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Değerli takipçilerimiz merhaba, 
 
Öncelikle yaşamış olduğumuz bu pandemi sürecinde, en başta tüm takipçilerimize sağlıklı 
günler dileriz. Yaklaşık beş altı aydan bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 
pandemisi, yepyeni bir süreci yaşamamıza neden oldu. Bu süreç, normal yaşamımızın 
ötesinde gelişen yeni alışkanlıkları da beraberinde getirdi. Kısa çalışma programları, 
evde çalışma, online toplantılar vb. gibi yeni rutinleri önümüze koydu. Dileriz bu evreyi 
en kısa zamanda atlatır, normal yaşama bir an evvel dönüş yaparak çalışmalarımıza 
devam ederiz. 
 
Bu dönemde özellikle bölgemiz iş dünyası başta olmak üzere, toplumun tüm kesimleri 
gerekli hassasiyeti göstererek, açıklanan kurallara uymaya büyük bir gayret gösterdi. Bu 
doğrultuda gerekli tedbirleri alarak üretimlerini sürdüren büyük sanayi kuruluşları ile 
KOBİ’ler başta olmak üzere tüm üreticiler, bölge ve ülkemiz ekonominse katkılarını 
sürdürmeye devam etti. 
 
Biz de KOBİGÜNDEM Dergisi olarak bu süreci yakından takip ederek, sahadaki çalış-
malarımızı sınırlı bir şekilde sürdürmeye çalıştık. Geldiğimiz aşamada, Mart-Haziran 
sayımızla bölgemiz iş dünyası ve KOBİ’lerle olan iş birlikteliğimizi devam ettiriyoruz. 
 
Bölgemizde faaliyet yürüten işletmelerin katkılarıyla hazırladığımız yeni sayımızla yine 
sizlerleyiz. Birbirinden değerli olan bu işletmeler içerisinde Adana’da üretip, dünya 
ülkelerine ihracat yapan sanayicilerimizin olması gurur kaynağımız olmaya devam ediyor. 
Yeni sayımızda sektöründe yarım asra dayanan öz geçmişleriyle çalışmalarını yürüten iş-
letmelerin faaliyetlerini göreceksiniz. 
 
Özet olarak belirtirsek, Adana’da yatay tahıl kurutma tesisleri üretimi yapan Metçağ 
Makine, “POLEKS DRY” markasıyla milyon dolarlık projelere imzasını atıyor. Firma, 
yurt içi pazarın yanı sıra Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yaklaşık 30 ülkeye ihracat 
gerçekleştiriyor. 2020 yılının ilk çeyreğinde Irak, Suriye, Makedonya, Türkmenistan ve 
Rusya ile yaptığı yeni bağlantılarla 2019 yılının cirosunu geride bırakan POLEKS DRY, 
üretimini yaptığı tahıl kurutma tesisleriyle ulusal ve uluslararası bir marka yaratarak 
tarım sektöründeki başarısını ortaya koyuyor. 
 
Diğer yandan, merkezi Adana’da bulunan Mega Çukurova Kargo LTD., kargo ve lojistik 
sektöründe yarım asra dayanan öz geçmişiyle 48. yılını geride bırakarak sektörde emin 
adımlarla büyümesini sürdürüyor. Adana Karataş yolu üzerinde, kargo ve lojistik merkezi 
bulunan Mega Çukurova Kargo, Türkiye geneli yapılanmasıyla birlikte acente sayısını 40 
civarına ulaştırdı. Bunun yanı sıra, İstanbul aktarma merkezleriyle birlikte Türkiye’nin 7 
coğrafi bölgesinde kesintisiz faaliyet gösteren işletme, sektörde kalitesini ortaya koyuyor. 
 
Ayrıca bu sayımızda yer alan RESUL Rezistans, Adana Yeni Sanayi Sitesi’ndeki işletmesinde 
rezistans üretimi gerçekleştiriyor. 2011 yılından bu yana sektörde faaliyet yürüten işletme, 

Türkiye geneli pek çok sektöre hitap ediyor. RESUL 
Rezistans olarak çeşitli seçeneklerde rezistans üretimi 
yapan işletme; Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan, 
Azerbaycan, Mısır, Tunus, Libya, Irak, Suriye, İran 
ve Bulgaristan’a da ihracat gerçekleştiri-
yor. 
 
Bu önemli faaliyetlerin detaylarını ve yaşa-
nılan süreçle ilgili öne çıkan gelişmeleri, 
hazırlamış olduğumuz yeni sayımızda 
sizlerle buluşturuyoruz. Siz değerli ta-
kipçilerimizle yeniden bir araya gelmek 
bize moral ve güç veriyor. Pandemi sü-
recini kurallara uyarak en az zararla at-
latmak ve bir sonraki sayımızda daha 
sağlıklı ve daha olumlu gelişmelerle ye-
niden buluşmak umuduyla işlerinizde ko-
laylıklar ve başarılar dileriz.

İmtiyaz Sahibi 
ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:  

Hayati ÇETİNKAYA 
+90 532 736 26 94 

 
İstanbul Temsilcisi: 

Zeki Gökhan ÖNER 
+90 532 522 66 86 
info@kobiajans.net  
Antalya Temsilcisi: 

Ertuğrul ÇETİNKAYA 
+90 538 346 54 22 

tugrulcet@hotmail.com  
Görsel Tasarım: 

Mustafa MORKOYUN 
+90 546 483 20 87 

child_play@windowslive.com  
Yayın Danışma Kurulu: 

Gökhan YOLDAŞ - Feydaş Makine Ltd. Şti. 
Mehmet YILMAZ - YIL-KİM Kimya Ltd. Şti. 

Cemal NURHAKLI - GÜR-SU Plastik Ltd. Şti. 
Çağlar POLAT - Metçağ Makine Ltd. Şti. 

Ali Fethi APAYDIN - Apaydın Rezistans Ltd. Şti.  
Hukuk Danışmanı: 
Gamze APAYDIN 

+90 542 210 71 38  
Mali Müşavir: 
Musa YILMAZ 

+90 (322) 457 71 49

KOBİGÜNDEM 
REKLAMCILIK VE YAYINCILIK HİZMETLERİ  

Yavuzlar Mah. 4070 Sok. No: 16 
AKSANTAŞ TOKİ KONUTLARI  

FG-7A Kat: 5  D: 11 
Yüreğir / Adana  

www.kobigundem.com 
kobigundem@kobigundem.com 

+90 532 736 26 94  
Baskı: 

Eren Ofset 
+90 532 778 99 87  

Renk Ayrımı: 
REPROPARK 

+90 322 458 47 00  
Dağıtım: 

Sera Dağıtım Ltd. Şti. 
+90 (322) 458 55 56 
www.seradagitim.com  

Kobigündem Reklamcılık ve Yayıncılık kuruluşu olan  
Kobigündem Dergisi, basın meslek ilkelerine uymaya söz  

vermiştir. Gazetemiz ve eklerinde yayımlanan yazı, haber ve  
fotoğrafların her türlü telif hakkı Kobigündem Reklamcılık  
ve Yayıncılık’a aittir. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. 

 
Baskı Tarihi: 01.06.2020 

 
Yaygın, süreli yayın.

A Y L I K  İ Ş  D Ü N Y A S I  D E R G İ S İ

KOBİGÜNDEM  
REKLAMCILIK VE YAYINCILIK HİZMETLERİ

Y I L :  1 1     S A Y I :  5 9  
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Hayati  
Çetinkaya
 
Kobigündem Dergisi 
İmtiyaz Sahibi

h a y a t i . c e t i n k a y a @ k o b i g u n d e m . c o m
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Çiftçiler Günü’nde 
üreticiye 600 bin  
çilek fidesi dağıtıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi Pozan-
tı’da üreticiyi desteklemeye devam 
ediyor. 2019 yılında 1 milyon adet çi-

lek fidesi dağıtan Adana Büyükşehir Beledi-
yesi, üreticiye 600 bin çilek fidesi daha ulaş-
tırdı. 2020 yılı içinde dağıtılan çilek fidesi sa-
yısının 1 milyonu aşması hedefleniyor. Pozan-
tı’nın 12 köyünde tarım yapan 90 üreticiye 
çilek fidesi desteği verildi. Üreticiye ayrıca or-
ganik gübre desteği de sağlanıyor. 

Aşçıbekirli Köyü’nde düzenlenen çilek da-
ğıtım etkinliği Adana Büyükşehir Belediye 
Başkanı Zeydan Karalar, Pozantı Belediye 
Başkanı Mustafa Çay, CHP Pozantı İlçe Baş-
kanı Şenol Eroğlu, belediye meclis üyeleri, 
muhtarlar, bürokratlar, üreticiler ve Pozantılı-
lar katıldı. 

 
KORONAVİRÜS GÜNLERİNDE  
HER KESİME DESTEK 
Geçtiğimiz haftalarda olağanüstü topla-

nan Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, 
her kesime dokunacak ciddi kararlar alındı-
ğından söz eden Başkan Zeydan Karalar, “Ko-
ronavirüsten dolayı hijyen önemli olduğu için 
su kullanımı artmıştı ve biz de meclisi nisanda 

toplamamız halinde üç ay yüzde 30’ar, daha 
sonra toplarsak 2 ay yüzde 50’şer su indirimi 
yapacağımıza dair söz vermiştik. Elbette bu-
nun için meclisimizin kararı gerekiyordu. 
Meclisimizde vatandaşımızın en çok su kul-
landığı aylar olan mayıs, haziran ve temmuz 
için yüzde 35’er olmak üzere su fiyatında in-
dirim yaptık. Suya daha önce yaptığımız indi-
rimin üzerine eklenen bir indirim oldu bu. 30 
bin metrekarenin altında ekim yapan çiftçi-
mize de dönüm başına destek kararı çıktı 
meclisten. 12 bin 700 çiftçimiz bu destekten 
yararlanacak” diye konuştu. 

 
ÇİFTÇİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN 
Belediyenin ekonomik durumu iyi olma-

masına rağmen, çilek üretiminin bölge halkı 
için önemine binaen, çilek üreticisine desteği 
sürdürme kararı aldıklarını açıklayan Başkan 
Zeydan Karalar, şöyle devam etti: “Geçen yıl 
çilek üretimi iyi sonuç verdi. Çileğin kilosu 6-7 
liraya satıldı. Ben herkesten daha çok mutlu 
oldum. Özellikle kadınlarımızın ekmesi, üret-
mesi, hasat alması ve para kazanması, emin 
olun beni herkesten çok mutlu ediyor. Bu 
kardeşiniz Adana halkının mutluluğu için ca-
nını da feda etmeye hazırdır. Şimdi Alpu, Aş-
çıbekirli, Dağdibi, Fındıklı, Gökbez, Hamidiye, 
Kamışlı, Karakışlakçı, Ömerli, Yağlıtaş, Yeni-
konacık ve Yukarıbelemedik köylerinde 600 
bin fide dağıtacağız. Eylül ayında, toplam 1 
milyonu geçecek şekilde yeniden çilek fidesi 
dağıtacağız. Çiftçinin elinden tutmamız gere-
kiyor, köylünün elinden tutmamız gerekiyor. 
Bu günler de geçecek inşallah. Bugün Çiftçiler 
Günü. Çiftçilerimizin gününü kutluyorum.” 

 
19 MAYIS VE RAMAZAN  
BAYRAMI KUTLAMASI 
Konuşmasında vatandaşların 19 Mayıs 

Gençlik ve Spor Bayramı ile Ramazan Bayra-
mı’nı da kutlayan Karalar, Adana’nın düşman 
işgalinden kurtulmasında Pozantı halkının 
üstlendiği önemli rolden bahsetti. Pozantı 
Belediye Başkanı Mustafa Çay da çilek fidesi 
dağıtımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir, ekonomik 
zorluklara rağmen çiftçiye ve 

toplumun her kesimine destek 
vermeyi sürdürüyor, zor 

günlerde yokluğu paylaşıyor.

Karalar: 
“Yokluğu 
paylaşarak 
zor günleri  
atlatacağız”

Pozantı Belediye Başkanı 
MUSTAFA ÇAY

Adana Büyükşehir  
Belediye Başkanı 
ZEYDAN KARALAR
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Adana Karataş Yolu üzerinde kargo ve 
lojistik merkezi bulunan Mega Çuku-
rova Kargo, sektörde 48 yılını geride 

bırakarak, yarım asra dayanan bir özgeçmişiy-
le bölgede ve Türkiye geneli yapılanmasıyla 
sektörde büyüme gösteriyor. Türkiye geneli 
acente sayısını 40 civarına taşıyan firma, İs-
tanbul aktarma merkezleriyle birlikte, Türki-
ye’nin 7 coğrafi bölgesine kesintisiz faaliyet 

gösterir bir konuma ulaştı. Özellikle İstanbul 
yapılanmasına özen gösteren işletme, İstan-
bul aktarma merkezlerinin yanı sıra, İstanbul 
şube sayısını da 5’e çıkararak tüm Marmara 
Bölgesi’nde müşterilerine çözüm ortağı ol-
maya çalışıyor. 

Yine Türkiye geneli pek çok ilde aktarma 
merkezleri oluşturan firma, sektörde 40 civa-
rı acente sayısıyla birlikte, Türkiye geneli 
müşterilerine çözüm üretme yolunda önemli 
aşamalar kaydediyor. 

 
SEKTÖRDE YARIM ASRA  
DAYANAN TECRÜBE 
Uzun yıllardan bu yana kargo ve lojistik 

sektöründe 48. yılı geride bıraktıklarını ifade 
eden Mega Çukurova Kargo LTD. Genel Mü-
dürü Dursun Çelik, Kobigündem Dergisi’ne 
yaptığı açıklamada, kargo ve lojistik sektö-
ründe yarım asra dayanan bir öz geçmişle 
faaliyet yürüttüklerini belirterek, “Bu çerçe-
vede müşterilerimize çözüm ortağı olma yo-
lunda Türkiye geneli yapılanmamıza ağırlık 
verdik. Teknolojik alt yapımızla birlikte Türki-
ye geneli pek çok ilde, aktarma merkezleri, 
yeni şubeleşmelerle birlikte acente sayımızı 
40 civarına ulaştırmış olduk. Yine 200 civa-
rındaki araç filomuz ve 1000’e yakın çalışan-
larımızla birlikte, sektördeki çalışmalarımızı 
en kararlı şekilde sürmeye gayret gösteriyo-
ruz” dedi. 

 
TÜRKİYE’NİN 7 COĞRAFİ  
BÖLGESİNE HİZMET VERİYOR 
Adana Merkez başta olmak üzere İstanbul, 

Anakara, İzmir ve diğer illerdeki aktarma 
merkezleri ve şubeleşmeleriyle birlikte Türki-
ye’nin 7 coğrafi bölgesinde var olduklarını 
söyleyen Dursun Çelik, açıklamalarına şu şe-
kilde devam etti: “Türkiye’nin tüm bölgele-
rinde alt yapımızı oluşturduk. Geldiğimiz aşa-

Merkezi Adana’da  
bulunan Mega Çukurova 

Kargo LTD., kargo ve lojistik 
sektöründe yaklaşık yarım 

asra dayanan öz geçmişiyle 
48. yılını geride bıraktı.

Mega Çukurova Kargo LTD. 
sektörde 48 yılı geride bıraktı

Mega Çukurova  
Kargo LTD.  
Genel Müdürü 
DURSUN ÇELİK
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mada tüm bölgelerde kesintisiz bir şekilde 
müşterilerimize hizmetlerimizi sürdürüyoruz. 
Kargo ve lojistik sektöründeki uzun yıllara da-
yanan tecrübelerimizle müşterilerimize çö-
züm ortağı olma yolunda önemli aşmalar 
kaydetmekteyiz. Türkiye geneli büyük sanayi 
kuruluşları başta olmak üzere, KOBİ’ler ve di-
ğer pek çok sektörlerde faaliyet gösteren iş-
letmelerle olan iş birlikteliğimizi özenle sür-
dürmeye gayret gösteriyoruz.” 

