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SUNUŞ

Ali KOPUZ
İstanbul Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı

2020 yılında yüz yıldır görülmemiş büyüklükte bir küresel salgınla karşı karşıya kal-
dık. 1918’de başlayan ve 1920’li yılların başlarına kadar etkili olan İspanyol Gribi, 
tahminlere göre 100 milyondan fazla insanın ölümüne neden olmuştu. O zaman dün-
ya nüfusunun 2 milyar olduğu düşünülürse, salgının yıkıcılığının ne boyutta olduğu 
daha iyi anlaşılır.

Bugün yaşanan salgının, hızla yaygınlaşan bir küreselleşme sürecinde sağlık kadar 
ekonomik ve siyasi etkileri de oluyor. Örneğin sağlık ve gıda ürünlerinde ulusal 
yeterliliğin önemi, salgının ilk günlerinde acı bir biçimde anlaşıldı. Avrupa’nın or-
tasında, gıda ve sağlık ürünü taşıyan tırlara devletlerin el koyduklarına tanık olduk.

Gıdada farklı sektörlerde farklı etkilenmelere de maruz kalındı. Örneğin, özellikle 
raf ömrü uzun gıda ürünleri salgının ilk günlerinde gereksiz bir biçimde stoklandı ve 
bu eğilim tedarik zincirinin çökeceği endişelerine yol açtı. Neyse ki hem Ramazan 
hazırlıkları, hem sektörün profesyonel tutumu, hem de Devletimizin aldığı önlemler 
sayesinde ciddi sorunlar yaşamadık.

Biz de İstanbul Ticaret Borsası olarak bu süreçte çok yönlü çalışmalarla sorunları 
önlemek, büyümelerini durdurmak için çalışmalarımızı sürdürdük. Sektörden aldı-
ğımız sorun ve çözüm önerilerini, çatı kurumumuz TOBB vasıtasıyla ilgili mercilere 
ulaştırdık. 

Ayrıca Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerimizin katkısıyla kamuoyunun bilgilendi-
rilmesi için çeşitli basın açıklamaları yaptık ve televizyon programlarına katıldık. 

İşte bu kitap, salgın sürecinde yaptığımız çalışmaların ve yaşananların bir derlemesi. 
Çeşitli medyalarda yaptığımız çalışmaları bir araya getirdik ve tarihe not düşmek 
istedik…
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COVID – 19 PANDEMİSİ YENİ NORMALLERİ

Prof. Dr. Kerem Alkin
Türkiye OECD Daimi Temsilcisi

‘Covid-19’dan çıkarılacak ders: Hedef ‘kendi kendine yetebilme’

17. yüzyıl’ın sonlarına doğru dünya yüzölçümünün yüzde 3,5’ine ulaşan Osmanlı im-
paratorluğu, dünya milli gelirinin de yüzde 6’sını üretmekteydi. Aralarında Çin, Hin-
distan gibi ‘3. Dünya Ülkeleri’ arasında yer alan Osmanlı İmparatorluğu, üç kıtadaki 
topraklarıyla önemli bir katma değer üretimi gerçekleştiriyordu. Söz konusu katma 
değer bütünüyle tarım, tarıma dayalı gıda üretimi ve tarım ürünlerine dayalı her türlü 
tekstil ürünleri, ağaç-orman ürünleri gibi ürünlerin yanı sıra, belirli miktarda kimyasal 
ürünler, metal ve metalden yapılma eşya üretimi, çeşitli ölçme cihazları, saat, bir kaç 
optik cihazlar gibi sınırlı sayıda kısmen sanayileşmiş üründen oluşuyordu.

Bu dönemde, ‘3. Dünya’ olarak adlandırılan ülkeler grubu dünya milli gelirinin yüzde 
70’inden fazlasını üretmekteydi ve bu üretim ağırlıklı olarak tarım ve tarıma dayalı 
sanayileşme aşamasındaki ürünlerden oluşmaktaydı. Ancak, 1. ve 2. Sanayi Devrimi 
süreçleri sonrasında, ‘3. Dünya’ olarak adlandırılan ülkelerin dünya milli gelirindeki 
ağırlığı yüzde 11’e kadar gerilerken, Osmanlı’nın payı da yüzde 1’in altına gerilemişti. 
Çünkü, sanayileşmenin getirdiği makineleşme ve bunun yanı sıra sanayi ürünlerinde 
çeşitlendirme, özellikle elektrik motorunun icat edilmesiyle, insanoğlunun hayatına 
yeni mekanik cihazların girmesiyle, tarım ve tarıma dayalı endüstri ürünlerinin katma 
değeriyle, teknolojik buluşlarla üretilen endüstriyelleşmiş ürünlerin katma değeri ara-
sında önemli bir fark oluşmaya başladı.

1913’de, 1. Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde, 1990 yılı fiyatlarıyla, Osmanlı İm-
paratorluğu’nun ürettiği GSYH 26,4 milyar dolar düzeyindeydi. Bu dönemde, dün-
yanın toplam milli gelire 4,7 trilyon doları geçmişti. Osmanlı’nın 1. Dünya Savaşı ve 
sonrasında, dünya milli gelirindeki payı yüzde 0,5’e kadar gerilemişti. Oysa, sanayi 
devrimlerinin başlangıç dönemde, 19. Yüzyıl’ın hemen başlarında dünya ekonomi-
sindeki ağırlığı yüzde 3’tü. Sadece bir yüzyıl içinde dünya ekonomisindeki ağırlığını 
üçte iki oranında kaybetmişti. Cumhuriyet’in 97 yılını geride bıraktığımız bu dönem 
içerisinde, 1913 ile 2019 arası dünya ekonomisi 16 kat artarken, Türkiye Ekonomisi 
32 kat artmayı başardı.
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Osmanlı’nın Sanayileşme Hamlesi 1830-1840 döneminde başlamıştır. Türkiye dünya 
imalat sanayinde 190 yıldan beri var olan, bilhassa son 40 yılda iddiasını daha da 
arttırmış bir ülke. Türkiye’nin 150 milyar dolara ulaşan sanayi üretimi dünyada 155 
ülkenin GSYH’sından daha büyüktür. Dünya imalat sanayi üretiminde en büyük 16. 
ülkedir. Tayland, İsviçre, İrlanda, Malezya, Hollanda, Arjantin, Avustralya gibi ülke-
lerin yüzde 50, yüzde 100, hatta yüzde 150 üzerinde bir imalat sanayi üretiminden söz 
ediyoruz Türkiye için.

Tarımın geleceği Türkiye’nin geleceği

Tarım sektörümüz de, Türkiye’nin 97 yıllık Cumhuriyet tarihi açısından, önemli başa-
rılara imza atılmış ve gelecek adına daha önemli adımları atmaya hazır bir sektördür. 
Türkiye’nin elindeki stratejik imkanlardan birisi de tarımsal üretimi ve su kaynakları. 
9.5 milyara giden dünya nüfusunun doyurulması ve temiz su kaynaklarına duyulan 
ihtiyaç, Türkiye’nin izleyeceği ‘yeni nesil’ tarım ve su programları ve 25-30 yıllık 
dinamik planlama ile, ekonomimize milyarlarca dolarlık katma değer sağlayabilir.

Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden ‘açlığa son’, ‘temiz su ve 
sıhhi koşullar’, ‘sürdürülebilir tüketim ve üretim’, ‘iklim eylemi’, ‘sudaki yaşam’ ve 
‘karasal yaşam’  doğrudan veya dolaylı olarak tarım sektörünü ilgilendirmekte. Önü-
müzdeki dönemde, Çin ve nüfusu 5.2 milyara yükselecek Asya’nın en büyük endişesi, 
nüfusu besleyecek ölçüde tarımsal üretim gerçekleştirebilmek. Dünyada tarım alanları 
ne yazık ki sınırlı.

149 milyon kilometrekarelik karasal yaşama uygun alanın sadece 15 milyon kilomet-
rekaresinde tarımsal üretim yapabiliyoruz. Bu kadar sınırlı bir alanda beslememiz ge-
reken insan sayısı bugün 7,5 milyarın üzerinde; 2050 yılı için 9,6 milyar, 2100 için 
11.3 milyarı konuşuyoruz. Bunun anlamı, dünyanın tarımsal üretim ve gıda üretimini 
2050’ye kadar yüzde 60 artması gerektiği.

Bugün itibariyle, 795 milyon insan sürekli biçimde yetersiz beslendiğinden, beş yaşın 
altında 90 milyonu aşkın çocuğun vücut ağırlığının gerekli düzeyin tehlikeli ölçüde 
altında olduğundan endişe duyulmakta. Afrika’da her dört insandan biri aç. Bu da, 80 
milyon nüfusa ulaşmış Türkiye’ye, 1. kuşak komşularında ortalama yaşam standar-
dı artmaya devam eden 800 milyon nüfus için, 2. kuşak komşu ülkelerle birlikte, 3 
milyar insanı doyurabileceği bir fırsat penceresi sunmakta, bir o kadar da sorumluluk 
yüklemekte.

2002 yılında Türk tarımının ürettiği toplam katma değer 23.7 milyar dolar. Türkiye 
bu üretimden 3.75 milyar dolar ihracat yapmış. İç piyasada satılan, gıda üretimine 
ve hane halkına sunulan tarımsal ürün miktarı 19.95 milyar dolar. O dönemde Türki-
ye’nin nüfusu 66 milyon. Nüfus başına düşen katma değer 302,26 dolar. 2017 yılında 
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Türkiye’nin toplam tarımsal ürün katma değeri 51,7 milyar dolar. Bu rakam, Bulgaris-
tan dahil, dünyada 100’e yakın ülkenin GSYH’sından daha büyük bir tarımsal üretim 
katma değeri ürettildiğini gösteriyor. Türkiye tarımın katma değerini 2002-2017 arası 
28 milyar dolar arttırmayı başarmış durumda. 

Türkiye, 2017 yılı sonu itibariyle, 
186 ülkeye 1730 çeşit tarımsal ürün 
ihracatı gerçekleştirmiş. 2017 sonu 
tarımsal ürün ihracatımız 13.1 milyar 
dolar artışla 16.9 milyar dolara, 2019 
itibariyle 23,4 milyar dolara ulaşmış 
durumda. İç piyasaya, gıda endüst-
rine ve Türk halkının kullanımına 
sunulan ürün miktarı ise 34.8 milyar 
dolar düzeyinde. 2017 yılı sonu iti-
bariyle nüfusumuz 80.3 milyon. Bu 
durumda, kişi başına tarımsal katma değer 433.4 dolara yükselmiş. 2019 yılında ise, 
döviz kuru artışına bağlı olarak, tarım sektörünün ürettiği katma değer 48,9 milyar 
dolar düzeyine inmiş; nüfusumuza göre, yurtiçinde kişi başına tarımsal ürün katma 
değeri ise 306,6 dolara gerilemiş gözüküyor. Bu durumda, hem artan nüfusumuzu, 
hem de artan turist sayısını dikkate alarak, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin kişi başı 
tarımsal ürün katma değerini, 30 milyar doları aşması muhtemel ihracat hacmini de 
dikkate alırsak, 70 milyar dolar ve üzerine çıkarmamız gerektiği anlaşılıyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, toplulaştırılmış alanın 5,6 milyondan 14 milyon hektara 
çıkarılması; 6,35 milyon hektar sulanabilir alanın 8,5 milyona ulaştırılması ve suda 
tasarruf sağlayacak yeni kanallar ve yeni basınçlı sulama tekniklerini; tarımsal üretim 
girdi maliyetlerinin yönetilmesi ve düşürülmesini; üretici örgütlerin piyasada düzen-
leyici bir şekilde hareket etmelerinin sağlanmasını, ürün depolamasına, pazarlamasına 
girmelerini önermekte. Bu adımların atılması halinde, dünya tarımsal ürün ihracatın-
daki payımızı yüzde 2.5’e çıkarıp, 35-40 milyar dolar tarım ihracatı geliri hedefini 
yakalayabiliriz.

‘Covid-19’ ve gıda arz güvenliği

Bilhassa, ‘Covid-19’ küresel virüs salgını sürecinde ülkelerin tarım ve gıda ürünlerine 
olan ihtiyaç tanımının değişmesi, bu tür bir virüs salgınıyla mücadele adına alınan 
karantina tedbirlerinin tarım ve gıda üretimi üzerinde sebep olduğu olumsuz etkiler 
ve ülkelerin aniden ortaya çıkan bu tür küresel krizlere yönelik olarak tarım ve gıda 
ürünlerine yönelik ‘stoklama’ eğilimleri, küresel tarım ve gıda arz güvenliğine yönelik 
tartışmaları da alevlendirmiş durumda.
Türkiye’nin, ‘Covid-19’ küresel virüs salgınının sağlık endüstrisinde, ekonominin her 
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alanında ve ülkeler arası işbirliği noktasında sebep olduğu derin etkiler dikkate alın-
dığında, bu derece ‘çetin’ bir sınavdan başarıyla çıktığı tüm dünyaca tescil edilmiş bir 
sonuç olarak karşımızda durmakta. Türkiye’nin, bilhassa, aralık ayı sonundan itibaren 
dünya gündemine yansımaya başlayan bu ölçüde bir küresel virüs salgınına karşı ted-
birleri hızlı hayata geçirmesi, gümrük kapılarının hızlı bir şekilde karantinaya alınması 
ve başta Çin, çeşitli ülkelere uluslararası uçuşların durdurulması, virüs salgınının Tür-
kiye’ye intikalini geciktiren ve Türkiye’ye çok değerli bir zaman kazandıran bir süreç 
oldu.

Türkiye, bu sayede, halkın yüzde 85’ini ‘evde kal’ stratejisiyle virüsün bulaşıcılığından 
korurken, nüfusun yüzde 15’inin tarım, gıda, imalat sanayi, enerji ve kritik önemde 
hizmetlerin üretiminde aralıksız çalışması sayesinde, 2020’in ilk çeyreğini G20 Ülke-
leri ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyesi, dünyanın en seçkin 37 
ülkesi arasında en yüksek pozitif büyüme oranı ile kapatırken, yine aynı gerekçelerle, 
Avrupa Birliği ve OECD ortalaması yılın 2. çeyreğinde yüzde 10’un üzerinde daral-
maya işaret ederken, yüzde -10’un üstünde, daha düşük bir daralmayla 2. çeyreği ta-
mamladı. Aynı gerekçeyle, 2020’nin 3. çeyreğinde ortaya koyacağı pozitif büyümeyle
yine ayrışmayı başaracak görünüyor.

Nitekim, tarım sektörü de, 2020 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği yüzde 2,6’lık 
üretim artışının üzerine, yukarıda belirttiğimiz gerekçelerle, küresel virüs salgınıyla 
mücadeleye rağmen, tarımsal üretimi durdurmamayı başararak, 2. çeyrekte de yüzde 
4’lük bir üretim başarısı yakaladı. 2020 yılının büyümesine tarım sektörünün önemli 
bir katkı sağlayacağı net olarak görülüyor. Bunda, pandeminin, küresel virüs salgının 
ilk günlerinde bir miktar bocalama, şok yaşasalar da, kısa zamanda üretime yoğunlaşan 
tarım ve gıda endüstrisi firmalarının süreci cesaretle yönetmelerinin etkisi asla göz ardı 
edilmemeli.

Nitekim, küresel virüs salgının küresel ticaret üzerindeki tüm olumsuz ve daraltıcı et-
kilerine rağmen, 2019’a göre, yılın 10 ayında tarım ihracatının yüzde 4 artışı yakalamış 
olması önemli bir başarı. Ve, Türkiye’nin tarım ve gıda arz güvenliği açısından, dün-
yada çok sayıda ülke tarafından ne kadar kritik önemde bir ‘güvenilir liman’ tedarikçi 
ülke olarak algılandığını da gösteriyor. Daha şimdiden, ekim ayı sonu itibariyle, 20 
milyar dolar ihracat hacmini yakalamış bir tarım ihracatını konuşuyoruz. Buna 2 mil-
yar dolar düzeyindeki su ürünleri ve hayvansal mamulleri de eklediğimizde, esasen 
bu yıl 25 milyar doları geçmesi muhtemel bir tarım ve gıda ihracatından söz ediyoruz. 
Pandemi nedeniyle, küresel ticaretteki daralmanın yüzde 10’ların üzerinde beklendiği 
bir 2020 yılında, tarım ve gıda ihracatının yüzde 4 ve üzerinde pozitif bir artış yakala-
ması olasılığı önemli bir başarıdır.

Türk halkı, küresel virüs salgının ilk günlerinde, bir miktar panik havasıyla, tarım ve 
gıda ürünü stoklaması yapmış olsa da, Türkiye’nin dünya ölçeğinde tarım ve gıda üre-
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timini durdurmadan pandemiyle mücadeleyi sürdüren ender ülkelerden birisi olması 
sayesinde, tarım ve gıda arz güvenliği açısından yurt içine ve yurt dışına verdiği sağ-
lam mesaj, kısa sürede stoklama eğilimini dindirdi ve iç piyasa normalleşti. Bununla 
birlikte, dünya ekonomisi 2020’nin son çeyreğine küresel virüs salgının 2. dalgası-
nın tekrar pek çok ülkeyi karantina tedbirlerine yönlendirdiği bir süreçle giriyor. Bu 
nedenle, ülkelerin belirli bir kısmında tarım ve gıda ürünü stoklama eğilimi, küresel 
tarım ve gıda emtialarının fiyatlarında da bir hareketlenmeye sebep oldu.

‘2. Dalga’ endişesi, stoklama eğilimi ve küresel fiyatların seyri

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) verileri, 2002 yılında 53,1 olan 
FAO Gıda Fiyat Endeksi, 2011 yılında 131,9 puanla en yüksek değeri gördükten sonra, 
2014 yılında 115 puana, ardından 2015 başından 2019 sonuna kadar 100 puanın altına 
gerilemişti. 2019 yılının aralık ayında ilk kez tekrar 100 puanın üzerine çıkan FAO 
Gıda Fiyat Endeksi, küresel virüs salgınıyla ilgili Çin’den yayılan haberlerle tekrar 
100 puanın altına geriledi ve mayıs ayında gördüğü 91 puan ile 2007 yılında bu yana 
ki en düşük endeks değerine geriledi. Endeks, geçtiğimiz eylül ayında yeniden 97,9 
puana toparlanmış durumda.

Buna karşılık, et gıda fiyat endeksi, 2002’den bu yana en yüksek değerini 2019 yılının 
kasım ayında 106,5 ve 106,6 puanla görmüş ve 2013 yılındaki en yüksek fiyat endeksi 
değerini dahi geçmiş iken, 2020 yılının eylül ayı itibariyle 91,6 puanla, 2016 yılından 
bu yana ki en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Süt ürünleri ise, 140,9 puan ile, 
süt ürünleri fiyat endeksinde küresel ölçekte en yüksek fiyat endeksi değerini görmesi 
sonrasında, mayıs ayında 94,4 puanla en düşük fiyat endeksi değerini görüp, eylül 
sonu itibariyle 102,2 puana ulaşmış durumda. Böylece 2019 sonundaki fiyat endeksi 
değerine yaklaşmış durumda.

Tahıl ürünleri fiyatları ise, bugüne kadar ki en yüksek değeri 142,2 puanla 2011’de 
görmüştü. 2016 yılında 88,3 puana kadar gerilemiş olan tahıl ürünleri fiyat endeksi, 
2018 yılında 100 puanın üzerine çıkmış olsa da, 2019 yılında tekrar 96,4 puana geril-
mişti. 2020 yılının ocak ayına 100 puanın üzerinde giren tahıl ürünleri fiyat endeksi, 
küresel virüs salgının etkisiyle haziran ayında 96,7 puanla en düşük değeri gördükten 
sonra, ağustos ayında 99 puana kadar toparlanmış iken, eylül ayı sonu itibariyle bir 
anda 104 puana sıçramış durumda. Bunun anlamı, sadece 1 ayda yüzde 5,1, geçen yılın 
aynı ayına göre ise yüzde 13.6’lık fiyat artışı anlamına geliyor.

Bu da, tahıl ürünlerinden başlayarak, küresel virüs salgının 2. dalgasına yönelik en-
dişelerle tarım ve gıda ürünü stoklama eğilimi artış göstermiş ülkelerin en çok tahıl 
ürünlerinin fiyatlarını tetiklediklerini göstermekte. Keza, küresel endişelerin tetikle-
diği stoklama eğiliminin bitkisel yağların fiyatlarını da hızla yükselttiği görülüyor. 
2002’de 55 puan düzeyinde olan bitkisel yağlar fiyat endeksi, en yüksek fiyat düzeyini 
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2011 yılında 156,4 puanla gördükten sonra, 2014’den 2015’e 110,6 puandan 90 puana, 
hayli sert bir fiyat gerilemesi yaşamıştı. 2017’de 101,9 puana gerilese de, 2018 ve 
2019’da 87,8 ve 83.3 puan bitkisel yağların küresel fiyatlarının hayli düşük seyrettiği-
ne işaret ediyordu.
Soya yağı ve palm yağındaki fiyat artışının yanı sıra, bilhassa Karadeniz kaynaklı 

olarak, ayçicek yağındaki keskin fiyat artışı, sadece 
ağustos ayından eylül ayına, uluslararası bitkisel yağ 
fiyatlarında ortalama yüzde 6’lık bir artışı tetiklemiş 
durumda. Soya yağında Latin Amerika’daki üretim 
yavaşlaması ve ABD’deki biodizel talebi artışı nede-
niyle oluşan fiyat artışı süreci de dikkatle takip edili-
yor. Şeker fiyatları ise, 2002’de fiyat endeksinin 42,6 
puan olduğu hatırlandığında, 2011’de 160,9’a yükse-

len endeksin, 2015’de 83,2 puanı görüp, 2016’da 11,6’ya düşüp, 2018’i 77,4, 2019’u 
da 78,8 puanla kapatmış olması düşündürücü. Küresel virüs salgının sürecinde, nisan 
ayında 63,2 puanla hayli gerilemiş olan uluslararası şeker fiyatları, geçtiğimiz ağustos 
ayında 81,1 puana kadar toparlanmış olsa da, eylül ayında yeniden 79 puanı görmüş 
durumda.

Mevcut tablo, Türkiye’de de yurt içi tarım ve gıda fiyatlarının yönetimi sürecinin hayli 
hassas bir düzlemde yürüdüğüne de işaret ediyor. 2018 yılının ekim ayında tarım girdi-
lerindeki maliyet enflasyonu yıllıklandırılmış bazda yüzde 27,71’i görmüş iken, 2020 
yılının pandemiyle mücadele edilen döneminde, tarım sektöründeki girdi maliyetleri 
yıllıklandırılmış bazda en düşük yıllıklandırılmış artış oranını yüzde yüzde 6,62 ile 
mayıs ayında gördü ve artış oranı ağustos ayında yüzde 8,11’e yükselmiş durumda. 
Gıda endüstrisine konu olan tarım ürünlerinin fiyatlarında ise, 2019 yılının nisan ayın-
da yıllıklandırılmış bazda en yüksek artışı yüzde 30,75 ile gördükten sonra, küresel 
virüs salgınının, pandeminin Türkiye’yi de etkisi altına aldığı bu yılın nisan ayında 
yüzde 8,58 ile en düşük seviyesini gördükten sonra, geçtiğimiz eylül ayı itibariyle 
yeniden yüzde 18,48’e yükselmiş durumda. Bu tablo, Türkiye’nin tarımsal üretimi 
arttıracak yeni nesil yaklaşımlar, verimliliği arttıracak yeni nesil stratejiler ve tarım 
sektöründe yeni arazileri ekime kazandırmak ve yeni işletmeleri oluşturmak adına ek 
finansman tedbirlerini seferber etmesinin hayli yararlı olacağını gösteriyor.

Pandemi ‘kendi kendine yetebilme’yi önceliklendirdi 

Küresel virüs salgının dünyayı karşı karşıya bıraktığı bu zorlu süreç, aynı zamanda, 
dünyanın önde gelen ülkelerini ‘milli sermaye’ye dayalı yerli yatırımlarını, ülkele-
rin bin bir emekle biriktirdikleri tarım, imalat sanayi ve hizmetler sektöründeki ‘milli 
sermaye gücü’nü ve kapasitesini, ‘milli yatırım stoku’nu korumak adına daha etkin 
tedbirler almaya da yönlendirmiş durumda.
Türkiye, 150 yılda oluşmuş kritik önemdeki ‘milli yatırım stoku’nu korumak, geliştir-
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mek adına, dünya ekonomisinde kendisini her daim ilk 20 ülke arasında tutan, küresel 
imalat sanayinde ilk 16’da yer almasını, küresel tarım üretiminde ise, Çin ve ABD’den 
sonra, dünyanın en önemli 3. üreticisi ülkesi olmasını sağlayan ‘milli sermaye’ye da-
yalı ‘milli servet’ini, fabrikalarını, tesislerini, araştırma merkezlerini, laboratuarlarını 
daha yüksek katma değer üretmeye taşıyacak bir ‘teknoloji’ ve ‘dijitalleşme’ hamlesini 
perçinleyecek, daha da hızlandıracak adımlar atıyor.

Koronavirüs küresel salgını, ülkelerin ‘milli ve yerli’ sermayeye dayalı üretimle, ‘ken-
di kendine yetebilen’ ekonomi olmalarının gerekliliği nok-
tasında önemli bir uyanışı beraberinde getirdi. Japonya 
kendi şirketlerinin Çin’deki yatırımlarını Çin’den çıkar-
maları için 2,2 milyar dolarlık bir destek paketi oluşturur-
ken, ABD Ulusal Ekonomik Konseyi direktörü Kudlow, 
Amerikan şirketlerinin en aciliyetle fabrikalarını, tesisleri-
ni, fikri ve mülki haklarına dayalı varlıklarını Çin’den geri 
çekmeleri için yüzde 100 desteğe hazır olduklarını açık-
ladı. Hindistan ise, Çin’e ilaç ve tibbi malzeme alanında 

bağımlılığını azaltmak amacıyla, sağlık endüstrisi ürünlerinde ‘yerlileşme’ adına yeni 
bir üretim teşvik stratejisini hayata geçirmiş durumda. Avrupa’nın önde gelen ekono-
milerinin de Çin’e bağımlılık azaltma noktasında ayrı çalışmalar yürüttüğü görülüyor. 
Dünya ekonomisinin ‘mutlak üstünlük’ ve ‘karşılaştırmalı üstünlük’ tartışmalarını ye-
niden şekillendireceği yeni bir döneme yürüyoruz.

Sürdürülebilir gelecek için Türkiye’nin vizyonu

Türkiye’nin tarıma elverişli topraklarını koruması, geliştirmesi, tarımsal üretimde ve-
rimliliği arttırması, tarımsal sulamada kullanılan kanalların ‘açık kanal’dan ‘kapalı 
kanal’a dönüştürülmesi, önümüzdeki 25 yılda kurulacak barajlar ve havzalar arası su 
transferi sağlayacak mega projeler, Türkiye’yi dünyanın gıda ihtiyacının karşılanma-
sında en önemli ekonomilerden birisi haline getirebilir. Bu konu o kadar kritik önemde 
ki, Birleşmiş Milletler’in ‘Küresel Arazi Görünümü’ başlıklı son raporu, dünyadaki 
arazilerin üçte birinin mevcut, kullanılan tarımsal üretim tekniklerinin sebep olduğu 
sıkıntılar ve hatalar nedeniyle aşırı derecede aşındığını ortaya koymakta.

Bunun anlamı, verimsizleşen topraklar nedeniyle, milyonlarca insanın açlık, yoksulluk 
ve çatışma riskiyle karşı karşıya olduğu gerçeği. BM’nin çalışması, verimsizleşme-
nin ana nedeninin endüstriyel tarım olduğuna işaret etmekte. Rapor, acıdır ki, her yıl 
24 milyar ton verimli toprağın ve 15 milyar ağacın kaybedildiğini vurguluyor. BM 
uzmanları, raporda yoğun tarımdan kaçınılması çağrısında bulunmaktalar. Kuruluş, 
verimli topraklar kururken ve nüfus artarken, ülkelerin kendi içinde ve küresel çapta 
araziler için rekabet ve çatışma riskinin arttığına işaret etmekte.
BM, Sudan ve Çad’da çatışma riskini buna örnek göstermiş. Rapor, kentleşmenin, ik-
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lim değişikliğinin, erozyonun ve orman kaybının birbirleriyle ilişkilerini haritalarla 
ortaya koymakta. BM, verimli arazilerin çölleşmesini engellemek için ulusal çapta 
önlemler alınmasını da talep etmekte. Tarımın geleceğini iyi kurgularsak, Türkiye’nin 
Avrasya’daki ‘oyun kurucu’ gücüne bir halka daha eklemiş olacağız.

Dünya nüfusu 2050’de 10 milyar insana ulaşacak bir seviyeye hızla ilerlerken, ortaya 
çıkacak devasal boyuttaki tarımsal ürün ve gıda ihtiyacını karşılamak, bu düzeyde bir 
dünya nüfusunu beslemek mevcut üretim metotlarıyla imkansız. Dünyanın büyük bir 
bölümünde kullanılan geleneksel veya konvansiyonel tarım üretimi metotlarının öte-
sine geçmek gerekiyor. Daha da önemlisi, üretimde yeni teknolojiler devreye girecek 
olsa da, esas tarımsal ürünlerde ve gıdada israfı önlemek ve tüketicinin tercih ve dav-
ranışlarını değiştirmek, tarım ve gıdada sürdürülebilirliği yakalamak adına bir o kadar 
önemli.

