektir. Bu 
atölyelerde kolonya üretimi, tek kullanımlık ürünlerin üretimi 
sağlanabilmektedir.

Covid-19 salgını meslek ve teknik liselerinin üretimdeki önemini 
arttırmıștır. Bu sebeple öğretim programının yenilenmesi ve 
geliștirilmesi gerekmektedir. Bu programlar teorik eğitimde 
dijital olarak öğrenmeye müsait olmalıdır. Bireysel öğrenmeye 
uygun olarak bilgisayar temelli öğrenme programları öğrenciler 
için daha uygun olacaktır. Öğrencinin üretim hevesi ve yetisi 
okulun atölyelerinde sağlanmalıdır. Öğrenciler sınıf ortamlarını 
sorularına cevap arayacakları bir ortam olarak kullanmalıdır. 
Okullarda alt yapı iyileștirilmeli toplumun ihtiyaçlarına cevap 
verecek düzeyde üretim atölyelerinin çeșitliği artmalıdır. Meslek 
liselerinin geçmiș dönemlerde bakanlığımızın șura kararlarına 
göre almıș olduğu değerler çerçevesinde yapmıș olduğu 
yatırımlar çerçevesinde bu okulların içinin doldurulması 
gerekiyor. Öğrencilerin bu okullara yönlendirilmesi için veli 
eğitimleri ve kamu spotlarının olușturulması da bu kapsamda 
ele alınabilir. Üretim temelli meslek ve teknik liselerinin 
yaygınlașması yükseköğretim programları ile uyumlu șekilde 
düzenlenmesi ve öğretmen alımında da ayrıntılı düzenlemeler 
yapılması mühendislik becerisi olan kișilerin seçilmesi 
gerekmektedir.

// Mehmet KALKAN
Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Strateji Geliștirme Birimi

Pandemi Döneminde 

Yalova Mesleki ve 
Teknik Eğitim Kurumları
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ı

Hazırlayan: Naciye Benginur UYGUN
MARKA - Yalova Yatırım Destek Ofisi Uzmanı
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Yedigöller Milli Parkı

Batı Karadeniz Bölgesi’nde Bolu’nun 42 km. kuzeyinde Zonguldak’ın güneyinde yer alan Milli Parka 
Ankara–İstanbul karayolunun 152. km’sindeki Yeniçağa ve 190. km’sindeki Bolu’dan kuzeye ayrılan yollarla 
ulașılır. Kıșın Bolu–Yedigöller güzergâhı (karla) kapalı olduğundan ulașım, Yeniçağa–Mengen–Yazıcık veya 
Devrek- Yazıcık üzerinden yapılır.

1642 hektar büyüklüğündeki Yedigöller Havzası, 1965 yılında milli park olarak korumaya alınmıștır. Havza 
kayan kütlelerin vadilerin önlerini kapatması sonucu olușan, yüzeysel ve yeraltı akıșlarıyla birbirine bağlı, 
kuzeyden güneye 1500 m. mesafede sıralanmıș 7 gölden olușmuștur. Milli park içindeki “Köyyeri” mevkiinde 
yeni Bizans dönemine ait bulunan kalıntılardan, eski dönemlerde bölgenin bir yerleșim yeri olduğu 
anlașılmaktadır.

Bolu



Hazırlayan: Fatma AVȘAR
MARKA - Planlama, Programlama ve 
Koordinasyon Birimi Uzmanı



GSYİH 2020 yılının

birinci çeyreğinde bir

önceki yılın aynı

çeyreğine göre  %4,5
azalmıștır.

Ulusal Gelișmeler

Kaynak: TÜİK, Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, I. Çeyrek: Ocak-Mart  2020

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYİH, 2020 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre  
%16,2 1 trilyon 71 milyar 98artarak , milyon ₺ oldu. 
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TR22
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TR

TR21

TR41

TR31

TR51

TR42

TR10

GSYİH

2018’de TR42 Doğu 

Marmara Bölgesi 

13.012 $ kiși bașına 

GSYİH değeri ile 

26 düzey 2 bölgesi 

arasında  sıradadır. 2. 

İl Sırası İl 2018 ($)

1 Kocaeli 16.791

2 İstanbul 16.264

3 Ankara 12.764

7 Yalova 11.001

11 Bolu 9.852

17 Sakarya 9.225

24 Düzce 8.098

İl Bazlı Kişi Başına GSYİH

Düzey 2 Bazlı Kişi Başına GSYİH ($)

1%

54%
45%

KOCAELİ

6%

47%
47%

SAKARYA

7%

41%
52%

DÜZCE

11%

34%55%

BOLU

3%

53%
44%

Y ALOV A

6%

33%
61%

TÜRKİYE

3%

51%
46%

TR42

Kaynak: TÜİK, İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2018. 