 

GÜÇLÜ TEKNOLOJİK ALT YAPI 
2017 yılının başlarından itibaren teknolojik 

alt yapısını yenilediklerini ve ilave girişimlerle 
daha güçlü bir konuma ulaştırdıklarını ifade 
eden Dursun Çelik, “Teknolojik alt yapımızı, 
gelişen yeni bilişim ağımızla daha güçlü bir 
konuma ulaştırdık. Bu da müşteri memnuni-
yeti başta olmak üzere, sağlıklı bir iletişim 
aracı haline dönüştü. Turkcell Superonline 
Metro internet hattına geçiş yaparak müşteri-
lerimize web sayfamız üzerinden kargo takibi, 
konum takibi gibi ürün evrelerinin hangi aşa-

mada ve nerede olduğunu sistemimiz üzerin-
den rahatlıkla görmelerini sağlıyoruz. Ayrıca 
yine web sayfamız üzerinden sipariş verdirile-
rek ürün bildirimi yapma gibi pek çok özellik-
leri müşterilerimizin hizmetine sunmuş olduk. 
Yine e-fatura ve e-ticarete geçiş yaparak tüm 
işlemlerimizi elektronik ortamda gerçekleşti-
riyoruz. Müşterilerimizin bize teslim etmiş ol-
duğu ürünlerin bilgisini SMS ile alabildikleri 
gibi, web sayfamızda da ürünün tüm aşamala-
rını görebilmelerini sağlıyoruz” ifadelerini kul-
landı. 

 
SEKTÖRDE GENİŞ YELPAZEDE  
FAALİYET GÖSTERİYOR 
Kargo ve lojistik sektöründe geniş bir yel-

pazede faaliyet yürüttüklerinin bilgisini veren 

Dursun Çelik, açıklamalarını şu şekilde ta-
mamladı: “Türkiye geneli kargo, lojistik, de-
polama ve taşıma hizmetlerimizle sektörde 
geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Yine 
bünyemizde oluşturduğumuz ADR’li araçları-
mızla da kimyasal ürün taşımasını gerçekleşti-
riyoruz.” 

Öte yandan, tüm dünyayı etkisi altına alan 
Covid-19’la ilgili düşüncelerini de paylaşan 
Dursun Çelik, “Tüm dünyada olduğu gibi Co-
vid-19 salgınıyla birlikte yeni bir süreci yaşa-
maktayız. Hiç kuşkusuz ekonomik yansımaları 
tüm sektörleri etkilemektedir. Geldiğimiz aşa-
mada, en başta açıklanan kurallar çerçevesin-
de çalışmalarımızı yürüterek hep birlikte, ola-
ğanüstü gayretler göstererek bu süreci aşma-
yı umut etmekteyiz. Daha çok çalışıp üreterek 
ekonomiye ve ülkemize olan katkılarımızı ara-
lıksız sürdürmeyi amaçlıyoruz” dedi.
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Türkiye’deki ABD merkezli şirketleri tem-
sil eden Amerikan Şirketler Derneği’nin 
(AmCham Türkiye/ABFT) COVID-19 

salgını sürecinde Türkiye-ABD arasındaki sos-
yal, ekonomik ve ticari iş birliğinin değerlendi-
rilmesi amacıyla düzenlediği Yönetim Kurulu 
Toplantısı’na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay video konferans yöntemiyle Cumhur-
başkanlığı Külliyesi'nden konuk oldu. İki ülke 
arasındaki dayanışmanın COVID-19’la müca-
deledeki önemine vurgu yapılan toplantıda, 
AmCham Türkiye üye şirketlerinin, salgının 
Türkiye’de yayılmasının önlenmesi amacıyla 
bugüne kadar 35 milyon TL nakdi ve ayni des-
tek sağladığı belirtildi. Toplantıda aynı zaman-
da ABD Yatırım Raporu’na dair bilgi sunuldu. 

 
KÜRESEL MÜCADELEDE  
ÖRNEK TEŞKİL ETTİ 
Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Yar-

dımcısı Fuat Oktay ve AmCham Türkiye Yöne-
tim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, dünya-
nın çeşitli bölgelerinde yayılım göstermesinin 
ardından Türkiye’de de etkisini gösteren CO-
VID-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulu-
nurken, süreçte Türkiye-ABD arasındaki sos-
yal, ekonomik ve ticari dayanışmanın salgınla 
küresel mücadelede örnek teşkil ettiğine vur-
gu yaptılar.   

 
“TÜRKİYE, YATIRIMCI İÇİN  
GÜVENİLİR LİMANDIR” 
Salgın döneminde AmCham Türkiye üyele-

rinin temsilcisi oldukları firmaların ülkelerin-
deki muhataplarla istişare ve iletişiminin ön-
ceki dönemlere göre daha kritik bir hal aldığını 

belirten Oktay, tüm ülkeler için zor olan bu 
sürecin fikir alışverişinde bulunularak ve karşı-
lıklı çözümler üretilerek aşılabileceğini ifade 
etti. Toplumları birçok yönden derinden etki-
leyen salgının küresel ekonomide de yakın ta-
rihin en ciddi ekonomik şoklarından birini ya-
şattığını belirten Oktay, “Değişmeyecek ger-
çek, Türkiye'nin sahip olduğu güçlü üretim alt-
yapısı, dinamik iş gücü ve pazar olanaklarıyla 
kriz ortamında bile yatırımcı için güvenilir bir 
liman olmasıdır. Salgının etkileri tüm dünya-
ya, Çin gibi tek bir üretim merkezine bağlı ol-
manın sürdürülebilir bir politika olmadığını 
açıkça ortaya koymuştur. Küresel şirketler bu 
doğrultuda üretim merkezlerini yeniden ko-
numlandırmaya başladılar” dedi.  

 
“ÇALIŞANLARIMIZIN SAĞLIĞI  
ÖNCELİĞİMİZ” 
“AmCham Türkiye üye şirketleri; Cumhur-

başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapı-
lan açıklama ve yönlendirmeler doğrultusun-
da, COVID-19’a karşı koruyucu tedbirleri en 
yüksek seviyede almayı sürdürüyor” diyen 
Turnaoğlu, “Üyelerimiz hem çalışan sağlığının 
korunması hem de farklı sektörlerde artan ta-
lebin karşılanması önceliğiyle acil durum ön-
lem planlarını uygulamaya aldılar. Çalışanları-
mızın sağlığı ve iş sürekliliğinin sağlanması en 
büyük önceliğimizdir. Bu zorlu sürecin hep bir-
likte üstesinden geleceğiz” ifadelerini kullandı. 

 
“TÜRKİYE’NİN SÜRDÜRÜLEBİLİR  
BÜYÜMESİNE KATKI SAĞLAYACAĞIZ” 
Amerikan sermayeli şirketlerin Türkiye’deki 

yatırımları ve sağladıkları istihdam ile bugün 
ve gelecekte Türkiye ekonomisi 
için değer yaratmaya devam 
edeceğini vurgulayan Turnaoğ-
lu, “Türkiye’yi global pazarlara 
taşıma hedefimiz doğrultusun-
da Türkiye’nin rekabet gücü-
nün korunmasına ve sürdürüle-
bilir büyümesine katkı sağla-
maya devam edeceğiz” dedi. 
Turnaoğlu, “Türkiye ile ABD 
arasında 100 milyar dolarlık ti-
caret hedefi kapsamında çalış-
malarımızı sürdürüyoruz. AmC-
ham Türkiye olarak üyelerimiz 
ile birlikte Covid-19 salgınının 
ülkemizdeki etkilerini en haz 
hasarla atlatmak üzere süreci 
tüm hassasiyetimizle sürdürü-
yoruz. Bu kapsamda üye şirket-
lerimiz şu ana kadar ülkemize 
35 milyon TL nakdi ve ayni 
destekte bulundular. Önümüz-
deki süreçte, ekonomi ve tica-
retin sürekliliğini sağlamak 
üzere, çalıştığımız Türk KO-
Bİ’lerinin de küresel değer zin-
cirine katılmaları yönündeki 
çalışmalarımıza hız kazandıra-
cağız” şeklinde konuştu.

Amerikan Şirketler 
Derneği’nin video 

konferans 
yöntemiyle 

düzenlediği Yönetim 
Kurulu Toplantısı’na 

Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat 

Oktay konuk oldu.

AmCham Türkiye üye şirketlerinden 
COVID-19’la mücadeleye 35 milyon TL destek





12 MAYIS - HAZİRAN 2020 www.kobigundem.comkobigundem@kobigundem.com

İstanbul Üniversitesi Elektrik Elektronik 
bölümünden mezun olan Resul Hatuk ta-
rafından kurulan ve 2011 yılından bu 

yana Adana Yeni Sanayi Sitesi’nde rezistans 
üretimiyle ticari faaliyetlerine başlayan 
RESUL Rezistans, sektör-
de geniş bir yel-
pazede üretim 
gerçekleştiri-
yor. İstanbul’da 
yaklaşık 10 yıl rezis-
tans üretimi yapan işlet-
melerde çalıştıktan sonra, 
2011 yılında Adana’da kendi iş-
letmesini kurarak sektördeki faaliyetlerini 
devam ettiren Resul Hatuk, RESUL Rezistans 
olarak çeşitli seçeneklerde rezistans üretimi 
yaparak; yurt içi piyasaları yanı sıra, ihracata 
odaklanarak Özbekistan, Kazakistan, Gürcis-
tan, Azerbaycan, Mısır, Tunus, Libya, Irak, Su-
riye, İran ve Bulgaristan’a ihracat yapıyor. 

ÜRETİM PROGRAMI ÇOK ÇEŞİTLİ 
Sektörde üretim programlarının çok çeşitli 

olduğunu, müşteri odaklı teknik servis deste-
ği ve yerinde çözüm önerileriyle faaliyet gös-

terdiklerini söyleyen RESUL Re-
zistans İşletme Sahibi Re-

sul Hatuk, Kobigün-
dem Dergisi’ne açı-
lamalarda bulun-
du. Hatuk, “İşlet-
memizde rezis-

tans imalatlarımız-
la çok çeşitli bir üretim 

programımız bulunuyor. Sektördeki 
deneyimlerimizle en kaliteli hizmeti sunma-
nın yanı sıra, müşterilerimize teknik servis 
hizmetlerimiz ve yerinde çözüm önerileri-
mizle faaliyet gösteriyoruz. Başta Mika Yalı-
tımlı Rezistanslar, Seramik Yalıtımlı Rezis-
tanslar, Seramik Fanlı Rezistanslar, Sıcak Yol-
luk Rezistanslar, Meme Uç Rezistanslar, Ma-
nifold Rezistanslar, Fişek Rezistanslar, Ser-
pantinli Rezistanslar, Sıcak Yolluk Kontrol Ci-
hazları, Asit Banyo Rezistanslar, Sanayi Tipi 
Fanlı Rezistanslar, Boru Tip Rezistanslar, Sa-
nayi Tipi Fırın Telleri ve Isıya Dayanıklı Kablo 
ve Makaronlar olmak üzere, çok çeşitli bir 
üretim ve alt yapı programımızla müşterileri-
mize hizmet vermekteyiz” dedi. 

Adana Yeni Sanayi Sitesi’ndeki 
işletmesinde rezistans üretimi yapan 

firma, yurt içi pazarın yanı sıra, 
ihracat odaklı çalışmalarıyla birlikte 

yurt dışı pazarlara da giriş yaptı.

RESUL Rezistans ihracata odaklandı

 
Yurt içi piyasanın 

yanı sıra, ilk ihracatlarını 2017 yılında ger-
çekleştirdiklerini de ifade eden Resul Hatuk, sözlerini 
şöyle tamamladı: “Sektörümüzle alakalı pek çok ulusal 
ve uluslararası fuarları yakından takip etmeye özen 
gösterdik. Bunların bir bölümüne de işletme olarak ka-
tılım sağladık. Dolayısıyla önemli bağlantılar gerçekleş-
tirdik. Bu çerçevede ilk ihracatımızı 2017 yılında ger-
çekleştirdik. Sonrasında devam eden bağlantılarımızla  

 
geldiğimiz aşama-

da ihracat yapmış olduğumuz ülke sayısı-
nı 10 civarına çıkartmış olduk. Özbekistan, Kazakistan, 
Gürcistan, Azerbaycan, Mısır, Tunus, Libya, Irak, Suriye, 
İran ve Bulgaristan’a ihracat gerçekleştirdik. Bu doğrul-
tuda ihracat odaklı çalışmalarımızla birlikte, bu sayının 
artacağını ön görmekteyiz. O nedenle işletmemizin alt 
yapısını daha da güçlü bir konuma ulaştırmak için bir-
takım yatırımlarımızı, planlarımıza dahil etmiş bulun-
maktayız. İlerleyen dönemde bu yatırımlarımızı devre-
ye alarak, RESUL Rezistans markamızın ulusal ve ulus-
lararası pazarlarda çıtasını yükseltmeyi hedefliyoruz.”

10 CİVARINDA  
ÜLKEYE İHRACAT  
YAPIYOR



SEKTÖRDE TÜRKİYE  
GENELİNE HİTAP EDİYOR 
Sektörde, başta bölgemiz olmak üzere Tür-

kiye geneli bir müşteri portföyüne sahip ol-
duklarını belirten Resul Hatuk, açıklamalarını 
şu şekilde sürdürdü: “Sektörde bölgemiz baş-
ta olmak üzere Türkiye geneli önemli derece-
de bir müşteri portföyüne sahibiz. Müşteri 
portföyümüz içerisinde büyük sanayi kuruluş-
ları ağırlıkta olmak üzere, üretim yapan pek 
çok bağlı sektörle hizmet veriyoruz. Bunlar 
içerisinde özet olarak belirtirsek plastik geri 
dönüşüm makineleri, plastik enjeksiyon maki-
neleri, plastik ekstruder makineleri, alümin-

yum döküm sanayi grupları, ayakkabı, gıda, 
ambalaj vb. gibi pek çok sektörlere Türkiye 
geneli hitap etmekteyiz. Yine 2020 yılının 
başlarında başlamış olduğumuz büyük tonajlı 
yük gemilerinin ısıtma sistemlerinde kullanı-
lan rezistans üretimlerimizle de bu sektöre de 
hizmet vermeye başladık. Sektördeki bu faali-
yetlerimizle her geçen gün büyüme gösteren 
bir müşteri portföyüne ulaşmış olduk.”
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RESUL  
Rezistans  

İşletme Sahibi 
RESUL HATUK



Türkiye’de Bosch, Siemens, Gaggenau ve 
Profilo markaları ile üretim yapan BSH 
Türkiye, Covid-19 salgınıyla mücadele-

de en büyük fedakarlığı gösteren sağlık çalı-
şanlarına ulaştırmak üzere yüz siperi üretimi-
ne başladı. 

BSH Grubu’nun dünya çapındaki en büyük 
üretim merkezi ve en önemli üç Ar-Ge merke-
zinden birinin yer aldığı Çerkezköy Üretim 
Tesisleri’nde 3D yazıcı ve kalıp dizayn ile yüz 
siperlerini seri imalata hazırlayan BSH Türki-
ye, günde 5.000 adet yüz siperi üretiyor. 

Üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle sağ-
lık çalışanlarının yanı sıra çalışanları ve taşe-
ronları için de yüz siperi üreten BSH Türkiye, 
ilk etapta 7.000 adet yüz siperini çalışanlarına 
ve taşeronlarına ulaştırdı. BSH Türkiye, çalı-
şanlarının ve taşeronların ihtiyaçlarını karşıla-
mak üzere daha fazla yüz siperini üretip gön-
dermeye devam edecek. 

BSH Türkiye CEO’su Gökhan Sığın, “Türki-
ye’nin ve dünyanın içinde bulunduğu zorlu 
pandemi sürecinde BSH Türkiye olarak üzeri-
mize düşen görevi yerine getirmek ve bu sü-
reçte kahramanca mücadele eden sağlık çalı-
şanlarımıza destek olmak adına yüz siperi 
üretimine başladık. 3D yazıcı ve kalp dizayn 

ile yüz siperlerini çok kısa bir sürede seri ima-
lata hazır hale getirdik. Çerkezköy Üretim Tes-
isleri’nde vardiya sistemi ile 24 saat gece gün-
düz hiç durmadan çalışarak günde 5.000 adet 
yüz siperi üretiyoruz. Bu zorlu süreci dayanış-
ma ruhuyla aşacağımıza inancımız tam” dedi.