Eldeki ekilebilir tarım alanlarını korumak ve geliştirmekten, tarımsal alandaki dikim 
metotlarını değiştirmeye; büyük verim kayıplarının yaşandığı hasat sürecinden, tarım-
sal ürünlerin paketlenmesi, doğru koşullarda depolanması, tüketim merkezlerine en 
verimli şekilde ulaştırılmasına kadar bütünüyle yeni teknikler, yeni yaklaşımlar ge-
rekmekte. Tüketicinin bilinçlendirilmesi, gıda ürünlerinin tüketici açısından güvenilir 
kılınması da hayati önem taşıyor. 7 Haziran Uluslararası Gıda Güvenliği Günü nede-
niyle, Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) açıkladığı veriler, dünya 
çapında her yıl 400 binden fazla insanın bozuk gıda tüketimi nedeniyle hayatını kay-
bettiğine işaret ediyor.

DSÖ’nün raporda bir araya getirdiği veriler, küresel ölçekte yaklaşık her 10 kişiden 
biri yılda en az bir kez bozuk ya da temiz olmayan; bakteri, virüs, parazit üremesine 
maruz kalmış veya sağlığa zararlı kimyasal maddeler bulaşmış  gıdaları bilmeyerek, 
bazen de acıdır ki bilerek tüketmekten dolayı hastalanıyor. Kuruluşun raporuna göre, 
gıda güvenliği adına, her ülkenin kendi vatandaşlarını bilinçlendirmek adına 1 euro 
harcayarak yapacağı bilinçlendirme çalışması, iş hayatının aksamaması ve iş kaybı 
yaşanmaması sayesinde, 10 euroluk bir verimlilik kazandıracak.

Rapor, gelir ortalamasının düşük ya da orta seviyede olduğu ülkelerde, gıda zehir-
lenmesi veya benzeri nedenlerden dolayı yaşanan üretim ve ekonomik kaybın küre-
sel boyutunun yıllık bazda 95 milyar dolar olduğuna dikkat çekiyor. Ortalama yaşam 
standardı göreceli yüksek olan Avrupa’da dahi sağlıksız gıda tüketiminden dolayı, her 
yıl ortalama 23 milyon insan hastalanıyor ve 5 bin insan yaşamını yitiriyor. DSÖ ra-
pordaki verilerinin buzdağının görünen kısmı olabileceğini, gıda bozulmasından veya 
zehirlenmesinden hastalanan veya ölenlerin sayısının daha da vahim olabileceğini be-
lirtmekte. Türkiye, tarım ve gıda üretimindeki imkân ve kabiliyetlerini gelecek için 
seferber etmeli.





COVID - 19 PANDEMİSİNİN 
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ORTAYA 

ÇIKIŞI VE GELİŞİM SÜRECİ



18

“Virüsün yayılma hızı, ciddiyeti ve yetkililerin gerekli önlemleri almaması 
bizi alarm seviyesine getirdi. Bu nedenle Covid-19’u pandemik bir hastalık 

ilan ediyoruz” 
(Dünya Sağlık Örgütü – 12 Mart 2020)

Covid-19 virüsü, Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayı sonlarında solunum yolu belirti-
leri gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda tanımlanmıştır. İlk olarak 
Vuhan’da bulunan deniz ürünleri ve hayvan pazarında ortaya çıktığı bilinen virüs başta 
Çin Halk Cumhuriyeti olmak üzere tüm dünyaya hızla yayıldı.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus 12 Mart 2020 ta-
rihinde düzenlediği basın toplantısında, 11 Mart itibarıyla 114 ülkede 118 bin vakanın 
görüldüğünü, 4 bin 291 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı ve dünya 
için pandemi sürecinin başladığını duyurdu.

Türkiye’de tespit edilen ilk Covid-19 vakası, Sağlık Bakanlığı tarafından 10 Mart 
2020’de açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Nisan 2020 tarihinde yaptığı basın 
toplantısında koronavirüs vakalarının tüm Türkiye’ye yayıldığını ilan etti. Vaka sayı-
ları İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli ve Konya gibi nüfusun yoğun olduğu şehirlerde 
hızla artmaya başladı.

Bu durum karşısında her ülke gibi Türkiye de sosyal, ekonomik ve kültürel alanlara 
etkileri olan bir dizi tedbirler almak zorunda kaldı. Sağlık Bakanlığı koordinesinde 
kurulan, “Koronavirüs Bilim Kurulu ve Operasyon Merkezi”nin tavsiye kararları doğ-
rultusunda bir dizi tedbirler gündeme geldi.  Öncelikle yurt dışı giriş çıkışlar kontrol 
altına alınarak, Çin başta olmak üzere birçok ülkeye uçuşlar durduruldu. İlk, orta ve 
liselerde eğitim öğretime uzaktan eğitim modeli ile devam edildi. Üniversitelerde ba-
har dönemi dersleri ve sınavları iptal edildi, ertelendi. Cuma namazı, düğün, toplantı 
gibi toplu etkinlikler kısıtlandı. Covid-19 yayılımının kontrol altına alınabilmesi için 
özellikle büyük kentlerde, hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamaları getirildi. Risk ska-
lasında üstlerde olan 65 yaş ve üzerindeki vatandaş ile virüs taşıyıcılığı en yüksek risk 
grubunda olan 20 yaş altındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. Çalışanlar 
için mesai saatlerinde düzenleme, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi uygula-
malar hayata geçirildi.

Bu gelişmelerin ekonomik ve sosyal alandaki negatif etkilerini bertaraf etmek için de 
ayrı tedbirler gündeme geldi. Türk özel sektörünün en büyük temsilcisi ve Türkiye’de-
ki oda/borsaların çatı kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) başta 
olmak üzere, birçok kuruluş ve sivil toplum örgütünün öneri ve çalışmaları ile arka 
arkaya ekonomik tedbirler açıklandı.

Sokağa çıkma kısıtlamalarını takip eden süreçte kısa da olsa yaşanan panik dalgası, 
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gıda ürünlerine talebi arttırdı. Ne var ki, Nisan – Mayıs aylarında yaşanacak olan Ra-
mazan süreci dolayısı ile Türk gıda sektörünün hazırlıklı olması, bu dönemde artan 
talebin rahatça karşılanabilmesine olanak verdi. Bu süreçte Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği ile birlikte Türkiye’de gıda sektörünün en büyük temsilcisi olan İstanbul 
Ticaret Borsası, aralıksız olarak gerçekleştirdiği bilgilendirme faaliyetleri, röportajlar 
ve basın bültenleri ile kamuoyunun tekrar güven ortamına kavuşmasında büyük rol 
oynadı.

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz başta olmak üzere, İSTİB çatısı altında bu-
lunan gıda sektörü temsilcileri, İstanbul Ticaret Borsasının gayretleri ile kendi sektör-
leri ile ilgili televizyon programlarında stokların yeterli olduğu, gıda arzı probleminin 
olmadığı ve hatta ihracata devam ettikleri bilgilerini paylaşarak, ekonomik ve sosyal 
yapının dengelerinin korunmasında önemli roller üstlendiler.

Bununla beraber kurumsal düzeyde, TOBB Başkan Yardımcısı ve İSTİB Başkanı Ali 
Kopuz üyelerinden aldığı geri bildirimleri önlem, tedbir ve öneriler şeklinde karar alı-
cılara ileterek, hükümetin sürece ilişkin politikalarının şekillenmesine önemli katkı-
larda bulundu.

Bu yayın, İSTİB sektör temsilcilerinin, Covid-19 pandemi sürecinin kendi sektörlerine 
etkilerini dile getirdikleri ropörtaj ve TV programlarından derlenerek hazırlanmıştır.





TÜRKİYE’DE ALINAN 
EKONOMİK TEDBİRLER
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Türkiye’de Covid-19 pandemisinin başlangıcından itibaren sosyal ve ekonomik adap-
tasyonun hızlıca sağlanması amacıyla çeşitli tedbirler alındı.

Türkiye özel sektörünün çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, oda/borsa 
üyelerinin sorun ve çözüm önerilerini karar alıcılara ileten köprü vazifesi gördü.

Covid-19 pandemisi döneminde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve 
Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere iletilen sorunlara ilişkin olarak 
maksimum gayret ve ilgileri ile gerçekleştirilen, Türk ticari hayatının sürdürülebilirli-
ğini sağlamak ve engellerin aşabilmesi için tespit edilen sorunlara ilişkin ortaya konu-
lan çözümler aşağıda sıralanmıştır.

23 Mart 2020 İtibarıyla Sonuçlanan Talepler

• Perakende, AVM, Demir Çelik, Otomotiv, Lojistik- Ulaşım, Sinema, Tiyatro, 
Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil Konfeksiyon ve Etkinlik/Organizasyon 
sektörleri için Nisan, Mayıs ve Haziran’daki muhtasar, KDV, SGK ödemeleri-
nin 6 ay ertelenmesi

• KGF desteğinin 25 milyar liradan, 50 milyar liraya çıkartılması, böylece 350 
milyar TL’nin üzerinde ilave kefalet limiti sağlanması. Kullanımlarda likidite 
ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere öncelik verilmesi

• Covid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan fir-
maların kredi anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay ötelenmesi ve ilave 
finansman desteğinin sağlanması

• Kamu bankaları ve bazı özel bankalar tarafından vadesi gelen çek, maaş, kredi, 
dönem sonu faizi gibi ödemeler için ilave kredi limiti tahsis edilmesi

• İhracatçıya stok finansmanı desteği verilmesi
• Reeskont kredisi geri ödemelerine, 90 güne kadar vade uzatımı sağlanması, 

yeni kullanımlara 12 ay ek taahhüt kapama süresi verilmesi, kredi kullanım 
süresinin 240 güne ve uzun vadeliler için 720 güne çıkarılması

• KOSGEB’in 30 Haziran’a tahakkuk edecek alacaklarının 2021 yılına ertelen-
mesi

• Çalıştırılamayan personelin brüt maaşının %60’ına kadarının İşsizlik Fonu’n-
dan alınmasını sağlayan Kısa Çalışma Ödeneği sürecinin kolaylaştırılması ve 
hızlandırılması

• Bu dönemde çalışılamayan mesainin telafisi için tanınan, telafi çalışma süresi-
nin 2 aydan 4 aya çıkartılması

• Esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesi
• İcra ve iflas takiplerinin 30 Nisan’a kadar durdurulması
• Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline 

‘mücbir sebep’ notunun düşülmesi
• Konaklama vergisinin, Kasım ayına kadar uygulanmaması
• Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemelerinin 
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Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelenmesi
• Havayolu yolcu taşımacılığında KDV oranının 30.06.2020 tarihine kadar % 

1’e indirilmesi
• Faaliyetleri zorunlu olarak durdurulan iş yerleri için kamu idarelerince kira 

bedeli tahakkuk ettirilmemesi
• Teknoparklardaki kuluçka firmalarından ve ticari işletmelerden 2 ay süreyle 

kira alınmaması
• Geri kazanım payı (GEKAP) beyannamelerinin altı ayda bir verilmesi
• Kapıkule Sınır Kapısı’nda (öncesinde Habur’da uygulanan) tampon bölgede 

şoför, dorse veya konteyner değişiminin başlatılması. Uygulama İpsala ve 
Hamzabeyli kapılarına da yaygınlaştırılması

24 Mart 2020 İtibarıyla Sonuçlanan Talepler

• Mart ayı KDV ve BA/BS beyannameleri ve ödemelerinin 1 ay ertelenmesi
• Mart, Nisan, Mayıs aylarına ilişkin 6 aylık muhtasar ve KDV ertelemelerinin, 

tüm şahıs işletmelerini ve bazı ilave sektörleri (Mobilya, Madencilik, İnşaat, 
Endüstriyel Mutfak, Araç Kiralama, Matbaacılık, Sağlık Hizmetleri) de kapsa-
yacak şekilde genişletilmesi

• Otopark Yönetmeliği’nin yürürlük tarihinin 30 Haziran’a ertelenmesi

25 Mart 2020 İtibarıyla Sonuçlanan Talepler

• Kamu bankaları öncülüğünde “İş’e Devam Kredi Desteği”nin açıklanması. 6 
ay boyunca anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık %7,5 faiz 
oranlı kredi başvurularının 26 Mart 2020 tarihi itibariyle başlatılması

• Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanma şartlarının iyileştirilmesi. 600 gün si-
gorta primi şartının 450 güne, son 120 günlük prim ödeme şartının 60 güne 
indirilmesi

• 1 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020’ye kadar işyeri kira bedelinin ödenememesi-
nin, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmaması

• Turizm sektöründe 1 Nisan 2020 tarihi ile 30 Haziran 2020 tarihi arasında 
kamuya ödenecek tüm kira, hasılat, ecrimisil ödemelerinin 6 ay ertelenmesi

• Konaklama Vergisinin, 1 Ocak 2021 tarihine ertelenmesi
• 24 Mart 2020 öncesine ait ödenmeyen kredi/çek/senet/kredi kartı borçlarının, 

31 Aralık 2020 tarihine kadar ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, 
sicile işlenmeyecek olması

• Telafi çalışma süresinin 2 aydan 4 aya çıkartılması

26 Mart 2020 İtibarıyla Sonuçlanan Talepler

• Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu için istenen belge sayısının 10’dan 2’ye dü-
şürülmesi
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• Mikro ve küçük ölçekli işletmeler için geçerli olan “Ticari Alacak Sigortası” 
kapsamında orta ölçekli (cirosu 125 Milyon TL’ye kadar olan) işletmelerin de 
dâhil edilmesi

• Tarım ve Orman Bakanlığının, 27 Mart 2020 itibarıyla yaklaşık 1.9 Milyar 
TL’lik destekleme ödemesi yapması

• Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde, geleneksel hayvansal üretim yapan 
işletmeler için 100 bin TL’ye kadar, bitkisel üretim yapan işletmeler için 50 bin 
TL’ye kadar faizsiz kredi verilmesi

27 Mart 2020 İtibarıyla Sonuçlanan Talepler

• Haziran ayında Oda ve Borsalara ödenmesi gereken yıllık üyelik ve munzam 
aidatların, “gecikme zammı” ve “faiz” tahakkuk ettirilmeksizin Ekim 2020 ta-
rihine ertelenmesi

• İşletmelerin çeklerini ödeyebilmeleri için, tüm sektörlerde Kredi Garanti Fonu 
destekli 3 ay anapara ve faiz ödemesiz “Çek Ödeme Destek Kredisi”nin 30 
Mart 2020’de uygulamaya alınması

• Kamu bankaları tarafından açıklanan “İşe Devam Kredi Desteği”nin yanın-
da özel bankaların da katılabileceği %9,5 faizli, 3 ay ödemesiz 12 ay vadeli 
“Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği” paketi kapsamında başvuruların 
30 Mart 2020’de kabul edilmeye başlanması

30 Mart 2020 İtibarıyla Sonuçlanan Talepler

• Mevsimlik tarım işçilerinin salgın hastalığa karşı barınma ve çalışma koşul-
larının sürekli olarak kontrol edilmesi, tarım arazilerine ulaşım koşullarının 
iyileştirilmesi ve tarım ürünlerinin pazara ulaşımını kolaylaştıracak tedbirlerin 
alınmasına yönelik düzenleme yapılması

• Tarım Kredi Kooperatifleri’ne Nisan ve Mayıs aylarında ödenmesi gereken 
kredilerin, faizsiz olarak 2 ay süreyle ertelenmesi

• Banka şubelerinin kredi uygulamalarından kaynaklı sorunların iletilmesi için 
BDDK nezdinde şikayet hattı oluşturulması

• Kredi Garanti Fonu’nun kefalet kapasitesinin 500 milyar TL’ye çıkarılması. 
Ayrıca 31 Aralık 2020 tarihine kadar kullandırılacak kredilerde, “vergi borcu 
yoktur” ve “SGK prim borcu yoktur” belgelerinin aranmaması

• 11 Mart 2020 tarihi itibariyle, ticari taşımacılık yapan firmaların yetki belgele-
rinde kayıtlı olan ve muayene süreleri geçen araçların (tır, kamyon, kamyonet 
vb.) yetki belgelerinden düşüm işlemlerinin ertelenmesi

• Gelir İdaresi Başkanlığı interaktif vergi dairesi internet adresinde, “mücbir se-
bep durum sorgu ekranı”nın açılması, işletmelerin internet üzerinden “mücbir 
sebep” hükümlerinden faydalanıp faydalanamayacaklarını sorgulayabilmesi
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2 Nisan 2020 İtibarıyla Sonuçlanan Talepler

• Mersin limanında ardiye ücretlerinin düşürülmesi
• Kamu kurumları tarafından gerçekleştirilen ihaleler için, koronavirüs salgını 

nedeniyle sözleşme şartlarının yerine getirilememesi halinde, “süre uzatımı 
verilmesi” veya “sözleşmenin feshedilmesi”nin mümkün hale gelmesi

3 Nisan 2020 İtibarıyla Sonuçlanan Talepler

• Taşımacılığın hızlandırılması ve hammadde tedarikinin aksamaması amacıyla 
Sağlık Bakanlığı tarafından “Kapıkule Gümrük Kapısına” hızlı tanı PCR testi 
yapan mobil laboratuvar kurulmasına ve hızlı tanı Covid-19 testi yapılmasına 
onay verilmesi

• Turizm sektöründe, iş sözleşmeleri askıda olan çalışanlardan Nisan ayında si-
gortalı girişi yapılan işçilerin “kısa çalışma ödeneği” kapsamına alınması

• Kısa çalışma ödeneği kapsamında olan, çalışanın kısa çalışma ücreti ile net 
maaşı arasındaki farkı ödemek isteyen işverenlerin, SGK bildirimini “0 gün” 
yaparak aradaki farkı sorun olmadan ödeyebilmesi

• Kısa çalışma kapsamında bulunan işyerlerinde, çalışmasını sürdüren çalışanlar 
için, asgari ücret desteğinin ödenmeye devam edilmesi

• Muayene süresi gelen tüm araçlar için araç muayene sürelerinin 3 ay ertelen-
mesi

6 Nisan 2020 İtibarıyla Sonuçlanan Talepler

• Pandemi hastanesi olarak ilan edilen özel hastanelere, SGK tarafından ödene-
cek tutarların yükseltilmesi

• SGK ve muhtasar beyannamelerinin birleştirilmesinin, 1 Temmuz 2020’ye er-
telenmesi

• Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 21 ilde “Bitkisel Üretimin Geliştirilme-
si” programı kapsamında tohum hibe desteğinin açıklanması

7 Nisan 2020 İtibarıyla Sonuçlanan Talepler

• Egzoz gazı emisyon ölçüm işlemlerinin üç ay süreyle ertelenmesi
• KOSGEB’in kredi destek programları kapsamında bankalardan kredi kullanan 

işletmelerin 30 Haziran’a kadar olan borçlarının, 3 ay süreyle faizsiz olarak 
ertelenmesi

20 Nisan 2020 İtibarıyla Ekonomide Hayata Geçen Yeni Düzenlemeler

• Eximbank kredileri için Kredi Garanti Fonu kefaletinin kullanılabilmesi
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• Kısa çalışma ödeneği başvuruları için uygunluk tespitinin tamamlanması bek-
lenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda, kısa çalışma ödemesinin ger-
çekleştirilmesi

• İşveren tarafından ücretsiz izine ayrılan çalışanlar ile 15 Mart 2020 tarihinden 
sonra iş sözleşmesi sona erdirilen ancak işsizlik sigortasından yararlanama-
yanlara 3 ay süreyle günlük 39,24 TL ödeme yapılması

• Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu kapsamında yürütülen yetki ve toplu 
sözleşme prosedürlerinin 3 ay süreyle uzatılması

• Devlete ait ormanlarda ve mesire yerlerinde, orman izinleri ile bunlardan tahsil 
edilecek bedellerin, başvuru şartı aranmaksızın 3 ay ertelenmesi

• Hazine taşınmazlarına ilişkin sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken bedeller 
ile ecrimisillerin 3 ay ertelenebilmesi

• Milli parklarda yapılan kiralamalardan tahsil edilmesi gereken bedellerin, baş-
vuru şartı aranmaksızın 3 ay ertelenmesi

• Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve 
reklam vergileri ile çevre temizlik vergilerinin faaliyette bulunmayan dönem-
lere isabet eden kısmının alınmaması

• Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerin su giderlerinin 
3 ay süreyle ertelenebilmesi

• Lisanslı depoların 2020 yılı içinde geçerlilik süresi dolacak olan lisansların 
geçerlilik süresinin bir yıl uzatılması

• Tüm gemi, deniz araçları, gemi adamları ve şirketlerin belgelerinin 3 ay sü-
reyle uzatılması

• Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun kapsamında yapılacak denetle-
melerin 1 Ağustos 2020 tarihine kadar ertelenmesi

• 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait 
“Kurumlar Vergisi” beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler 
üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin, 1 Haziran 2020 gün sonu-
na kadar uzatılması

• Seyahat Acentaları Birliği’ne ödenen yıllık aidatın, 2020 yılında alınmaması
• Her türlü iş sözleşmesinin 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren üç ay süreyle İş 

Kanunu’nun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının iki numaralı bendinde belir-
tilen sebepler dışında işveren tarafından feshedilememesi

• Sermaye şirketlerinde 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının 
yalnızca yüzde 25’ine kadarının dağıtımına karar verilebilmesi. Bu kapsamda;

1. Geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edileme-
mesi

2. Madde kapsamına giren sermaye şirketlerine ilişkin istisnalar ile uy-
gulamaya dair usul ve esasları belirlemeye Ticaret Bakanlığının yetkili 
olması

• Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından satış fiyatında fahiş ar-
tış yapılamaması ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara 
ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamayacak olması. Bu kapsamda;
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1. Yukarıdaki hususlara yönelik düzenlemeler yapmak, gerektiğinde de-
netim ve incelemelerde bulunarak idari para cezası uygulamak üzere 
13 üyeden oluşan “Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu” oluşturulması

2. Kurul üyeleri içerisinde “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği” temsilcisi 
de yer alması

• 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren, 3 aylık süreyi geçmemek üzere, işveren iş-
çiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izine ayırabilmesi, bu durumun işçiye haklı 
nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermemesi

7 Mayıs 2020 İtibarıyla Ekonomide Hayata Geçen Yeni Düzenlemeler

• Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi ile Koronavirüs (COVID 19) bulaşıcı 
hastalık olarak değerlendirilmiştir Bu vakalarla ilgili olarak Sosyal Güvenlik 
Kurumu’na iş kazası veya meslek hastalığı bildirimi yapılamayacağı bildiril-
miştir.

11 Mayıs 2020 İtibarıyla Ekonomide Hayata Geçen Yeni Düzenlemeler

• Sağlık Bakanlığının Alışveriş Merkezlerinde alınması gereken önlemlere iliş-
kin ilgi yazısı çerçevesinde uyulması gereken usul ve esaslara ilişkin detaylar 
belirlenmiştir.

26 Mayıs 2020 İtibarıyla Ekonomide Hayata Geçen Yeni Düzenlemeler

• 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 
“Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” yayınlanmıştır.

1 Haziran 2020 İtibarıyla Ekonomide Hayata Geçen Yeni Düzenlemeler

• Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma 
Rehberi” güncellenerek yayınlanmıştır.

4 Haziran 2020 İtibarıyla Ekonomide Hayata Geçen Yeni Düzenlemeler

• Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma 
Rehberi” güncellenerek yayınlanmıştır.

10 Haziran 2020 İtibarıyla Ekonomide Hayata Geçen Yeni Düzenlemeler

• Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma 
Rehberi” güncellenerek yayınlanmıştır.
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17 Haziran 2020 İtibarıyla Ekonomide Hayata Geçen Yeni Düzenlemeler

• Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma 
Rehberi” güncellenerek yayınlanmıştır.

25 Haziran 2020 İtibarıyla Ekonomide Hayata Geçen Yeni Düzenlemeler

• Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma 
Rehberi” güncellenerek yayınlanmıştır.

30 Haziran 2020 İtibarıyla Ekonomide Hayata Geçen Yeni Düzenlemeler

• Cumhurbaşkanlığı kararı ile yeni koronavirüsün (Covid-19) dışsal etkilerden 
kaynaklanan zorlayıcı şartları sebebiyle kısa çalışma ödeneğinin süresinin bir 
ay uzatılmasına karar verilmiştir.

5 Temmuz 2020 İtibarıyla Ekonomide Hayata Geçen Yeni Düzenlemeler

• Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma 
Rehberi” güncellenerek yayınlanmıştır.

9 Temmuz 2020 İtibarıyla Ekonomide Hayata Geçen Yeni Düzenlemeler

• Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma 
Rehberi” güncellenerek yayınlanmıştır.

31 Ağustos 2020 İtibarıyla Ekonomide Hayata Geçen Yeni Düzenlemeler

• Cumhurbaşkanlığı kararı ile yeni koronavirüsün (Covid-19) dışsal etkilerden 
kaynaklanan zorlayıcı şartları sebebiyle kısa çalışma ödeneğinin süresinin iki 
ay uzatılmasına karar verilmiştir.

19 Ekim 2020 İtibarıyla Ekonomide Hayata Geçen Yeni Düzenlemeler

• Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı 
garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar tarafından 10 milyar TL 
kredi sağlandı. 

27 Ekim 2020 İtibarıyla Ekonomide Hayata Geçen Yeni Düzenlemeler

• Cumhurbaşkanlığı kararı ile yeni koronavirüsün (Covid-19) dışsal etkilerden 
kaynaklanan zorlayıcı şartları sebebiyle kısa çalışma ödeneğinin süresinin iki 
ay uzatılmasına karar verilmiştir.



23 Aralık 2020 İtibarıyla Ekonomide Hayata Geçen Yeni Düzenlemeler

• Cumhurbaşkanlığı kararı ile yeni koronavirüsün (Covid-19) dışsal etkilerden 
kaynaklanan zorlayıcı şartları sebebiyle Kısa Çalışma Ödeneği Süresinin 28 Şu-
bat 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

23 Aralık 2020 İtibarıyla Ekonomide Hayata Geçen Yeni Düzenlemeler

• Cumhurbaşkanlığı kararı ile yeni koronavirüsün (Covid-19) dışsal etkilerden 
kaynaklanan zorlayıcı şartları sebebiyle Kısa Çalışma Başvuru Süresi 31 Ocak 
2021 tarihine kadar uzatıldı.

24 Aralık 2020 İtibarıyla Ekonomide Hayata Geçen Yeni Düzenlemeler

• Koronavirüs Salgını Nedeniyle  Verilecek Hibe Desteği  Programı ve Uygulama 
Esasları hakkında Tebliğ yayımlanarak hibe ve kira desteği verilecek sektörler 
belirlenmiştir. 





PANDEMİNİN TÜRK GIDA 
PİYASASINA ETKİLERİ
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İSTİB BAŞKANI ALİ KOPUZ CANLI YAYINDA EKONOMİK 
GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ

7 Mayıs 2020 / Akit Tv

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Akit TV’de yayınlanan İş ve Ekonomi 
programına katıldı. Salgın sürecinde ve sonrasındaki Türkiye ekonomisini değerlendi-
ren Ali Kopuz, kiracılarla işyeri sahipleri arasında çıkabilecek sorunlarla ilgili hukuki 
bir düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

Kopuz, Mart ayında ihracatının yüzde 17,8 azalırken, ithalatında yüzde 3,1 oranında 
arttığını belirterek “ Mart ayında ihracatımız yüzde 17,8 azaldı. İthalat 3,1 arttı. İhracat 
2020 Mart ayında bir yıl öncesine göre 13,422 milyar dolar oldu. Ocak-Mart döne-
minde ihracatımız yüzde 4 azaldı. Biz bunları bekliyorduk tabi. Koronavirüs sebebi 
ile ekonominin küçülmesi ve daralmasından dolayı. İnşallah bu süreç bittikten sonra, 
bu rakamların çok çok üstünde yine beklentilerimizi karşılayacak şekilde ihracatımızı 
gerçekleştirebileceğiz.” şeklinde konuştu.

Çin’siz bir dünya üretim modeli

Dünya ticaretinde Çin’in üretim üssü olmaktan çıkarak, üretimde rotanın Türkiye’ye 
döneceği öngörüsünü paylaşan İSTİB Başkanı Ali Kopuz konuşmasına şöyle devam 
etti. “Şu ana kadar ne kadar salgın hastalık çıktıysa hep Çin’den çıktı. Büyük firmala-
rın ve mal yaptıran, Avrupa ve Amerika firmaları da dâhil olmak üzere firmaların çoğu 
Türkiye’yi bir üs olarak kullanacak. Özellikle Avrupa. Tamamen Türkiye’yi üs olarak 
kullanacak. Siparişlerini Türkiye’den karşılayacak diye düşünüyoruz.  Bu süreç bitti-
ğinde biz bunun altyapısını hazırlama gayreti içindeyiz. Gerçekten de konuştuğumuz, 
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gözlemlediğimize göre bu pandemi sürecinden sonra Türkiye’nin dünyada ihracatta 
atak yapan ülkelerin başında geleceğini düşünüyoruz. 

Yaşanan bu durum bir domino etkisi yaratıyor. Yani bir taksiciyi ilgilendiren konu, lo-
kantacıyı da ilgilendiriyor. Bu süreçte önce şunu ifade edeyim; Sağlık Bakanlığımızın 
yaptığı çalışmalarından dolayı gerçekten ülkemiz adına gurur duyuyoruz. Dünyaya 
örnek olan, takdire şayan bir yönetim şekli sergiledi. Bu yönetim başarısı ekonomide 
de aynı şekilde devam ediyor. Ufak tefek eksiklerimiz olmasına rağmen bu süreç bizim 
gelecek planlarımız açısından çok iyi bir hazırlık dönemi geçirmemize vesile oldu. 
Buna böyle bakıyoruz. Ancak şunu da izah etmek istiyorum; görünen o ki bu süreçte 
bizim de eksiklerimiz var. Bu eksikleri tamamlama fırsatını da biz kendimiz görmüş 
olduk. Ekonomiyle ilgili adaptasyon sürecinin, bu hastalıktan sonra çok çabuk olma-
sıyla ilgili bizim gibi firmaların, iş erbabının çalışmalarına hiç ara vermeden devam 
ettiğini çok iyi biliyoruz. Bunlar işlerini takip ediyorlar. 