Sektörlere Göre GSYİH
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Tüketici Fiyat Endeksi (Haziran’20; %)

Tüketici Fiyat
Endeksi aylık %1,13;

yıllık artmıştır.%12,62 

Alkollü içecek ve 
tütün; %22,41

Konut; 14,95

Çeşitli Mal ve 
Hizmetler; % 19,80

Eğitim; %11,63

Sağlık; 13,85

Kaynak: TÜİK, TÜFE

Yıllık Artış
59

9,22
10,13

11,87

11,72
10,90

9,79

10,68
11,20 11,90

12,98 11,92

10,35 10,26

10,23 10,85

12,15
15,39

15,85

17,90

24,52
25,24

21,62
20,3020,35 19,67 19,71

19,50 18,71

15,72 16,65

15,01

9,26

8,55
10,56

11,84

12,15
12,37

11,86

10,94 11,39
12,62

0

4

8

12

16

20

24

28

%

2017 2018 2019 2020

Gıda ve Alkolsüz 
İçecekler; %12,93



Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Haziran’20; %)

Yurt İçi Üretici Fiyat 
Endeksi aylık %0,69; yıllık  

yıllık artmıştır.%6,17 

Kaynak: TÜİK, Yİ-ÜFE

Yıllık Artış
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Nisan 2020’de 

ișsizlik oranı bir önceki 

yılın aynı ayına göre 

0,2 puan azalarak 

%12,8 seviyesinde 

gerçekleșmiștir.

İşsizlik (Nisan’20; %)

Ÿ İşgücü 2020 yılı Nisan ayında 29 milyon 388 bin kişi, işgücüne katılım oranı ise 
%47,2 olarak gerçekleşti (Nisan’19: %52,9)

Ÿ İstihdam edilenlerin sayısı 25 milyon 614 bin kişi, istihdam oranı ise oldu. %41,1 
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Ödemeler Dengesi (Mayıs’20)

Cari işlemler hesabı 2020 Mayıs ayında açık vermiştir. Dış 3.764 milyon $  
ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2.389 milyon $ artarak 2.734 
milyon $’a ulaşması ve aynı dönem 2.907 milyon $ net fazla veren hizmetler 
dengesinde bu ay 33 milyon $ net açık gerçekleşmesi etkili olmuştur.

Kaynak: TCMB, Ödemeler Dengesi İstatistikleri; *Revize
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Kapasite Kullanım Oranı (Haziran’20)

Ana Metal Sanayii

Kimyasalların ve Kimyasal
Ürünlerin İmalatı

Kauçuk ve Plastik Ürünleri
İmalatı

Motorlu Kara Taşıtı, Treyler
(Römork) Ve Yarı Treyler

(Yarı Römork) İmalatı

Başka Yerde
Sınıflandırılmamış Makine

ve Ekipman İmalatı

Deri ve İlgili Ürünler İmalatı

İmalat sanayi kapasite

kullanım oranı, 2019 yılı 

Haziran ayında %77,1 

iken 2020 yılı aynı 

ayında %66,0 

(11,1 puan düșüș)

seviyesinde gerçekleșmiștir.

Kaynak: TCMB, Reel Sektör İstatistikleri
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Dış Ticaret –İhracat (Mayıs 2020)

16 Milyar 855 Milyon

9 Milyar 967 Milyon

İhracat İthalat
%74,5

Karşılama Oranı

%90,9

Kaynak: TÜİK; Dış Ticaret İstatistikleri

En Fazla İhracat Yapılan Ülkeler (milyon $)
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%40,9

919
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882

ABD

603

Irak



Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri, Genel Ticaret Sistemi verileri referans alınmıştır.