BSH Türkiye, sağlık 
çalışanlarına ulaştırmak üzere 

yüz siperi üretimine başladı. 
BSH Grubu’nun dünya çapındaki 

en büyük üretim merkezi ve en 
önemli üç Ar-Ge merkezinden 

birinin yer aldığı Çerkezköy 
Üretim Tesisleri’nde günde 

5.000 adet yüz siperi üretiliyor.

BSH Türkiye’den anlamlı destek: 
Sağlık çalışanları için yüz siperi üretiyor
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Toplam 180 bin TL para ödülünün dağıtıla-
cağı yarışmada, gençlerden pandemi önce-
si, sırası ve sonrasındaki ihtiyaçlara çözüm 

oluşturacak inovatif projeler bekleniyor. Yarışma-
ya 5 Mayıs’a kadar Karga Karga uygulaması üze-
rinden başvuru yapılabiliyor. 

 
“İNOVASYON BÜYÜKTÜR PANDEMİ” 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İs-

mail Gülle, yarışmayla ilgili mesajında entelektüel 
sermaye, bilgi çağı ekonomisi ve girişimcilik gibi 
unsurların kazandığı öneme dikkat çekerken Tür-
kiye’nin Makinecileri adına ko-
nuşan Makine İhracatçıları Bir-
liği (MAİB) Başkanı Kutlu Kara-
velioğlu, “Bizi sınırlarımızdan 
özgürleştirecek yegâne araç 
teknoloji” dedi. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) tarafından düzenlenen 
İnovaTİM İnovasyon Yarışma-
sı’nın ana sponsorluğunu Tür-
kiye’nin Makinecileri üstlendi. 
Koronavirüs salgını ile müca-
deleye destek olması hedefle-
nen yarışmanın teması İnovas-
yon > Pandemi (İnovasyon 
Büyüktür Pandemi) olarak belirlendi. Üniversite 
öğrencilerine yönelik yarışmada pandemi öncesi, 
sırası ve sonrasında oluşan ihtiyaçlara çözüm su-
nacak inovatif projeler aranıyor.  

 
HAYALLERİNİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ 
Günümüzde entelektüel sermaye, bilgi çağı 

ekonomisi ve girişimcilik gibi unsurların kazandığı 
öneme dikkat çeken Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) Başkanı İsmail Gülle, gençlerden oluşan 
3000 kişilik İnovaTİM ailesine seslendiği mesajın-
da şunları söyledi: “Gelecek hayal kuranlar tara-
fından inşa edilir! Sizler hayal kuracaksınız, bizler 
de hayallerinize sahip çıkacağız ve bu hayalleri 
hayata geçireceğiniz ekosistemi güçlendirmek için 
çalışıp yolunuzu açacağız. Sizler ise cesur olacak; 
yapamaz, yapılamaz diyenler olduğunda yılmak 
yerine hırslanacaksınız. Çünkü gerçek başarısızlık, 
vazgeçmektir. Hayalinizden vazgeçmeyeceksiniz. 
Sizlerin kendi hikayelerinizi yazarak, hayata geçi-
receğiniz projeler ile ülkemizin bayrağını dünyanın 
her köşesinde başarı ile dalgalandıracağınıza olan 

inancımız tam. Yarışmanın ana konusu pandemi 
çerçevesinde 18 farklı senaryo arasından seçerek, 
gerçekleştireceğiniz projeler çok değerli olacak.” 

 
“BİZİ ÖZGÜRLEŞTİRECEK  
YEGÂNE ARAÇ TEKNOLOJİ” 
Teknoloji savaşları ve siber tehditler üzerine 

kafa yorarken organik bir tehdidin insan sağlığına 
çok ciddi şekilde zarar verdiğini, dünya ekonomi-
sini durma noktasına getirdiğini vurgulayan Maki-
ne İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Kara-
velioğlu, yarışmanın ana sponsoru Türkiye’nin 

Makinecileri adına gençlere 
verdiği mesajda şunları ifade 
etti: “Covid-19 salgını ve ya-
rattığı tahribat, bizi alışageldi-
ğimiz dünya düzenini yeniden 
düşünmeye itiyor. Pandemi 
nedeniyle sınırların büyük öl-
çüde kapatıldığı bir dünyada 
yerli teknoloji üretiminin öne-
mini de daha iyi idrak ediyo-
ruz. Bizi sınırlarımızdan özgür-
leştirecek yegâne araç tekno-
loji. Türkiye’nin Makinecileri 
olarak ana sponsorluğunu üst-
lendiğimiz Inovatim İnovas-

yon Yarışması’nda gençlerden pandemi öncesi, sı-
rası ve sonrasındaki ihtiyaçlar için geliştirecekleri 
inovatif projeleri bekliyoruz. Evde kalmayı üreti-
me dönüştürecek, mevcuttan hareketle yeniyi 
arayacak, toplumsal faydaya odaklanacak yaratı-
cı genç zihinlerin projelerini duymak için sabırsız-
lanıyoruz. Bugünkü toplumsal deneyimin gelecek 
kuşaklara öğretiler ve çözümlerle aktarılmasına 
katkıları çok büyük olacak. Gençlere inancımız 
tam.” 

 
TOPLAM ÖDÜL 180 BİN TL 
Üniversite öğrencilerinden oluşan takımlar, 

“Pandemi Öncesi”, “Pandemi Sırası” ve “Pandemi 
Sonrası” olmak üzere 3 ana kategori altında yer 
alan 18 farklı senaryodan birini seçerek proje üre-
tecekler. Yarışma sonunda her 3 ana kategoride 
birinci, ikinci ve üçüncü takım belirlenecek.  

Birinci takımlar 25 bin TL, ikinci takımlar 20 bin 
TL, üçüncü takımlar 15 bin TL para ödülünün sahi-
bi olacak. Dokuz takımın dereceye gireceği yarış-
mada toplam 180 bin TL para ödülü dağıtılacak.

Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) tarafından üniversite 

öğrencilerine yönelik 
düzenlenen İnovaTİM 
İnovasyon Yarışması, 

“Türkiye’nin Makinecileri” 
ana sponsorluğunda 
“İnovasyon Büyüktür 

Pandemi” temasıyla başlıyor.

İnovaTİM  
İnovasyon  
Yarışması  
gençleri  
bir araya 
getiriyor

MAİB  
Başkanı 
KUTLU  
KARAVELİOĞLU

TİM Başkanı 
İSMAİL GÜLLE





Türkiye Genç 
İşadamları Derneği 
(TÜGİAD), Prof. Dr. 

Emre Alkin ve 
Ekonomist Murat 

Sağman’ı konuk ederek 
güncel ekonomik 

verileri değerlendirdi. 
Toplantıda konuşan 

Ekonomist Murat 
Sağman, güçlü 

Euro’nun Türkiye’ye 
fayda getireceğini 

söylerken, Prof. Dr. 
Emre Alkin ise 

Türkiye’nin 
ekonomiden önce 

eğitim ve adalet gibi 
konuları masaya 

yatırması gerektiğini 
belirtti.

Türkiye’nin komşularıyla ticaret potansiyelinin 
genişletilmesi için ilişiklerin düzeltilmesi gerek-
tiğini ifade eden TÜGİAD Yönetim Kurulu Baş-

kanı Anıl Alirıza Şohoğlu, pandemi sonrasında, Türki-
ye’nin Çin’e alternatif olarak öne çıkacağını, Amerika 
ve Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi tercih edeceklerini be-
lirtti. Covid-19 salgınının, Türkiye’ye tarımın ne kadar 
önemli olduğunu bir kez daha hatırlattığını söyleyen 
Şohoğlu, “Bugünler bize gösterdi ki tarım ve teknoloji 
harmanlanmalı ve tarım ülkesi olma yolundaki adım-
lar daha hızlı atılmalı” açıklamasında bulundu. 

 
“GÜÇLÜ EURO TÜRKİYE’YE FAYDA SAĞLAR” 
Türkiye’nin turizm ve yatırım için önemli bir ülke 

olduğunu hatırlatan Ekonomist Murat Sağman, Tür-
kiye’nin son 33 yılda yedi kriz yaşandığını belirtti. Co-
vid-19 salgınının diğer krizlerden farklı olarak arz ve 
talep dengesini durdurduğunu ifade eden Sağman, 
“Yaşadığımız krizden mutlaka çıkacağız, ama bu kriz 
daha uzun sürebilir. Bu krizde sadece ülkemiz değil, 
küresel bir toparlanma gerekiyor. Avrupa Birliği’nde 
güçlü Euro beklentisi var. Bu beklenti gerçekleşirse 
Türkiye’ye fayda getirir. Dördüncü çeyrekte ekonomi-
de bir toparlanma hareketi görebiliriz. Bu toparlanma 
için kamunun tasarrufa giderek bütçelerin revize edil-
mesi gerekiyor” dedi. 

 

“ÖNCE EĞİTİM VE ADALET” 
Büyüme ve kalkınma arasında farkın Covid-19 ile 

birlikte herkes tarafından anlaşıldığını ifade eden 
Prof. Dr. Emre Alkin, iç ve dış tedarik zincirinde sıkın-
tıların giderilmesi için istişare yapılması gerektiğini 
söyledi. İş insanlarının bulunduğu sektörün gittiği 
yönü iyi analiz etmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. 
Alkin, “Koronadan önce de dünya ekonomisinde sı-
kıntılar vardı. Salgın sonrasında dijital altyapı ve insan 
sayısı, metrekare olarak işletmelerde değişiklik yap-
mamız lazım. Türkiye’nin CDS risk primi Mısır’la aynı 
seviyede, çünkü ülkemizin fabrika ayarlarına göre 
davranmıyoruz. Ekonominin gelişen bir grafik göster-
memesinin tek sebebi geleceğe güvenle bakan bir 
toplumun olmaması. Koronavirüs sonrasında Türki-
ye’nin ekonomiden önce eğitim, adalet gibi konulara 
ağırlık vermesi gerekir” diye konuştu. 

 
“TÜRKİYE, KRİZLERİ İYİ YÖNETİR” 
Şirketlerin işletme içi düzeni sağlamadan Türkiye 

ekonomisinin düzelemeyeceğini vurgulayan Prof. Dr. 
Alkin, “Şirket yöneticilerinin, şirketin sahibi olarak 
davranmaması gerekiyor. Şirketlerin millete ait oldu-
ğu düşünülerek hareket edilmesi lazım. Yöneticiler 
orada sadece orkestra şefi. Türkiye’nin ekonomik kırıl-
ganlıkları değişmediği sürece döviz kuru inişli çıkışlı 
grafik çizmeye devam edecek. Türkiye, kriz dönemle-
rini iyi yönetir, fakat iyi günlerinde güzel yönetilmesi 
elzem bir olaydır. Bir aksilik çıkmazsa Türkiye, dördün-
cü çeyrekte pozitif büyüme rakamlarına ulaşır” dedi.

TÜGİAD güncel ekonomiyi değerlendirdi
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Prof. Dr. Emre Alkin: 
Ekonomist Murat Sağman:

Dördüncü çeyrekte pozitif büyüme rakamlarına ulaşırız 
Kamunun tasarrufa giderek bütçelerin revize edilmesi gerekiyor
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Makine İhracatçıları Birliği 
(MAİB) yılın ilk 4 ayında 

toplam makine ihracatını 5,3 
milyar dolar olarak açıkladı. 
İhracatı geçtiğimiz yılın aynı 
dönemine göre yüzde 10’un 

üzerinde azalan sektör, 
nisan ayında 957 milyon 

dolar ihracatta kaldı.

Türk makine sektörünün ihracatı yılın ilk 4 
ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 10’un üzerinde azaldı. Sektörün ma-

kine ihracatı ilk 4 ayda 5,3 milyar dolarda kaldı. 
Nisan ayındaki ihracat ise önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 38 düşerek 957 milyon dolar oldu. 
Makine sektöründe en büyük kayıplar ana pazar-
larda yaşandı. Nisan ayındaki ihracat kaybı en faz-
la makine ihraç edilen 5 büyük pazarda yüzde 52,5 
ortalamasında gerçekleşti. Bu ülkelerden en az 
düşüş yüzde 43 ile Almanya’da yaşanırken Fran-
sa’ya makine ihracatındaki düşüş nisan ayında 
yüzde 71’e ulaştı. 

 
“HASTALIK BATI’YA DOĞRU  
KAYDIKÇA HASARIMIZ ARTTI” 
Sektörün geçtiğimiz yıl ulaştığı cironun yüzde 

59’unun ihracattan geldiğini, ancak nisan ayında 
bu gelirin yarısını kaybettiklerini vurgulayan Maki-
ne İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, 
“Yıla iyi başlamamıza rağmen, Uzak Doğu’dan ge-
len ara mal stoklarımız tükendikçe sorunlarımız 
arttı. Hastalığın merkezi Batı’ya doğru kaydıkça 
pazar kayıplarımız da yükseldi. Geçtiğimiz yıl ni-
san ayında Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya 
ve Fransa’ya 564 milyon dolar değerinde makine 
göndermiştik. Bu yıl aynı ülkelere nisan ayı ihraca-
tımız 283 milyon dolara kadar geriledi” dedi. 

 
“TAM DA KORUNACAK  
ZAMAN VE HALDEYİZ” 
İlk 4 ayda yaşanan yüzde 10’un üzerinde düşü-

şün mayıs sonunda yüzde 15’i aşabileceğini belir-
ten Karavelioğlu şöyle konuştu: “Küresel ekono-
mik krize en sıkıntılı yakalanan sektör makine sa-
nayiidir. Makine imalatçıları dünyanın her yerinde 
baskı altında; toplam cirolarının yüzde 5’ine dahi 

varmayan yedek parça ve bakım-onarım hizmet-
leriyle ayakta kalamazlar. Rekabetin çok çetinleşe-
ceği tabiidir. Yerli imalatçıları ithalattan korumak 
üzere gümrük duvarları yükseliyor. Yaklaşık 400 
firmayla yaptığımız anket nisan ayında normal 
üretimi süren fabrikaların oranının sadece yüzde 
21 olduğunu gösteriyor. Makine imalatçısı her 10 
firmadan 4’ü nisan ayında yurt içinden hiç sipariş 
alamadığını, 5’i ise yurt dışından hiç sipariş alama-
dığını söylüyor. Her 10 firmadan 9’u elindeki işleri 
bir ila üç ay içinde tamamlayacağını belirtiyor; 
sonrası için işleri yok. İyi başladığımız bir yılda fre-
ne basmak zorunda kaldık, ama doğru hamlelerle 
yeniden hız kazanabiliriz. Gerekli olan, Türkiye’de 
kamu strateji dokümanlarının merkezine makine-
nin koyulduğunu ve yeniden sanayileşmede temel 
rolün makine sektörüne verildiğini akılda tutmak-
tır. Buna rağmen, desteklerin sektörlere göre de-
ğil, firmaların ihtiyaçlarına göre dağıtılmasının 
daha efektif ve adilane olacağına inanıyoruz.” 