Ticaret artık şekil değiştiriyor

Zaten şekilde değişmeye başladı artık. Yani bugün biz mesela Skype üzerinden gö-
rüşüyoruz. Bu süreç öyle şeyler getirdi ki; artık dijitalleşme çağına girdik. Alışveriş 
dijitale dönmeye başladı. Bu süreçte kendimizi de yenilememiz, yeni ekonomiyle ilgili 
yeni çalışma şartlarını benimsememiz lazım. Bunlara hazırlıklı olmamız lazım. Bu 
boşluk sürecini bu şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bütün üyelerimizle de bunu 
paylaşıyoruz. Üyelerimize şunu anlatmaya çalışıyoruz. Artık eski usül ticaret bitmeye 
başladı. Pandemiden sonra her şey değişecek. Salgın hastalık bittiğinde bizim dünyay-
la ve ülke içinde yepyeni bir bakış açısıyla alışveriş yapmamız gerekiyor. Bu çalışma-
larımızı arkadaşlarımızla yapmaya çalışıyoruz. Devamlı görüşüyoruz. 

Bu noktada hükümetimizin yönlendirmeleri bizi çok ilgilendiriyor. Ekonomiyle ilgili 
daralma sebebiyle yaşanan sıkıntılardan dolayı hükümete aktardığımız konularda ça-
buk geri dönüşler olması, bizi gerçekten memnun ediyor, ileriye umutla bakmamızı 
sağlıyor. 

Kiracı ve mal sahipleri arasında anlaşmazlıkların hızlıca çözülmesi gerekiyor

Bu süreçle ilgili ifade edilmesi gereken önemli bir konumuz daha var. Bu pandemi 
sürecinin sonunda mahkemelere kiracılar ve mal sahipleri ile ilgili olarak çok müracaat 
olacağını düşünüyorum. Kiracılar ile mal sahipleri arasında bir düzenleme yapılırsa, 
bu süreci daha rahat atlatmış olacağız. İnşallah hükümetimiz bunu da yaparsa, bu süreç 
bittiğinde biz hazırlıklı bir toplum olarak işimize yeniden devam edebiliriz. Eğer Ha-
ziranda bu olay biterse, dördüncü çeyrekte biz bu yavaşlamayı hızlandıracak şekilde 
çalışmalarımızı, altyapımızı hazırlamış oluruz.”
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BAŞKAN KOPUZ ZÜCDER AKADEMİNİN KONUĞU OLARAK 
GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ

15 Mayıs 2020

Pandemi her sektör gibi bizim kırmızı et sektörünü de etkiledi. Haftanın 3 günü kesim 
yaptık bu süreçte. Bizim gibi yüksek kapasitede çalışan ev dışı tüketime ürün veren 
firmaları ciddi anlamda etkiledi.

Zor bir süreçten geçiyoruz. Herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğine inanıyorum. 
Fakat gıda sektöründe de fırsat kollayan ve zor durumdan kendine pay çıkaran çok 
firma var. Bu durum beni üzüyor. Devletin tüm alanlarda destek sağlamaya çalıştığı, 
vatandaşın yaşamla ilgili sıkıntılar yaşadığı bu dönemde ufak hesaplar peşinde koşma-
mak lazım.

Şer bildiklerinizde bir hayır vardır hadisinden yola çıkarak şer gibi görünen bu pan-
demi döneminde bazı dersler aldık. İnsanlar kısıtlama döneminde ailece evde olma 
keyfini yaşadı. Aile arasında iletişim bağı kuvvetlendi. 

Sanayi ülkesi olma yolunda tarımı biraz geri plana atmıştık. Pandemi ile tarımın öne-
mini daha iyi anladık. Türkiye’de tarıma dönüş tekrardan hızlanacak buna inanıyorum. 
Altyapıyı çok iyi hazırlamamız gerekiyor. Gençleri tarıma yönlendirmemiz lazım. 
Köy, kasaba veya ilçelerde gençlere sosyalleşmeleri için alanlar hazırladıktan sonra 
tarım ile uğraşmalarını sağlayabiliriz. Salgın döneminde anladık ki tarım da savunma 
sanayisi kadar önemli. İlk dönemlerde panik havasıyla insanlar marketlere ihtiyaçla-
rından fazla ürün almak için akın etti ama Avrupa veya Amerika’da yaşanan yağmala-
ma durumu bizde olmadı. Kendi kendine yeten ülkelerin başında geliyoruz. Tarım ve 
hayvancılıkla ilgili çalışmalarda da önemli adımlar atıyoruz. 

Devletimizin pandemi döneminde aldığı tedbir ve destekler bize nefes oldu. Nefes 
kredisi, kısa çalışma ödeneği, vergi ertelemeleri, işe devam kredisi, kira sözleşmeleri 
ile ilgili düzenlemeler vs. bunların hepsi bizleri bir nebze de olsa rahatlattı.

Destekler bizi rahatlattı evet ama hazıra dağ dayanmaz bizim bir an önce eski normale 
dönmemiz ve üretmemiz gerekiyor. 

Pandeminin başlarında insanlar online alışverişe yöneldi. Beş milyon banka kartı in-
ternetten ödemeyle tanıştı. Tüm sektörlerde alışveriş alışkanlıkları dijitale doğru yö-
nelmeye başladı. 

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ticaretinde şekli değişmeye başladı artık. Kurumsal 
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firmaların hepsi altyapılarını buna göre düzenlemeye başladı. İnsanlar virüsten dolayı 
online alışverişe yönlendi fakat zaman tasarrufu olduğunu da farketti. Artık herkes 
internetten almak istediği ürünü araştırıp en uygun fiyata alabiliyor. 
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BAŞKAN ALİ KOPUZ BAYRAM EKRANINDA GÜNCEL 
EKONOMİK GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ

25 Mayıs 2020 / Ekotürk

İSTİB Başkanı Ali Kopuz, EkoTürk Televizyonu “Bayram Ekranı” programında Ber-
fin Nilgün Çıpa’nın konuğu oldu. 

Koronavirüs salgınının ülkemizde dünyadaki etkilerinin ekonomilere nasıl yansıyaca-
ğını değerlendiren İSTİB Başkanı Ali Kopuz salgın süresinde üstün bir gayretle müca-
dele eden sağlık çalışanlarına ve başarılı süreç yönetimleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkürlerini sundu.

Birçok ülkenin oldukça sıkıntılı zamanlar yaşadığını belirten Kopuz, Türkiye’nin yerli 
ve milli sanayisi ve sağlık reformu sayesinde bu süreci çok daha rahat atlattığının altını 
çizdi.

Başarılı bir sınav verdik

Türkiye’de sağlık sistemi önemli bir sınav verdi bu dönemde. En başından beri çok ba-
şarılı ve örnek bir mücadele verdik.  Bu sürecin bir de ekonomik boyutu var. Tüm ülke-
ler bu süreçten olumsuz etkilendi. Önemli olan bu süreci en az hasarla atlatmak. Bunu 
başarıyoruz. Burada bir de milli tarım ve milli sanayi stratejisi konusu tabi önemli. 
Ülkelerin birbirlerinin maskelerine el koyduğu bir dönemde kendi üretimimizi yapmak 
zorundayız. Çok şükür bunu da başardık. Biz 80 küsur ülkeye tıbbi malzeme ve araç 
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yardımı yaptık. Kısa sürede solunum cihazlarının üretimi gerçekleştirildik. 

Dünyada üretim durdu. Sınır hareketleri kısıtlandı. Fiziki sınırlar tamamen kapandı. 
Bu olay ticaret savaşlarından daha ciddi olarak dünyayı etkiledi. İnsanlar can derdine 
düştü. Tüm ürünlerin arz talep dengesi de değişmiş oldu. AB talebi kısarsa, ihracat 
yapamazsınız. Artık yeni bir normal başlıyor bu süreçten sonra. Ben bu dönmedeki 
ihracattaki azalmalar ile ilgili rakamların geçici olduğunu düşünüyorum. Planlarımı-
zı uygularsak kısa sürede eskiye döneceğimize inanıyorum. Bu hususta umutluyuz. 
Yavaş yavaş pandemi süreci bittiği zaman, sınırlar açıldığı zaman bu süreci en kısa 
zamanda atlatacağımızı biliyorum. 

Yeni dünya düzeni

Salgın öncesinde bilindiği gibi ABD ve Çin arasında ticaret savaşları vardı. Biraz 
durulmuştu ama şimdi tekrar alevlendi. Amerika salgın için Çin’i suçladı ve burada 
Amerika’nın biraz haklı olduğunu Çin’in gerekli bilgileri zamanında vermediğini dü-
şünüyorum. Bu noktada üretim tamamen Çin’in dışına gitmez. Ama sektörel bazda 
değişimler olacaktır diye düşünüyorum. Mesela Çin’e uygulanan gümrük vergileri ve 
artan maliyetler soruna yol açacaktır Çin açısından Amerika Birleşik Devletleri vergi 
koyarsa bize yeni pazarlar da açılabilir. Üretime hazır olmalıyız. Ve üretmeliyiz. Tür-
kiye’deki çalışmalar ona göre de ayarlanıyor.  

Çin denklemde kalır

Çin’i denklemden çıkmayacak. Son haberlere göre Çin’de büyük Sanayi kuruluşları 
yüzde 99 kapasite ile çalışmaya başladı. Tedarik zincirinde yaşanan aksaklık elbette 
olacaktır. İhracatta yakın zamanda Cumhuriyet tarihi rekorları kırdık. AB tarafından 
Çin tarafındaki bu hassasiyeti iyi kullanarak devreye girmemiz lazım. Nitekim Tica-
ret Bakanlığımızın bu doğrultuda çalışmaları var.  Sayın Bakanımız Ruhsar Pekcan 
Turquality programı için hizmet sektöründeki markaların, yeni girecekleri pazar da beş 
yıl destek vereceklerini açıkladı. Bu bizim için bir artı. Küresel ticarette 2019 yılında 
bir önceki yıla göre yüzde 3,33’e yakın bir azalma meydana gelmişti. Küresel ticaretin 
bu yıl ise yüzde 13 ile 32 arasında küçülmesi bekleniyor.  Burada hükümetlerin tavrı 
geleceği belirleyecek. 

Temassız ticaret hayatı başladı

Temassız ticaret ve ihracat işleri hakikaten hızlanmış vaziyette. Şuanda sınır kapıların-
da şoför, dorse değişimi yöntemleri uygulanmaya başladı. Yani sınırlardan giren şoför-
ler önce karantinaya alınıyor ve şoför değişimi yapılıyor. Bu iş yapış biçimleri değiş-
meye başladı. Sanal nitelikte ilk genel ticaret heyeti çalışması yapılıyor. Özbekistan, 
Almanya, Kazakistan, Nijerya, Bulgaristan, Pakistan olacak. Şu anda Özbekistan’la 
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bu çalışmayı yapıyoruz. Sanal fuar çalışmaları var.  Bu hususta gayretlerinden dolayı 
sayın Bakanımız Ruhsar Pekcan hanımefendiye çok teşekkür ediyorum.  Bu dönemde 
gerçekten bütün bakanlıklarımız kendine düşeni fazlasıyla yapmaya çalışıyor. Burada 
en büyük gayreti gösteren 365 Oda ve Borsanın Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na 
ayrıca teşekkür etmek istiyorum.

DİTAP çok önemli

DİTAP projesiyle ilgili geçtiğimiz günlerde TOBB ve Sayın Tarım Bakanımız ile bir-
likte bir açılış programımız oldu. Küresel salgın ile baş etmeye çalıştığımız bu gün-
lerde gıda ve iyi tarımın stratejik önemi herkes tarafından iyi anlaşılmış oldu.  Dijital 
Tarım Pazarı yeni normalde önemli bir kozumuz olacak. Tarımın geleceğini etkileye-
cek bir proje olduğunu düşünüyorum. Planlı tarım konusunda önemli bir adım atıldı.  
Tarımda sözleşmeli üretim ile çiftçi satacağı kadar mal üretecek.  Herkes tüketim mik-
tarına göre sözleşmeli üretim yapacak. İhracat ta ona göre hesaplanacak.  Türkiye’de 
ihtiyaç olan üretildiği zaman hem mal tarlada kalmayacak, hem ihracat imkânımız 
doğacak, hem de ithalata gerek duymayacağız.  Fiyat artışları olmayacak. Gıda israfını 
azaltmış olacağız. Arz ve talep dengelenmiş olacak. Ürün kıtlığı ve fiyat dalgalanma-
larının önüne geçilmiş olacak. Üretici ve tüketici ikisi de kollanmış olacak. Yüzde 
80’e varan oranda indirimli krediler kullanılabilecek. Tarımda israfın önüne geçmiş 
olacağız. Tarlada israfın önüne geçmiş olacağız. DİTAP bizim için önemli bir proje.

Gıda İsrafını Önleme Projesi

Gıda İsrafını Önleme Projesi’ni 2019 yılında başlattık. Kamu spotları hazırladık. Üni-
versite öğrencilerine yönelik bir proje yarışması başlattık. Toplamda 65 bin liraya va-
ran bir ödülü olacak. 30 Kasım son başvuru. Bu süreçte okullarımızın kapalı olduğu 
bir dönemde kendilerinin fikirlerini bekliyoruz. Gençlerimizin fikirlerine ihtiyacımız 
var. İnşallah iyi bir netice çıkacak. Bu konuda hem bakanlık, hem FAO ile çalışmalar 
sürdürüyoruz.  

Nefes Kredisi

KOBİ’ler için NEFES KREDİSİ çalışmalarımızın 6’ıncısın yaptık. Bu kriz dönem-
lerinde biz bu kredileri yapıyoruz. Yüzde 7,5 faizli kredilere, Hazine yüzde 80 ga-
ranti veriyor. Bu kapsamda biz de üyelerimizi yararlandırıyoruz. Yani şuana kadar 
Denizbank aracılığı ile 2 milyarlık bir kredi dağıtıldı. Toplamda 6 milyar olmasını 
hedefledik. Denizbank’ın şube sayısının azlığı nedeniyle Anadolu’nun bazı yerlerinde 
krediler hedefine ulaşmadı. Bu noktada kamu bankalarını da işin içine katıp krediye 
ulaşmakta ki zorluklarını aşacağız ve üyelerimize bu kredileri dağıtacağız. 
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BAŞKAN KOPUZ GAZETECİ CEM KÜÇÜK’ÜN SORULARINI 
YANITLADI

10 Haziran 2020 / İnstagram Canlı Yayını

İstanbul Ticaret Borsası, emtia borsasıdır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı 
altında ürün alım satımını dengeleyen, kontrol eden, fiyat belirleyen ve fiyat bülteni 
yayınlayan resmi bir kuruluştur. 

Pandemi beklemediğimiz bir durumdu, dünyayı ve bizi olumsuz etkiledi. Ama hükü-
metimizin önemli adımları sayesinde az hasarla atlatacağımıza inanıyorum bu süreci. 
Umutsuzluğa kapılmadık, pandemi sırasında da sonrasında da çarklar hep döndü. Gıda 
üreticisi bir ülke olduğumuz için diğer ülkeler gibi marketleri yağmalamalarını ülke-
mizde görmedik. Sadece başlarda ne olacak paniği ile birkaç stok haberi gördük ama 
genel olarak bu süreci iyi yönettiğimizi düşünüyorum.

Tüm sektörler birbirine bağlı, her sektör az da olsa etkilendi. Desteklerle önlemimizi 
alarak işimizin başına kısa sürede geri döndük. Sosyal mesafe ve korunma tedbirlerini 
bırakmadan normal hayatımıza geçiş yapabildik. 

İlk çeyrekte büyüme açıklandı, ikinci çeyrek belki yüksek gelmeyecek ama yılsonunda 
dünya genelinde küçülme olurken biz az da olsa büyüme ile yılı bitireceğiz. 

Tüketime dayalı bir sistemleri olduğu için diğer ülkelerde küçülme olacağı düşünce-
sindeyim. Giderler ve lüks yaşam had safhada orada ama biz kendi kendimize yete-
bilen bir ülkeyiz. Petroldeki düşüşte bize yaradı ve rahatladık. Libya petrolü ile ilgili 
çalışmalar da bize olumlu olarak geri dönecek inşallah.

Biz modern tarıma yeni başladık. İşletmelerimiz ancak dönüşmeye başladı. Doğal ola-
rak neticelerini de geç aldık. Bu dönemde firmalar tamamen modern üretim yapmakta 
ve ihraçta herhangi bir sıkıntı yaşamamaktadır.

Yıllık gıda israfımız 14.5 milyon ton, tarladan tüketime gidene kadar ki israf maddi 
olarak 14.5 milyar dolar. 18 milyar dolar ihracat yapıyoruz, 14.5 milyar dolar israfımız 
var. Tarladan tüketime kadar tüm aşamalarda ve tüketimdeki bilinçsizlik nedeniyle is-
raf oluyor.

Borsamız bünyesinde gıda israfı ile ilgili bir projemiz var ve ciddi anlamda çalışıyoruz. 
Üniversite öğrencilerine yönelik bir yarışma düzenliyoruz yine bu proje kapsamında. 
Ayrıca ülke genelinin algısını israfa çekebilmek adına kamu spotları hazırladık. 
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Türkiye’de tarım yaş ortalaması 55-60, gençler tarım ile ilgilenmek istemiyor. Eko-
nomik ve sosyallik ile ilgili bir durum. Gençler tarım ile ilgili çalışmasını yaparken 
ayrıca sosyalleşebileceği ortamları da bulmalı. Köy kahvesi dışında gidebileceği yer-
ler olmalı. Çobanlık yapacak, çay toplayacak insanımız yok artık. Tembel bir toplum 
olduk, hazıra alıştık. 

Meslek okullarına önemsiyoruz. Gençlerimize tarımı sevdirmemiz gerekiyor. 

Esnaf ve tüccarımızın fırsatçılığı bizi rahatsız ediyor. Köylüden düşük ücretli mal alıp 
3 katı fiyatla satmak düzgün bir davranış değildir. Vicdanlı olmak lazım, 1 liraya do-
mates alıp 7-8 liraya satmak fıtratımıza yakışmıyor.

Türkiye gayri safi milli hasılasının % 46’sını İstanbul karşılıyor. Rakam olarak çok 
büyük, çevre şehirlerde işletmeleri olan firmaların genel merkezleri çoğunlukla İstan-
bul’da. 16 milyonluk devasa bir metropol burası. Bizim bizden başka dostumuz yok 
kendi ayaklarımızın üstünde durmalıyız. Yerli ve milli firmaları öne çıkarıp büyüme-
miz lazım. 

Görüşmelerimizi dijital olarak yapmaya başladık. E-ticaretin önemini daha iyi anladık. 
Bundan sonraki alışverişin şekli bu tarafa doğru gidiyor. Mayısta 5 milyon kredi kartı 
kullanılmış. Bundan sonraki süreçte daha da artması bekleniyor. İnsanlar hastalıkla 
karşı karşıya kendilerini ve çevresindekileri korumak için bir şekilde önlem alıyorlar, 
sanal alışverişte bu önlemlerden biri. Bizim e-ticarete yönelmemiz, altyapıyı oluştur-
mamız gerekiyor.

Türkiye 17 yıldır altyapıya çok önem verdi ve meyvesini yeni yeni yemeye başlayaca-
ğız. Karamsar değilim zorluklardan çıkmasını bilen bir milletiz. Dövizin karşılığının 
bu olmadığına inananlardanım. Yerli solunum cihazı 1 ayda yapıldı, gençlerin ve çalış-
kan insanların önü açıldığında neler olacağını yaşayarak görüyoruz. Bizim umudumuz 
tam, ülkemize inanıyoruz. Türkiye’nin 3. Dünya ülkeleri ile anılması mümkün değil, 
lider ülke pozisyonundayız ve bu daha da ilerleyecektir.

TOBB olarak meslek erbabı insan yetiştirmek için çalışmalarımız var. Mesleğini öğ-
renen çocuklar yetişirse kalifiye eleman sıkıntımız bitecek. Türkiye’de her işi yapa-
rım diyen çok insan var ama mesleği bilmedikleri için hiçbir iş yapamıyorlar. Meslek 
okulları ile ilgili milli eğitimle birlikte çalışmalarımız var, bundan sonraki süreçte ara 
eleman ihtiyacını meslek okulları karşılayacak.

Psikolojik olarak Avrupa, Çin ile ilişkisini biraz koparabilir. Ülkemizin %20-30’luk 
Pazar payını yükseltme imkânı mevcut. Sanayicilerimiz çalışmalarını yapıyor bu ko-
nuda. Çin’de üretim yaptıran yabancı firmaların Türkiye’ye kayacağı inancındayım, 
Türkiye hem lojistikte hem de kalitede daha avantajlı.
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İSTİB BAŞKANI ALİ KOPUZ AKİT TV’DE İŞ VE EKONOMİ 
PROGRAMINA KATILDI

26 Haziran 2020 / Akit TV

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz Akit TV’de Hasan Aslan’ın sunduğu “İş ve 
Ekonomi” programına katılarak değerlendirmelerde bulundu. Pandemi sürecini en iyi 
atlatan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirten Kopuz pandemiye rağmen üreti-
min durmadığını sanayi çarklarının döndüğünü ifade etti.

Ülkemizin Avrupa ve Amerika’dan alacağı siparişlerle ihracatını da arttıracağını dü-
şünüyorum.  Üçüncü ve dördüncü çeyrekte, herkes küçülürken biz ufak ta bir büyüme 
2020 yılını kapatacağımıza inanıyorum. Hükümetimizin bu dönemde iş insanlarının 
arkasında durması, kredi olanaklarının artırılması, merkez bankasının bu süreçte aldığı 
faiz indirim kararları bu süreci az hasarla atlamamızı sağladı.

IMF’nin Türkiye için yaptığı %-5 büyüme tahminini bir süre sonra revize edeceğini 
düşünüyorum. Hep böyle oluyor. Sonradan değiştirirler. MOODY’S gibi derecelendir-
me kuruluşlarının zaten ne kadar yanlı değerlendirmelerde bulunduklarını biliyoruz. 
Bu kuruluşların ülkeleri zor durumlarında ele geçirip, ekonomilerini altüst eden kuru-
luşlar olduğunu düşünüyorum. Onların kararlarını dikkate almıyorum. 

Tarım bizin olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Sayın bakanımıza tekrar teşekkür et-
mek istiyorum. Çok güzel bir vizyon ve proje hazırladı. Hem destekler açısından hem 
de iletişim açısından bu dönemde bakanlıkla çok yakın bir çalışma dönemi yaşadık. 
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Gıdaya bağımlılığımız yok

Gıdaya bağımlılığımız yok. Belirli dönemlerde bazı ihtiyaç maddelerini ithal edebi-
liyoruz. Bu da normaldir. Bakanlığın kullanılmayan tarım alanlarının tarıma açılması 
için çalışmaları var bunu destekliyoruz. Çok olumlu buluyoruz. Coğrafi olarak tarıma 
her yönden elverişli topraklarımız var. Şanslıyız. Önümüzdeki dönemde herhangi bir 
sıkıntı olmadığı gibi üretimimizin artacağını düşünüyorum. 

Bizim 18 milyar dolarlık bir ihracatımız var. Ama şunu da belirtiyim 14 milyar dolarlık 
da gıda israfımız var. İstanbul Ticaret Borsası olarak bu konu ile ilgili gıda israfının 
önlenmesi ile ilgili bir çalışmamız var. İsrafın önüne geçerek bile fazla üreten ve fazla 
ihracat yapan bir ülke konumuna yükseliriz.

Turizm’le ilgili de şunu söyleyeyim. Bu yılı kayıp yıl olarak bir kayda geçmek lazım. 
Almanya Türkiye’yi turizm destinasyonu olma noktasında riskli gördüğünü söyledi. 
İstediğini söylesin. Bence birçok kişi yine Türkiye’yi tercih edecektir ama bu seneyi 
turizm açısından kayıp olarak görüyoruz. 

Değişim sürecinden Türkiye karlı çıkacak

Lojistik olarak tercih edilen bir ülke konumundayız. Avrupa’ya daha yakın olduğumuz 
için tercih sebebi olabiliriz. Çin’de hastalığın başlamış ve yayılmış olmasının üretim 
merkezi olarak tercih edilmeyeceğini düşünüyorum. Bu değişimden Türkiye’nin güçlü 
bir pay alacağını düşünüyorum. 

Bu süreç başladıktan sonra biz üyelerimizle sürekli irtibatta kaldık. Özellikle sosyal 
medya üzerinden bilgilendirmeler yaptık, online toplantılar yaptık.  Bu dönemde en 
çok uğraştığımız konu tabi ki üyelerimizin ödeme sıkıntılarına çare bulmaktı. Sağol-
sun biz hükümetimize bu sorunları ilettik ve hızlı sonuçlar aldık. Başkanlık sisteminin 
nimetlerini bu dönemde çok net gördük. Sorunlara anında cevap bulduk. TOBB ön-
cülüğünde, 365 Oda Borsanın birikimleri ile %7,5 faizle üyelerimize “Nefes Kredisi” 
verdik. 
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BAŞKAN ALİ KOPUZ TGRT HABER’DE EKONOMİK 
GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ

19 Kasım 2020 / TGRT Haber

Cumhurbaşkanımız güven ve moral verdi

Türk iş dünyasının çatı örgütü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Şura Toplantısına 
Sayın Cumhurbaşkanımız iştirak etti. Bütün üyelerimizin sorunlarını tek tek Cum-
hurbaşkanımız dinledi, not aldı ve cevap verdi. Çok olumlu geçti toplantı. Bu da bizi 
iş dünyası olarak umutlandırdı.  Biz pandemi döneminde sıkıntılarımızı atlatacak o 
güveni ve morali Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldık. Flu bir ortam vardı artık netleş-
meye başladı. 

Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Hiç istemediğimiz halde kısıtlamalarla karşılaşıyoruz. 
İşletmelerimizin bazılarının paket servise dönmesi, hükümetimizin yaptığı çağrılara 
pek kulak vermemekten kaynaklı diye düşünüyorum. ekonomik yönden iyi getirdik. 
Üyelerimizin sorunlarını TOBB Başkanımıza ilk günden itibaren aktardık ve hükü-
metle birebir ilişkilerde ilettiğimiz sorunların %99’u çözüldü diyebilirim. Bundan son-
ra da TOBB Başkanımızın Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Bakanlarımıza, üyelerimizin 
sorunlarını aktarmadaki o aracılık rolünü çok iyi yapacağına inanıyoruz.  Bu süreci de 
çok az hasarla atlatacağımızı düşünüyorum. 

Pandemiden önce 2020’yi biz artışla kapatacağımızı söylüyorduk. Hala daha dünya-
dan ayrışan bir Türkiye var, küçülme oranları ile ilgili. Bunu biz başarıyoruz. 2021 yı-
lından gerçekten umutluyuz. Eğer aşı ile sağlık sistemi rahatlarsa, lojistikte bir sıkıntı 
olmazsa biz 2021’deki ihracatımızı arttıracağımızı düşünüyorum. 
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İnsanların önünü görmesi için dolar kurunun bir şekilde öngörülebilirliği olması lazım. 
Bundan dolayı faizlerdeki yükselmenin geçici olacağını düşünüyorum. Enflasyon düş-
meye başladığı zaman faiz oranlarının da düşmeye başlayacağına inancımız tam. Biz 
her şekilde üretip satmayı beceriyoruz, 2020’de bunu gördük. Şu anda üretim, sanayi 
çarklarımız dönüyor ve 2021’in bizim için bir çıkış noktası olacağını düşünüyorum.

İnşallah daha iyi olacak

İş dünyası olarak biz teşviklerden memnunuz. Ertelemelerin ödemeleri geldi. Ödeme-
lerde esnafımızın, tüccarımızın, sanayicimizin tekrar sürenin uzatılması ile ilgili bir 
talebi var. Hükümetimiz bunun üzerinde çalışıyor. İnşallah bu taleplerde karşılanacak.
Tarım sektöründeki arkadaşlarımız bu süreçte kayıp vermeden, çok fazla zarar etme-
den bu süreci atlattı. Hatta işlerinde fazlalık oldu. Çünkü gıda ulaşılması en ihtiyaç 
olan baştaki emtialardan bir tanesi. Gıda ile ilgili sıkıntımız olmadı. Bütün dünya gıda 
ile ilgili sıkıntı çekerken biz gıdada ülke olarak hiç bir sıkıntı yaşamadık. Onun için o 
sektörde uğraşan arkadaşlarımızın hepsinin işlerinde  iyileşme var. Sağlık sektörü za-
ten başlı başına bir büyük imtihan verdi. Bunu da dünyadaki herkes gördü Türkiye’de-
ki sağlık sektörünün başarısını herkes kabul etti dünya olarak. Hükümetimiz çoğu ül-
keye maske dahil her türlü tıbbi yardımı yaptı hep beraber şahit olduk. 

Yemek sektörü ile ilgili sıkıntımız oldu. Restoranlar zinciri gibi alanlarda kapanıp açıl-
ma saatlerinde sınırlamalar oldu. Ama genelde ihracata dönük çalışan, gıdaya dönük 
çalışan firmalarımızın hiç birinin kaybı olmadı. 
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BAŞKAN ALİ KOPUZ 2020 YILINI DEĞERLENDİRDİ

31 Aralık 2020

Türkiye’nin en büyük ihracatçılarından birisi Almanya, ikincisi İngiltere. Brexit 
Antlaşmasından dolayı İngiltere ile bir muamma doğmuştu aramızda. Serbest Ticaret 
Anlaşmanın 2021’e girerken imzalanması ihracat açısından çok önemli. Bundan büyük 
memnuniyet duyuyoruz. 

2020 Türkiye’de ve dünyada ekonominin yavaşladığı hatta bazılarının durma noktasına 
geldiği bir yıl oldu.  Ama çok şükür tarımın da öne çıktığı bir yıl oldu. Tarımında ne 
kadar önemli olduğunun teyidi oldu 2020. Biz tarımda kendi kendine yeten ülkelerden 
biriyiz ama 2020’de tarımın çok daha önemli olduğunu farkına vararak tarıma çok 
güzel yatırımlar yapıldı. Tarımda ivmemiz hiç aksamadan devam etti. 2020’de dünya 
gerçekten zor günler geçirdi. 