En Fazla İhracat Yapılan Ülkeler (milyon $)

Dış Ticaret –İhracat (Ocak- Mayıs 2020)

76 Milyar 729 Milyon

61 Milyar 586 Milyon

İhracat İthalat
%88,1

Karşılama Oranı

%74,6
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%19,74
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En Fazla İhracat Yapılan Ülkeler (milyon $)

Dış Ticaret –İthalat (Mayıs 2020)

Kaynak: TÜİK; Dış Ticaret İstatistikleri
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2020 2019

18 Milyar 542 Milyon

13 Milyar 387 Milyon

Milyar $

1.863

ÇHC

1.231

Almanya

1.172

Rusya 
Federasyonu

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Milyar $

%-27,8



Dış Ticaret –İthalat (Ocak-Mayıs 2020)

87 Milyar 087 Milyon

82 Milyar 591 Milyon

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri, Genel Ticaret Sistemi verileri referans alınmıştır.
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Bölgesel Gelișmeler
İhracat (Gümrüklere Göre)

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri

68

Gümrük ver�ler�ne göre, N�san’20 ayında bölgem�z 1,547 m�lyar $ �hracat tutarı 
�le Türk�ye toplam �hracatının %16,39’unu gerçekleşt�rm�şt�r. Ocak-Mayıs’20 
dönem�nde �se bu oran %11,73 �le son dönemler�n en düşük sev�yes�nded�r.



Bölgesel Gelișmeler
İhracat, Mayıs 2020

2020 yılı Mayıs ayında 9,96 milyar $ olan Türkiye toplam ihracatının ’sı (653 milyon $)  %6,6
Doğu Marmara Bölgesi’nden gerçekleşmiştir.

İhracat, Ocak-Mayıs 2020

2020 yılı ilk beş ayında 61,585 milyar $ olan Türkiye toplam ihracatının ’i (4,97 milyar $)  %8,1
Doğu Marmara Bölgesi’nden gerçekleşmiştir. 

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri, Genel Ticaret Sistemi verileri referans alınmıştır.
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Kaynak: TOBB Kurulan Kapanan Şirket İstatistikleri

Kurulan Kapanan Şirket İstatistikleri (Ocak-Mayıs)

70

TÜFE (Haziran’20)

Kaynak: TÜİK, TÜFE 

TR42 Doğu Marmara

Bölgesi endeks 477,13 
değeri ile 26

düzey 2 Bölgesi 
arasında 

sıradadır.13. 



Yatırım Teşvik İstatistikleri, 2019

Kaynak: Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü; Erişim Tarihi: 05..06.2020

Yatırım Teşvik İstatistikleri, Ocak-Mayıs 2020
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İSTATİSTİKLERLE DOĞU MARMARA YAYINLARIYATIRIMCI REHBERLERİ