 
“AB ÜLKELERİ İÇİN ÖZEL  
KAMPANYALAR HAYATA GEÇİRECEĞİZ” 
Almanya, Çin, ABD, Japonya ve Güney Kore 

gibi güçlü ekonomilerin 2030 stratejilerinin mer-
kezinde makinenin yer aldığına, fakat bu ülkelerin 
eylem planlarını eksiksiz olarak uygulamaya de-
vam ettiklerine dikkat çeken Karavelioğlu, “Maki-
ne imalatının küresel liderleri salgın sonrası yeni-
den üretime başlamak konusunda sabırsızlanıyor-
lar. Özellikle Çin ve Almanya, yeni küresel pozis-
yonlanmalarda erken rol alarak egemenlik kap-
mak istiyorlar. İtalya, İspanya ve Fransa gibi 
AB’nin önemli üreticileri bu salgından oldukça 
yara almış olarak çıkacak. Biz diğer rakiplerimizle 
yarışta öne geçmek için bilhassa bu ülke pazarları-
nı nakış gibi işlemeliyiz, Avrupa pazarının lokomo-
tifi Almanya ile endüstriyel iş birliklerimizi daha 
da güçlendirmeliyiz. Türkiye'nin Makinecileri mar-
kasıyla, biz bu süreçte Almanya başta olmak üze-
re tüm AB ülkeleri için özel kampanyalar hayata 
geçireceğiz” şeklinde konuştu. 

 
“DÜNYANIN DURDUĞU AYDA  
İTHALATIMIZ ARTMIŞ” 
Dünya ekonomisinin durduğu ve Türkiye’deki 

makine imalatçılarının üretimlerini kıstıkları bu dö-
nemde, mart ayı verilerine göre ithalatın yüzde 14 
artmasının ise şaşırtıcı bir veri olduğunu ifade eden 
Karavelioğlu, “Makine ihracatının ithalatı karşıla-
ma oranı yüzde 85’ten yüzde 73’e kadar gerilemiş. 
Oysa geçen yıl makine dış ticaret açığını 5 milyar 
dolara kadar indirmiştik. Şu an firmalarımız yüksek 
maliyetlerle ve verimsiz bir çalışmayla ayakta kal-
maya çalışıyor. Personelimizi ne pahasına olursa 
olsun korumaya çalışıyoruz, çünkü yetişmeleri on 
yılı aşan Ar-Ge ve tasarımcılarımız başta olmak 
üzere hepsi işlerinde uzmanlar” ifadelerini kullandı.

Makine sektörü 
Avrupa Birliği’nin 

açılışına şartlandı

MAİB Başkanı 
KUTLU  

KARAVELİOĞLU





Adana’da yatay tahıl kurutma makine-
si, U tipi helezonlar ve tüp helezon 
üretimiyle yurt içi ve yurt dışı pazar-

larda sektörde başarılı tesis projelerine “PO-
LEKS DRY” markasıyla imzasını atan Metçağ 
Makine Ltd. Şti., gerek yurt içinde ve gerekse 
yurt dışında tarım sektörüne hizmetlerinden 
dolayı verilen plaketlerle ödüllendiriliyor. 
Geldiği aşamada yurt içi pazarın yanı sıra, Av-
rupa ülkeleri de dahil olmak üzere yaklaşık 
30 ülkeye ihracat gerçekleştiren ve 2020 yılı-
nın ilk çeyreğinde Irak, Suriye, Makedonya, 
Türkmenistan ve Rusya ile yaptığı yeni bağ-
lantılarla 2019 yılının cirosunu geride bırakan 
POLEKS DRY, üretimini yaptığı tahıl kurutma 
tesisleriyle ulusal ve uluslararası bir marka 
yaratarak tarım sektöründeki başarısını güç-

lendirerek faaliyetlerine devam ediyor. 
 
MİLYON DOLARLIK PROJELERDE  
POLEKS DRY İMZASI VAR 
2020 yılının ilk çeyreğinde yeni ihracat bağ-

lantıları ve Türkiye’de büyük ihalelerle yıla 
başladıklarını ifade eden Metçağ Makine Ltd. 
Proje ve Finans Müdürü Çağlar Polat, Kobigün-
dem Dergisi’ne yaptığı açıklamada, “2020 yılı-
nın başlarında ihracat odaklı çalışmalarımızla 
birlikte Irak, Suriye, Makedonya, Türkmenistan 
ve Rusya ile gerçekleştirdiğimiz ihracat bağlan-
tılarımızın yanı sıra, yurt içindeki büyük çaplı 
projelerle yıla hızlı bir başlangıç yaptık. Geldi-
ğimiz bu aşamada ihracat odaklı çalışmaları-
mızla birlikte milyon dolarlık projelere POLEKS 
DRY imzasını atmış olduk” dedi. 

Irak, milyon dolarlık projede
dedi

“POLEKS DRY” markasıyla 
yatay tahıl kurutma tesis üretimi 

yapan Metçağ Makine, 2020 yılı 
ilk çeyreğinde Irak’la yaptığı 

ihracat bağlantısında milyon 
dolarlık projelere imzasını attı.
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2019 YILI CİROSUNU GERİDE BIRAKTI 
Sektörde yılların vermiş olduğu bir dene-

yimle faaliyet yürüttüklerini söyleyen Çağlar 
Polat, açıklamasının devamında, “Tarım sek-
töründe ulusal ve uluslararası faaliyet göste-
ren bir işletmeyiz. Üretmek ve ülke ekonomi-
sine katkılarımızı sürdürmek için tüm gayret-
lerimizle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu 
çerçevede 2020 yılının ilk çeyreğinde Covid-
19 pandemisine rağmen 2019 yılının cirosunu 
geride bıraktık. Öncelikle bu güzel ve bereket-
li ülkemizin bir an evvel bu hastalıktan kurtul-
masını temenni ediyorum. Hastalarımıza şifa 
ve vefat eden hasta yakınlarına ise başsağlığı 
dilerim. Umarım en kısa zamanda bu belayı 
atlatarak ekonomiye ve üretime olan katkıla-
rımızı özenle sürdürmeye devam ederiz. Bu 
umutla işletmemizde tüm tedbirleri alarak 
üretmeye ve ülke ekonomimize olan katkıları-
mızı sürdürmeye devam ediyoruz” şeklinde 
konuştu. 

 
İHRACAT YAPILAN  
ÜLKE SAYISI 30’A ÇIKTI 
İhracat yaptıkları ülke sayısını 30 ülkeye çı-

kardıklarını belirten Çağlar Polat, açıklamala-
rını şu şekilde tamamladı: “İhracat yapmış ol-
duğumuz mevcut ülkeler arasına yeni ülkeler 
katarak, ihracat payımızı 30 ülkeye çıkarmış 
olduk. Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere, 
tüm dünya çiftçilerine hizmet vermeye başla-
dık. Kendi bünyemizde oluşturduğumuz yurt 
dışı ofis sayımızı 6 ülkede faaliyet gösterir bir 

aşamaya getirdik. Bu çerçevede yurt dışında 
yarım asra dayanan özgeçmişe sahip olan pek 
çok kurumsal firmalara kurutma tesisleri ya-
parak, POLEKS DRY imzasını atmış olduk. Yine 
2020 haziran ayı sonu gibi Letonya, Litvanya 
ve Polonya’ya yapacağımız ihracatlarımızla 
yükselen enerjimizi ve ciromuzu düşürmeden 
son sürat dikkatli bir şekilde ilerlemeyi amaçlı-
yoruz. Böylece Adana’dan dünyaya açılan PO-

LEKS DRY tahıl kurutma tesis projelerinin tüm 
aşamalarında emeği geçen en başta Genel 
Müdür’ümüz Burhan Tetik olmak üzere, dış ti-
caret müdürümüz, dış ticaretle ilgilenen per-
sonellerimiz ve tüm çalışanlarımızla birlikte ül-
kemiz ve dünya tarım sektörüne olan katkıları-
mızı en doğru şekilde sürdürmeye devam edi-
yoruz. Bu amaçla POLEKS DRY markalı tesisle-
rimizi Adana’da üretiyor, dünyaya satıyoruz.”
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Metçağ  
Makine Ltd. Proje  
ve Finans Müdürü 
ÇAĞLAR POLAT
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İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre 
Türkiye’de yaklaşık 150 bin iş yeri salgın nede-
niyle geçici olarak faaliyetlerine ara verdi. Alı-

nan tedbirler kapsamında 4857 sayılı İş Kanu-
nu’nun “Kısa çalışma ve kısa çalışma ödene-
ği” maddesi gereğince geçici olarak iş 
yerleri kapanan çalışanlara İşsizlik 
Sigortası Fonu'ndan kısa çalış-
ma ödeneği sağlanacağı du-
yuruldu. Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
tarafından ödenek için şu 
ana kadar 70 bine yakın 
firmanın başvuru yaptığı 
açıklandı. TÜBİTAK veya 
KOSGEB tarafından Ar-Ge 
kapsamında projesi onayla-
nan ve personel desteği alan 
firmaların kısa çalışma ve kısa 
çalışma ödeneğinden faydala-
nabilme durumu ise girişimciler 
tarafından merak konusu oldu. 

 
KOBİ’LER FAYDALANABİLİR Mİ? 
IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucu-

su Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesut Şenel, 
ödeneğin kapsamı hakkında, “Ar-Ge kapsamında 
projesi onaylanmış firma çalışanlarının ücreti, pro-
jeyi onaylanan kurum tarafından proje süresince 

destekleniyor. Bu sebeple TÜBİTAK veya KOSGEB 
tarafından Ar-Ge projesi onaylanmış firmaların 
projede yer alan çalışanlarının uzaktan çalışmaları 
durumunda, kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneğin-

den faydalanmaları olanaklı görünmüyor” de-
ğerlendirmesinde bulundu. Şenel, ayrıca 

KOSGEB tarafından nitelikli eleman 
desteğinden yararlanan firmaların 

da destek aldığı personelin 
uzaktan çalışması durumunda 
ödenekten faydalanmalarının 
uygun olmadığını ifade etti. 

 
AR-GE VE  
TEKNOPARKLARA  
TEŞVİK DESTEĞİ 

Şenel, ek olarak Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın iki aylık 

geçici uygulamayla Teknopark 
şirketleri ile Ar-Ge ve tasarım mer-

kezleri personelinin evden çalışmala-
rına yönelik aldığı karara da değindi. Ba-

kanlığın Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbir-
ler kapsamında aldığı kararın Ar-Ge ve Tasarım 
Merkezleri ile Teknopark sahalarında faaliyet gös-
teren firmalara ve çalışanlarına avantaj sağladığına 
vurgu yapan Şenel, firmaların evden çalışanları için 
muafiyet ve teşviklerden nisan ayı sonuna kadar 
faydalanabileceklerinin bilgisini paylaştı.

Covid-19 salgını ekonomiyi 
olumsuz etkilerken, 

işveren ile işçi arasındaki 
hak ve sorumlulukları 

düzenleyen 4857 sayılı İş 
Kanunu, çalışan ve firmalar 

için can simidi oluyor.

Kısa çalışma ödeneğine 70 bin firma başvurdu
TEKNOPARKLARA VE AR-GE MERKEZLERİNE KORONAVİRÜS DESTEĞİ

Serbest  
Muhasebeci  
Mali  
Müşavir 
MESUT 
ŞENEL
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Genç bilim insanlarını Nobel ödüllü bilim 
insanları ile bir araya getiren ve Alman-
ya’da bu yıl 70’incisi düzenlenecek olan 

Lindau Nobel Laureate toplantısına, Türkiye’den 
30 yaşındaki Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Uçal da 
katılmaya hak kazandı. Fizik, kimya, fizyoloji veya 
tıp alanları başta olmak üzere farklı alanlardan 
Nobel ödüllü 68 bilim insanı, dünyanın 100’ü aş-

kın ülkesinden seçilen 650 genç araş-
tırmacı ile bir araya gelecek, 

deneyimlerini genç 
araştırmacılarla 

paylaşacak. 
 

TÜRKİYE’DE GENÇ  
ARAŞTIRMACILARIN ÖNÜ AÇIK 
Uluslararası 200 akademisyenden oluşan jüri 

tarafından seçilerek, Nobel ödüllü 68 bilim insanı 
ile bir araya gelmeye hak kazanan Dr. Öğretim 
Üyesi Yasemin Uçal, “Nobel ödüllü bilim insanları 
ile tanışacak genç araştırmacılar arasında seçilmiş 
olmak benim için çok gurur verici, çok heyecanlı-
yım. Bir insanın bir kere başına gelebilecek güzel-
likte bir olay. Ülkemizde bilimsel araştırmalar 
yapmak, kendimizi ileriye taşıyabilmek için im-
kanlar hakikaten fazlasıyla var. Araştıran, bir şey-
ler yakalamaya çalışan gençlerin önü açık. Bilim-
sel çalışmalarımızı yurt dışı imkanlarla da entegre 
şekilde ilerletmemiz gerekiyor” dedi. 

 
ÇALIŞMALARIMI YEREL  
KAYNAKLARLA GERÇEKLEŞTİRDİM 
Jürinin Nobel ödüllü bilim insanlarıyla buluşa-

cak gençlerde; özgeçmişin yanı sıra akademik ya-
yınlar, içinde bulunduğu bilimsel projeler ve bi-
limsel çalışmalarına da dikkat ettiğini belirten Dr. 
Öğretim Üyesi Yasemin Uçal, “Şunun altını çiz-
mek isterim ki; hakikaten yurt dışıyla etkileşim-
de olmak çok önemli, ama doktora tez danış-
manım Prof. Dr. Aysel Özpınar’ın yürütücülü-
ğünü yaptığı TÜBİTAK destekli projemiz ve bu 
projenin sonuçlarından çıkan yayınlar tama-
men yerel imkanlarla yapılmıştır. Bu nedenle o 
çalışmaları bu noktaya taşıyıp daha sonrasında 
ödüllendirilmek de ayrıca mutluluk verici” diye 
konuştu. 

 
5 GÜN BOYUNCA HEM EĞİTİM  
HEM SOSYAL AKTİVİTE 
Fizik, kimya, fizyoloji veya tıp başta olmak üze-

re farklı alanlardan 13 farklı milliyete mensup 
Nobelli bilim insanları arasında; 1980 yılında No-
bel Kimya Ödülü’nün sahiplerinden 88 yaşındaki 
Walter Gilbert’in yanı sıra, 2019 yılı Tıp veya Fiz-
yoloji Nobel Ödülü sahibi G. Kaelin, Jr. da var. 
Genç araştırmacılar 5 gün boyunca Nobel ödüllü 
bilim insanlarıyla eğitim seminerlerinin yanı sıra 
sosyal aktivitelerde de bir araya gelecek.

Genç Türk bilim kadınının büyük başarısı

NOBEL ÖDÜLLÜ  
68 BiLiM iNSANIYLA  
BULUŞMAYA  
HAK KAZANDI

Dr. Öğretim Üyesi  
Yasemin Uçal kimdir? 
 
2011 yılında İTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik 
bölümünden mezun olan Dr. Öğretim Üyesi 
Yasemin Uçal, ardından İngiltere’de Nottingham 
Üniversitesi’nde Kanser İmmünolojisi ve 
Biyoteknoloji üzerine yüksek lisans eğitimini 
Yüksek Onur Derecesi ile tamamladı. 2018 
yılında doktora eğitimini Acıbadem Üniversitesi 
Biyokimya ve Moleküler Biyoloji programında 
tamamladı ve doktora eğitimi boyunca (2014-
2018) aynı üniversitede araştırma görevlisi 
olarak çalıştı. Doktora eğitimi esnasında Alman 
Akademik Değişim Servisi’nin (DAAD) 
araştırma bursunu kazandı ve doktora 
çalışmalarına Helmholtz Center Münih’te devam 
etti. 2018 yılında doktorasını tamamlayan 
Yasemin Uçal, halen Dr. Öğretim Üyesi olarak 
Acıbadem Üniversitesi Tıbbi Biyokimya 
Anabilim Dalı’nda çalışıyor. Ayrıca Proteomik 
Derneği Türkiye’nin yönetim kurulu yedek üyesi 
ve Young Proteomics Investigator Club (YPIC) 
yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

Uluslararası 200 akademisyenden 
oluşan jüri tarafından 100’ü aşkın 
ülkeden gösterilen adaylar 
arasından seçilerek Nobel ödüllü 
bilim insanları ile bir araya 
gelecek 650 genç araştırmacı 
arasında, Acıbadem Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya 
Anabilim Dalı’ndan Dr. 
Öğretim Üyesi 
Yasemin Uçal da 
yer almayı 
başardı.