2020 yılında Türkiye hız kesmeden yatırımları devam ettirdi. Burada hemfikiriz. 
Hükümete müteşekkiriz bu bakımdan. Çünkü hem istihdam bakımından hem de 
yatırım bakımından Türkiye bu kriz olmamış gibi, dünya krizde değilmiş gibi devam 
etti. 2021’in ilk 6 ayından sonra Türkiye ekonomisinin daha da güzel olacağı daha da 
ivme kazanacağımızı düşünüyorum. Umutluyuz. Hükümetimizin devamlı açıkladığı 
programlar, hibe programları, yatırımları, teşvik programları, krediler  aynı hızla 
devam ediyor. 2021 yılında inşallah ilk yarısından sonra ikinci yarıda geçen sene 
2021’de kaybettiklerimizin bir kısmını 2021’de toplayacağız diye düşünüyorum.
Cumhurbaşkanımızın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde 365 oda ve borsa 
başkanıyla biraraya gelmesi ve tek tek sorunlarımızla ilgilenmesi bize umut verdi. Ben 



ileriki sürede enflasyonun düşmesiyle beraber faizlerinde düşeceğine inanıyorum. 

Türkiye’de ve dünyada ticaretin şekli değişmeye başladı. Bu Covid-19 sürecinde kapalı 
olan işletmeler kendilerine bir çıkış yolu buldular. Zorluklar bazen insanlara yeni 
keşifler yapmaya, yeni buluşlara itiyor. Lokanta ve kebap türü çalışan işletmelerimiz 
paket servise döndü.  Cirolarının % 55’ini paket servis ile karşılamaya başladılar. Sağ 
olsun İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu 24.00’e kadar müsaade etti. Saat 09.00’dan 
sonra 24.00’e kadar paket servis devam ediyor. Bundan dolayı cirolarının bir kısmını 
telafi ettiler.  Ben önümüzdeki süreçte inşallah şu pandeminin daha da yavaşlamasıyla 
yasakların da kalkmasıyla önümüzdeki süreçte yine paket servisin çok önemli olduğunu 
ciroların bir kısmını veya daha fazlasını paket servisten alıp işletmelerini de açtıkları 
zaman o kaybettiklerini telafi edeceklerine inanıyorum.

Faize biz sanayide karşıyız. İş yapan iş insanlarının hepsi faize karşı. Çünkü bizim 
aldığımız şu andaki faizlerle para kazanmamız mümkün değil. Ancak bu faizlerle 
yaşam ömrünü uzatırsın. Yatırımda olmaz. Şimdi parası olan da bankaya götürüp 
parayı koyuyor. Oturduğu yerden para kazanıyor. Yani yüksek faiz insanları tembelliğe, 
yatırımlardan uzaklaştırmaya alıştırıyor. Dünyada biliyorsunuz bu eksi faizle Avrupa’da 
ve Amerika da paralar verilirken bizde %17’ye kadar faiz çıktı. Son dönemde 15 
ile 7’ye çıktı. Ben bu faizin bundan sonra artacağını düşünmüyorum. Bunun son 
olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra enflasyonla beraber kademeli olarak faizlerin 
geri çekileceğine inanıyorum. Öyle de olması gerekiyor zaten. Ondan sonra faiz artışı 
beklemiyorum ben. Enflasyonla beraber bu faizin düşeceğine inanıyorum. 



HUBUBAT SEKTÖRÜ
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İSTİB MECLİS ÜYESİ ŞEMSETTİN MEMİŞ

Pandeminin ilk gününden itibaren stoklar yeterliydi

Pandeminin ilk günlerinde insanlar panikle marketlere yöneldi. Gıda, insan için en 
önemli ihtiyaç. Panik ile birleşince marketlerde izdihamların olduğunu gördük. 

Marketlerde stoklar yeterliydi. Tüm paydaşlarımız bu konuda hazırlıklarını tamam-
lamıştı. Restoran, kafe ve lokantaların kapalı olduğu dönemlerde insanlar evlerinde 
kaldılar; dolayısıyla bakliyat ve hububata yönelik talep normalden daha fazla oldu. 81 
milyon nüfusa sahip ülkemizin gıda ihtiyacını karşılamak için bir hafta gibi kısa bir 
sürede pandemi şartlarına uyum sağladık. Gıda sektörü olarak ciddi bir sınavı başarıyla 
atlattık.

Başlangıçta, tedirginlik ve panik oldu

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de stok sistemi bir veya iki yıllık olarak planlanıyor. 
Hububatta panik yapmayın dememizin asıl sebebi de bu. Pandemi sürecinin ilk 20-25 
günü ürünlerde hiçbir fiyat artışı olmadı. Sonrasında dünya piyasalarının durumu, dö-
viz kuru, lojistik sıkıntıları nedeniyle fiyatlarda değişiklik oldu. 

Türkiye bu pandemi döneminde çok iyi bir duruş sergiledi

Türkiye kendi kendine yeten bir ülke olarak büyük bir avantaja sahip. Mayıs ayı so-
nunda üretim sezonu sırasıyla buğday, kırmızı mercimek, nohut gibi ürünlerle başladı.
Ürettiklerimiz hem kendimize yetti hem de Ortadoğu ve Avrupa’ya özellikle vatandaş-
larımızın yaşadığı bölgelere ciddi anlamda ihracatlar gerçekleştirdik.

Dünya ihracat anlamında birçok kısıtlama uygularken, hükümetimiz pandemi süre-
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cinde hiçbir kısıtlamaya gitmedi. Rusya dünyanın en büyük buğday ihracatçısı konu-
mundayken hemen ihracatı kısıtladı. Kendi iç tedariklerini karşılamak için 350 milyon 
ton büyüklüğündeki ihracatlarını, 7 milyon tona düşürdüler. Dünyanın en büyük pirinç 
üreticisi Vietnam. Onlar da pandemi sürecinde hemen ihracatı kısıtlama yoluna gittiler. 
Türkiye ise süreç boyunca hiç frene basmadı. Bu zor durumda kendimize yetebiliyor-
ken ihracat yaptığımız ülkelere de yetebilmemiz önemli bir konuydu. Bunu başardık.

Tarıma elverişli hazine arazilerinin kullanımı önemli

Özellikle pandemi sonrasında tarımın, yerli ve milli üretimin önemini bir kere daha 
hep birlikte gördük. Tarım, devletler için stratejik öneme sahip bir alan. Sayın Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bakanlıklarımız, tarım arazilerinin 
üretime katılmasına öncülük eden, tohum destekleriyle üretime katkı sağlayan yerinde 
kararlar aldılar.

Artık daha iyi biliyoruz; gayrisafi milli hasılanın en az yüzde birini tarıma ayırmamız 
gerekiyor. 2019 senesinde 20 – 22 milyar civarında destek sağlandı. Bu miktarı 40 
milyar civarına çıkarmamız gerekiyor. Köylere dönüşü sağlamamız ve hiçbir yerin boş 
kalmaması gerekiyor. Kısa dönem içerisinde Türkiye’de bu desteklerle ve öngörülerle 
her alan ekilir. Sonucunda ise hem kendine yeten hem de net ihracat yapan bir ülke 
oluruz.

Toprağa ve suya hâkim olan her şeye hâkim olur

Toprak ve suya sahip olan her şeyin hâkimi olacak. Bu sürekli duyduğumuz bir kav-
ramdı. Pandemi sürecinde daha da iyi anladık. Tarımla ilgili önümüzde yol haritamız 
olmalı. Bir, beş, on senelik planlar yapmalıyız. Meralar, yeşil alanlar, tarıma elverişli 
araziler… Tüm bu alanların belirlenmesi ve uygun ürünlerin üretilmesi geleceğimiz 
için büyük ve önemli bir adım olacak. Tarıma yatırım yapan kazançlı çıkacak. Gençle-
rimizin tarımla uğraşmasını istiyoruz. Maaşlı bir işte metropollerde çalışmaya yönlen-
dirmek yerine tarımı hayvancılığı onlara cazip kılmamız gerekiyor.

14 Nisan 2020 
Ekotürk - Gıda Borsası 

13 Ekim 2020 
Ekotürk - Gıda Borsası

29 Aralık 2020 
Ekotürk - Gıda Borsası
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İSTİB YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI HAKKI 
İSMET ARAL 

Covid-19, bizim tarımsal miladımız olabilir

Dünyada salgın, savaş gibi durumlarda devletler fiyat dengesini korumak için tarım 
ihracatlarını kısma yoluna gidiyor. Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Belarus gibi ülkelerde 
pirinç, ayçiçeği, buğday, arpa ve mısır ürünlerin ihracatında Temmuz ortasına kadar 
kısıtlamaya gidildi. Covid-19 salgınında da görüldüğü gibi ülkenin potansiyeli varsa, 
öncelikle kendine yeterliliği, daha sonra da ihracatına yönelik bütün tedbirleri alacak 
şekilde tarımı ön plana çıkarmış durumdalar.

Pandemi süreci, “Tarım Orman Şûrası”nda alınan kararların uygulanma sürecini hız-
landırdı. Covid-19, bu anlamda bizim tarımsal miladımız olabilir. İlk çeyrekte %4.5 
büyüme yakalanmıştı. Covid-19 etkisi, ilk çeyrekte tam görünmese de 2’inci çeyrekte 
sıkıntılı bir büyüme oranı ile karşı karşıya geleceğimiz kesin. Fakat 3 ve 4’üncü çey-
rekte turizm ve hizmet sektörü fazla darbe almaz ise Türkiye’de yılı kayıpsız kapata-
biliriz. 

Üretimde bir şeyleri yaparken depolamada eksik kalıyoruz

Türkiye’de tarımsal politikalarda şöyle bir sorun var; sistemin içindeki tüm oyuncula-
rın bir potada toplanması ve sorunların çözümü için gerekli hamlelerin yapılması ge-
rekiyor. Üretimde bir şeyleri yaparken depolamada eksik kalıyoruz. Tarım şurasında, 
tarımsal üretimin artırılması gerektiği ve Türkiye’nin potansiyeli ile ilgili bazı veriler 
elde ettik. 5 yıllık bir plan ortaya çıktı ve bu planı uygularsak eğer bahsettiğimiz ra-
kamları tutturmamız olasıdır.

Şura’da alınan kararlar sekiz ana başlıkta toplandı. Tarımsal üretim ve arzın güven-
cesi, gıda güvenliği, kırsal kalkınma pazarlama etkinlikleri, balıkçılık ve su ürünleri, 
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toprak ve su kaynakları, biyolojik çeşitlilik, iklim değişiklikleri ortaya koyuldu. Top-
rak ölçümleri 928 havzaya bölünerek yapılıyor. Tüm bu bahsettiğim başlıklarla ilgili 
çalışmalar Türkiye’de var. Covid-19, tarımsal miladımız olacak. Bakanlığımız dijital 
tarımla (DİTAP) ilgili bir tanıtım yaptı. 21 ilde tarımsal toprakların devri konusunda 
bir hareketlilik var. Umuyorum biz birkaç sene sonra istenilen üretim rakamlarına ula-
şacağız.

Dolar artmazsa fiyat artışı 2020’nin 4. çeyreğinde durur

Gıda fiyatları, işlenmiş ve işlenmemiş ürünlerde mevsimsel eğilime bağlı olarak Nisan 
ayında % 2,5 artış gösterdi. Covid-19 başlangıcında insanlar gıdalara hücum etti. Pa-
nik halinde bir alışveriş yaptılar. Haziranda kırmızı mercimek, Temmuzda nohut, Eylül 
ayında ise fasulye, buğday çıkıyor. Bu ürünler çıktığı zaman, doların yükselmemesi 
koşulu ile fiyat artışlarının duracağını ve 4’üncü çeyrekte gıda fiyatlarının enflasyon 
oranında artacağını düşünüyorum.

Küresel fiyatlardan ayrı davranmamız söz konusu değil

Gıdalara saldırıp, rafları boşaltırsanız talep artar. Talep perakende sektöründe Co-
vid-19‘un ilk haftalarında 10 kat arttı. O dönem, lojistik ve paketleme konularında var-
diyalar yaparak hizmete devam ettik. O dönemdeki fiyat artışları dövizdeki artışlara da 
bağlı. Döviz artışı her zaman insanları korkutur. Sattığınız malı yerine koyamama riski 
her daim vardır. Döviz artışı “Biz bu ülkede üretimi Türk lirası ile yapıyoruz” değildir. 
Dünyadaki gıda fiyatları iç piyasayı da direkt olarak etkiliyor. Küresel fiyatlardan ayrı 
davranmamız söz konusu değil.

Tarıma sadece enflasyon ile bakılmamalı

Covid-19 döneminde ülke olarak tarımsal kayıpla karşılaşmadık. Tarımsal içyapımız 
ile ilgili bir kısıtlama gelmediği ve sektör durmadığı için herhangi bir kaygımız yok. 
Aslında, bu dönem bizim tekrar düşünmemize yol açtı. Tarıma sadece enflasyon ile 
bakmak tarıma yapılacak en kötü şeydir. Enflasyon işin sonucudur, sonuç rakamdır. 
Enflasyonun artmaması adına yapılacak tek şey üretimdir. Çiftçilerimizi organize eder-
sek, tarım alanlarını çiftçilerimize açarsak, çiftçilerimizi desteklemeye devam edersek, 
özellikle tohumsal üretimde desteği arttırırsak, büyük bir potansiyeli ortaya çıkarmış 
oluruz. Türkiye’de yetişen kırmızı mercimek, dünyanın en kaliteli kırmızı mercime-
ğidir. Bu tohum başka yerde ekildiğinde aynı kalite elde edilemiyor; çünkü bizim top-
raklarımızdaki mineraller sayesinde bu kalite ortaya çıkıyor.  Biz mercimeğimizi tonda 
yüz, yüz elli dolar farkla yurt dışına satabiliyoruz. Elimizde böyle tohumlarımız, böyle 
potansiyelimiz var. Yerli tohumları geliştirerek, verimli hale getirerek, çiftçilerimize 
dağıtarak bu işte çok önemli katma değer yaratacak ürünler ortaya çıkartabiliriz. 
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Her şerde bir hayır vardır

Covid-19 bir hayra vesile olmuş mudur? Bence olmuştur. Bu duruma iyi yönden bak-
mak istiyorum. Bu dönemin sağladığı en önemli algı tarım ve hayvancılığın milli ol-
ması. Kendine yeterlilikte potansiyelimizi ortaya koyabilecek çok önemli bir sektör 
olan tarımın önemini anladık ülke olarak. Tarımda ithalata bağımlı ürünlerin üretimini 
sağlayarak, ithalatı yok ederek ihracatı hedefleyen, verimli, kazançlı ve özenle hazır-
lanmış bir sektör yaratabiliriz. Zaten bunun emarelerini görüyoruz. Tarım için bazı 
adımlar atılıyor bu dönemde. İnşallah bunların sonucuna da en kısa sürede ulaşırız. 

Önlemlerimizi alıp normalleşmeye başlayacağız

Gençlerimiz zaten teknolojik olarak bizden çok daha ilerdeler. Bu salgın döneminde,  
Whatsappları, Facebookları, Twitterları vardı. Basket oynamıyor, futbol oynamıyor, 
spor yapamıyorlar. Sinemaya, tiyatroya gidemiyorlar. Bizler de toplantılarımızı, mec-
lisimizi yapamıyoruz. İnsanların elini sıkmak, onlarla yüz yüze konuşmak bizim kül-
türümüz. 

Tamamen eskiye dönemeyeceğiz belki ama aşı bulunana kadar kendimize dikkat ede-
rek, iş yerlerini açacağız. Meclisimizi açacağız. İstanbul Ticaret Borsası tarafından 
yürütülen “Gıda İsrafını Önleme Projesi” kapsamındaki hedefler gerçekleştiğinde, 
Türkiye hem tarım üretimi ile hem de gıda israfını önleyişi ile gerçekten rol model bir 
ülke olma yolunda ilerleyebilir. Ben ülkeme inanıyorum. Ama hiçbir şey eskisi gibi 
olmayacak. Biz üretmeye, çalışmaya ve çok çalışmaya devam ederek, bu potansiyeli 
ortaya koyduğumuzda, hem eğitimimizle hem topraklarımızla bu ülkeyi tarım ülkesi 
yapar, ihracatı amaçlayarak çiftçimizi de zengin ederiz. Gıdaları da çöpe atmadan ta-
sarruflarımızı da yaparız.

2 Haziran 2020 
Bloomberg HT - Fokus

18 Mayıs 2020 
Gıda İsrafı İnstagram Canlı Yayını

29 Nisan 2020
Kafa Radyo - Kripto Odası
29 Nisan 2020
A Para - Tarladan Sofraya
5 Mayıs 2020
TGDF Akademi

16 Haziran 2020
Tvnet - Kahve Arası

18 Haziran 2020 
Ekotürk - Dünya Halleri

21 Ekim 2020 
A Para - Ana Haber

4 Aralık 2020 
A Para - Tarladan Sofraya

1 Ekim 2020 
A Para - Ekonomi Notları

20 Ağustos 2020 
Dünya Gazetesi - Bambaşka 
Sohbetler



PERAKENDE SEKTÖRÜ



56

İSTİB YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALAATTİN ALTUNTAŞ

Perakendenin sıkıntıları pandemi öncesi ne ise şimdi de aynı

Perakende sektörünü pandemi öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırabiliriz. Pandemi ön-
cesinde var olan haksız rekabet, maliyet giderlerinin fazla olması, personel istihda-
mındaki vergilendirmelerin yüksek boyutta olması gibi sorunlar hala devam ediyor. 
Pandemi sürecinin ilk döneminde vatandaşın paniklemesi ve markete yönelmesi ile ilk 
günlerde sıkıntılar yaşadık fakat kısa süre içerisinde sürece uyum sağladık.

Perakende çalışanları pandemi sürecinin gizli kahramanları

Perakende sektörü olarak istihdam konusundaki zorlukları ve desteğe ihtiyaç olduğunu 
salgın öncesinde de çok dile getirdik. Salgın sırasında hiçbir personeli işten çıkarma-
dık. Hatta pandemi sebebiyle artan talebi karşılamak için çalışan takviyesi yaparak 
istihdam da sağladık. Bunun yanı sıra bazı çalışanlarımız korktukları için çalışmak 
istemediklerini belirtti. Gereken tedbirleri aldık ve vatandaşa bu zorlu süreçte en iyi 
şekilde hizmet etmeye çalıştık. Bu anlamda salgın süresince, sağlık çalışanlarımıza 
teşekkür ettiğimiz kadar perakende çalışanlarına da teşekkür etmeliyiz. Onlarda büyük 
fedakârlıklar yaptılar. 

Perakendecilikte tekelleşme önlenmeli

Pandeminin ilk döneminde marketler Cumartesi - Pazar kapalıydı. Pandemi süresinde 
cirolarda yükselme oldu ama hafta sonları kapalı olması da bu ciroyu dengeledi. Gıda 
ürünlerinde büyük oranlı karlar yok maksimum yüzde 10-15. 
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Online ticaret, artık olmazsa olmaz bir noktaya geldi

Pandemi süreci ile birlikte online alışverişe dair düşünceler çok değişti. Bu konu artık 
olmazsa olmaz bir noktaya geldi.  Artık bu konuda çalışmalarımızı tamamlamamız 
gerekiyor.

Pandemi döneminde bir takım ürünlerin fiyatlarında bazı dengesizlikler yaşandı. Pe-
rakende sektöründe 3’e alıp 4’e satma durumu normaldir. Ama 10 liraya satılan bir 
ürünü 25 – 30’a çıkarırsanız işte orada durum değişir. Bu şekilde davranış sergileyen 
firmalarla çalışmama kararı aldık ve tepkimizi koyduk. 

Ürünü bir alanda toplamadan onun dağıtımını yapmak imkânsız. Bu nedenle lojistik 
bizim sektörde çok önemli. Kaliteli ürünü alıp onları güçlü bir dağıtım ağı ile müşte-
rilere sunmak bizim ana meselemiz. Bu işlemler sırasında hijyene çok dikkat etmemiz 
gerekiyor.

Pandemi alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi. Önceden müşterilerimiz tüm ihtiyaçlarını 
tek seferde alırdı ama artık biraz tedirginler. Ekonomik dalgalanma da bu tedirginliğin 
sebeplerinden. Önceden 1 kilo alınan peynir oranı 250 gramlara düştü. 

5 Mayıs 2020 
Ekotürk - Gıda Borsası
29 Eylül 2020 
Ekotürk - Gıda Borsası
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İSTİB MECLİS ÜYESİ EMRE ACAR

Müşterilerimizi mağdur etmemek için çalıştık

Pandemi dönemi başında sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından halkımız büyük bir 
panikle stok yarışına girdi. Ciddi anlamda stok yapma eğiliminde oldular. Bu süreç-
te tabii ki çok sıkıntılarımız oldu. Özellikle kuru gıda, un, makarna, dezenfektan ve 
temizlik maddelerinde ciddi anlamda bir talep artışı oldu. Bu perakende sektörü için 
planda olmayan bir şeydi. Müşterilerimizi mağdur etmeden gerekli tedarikleri sağ-
ladık. Özellikle lojistik anlamında sıkıntılar yaşamış olmamıza rağmen, stoklarımızı 
hiçbir zaman yoka düşürmeden süreci atlatmaya çalıştık. Belirli bir süre sonra da her 
şey normal seyrinde devam etmeye başladı.

Pandemi sürecinin ardından belli ürünlerde talep artışı oldu

Pandemi sonrasında bazı ürünlerde ciddi anlamda talep artışı oldu. Özellikle kolonya-
da satış patlaması yaşandı. Un, makarna, maya gibi ürünlere talep arttı. Çünkü insanlar 
yeme içme alışkanlıklarını da bu süreçte tamamen değiştirmek zorunda kaldı. Dışarıda 
yeme-içme ve tüketimi tamamen durdurdu. Ambalajlı ürünlerin daha sağlıklı olduğunu 
düşündü ve o alana yöneldi.

Marketlerde satışlar arttı fakat kısıtlamalar sebebi ile hafta sonları çalışamadık. Kısıtlı 
çalışma imkânı bulduk. Kısıtlı süreçte yoğun bir iş oldu ve genel anlamda denge sağ-
lanmış oldu.

Perakende sektörü hiç kapanmadı

Sektör hafta sonları dışında hiç kapanmadı ve bütün elemanlarıyla faaliyet gösterdi. 
Bu sebeple devletin yardımlarından faydalanma gereğini duymadık. Restoran gibi iş-
letmeler tamamen kepenk kapattı. 2 – 3 ay hiç çalışamadılar. Destekler onlar için çok 
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faydalı oldu diyebiliriz.

Pandemi döneminde evlere hizmet arttı. Bu talebi karşılayabilmek için servislerimizi 
tam güne çıkarttık. Sabah açılıştan akşam kapanana kadar devamlı olarak, hatta ekstra 
istihdam sağlayarak evde kalanlara hizmette bulunduk.  
Müşteriyi geri çevirmemek adına maskesiz gelen müşterilerimize maske verdik. Bu 
konuda da maalesef fırsatçılar yüzünden dezenfektan ve maske maliyetleri arttı. Ama 
gerekeni yaptık. Gıda tarafında tüketim açısından bir süre sonra normalleştik. Dezen-
fektan ve temizlik malzemeleri satışı hızını koruyor. 

Dijitalleşme yarışında geride kalmamamız gerekiyor

Pandemi sürecinde gördük ki artık dijitalleşmemiz şart. Büyük firmalar da bu tarafa 
yönlendi. Bizim kendimize rakip gördüğümüz indirim mağazaları da bu yönde ça-
lışmalar yapıyor. Bu yarışta geri kalmamamız gerekiyor.  Bu konuda Meclis Üyesi 
olduğum İstanbul Ticaret Borsası Başkanımız Sayın Ali Kopuz’da bir konuşmasında 
belirtmişti. Pandemi döneminden önce kullanılmayan kredi kartları bu dönemde 5 mil-
yon kere kullanılmış. Bu, pandemi döneminde ilk kez internet alışverişi ile tanışmış 5 
milyon kişi demek oluyor. Yani karşımızda hızla büyüyen bir sektör var. Bu noktada 
marketlerin müşteri deneyimini iyileştirmesi için aslında lojistik altyapı yatırımlarını 
güçlendirmesi gerekiyor. Belki de mağazaları azaltıp lojistik depolar ile ilerlemeliyiz.

Fiyat artışlarının günah keçisi perakende sektörü oluyor

Tedarik sürecinin ve üreticinin fiyatlara etkisini tüketici göremiyor. Geriye doğru gi-
dilip bakılsa sebepler daha net görünür. Bizim çok fazla bir kar marjımız yok. Kolay 
ulaşılabilir olduğumuz için hedef noktası biz oluyoruz. Fiyat artışlarının günah keçisi 
perakende sektörü oluyor. 

Kolonya fiyatları pandemi döneminde üç katına çıktı. Biz mağaza olarak belli bir süre 
satmama kararı aldık. Bu durumdan faydalanmak isteyen firmalara karşı tavrımızı 
koyduk. Ürünleri satmadık. Zaten devlet de bu arada devreye girdi ve çok kısa sürede 
çözüme ulaştı.

18 Ağustos 2020 
Ekotürk - Gıda Borsası
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UN VE UNLU MAMULLER 
SEKTÖRÜ
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İSTİB MECLİS ÜYESİ ABDULLAH ÇERMAN

Halkımızı ekmeksiz bırakmamak için adeta 24 saat çalıştık

Pandemi süreci, tüm sektörleri etkilediği gibi unlu mamuller sektörünü de ciddi oranda 
etkilemiştir. İçişleri Bakanlığının tebliğleri doğrultusunda, sokağa çıkma kısıtlaması-
nın olduğu günlerde,  yasak kapsamına girmeyen iş kollarından bir tanesi de fırıncılık 
sektörüdür. Bu zorlu süreçte fırıncılık sektörü büyük bir özveride bulunarak, sağlığını 
hiçe sayarak, 7/24 saat tam mesai yaparak evinden çıkamayan vatandaşlarımızın evine 
ekmeğini götürdü. Halkımız ekmeksiz kalmadı. Cumhurbaşkanımızın da bu konuda 
takdirini almışızdır.  

Covid-19 virüsü çıkmadan önce de, ekmeklerimizi her türlü hijyen önlemini alarak 
üretiyorduk. Ekmeklerimizi fırınlarımızda mesafe bantlarını yerleştirerek, müşteriyi 
tek tek içeri alarak satış sunduk. İmalat sırasında,  2 - 3 saatte bir maske, galoş ve eldi-
ven değiştirerek üretim yaptık.

Her ilçede, her bölgede Tarım İlçe Müdürlükleri bizi periyodik zamanlarda gelip denet-
lediler. Belediyelerimiz her hafta gelip dezenfeksiyon çalışması yapıyorlar. Bu konuda 
halkımız gayet rahat olsun. Hatta hijyen zincirini bozmamak için marketlere vermiş 
olduğumuz ekmekleri, dolaplarına kadar gidip kendimiz yerleştirdik.
 
Ekmeğin ambalajsız satışının yasaklanması lazım

Ekmeğin fırın tezgâhları dışında ambalajsız satışı, 1997 yılında yasaklanmıştı. Daha 
sonra 2017 yılında bu kalktı. Pandemi süreci gösterdi ki; ekmeğin ambalajsız satışının 
yasaklanması lazım. Bir ekmek fırından çıktıktan sonra, nihai tüketiciye ulaşana kadar 
maalesef insanla temas edebiliyor. 
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Vatandaşımız bir ekmek dolabına geldiğinde 3-4 ekmeği ellemeden almıyor. Bu konu-
da şu an özellikle küresel zincir marketlerde ekmek açıkta satılıyor. Buna dikkat etmek 
gerek diye düşünüyorum. 

1 Eylül 2020
Ekotürk - Gıda Borsası
22 Nisan 2020
A Para - Ana Haber 
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İSTİB MECLİS ÜYESİ YAVUZ HACIÖMEROĞLU

En çok sıkıntıyı restoran ve kafeler yaşadı

COVİD-19 Pandemisi süreci unlu mamullerde, özellikle fırınlar ve ekmek sektörüne 
olumlu yansırken, un ve ekmek dışındaki pastane malzemeleri sektöründe % 60’lara 
varan bir düşüşe yol açtı.

Restoranlar, kafeler ve hala daha açılmayan bir sürü restoran, cafe, unlu mamul müşte-
rimiz var. Bir fırına giren insan sayısı, unlu mamule giren insan sayısı düştükçe, ürün 
fiyatları artacaktır. Çünkü kiralar durmuyor. %10-15 gibi bir artış maliyeti etkiliyor. 

Satışların azalması ister istemez maliyeti arttırır

Devlet dışarıda buğdaya 1650 + 230 TL destek verdi. İster istemez de fabrikalar bu 
fiyatlardan aldığı buğdayın maliyetini yaptığı zaman, % 7- % 8 oranında bir artışları 
oluyor. Fabrikalar tam kapasite ile çalıştığında bu maliyetler düşüyor, ama Pandemi 
sürecine bağlı olarak satışların azalması ister istemez maliyetleri arttırır. Ekstra bir 
buğday zammı olmadığı sürece, çok büyük bir zam beklenmiyor. %7 artış yaklaşık ola-
rak 8-10 TL’lik rakama tekabül ediyor. Tesislerimizde ister istemez un zammı, elektrik 
gibi girdi maliyetlerinin artması da fiyat artışlarına sebep oluyor. Hali hazırdaki artışlar 
esasında bu ortamda çok değil. 