Doğu Marmara Bölgesi Yatırımcı Rehberi - 2019

Doğu Marmara Bölgesi Yatırımcı Rehberi - 2017

Doğu Marmara Bölgesi Yatırımcı Rehberi - 2016

Bilișim Vadisi Tanıtım Kataloğu - 2015

Doğu Marmara Bölgesi Yatırımcı Rehberi - 2014

Kocaeli Yatırımcı Rehberi Türkçe - 2014 

Kocaeli Tanıtım Kitapçığı İngilizce - 2014

Sakarya Tanıtım Kitapçığı Türkçe - 2014

Sakarya Tanıtım Kitapçığı İngilizce - 2014

Düzce Tanıtım Kitapçığı Türkçe - 2014

Düzce Tanıtım Kitapçığı İngilizce - 2014

Bolu Tanıtım Kitapçığı Türkçe - 2014

Bolu Tanıtım Kitapçığı İngilizce - 2014

Bolu Tanıtım Kitapçığı Arapça - 2014

Yalova Tanıtım Kitapçığı Türkçe - 2014

Yalova Tanıtım Kitapçığı İngilizce - 2014

Yalova Tanıtım Kitapçığı Arapça - 2014

Doğu Marmara Bölgesel Kalkınma Göstergeleri - 2018

Doğu Marmara Bölgesel Kalkınma Göstergeleri - 2017

Doğu Marmara Bölgesel Kalkınma Göstergeleri - 2016

Doğu Marmara Bölgesel Kalkınma Göstergeleri - 2015

Doğu Marmara Bölgesel Kalkınma Göstergeleri - 2014

Doğu Marmara Bölgesel Kalkınma Göstergeleri - 2013

İstatistikler Doğu Marmara - 2013

İstatistikler Kocaeli - 2013

İstatistikler Sakarya - 2013

İstatistikler Düzce - 2013

İstatistikler Bolu - 2013

İstatistikler Yalova - 2013

İstatistikler Kocaeli - 2010

İstatistikler Sakarya - 2010

İstatistikler Düzce - 2010

İstatistikler Bolu - 2010

İstatistikler Yalova - 2010



TURİZM YAYINLARI

Bolu Tanıtım Kataloğu Türkçe - 2019

Bolu Tanıtım Kataloğu İngilizce - 2019 

Bolu Tanıtım Kataloğu Arapça - 2019

Seyahat Rehberi: 4 Mevsim Turizm Türkçe - 2018

Seyahat Rehberi: 4 Mevsim Turizm İngilizce - 2018

Seyahat Rehberi: 4 Mevsim Turizm Arapça - 2018

Turizm Yatırımcı Kataloğu Türkçe - 2018

Turizm Yatırımcı Kataloğu İngilizce - 2018

Turizm Yatırımcı Kataloğu Arapça - 2018

İpekyolu Turizm Kataloğu

İpekyolu Turistik Harita

Doğu Marmara Turizm Yatırımcı Kataloğu Türkçe - 2014

Doğu Marmara Turizm Yatırımcı Kataloğu İngilizce - 2014

Doğu Marmara Turizm Yatırımcı Kataloğu Arapça - 2014

Doğu Marmara Turizm Yatırımcı Kataloğu Rusça - 2014

Doğu Marmara Turizm Raporu - 2014

Fotoğraflarla Doğu Marmara - 2014

4 Mevsim Doğu Marmara Türkçe - 2014

4 Mevsim Doğu Marmara  İngilizce - 2014

4 Mevsim Doğu Marmara  Arapça - 2014

4 Mevsim Doğu Marmara  Rusça - 2014

DESTEK PROGRAMLARINDA BAȘARILI OLAN PROJELER

Proje Veri Tabanı 2019

Proje Veri Tabanı 2017

2012 Yılı Mali Destek Programı Projeleri

2012 Yılı Teknik Destek Programı Projeleri

2012 Yılı Doğrudan Faliyet Desteği Projeleri

2011 Yılı Mali Destek Programı Projeleri

2011 Yılı Teknik Destek Programı Projeleri

2011 Yılı Doğrudan Faliyet Desteği Projeleri



Diğer yayınlarımızı incelemek
için așağıdaki adresimizi

ziyaret edebilirsiniz!

SEKTÖR VE ARAȘTIRMA RAPORLARI

Doğu Marmara Bilișim Vadisi Sektör Raporu - 2019

Doğu Marmara Kimya Sektör Raporu - 2019

Doğu Marmara TR42 Bölgesi Sosyal Yatırım, Proje ve Araștırmaların Değerlendirilmesi - 2019

Girișimci Çocuk Atölyesi Etkinlik Raporu - 2018

2011 Yılı KOBİ’lerin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı Değerlendirme Raporu - 2017

Doğu Marmara Makine ve Teçhizat Sektor Raporu - 2016

Doğu Marmara Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Raporu - 2016

2010 Yılı KOBİ’lerin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı Değerlendirme Raporu - 2016

Doğu Marmara Bölgesi Gemi İnșa Sanayi Sektör Raporu - 2015

Doğu Marmara 2014-2018 Bölgesel Yenilik Stratejisi - 2014

Doğu Marmara Süsbitkileri Sektör Raporu - 2014

Doğu Marmara Mikro Bölgeleme Raporu - 2014

Ayaș-Sapanca İpekyolu Turizm Koridoru Final Raporu ve 2014-2016 Eylem Planı - 2014

Doğu Marmara Bölgesi Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi Sektör Raporu - 2014

Doğu Marmara Bölgesi Plastik ve Kauçuk Sektör Raporu - 2014

Kadın ve Çocuk Konferansı Bildiri Kitabı - 2014 

Kocaeli Atık Envanteri 2013

İpekyolu Turizm Koridoru`nda Yeni Fikirler, Turizmde Yeni Fırsatlar Çalıștayı Raporu - 2012



Abant
Mudurnu’nun 18 km. kuzeydoğusunda 1328 metre yükseklikte yer alan Abant 
Tabiat Parkı, 127 ha.lık göl yüzeyiyle birlikte toplam 1196,5 ha. alana sahiptir. Abant 
Gölü Abant Dağları üzerinde olușan doğal bir göldür. Tabiat Parkı florasına dahil 84 
familyaya ait 332 cins, 66 tür, 147 alt tür, ve 69 varyete, toplam 672 takson ve 150 
liken türü kaydı vardır. Bu taksonlardan 51’i endemiktir. Fauna bakımından da zengin 
olan bölgede endemik bir tür olan ve dünyada șimdiye kadar bașka bir yerde kaydı 
bulunmayan “küçük taraklı semender” bilinmektedir. 

Bolu
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