PepsiCo Türkiye’den Covid-19’la  
mücadeleye 12 milyon TL’yi aşan katkı

PepsiCo Türkiye’de, risk altındaki ihtiyaç sa-
hiplerine gıda bankaları aracılığıyla 12 mil-

yon TL’yi aşan değerde temel gıda ve temizlik 
malzemesi yardımında bulunacak. Bu destekler 
Türkiye genelinde 3 milyondan fazla kişiye ula-
şacak. PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Ece Aksel, 
bu olağanüstü dönemde en büyük önceliğin in-
san sağlığı olduğunu belirterek, “PepsiCo olarak, 
gıda konusundaki uzmanlığımızı kullanarak ulu-
sal yardım girişimlerine destek oluyoruz. Temel 
gıdaya ihtiyacı olan insanlarımızın, bu dönemi 
daha kolay atlatmalarını sağlayacak şekilde gı-
daya erişimlerine katkıda bulunmak istedik. 
Farklı gıda bankaları aracılığıyla Türkiye’nin her 
bölgesinde 3 milyondan fazla kişiye gıda ve te-
mizlik malzemesi sağlayarak ülkemize destek 
oluyor, bu zor günleri birlikte aşacağımıza inanı-
yoruz” dedi. 

 
HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ 
PepsiCo Avrupa CEO’su Silviu Popovici ise ko-

nuyla ilgili şunları söyledi: “Bu günler Avrupa’daki 
pek çok insan için zorlu bir dönem. Virüsün tüm 
dünyada çok ağır bir etkisi oldu. PepsiCo olarak, 
risk altında bulunanlara yardım etmek için eli-

mizden geleni yapmamız gerektiğine inanıyorum. 
Gıda bizim en iyi bildiğimiz konu. Bu nedenle, gı-
daya en fazla ihtiyaç duyan insanlara yiyecek 
sağlamak için Avrupa’nın birçok ülkesinde top-
lumsal dayanışma gruplarıyla, hayır kuruluşlarıy-
la ve STK’larla birlikte çalışacağız. Faaliyet gös-
terdiğimiz toplumlara katkı yapmak istiyoruz.”

PepsiCo, Covid-19’un toplum 
üzerindeki etkilerini azaltmak 

üzere yapılan çalışmalar 
kapsamında Türkiye’ye 12 milyon 

TL’nin üzerinde katkı yapacağını 
açıkladı. 

 
PepsiCo Türkiye, geçtiğimiz 

haftalarda PepsiCo Vakfı’nın, 
toplulukların bu krizi aşmalarına 

yardımcı olmak amacıyla küresel 
düzeydeki programlara yapacağını 

bildirdiği 45 milyon dolar 
değerindeki desteğe ilave edilen 

fonla, ‘Yemek Ver Umut Ver’ 
girişimi çerçevesinde risk altındaki 

gruplara temel gıda 
ulaştırılmasına yardım edecek.

PepsiCo Türkiye Genel Müdürü ECE AKSEL
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Covid-19 salgını Türkiye’yi ve dünyayı sars-
maya devam ederken, birçok ülke “kont-
rollü sosyal hayata geçiş” uygulamalarını 

başlatmış durumda. Türkiye’de de salgının ilk fa-
zının geride bırakıldığı dönemde, “kontrollü ha-
yat” uygulamalarının haziran ayında derinleşerek 
“yeni normal” sürecin başlaması ve birçok sektö-
rün işine dönmesi bekleniyor. 

AGS Global tarafından 7-9 Mayıs 2020 tarihle-
ri arasında önemli bölümü İstanbul, Bursa, Kocae-
li, Adana, İzmir gibi sanayi ve ticaret merkezlerin-
den 286 iş dünyası temsilcisi ile gerçekleştirdiği 
ve “yeni normal”i sorguladığı araştırma; katılımcı-
ların aynı zamanda AB sosyo-ekonomik statü 
grubu tüketicilerini temsil eden profile sahip ol-
ması itibariyle kontrollü sosyal hayata geçişte tü-
ketici yüzünü de ele alması bakımından ilgi çekici 
sonuçları kapsıyor. 

 
HARCAMALAR AZALDI,  
ONLINE ALIŞVERİŞE TALEP ARTTI 
Toplumun önemli bir bölümünün evde kaldığı 

bu dönemde katılımcıların %49’u harcamalarının 
azaldığını ifade ederken, harcamaların arttığını 
ifade edenlerin oranı ise %26,6. Salgın öncesi dö-
neme göre harcamalarında yukarı ya da aşağı 
yönlü bir hareket olmayanların oranı ise %24,5. İş 
dünyasından karar alıcıların salgın sürecinde en 
çok talep gösterdiği ürünler arasın-
da; gıda-meşrubat (%83,2) ve hij-
yen-temizlik ürünleri (%82,5) 
açık ara ilk sıralarda yer alır-
ken, onları özellikle ilk panik 
etkisinin hafiflemesi ve 
evde “keyifli za-
man geçirme” dür-
tüsüyle atıştırma-
lıklar (%42,7) ta-
kip etti. Diğer yandan 
katılımcıların %44,8’i salgın 
sürecinde daha çok online alışveriş 
yaptığını ifade ederken, salgın öncesine 
göre online alışveriş davranışlarında değişiklik 
olmadığını ifade edenlerin oranı da aynı seyretti. 
İlgili süreçte, daha az alışveriş yaptığını ifade 
edenler ise %10,5 ile sınırlı kaldı. 

YERLİ SOLUNUM CİHAZI PROJESİ 
“Süreçte en iyi sınavı veren marka/firma” soru-

suna verilen Baykar (%18,5), Arçelik (%13,4) ve 
Bioysis (%5) cevapları, katılımcılar nezdinde yerli 
solunum cihazı projesinin önemini ön plana çıkar-
tırken, Trendyol (%10,1), Getir (%8,4), Migros 
(%8,4) gibi e-ticaret ve perakende markaları di-
ğer hatırda kalan kategori içerisinde yer aldı. 

 
SÜRECİN SEMBOLLERİ:  
MASKE, SAĞLIK BAKANI KOCA VE  
KOLONYA & DEZENFEKTAN 
Katılımcıların %81,8’ine göre salgın süreci en 

çok “maske” sembolü ile hatırlanacak. Her akşam 
TV ya da sosyal medyadan hanelere konuk olan 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise %65 ile süreçte 
sembolleşmiş bir isim olarak öne çıkıyor. Uzun bir 
süre rengi ya da görüntüsü üzerinde tartışmalar 
çıkan virüs ise %36,4 ile katılımcılar açısından sü-
recin en hatırda kalıcı sembollerinden biri. Gün-
delik hayatımızın bir parçasına dönüşen kolonya 
ve dezenfektanlar ise %30,8 ile sürecin sembolle-
rinden biri oldu. 

 
TEDBİRİ ELDEN BIRAKMADAN  
TAM ZAMANLI İŞE DÖNÜŞ 
Haziran ayında yürürlüğe girmesi beklenen 

“yeni normal” senaryo kapsamında katılımcıların 
%78,3’ü tam zamanlı işe döneceğini ve izolasyon 
kurallarını harfiyen uygulayacağını ifade ederken, 

müşteri ziyaretlerinin bir süre gerçekleştirilme-
mesi (%32,9) bir diğer önemli planlama ens-
trümanı olarak öne çıkmakta. İşe, esnek çalış-

ma saatleri (%28) modeliyle dönüş ise ma-
sada duran anlamlı seçeneklerin ara-
sında. Diğer yandan, uzaktan çalış-
mayı kalıcı seçeneklerden birine 
dönüştüreceğini ifade edenlerin 
oranı %11,2. 

Nitekim katılımcıların %73,4’ü sal-
gın sürecinde dijital toplantı gerçekleş-

tirdiğini belirtirken, bunların %81,9’u ise 
çeşitli düzeylerde dijital toplantı yöntemini 

oldukça faydalı/verimli bulduğunu ifade et-
mekte. İlgili yöntemi yeterince faydalı/verimli 
bulmayanların oranı ise %8,6.

İstanbul merkezli 
uluslararası pazar ve 

kamuoyu araştırma şirketi 
AGS GLOBAL, Covid-19 

salgınının ikinci fazı olan 
“yeni normalleşme” 

dönemine dair iş dünyasının 
tutum ve beklentilerinin 

nabzını tutan geniş kapsamlı 
bir araştırma gerçekleştirdi.

İş dünyası 
“yeni normalleşme” 

dönemi için ümitli

AGS Global  
Araştırma  
Yönetim  
Kurulu  
Başkanı 
AHMET  
GÜLER





SUDER (Ambalajlı Su Üreticileri Derneği) 
Yönetim Kurulu Başkanı S. Serdar Sey-
hanlı, her yıl kutlanan 7 Nisan Dünya 

Sağlık Günü ile ilgili bir açıklama yaptı. 
Bu yıl Dünya Sağlık Günü’nün, dünyada An-

tarktika dışındaki bütün kıtalardaki ülkelerde 
on binlerce kişinin ölümüne yol açan ve gide-
rek yayılan koronavirüs salgını ile mücadele 
edilen bir döneme rastladığının vurgulandığı 
açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

 
“Ülkemizde de can kayıplarına neden olan 

salgında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza 
Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağ-
lığı diliyoruz. DSÖ’nün küresel salgın (pande-
mi) ilan ettiği COVID-19 tehdidine karşı Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 
devletimizin tüm kurum ve kuruluşları, özel 
sektör, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşla-
rımız, büyük bir dayanışma örneği sergileyerek 
topyekûn mücadele etmektedirler. 

Böyle bir gündemde insanımızın sağlıklı, 
kaliteli ve güvenilir su tüketiminin güvencesi 
olan ambalajlı su sektörünü temsil eden Am-
balajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) olarak, 
bu olağanüstü günlerde salgınla savaşın en ön 
cephesinde, gece gündüz demeden takdire şa-
yan bir fedakârlık ve sabırla görev yapan tüm 
sağlık çalışanlarımıza ve Sağlık Bakanlığı’mıza 
teşekkürü borç biliriz. 

Dünyada salgının seyri göz önüne alındığın-
da, uzmanlar ülkemizde kritik bir sürece girdi-
ğimizi, özellikle önümüzdeki günlerde kuralla-
ra uymanın, daha ağır sonuçların önüne geç-
mek bakımından önemli olduğunun altını çizi-
yorlar. Dolayısıyla; bugün birey olarak her biri-
mize ülke sağlığının korunmasında büyük gö-
rev düşüyor. 

Bu çerçevede, öncelikle üretim, dağıtım ve 
satış zincirlerinde salgın riskini önlemek; çalı-
şanların, tedarikçilerin, tüketicilerin ve toplu-
mun sağlığının korunmasına destek olmak 
amacıyla atılacak adımlar titizlikle belirlenmiş 
ve hayata geçirilmiştir. Çalışan sağlığı ve gü-
venliği ön planda tutulurken, ürün güvenliğini 
korumak adına da sektörde bir dizi önlemler 
alınmıştır. 

İçinden geçtiğimiz bu zor süreçte bir kez 
daha ortaya konulduğu üzere, toplum sağlığı 
için ambalajlı sular; doğal afetler, salgın hasta-
lıklar, savaşlar gibi olağanüstü hallerde sağlı-
ğın korunmasının olmazsa olmazıdır. Sağlık 
Bakanlığımız tarafından düzenli olarak denet-
lenen ve içerisinde sağlığa yararlı çeşitli mine-
ralleri barındıran ambalajlı sular, kaynağında 
şişelemeden nihai satış noktalarına kadar tüm 
aşamalarda gerekli gıda güvenliği ve hijyen 
şartları sağlanarak tüketicilerimize sunulmak-
tadır. 

Hijyenin en etkili önlem olarak ortaya çıktı-
ğı bu dönemde, tüketicilerin suyumuzu ve gı-
daları her türlü çevresel riskten uzak tutan, ko-
ruyan, ambalajlı ve güvenilir ürüne ulaşmaları-
nın önemi bir kez daha güçlü bir şekilde anla-
şılmıştır. 

Sektörümüz bardak ambalajdan, farklı ha-
cimlerde tek kullanımlık PET ve cam (0.33 L 
den 19 L’ye kadar) ambalajlı, geri dönüşlü 
muhtelif diğer ambalajlı (15 L den 19 L dama-
canaya) güvenilir suları, 165.000 den fazla ge-
leneksel satış noktasına (bakkal, büfe, mar-
ket...), 24.000 den fazla indirim marketine ve 
binlerce ev dışı tüketim noktasına (lokantadan 
hastaneye, okuldan kışlaya) tedarik etmekte; 
dağıtım noktaları aracılığıyla ülkemizin dört 
bir yanında 12 milyondan fazla hanede, yakla-
şık 42 milyon insanımıza (65 yaş üstü ve tüm 
dezavantajlı gruplar dahil), sokağa çıkmalarına 
gerek kalmadan evinin kapısına kadar sun-
maktadır. 

Bugün sosyal temasın azaltılması adına bir-
çok sektörde işletmelerin kapısına kilit vurul-
duğu bir dönemde, tıpkı gıda sektörü gibi in-
sanların en temel ihtiyaçlarından temiz, güve-
nilir su tedarikinin kesintisiz devamı için SU-
DER üyesi firmalarımız, tedarikçilerimiz ve 
ambalajlı suları ülkemizin dört bir yanına ulaş-
tıran, market raflarına koyan bayilerimiz, bü-
yük bir özveri ile çalışmalarını sürdürmektedir-
ler. 

Dünya Sağlık Günü vesilesiyle bir kez daha; 
Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında 

evde kalan vatandaşları-
mızın ihtiyaçlarını 

karşılamakta bü-
yük bir özveri ve 
fedakarlıkla çalış-
maya devam 
eden bütün sek-

törlerdeki çalışan-
lara, 

Vatandaşlarımı-
zın her çeşit amba-
lajlı sulara ulaşma-
larını gerek market 

raflarından gerekse 
evlerinin kapısına kadar gö-

türdükleri damacanalar ile sağlayan, 
Sektördeki firmalarımıza, tedarikçileri-

mize ve tüketiciye ulaşmamızda en uçta görev 
alan dağıtıcı bayilerimize ve çalışanlarına son-
suz teşekkürler. 

Başta ülkemiz ve tüm dünyanın mücadele 
ettiği koronavirüs salgınını en kısa sürede geri-
de bırakarak, sağlıklı günlere yeniden ulaşmak 
dileklerimizle, 

Saygılarımızı sunuyoruz.”

İnsanlığın yeni tip koronavirüs 
(COVID-19) salgını ile 

mücadelesinin merkez üssü olan 
Dünya Sağlık Örgütü’nün (World 

Health Organization – WHO) 
Anayasası, 7 Nisan 1948 

tarihinde kabul edildi. Aynı 
zamanda DSÖ’nün kuruluş tarihi 

de olan 7 Nisan, her yıl Dünya 
Sağlık Günü olarak kutlanıyor.

Evde kalın, bol bol güvenilir su tüketin!
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Ambalajlı Su Üreticileri  
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı  

S. SERDAR SEYHANLI



“Sağlık çalışanları için  
altyapımızı seferber etmeye hazırız”

Koronavirüs salgını sonrasında 
Türkiye, büyük bir dayanış-

maya imza atıyor. Vatandaşların 
yardım kampanyalarının yanı sıra 
özel sektör, salgının sonuçlarını en 
aza indirebilmek için var gücüye 
çalışıyor. 94 yıldır matbaa ve kâğıt 
sektöründeki faaliyetlerini sürdü-
ren MOPAK, “Gökkuşağı” proje-
siyle binlerce kişiye ulaşarak pay-
laşım yapanların adına maske ba-
ğışında bulundu. Maskeler Türki-
ye’nin dört bir yanındaki hastane-
lerde hizmet veren sağlık perso-
nelleri için projelere katılanlar adı-
na ulaştırıldı. 