Un ihraç edip, buğday ithal ediyoruz

Unlu mamuller ve ekmek sektörü için yıllık yaklaşık 20,5 - 21 milyon ton buğday 
hasadımız oluyor. 
Bugüne kadar bizim yaklaşık 7 milyon ton civarında bir ihracatımız vardı. Özellikle 
Afrika ülkelerine un gönderiyoruz. Aynı oranda da dengeyi sağlamak adına 7 - 7,5 mil-
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yon ton ithalat yapıyoruz. İthalatın nedenlerinden biri hem ihracat yaptığımız un’un 
karşılığında buğday alabilmek, hem de kalite sorunumuzu biraz olsun çözmek için. 
Özellikle Rusya, Kazakistan, Ukrayna gibi ülkelerden ithal ediyoruz. 

İhracatımız önümüzdeki bu birkaç ay içinde daha hızlanacak. Pandemi konusunda 
başka ülkelere göre daha iyi durumdayız. Başka pazarlardan çok bizi tercih ediyorlar. 
O yüzden de bundan sonra daha da hızlanacağını, yurtdışına daha hızlı un gönderebi-
leceğimizi düşünüyorum. Devletimizin tarım sektörüne, buğdaya verdiği gibi bütün 
ürünlere de destek vereceğine eminim.

Pandemi döneminin başlarında kısa bir panik yaşandı

Pandemi başladığı zaman, birkaç ay panik havası yaşandı. İSTİB Başkanımıza da 
bunları sunduk. Bu panik havası insanları bir alırken üç almaya itti. Fakat peşinden 
Ramazan gelince bu denge biraz sağlandı. HOREKA kanalı dediğimiz kanala, yani 
restoranlara, kebapçılara un gitmediği için bu denge sağlandı.
  
Üretimde sorun yok. Stok sorunu yok.  

Pandemi sürecinin başından bu yana, İSTİB Meclis toplantılarında aynı şeyi defalarca 
söyledim. Tamamen o panik havasından kaynaklanan bilhassa paket ürünlerimizde 
paket unlarda, paket makarnalarda sanki yokmuş gibi bir hava estirildi. Bizim böyle 
bir sorunumuz yok.

14 Temmuz 2020 
Ekotürk - Gıda Borsası
17 Kasım 2020 
Ekotürk - Gıda Borsası
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İSTİB MECLİS ÜYESİ ALİ KEMAL KAZDAL

Pandemi döneminin fırıncılara öğrettikleri

Pandemi döneminin ilk zamanlarında sokaklarda ekmek satışlarımız oldu. İnsanlar 
evlerinden çıkamadı.  Sektör olarak elimizden geleni yaptık. Kamuoyunda bu dönem-
de fırıncıların işlerinin çok iyi olduğu, tavan yaptığı, cirolar oluştuğu gibi gündemler 
oldu. İşlerimiz, dışarıdan bakıldığında iyi gibi görünse de durum böyle değil. Buna 
bağlı olarak lokantalarımız, büfelerimiz, kafelerimiz kapalı olduğundan, bu işletmelere 
de bizim işletmelerimiz ekmek verdiğinden, doğal olarak işletmelerimizin kapasiteleri 
düşmüştür. 

Maliyetleri,  girdisi serbest olan bir sektörün yani unu, mayası, tuzu, elektriği, doğalga-
zı serbest olan bir sektörü bir fiyata bağlamaları serbest piyasa koşullarına uygun değil. 
Her geçen gün maliyetlerimiz yükseliyor. İşletmelerimiz bu konuda eğer zarar ediyor. 
Hayatımızı idame etmekte zorlanıyoruz. Biran önce bu konuyla alakalı devletimizden 
bir yardım talep ediyoruz. 

Ekmeğin poşete girmesi sağlık açısından önemli

Bizim talebimiz fırın tezgahlarının dışında bakkal, marketler ve toplu tüketim yerlerin-
de ekmeğin ambalajlı olmasıdır. 

Pandemiden dolayı ve daha öncesinden de bu tedbirleri alıyorduk. Hijyenik olması 
için ekmeği poşete, kâğıda sararak müşterimize birinci elden iletiyorduk. Devletimiz 
tarafından da bu işin denetlenmesini, takip edilmesini istiyoruz. Sonuçta insan sağlığı. 
Bu tedbirleri hep beraber devletimizle beraber almamız gerekiyor. 
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Fırıncılık sektöründe örgütlenme ve teşkilatlanma

Gelişen toplumlarda her işletme kendini yenilemek zorundadır. Sektör, işlerinde ye-
nilik yapmak istese de mevzuatlar yenilenmediği için yol alamıyor. Örneğin; binalar 
kentsel dönüşüme girdikten sonra, aynı yere tekrar aynı işletmeyi yapmak mümkün 
olmuyor. Yerine bir işletme yapılamadığı için bu mevzuatların düzenlenmesini talep 
ediyoruz. Mahalle kültürümüzün küçük esnafları olarak yok olma tehlikesi altındayız. 

Ekmek üretiminde arz talep dengesi

İnsanlar salgın döneminde ekmeğini evinde üretmeye başladı. Yemek kültürü de de-
ğişiyor. Fast food kültürü artıyor. Dışarıda yemek kültürü artıyor. Geçim telaşından 
dolayı evde herkes çalışıyor. Sabah herkes işine, okuluna gidiyor, akşam eve geliyor. 
Tabii evde sıcak tencere yemeği de eskisi gibi yapılmıyor. Bu da ekmek tüketiminin 
azalmasına sebep oluyor.

Ekmek tüketimi konusunda halkın bilgilendirilmesi

Televizyonlarda ekmek hakkında yanlış bilgilendirme yapılıyor. Dünyada ve ülkemiz-
de un tüketimi azalmıyor. Sürekli beyaz undan, ekmekten ve hastalıklara yol açtığın-
dan bahsediyorlar. Fast-food sektöründeki ürünlerde lokantalarda, büfelerde beyaz un 
tüketimi yapılıyor, sofralarımıza tekrar geliyor. Ekmek kültürümüz bu gün başlamadı. 
Osmanlı döneminden gelen bir ekmek kültürümüz var. Biz sürekli soframızda ekmeyi 
görmek isteriz ve yeriz. İnsanları yanlış bilgilendirmeden dolayı ortaya çıkan sonuçlar-
dan kaynaklanan kapasite darlığı yani üretim darlığı yaşanmaktadır. Halkımızı doğru 
bilgilendirmemiz gerekiyor.

22 Aralık 2020 
Ekotürk - Gıda Borsası

15 Eylül 2020 
Ekotürk - Gıda Borsası
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YAĞLI TOHUMLAR 
SEKTÖRÜ
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İSTİB MECLİS ÜYESİ MEMET YALÇIN

Devlet destekleri iş dünyasını rahatlattı

Pandemi başlarında sürece alışma döneminde her sektör gibi biz de yağlı tohumlar ola-
rak sıkıntı yaşadık. Süreç boyunca TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve İSTİB 
Başkanımız Ali Kopuz sıkıntılarımızla yakından ilgilendiler. Sektörlerin bu süreçte ne-
fes alabilmeleri için neler yapabiliriz diye çok mücadele verdiler.

Sektör olarak senenin ilk üç ayından çok fazla mal alımı yaparız. Ödemeler ise senenin 
5-7. ayları arasında olur. Tam da pandemi sürecine denk gelen bu dönemleri devleti-
miz ve destekleri sayesinde atlatmaya çalıştık. İş dünyasını rahatlatan adımlar atıldı 
pandemi döneminde.

Yıllardır bu sektördeyim, dövizin artmasından dolayı kısa dönemde bu kadar fiyat artı-
şı geçmiş senelerde hatırlamıyorum. Kendi buğday, un, yağ gibi temel ihtiyaçlarımızın 
bir kısmını karşılayabiliyoruz ama eksikliklerinde ithal ediyoruz. İthal edince de dövi-
ze bağlı olarak maliyeti yüksek oluyor. Mecburen fiyata yansıtmak zorunda kalıyoruz.

Ağırlıklı olarak börekçi, kafeterya ve baklavacılarla çalışıyoruz. Pandemi döneminde 
tüm bu işletmeler bir süreliğine kapalıydı; dolayısıyla bu durum bizim sektörü de et-
kiledi. Sağlanan desteklerle ve bir süre sonra kapalı işletmelerinde açılmasıyla nefes 
aldık.

Pandemide gıdanın kıymetini, yettiği kadar almayı ya da çok alıp paylaşmayı daha iyi 
öğrendik. En kısa zamanda pandeminin bitmesini istiyoruz. Vatandaş rahat mal alımı 
yapamıyor temkinli alışveriş yapıyor ilerisini göremediği için. Bu zorlu süreç bittiğin-
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16 Haziran 2020 
Ekotürk - Gıda Borsası

10 Kasım 2020 
Ekotürk - Gıda Borsası

de piyasalar rahatlayacak. Pandeminin ilk günlerinde vatandaş çok fazla stok yaptı 
alışverişlerinde. Sürecin nereye gideceğini bilememenin panikliği içerisinde davrandı. 
Aslında buna gerek yoktu. Ülkemizde gıda konusunda sıkıntı yaşamayacağımızı bili-
yorduk.
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ZEYTİN ve ZEYTİNYAĞI
SEKTÖRÜ
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İSTİB MECLİS ÜYESİ OSMAN BERBEROĞLU

Pandemide tüketim alışkanlıkları değişti

Pandemi sürecinde her sektörde olduğu gibi bizde de gerileme oldu. Ev dışı tüketim 
diye tabir ettiğimiz kafe, restoran gibi yerlerde satışlarda gerileme oldu. Pandemide 
kahvaltılar evde yapıldı, perakende zincirinde %15 artış oldu. Ama ev dışı tüketimde 
%30 oranında gerileme oldu.

Pandemi döneminde Avrupa rafları ve Türkiye’deki ulusal marketleri baz aldığımızda 
ye, aç, bitir ambalajların öne çıktığını görüyoruz. Özellikle pandemi süreciyle birlikte 
küçük ambalajlar da dünya pazarındaki satış rakamları yavaş yavaş artışa geçti. Çok 
güçlü ambalaj firmalarımız var. Bunların da değiştiğini görüyoruz. Artık bundan son-
ra zeytin ve zeytinyağı gıda piyasalarında Türkiye’nin önü ambalaj ve makinalaşma 
açısından açıktır. Üretimlerde plantasyonlarda zeytinde özellikle son dönemde büyük 
plantasyonlar söz konusudur. Üretimimiz de fevkalade artmaktadır. Daha iyi olacağı 
kanaatindeyim.

İlk vaka görüldüğünde stoklarımız doluydu

Ekim 2019’da başlayan zeytin hasadı Şubat 2020’de sonlanmıştı. Sofralık zeytinler 
sanayicinin depolarında fermantasyon sürecindeyken yağlık zeytinler de uygun sakla-
ma koşullarında ambalajlanma ve satışı bekliyordu. Yani ilk vaka görüldüğünde sektör 
olarak stoklarımız vardı.

İlk dönemlerde hane halkının şaşkınlık ve paniği nedeniyle pazarda talep patlaması 
yaşandı. Belirsizlik gıda ve temizlik ürünlerinin raflardan hızla boşalmasına sebep oldu 
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ve kaotik bir süreç başladı. Fakat gıda üreticileri bu sürece hızlı bir şekilde cevap verdi.
Pandemi sürecinde alınan tedbirler sonucu insanlar vakitlerinin büyük kısmını hatta ta-
mamını evde geçirmeye başladı. Evlerin olmazsa olmazı sabah kahvaltılarında zeytin 
yerini en önde aldı. Zeytin tüketiminde artış olduğu gibi evlerde tencereler kaynamaya 
başladığı için zeytinyağı tüketimi de arttı.

Küçük ambalajlı ve paketli ürünlere talep arttı

Pandemi sürecinde küçük ambalajlı ürünlere talebin arttığını gözlemledik. Küçük am-
balajlı zeytin satışları tavan yaptı. Pandemi, insanları pazarlardan dökme zeytin almak-
tan uzak tuttu. İlk vakanın açıklanmasından kısa bir süre sonra kepenkler kapanmak 
zorunda kaldığı için ev dışı tüketimde satışlar durdu. Temmuz 2020 sonlarına doğru 
ufakta olsa satış hareketliliği gözlendi maalesef beklentileri karşılamadı.
Bilim kurulu ve ilgili karar alıcıların seri çalışmaları ile bölgesel seyahat serbestliği 
geldikten sonra iş insanlarının istihsal bölgelerine ambalaj fabrikalarına ulaşıp, tüm so-
runları minimize hale getirdiğini gözlemledik. Sektörlerdeki şikâyetlerin yerini mem-
nuniyet ifadeleri aldı ve bu durum üretici, sanayici ve tüketicinin pandemiye karşı olan 
direncini artırdı.

Ülkemiz tarım ürünleri açısından kendi kendine yeterliliğini zeytinde göstermektedir. 
Zeytin ağacı varlığı ile ülkemizde yeter derecede zeytin ve zeytinyağımız mevcut olup 
fazlasını ihraç etmekteyiz. Pandemi süreci başladığından bu güne zeytin ve zeytinya-
ğında da bir sıkıntımız görünmemektedir.

Gıdayı israf etmeyelim

Maalesef pandemi sürecinde ihtiyaçlarından daha fazla ürün alan vatandaşları televiz-
yon ekranlarında gördük. Bu görüntüleri unutmayalım, gıda israfına da dur diyelim.

28 Temmuz 2020
Ekotürk - Gıda Borsası
2 Eylül 2020
A Para - Tarladan Sofraya
4 Kasım 2020
A Para - Tarladan Sofraya
15 Aralık 2020
Ekotürk - Gıda Borsası





SABUN ve DEZENFEKTAN
 SEKTÖRÜ
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İSTİB MECLİS ÜYESİ ATİLLA HASAN AKINCI

Kolonya üretimi ve arzı yönünden hiçbir sorun yaşanmadı

Kolonya satışları bayramlardan önce ciddi anlamda artardı. Pandemi sürecinin bayram 
öncesinde ortaya çıkması ile zaten hazırlıklı olan sektör için artan talebe cevap vermek 
zor olmadı. Çoğu firmada ciddi stok vardı. 

Üretim anlamında Türkiye’de hiçbir sıkıntı yaşamadık. Tek sorun nakliyede yaşandı. 
İlk etapta herkes panikle ihtiyaçtan fazlasını aldığı için bazı noktalarda kolonya bulu-
namadı. 

Kolonyada zam olmadı

Türkiye’deki kolonya üreticileri olarak bu dönem ve sonrasında ihracata yönelmek 
istiyoruz. Türkiye’de kolonya çok fazla kullanılıyor. Yurtdışında da yaygınlaşmasının 
bizi güçlendireceğini düşünüyorum. Türkiye’de litre fiyatı maksimum 24 lira yurtdı-
şında bu fiyatın karşılığı çok ucuz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde kolonyada zam 
yapılmadı. Sadece perakendenin dışında online satışlarda yani kontrol edilemeyen 
noktalarda ciddi fiyat artışları oldu.

Almanya, Belçika gibi Türklerin fazla bulunduğu bölgelerde kolonya talebi daha fazla. 
Pandemiden sonra daha fazla yayılacağını düşünüyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde Or-
tadoğu’dan gelen turistler de kendi ülkelerine hediye olarak kolonya götürdüler. Ko-
lonya ve türevi ürünlerimizin Ortadoğu’da markalaşma süreçleri başlamış durumda. 
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Bilinen dezenfektan markalarını kullanmak daha sağlıklı

Dezenfektan üreten firmaların biyosidal izni olması gerekiyor. Biyosidal iznini alma 
süreci 1-1.5 yıl sürüyor. Sağlık Bakanlığı denetiminde, numuneler üniversiteler tara-
fından test edilip onaylandıktan sonra izin alınabiliyor. Bir izinle tüm ürünlerin üretimi 
mümkün değil. Ürünlerin izin belgeleri de ayrı ayrı düzenleniyor. Pandemi sürecinde 
merdiven altı üretim yapan birçok firma ortaya çıktı. Aynı şekilde kolonya, kolonyalı 
mendilde ve türevleri üretiminde de izinlerin alınması gerekiyor. Ürünler barkod ile 
resmileştiriliyor. 

Dezenfektan bir anda piyasaya çıktı ama özü itibariyle kolonyadan çok farkı yok. Bazı 
dezenfektanlarda alkol dışında, dezenfekte eden maddeler kullanılabilir. Bu maddele-
rin her birinin kullanımı için izin gereklidir. Bilinen markaların kullanılmasını öneri-
yorum.

Normalleşme sürecinde tüketim stabil hale geldi. Pandemi sürecinde globalde alkol fi-
yatları artmıştı ama normalleşme sürecinde bu fiyatlarda normal seyrinde. Türkiye’de 
kolonya kesinlikle bitmez. 

9 Haziran 2020 
Ekotürk - Gıda Borsası

24 Kasım 2020 
Ekotürk - Gıda Borsası





SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ 
 SEKTÖRÜ
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İSTİB YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ RECEP SALİH AL

Ev dışı tüketim sektörü çok etkilendi 

Koronavirüs günlerinde bazı sıkıntılarımız var tabii ki. Bu gün en büyük sıkıntıyı ev 
dışı tüketimde yaşıyoruz. Biliyorsunuz sadece evde değil, dışarıda da bir kahvaltı kül-
türümüz oluşmuştu. Otellerde, restoranlarda, kahvaltıcılarda böyle bir kültür oluşmuş-
tu. Şu anda buralar kapalı olduğu için sektörün bir kısmı etkilenmiş durumda. Peynir 
ve özellikle ayran üreticileri şu anda çok büyük sıkıntı çekiyorlar. Çünkü tonajlarını 
tahmini olarak ifade ediyorum, yüzde 20-25’lere kadar düşürmek zorunda kaldılar. 
Yoğurt üreticilerinde de biraz sıkıntı var. Peynir marketlerde var, marketler çalışıyor. 

Üretimimiz çok şükür hiç durmadı. Üretimimiz devam ediyor. Yetkililerimiz bu konu-
da gerekli açıklamaları yapıyor ve her türlü önlemi alıyor. Sütler çiftliklerden sağılıyor, 
işleniyor. İçme sütü, beyaz peynir, kaşar peynir ve türevleri olarak piyasaya arz edili-
yor. İnsanlarımızın tüketimine sunuluyor.

Litre başı destek 25 kuruşa çıkmalı

Süt üreticisine verilen destekler yeterli değil maalesef. Köylümüzün bu konuda sıkın-
tısı var. Tarım Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’nin açıklamalarında görüyoruz, 
çiğ sütte litre başı teşvikler 5 kuruş daha artırıldı. 10 kuruş veriliyordu, 15’e çıkarıldı. 
Ama bu yeterli değildir. Çünkü Zaten 25 kuruştu, 10 kuruşa indirilmişti. Bizim burada 
söyleyeceğimiz yine köylümüz ve çiftçimize destek amaçlı olarak desteklerin en az 25 
kuruşa çıkartılması ideal olacaktır. Şu son bir hafta yem girdileri değişmeye başlıyor. 
Yem fiyatları yüzde 15-17 civarında yukarı doğru çıkma seyrinde. Bu durum çiftçimizi 
büyük sıkıntıya sokuyor. Temel girdilerin biraz aşağı çekilmesi lazım. Bu noktada süt 
üreticilerimiz devletimizin teşviklerini bekliyor. Gelişmiş ülkelerde, bu teşvikler biraz 
daha fazla. 
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İnsanlar gönlünü ferah tutsun üretim yönünden hiçbir sıkıntı yok

Birlik ve beraberlik içerisinde herkesin elinden gelen çabayı sarf etmesi lazım. Bu an-
lamda çiftçimiz, üretimini durdurmayarak devletimize desteğini gösteriyor. Şu an pey-
nirin tam sezonu. İnsanımız gönlünü ferah tutsun önümüz Ramazan. Üretim yönünden 
hiçbir sıkıntımız yok. Anadolu’nun her yanında üretim devam ediyor.  

Ülkemizde büyükbaş hayvancılık daha büyük miktarlarda yapılıyor. Süt, inek sütü ola-
rak daha çok üretiliyor ama bizim coğrafyamız daha ziyade küçükbaş hayvancılığa el-
verişli. Yani değerli süt olan koyun sütlerini arttırmamız lazım. Üretim miktarını yüzde 
20-30 bandına çekmemiz lazım. Fermente ürünler dediğimiz beyaz peynir grubunda, 
eski kaşar grubuna baktığımız zaman bunlar olgunlaşmaya dayalı ürünler. Bekleme sü-
resi 3-5-6 ay ve mevsimine göre değişkenlik gösteriyor. Bizim coğrafyamızda üretilen 
peynirimizin özelliği, öncelikle bu fermente ürünlerin güzelliğinden kaynaklanıyor. 

Avrupa’ya ihracatımız az

Pandemi sonrasında dış ticaret yönünden belli sıkıntılarımız oldu tabi. Giriş çıkışlar-
da sıkıntılarımız var. 2019 verilerine baktığımız zaman, 356 milyon dolar ihracatımız 
gerçekleşmiş. Bu çok yetersiz bir rakam. Burada başı çeken ülkeler arasında Irak, Su-
udi Arabistan, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Mısır geliyor. Avrupa 
ülkelerine ihracat çok fazla yok. Avrupa ülkelerine bazı yöresel ürünlerle girebilmeyi 
başarmışız.  Ama miktar olarak çok az. Bizim bu 356 milyon dolarlık rakamı, milyarlar 
seviyelerine çıkarmamız lazım.  Türkiye’ye gelen turistler bizim peynirlerimizi çok 
beğeniyor. Ama biz, Avrupa’da bunları pazarlamakta güçlük çekiyoruz. Avrupa’nın bu 
koruyucu yapıdan biraz uzaklaşması gerekiyor. 

Özel bankalar sıkıntı yaratabiliyor

Bir de tabi bu işin finansman boyutu var. Zaten bu pandemi sürecinde ev dışı tüketim 
kanalı kapandıktan sonra üreticilerimiz sıkıntıya girdi. Dolayısıyla bu durum üretici-
ye ve diğer aracılara yansıyor. Çekler şu anda ödenemez halde.  Çeklerin uzatılması 
gündeme geldi. Krediler ödenemiyor. Kiralar ödenmek zorunda. Çalışanların ücretleri 
ödenmek zorunda. Biz İstanbul Ticaret Borsası olarak, özellikle Sayın Başkanımız Ali 
Kopuz, bu konularda çok üst seviyede çaba sarf ediyor. KOBİ’ler için önemli çalış-
malar var. Kendisi de sektörün içinden biri olması hasebiyle sıkıntıları çok iyi biliyor. 
Devletimizin de bu yöndeki açıklamaları çok olumlu. Devlet bankaları bu konuda çok 
yapıcı davranıyor ama özel bankalar biraz sıkıntı yaratıyorlar. 

Asıl önemli konu Covid-19’dan sonra ne yapılması gerektiği

İşletmelerin en kısa yoldan teşvik ve kredilerden faydalanması lazım. İşletmeleri ayak-
ta tutmaya çalışıyoruz. Süt bekleyebilecek bir ürün değil. Hemen işlenmesi ve ürüne 
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dönüştürülmesi lazım. Fakat bunun bir stok maliyeti var. Valor yememesi lazım. He-
men sahaya sürülmesi lazım. Satışa sunulması lazım. Günlük ürünler için özellikle 
UHT sütler için konuşuyorum. Tabi burada kredi vadelerinin önemi çok fazla. Bir şe-
kilde bu vadelerin altından kalkmamız lazım. Devletimiz şu anda bu konuda yardımcı 
olmak için elinden geleni yapıyor. Biz de Odalar ve Borsalar olarak onların yolunu 
açıyoruz, yol gösteriyoruz. Asıl önemli olana konu bu salgından sonra ne yapmamız 
gerekiyor. Çünkü dünyada ticaretin şekli değişmeye başladı. Özellikle e-ticaret üzerin-
den bir sistem geliyor gibi görünüyor. İş insanlarının kendini konumlandırması lazım.  

Tüketiciler ürünlerini bildikleri yerlerden alsınlar

Dönem dönem merdiven altı üreticiler çoğalıyor, azalıyor. Tarım Bakanlığı bu konu-
da hakikaten son zamanlarda iyi çalışmalar yapıyor. Taklit ve tağşiş yapanları teşhir 
ediyorlar. İçerik olarak baktığımız zaman süt ürünü olarak gördüğümüz ürünün içinde, 
nişastalar veya başka değişik maddeler, kimyasal maddeler, su tutucu maddeler gibi 
katkılar olabiliyor. Ramazan arifesinde insanlarımıza şunu söylüyorum. Ürünlerini, 
bildikleri, güvenilir noktalardan alsınlar.

21 Nisan 2020 
Ekotürk - Gıda Borsası
3 Kasım 2020 
Ekotürk - Gıda Borsası



KURUYEMİŞ SEKTÖRÜ
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İSTİB MECLİS ÜYESİ ÇETİN TOPALOĞLU

Pandeminin etkisiyle fındık ve kuruyemiş satışları arttı

Dünyada fındığın 975 bin hektar alanda üretimi yapılıyor. Yıllık olarak, yaklaşık 950 
bin ile 1 milyon ton arası üretimi var. Türkiye’de fındık üretiminde 39 ilde 592 bin aile 
728 bin hektar alanda fındık üretimi yapıyor. Fındık üretiminin % 70’i Türkiye’de ger-
çekleşiyor. İhracatında %60- % 65’i yıldan yıla değişse de Türkiye’de gerçekleşiyor. 

Fındıkta biz dünyada bir numarayız. Hem üretimde hem ihracatta bir numarayız. 2019 
yılı bizim için çok verimli geçti. 760-770 bin ton civarında bir fındık rekoltesi vardı. 
26 Temmuza kadar resmi ihracat rakamımız, 2019 da 259 bin 860 ton; yani bunun 
karşılığı da 1 milyar 530 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. İhracat için rakam anla-
mında, tonaj anlamında iyi bir sene geçti. 2020 ondan daha da iyi geçti. Pandeminin 
de etkisiyle satışlarımız arttı. 26 Temmuz itibarıyla 328 bin ton ihracat yaptık. Bunun 
karşılığında da 2 milyar 209 milyon dolar Türkiye’ye ihracat geliri getirdik. 

COVİD-19 İtalya’da üretimi etkilediği için, bizim ihracat rakamlarımız arttı 

İtalya, Türkiye’den sonra en çok fındık üreten ikinci ülke. Onlar da ortalama 150-120 
bin ton civarında fındık oluyor. Bizde ortalama 650 bin ile 750 bin ton. İtalya’da CO-
VİD-19 dolayısıyla üreticiler bahçelerine gitmekte sıkıntı yaşadılar. Hasat öncesi ba-
kımların hiç birini yapamadılar. Bu da onların rekoltesine ciddi anlamda sekte vurdu. 
Bu durum bize olumlu yansıdı. Belki de satılmayacak kısmındaki rakamımız onların 
bu hizmeti yapamaması sebebiyle kıymetle satıldı. 2018- 2019 ihracat iç fındık orta-
lama satışımız 100 kilo için 666 dolar oldu. 2019-2020 de,  Pandemi sürecinde 100 
kilo fındığı 740 dolar ortalama fiyattan satmışız. Bu bizim bu pandemi sürecinden 
güçlenerek ve satışımızı arttırarak çıktığımızın en basit işareti.
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Fındık bir gurbetçi ürünü. Fındık üreticilerinin birçoğu büyük şehirlerimizde yaşıyor. 
İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara’da yaşıyor. Şehirlerarası seyahat kısıtlaması olduğu 
için Mayıs ayına kadar biraz sıkıntı yaşadık. Tarım Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı, 
bizlerin de girişimleriyle üreticilerin seyahat izinlerini çok çabuk verdiler. Önce çayda 
açıldı. Daha sonra fındık üreticilerine de bu hasat öncesi bakım için izinler verildi. 
Hasat başladı. Fındık kıymetli olduğu için herkes kendi hasatını, kendi ailesinin içinde 
veya imece yöntemi ile çözüyor genelde. Ama özellikle batıdaki Adapazarı, Akçakoca, 
Düzce’de bu bölgede hasat için doğudan gelecek işçilere ihtiyaç duyulacak. Gelen 
işçiler için Tarım İl Müdürlükleri bünyesinde ve valiliklerce COVİD-19 için önlemler 
alınıyor. 

Fındığı katma değerli bir ürün haline getirmeliyiz

Türkiye’de fındık üretimi, tüketimi kişi başı 500 gr. civarında. Buna çikolata da dâhil, 
kuruyemiş de dâhil. Çünkü fındığın büyük bir kısmı çikolata sektöründe tüketiliyor. 
Türkiye iç piyasa tüketimi 80 – 100 bin ton arasında değişiyor. Çünkü biz çikolata 
sektöründe çok iyi değiliz. Kuruyemiş sektöründe de kuruyemiş tüketimimiz iyi ama 
çikolatada tüketim az. Pandemi sürecinde tabi artış oldu. Çikolata özellikle kakaolu 
fındık kreması, hiçbirimizin masasının üzerinden eksik olmayan, hemen kaşığı alıp 
tükettiğimiz bir ürün olduğu için tüketim arttı.

4 Ağustos 2020 
Ekotürk - Gıda Borsası
7 Ağustos 2020 
A Para - İhracatın Yıldızları
30 Ağustos 2020 
A Para - Tarım Dünyası
20 Ekim 2020 
Ekotürk - Gıda Borsası

28 Nisan 2020 
Ekotürk - Gıda Borsası





KIRMIZI ET ve ET MAMULLERİ
 SEKTÖRÜ
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İSTİB MECLİS ÜYESİ AHMET YÜCESAN

Kaliteli beslenme ön plana çıktı, küçükbaş ve büyükbaş talebi artar

COVID -19 sürecinin etkilerinin ne olacağı daha tam olarak kestirilemiyor. Ancak 
insan beslenmesi ve bağışıklık sisteminin güçlü olmasının önemi çok daha anlaşılır 
oldu. Doğal beslenme çok önem kazandı. Bilindiği gibi COVİD-19’un Çin’de bulu-
nan bir yaban hayvan pazarında, vahşi hayvanların tüketilmesinin sonucunda ortaya 
çıktığı belirtiliyor. Bu durumda Orta Asya’da, Güney Kore, Kuzey Kore gibi nüfusu 
çok olan yerlerde insanların artık bu tür gıdalardan uzaklaşacaklarını ve daha sağlıklı 
ve güvenli olan protein kaynaklarına yöneleceklerini öngörüyoruz. Bu da büyükbaş ya 
da küçükbaş kırmızı ettir. Dolayısı ile bu konuda dünyada talebin daha da artacağını 
düşünüyoruz. Biz kendimize yeteceğimiz en doğru modeli kurmalıyız. Bu da küçükbaş 
hayvancılıktır. 

Pandemi döneminde et arz ve talep dengesi değişmedi

Pandemi başlangıcında perakende satıcıları çok yüksek bir talep gördüler. Türkiye’de-
ki et tüketimini değerlendirdiğimizde yüzde 50’lik kısmının ev dışı tüketimde, yani 
otellerde, lokantalarda gerçekleştiğini görüyoruz. Geri kalan yüzde 50’si de perakende 
tüketimde gerçekleşiyor. Pandemi başlangıcındaki yüksek talep yalnızca perakende ta-
rafından gerçekleşti. 

Bu süreçte ev dışı tüketim tarafı durdu. Döner üretiminde, catring ve endüstriyel tüke-
timde yüzde 80’e varan daralmalar oldu. Hane halklarının tüketimi artınca genel olarak 
dengelenmiş oldu. Böylece mevcut yapıda bir arz ve talep dengesizliği oluşmadı ve şu 
anda da o şekilde gidiyor. 
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Türkiye’de insan besini olarak sağlıklı bir üretim süreci var

Türkiye’de üretilen hayvanların gıda maddeleri insan sağılığı açısından uygundur. 
Dünyada birçok ülkede hormon kullanılıyorken, Türkiye’de bu kesinlikle yasaktır. 
Aynı zamanda genetiği değiştirilmiş ürünler dünyada insan gıdası olarak kullanılıyor-
ken, bizde yalnızca hayvan gıdası olarak kullanılmaktadır. Türkiye son zamanlarda 
gıda ve hayvancılık konusunda yapılan mevzuat değişiklikleri ile son derece kontrollü 
bir durum yaratmıştır. Gıda güvenliği ve güvenirliği çok üst düzeye çıkmıştır. Pandemi 
ile birlikte gıda kalitesi ve güvenliği de çok ön plana çıkmıştır. Tüketim tercihleri bu 
yönde değişmiştir. Örneğin ısıl işlem görmüş, sucuk, sosis gibi et ürünlerinde tüketim 
talebinin daha çok kırmızı et ürünlerine doğru kaydığını görüyoruz. Perakende olarak 
kasaplarda kaliteli etlere yönelim artmıştır. İnsanlar bu dönemde beslenme için tüket-
tiği gıdaların kalitesine önem vermeye başladı. Ambalajlı ve paketli ürünler ön plana 
çıkmaya başladı. 

Bu sene Covid-19 nedeniyle hem satış yerleri için hem de kesim yerleri için tedbirler 
alınacak. İlave olarak 8 metrekareye 1 müşteri, çadırlar arasında en az 2 metre mesa-
fe, satış yerlerinde ateş ölçer dezenfektan ve maske kullanımı gibi tedbirler zorunlu 
kılındı.

Pandemi öncesi Et Süt Kurumu depolarını açarak sanayiciye ve endüstriyel kısma et 
satışı gerçekleştirdi. Et Süt Kurumu ya da piyasayı değiştirecek bir et stoku şu anda 
yok. Piyasa kendi iç dengeleriyle beraber dönüyor. Yani üreticinin üretmiş olduğu ve 
sanayicinin de talep etmiş olduğu ürünler şeklinde devam ediyor. Herhangi bir stoğu-
muz söz konusu değil. Öyle bir sıkıntımız yok.

Kurbanda hayvan stoku sıkıntısı yok

Türkiye’de Kurban Bayramı boyunca 2,5 milyon civarında küçükbaş, 850-900 bin 
civarında da büyükbaş hayvan işlem görüyor. Herhangi bir arz sıkıntısı olacağını zan-
netmiyoruz. Belki bu Covid-19’dan dolayı insanların dışarıya çıkmaması, yaz tatiline 
denk gelmesi gibi sebeplerden belki kırılma olabilir. Mevcut ihtiyaca göre de yeterli 
hayvanımız var.

Covid-19 döneminde et tüketiminde artış oldu 

Ramazan öncesinde, Covid-19 yasaklarıyla karşılaştık. Ve insanlar evlere kapanmış 
oldu. Ramazan öncesi perakende kırmızı et sektöründe, tüketicinin evde olmasının et-
kisiyle birlikte çok fazla talep artışı oldu. Ramazanla birleşince daha büyük bir tüketim 
oldu. Belki de son on yılın en iyi Ramazan dönemini geçirdik. Tabi sadece perakende 
satış noktalarında. 
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Endüstriyel tüketim azaldı

Fakat endüstriyel kısımda; yani döner, hamburger ya da restoranlarda tüketilen, ye-
mekhanede tüketilen etler noktasında ise %80-90 lara yakın bir taleh daralması söz 
konusu oldu. Bu pazarı biz toplam olarak değerlendirdiğimizde, sektörün yaklaşık 
%60’ını oluşturan endüstriyel kısımda %80 daralma oldu. Sektörün perakende kısmını 
oluşturan %40 -%45 lik kısımda ise %200 e varan bir talep artışı oldu. Yani Pazar yer 
değiştirdi. Bütün olarak bakarsak, et sektöründe %20 civarında bir daralma oldu. 

Şarküteri ürünleri tüketimi arttı

Ramazanda şarküteri kısmı da, aslında çok güzel işler yaptı.  Çünkü insanlar evde kah-
valtı yaptı. Kahvaltıda sucuk, salam, sosis gibi ürünler çok tüketildi. Yine Ramazan-
da, sucuk, salam ve pastırma tüketimi çok arttı. Ama o dönemlerde endüstri tamamen 
kapalı idi. Dönerciler, kebapçılar, pideciler ve diğer endüstriyel ürünler, hamburger 
esnafı kapalı olduğu için bir kırılma oldu. Toplamda baktığınızda, Türkiye’de alım 
satım arasında, bu hastalık döneminde %15- %51’lik bir kırılma söz konusu oldu. Ama 
bugün itibariyle Ramazanın da bitmesi ile taze tüketim noktasında da bayağı bir kı-
rılma oldu. Et sanayinde eskiye göre toplamda %30 bir daralma şu anda gözlüyoruz. 

Bir önceki seneye göre fiyatlar düştü

Ramazan sonu itibari ile baktığımızda geçen sene ile bu sene arasında fiyatlar  %10 
- %15 arasında düştü. Yani toplamda %15 - %50 gibi geçiş oldu. Yani sokaktaki enf-
lasyonun, ya da birçok gıdada gerçekleşen enflasyonunun %40 olduğu bir ortamda, 
kırmızı etlerde % 20- % 15 gibi bir geçiş oldu geçen seneden bu güne kadar. 

Geçmiş yıllara göre kamu desteği daha çok

Kamuda destek, hayvancılıkta ve sanayide oldukça fazla. %100 olarak artık diyebili-
rim. Ancak bu yine de yetersiz. Şunun için yetersiz. Dünya ölçeğinde ülkeler özellikle 
AB ülkeleri, hasılanın belli bir miktarı oranında tarıma destek veriyorlar. Ancak bu son 
yıllarda % 100 oranında artan bir rakam olsa dahi ileri ülkelerde verilmiş olan desteği 
sağlamış durumda değiliz. Orada eksideyiz. Zaman zaman yersiz, yerini bulmayan 
krediler de, destekler de istisnai de olsa sektörümüzde söz konusu oluyor. İnşallah 
bunlar düzelir ve hayvancılığımızda yol alır.

12 Mayıs 2020 
Ekotürk - Gıda Borsası

7 Temmuz 2020 
Ekotürk - Gıda Borsası

12 Haziran 2020 
A Para - Tarladan Sofraya

11 Haziran 2020 
A Haber - Ekonomi Bülteni



KANATLI - BEYAZ ET
 SEKTÖRÜ



İSTİB YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALİ TAŞ GÜLEN

Pandemide tavuk tüketiminde artış oldu

Türkiye’de tavuk tüketimi her yıl artmakta, 1995’te kişi başı 2.5 kilo tüketirken 2020 
itibarıyla bu sayı 27-27 kiloya kadar çıktı. Pandemi dönemi de tavuk tüketiminin art-
masına sebep oldu. Tüketimdeki artış ve sektördeki büyüme orantılı şekilde artıyor. 
Halkımız için en ucuz protein kaynağı olan tavuk 2018 yılında kişi başı 22 kilo olarak 
tüketilirken aynı senede kırmızı et 11-12 kilo arasında tüketilmiştir.

Ülke olarak tavuk üretiminde kendimize yetiyoruz ve 500 bin ton civarında ihracat 
yapıyoruz. 

Türkiye’nin yıllık tavuk ihracatı 400-450 bin ton aralığında gerçekleşiyor. Biz, Afrika 
ülkelerine, Ortadoğu’ya satıyoruz. Şimdi Çin kapılarını açtı. Çin’in böyle bir talepte bu-
lunması sektörün daha hareketli olmasına sebep olacaktır. Bu durum,  üretimin artması-
na, bu da bizim sektörümüzde fiyat artışlarına da sebep olabilecektir. Fiyat rekabetimiz 
nasıl gerçekleşecek bunları yaşayarak göreceğiz 

AB siyasi sebeplerle bizden tavuk almıyor

Avrupa birliği siyasi sebeplerle bizden tavuk almıyor. Bizim üretim standartlarımız Av-
rupa Birliği standartlarına uygun. Hatta bizi tavuk yüklü kamyonlarımızın kendi top-
raklarından geçmesine bile müsaade etmiyor. Bizim altyapımız üretim tesisleriniz ve 
üretim standartlarımız Avrupa Birliği standartlarının bile üzerindedir. 

11 Kasım 2020
A Para - Tarladan Sofraya

11 Ağustos 2020 
Ekotürk - Gıda Borsası



YUMURTA SEKTÖRÜ



İSTİB MECLİS ÜYESİ NACİ YILDIRIM

Yumurta sektörü kriz yönetimine alışkın bir sektör

Pandemiye tüm dünya hazırlıksız yakalandı.  Ama biz ülke olarak öncesinde farkın-
daydık durumun. Yumurta sektöründe ülke genelinde olmasa bile sektörel bazda kriz 
dönemlerini 2-3 senede bir yaşayabiliyoruz. 

Bu dönemlerde fiyat düşüşleri olur ve firmalar ciddi anlamda zarar ederler. Yani yu-
murta sektöründe bulunanlar krizlere alışkındır. Kısa sürede kriz yönetimi oluştururlar. 
Krizden en az hasarla çıkmanın yollarını ararlar. 

İhracatı durdurup iç piyasaya yöneldik

Pandemi ortaya çıkınca hemen kriz masası oluşturularak, “gerekirse ihracatı da durdu-
ralım, iç piyasanın taleplerine cevap verelim” diye düşündük. İç piyasada talep patla-
masını zaten bekliyorduk. 

Türkiye’de yumurta sektörü

Pandemi sürecinde de günlük olarak yaklaşık 90 milyon civarında yumurta üreten bir 
ülkeyiz. 90 milyonun 12-15 milyonunu ihraç ediyoruz. Pandeminin ilk dönemlerinde 
vatandaşımız panik ile hareket etmiş olabilir; ama herkes müsterih olsun. Türkiye’nin 
ihtiyacı olan yumurtayı üretebiliyoruz. İhracata yetecek kadar yumurta üretim kapasi-
temiz var.

Salgının ülkemizde görülmeye başladığı zamanlarda hocalarımız, yumurtanın bağışık-



lığı güçlendirebileceği ifade etti. Pandemi sürecinde bizim yumurta tüketimimiz %40- 
%50 civarında arttı. Buradan hareketle insanımıza yumurtayı iyi anlatırsak, yumurta 
tüketimini Avrupa seviyelerinin de üzerine getirebileceğimizi düşünüyorum. 

21 Temmuz 2020 
Ekotürk - Gıda Borsası 
22 Eylül 2020 
Ekotürk - Gıda Borsası

8 Aralık 2020 
Ekotürk - Gıda Borsası
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BAHARAT SEKTÖRÜ
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İSTİB MECLİS ÜYESİ EMİN DEMİRCİ

Pandemi sürecinin olumlu etkileri de oldu

Pandemi süresinde tüketiciler açıkta satılan ürünlerden uzaklaşmaya başladı. Market-
lerden sebze meyve alırken bile, eline eldiven takarak seçmeye ve ayıklamaya başla-
dılar. Pandemi süreci, sektörün disipline olması anlamında çok önemli bir unsur oldu. 
Yani yıllardır başaramadığımız bir şeyi pandemi süresinde gözlemliyoruz. Ürünün ki-
min tarafından üretildiği, nerede üretildiği, hangi tarihte yapıldığı, hangi tarihte son 
kullanma tarihi bitiyor gibi ürüne özgü bilgileri tüketicinin bilme hakkı vardır. Dolayı-
sıyla paketli ürünler de böyle bir avantajı söz konusudur. 

Coğrafyamızın bize sunduğu imkânları kullanamıyoruz

Türkiye’de pandemi ile birlikte tarım ürünlerinde ve dolayısıyla baharat gruplarında 
da çok ciddi talep artışları oldu. Dünyada herhangi bir sağlık problemi, çevre sorunu 
yaşandığında, insanların doğal ürünlere karşı ilgisi artıyor. Türkiye, 12 bin bitki türü-
nün yetiştiği bir coğrafya. Bu bitki türünün 650’si, endemik olan ve baharat dışında da 
kullanılabilen, sağlık açısından önemli olan ürün çeşidini oluşturuyor. Doğal ürünlerin 
başında da baharatlar gelmektedir. Baharatlara böyle dönemlerde yoğun bir ilgi ve ala-
ka oluyor. Doğal olarak insanlar yoğun antioksidan içeren, solunum yollarına iyi gelen, 
bu özellikleri bünyesinde taşıyan baharatları tüketmek istiyor. 

İlk dönemde yurtdışından gelen ürünlerde bazı sıkıntılar yaşandı

Pandemi ile birlikte bu taleplerde ciddi bir artış oldu. İlk dönemlerde, özellikle yurt-
dışından gelen ürünlerde bazı sıkıntılar yaşandı. Bu sıkıntılar şu an çözülmüş durum-
dadır. Fakat baharata olan yoğun talep yine devam etmektedir. Baharat grubu, ihracat 
konusunda şu anda çok başarılı olduğumuz bir alan değil. 
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Temel ihracat kalemlerimiz olan kekik, defne yaprağı, kimyon gibi ürünlerde bile 
hammadde bazında satış yaptığımızdan, katma değeri çok yüksek olan bir yapı maa-
lesef söz konusu değil. 

Paketli ve ambalajlı ürünlere ilgi arttı

Pandeminin bir başka etkisi de paketli ve ambalajlanmış ürünlerin tercih edilmesi. 
Türkiye, paketleme konusunda çok ileri düzeylere ulaştı. Üretim tarihinin, son kullan-
ma tarihinin, içerik bilgisinin her gıda maddesinde olduğu gibi baharatta da incelenme-
si gerekir. Bu da yalnızca ambalajlı ürünler için geçerli olabilir. 

Aynı zamanda, insanlar destekleyici, alternatif tıp anlamında da baharatları kullanı-
yorlar. Bu ürünlerden şifa beklentileri oluyor. Biz de doğru ürünü, doğru şekilde pa-
ketleyerek, tüketicimizle buluşturma çabasındayız. Sezon ve son döneme bağlı olarak, 
ıhlamur başta olmak üzere, adaçayı, kış çayı şeklinde yapılan karışımlar ilgi görüyor. 
Diğer baharat gruplarında zencefil ve zerdeçal sürekli olarak talep edilen ürünlerdir. 

Tüketiciler doğru ürüne ulaşmak için markalı ve ambalajlı ürünleri tercih etmelidir. 
Bizler ürünü, ayıklayıp, eleyip, koşullara uygun olarak pakete koyup, tüketiciye su-
nuyoruz. Mikrobiyal değerlerine bakıyoruz, kimyasal değerlerine bakıyoruz. Bunların 
tamamının kontrollerini yaptıktan sonra piyasaya sunuyoruz. 

27 Ekim 2020 
Ekotürk - Gıda Borsası

27 Mayıs 2020
Ekotürk - Gıda Borsası

11 Aralık 2020 
A Para - Tarladan Sofraya





BAL ve AKTARİYE 
SEKTÖRÜ
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İSTİB MECLİS ÜYESİ YUNİS AKSU

Bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz şart

Pandemi günlerin de bağışıklık sistemimizin çok güçlü olması gerektiğini bir kere 
daha anladık. Hekimlerimiz de, en başından beri bu konunun altını çizdi. Peki, bunu ne 
sağlayabilir? Öncelikle, sağlıklı gıdalarla beslenmek. Eğer sağlıklı gıdalarla beslenebi-
lirsek virüslerin bizim için tehdit olma etkisi o nispette azalıyor demek.

Yediğiniz ilacınız olsun, ilacınız yedikleriniz olsun

Bizim korunma reflekslerimiz öncelikle gıdadan başlıyor. Yani sağlıklı beslenmenin 
önceliği gıda. Olağanüstü durumlarda; yani içerisinde bulunduğumuz bu tür pandemi-
lerde ekstra takviyeye ihtiyacımız var. 

Koronadan değil immün sisteminizi zayıf bırakmaktan korkun

Koronalar devam edebilir. Öncesinde kuş gribi, domuz gribi gibi virüsler de vardı. 
Bunları daha hafif ölçeklerde yaşadık ve atlattık. Bundan sonra da benzerleri olacaktır. 
Çünkü doğal dengeyi hep beraber, elbirliğiyle bozduk. Sonucunda da yan tesirlerini, 
artçılarını, öncüllerini maalesef yaşayacağız. Yaşadığımız bu etkilere direnebilmek 
için en güçlü imkânımız yine immün; yani bağışıklık sistemimizi güçlendirmek. Bu 
süreçte insanlar tecrübe ederek, arı ürünlerinin; balın, arı sütünün, propolisin, polenin 
bu süreçteki etkilerini deneyimledi ve tüketti. 

Vitamin ve mineral bakımından düzenli destek alan kişilerin, bu süreci çok rahat atlat-
tığını görüyoruz. Koronadan korkmayın bünyenizi zayıf tutmaktan, immün sisteminizi 



105

zayıflatmaktan korkun dersek yanlış bir tabir olmaz. 

Pandemi sürecinde bağışıklığı güçlendirmenin önemli olduğunu bildiğimiz için ağır-
lıklı olarak propolis kullandım. 

Bunun yanında c vitamini, zerdeçal, d vitamini gibi vitaminleri ihmal etmedim. Doğal 
beslenmeye dair neye erişebiliyorsak, onları hayatımıza katmamız şart. Bal, arı sütü, 
polen, süt, tereyağı vs. Doğal kaynaklı beslenmeyi bir hayat tarzı haline getirmek ken-
dimize yapabileceğimiz en güzel yatırım.

23 Haziran 2020
Ekotürk - Gıda Borsası
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EV DIŞI TÜKETİM 
RESTORAN SEKTÖRÜ
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İSTİB MECLİS ÜYESİ SÜLEYMAN TARAKÇI

2021 Nisan Ayına kadar pandeminin etkileri sürecektir

Pandemi tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz için de çok önemli bir konu. Geçmişte 
böyle bir dönem yaşamamış olmak dezavantajımız. Buna rağmen, hükümetimizin sü-
rece yönelik aldığı tedbirleri ve uygulamaları tüm dünyaya örnek nitelikteydi. Sağlık 
Bakanlığımızın tavsiye niteliğindeki kararları ve alınan erken tedbirler sayesinde, sü-
reci minimum hasarla atlatacağımıza inanıyorum. Gıda sektörü için zor bir süreçten 
geçiyoruz. Toparlanmamız Nisan 2021’e kadar sürebilir. 

Pandemi süreci tedarik maliyetlerini arttırdı

Pandemi süresinin öncesinde tedarik ettiğimiz ürünlerle, satılanlar arasında %25 ile 
%30 arasında bir fiyat farklılığı mevcut. Biz mümkün olduğunca fiyatlarımıza yansıt-
mamaya çalışıyoruz. Çünkü insanlarında aylık bir bütçelemesi var. Cebindeki paraya 
göre hareket etmek zorunda. 

Tedbirler arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı pandemi döneminde “Turizm Belgelendirme Programı”-
nı devreye aldı. Mutfak ve hizmet konusunda oteller, restoranlar olmak üzere her ay 
denetleneceğiz ve aydan aya belge yenilenecek. Alınan tedbirlerin sektörü daha gü-
venilir hale getireceğini düşünüyoruz. Yıllık 120 milyar TL’nin üzerinde cirosu olan 
bir sektörden bahsediyoruz. Tabii ki insanlara güven vermemiz bu zorlu süreçte şart. 
Kültür ve Turizm Bakanlığımızın başlatmış olduğu “Sağlıklı Turizm Belgelendirme 
Programı”na iştirak etmek ve gerekenleri yerine getirmek insanımızı biraz daha rahat-
latacaktır. 
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Yeni normalde dijitalleşme olacak

Pandeminin hayatımıza kattığı yeni bir alışkanlık da, temassız ödeme sistemi. Bu sü-
reçte insanlar, daha çok temassız kartlarını kullanmayı tercih ediyor. 
HACCP kuralları ve “Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı” kapsamında alınan, 
maskesiz girilmeme, sosyal mesafeye uygun oturma düzeni, dezenfektanların kulla-
nılması, işyerlerinin periyodik dezenfekte edilmesi güven anlamında olumlu etki sağ-
layacak. 
İşletmelerde düzenli olarak denetimlerin yapılması, gerektiğini düşünüyorum. Her-
kesin işini sağlam yapıp yapmadığı da bu sayede ortaya çıkmış, insanımız da güven 
duymuş olur. 

Destekler önemli katkılar sağladı

Kısa çalışma ödeneği gibi mali destekler bu işi biraz daha kolay atlatabilmeye vesile 
oldu. Mali dengesi iyi olan firmaların büyük sorunlar yaşadıklarını düşünmüyorum. 
Özellikle AVM mağazacılığında sıkıntıların yaşandığını biliyoruz. Genellikle havalan-
dırma sistemlerinden dolayı AVM’ler yerine cadde mağazaları tercih edildi.

Bu süreçte özellikle TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na ve İstanbul Ticaret Borsası 
Başkanı Ali Kopuz’a çok teşekkür ediyorum. Borsa olarak düzenli bir şekilde toplan-
tılarımızı aksatmadan online olarak yaptık. Başkanımız Ali Kopuz bire bir herkesin 
sorunlarını dinledi. Onları ilgili makamlara iletti. Ülkede siyasi erkle aradaki köprüyü 
çok çabuk oluşturarak, çözüm noktasında bizlere çok yardımcı oldu.  Kredi Garanti 
Fonundan özellikle hükümetimizin ortaya koymuş olduğu bu desteklerle alakalı ara-
daki bağlantıyı çok çabuk kurmuş olması ve bankalarımızın da bu alanda hızlı davran-
ması, süreci atlatmakta yaralı oldu diyebilirim. Bu bağlamda tekrar hepsine teşekkür 
ediyorum.

30 Haziran 2020 
Ekotürk - Gıda Borsası
1 Aralık 2020 
Ekotürk - Gıda Borsası
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İSTİB MECLİS ÜYESİ MURAT ÇALIŞKAN

Pandeminin ilk zamanlarında arz - talep dengesi değişti

Gıda sektöründe üretim rekolteler baz alınarak planlanır. Pandemi sonrasında, arz ve 
talep dengelerinde bir miktar değişiklik oldu. İlk vakanın açıklanmasından sonra, in-
sanlar panik halinde yerel zincir marketlere, perakende noktalarına akın ederek önlem 
almak istediler. Bu panikle verilmiş yanlış bir tepkiydi. İlk günden itibaren gıda ve 
kişisel temizlik ürünlerine talep çok fazla arttı. Üretici firmalar hammadde stoklarını 
talepler doğrultusunda destekleyerek, gerekli altyapı ve lojistik donanımı sağladılar. 
Bu süre zarfında taleplere yetişebilmek için istihdamımızı artırdık. Halkımızın mah-
rum olmaması için lojistik departmanlarımıza ilave araçlar aldık. 

Pandemi bize uzaktan çalışabilmeyi öğretti

Pandemi bize öncelikle uzaktan çalışabilmeyi öğretti. Yaşadığımız zor süreçte birçok 
çalışanımızı evden çalışma sistemine yönelttik ve işleri aksatmadan devam ettirdik. Bu 
sayede hem çalışanlarımızın sağlığını korumuş olduk hem de işlerimizi aksatmadık. 
İkinci öğretisi ise teknolojiyi daha aktif kullanmak oldu. Halkımızın online alış verişe 
yönelmesi sonucunda bizim de bu konuda farkındalığımız arttı.

Türkiye makarna, un, bakliyat gibi birçok üründe kendi kendine yetebilen bir ülke. 
Makarna tüketim hacmimiz, yıllık olarak 600 bin ton civarında. Üretim hacmimiz ise 
bu rakamın 3 katı; yani 1 milyon 800 bin ton. Bu ürünü tedarik edememek gibi algılan-
maması gerekiyor. Ayrıca tüketimin 5 katı büyüklükte 2 milyon 900 bin ton makarna 
üretim hacmine sahibiz.
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Halkımız ürünlere ihtiyacından fazla miktarda talepte bulundu. Hem müşterilerimiz 
hem de tüketicilerin ürüne ulaşamama durumunu yaşamaması için siparişleri tam mik-
tarları ile aldık. Mağdur etmemek adına belirli periyotlarda dağıtım noktalarına sev-
kiyatlar gerçekleştirdik. Pandemi döneminde ürün çeşitliliğinde azalma oldu. Örneğin 
makarnada Türkiye’de en fazla tüketilen çeşitlere ağırlık verildi üretim tarafında. 

Tüm ilişkili sektörler birbirlerine destek oldu

Çalıştığımız bölge İstanbul, birçok yerel zincirin ve marketlerin olduğu bir şehirde-
yiz. Aynı zamanda perakende noktaları da bir hayli fazla. Pandemi döneminde online 
alışverişe doğru bir yönelim oldu. Bu durum bize internet altyapımızı güçlendirmemiz 
gerektiğini ve bunun artık bir gereklilik olduğunu öğretti. Pandemi sağlık ve gıdanın 
bizim için ne kadar hayati bir konu olduğunu öğretti. Gıda sektörü iç içe çalışan ve 
birbirine kenetlenen bir sektör. En küçük perakende noktasından, en büyük tedarikçi 
distribütörüne kadar bu süreçte herkes birbirine destek oldu. Lojistikten finansal ko-
nulara kadar, firmalar bütüncül çalışma sistemiyle ve el birliğiyle bu dönemi başarıyla 
geçti. Herkesin aklında tek bir şey vardı; halka hizmet. 

Sektör olarak şanslıydık çünkü hiç kepenk kapatmadık. Gıda sektöründe otel, restoran 
işletmecisi olan bazı arkadaşlarımız, maalesef bir dönem çalışamadılar. Hükümetimiz 
bu gibi olumsuzluklar yaşayan işletmelere hızla aldığı tedbir ve destek kararları ile bir 
nebze de olsa nefes oldu. 

İstanbul Ticaret Borsası bu durumda üyelerini hep dinledi. Başkanımız Ali Kopuz 
bire bir herkesin sorun ve çözüm önerilerini TOBB kanalı ile ilgili makamlara iletti. 
Hükümetimiz bu durumun üstesinden gelebilmek amacıyla birçok teşvikte bulundu. 
KDV’ler, muhtasarlar, SGK ödemeleri gibi bazı ödemeler ileri tarihlere ertelendi. Gıda 
ödemelerinde vergi ve KDV oranları düşürüldü. Kira giderleri firmalar üzerinde bü-
yük bir yük. Buradaki vergi yükü üzerimizden kalktı. Kepenklerini kapatmak zorunda 
olanlar kısa çalışma ödeneğinden de yararlandılar. Bankalar pandemi döneminde hü-
kümetimizin de açıkladığı kredi paketleri ile gıdacıların yanında oldu.

Okulların açılmasının ertelenmesi, İstanbul nüfusunun geçmiş yıllara oranla daha az 
olması sebebiyle, yaz döneminde bazı ürünlerde satışların düştüğünü gözlemledik. Ör-
neğin 2019 yaz aylarındaki makarna satışları 2020 yılı aynı döneme oranla çok fazla. 
Yani talep yok. Bu bize pandemi başında yapılan stokların hala evlerde olduğunu ve 
tüketilmediğini gösteriyor.

25 Ağustos 2020 
Ekotürk - Gıda Borsası
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İSTİB YÖNETİM KURULU ÜYESİ MEHMET BEŞİR KILIÇ

Farklı dönemlerde farklı bölgelerden aynı ürünü toplayabiliyoruz

Ülkemizin toprak florası çok zengin ve tarım alanında çok ciddi çalışmalar yapılıyor. 
Adana’da karpuz çıkmaya başladı. Ege’de de birkaç ay sonra çıkıyor, Ağustos, Eylül 
ayında da Trakya’da karpuz yiyorsunuz. Mevsimsel değişiklikler buna etki ediyor ve 
bizim için çok büyük bir şans. 