Dünya Sağlık Örgütü tarafın-
dan her yıl 7 Nisan ve takip eden 
bir hafta boyunca kutlanan Sağlık 
Haftası’nın bu yıl çok manidar bir 
döneme denk geldiğini söyleyen 
Ruhi Molay, “Bu yıl Sağlık Haftası, 
yaşadığımız salgın ile birlikte farklı 

bir anlam kazandı. MOPAK olarak 
gerekli durumlarda tüm altyapı-
mızı, sağlık çalışanlarının güvenliği 
için Ortadoğu ve Balkan ülkeleri-
nin en büyük kâğıt üreticisi olarak 
Kemalpaşa, Dalaman ve Kastamo-
nu’daki tesisimizi seferber etmeye 
hazırız” şeklinde konuştu.

Kâğıt ve defter 
üreticisi MOPAK, 

sosyal medya 
hesaplarında 

başlattığı 
“Gökkuşağı” 

projesiyle sağlık 
çalışanlarına tıbbi 

ekipman konusunda 
destek sağladı. 

Şirket tarafından 
yapılan açıklamada, 
projenin toplumsal 

dayanışmanın güzel 
bir örneği olduğu 

belirtilirken, 
ilerleyen süreçte 

ihtiyaç duyulması 
durumunda desteğe 

hazır olunduğu 
vurgulandı.

MOPAK  
Genel Müdürü 
RUHİ MOLAY
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Türkiye yıllık ortalama 54 milyon ton yaş 
meyve ve sebze üretimine sahip. Bu 
üretimin 4 milyon tonu ise ihraç edile-

rek yaklaşık 2.26 milyar dolarlık bir gelir elde 
ediliyor. Özellikle koronavirüs salgını nedeniy-
le, insanların sağlıklı beslenmesi için yaş mey-
ve ve sebze sektörünün stratejik öneminin 
daha iyi anlaşılması, ihracatçılara gelecekle il-
gili umut veriyor. Ancak bu noktada Covid-19 
ile mücadeleye yönelik gıda güvenliğinin sağ-
lanması çok önemli. Bu yönde temassız ihra-
cat gibi farklı önlem ve çalışmalar yapılıyor. 

 
DÜNYADA İLK: ÖZEL ETİKET 
Yıldız Kuluçka Merkezi bünyesinde 

yer alan gıda teknoloji şirketi Hygge-
foods’un, üzerinde çalıştığı antivi-
ral yenilebilir kaplama sıvısı ise 
gıda güvenliği konusunda 
önemli bir boşluğu dolduruyor. 
Çünkü bu sıvı ile kaplanan meyve ve 
sebzeler virüsün doğrudan tüketiciye 
ulaşmasını engellemeyi amaçlıyor. Bu 
proje ile dünyada ilk defa koronavirü-
sü taşımadığı kanıtlanan özel etiketli 
meyve ve sebze ürünleri oluşturulabi-
lecek. Bu şekilde yetiştirilen yerli 
meyve ve sebzenin katma değeri yük-
sek şekilde ihraç edilmesine de ola-
nak sağlaması bekleniyor. Tüketiciler 
ise bu ürüne internet üzerinden ula-
şabilecek. 

 
HEDEF, TÜKETİCİ  
DOSTU ÜRÜNLER 
Gıda teknoloji şirketi Hyggefoods, 2018 yı-

lında, tarım ülkesi Türkiye’nin bitkisel gücünü 
katma değeri yüksek şekilde işlemek amacıyla 
KOSGEB ve TÜBİTAK desteği ile kurulmuş bir 
şirket. Kurulduğu günden bu yana sürdürülebi-
lir gıda üretim modelleri ile değişen tüketim 

alışkanlıklarına uygun bitkisel içerikli inovatif 
ürünler tasarlanıp üretiliyor. Projelerinde fikrin 
oluşumu, fon bulunması, proje yazımı- yöneti-
mi ve yürütülmesi, paydaşların bir araya geti-
rilmesi, çıkacak fikri ve sınai hakların yönetimi, 
bunların ekonomik katkıya dönüşmesi ve tica-
rileştirilmesi konusunda Yıldız TTO’dan destek 
alan şirket, Yıldız Teknopark’ın tahsis ettiği 
alanda gıda laboratuvarını kurarak yoğun Ar-
Ge çalışmaları yürütüyor. Bitkisel içerikli et ve 
süt ürünleri çalışmalarının hızla devam ettiğini 
ve bitkisel içerikli yeni nesil havyarın ilk ürün-
leri olduğunu dile getiren Hyggefoods’un ku-

rucusu Emine Yılmaz, koronavirüs ile be-
raber gıda tedarik zincirinde yaşa-

nabilecek problemlere karşı gıda 
güvenliğini sağlayacak çözümler 
üretmeye başladıklarını söylü-

yor. Şu an yenilebilir antiviral ko-
rona bariyeri BioCoBloc için çalış-
tıklarını söyleyen Yılmaz, konuş-
masında, “Covid-19 ile mücadele-
ye yönelik antiviral yenilebilir gıda 
kaplama malzemesinin geliştiril-
mesi projesi ile hastalığın toplum-
da kontrolsüz yayılımının engel-
lenmesi ve hastalıkların önlenme-
sinde etkili koruyucu ürünlerin ge-
liştirilmesini amaçlıyoruz. Çünkü 
tüketiciler doğrudan temas ettik-
leri meyve ve sebzeler ile virüsün 
yayılmasına olanak sağlıyor. Bu 
projede geliştirilen antiviral yeni-
lebilir kaplama malzemesi ile kap-
lanan sebze ve meyveler virüslere 

karşı korunacak. Sağlığa hiçbir zararı yok. Tü-
keticiler BioCoBloc ile kaplanan meyve ve seb-
zeler üzerinde küçük etiketler görecekler. 
Özellikle soymadan yenilen ve kısa ömürlü çi-
lek, kiraz, üzüm gibi meyveler için tüketici dos-
tu bir ürün olacak” ifadelerini kullandı.

Yıldız Teknopark 
bünyesinde yer alan 

Yıldız Kuluçka 
Merkezi 

girişimcilerinden 
Hyggefoods’un, Yıldız 

Teknik Üniversitesi 
Kimya-Metalurji 

Fakültesi Dekanı Gıda 
Prof. Dr. Osman 

Sağdıç’ın 
danışmanlığında 

geliştirdiği antiviral 
yenilebilir kaplama 

sıvısı BioCoBloc, 
koronavirüs salgını 

nedeniyle giderek 
daha önem kazanan 

gıda güvenliği 
konusunda önemli bir 

boşluğu dolduruyor. 

Yenilebilir Antiviral Korona Bariyeri 

ihracata değer katacak

Hyggefoods’un  
kurucusu 
EMİNE YILMAZ
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Yazılım, tasarım, sosyal medya, dijital 
pazarlama ve sadakat uygulamaları 
konularında markalara hizmet veren 

Markakod’un CEO’su Ahmet Göker, kritik sal-
gın dönemi ve sonrasında dijital dünyada KO-
Bİ’lerin mutlaka atması gereken adımları pay-
laştı. 

 
ÇEVRİMİÇİ VARLIKLARIN  
ÖNEMİ ARTIYOR 
Karantina sürecinin getirdiği yaşam süreci 

dolayısıyla şimdiye kadar olmadığından çok 
daha fazla insan çevrimiçi durumda. Bu duru-
mu fırsata çevirmek için KOBİ’lerin online var-
lıklarını geliştirmeleri, mümkünse küçük büt-
çelerle yenilemeler ve düzenlemeler yapma-
ları önemli pazarlama fırsatları sunuyor. KO-
Bİ’lerin müşterileriyle buluştuğu ilk alanlar-
dan biri olan web sitelerinin yanı sıra mobil 
aplikasyon, blog, Youtube kanalı gibi mevcut 
online varlıklara küçük de olsa yatırımlar yap-
malarının bilinirlik, satış ve gelir artırışını be-
raberinde getireceği unutulmamalıdır. 

 
DİJİTAL İTİBAR KOBİ’LER  
İÇİN DE ÖNCELİK 
İtibar yönetimi sadece büyük markalar için 

değildir. Küçük ve orta boy işletmeler, daha 
iyi hizmet vermek için müşterilerinin onlar 
hakkında ne düşündüklerini ne söylediklerini 
bilmeli ve yazılan tüm yorumları mutlaka ta-
kip etmelidirler. Dijital dünyada işletmeye ait 
itibarın doğru yönetimi için dijital PR’a ya da 
diğer bir deyişle dijital halkla ilişkilere yatırım 

yapılmalıdır. Ayrıca dijital dünyada olumsuz 
görüş bildiren müşterilerle iletişim kurulmalı 
ve mevcut sorunlarına çözüm sunulmalıdır. 

 
FACEBOOK, LİNKEDIN VE  
INSTAGRAM REKLAMLARI 
Facebook, daha fazla lokal bilinirlik oluştu-

rulmasına, hedefleme yaparak daha fazla ta-
kipçi ve müşteriye ulaşılmasına yardımcı olan 
birçok reklam türüne sahip. Facebook’un yanı 
sıra Linkedin ve Instagram, sundukları reklam 
alternatifleri sayesinde de KOBİ’lere, ürün ve 
hizmetlerine ait bilinirliği artırarak, daha çok 
satışı ve gelir elde etmelerini mümkün kılıyor. 

 
MOBİL UYUMLULUK  
OLMAZSA OLMAZ 
Günümüzde web siteleri bir anlamda KO-

Bİ’lerin web dünyadaki dijital ofisleri duru-
munda. İşletme hakkındaki bilgilerin yanı sıra 
ürün ve hizmetlere ait detaylara da bir tıkla 
ulaşılmasını sağlayan web sitelerinin içeriği ve 
tasarımları günümüzde de ihmal ediliyor. 
Web sitesinin KOBİ’ler için günümüzde bir ge-
reklilik değil zorunluluk olduğu ve müşterilere 
daha hızlı ve kolay erişimi sağladığı unutul-
mamalıdır. Şirketi, hizmetlerini ve ürünlerini 
anlatan web sitesinin içeriği ve tasarımının 
yanı sıra mobil uyumlu olması da çok önemli-
dir. KOBİ’lerin halen sitelerinin büyük bölü-
münün mobile uyumlu olmadığı bir gerçek. 
Oysaki günümüzde insanlar web dünyasına 
erişimlerini ağırlıklı olarak mobil cihazlar üze-
rinden gerçekleştiriyorlar.

Günlük alışkanlıklara ve iş 
hayatına dair birçok değişikliği 

beraberinde getiren 
koronavirüs süreci ve 

sonrasında yapılacak iletişim 
çalışmaları, her zamankinden 
daha fazla önem taşıyor. Dijital 
alanda KOBİ’lerin sahip olması 
gereken varlıklar ve çalışmalar 

ise bu yeni dönemde artık bir 
gereklilik değil, zorunluluk.

KOBİ’lere dijital dünyada hayatta kalma kılavuzu
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Doğal odak uzaklığı uzak mesafe olan in-
san gözünün, dijitalleşmeyle birlikte gör-
me gereksinimleri, bu yeni duruma uyum 

sağlama adına değişimler geçirdi. İş, sosyal ya-
şam, iletişim, etkileşim, eğlence, haber ve günlük 
araştırmalar dijital dünyayı içine alan akıllı tele-
fon, tablet ve gittikçe küçülen, fonksiyonları artı-
rılan diz üstü ve masa üstü bilgisayarların içinde, 
parmaklarımızın ucunda. Özellikle daha çok evde 
olduğumuz, tüm iletişimi akıllı telefonlar ve uy-
gulamalar üzerinden kurduğumuz, işleri bilgisa-
yar, tablet ve telefonlarla yürüttüğümüz bugün-
lerde gözleriniz kızarıyor, kuruyor, bulanıklaşıyor, 
omuz ve sırt ağrıları gibi sorunlar yaşıyorsunuz. 

 
BU SÜREÇTEN GÖZLER  
NASIL ETKİLENİYOR? 
Günümüzde hayatın vazgeçilmezi oldu akıllı 

telefon, tablet ve bilgisayarlar... İşimiz telefon, 
tablet ve çeşitli uygulamalar sayesinde fiziki 
olarak ofiste bulunmaya gerek kalmaksızın mo-
bil hale geldi. Bilgiye erişim kolaylaştı. Çeşitli 
uygulamalarla iletişim ve etkileşim akıllı tele-
fonlar üzerinden daha da yoğunlaştı. Sosyal 
medya kullanımı günün büyük bir bölümünü 
kapladı. Film ve diziler dijital platformlardan iz-
lenmeye başladı, hatta dijital platformlara özel 
film ve diziler gündem oluyor. Her yaştan insa-
na özel geliştirilen oyunlar milyonlarca indirilme 
oranlarına ulaşıyor. Tüm bu dijital dünyaya göz-
lerin adaptasyonu doğal bir akış içinde gerçek-
leşmeyebiliyor. Telefon, tablet ve bilgisayar kar-
şısında geçirilen süre arttıkça dijital ekran kulla-
nımına bağlı gelişen semptomlar da artmaya 
başladı. Dijitalleşme ile literatüre yeni bir kav-
ram girdi: ‘Dijital Göz Yorgunluğu’. 

 
‘DİJİTAL GÖZ YORGUNLUĞU’  
GERÇEKTEN BİR TOPLUM SORUNU MU? 
‘Dijital Göz Yorgunluğu’, dijital ekranlara 2 

saat veya daha fazla süre bakmaktan kaynaklı 

olarak hissedilen ve yaşam konforunu olumsuz 
etkileyen göz yorgunluğu olarak tanımlanıyor. 
Akıllı telefon ve tabletler diğer ekranlara göre 
normal okuma mesafesinden daha yakın görün-
tüleme mesafelerine (20-30 cm) sahip. Küçük 
yazı boyutları, yakına bakıldığında gözlerin birbi-
rine yaklaşmasıyla, buna uyum sağlamak (ako-
modasyon ve konverjans) için daha yüksek ya-
kından-yakına geçiş eylemi ve uzun süre yakın 
mesafe aktiviteleri ‘Dijital Göz Yorgunluğu‘nu 
oluşturuyor. Bulanık görüş, gözlerde batma, su-
lanma, çift görme, ışık hassasiyeti, yorgunluk, 
kuruluk, gece görüş zorluğu ve kaşıntı gibi 
semptomlar oluşturan ‘Dijital Göz Yorgunluğu’ 
baş, boyun, sırt ve omurga ağrıları gibi ekstrao-
küler ve oküler sorunlara sebep olarak yaşam 
konforunu olumsuz etkiliyor. Dünya çapında 60 
milyona yakın kişiyi etkileyebilen bu sendrom, 
artık bir toplum sorunu haline gelmiş durumun-
da. Dijital cihaz kullanım saati bir günde 3 saat-
ten 9 saate çıktı. Yapılan araştırmalara göre diji-
tal cihaz kullanımı bir günde 3 saatten 9 saate, 
akıllı telefon üzerinden giderek artan ortalama 
dijital medya kullanımı ise 5 yılda ikiye katlana-
rak 3 saatten 6 saate çıktı.

Günümüzde dijitalleşme,  
gözlerde farklı birtakım sorunları 

da beraberinde getirdi. Tüm 
dünyanın hızla adapte olduğu, tüm 

bilgi, ticaret ve sosyalleşmenin 
dijital ortamda yaşandığı  

bu çağda gözler doğal yapısının 
dışında bir etkileşimin içinde.

Dijitalleşen dünya 
gözlerde ciddi  
sorunlara  
neden oluyor

Seiko Optik Türkiye Satış ve Pazarlama  
Direktörü FARUK ULUSOY

BAŞ, BOYUN, OMURGA  
AĞRILARININ SEBEBİ  
GÖZ PROBLEMLERİ  
OLABİLİR 
 
“Ekranlar giderek küçüldüğü için normal 
okuma mesafesinden daha yakın 
görüntüleme mesafeleri hayatımıza girdi” 
diyen Seiko Optik Türkiye Satış ve 
Pazarlama Direktörü Faruk Ulusoy, 
“Gözlerin tüm bu dijital dünyaya 
adaptasyonu doğal bir akış içinde 
gerçekleşmiyor. Dijital ekranlardan 
yayılan mavi ışığın göze zarar vermesini 
ve gözde kuruluğu önlemek ve 
akomodasyona destek olmak açısından 
özellikle yoğun dijital kullanıma maruz 
kalanların herhangi bir kırma kusuru 
bulunmasa da gözlük kullanması son 
derece önemli. Dijitalleşmenin yarattığı 
problemlerin farkında olan Seiko Optik, 
günümüz dijital dünyasına çözüm olarak 
geliştirdiği SmartZoom 
SuperResistantBlue (SRB kaplama) ile 
daha uzun saatler bilgisayar ve ekranlar 
karşısında rahatlıkla ve herhangi bir 
semptoma maruz kalmadan çalışılmasına 
olanak sağlıyor” ifadelerini kullandı.