Geçmişte kiraz çıktığı zaman yirmi günde bitiyordu. Şuanda yaklaşık 4 ay taze kiraz 
yeme imkânına sahibiz. Sıcak bölgede çıkan kiraz 1-2 ay sonra Akdeniz bölgesinden 
işte Ege bölgesine, Salihli’ye, Kütahya’ya oradan Trakya’ya. 

Değişime hazırlıklı olmalıyız….

Türkiye’den 10 milyon insan yıllık olarak yurt dışına çıkıyor. Bunların çok büyük bö-
lümü turizm için bir kısmı da iş için çıkıyorlar.  Onlar yurtdışına gittikten sonra Tür-
kiye dönüşlerinde birçok değişimi de birlikte getiriyorlar. bu değişim oluşurken, bu 
değişime de hazırlıklı olmamız ve planlamalarımızı yapmamız gerekir.  Daha önce 
Türkiye’de üretilmemiş fakat bu sirkülasyonun da ihtiyaç haline getirdiği bazı tarım 
ürünlerinden; kuşkonmaz, altın çilek, kivi, kinoa, karabuğday gibi ürünler… Bu deği-
şimle birlikte Türkiye’de üretilmeye başladı. Çok katma değerli ürünler.  Tarım alanın-
da bunları geliştirmemiz lazım. 

Üretim alanında da birçok etkileri oldu bu değişimin. Yeni teknolojiler kullanmaya 
başladık. Türkiye’de makina alanında bayağı iyi yerlere geldik. Fakat yeterli değil.  
E-ticaret çok gelişti. Hala gidecek çok alan var. İhtisas perakendesi alanında ciddi de-
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ğişimler var. İhtisastan kastım; 2000’li yıllardan önce Türkiye perakendesinde sadece 
bakkallar vardı ve toptancılar vardı. Fakat 2000’li yıllardan sonra discountlar, kasap-
lar, şarküteriler, büyük hipermarketlerin dışında ihtisaslaşmış alanlar. Aynı zamanda 
bunları restoran sektöründe de görebiliyoruz. Metropollerde girişimciler var ama bu-
nun Anadolu’ya da yayılması lazım. Önemli olan, değişimi önceden görüp yönelik 
programlar üretmemiz lazım. 

Tarımın önemi pandemiden sonra daha da arttı

Tarımdan üretilip fabrikaya gelen ürünlerin ambalajlanması, soğuk zincirde tüketiciyle 
buluşması. Ambalaj sektörünün büyümesinde gıdanın çok büyük etkisi vardır. İnovas-
yona çok önem vermemiz gerekiyor. Gastronomi alanında Türkiye’nin bütün üniversi-
telerde gastronomi bölümleri yok maalesef. Hâlbuki Türkiye’de her bölgenin çok özel 
mutfakları var. Üniversitede gastronomi gibi bölümleri çoğaltılırsa oradan yetişecek 
olan etkin ve yetkin personelle bu sektörde standardı geliştirebiliriz. Covid-19’dan 
sonra Türkiye tarım ve hayvancılıkta dünyada çok önemli konuma gelecek. Dolayısıy-
la burada o inovasyonu yakalayabilirsek ben gıda sektörünün Türkiye için lokomotif 
olacağını düşünüyorum. 

Yeni nesilin tüketim alışkanlıkları farklı

Eskiden evlerde kiler vardı, 2-3 ay alışverişe gitmeye gerek kalmazdı. Ülke geneline 
bakacak olursak artık yeni nesil evde tüketmiyor. Perakendeciler pandemi döneminde 
çok etkilenmedi fakat ev dışı tüketim ciddi sıkıntılar yaşadı maalesef. 

Gıda israf ve kaybı çok fazla

Tedarik zincirinde ciddi gıda kaybı ve israfı var. Dağıtım sektöründe üretim planla-
ması olmadığı için ciddi kayıplar yaşanıyor. Gıda israfı sadece mutfakta bozulan bir 
tane domates inanın değil. Tarımın doğru kullanılamaması, tarımda üretilen ürünlerin 
fabrikaya gelirken, fabrika da doğru işlenmemesi, oradan distribütöre gelirken,  hatalı 
üretim planlaması, doğru koşullarda taşınmaması, stok yönetimine uygun programla-
rın kullanılmaması yazılımların kullanılmaması, daha sonra soğuk zincirin kırılması, 
hatalı yatırımlardan kaynaklı ve daha sonra satış baskısı. Bunlar çok büyük gıda kaybı 
ve dolayısıyla maalesef israfa sebep olur.

2 Haziran 2020 
Ekotürk - Gıda Borsası
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İSTİB MECLİS ÜYESİ TURGAY ÖZEN

Türkiye’de ağaç ürünlerini talep eden sektörler

Biz yalnız hammadde sağlamıyoruz, aynı zamanda imalatını yapıyoruz bunların. Yarı 
mamul hale getiriyoruz. Türkiye’deki kereste tüketimi Avrupa ortalamalarının çok al-
tındadır. Mesela Avrupa’da kişi başına düşen kereste tüketimi 2,1 metreküp iken ülke-
mizde otuzda biridir. Ülkemizde gerekli şekilde ahşaba önem verilmiyor. 2000-2019 
yılları arasında alınan yapı ruhsatlarının %90’ı betonarme. Hâlbuki bunun binde 28’i 
ahşap için alınmıştır. Avrupa’da bu oran hemen hemen % 30’dur. Bu nedenle kereste 
ve ahşap tüketimine önem vermemiz gerekiyor. Ahşap tüketiminde ormanlar gidiyor 
diye düşünmemek lazım. Ormanları verimli kullandıktan sonra ormanlarımız devam 
eder. Gelişmiş ülkelerde ahşap tüketimi çok yüksektir. Japonya, Avrupa, Amerika’yı 
ele alalım. Bunlar da ahşap tüketimi çok fazladır. Devletimizin ahşap tüketimini arttır-
ması lazım. Ahşap katma değeri yüksek malzemedir. 

Türkiye’nin kereste ihracatının geldiği nokta 

Türkiye’nin kereste ihracatı yeterli değil. Eskiden çok değerli ustalarımız, marangoz-
larımız vardı. Ermeni ve Rum marangozlarımız vardı. Biz bunlardan çok şey öğrendik. 
Eğer kıymetini bilseydik şuanda dünyada mobilya üretiminde İtalyanlarla mücadele 
edebilecek bir hale gelirdik. Kerestenin ihracatından ziyade önemli olan katma değer 
yaratılarak mobilya gibi şeyler yapmak. Keresteyi bir kereste olarak iptal ettiğiniz za-
man bir girdi sağlıyorsanız aynı keresteyi mobilya yapıp ihraç ettiğiniz zaman direk 
girdi olarak gelecek bize. Biz tüketimde 28. Sırada, ihracatta ise sondayız. Esas konu 
sektörde daha ileriye gitmek ve katma değerli üretim yapmaktır. Teknolojiyi kulla-
namıyoruz. Geçmiş yıllarda iç pazar ihtiyacı karşılamaya dönük kalite standartları 
uygulanmamaktaydı. Bunun için de yeni teknoloji kullanımı sınırlıydı. Hâlbuki yanı 
başımızda Avrupa ve Ortadoğu gibi çok iyi pazarlar var. Teknolojik gereksinimlerimiz 
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vardı. CNC tezgâhları, yüksek devirli profil makinaları, kurutma fırınları ve en önem-
lisi AR-GE çalışmalarına önem vermemiz gerekir. Ahşabın eğilme, bükülme, kırılma 
noktalarını belirleme testleri için AR-GE çalışmalarına önem vermemiz lazım ki Avru-
pa pazarında İtalyanlarla rahatlıkta rekabet edelim. Bunun için de atölye ölçekli çalış-
malardan ziyade fabrika ölçekli üretime geçmemiz gerekir. Atölye ölçekli işletmenin 
fabrika ölçekli bir işletme haline gelebilmesi için arazi, bina ve teknolojik makinelere 
ihtiyacı vardır. Bölgesine göre değişir ama arazi fiyatları için metrekaresi 600-700 
dolarlardan bahsediyorlar. 

Bizim işletmelerimiz küçük, orta ölçekli işletmeler. Yani oraya bir fabrika kurması 
demek elinde hiç parası kalmayacak demektir. Ne makine alabilir ne de işletme ser-
mayesi kalır. Bu firmanın rekabet gücü iyice zayıflar. Bu nedenle devletin bu tür sa-
nayi işletmeleri kurmak isteyen insanlara arazi sağlaması lazım. Bu arazi üzerine bina 
yaparken uzun vadeli kredi vermesi lazım. Makineler alabilmesi için kredi vermesi 
gerekir ki işletmelerimiz ihracat yapacak bir hale gelebilsinler. İmkan ve potansiyel 
var bizde. Çünkü işçilik ucuz. Avrupa’yla rekabet edebileceğimiz avantajlı olduğumuz 
taraflar var. Onun için biz kısa zamanda bu işi becerebiliriz. 

Kereste sektöründe çalışan iş gücü ve işgücünün nitelikleri  

En büyük sorunlarımızdan birisi nitelikli işgücü bulmak. Bileme ustası yetiştirebilmek 
için İsviçre’ye 4, Fransa’ya 5 ve Almanya’ya 2 sefer eğitime işçi gönderdim. Orada 
eğitim aldılar. Türkiye’de kalifiye işçi eleman sıkıntımız var. Sektöre talep az. 

8 Eylül 2020 
Ekotürk - Gıda Borsası
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İSTİB MECLİS ÜYESİ HAMZA ALTINOK

Bu sene iklim şartları patates için çok iyiydi

Tarım sektöründe iklim şartları veya ekim alanlarının daralmasından dolayı bazı se-
neler rekolte azalması olabiliyor. Önceden tahmin edip bu sene patates ve soğanın 
fiyatları yüksek gidecek diyebiliyoruz. Şuanda aşırı derecede patates ekimi var Türki-
ye’de.  Bu sene iklim şartları patates için çok güzeldi.  Üretim fazlalığı var. Devletimiz 
tedbirler alıp dış piyasadan bir pazar oluşturursa çiftçimiz devamlı eker. Bir sene zarar 
edip ekemediği zaman üretimde açık meydana geliyor. Bu kez de fiyatlar normalin 
üzerine çıkmış oluyor. Devletimiz de bunun için ne yapıyor? Dışarıdan ithal etmek de 
çözüm buluyor. Patatesin şu anda üretim fazlalığı var. Bunun için de iş işten geçmeden 
devletin tedbir alması gerekiyor. Belli bir ölçüde ihracat yapmamız gerekiyor.

Üretim maliyetlerinin yüksekliği zorluyor

Çok soğan üretimi var ve fiyat çok aşağılara düştü.  Soğan ve patates üreticilerimiz 
burada ciddi bir zarara uğradı. Dışarıdan bir pazar bulamazsak üreticimiz zor durumda 
kalacak. Çünkü üretim maliyetlerimiz çok yüksek. Vatandaşlarımızın uygun fiyata pa-
tates, soğan yemesi tabiki de güzel ama bir de üretim maliyeti var. Bu üretim maliyeti 
ile tüketim maliyeti arasındaki fark, çiftçimize şuanda çok ciddi zarar veriyor. Şu anda 
üretim maliyeti yüksek, fiyatlar da düşük olduğundan dolayı böyle bir sıkıntıyla karşı 
karşıyayız. 

Hiçbir çiftçi patatesini, soğanını tarlada bırakmaz. Deposuna çektikten sonra 4. aya 
kadar depoda muhafaza ediyor. Orada eğer satamazlar veya ihracat olmazsa çürümeye 
terk edilip çöpe atılıyor.
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Pandeminin ilk döneminde patates ve soğana talep arttı

Türkiye’nin patateste  % 30 fazlalığı var. Bugün 1 milyon ton ihtiyacı varsa 2 milyon 
tona yakın patatesimiz mevcut. Yani şuanda tarlada bu mahsul 50 - 70 kuruş. Bunun 
maliyeti zaten tarlada 90 kuruş. Yani burada üretim fazlamız var. Israrla şunu söylü-
yorum bu milletin ekmesi lazım. Tarım Türkiye’nin en güçlü olduğu alanlardan birisi. 
Bunun içinde bu üretici arkadaşlarımızın devamlılığı esas. Güçlü firmalar ekebiliyor. 
Ekmeğini onlar yiyor. Ondan sonra da bu vatandaşlarımıza yansıyor. 1 TL’lik ürünü 
3 TL’ye yiyorlar. Ondan sonra patates ve soğan gündem oluyor. Ama böyle senelerde 
bu üreticilerimiz, vatandaşlarımız desteklenirse bu sene olmazsa seneye yine ekecek. 
Ama çok ciddi zarar görürse, ekemiyor. Bu da ne oluyor? İç piyasada açığa sebebiyet 
veriyor. 

Pandemi döneminde ilk başlarda işlerden çok şikâyetçi değildik. Çünkü çok hızlı bir 
sirkülasyon oldu. İnsanlar evine patates alımı yaptı. Beş kilo alacaksa on kilo aldı. 
Ama ondan sonra çok işler düştü. Lokantalar, yemekhaneler bu işlerden çok etkilendi.  
Ondan sonra tüketim iç piyasada durdu. Oteller kapandı. Turistler gelmedi. Kısacası 
çoğu firmalar pazarını kaybetti. 

Türkiye’de aileler, oteller, restoranlar patatesi soymakla uğraşmıyor ve hazır dondu-
rulmuş gıdayı alıyor.  Dondurulmuş patates alımına doğru bir yönelme var. Şuan da 
Türkiye’de fabrikalarımız ciddi ağırlığını hissettiriyor. Gelecek bu yönde ilerleyecek 
gibi görünüyor. Bu maliyetli bir şey, çok ciddi yatırım gerekiyor. Bizim buna gücümüz 
yok şu anda. Nevşehir ve Niğde patates üretiminde çok güçlü bir bölge, patatesin ana 
memleketi diyeyim. Devletimiz çiftçiye destek amacıyla böyle bir fabrika kurabilir. 
Fiyatları düşük olduğundan patatesi alabilir, işleyip dış pazara da gönderebilir. 

6 Ekim 2020 
Ekotürk - Gıda Borsası
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BAŞKAN ALİ KOPUZ “İHTİYAÇTAN FAZLA STOK, KRİZ 
FIRSATÇILARINA YARAR”

12 Mart 2020 

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, İSTİB’in Mart ayı meclis toplantısında 
yaptığı konuşmada Koronavirüs tedbirleri ile ilgili uyarılarda bulundu.

Virüsün ülkemizde de görülmesiyle yaşananların “panik havasına” dönüşmemesi ge-
rektiğini belirten Ali Kopuz, paniğin virüsten daha tehlikeli olduğunu belirterek, “Ön-
lemimizi almalı ancak panik yapmamalıyız” dedi.

İSTİB Başkanı Ali Kopuz şöyle konuştu: “Bu olayın en az hasarla atlatılabilmesi için 
sağlık görevlilerine ve karar vericilerimize çok büyük iş düşüyor.

Biz panik yapmadan işlerimizi dikkatli bir şekilde sürdürerek bu süreci en kısa zaman-
da atlatacağız.

Dün Bakanlarımız ortak bir açıklama yaptı. Bu işi hükümetimizin çok sıkı tuttuğu 
açık... Bu noktada, gıda ve hijyen ürünleri tedarikinde tüketicinin endişelenmesine 
mahal olmadığını düşünüyorum.”

14 günlük erzak yeterli

Market alışverişlerinde ihtiyaçtan fazla alarak stoklama yapmanın, kriz fırsatçılarının 
istediği ortamı sağlayacağını vurgulayan Ali Kopuz, bunun faturasının ülkemize yan-
sıyacağı uyarısında bulundu. Ali Kopuz, “Sadece Sağlık Bakanlığımızın tavsiye ettiği 
14 günlük izolasyon için evde gerekli erzakı bulundurmak yeterlidir. Panik yapmadan 
ve günlük işlerimizi itidalli bir şekilde sürdürerek, bu süreci en kısa zamanda inşallah 
atlatacağımıza inanıyorum. İş dünyası olarak alınan önlemlerin arkasındayız ve uygu-
lama konusunda her türlü desteğimizi hem hükümetimize hem de sağlık çalışanlarımı-
za vereceğiz” dedi.

Küresel dünyanın küresel sorunu

Koronavirüsün, küresel dünyanın küresel sorunu olduğunu belirten Başkan Kopuz 
şunları söyledi: “Bir süredir dünyada çok önemli bir mücadele sürdürülüyor. Maalesef 
Çin, İran ve İtalya gibi ülkeler oldukça ciddi sayıda kayıplar verdi. İnsan hayatını bu 
çapta etkileyen bir olayın bir de ekonomik boyutu var elbette. Koronavirüs yayılma-
ya başladığından bu yana finansal piyasalar olumsuz etkilenmiş durumda. Tabii ki 
finansal piyasaların durumu, reel ekonomiyi sağlıklı bir şekilde yansıtacak diye bir 
kaide yok. Genel performansı göstermez. Ancak yine de ekonomiyi etkilediği açık. 
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Salgından etkilenen ülkeler de ekonomilerini koruyabilmek 
için para politikası silahı ile tedbirler alıyorlar ve faizlerde 
indirimler yapıyorlar…

OECD şimdiden 2020 yılı için dünya ekonomisi beklentileri-
ni olumsuz yönde revize etti. Bunun sebebi de insan, mal ve 
hizmet hareketinin kısıtlanması ve üretimde oluşan azalmalar 
oldu. Biliyorsunuz zaten Ticaret Savaşları yüzünden uzun sü-
redir gerek vergilerle gerek ise yeni düzenlemeler ile sınırlar 
arasına duvarlar örülmeye başlanmış ve dünya ekonomisi de 
bundan etkilenmişti. Şimdi bu sınırlar fiziki olarak da kapa-
nıyor.”

Olumsuz etkilenmeyeceğimizi umut ediyorum

Ekonomik durum değerlendirmesi yaparken ihracatımızın 
2020 yılında da artışını sürdürdüğünü hatırlatan Ali Kopuz, 
“Şubat ayında da Cumhuriyet tarihinin en yüksek Şubat ayı 
ihracat rekoruna ulaştık. İhracatımız yüzde 2,3 arttı ve yakla-
şık 14,7 milyar dolar oldu. Dünyada en fazla ihracat gerçek-
leştiren ilk 10 ülkeden 9’unun ihracatı geriledi.

Ancak ülkemiz, küresel ve bölgesel sıkıntılarına rağmen konjonktür ve yapılan doğru 
hamleler sayesinde ihracatını artırmaya devam etmektedir. Üretimi kısma konusunda 
anlaşmaya varılmaması sonrası Suudi Arabistan’ın ham petrol üretimini artırma ve sa-
tış fiyatını düşürme kararı alması sonrasında uluslararası piyasalarda petrol fiyatları bir 
günde yaklaşık %30 düştü. Türkiye’nin 2019’da enerji ithalatının yaklaşık 40 milyar 
dolar olduğu göz önünde bulundurulduğuna, bu durumun enflasyonu 0,5 ile 1 puan, 
ithalat faturasını da 12 milyar dolar düşüreceği öngörülüyor.

2020 yılını da dünyada yaşanan güncel gelişmelere rağmen, yine güçlü bir performans 
ile kapatacağımıza inanıyorum. Bu çerçevede Koronavirüs konusundaki gelişmeleri 
izlemekte fayda var. Bu küresel salgın alınan tedbirlerle beraber yavaşladığında inşal-
lah olumsuz etkilenmeyeceğimizi umut ediyorum” ” dedi.

Bahar Kalkanı Operasyonu

Konuşmasında Bahar Kalkanı Operasyonuna da değinen Ali Kopuz, şunları söyledi: 
“Geçtiğimiz hafta İdlib’de yaşanan gelişmeler ve Bahar Kalkanı Operasyonu üzerine, 
TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde, Türkiye’nin önde gelen 
meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşları ile toplandık, hep 
beraber tek yürek olduk.
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İş dünyası olarak devletimizin ve ordumuzun sonuna kadar arkasında olduğumuzu be-
lirttik. Ülkemizin güvenliğine açık tehdit oluşturan hiçbir unsura karşı sessiz kalmamız 
beklenemez. Bilinmelidir ki, Türk Devleti ve ordusu bugüne kadar kendisine yapılan 
her saldırıya gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Bundan sonra da vereceğinden 
kimsenin şüphesi olmasın.
Geçmişten günümüze kadar vatan için şehit olan tüm kahramanlarımıza Allah’tan rah-
met, ailelerine baş sağlığı ve sabır diliyorum.”

Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı

Geçen hafta Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pek-
can ile Ticaret Borsaları Konsey Toplantısının yapıldığını hatırlatan İstanbul Ticaret 
Borsası Başkanı Ali Kopuz, “Çok verimli bir toplantıydı. Tarımsal üretimin ve tica-
retin nasıl artırılacağına yönelik istişarelerde bulunduk. Tarım, gıda ve hayvancılık 
sektöründeki en temel konularımızı birebir Bakanlarımıza ilettik” dedi.
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İSTİB BAŞKANI ALİ KOPUZ “MERKEZ TEDBİRİ ERKENDEN 
ALDI”

17 Mart 2020 

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Para Politikası Kurulu’nun politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 10,75’ten 
yüzde 9,75’e çekmesini değerlendirirken, Türkiye’nin Koronavirüs ile ilgili tedbirleri 
başından beri erken aldığını vurguladı ve “Merkez tedbiri erkenden aldı.” dedi.

Tüm dünyanın olağanüstü bir dönem geçirdiğini belirten Başkan Ali Kopuz, Türki-
ye’nin Koronavirüs ile ilgili önlemleri her alanda erkenden aldığını belirterek şunları 
söyledi: “Türkiye, tüm dünyayı tehdit eden ciddi bir salgın haline gelen Koronavirüs 
ile ilgili önemli bir sınav veriyor. Başından beri Koronavirüs ile alakalı tedbirleri erken 
alan ülkemiz, ekonomik alanda da erkenden davrandı. Salgın öncesi finansal koşul-
lardaki iyileşme ile ekonomimiz ciddi bir toparlanma sürecine girmişti. Koronavirüs 
salgını tüm dünya ekonomisini olduğu gibi ülkemiz ekonomisinin geleceğini de tehdit 
etmektedir. Bu indirimi, Koronavirüs etkilerinin ülkemizde en az biçimde hissedilmesi 
için atılmış bir adım olarak görüyorum. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün 
yaptığı açıklamadan da net olarak anlaşılabileceği gibi, finansal istikrarımızı destekle-
mek amacıyla elinden geleni yapıyor ve yapmaya da devam edecektir. Biz iş dünyası 
olarak kararı olumlu buluyor ve destekliyoruz.”
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BAŞKAN ALİ KOPUZ “HER TEDBİR, VİRÜSÜN EKONOMİYE 
ETKİSİNİ AZALTACAK NİTELİKTE”

18 Mart 2020 

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali 
Kopuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından açıklanan ve koro-
navirüs tedbirlerini içeren “Ekonomik 
İstikrar Kalkanı” kararlarını değerlen-
dirirken, “Her tedbir virüsün ekonomi-
ye etkisini azaltacak nitelikte. Eğer bu 
kararların uygulanmasında Hükume-
timize destek olursak, Sayın Cumhur-
başkanımızın da ifade ettiği gibi, hiçbir 
virüsün Türkiye’den, birlik, beraberlik 
ve kardeşliğimizden büyük olmadığını 
görürüz” dedi.

İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ko-
puz, Ak Parti Hükumetlerinin 2002’den 
beri her kararı ilgili taraflarla istişare 
ederek aldığını hatırlatarak, “Bu yüksek 
iletişim gücü sayesindedir ki yıllardır 
milletin teveccühünü görüyor. Koro-
navirüs tedbirleriyle ilgili yapılan top-
lantıya TOBB Başkanımız Sayın Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun katılmasının nede-
ni de budur. Sayın Hisarcıklıoğlu, tüm 

Türkiye’deki oda ve borsalardan toplanan sorun ve çözüm önerileriyle bu toplantıya 
katılmıştır. Sadece TOBB değil, ülkenin her kesiminin temsilcilerini dinleyen Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli vergi indirim ve ertelemelerinden 
kredi ve finansman desteklerine, Kredi Garanti Fonu limitinin iki kat artırılarak 25 
milyardan 50 milyara çıkarılmasından muhtasar beyannamelerin üç ay ertelenmesine, 
emekli maaşının artırılmasından sosyal yardımların artırılmasına kadar, her biri nokta 
atışı yapan tedbirleri açıklamış ve ülkemizin önünü açmıştır” dedi.

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, ekonomi için en büyük kâbusun belirsiz-
lik olduğunu vurgulayarak, “Sayın Cumhurbaşkanımız iş dünyasının önündeki karan-
lık koridoru aydınlatan tedbirler açıklamıştır. Belirsizlik nispeten azaldı ve moralimiz 
düzeldi. İnşallah, hem bu tedbirler, hem de en kısa zamanda virüsün tedavisinin bulun-
masıyla en az etkilenen ülkelerden biri olarak kalacağız” şeklinde konuştu.
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İSTİB BAŞKANI ALİ KOPUZ “ÖZEL BANKALARIN DA 
DESTEK PAKETLERİ AÇIKLAMASI UMUT VERİCİ”

24 Mart 2020 

İstanbul Ticaret Borsası Baş-
kanı Ali Kopuz, Koronavirüs 
salgınının ekonomik etki-
leri dolayısıyla bankaların 
açıkladığı destek paketlerini 
değerlendirirken, “Kamu-
dan sonra özel bankaların da 
destek paketleri açıklaması 
umut verici” dedi.

Ali Kopuz, modern dönem-
de yaşanmış hiçbir krize 
benzemeyen bir süreç ya-
şadığımıza dikkat çekerek, 
“Sayın Cumhurbaşkanımız 

Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve Koronavirüs tedbirlerini içeren ‘Eko-
nomik İstikrar Kalkanı’ kararlarında devlet bankalarının önemli destekleri var. Sayın 
Cumhurbaşkanımız, bu destekleri açıklarken özel bankalara da seslenerek, benzer 
desteklerde bulunmalarını tavsiye etti. Bu çağrıya uyarak birçok bankanın destek pa-
ketleri açıklaması umut verici… Ancak önemli olan bu desteklerin içerikleri ve nasıl 
uygulanacağı… Eğer bankalar bu destek paketlerini birer halkla ilişkiler faaliyeti gibi 
görür ve deyim yerindeyse “idareyi maslahat” amacıyla yaparsa, zarar gören sadece 
müşterileri olmayacaktır. Salgın elbet bitecektir. Bittiği gün müşterilerine yeterli des-
teği vermeyen bankalar büyük prestij kaybetmiş olacaktır” dedi.

İSTİB Başkanı Ali Kopuz, özel bankaların işletmelere daha bir önem vermesi gerek-
tiğini inandığını vurgulayarak, “Tüm nihai tüketicilerin bir işletmede çalıştığını kimse 
aklından çıkarmamalı. Bir nihai tüketicinin borcunu yeniden yapılandırmak, işini kay-
bettiğinde anlamını kaybeder” şeklinde konuştu.
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İSTİB’DEN MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASINA 1 MİLYON 
LİRA

2 Nisan 2020 

İstanbul Ticaret Borsası, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan  
Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon 
lira bağışladı. Konuyla ilgili bir açıklama 
yapan İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali 
Kopuz, Türkiye’nin bu küresel salgını di-
ğer ülkelerden daha az hasarla atlatacağına 
inandığını belirterek, “Sağlık Bakanlığımızın 
kamu spotlarında güzel bir slogan var. ‘So-
run küresel, mücadelemiz ulusal!’ Gerçekten 
salgının ilk haftalarından itibaren bu sözün 
ne kadar doğru olduğu anlaşıldı. Her ülkenin 
farklı politikaları, tedbirleri oldu ve oluyor. 
Tabii her ülkenin de farklı sağlık altyapısı, or-
talama yaş durumu ve hatta sosyal ve kültürel 
özellikleri var. Tüm bu faktörler bu salgın ile 
mücadelenin ne kadar süreceğini, ne kadar ha-
sarla atlatılacağını da belirliyor. Allah’a şükür 
ki Türkiye olarak büyük bir sağlık reformunu 
başarıyla gerçekleştirmiştik. Sağlık sistemi-
mizin iyi durumda olması bizi çok avantajlı 
kılıyor. Bunun yanında Başkanlık sisteminin 
hızlı kararlar alınmasını sağlayan yapısı da 
büyük bir avantajımız. Tarımımızın kendimizi besleyecek, sanayimizin de gerekli me-
dikal araç gereci üretebilecek durumda olması ayrıca önemli. Tüm bunların yanında 
milletimizin hasletleri de var tabii… Türk milleti zor zamanlarda daha dayanışmacı, 
daha dirayetli ve daha güçlü olabilen bir millettir. İnanıyorum ki, Sayın Cumhurbaşka-
nımızın açıkladığı Milli Dayanışma Kampanyası’na ilgi de bunun göstergesi olacaktır. 
Bu duygularla biz de İstanbul Ticaret Borsası olarak “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” 
diyoruz ve Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon lira ile katılıyoruz” dedi.

Yeni Nefes Kredisi Geliyor...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, likidite sorunu yaşayan üyeler için yeni bir 
nefes kredisi çalışması yaptığını da belirten Başkan Kopuz, “İstanbul Ticaret Borsası 
olarak ihtiyatlarımızı ve bankadaki mevduatımızı bu fona tahsis ederek kaynak oluş-



133

turacağız. Neticede üyelerimizden gelen gelirleri yine onların bu sıkıntılı günleri en az 
zararla atlatmaları için seferber etmiş olacağız.” dedi.