İş dünyası koronavirüs için iş birliğine hazır
Konuyla ilgili TÜRKONFED’in açıklamasını 

paylaşan Süleyman Sönmez, “Halk sağlığı-
na ek olarak, sosyo-ekonomik riskin azaltılması-
nın anahtarı, doğru bir kriz yönetimi ve yönetişi-
midir. Kamu-özel sektör ve iş dünyası ile sivil 
toplum kuruluşlarının birlikte oluşturulacağı 
doğru ve etkili bir kriz yönetiminin, virüsün eko-
nomik etkilerinin en aza indirilmesinde çok 
önemli bir çarpan etkisi yaratacağına inanıyoruz. 
TÜRKONFED, ÇUKUROVA SİFED ve ADSİAD 
olarak, bu süreçte hükümetimiz ve kamu ku-
rumları ile ortak aksiyon almaya ve katkı verme-
ye hazırız” dedi. Sönmez ayrıca, salgın dönemi 
boyunca iş dünyası tarafından alınması gereken 
öncelikli tedbirlere de değindi. 

 
İŞ DÜNYASI HAZIR 
Türkiye dahil 120’den fazla ülkeye yayılan 

koronavirüs (COVİD-19) salgınının küresel eko-
nomi ve Türkiye ekonomisine etkileri ile alınma-
sı gereken sosyo-ekonomik tedbirlere dair ka-
muoyuna açıklama yapan Sönmez, COVID-19 
virüsünün Türkiye’deki işletmeler için getirdiği 
risk ve fırsatlarla ülke ekonomisi için oyun-de-
ğiştirici olacağını hatırlattı. 

“Türkiye, 10 Mart tarihi itibariyle ilk COVID-
19 vakasını doğruladı ve hemen ardından ek ön-

leyici önlemleri duyurmaya başladı. Yapılan ilk 
analiz ve haberler ile alınan öncelikli önlemlerin 
pek çoğunun halk sağlığı konusunda olmasının 
ilk aşamada son derece normal olmasına karşın, 
salgından etkilenen ilk ülkelerden gözlendiği üze-
re, salgının yarattığı ciddi bir ekonomik etki de 
söz konusu. Bununla birlikte, yine salgından etki-
lenmiş diğer ülkelere bakıldığında, daha kesin ve 
etkili sosyo-ekonomik tedbirlerin 2 ila 4 hafta 
arasında değişen bir sürede alınmış olduğu görü-
lüyor” diyen Sönmez, “Türkiye’de faaliyet göste-
ren işletmelerin olumsuz etkilere karşı hazırlıklı 
olması ve bunları asgari düzeye indirmesinde 
dikkate alınacak kısa ve orta vadeli stratejilerin 
ivedilikle hayata geçirilmesi, kritik önem taşıyor. 
Bu noktada, hükümete olduğu kadar iş dünyası 
örgütlerine, tüm işletmelere ve iş dünyası lider-
lerine de önemli görevler düşüyor. Sosyo-ekono-
mik tedbirlerin alınması, hükümet ve iş dünyası-
nın ortak hareket etmesi ve örnek uygulamaların 
paylaşılması, yaşanan krizin etkilerinin en aza in-
dirilmesine yardımcı olacaktır” şeklinde konuştu.

Türk Girişim ve İş Dünyası 
Konfederasyonu (TÜRKONFED) 

Başkan Yardımcısı, Çukurova 
Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu 

ile Adana Sanayici ve İşadamları 
Derneği (ADSİAD) Başkanı 

Süleyman Sönmez, koronavirüs 
nedeniyle hükümet ve kamu 
kurumları ile ortak aksiyon 

almaya hazır olduklarını bildirdi.

SÜLEYMAN SÖNMEZ
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Araştırma şirketi Leadership 
IQ’nun koronavirüs döneminde 

uzaktan çalışanların motivasyonu 
hakkında yaptığı araştırmada 

çalışanların yüzde 26’sının motive, 
ama mutsuz olduğu sonucuna 

ulaşıldı. Araştırmaya göre 
çalışanlar, yöneticilerinin yapıcı 

tavırları karşısında işe olan 
bağlılığı yüzde 30 oranında artıyor.

yüzde 26’sı
motive, ama mutsuz

Uzaktan çalışanların

Fikrine  
değer verilen  
çalışanın  
işe bağlılığı  

yüzde 22  
ARTIYOR

Great Place to Work®  
Türkiye Genel Müdürü EYÜP TOPRAK

A raştırma şirketi Leadership IQ, pande-
mi döneminde uzaktan çalışan 31 bin 
664 kişi üzerinde yaptığı araştırmada, 

çalışanların yüzde 26’sının motive, ama mut-
suz olduğunu belirledi. Araştırma, çalışanların 
mutsuz olmalarına rağmen yüzde yüz çaba 
göstermeye odaklandıklarını ortaya çıkardı. 

 
İYİMSERLİK, ÇALIŞAN BAĞLILIĞINI  
YÜZDE 30 ORANINDA ARTIRIYOR 
Leadership IQ’nun 11 bin 308 çalışanla ger-

çekleştirdiği çalışan bağlılığı hakkındaki bir di-
ğer araştırmada ise çalışanların işlerini sahip-
lenmesindeki en büyük etken, yöneticinin çalı-
şan başarısını takdir etmesi. Araştırmaya katı-
lan çalışanların, başarılarının takdir edilmesi 
durumunda iş yerlerine olan bağlılıklarının 
yüzde 21 oranında arttığı tespit edildi. Araştır-
madan çıkan bir diğer bulgu ise yapıcı tavırlar 
sergileyen yöneticilerin bu sayede çalışan bağ-
lılığına yüzde 30 oranında katkı sunması oldu. 

ÇALIŞAN BAĞLILIĞI İÇİN GÜVEN ŞART 
Çalışan bağlılığının güvene dayalı kurum 

kültürü ile sağlanabildiğine dikkat çeken Great 
Place to Work® Türkiye Genel Müdürü Eyüp 
Toprak, “Çalışan bağlılığının temelinde güven 
duygusu bulunuyor. Koronavirüs nedeniyle 
uzaktan çalışma modelinin çalışma hayatını 
yeniden şekillendirmesi, güvene dayalı kurum 
kültürünün değerini daha net görmemizi sağ-
ladı. Kriz zamanlarında çalışan bağlılığını koru-
manın, yüksek turnover oranlarını ve buna 
bağlı maddi kayıpları azaltmanın en iyi yolla-
rından biri, etkin bir güvenilirliğe sahip, üst dü-
zey performans sergileyen bir kurum kültürü-
nün yaratılmasından geçiyor” değerlendirme-
sinde bulundu.



Hayat Holding, memleketine ve toplu-
muna hizmet etme sorumluluğuyla 
1937’den bu yana tam 83 yıldır üreti-

me aralıksız devam ediyor. Holding; hızlı tüke-
tim ürünleri sektöründe Hayat Kimya, ağaç 
bazlı panel sektöründe Kastamonu Entegre ve 
liman işletmeciliği sektöründe Limaş başta ol-
mak üzere her biri kendi sektörünün lider 
oyuncuları arasında yer alan şirketleri ile Avru-
pa, Afrika ve Asya’da 36 tesisiyle faaliyetlerini 
sürdürüyor. 

 
TOPLAM 10 TIR YARDIM 
Hayat Holding, salgınla mücadelenin ilk 

günlerinde kamu hastanelerinin hijyen ve te-
mizlik ihtiyacını karşılamak için Sağlık Bakanlı-

ğı’na 5 TIR Bingo Oxyjen çamaşır suyu, 5 TIR 
Papia, Familia, Focus tuvalet kağıdı, kağıt hav-
lu, peçete, kutu ve cep mendil olmak üzere 
toplam 10 TIR hijyenik ürün yardımında bu-
lundu. 

Toplum sağlığı için maddi ve manevi deste-
ğini sürdüren Hayat Holding; Hayat Kimya, 
Kastamonu Entegre ve Limaş katılımıyla “Milli 
Dayanışma Kampanyası”na 7 milyon TL ile 
katkı sağladı. Şirketleri, Türkiye’nin en büyük 
sanayi kuruluşları ve ihracatçıları arasında ilk 
50’de yer alan Hayat Holding’den, salgınla 
mücadele konusunda yapılan açıklamada, 
“Köklerimizden gelen dayanışma ruhuyla, bu 
zorlu sürecin de üstesinden gelineceğine ina-
nıyoruz” denildi.

Hayat Holding, Covid-19 
mücadelesi kapsamında 

karantina hastanelerinde 
kullanılmak üzere 10 TIR 
hijyenik ürün yardımıyla 
başladığı desteğini “Milli 

Dayanışma Kampanyası”na 7 
milyon TL katkı ile sürdürüyor.

Hayat Holding’den salgınla mücadele desteğine devam: 
“Milli Dayanışma Kampanyası”na 7 milyon TL
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Üç milyar insanın evlerinde karantinaya 
çekildiği salgın döneminde birçok şirke-
tin uzaktan çalışmaya geçmesi ve eğiti-

min sanal ortama taşınması, güçlü altyapı ve 
kesintisiz hizmete olağanüstü talep yarattı. 
KPMG Türkiye, Covid-19 salgınının telekomüni-
kasyon şirketlerine etkisini ve salgın sonrası sek-
törün gündemini değerlendirdi. Buna göre sal-
gın sürecinde iletişim ve haberleşme ağlarına 
olan talep, salgın sonrasında da artarak devam 
edecek. Sektördeki şirketlerin 5G teknolojisine 
yapılan yatırımları hızlandırması gerekecek. 

 
ÇOK DAHA GENİŞ  
YATIRIM BÜTÇELERİ AYRILACAK 
KPMG Türkiye Teknoloji, Medya ve Teleko-

münikasyon Sektör Lideri Serkan Ercin, Covid-
19’un hayati hale gelen telekomünikasyon hiz-
metleri için önemli fırsatlar yarattığını belirtti. 
Tüm dünyada doğal afet veya pandemi gibi ola-
ğanüstü şartlarda 5G’nin desteklediği alanların 
sürdürülebilirlik için öneminin ortaya çıktığını 
vurgulayan Ercin şu değerlendirmeyi yaptı: 

“Covid-19 salgını, telekomünikasyon hizmet-
lerinde güçlü performans, yüksek güvenilirlik ve 
verimlilik ihtiyacını en iyi şekilde 5G teknolojisi-
nin karşılayacağını gösterdi. Hastalığın yayılma 
hızını azaltmak amacıyla hayatlarını evlere taşı-
yan insanlar iletişim kanallarını, video konferans 
uygulamalarını, sosyal medya platformlarını ve 
telefon konuşmalarını her zamankinden daha 
çok kullandı. Dünyada 5G teknolojisiyle insan 
teması olmadan hastalara bakan hastaneler 
gördük. Vakaların uzaktan teşhisinde, hasta ta-
kibinde 5G kullanıldı. Ülkeler 5G’nin artan öne-
mi üzerine bu teknolojinin altyapısı için daha 
geniş yatırım bütçeleri ayıracak. Covid-19 son-
rası dönemde 5G yatırımlarının yanı sıra 
LPWAN (Düşük Güç Geniş Alan Haberleşme 
Ağı) sisteminin de telekomünikasyon şirketleri-

nin yatırım ajandasına girdiğini göreceğiz. 5G’ye 
göre altyapı maliyetlerinin az, kullanım ömrü-
nün uzun olması kısa vadede LPWAN’a yönelen 
şirketlerin uzun vadede etkili sonuç almasını 
sağlayacaktır. LPWAN altyapısı yatırımları, En-
düstri 4.0 ve nesnelerin interneti uygulamaları-
nı hızlandırıp özellikle fabrikaların otomasyo-
nuyla maliyetlerin azalmasına, operasyonel ve-
rimin artmasına ve iş gücü kıtlığının sınırlandırıl-
masına imkan verecektir.”  

 
TELEKOMÜMİKASYON 
SEKTÖRÜNE TALEP ARTACAK 
Ercin, Çin’deki lider telekomünikasyon şirket-

leri China Mobil, China Telecom ve China Uni-
com’un Covid-19 sürecinde 5G ve LPWAN yatı-
rımlarına son hızla devam ettiğini hatırlattı. Bu 
üç şirketin 2020 sonunda Çin’de toplam 1,5 
milyon LPWAN, 700 bin adet de 5G baz istas-
yonu yerleştirilmesini hedeflediğini kaydetti. 
Serkan Ercin, Covid-19 sonrası süreçte Türki-
ye’de de telekomünikasyon sektöründe yaşa-
nan talep artışının süreceğini ifade etti. Ercin, 
şöyle konuştu: “Evden çalışma yönteminin, kriz 
sonrası çalışma hayatının yeni normallerinden 
biri haline geleceğini öngörüyoruz. Değişen tü-
ketici alışkanlıkları ve artan mobil veri ihtiyacını 
karşılamak için telekom şirketlerine talep arta-
cak. Covid-19’un etkisiyle, GSMH tahminlerimi-
ze göre 2020 sonunda ‘bilgi ve iletişim’in GSYH 
içerisindeki payının yüzde 4 artacağını tahmin 
ediyoruz. Mobilitenin sınırlandırılma ve operas-
yonel verimin artırılma ihtiyacı, şirketlerin ileti-
şim altyapılarının daha güçlü ve hızlı hizmet 
sağlayan 5G teknolojisi ile yapılandırılmasını 
gerektirecek. Firmaların üretim süreçlerinde in-
san temasını minimize etme hedefi, 5G tekno-
lojisine talebi yükseltecek. Türkiye’de de sektör-
deki şirketlerin 5G ve LPWAN teknolojilerine 
yatırım eğiliminin sürdüğünü görüyoruz.” 

KPMG Türkiye, koronavirüsün 
telekomünikasyon sektörüne 

etkisini analiz etti. KPMG Türkiye 
Teknoloji, Medya ve 

Telekomünikasyon Sektör Lideri 
Serkan Ercin, “Yeni normalde 

güçlü altyapı ve kesintisiz hizmet 
ihtiyacı artarak sürecek. 

Şirketlerin Covid-19 sonrası için 
5G teknolojisine yatırımları 

hızlandırması gerekecek” dedi.

Covid-19

5G’ye 
yatırım 
ihtiyacını artırdı

KPMG Türkiye Teknoloji, Medya  
ve Telekomünikasyon Sektör Lideri 
SERKAN ERCİN



Temizlikte kolonyanın önemini her zaman 
vurguladıklarını, ancak dünyada ortaya çı-
kan Covid-19 salgınıyla birlikte yeniden 

kolonyanın öneminin anlaşıldığını aktaran Engin 
Tuncer, markanın çalışmalarına hız kesmeden 
devam ettiğini söyledi. 1937 yılında yürüttükleri 
pazarlama çalışmalarının bugünkü Eyüp Sabri 
Tuncer markasının temellerini attığını ifade eden 
Tuncer, “Dedem Eyüp Sabri Tuncer o dönemde 
müşteri çekebilmek için kampanya yapıyor. Bro-
şürler yapıp posta kutularına dağıtıyor. Alışveriş 
yapmanız mevzubahis değil, beğendiğiniz ismi 
yazarsanız kolonya hediye edileceğini söylüyor. 
Bugün bile ürünlerimizi hediye ediyoruz. İnsanlar 
çok mutlu oluyor. Düşünün yıl 1937” dedi.  

 
DEZENFEKTAN YATIRIMI YAPIYORUZ 
Korona salgını sonrası Ulus’ta yer alan satış 

mağazalarına bir günde 10 bin ayak basımı ger-
çekleştiğini aktaran Engin Tuncer, “Anafartalar 

ve Denizciler Caddesi’nde metrelerce kuyruk 
oluştu. Biz buna kolonyanın yeniden keşfedil-
mesi diyoruz. Eyüp Sabri Tuncer Türkiye’nin 
markası. Bu hepimizin değeri” açıklamasında 
bulundu. Sadece kolonya değil kişisel bakım 
ürünlerine de önem verdiklerini ifade eden Tun-
cer sözlerine şöyle devam etti: “Antibakteriyel 
ruhsatımız da mevcut. O da çıkacak yakında. 
Dezenfektan üzerine de yatırım yapıyoruz. An-
kara fabrikamızı üretim üssü haline getirdik. Çı-
kan ürün anında depolara sevkiyata gidiyor.” 

 
36 VİRÜS ÜZERİNDE ETKİSİ SAPTANDI 
Yeditepe Üniversitesi ile yaptıkları çalışma-

dan da bahseden Engin Tuncer, “Yaptığımız ça-
lışmalar sonucunda kolonyanın 36 virüste etkili 
olduğunu tespit ettik. 60 derece ile 80 derece 
alkolün dezenfektan özelliği bulunuyor. Bu sü-
reçte gönül rahatlığı ile tercih edilebilir. Limon 
kolonyamızın derecesi 80, ürettiğimiz ünlü Bod-
rum mandalinası, Kapadokya üzümü, Ayvalık 
zeytin çiçeği gibi ürünlerimiz ise 70 derece. Her 
zevke hitap edecek ürünler yaptık. Türkiye ge-
nelinde dağılımımız çok iyi. Yurt dışında Uzak 
Doğu ülkeleri şu an ihracat kapımız diyebiliriz. 
Çin, Hong Kong zincirleri, Singapur, Marcus 
Adası, Rusya, ABD ve Uzak Doğu üzerinde duru-
yoruz. Çin şu anda kolonyayı uçak ile satın alı-
yor” ifadelerini kullandı. 

 
“FİYAT ARTIRMADI, ARTIRMAYACAĞIZ” 
Bu süreçte fiyat arttırmadıklarını ve arttırma-

yacaklarını da sözlerine ekleyen Tuncer, “Yüzde 
200’e yakın ham maddelerde fiyat artışı var, 
ama biz fiyat arttırmadık. Hammaddede zorla-
nır gibi olduk, ama Sanayi Bakanlığı ile alkol fab-
rikaları kapasiteleri arttı. Yoğun bir şekilde 2 
vardiyalı üretim başladı. Malsız kalmadık, piya-
sayı da malsız bırakmadık. 11 Mart’ta kolonya 
üzerine haber çıkmaya başlayınca kapasitemizin 
üzerinde 18 bin koliye yakın sipariş geldi 1 gün-
de. Sitemizi açık bıraktık fakat sevkiyatlarımızda 
biraz zorlandık. İnternet üzeri satışlarımıza yük-
lenmeye devam edeceğiz” dedi.

Uzak Doğu ülkelerinin gözdesi: 

Eyüp Sabri Tuncer
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97 yıldır kolonya sektörüne 
öncülük yapan Eyüp Sabri 

Tuncer Yönetim Kurulu 
Başkanı Engin Tuncer, MAG 

Editörü Beril Çavuşoğlu’nun 
canlı yayın konuğu oldu. 

Kolonyanın değerine değer 
kattığını söyleyen Tuncer, 

ihracat oranlarının da 
arttığını belirtti.
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Petrol kaynakları azalmaya devam eder-
ken petrol türevli plastikler de insan ve 
çevre sağlığını olumsuz etkilemeyi sürdü-

rüyor. Araştırmalar, deniz canlılarının %50’sinin 
bünyesinde plastik atıklara rastlandığını göste-
riyor. Bu ürünleri tüketenler de plastik madde-
lerin zararlarına maruz kalıyor. Mevcut plastik-
lerin doğada en az 450 yıl içinde kaybolduğunu 
gösteren araştırma sonuçları alternatif ham-
maddelerin önemine de işaret ediyor. 

 
2030’DA PLASTİK PAZARININ  
%40’INI BİYOPLASTİK OLUŞTURACAK 
Petrol ve türevlerinden üretilen plastikler ye-

rini biyoplastiklere bırakmaya başladı. Geçtiği-
miz yıl itibariyle biyoplastik ve biyoplastik kat-
kılı plastikler 30 milyar dolarlık bir pazar oluş-
turdu. Bu artış hızı ve regülasyonların biyoplas-
tiği zorunlu hale getirmesi sonucu, 2030 yılında 
plastik pazarının %40’ının biyoplastik pazarını 
oluşturacağı öngörülüyor. 

 
ÇOK DAHA GÜÇLÜ VE ISIYA DAYANIKLI 
Yıldız Teknopark Kuluçka Merkezi’nde kuru-

larak Ar-Ge sürecinden üretim ve satış aşaması-
na gelen Biolive da biyoplastik granül katkılar 
üreterek kısa sürede yatırımcının ilgisini çekti. 
Vestel Venture’un liderlik ettiği turda 30 mil-
yon dolar değerlemeyle aldığı yatırımla faali-
yetlerine devam eden Biolive, yabancı rakiple-
rinden çok daha güçlü ve daha yüksek ısıya da-
yanan granüller üretiyor.  

 
AMAÇ, AVRUPA VE ABD BİYOPLASTİK  
PAZARININ EN AZ %30’UNA ULAŞMAK 
Hem zeytin çekirdeklerini hem de zeytinyağı 

atıklarıyla dünyada ilk kez kullanılan yenilikçi bir 
ürün oluşturduklarını açıklayan Biolive Kurucu 
Ortağı Duygu Yılmaz, “Ürünümüzle, Yıldız Tek-
nopark ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nin düzenle-
diği girişim yarışmasında Start-up kategorisinde 

1.lik kazanarak Silikon Vadisi’nde girişimcilik eği-
timleri aldık. En büyük hedefimiz 2 yıl içerisinde 
Avrupa ve ABD biyoplastik pazarının en az 
%30’una ulaşmak. Ayrıca, bugüne dek uluslar-
arası alanda birçok ödül ve eğitime de hak ka-
zandık” diyor. 

Yurt dışı bağlantıları sayesinde Almanya, Çin 
ve İngiltere’ye ihracat yaptıklarını açıklayan Yıl-
maz, “Avrupa’da yeni satış kanalları oluşturacak 
anlaşmalar için görüşmeler yapıyoruz, 2018’de 
Los Angeles’ta uluslararası temiz çevre teknoloji 
alanında ülkemizi temsil ettik ve ülkelerarası 
‘İleri Malzeme 1.lik Ödülü’ kazandık. Ürünümüz, 
ABD ve Avrupa’da birçok girişim kanalında ya-
yınlandı ve çok fazla ilgi gördü” şeklinde sözleri-
ne devam etti. 

Üretim hacmini 4 katına çıkarmak için yatı-
rımlarına devam eden Biolive, 2 yıl içerisinde 
üretim kapasitesini 5 katına çıkarmayı planlıyor. 
Daha yüksek dayanım gösteren biyoplastik üre-
timi için Ar-Ge yatırımlarına devam eden şirket, 
faaliyetlerini bu stratejide sürdürmeye devam 
ediyor. 

 
YILDIZ TEKNOPARK,  
GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNE  
KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEK 
Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Me-

sut Güner, “Artan çevre kirliliği, birçok sorunu 
da beraberinde getiriyor. Özellikle doğada çö-
zünmesi oldukça zor olan plastik maddeler in-
san sağlığına zarar verirken doğal kaynakların da 
kirlenmesine sebep oluyor. Biolive, geliştirdiği 
inovatif ürünüyle sektöründe bir ilk olma özelli-
ği taşıyor. Kısa sürede yatırımcıların ilgisini çek-
mesi de bunun en güzel kanıtı. Yıldız Teknopark 
olarak teknoparkımız bünyesinde girişimciliği 
destekleyen bir iş ortamı yaratıyoruz. Türki-
ye’nin teknoloji üssü olarak Türkiye’nin girişim-
cilik ekosistemine katkılarımız kesintisiz devam 
edecek” diyor.

Yıldız Teknopark Kuluçka 
Merkezi’nde faaliyetlerini 

sürdüren Biolive tarafından 
zeytin çekirdeklerinden üretilen 
çevreci biyoplastikler; otomotiv 

iç panel üretimi, elektrik-
elektronik, gıda ambalaj ve 

oyuncak gibi sektörlerde 
hammadde olarak kullanılıyor.

Biolive 30 milyon dolar 
değerlemeyle yatırım aldı

Zeytin çekirdekleri  
plastik atıklara son verecek

Yıldız  
Teknopark  

Genel  
Müdürü  
Prof. Dr. 
MESUT  
GÜNER



Ambalajlı gıda, virüslerle mücadelede çok önemli

G ıda tüketimi ile virüsten korunma ara-
sında dolaylı, ancak son derece yakın bir 
ilişki olduğunu belirten Prof. Dr. Aziz 

Ekşi, virüs bulaşması açısından açıkta satılan gı-
daların oldukça riskli olduğunu vurguladı. Virü-
sün gıdada oluşmadığını ve gıdada çoğalamadı-
ğını aktaran Ekşi, ancak başka bir kaynaktan bu-
laşmışsa belirli süre canlı kalabildiğini ve canlı 
kaldığı sürede dokunan insanın eline bulaşabil-
diğini ve elinden de solunum sistemine taşına-
bildiğini kaydetti. 

Açıkta satılan, ambalajsız gıdaların; hazırla-
ma, taşıma ve pazarlama aşamasında dış etkile-
re açık olduğuna değinen Prof. Dr. Ekşi, “Dolayı-
sıyla gerek öksürme ve hapşırma gerekse dokun-
ma nedeni ile enfekte insanlardan bu gıdalara 
virüs bulaşma olasılığı fazladır. Özellikle böylesi 
salgın dönemlerinde açıkta satılan gıdalardan 
olabildiğince sakınılmalıdır ve olabildiğince am-
balajlı gıdalar tercih edilmelidir. Ambalajın birin-
cil işlevi içindeki gıdayı korumaktır. Hem toz-
topraktan hem başka insanların dokunmasından 
ve hem de bakteri ve virüs gibi zararlı etken bu-
laşmasından. Oysa açıkta satılan gıdaların böyle 
bir koruyucu kalkanı yoktur. Bu etkilerin tümüne 
açıktır. Dolayısı ile ambalajlı gıda tercihi, virüs 
bulaşmasından koruyucu bir önlemdir” dedi.

Gıda bilimci Prof. Dr. Aziz Ekşi, 
koronavirüs gündeminde 

tüketicilerin kafasını meşgul 
eden sorulara ilişkin bir 

açıklama yaptı. Virüslerin neden 
olduğu hastalıklardan 

korunmada en önemli konuların 
başında sağlıklı beslenmenin 

geldiğini hatırlatan Ekşi, 
ambalajlı gıda ürünlerinin tercih 
edilmesi gerektiğine dikkat çekti.
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Tokalaşmıyoruz, elimizi daha uzun yıkıyoruz, dezenfektanlara sarılıyoruz

Koronavirüsün hızla yayılımı ve yarattığı 
ciddi sağlık riskleriyle ilgili bilgi edin-
dikçe, kısa sürede hayatımızı, gündelik 

alışkanlıklarımızı değiştirmeye başladık. 
Önce, “tokalaşma, öpüşme ve sarılma” gibi 
selamlaşmayı ve sevgi gösterme biçimimizi 
değiştirdik. Ardından da el yıkama sıklığımız 
arttı, dezenfektan ve maske kullanımı gibi ye-
nilikler hayatımıza girdi. 

Değişen bu alışkanlıklarımızın, virüsün ya-
yılma hızını bariz bir biçimde kestiğini vurgu-
layan Acıbadem Bursa Hastanesi Göğüs Has-
talıkları Uzmanı Dr. Beril Bahadır Erdoğan, 
“Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel sal-
gın olarak tanımlanan Covid-19, yani yeni ko-
ronavirüsün yol açacağı zararları en alt düzey-
de tutmak, bu yeni davranış alışkanlıklarını 
sıkı sıkıya benimsemekle mümkün olabilir. 
Tedbirleri hızla uygulayın ve değişimden kork-
mayın” dedi. Dr. Beril Bahadır Erdoğan, gün-
lük hayatımızda yaptığımız değişiklikleri şöyle 
sıraladı: 

TOKALAŞMADAN,  
ÖPÜŞMEDEN SELAMLAŞIYORUZ 
Salgının bulaşma hızının yüksekliğine dair 

ilk açıklamaların ardından günlük hayatımızda 
aldığımız tedbirler başında arkadaşlarımızla, 
dostlarımızla selamlaşmamızı “asgari temas” 
düzeyine indirmek geldi. Karşılaştığında kolla-
rını dirseklerinden karşılıklı olarak birbirine 
değdirenler olduğu gibi ayaklarını birbirine 
vurarak selamlaşanlar da oldu. 

 
DAHA SIK VE UZUN EL YIKIYORUZ 
Toplum olarak özellikle tuvaletten sonra, 

yemekten önce ve sonra el yıkama alışkan-
lığı konusunda hassasiyetimiz olduğu bir 
gerçek. Bu alışkanlığımızın herhangi 
bir enfeksiyon riskine karşı önemli 
bir kazanım olduğunu söyleyen Dr. 
Beril Bahadır Erdoğan, “Elini yıka-
yan bir toplumuz. Ama yeni ko-
ronavirüs salgınıyla birlikte elle-
rimizi daha sık yıkar hale geldik. 
Ayrıca yıkama süremiz de uza-
dı. Artık en az 20 saniye yıkıyo-
ruz” dedi. 

 
DEZENFEKTANLARA SA-

RILDIK 
Çantamızda kolonya taşıma-

yalı uzun zaman olmuştu. Özellik-
le ileri yaştaki büyüklerimizin bir 
alışkanlığı olan kolonya taşıma ve 

eve gelen misafirlere ikram etme, koronavirüs 
sayesinde tekrar hatırladığımız bir gelenek 
oldu. Özellikle alkol derecesi 80’in üzerinde 
olan kolonyalar büyük talep görürken özellik-
le toplu taşıma araçlarında çantasından çıkar-
dığı kolonyayı ya da dezenfektanı çevresinde-
kilere de ikram edenlerin sayısı arttı. Dr. Beril 
Bahadır Erdoğan “Aşırı dezenfektan ya da ko-
lonya kullanımının cildi tahriş edebileceği 
unutulmamalı” uyarısında da bulunuyor. 

 
MASKE VE ELDİVEN TAKIYORUZ 
Salgının çok geniş kitlelere yayılması nede-

niyle, sokağa çıkan herkesin kendini ve çevre-
sini korumak amacıyla maske kullanması öne-
riliyor. Maske kullanımında dikkat edilmesi 
gereken noktalar olduğunu vurgulayan Dr. 
Beril Bahadır Erdoğan, şunları söyledi: “Aynı 
maske uzun süreli kullanıldığında nemleniyor 
ve virüsler bu nemli alana tutunarak daha faz-
la enfeksiyon riskine neden olabiliyor. Bu ne-
denle sık sık maske değiştirmek gerekiyor. 
Ayrıca maskeleri çıkartırken virüsün ele bulaş-
ma riski olduğu için hemen ardından ellerin 
yıkanması gerekiyor.”

Koronavirüs alışkanlıklarımızı da değiştirdi!
Yeni koronavirüs salgınıyla birlikte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok  

alışkanlığımız değişti. Koronavirüs üzerine yapılan gazete haberlerini hiç atlamadan okur, TV haberlerini sabah 
akşam hiç sıkılmadan izler olduk. Sosyal medya ise tüm dünyadaki gelişmeleri telefonumuza taşıdı...