Ramazan’da Alışveriş Çeki Yardımı

İstanbul Ticaret Borsasının yıllardır Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere kumanya 
yardımında bulunduğunu belirten İSTİB Başkanı Ali Kopuz, “Bu sene de Yönetim 
Kurulu olarak 500 bin TL tutarında yardım yapma kararı aldık. Ülkemizin içinden geç-
tiği süreci de göz önüne alarak Ramazan ayı gelmeden 2000 ihtiyaç sahibine alışveriş 
çeklerini ulaştıracağız. Böylece ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz de Ramazan ayı başlama-
dan ihtiyaçlarını istedikleri marketlerden satın alabilecekler. ”şeklinde konuştu.
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İSTİB BAŞKANI ALİ KOPUZ: “SALGIN, YERLİ VE MİLLİNİN 
ÖNEMİNİ GÖSTERDİ”

16 Nisan 2020 

İstanbul Ticaret Borsası Baş-
kanı Ali Kopuz, Borsanın Ni-
san ayı Meclis toplantısında 
yaptığı konuşmada Koronavi-
rüs salgınının bir sonucunun 
da ülkelerin üretim politikala-
rını gözden geçirmelerine yol 
açtığını belirterek, “Bu salgın, 
Sayın Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın dile ge-
tirdiği yerli ve milli sanayinin 
ve tarımın önemini gösterdi” 
dedi.

Başkan Ali Kopuz, yıllardır tarımın en az savunma kadar stratejik bir sektör olduğunu 
dile getirdiklerini hatırlatarak, “Allah’a şükür ki, Hükumetimiz de bu doğrultuda poli-
tikalar geliştirdi. Tarıma ve hayvancılığa yapılan destekler tarihimizde olmadığı kadar 
büyük boyutlara ulaştı. Bugün Türkiye olarak bir gıda sorunu yaşamıyorsak, zamanın-
da alınan bu kararlar sayesindedir” şeklinde konuştu.

Yerli ve milli sanayi için yapılan çalışmaları küçümseyen, gereksiz diyenlerin ne ka-
dar büyük bir aymazlık içinde oldukları bugün daha net bir biçimde görüldüğünü be-
lirten İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz şöyle konuştu: “Yerli otomobilden 
savunma sanayii ile ilgili atılımlara kadar yapılan her yerlileşme hamlesi, kârlı olup 
olmadığına bakılmadan desteklenmelidir. Çünkü bugün yaşadığımız bir salgın gibi du-
rumlarda, birçok ürünün değeri ancak insan hayatıyla ölçülebilir hale geliyor.

Bugün basit bir bez maskeyi bile üretemeyen Avrupa ülkeleri var. Biz ise onlarca ül-
keye tıbbi yardım gönderiyoruz. Türkiye’de sanayinin yerlileştirme çabaları bu kadar 
ısrarla sürdürülmese ve yerli ve milli sanayimiz doğmasaydı, bu kadar hızla mücadele-
ye başlayamaz, hepsi kendi canının derdine düşmüş diğer ülkelerin insafına kalırdık.”

Sokağa çıkma yasağı muafiyeti…

Hükumete TOBB kanalıyla tarım ve gıda sektörü çalışanlarının sokağa çıkma yasak-
larından muaf tutulması gerektiği önerisini ilettiklerini hatırlatan Başkan Ali Kopuz, 
“Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, dün sokağa çıkma yasaklarında tarım 



135

işçilerimizin muaf olduğunu açıkladı. Bu da hükümetimizin milleti ile olan iletişimi-
nin ne kadar sağlıklı olduğunun yeni bir göstergesidir. Uzun yıllardır gerçekleşen ba-
şarılı icraatların temelinde milleti, tüm sektör temsilcilerini ve uzmanların dinlenmesi 
yatmaktadır” dedi.

Türkiye’nin salgınla mücadelesi örnek oluyor…

Koronavirüs salgınının tüm ülkeleri farklı oranlarda etkilediğini belirten Başkan Ali 
Kopuz, Türkiye’nin bilimin önderliğinde verdiği mücadele ile örnek gösterildiğini ha-
tırlattı. Türkiye’nin hem sağlık alanında, hem de ekonomi konularda, doğru tedbirleri 
aldığının tüm dünya tarafından görüldüğünü ve takdir edildiğini beliren Ali Kopuz 
şunları söyledi: “Gelinen nokta, salgını yönetme konusunda ülkemizin başarılı oldu-
ğunu, dışarıya yaptığı yardımlar ile de güçlü bir ülke olduğunu bir kez daha dünyaya 
gösteriyor. Bazı ülkelerin diğerlerinin sağlık malzemelerine el koyduğu bir dönemde, 
Türkiye’nin yardımları tüm dünyaya insanlık dersi vermiştir.

Salgının ülkemizde hissedilmeye başladığı andan itibaren devletimiz, ivedilikle eko-
nomik önlemleri açıklamaya başlamıştır. Bu süreçte, gelişmelere göre gerekli adımlar, 
dinamik bir şekilde atılmaya devam ediliyor. Bizler de İstanbul iş dünyasının temsil-
cisi olarak, İstanbul Ticaret Borsası üyelerinin talep ve önerilerini TOBB aracılığıyla 
ilgili Bakanlıklara iletiyoruz.

Son olarak, İşe Devam Kredisi kapsamında, Hazine destekli KGF Kefaleti 100 milyar 
liraya, kullanılabilecek kredi limiti 125 milyar liraya çıkartıldı. Bu kapsamda, önce-
likle salgın nedeniyle olumsuz etkilenen ihtiyaç sahibi üyelerimiz, kamu bankalarına 
başvuru yapabilirler.

Biliyorsunuz, Haziran ayı sonuna kadar borsamıza ödenmesi gereken üye aidatlarını, 
hiçbir gecikme zammı veya faizi olmaksızın Ekim ayına ertelemiştik. Nefes Kredisi 
için de çalışmalar devam ediyor. İnşallah KOBİ’lerimizin finansmana erişimini adına 
bu çalışmayı da en kısa zamanda sonuçlandıracağız.”

Sürekli istişare yapılıyor…

Tüm paydaşlarla, iletişimin hiç koparılmadığını belirten Başkan Ali Kopuz, “Bu süreç-
te TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ile sürekli istişarelerde bulunuyor, iş 
dünyamızın yaşadığı sıkıntıları kendisiyle paylaşıyoruz. Sayın Başkanımız Hisarcık-
lıoğlu, gece gündüz demeden, iş dünyası ile hükumet arasında bir köprü olma görevini, 
fedakârlıkla yerine getiriyor.

Çarşamba günü de TOBB Ticaret Borsaları Konsey toplantısında, Tarım ve Orman Ba-
kanı Sayın Bekir Pakdemirli ile bir araya geldik. Tarım ve hayvancılıkla ilgili hayata 
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geçirilen destekler ile tedbirleri görüşme imkânı bulduk. “Bitkisel Üretimin Geliştiril-
mesi” programıyla 21 ilimize dağıtılan tohumların yüzde 75’i de hibe ediliyor.

Yine İstanbul Valimiz Sn. Ali Yerlikaya ile toplantılar yapıyoruz. 17-19 Nisan tarihleri 
arasında gerçekleşecek iki günlük sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak, talep ve öneri-
lerimizi kendilerine ilettik. Ayrıca salgınla mücadele kapsamında; temel ihtiyaç mad-
delerinde üretim ve tedarik zincirinin aksamaması için yapılan çalışmaları görüştük. 
Kendisine de ilettiğimiz gibi, milletimizin panik yapması için en ufak bir sebep yok.

Türkiye’nin üretimi de, İstanbul’un gıda tedarik zinciri de çok sağlam temellere otur-
tulmuş durumda. Bu yüzden İstanbul’da gıda konusunda bir sıkıntı yaşanmayacak in-
şallah” dedi.
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ALİ KOPUZ, “MERKEZ BANKASI PİYASA BEKLENTİSİ VE 
ÜLKE GERÇEKLERİNE UYGUN DAVRANDI”

22 Nisan 2020

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, 
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun 
politika faizini, 100 baz puan indirerek yüzde 
9,75’den yüzde 8,75’e düşürmesni bir açıkla-
mayla değerlendirdi.

İş dünyası temsilcileri olarak her zaman faiz 
indirimden yana olduklarını ancak bunun için 
piyasa şartlarının da buna imkân sağlaması 
gerektiğini belirten Başkan Ali Kopuz, “Şu an 
dünyanın içinde bulunduğu durum dolayısıy-
la birçok merkez bankası piyasayı rahatlatmak 
adına politika faizinde indirime gitti. T.C. Mer-
kez Bankasının da aynı hedef ile faiz indirmesi, 
piyasanın kilitlenmemesi açısından kritik bir 
önem taşıyordu. Bu karar ile Merkez Bankası, piyasa beklentisi ve ülke gerçeklerine 
uygun davrandı” dedi.

Kopuz, “Tüm dünyanın koronavirüs sebebiyle zorlu bir süreçten geçtiği bu dönemde 
Merkez Bankasının aldığı indirim kararını, piyasada kur hareketliliği için risk oluştur-
sa da ekonomik çarklarının hareketini kolaylaştırması ve finansal istikrarın sağlanması 
açısından önemli bir hamle olarak görüyorum” dedi.
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İSTİB BAŞKANI ALİ KOPUZ: RAMAZAN SALGINA KARŞI 
KUVVET VERECEK”

23 Nisan 2020

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Ramazan ayı münasebetiyle yaptığı açık-
lamada, “İnanıyorum ki, müminleri manevi yönden donatıp güçlendiren bu mübarek 
ay, içinden geçtiğimiz bu salgın sürecinde toplumlarda meydana gelebilecek yılgınlık 
duygusuna karşı da teskin edici olacak, kuvvet verecektir” dedi.

Ali Kopuz şunları söyledi: “Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerife ka-
vuşmanın huzur ve mutluluğu içindeyiz. Bizleri hep birlikte mübarek Ramazan ayına 
ulaştıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun.

Bu kutlu zaman diliminde, yapılan tüm ibadetlerin ve tutulan oruçların manevi dün-
yamızı zenginleştirmesini ve Rabbimizin katında makbul olmasını niyaz ediyorum.

İnanıyorum ki, müminleri manevi yönden donatıp güçlendiren bu mübarek ay, içinden 
geçtiğimiz bu salgın sürecinde toplumlarda meydana gelebilecek yılgınlık duygusuna 
karşı da bu manada teskin edici olacak, kuvvet verecektir. Belki bu Ramazan ayında 
toplumsal kaynaşma duygusunu eskisi gibi coşkuyla yaşayamayacak, yakınlarımızla, 
garip gureba ile beraber oruç açamayacağız ancak, yardımlaşma, paylaşma ve vefa 
noktasında en ufak bir eksiklik yaşanmayacak şekilde yine sorumluluklarımızı yerine 
getirmeye devam edeceğiz.

Bu duygularla, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan-ı şerifini tebrik edi-
yorum. Bu vesileyle, tüm dünyada ve cennet vatanımızda yaşanan koronavirüs salgı-
nını en kısa zamanda bertaraf edebilmeyi, Ramazan ayının aziz milletimiz ve İslam 
alemi başta olmak üzere, tüm insanlığın her anlamda kurtuluşuna vesile olmasını Yüce 
Allah’tan niyaz ediyorum.”
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İSTİB BAŞKANI ALİ KOPUZ “KAYNAKLARIMIZI YİNE 
ÜYELERİMİZ İÇİN KULLANIYORUZ”

27 Nisan 2020

İSTİB Başkanı Ali Ko-
puz, TOBB, Kredi Garanti 
Fonu ve Denizbank iş bir-
liği ile yedinci kez devreye 
alınan “TOBB Nefes Kre-
disi” hakkında konuştu:

İstanbul Ticaret Borsası 
Başkanı Ali Kopuz, TOBB 
Başkanı Sayın M. Rifat Hi-
sarcıklıoğlu öncülüğünde 
çalışmalarını tamamladık-
ları TOBB Nefes Kredisi 
Kampanyası’nın başladı-

ğını belirterek, “Tüm dünya gibi ülkemizde de koronavirüsten ekonomik anlamda en 
çok KOBİ’lerimiz etkilendi. Biz de TOBB Başkanımız sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
liderliğinde 365 0da ve Borsamız ile Türkiye ekonomisinin en önemli aktörleri olan 
KOBİ’lere, üretimin tüketimin ve ticaretin yavaşlaması ile birlikte oluşan likidite so-
runlarının yaşandığı bu sıkıntılı dönemde destek olmayı hedefledik. İstanbul Ticaret 
Borsası olarak, kaynaklarımızı üyelerimize kredi verilmesi için tahsis ederek yeni Ne-
fes Kredisine güçlü bir katkı verdik.” dedi.

Nefes Kredisi projelerinin, KOBİ’leri zorlu dönemlerde finansman sorunları altında 
ezdirmeme gayreti olduğunu belirten İSTİB Başkanı Kopuz, “Nefes kredisi kapsa-
mında Denizbank aracılığıyla Oda ve Borsa üyelerine yıllık yüzde 7,50 faiz oranı ile 
100 bin TL’ye kadar kredi imkânı sağlanacak. Özellikle koronavirüsün ekonomilere 
bilançosunun tam olarak netleşmediği ve şirketlerin önlerini göremediği bir dönemde, 
2020 sonuna kadar anapara ve faiz ödemelerinin olmaması ve ödemelerin 2021 yılında 
12 eşit taksitte yapılacak olması üyelerimizin elini rahatlatacaktır. Teminat sıkıntısı 
yaşanmaması için de kredinin %80’i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak.

İstanbul Ticaret Borsası olarak her zaman, KOBİ’lerimiz başta olmak üzere, tüm iş 
dünyasının sorunlarına çözüm getirmeyi kendimize bir görev bildik.

Koronavirüs salgınının ekonomideki tüm paydaşları etkilediği bir dönemde 365 oda 
ve borsanın katkıları ile gerçekleştirilen bu projede çok büyük emeği 0lan Cumhur-
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başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat 
Albayrak ve Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ile Denizbank Genel Müdürü Ha-
kan Ateş başta olmak üzere katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyor, projemizin 
üyelerimiz ve Türkiye ekonomisi için hayırlı olmasını temenni ediyorum.” şeklinde 
konuştu.



141

BAŞKAN ALİ KOPUZ “DİJİTAL TARIM PAZARI, GELECEĞİN 
TÜRKİYE’SİNE ATILAN BİR ADIM”

30 Nisan 2020

Üreticimiz de sanayicimiz de DİTAP fırsatlarını kaçırmasın

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 
Pakdemirli tarafından açıklanan Di-
jital Tarım Pazarı ile ilgili bir açıkla-
mada bulunan İstanbul Ticaret Bor-
sası Başkanı Ali Kopuz, DİTAP’ın 
hayati önemine dikkat çekerek, “Bu 
proje geleceğin Türkiye’sine atılan 
bir adımdır” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Be-
kir Pakdemirli’nin ev sahipliğinde, 
Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat 
Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan ile TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu’nun da katıldığı on-line basın toplantısı ile yapılan DİTAP projesinin 
tanıtımında çok önemli açıklamalar yapıldığına dikkat çeken İSTİB Başkanı Ali Ko-
puz, “Bu proje hem Borsamız olarak bizim hem de çatı kurumumuz TOBB’un yıllardır 
dile getirdiği önemli dönüşümleri gerçekleştirecek ve Türkiye’yi yarınlara taşıyacak” 
dedi.

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, projeyle ilgili şunları söyledi:

“Öncelikle bu proje için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak 
üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli, Hazine ve Maliye Bakanı-
mız Sayın Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanımız Rifat 
Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etmek istiyorum.

Dijital Tarım Pazarı yıllardır söylediğimiz tarımda planlama için önemli bir adım. Bu 
sayede arz ve talep dengelenebilecek ve hem ürün kıtlığının hem de fiyat dalgalanma-
larının önü alınacak. Üreticinin de tüketicinin de korunacağı sistem sayesinde dünya-
nın en büyük sorunlarından biri olan gıda israfı da azaltılacak.”

Küresel bir salgının yarattığı sorunlarla baş etmeye çalıştığımız şu günlerde gıda ve 
tarımın stratejik öneminin daha da arttığını hatırlatan İSTİB Başkanı Ali Kopuz, “Artık 
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dünya anladı ki sadece yüksek katma değerli bilişim ve sanayi ürünlerini üretmek yet-
miyor. Özellikle bugünlerde içinde bulunduğumuz gibi bir salgın ortamında yiyecek, 
para ile alınabilecek bir ürün olmaktan çıkabiliyor. Dünyanın tarımda kendine yeten 
az sayıda ülkesinden biri olmamızın değeri bu nedenle daha da iyi anlaşılıyor. Dijital 
Tarım Pazarı ülkemizin tarım ve gıda sektörünü daha da güçlendirecek inşallah” dedi.

Yüzde 80 kredi indirimi

DİTAP’ı kullananların bankaların sözleşmeli tarım kapsamındaki kredi paketlerinden 
de yararlanacaklarını hatırlatan İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, “Tüm 
sektörümüze, gelin bu kredi avantajlarından yararlanın diye sesleniyorum. Sözleşmeli 
Üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişiler, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifle-
ri’nden 50 milyon TL’ye kadar kredi kullanabilecekler. Bu proje kapsamında yüzde 
80’e varan oranda indirimli kredi kullanabilirsiniz” şeklinde konuştu.
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TÜM ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİMİZİ “GIDA İSRAFINI EN-
GELLEME PROJE YARIŞMASI”NA DAVET EDİYORUZ

8 Mayıs 2020

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, İstanbul Ticaret Borsası tarafından sürdü-
rülen “Gıda İsrafını Engelleme Projesi” ve proje kapsamında düzenlenen “Gıda İsrafı-
nı Engelleme Projesi Yarışması” ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kopuz, bir tarafta yeterli gıda bulamayanlar, diğer tarafta gıdayı israf edenlerin ol-
duğuna dikkat çekerek, bu durumun çözümü zor bir küresel sorun haline geldiğini 
belirtti.

Türkiye’de yalnızca belediyeler tarafından bir yılda 33 milyon ton atık toplandığı tes-
pitini yapan İSTİB Başkanı Ali Kopuz, “Bu atığın 14,5 milyon tonunun gıda olduğu 
düşünülüyor. Maalesef bunun da tahmini değeri 14,5 milyar dolar… Ülkemizin yıllık 
tarımsal gıda ihracatının 18 milyar dolar civarında olduğu göz önünde bulunduruldu-
ğunda nerdeyse yıllık gıda ihracatımız kadar gıdayı israf ediyoruz. Bu rakamlar artık 
gıda israfının önlenmesine daha fazla önem vermemiz gerektiğini gösteriyor” dedi.

Sürdürülebilir gıda üretiminin, çevresel ve iklim değişikliği gibi nedenlerle tehlikeye 
düşme ihtimalinin de giderek arttığını belirten Kopuz, “Bu konuda, gerek toplum ge-
rekse de birey olarak yapabileceğimiz ilk ve aslında en basit önlemlerin başında gıda 
israfının önlenmesi geliyor” ifadelerini kullandı.

İstanbul Ticaret Borsasının 10.000’i aşkın üyesinin tamamına yakınının faaliyetinin 
gıda ile ilgili olduğu bilgisini paylaşan Kopuz “İSTİB olarak gıdanın korunması, gıda 
israfı konusunda farkındalığın artırılması ve israfının önlenmesi için çözümler aranma
sını görevimiz sayıyor, tüm bu sorunların çözümüne katkı sunmayı hedefliyoruz.

Üniversiteler Arası Ödüllü “Gıda İsrafını Engelleme Proje Yarışması”

Bu hedefimizi gerçekleştirmek amacıyla hayata geçirdiğimiz projelerden biri de ülke-
mizdeki tüm üniversite öğrencileri arasında düzenlediğimiz ödüllü bir yarışma… Üni-
versite öğrencisi gençlerimizin gıda israfına getirebilecekleri çözümlerin, üretecekleri 
projelerin etkili sonuçlar almamıza yardımcı olacağına dair inancımızla bu yarışmayı 
düzenledik.

Esasen yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle içinde bulunduğumuz durum 
ve uzaktan eğitime geçilmiş olması nedeniyle yarışmanın bir süreliğine ertelenmesi 
düşünülmüş ise de pandemi nedeniyle gençlerimizin evde bulunduğu bu sürecin de-
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ğerlendirilmesinin hem öğrencilerimiz hem de projemiz açısından daha verimli olaca-
ğı sonucuna vararak yarışmamızın hayata geçirilmesine karar verdik.

Birinciye 30 Bin Lira Ödül

Gıda İsrafını Engelleme Proje Yarışması ile distribütörler, perakendeciler, lokantalar, 
oteller, hastaneler, okullar ve evlerde gıda israfının önlenmesi ve israf olacak gıdanın 
toplanarak değerlendirilmesini sağlayacak projeler geliştirilmesini hedefliyoruz” ifa-
delerini kullandı.

Üniversite öğrencilerine bir çağrıda bulunan İSTİB Başkanı Ali Kopuz, “Zor günler-
den geçiyoruz. Sevdiklerinizden, okulunuzdan, sokaklardan uzakta evinizde yeni bir 
düzene adapte olmaya çalışıyorsunuz. Eski günlere tekrar dönmenin hayalini kuruyor, 
yemekler yapıp bambaşka keşifler yapıyorsunuz.

Bizim de bir hayalimiz var! Salgından bile daha eski bir tarihe sahip olan ve zara-
rı ölçülemeyecek kadar büyük olan gıda israfını engelleyebilmek ve tüm insanlığın 
bu durumun en az salgın kadar tehlikeli olduğunun farkına varmasını sağlayabilmek. 
Özellikle salgın döneminde yapılan panik alışverişlerinin ve ihtiyaçtan fazlasını ‘’is-
tiflemek’’ gibi davranışların evlerdeki gıda israfına neden olduğuna dikkat çekmek 
istiyoruz.

Bu nedenle ‘’Gıda İsrafına Son Verecek’’ bilimsel ve pratik projelerinizle ödüllü yarış-
mamıza sizi de bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Son Başvuru 30 Kasım 2020

Ali Kopuz, birinciye 30 bin ve toplamda 65 bin lira ödül verilecek olan yarışmaya son 
başvuru tarihinin 30 Kasım 2020 olduğu bilgisini paylaşarak, “Detaylı bilgiye https://
gidaisrafiprojeyarismasi.com/ web sitesinden ulaşabilirsiniz. Tüm üniversite öğrenci-
lerimizi “Gıda İsrafını Engelleme Proje Yarışması”na davet ediyoruz” dedi.
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ALİ KOPUZ “TÜRKİYE SALGININ İKİ CEPHESİNDE DE 
BAŞARIYLA SAVAŞIYOR”

14 Mayıs 2020

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Borsanın Mayıs 
ayı Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, küresel salgın 
tehdidinin sürdüğünü hatırlatarak, “Salgın başladığından beri 
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iki cephede savaş ve-
riliyor. Allah’a şükür ki Türkiye salgının her iki cephesinde de 
başarıyla savaşıyor, ümit verici gelişmeler elde ediyor” dedi.

İSTİB Başkanı Ali Kopuz, video konferans aracılığıyla ger-
çekleştirilen toplantıda, Meclis ve Meslek Komitesi üyelerine 
şöyle seslendi: “Bildiğiniz gibi salgın nedeniyle, bir süredir 
bütün toplantılarımızı video konferans yoluyla yapmaktayız. 
Görünen o ki, aşı veya tedavi bulunana kadar, yaşadığımız 
bu olağanüstü şartlar devam edecek. Son zamanlarda sık sık 
işittiğimiz gibi, bu bizim yeni normalimiz olacak.

Salgın başladığından beri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de iki cephede savaş veriliyor. Birinci cephede, her biri bi-
rer kahramanlık destanı yazarak, canlarını ortaya koyan sağ-
lık çalışanlarımız hastalığa karşı mücadele ediyorlar. Bilim 
adamları hastalığa bir aşı bulmak ve tedavi geliştirmek için 
çabalıyorlar.

İkinci cephe ise salgının ekonomik ve sosyal yapıya verdiği 
zararı ortadan kaldırmaya yönelik… Bu cephede, toplumun 
bütün katmanları gibi biz de mücadele veriyoruz. Herkes üs-
tüne düşen görevi canla başla yapıyor. Örneğin güvenlik güç-
lerimiz, sokağa çıkma kısıtlamalarını ve kamusal alanlardaki 

fiziki mesafeyi denetliyor, lojistik sektörü herhangi bir ürün sıkıntısına yol açmamak 
için daha büyük bir çabayla çalışıyor…

Bizler de gıda sektörü olarak, tedarik zincirinin kesintiye uğramaması, vatandaşları-
mızın gıdaya ulaşımının eksiksiz sürmesi için çalışıyoruz. Takdir edersiniz ki, her iki 
cephedeki bu mücadelede de en büyük yük hükümetlerin sırtındadır. Bu nedenle salgı-
nın etkileri ülkeden ülkeye değişiyor.

Kimi ülkelerde alınan yanlış kararlar nedeniyle can kayıpları çok yüksek seyrediyor. 
Bazı ülkelerde salgının ekonomik etkileri de daha yıkıcı oluyor.
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Allah’a şükür ki Türkiye’mizde salgına karşı mücadele her iki cephede de büyük bir 
başarıyla sürüyor. Sağlık alanındaki başarı, hem ölümlerin ve yeni vakaların giderek 
azalması, hem de iyileşen hasta sayılarımızın sürekli artmasıyla daha net görülüyor.

Ekonomik alandaki mücadele ise, istihdamın korunmasından, indirimli kredilerin sağ-
lanması için yapılan çalışmalara kadar geniş bir alanda sürüyor. Sorunun büyümesi, 
çok yönlü ve tüm sektörleri kapsayacak önlemlerle engellenmeye çalışılıyor.

Salgınla mücadeledeki başarılı çalışmalar dolayısıyla; başta Sayın Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat 
Albayrak’a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli’ye, Ticaret Bakanı-
mız Sayın Ruhsan Pekcan’a ve hükümetimizle sürekli koordinasyon içinde çalışarak, 
sorunlarımızın çözüme kavuşmasına katkıda bulunan TOBB Başkanımız Sayın Rifat 
Hisarcıklıoğlu’na sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum… Tabii 
salgının başından beri büyük bir özveriyle çalışan tüm kabine üyelerimize de Sağlık 
Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın şahsında şükranlarımızı sunuyorum.”

Dijital Tarım Pazarı yeni normalde kozumuz olacak

Geçtiğimiz hafta açıklanan Dijital Tarım Pazarı hakkında da konuşan Başkan Ali Ko-
puz,  DİTAP’ın ‘yeni normal’de Türkiye’nin kozlarından biri olacağını belirterek, 
“Bildiğiniz gibi salgının yarattığı sorunlarla başa çıkmak için geliştirilen projelerden 
biri de DİTAP, yani Dijital Tarım Pazarı…

Projenin duyurulmasından sonra yaptığım açıklamada da belirttiğim gibi, bu proje çok 
önemli ve tarımın geleceğini etkileyecek değerdedir. Hep söylediğimiz planlı tarım 
konusunda önemli bir adımdır.

Bildiğiniz gibi, çok önem verdiğimiz gıda israfının bir kısmı da üretimden nihai nok-
taya gidene kadar yaşanıyor. Çiftçi satacağı kadar üreteceği için o kayıpların bir kısmı 
da DİTAP sayesinde ortadan kalkmış olacak” dedi.

Kiralar için düzenleme yapılmalı

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, salgın tedbirleri kapsamında, işyeri sahip-
lerinin kiralarını ödeyemeyen kiracılarından, işyerlerini boşaltmalarını talep edeme-
diklerini hatırlatarak, “Ne yazık ki iyi niyetle alınmış bu karar, her iki taraftan da bazı 
kişiler tarafından suiistimal ediliyor. Kimi kiracılar bunu kiralarını ödememek için bir 
fırsat olarak değerlendiriyor. Kimi işyeri sahipleri ise hiç iş yapmayan kiracılarını kira-
larını ödemeleri için sıkıştırıyor. Bu konuda sizlerden gelen birçok şikâyet var. İnanı-
yorum ki, en kısa zamanda konuyla ilgili bir düzenleme yapılacak ve mağduriyetlerin 
doğması engellenecektir.” şeklinde konuştu.
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Nefes Kredisine güçlü katkı…

Daha önce altı kez kullandırılan “Nefes Kredisi”nin yine devreye alındığını hatırlatan 
Başkan Ali Kopuz, şöyle konuştu: “TOBB, Kredi Garanti Fonu ve anlaşmalı bankalar-
la yürütülen Yeni Nefes Kredisi’ne başvurular sürüyor. TOBB Başkanımız Sayın Rifat 
Hisarcıklıoğlu öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde devreye alınan bu 
kredinin, salgının açtığı yaralara merhem olacağına inancımız tam.

Nefes Kredisi, Türkiye ekonomisinin en önemli aktörleri olan KOBİ’lerin, likidite so-
runlarını aşmalarında yardım edecek. Biz de İstanbul Ticaret Borsası olarak, kaynak-
larımızı üyelerimize kredi verilmesi için tahsis ederek yeni Nefes Kredisine güçlü bir 
katkı verdik.”

İSTİB Gıda İsrafını Engelleme Projesi Yarışması

İstanbul Ticaret Borsası bünyesinde geçen yıl kurulan Gıda İsrafını Engelleme Komi-
tesi’nin çalışmalarının yoğun bir biçimde sürdüğünü belirten İSTİB Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Kopuz, “Başkan Yardımcımız Sayın Hakkı İsmet Aral başkanlığındaki ko-
mitemiz,  son günlerde salgın nedeniyle ortaya çıkan gıda israfı sorunlarına da eğiliyor. 
Ayrıca çok önemli bir proje yarışmasını da başlatmış durumda.

Tüm Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin projeleriyle katılabileceği “İSTİB Gıda İs-
rafını Engelleme Projesi Yarışması” başladı. Ülkemizde yıllık 14,5 milyar doları bulan 
gıda israfını engellemeye yönelik, bilimsel ve pratik olarak uygulanabilecek projelerin 
katılabileceği bu yarışmayı çok önemsiyoruz.

Toplamda 65 bin lira ödül dağıtılacak yarışmamıza son başvuru tarihinin 30 Kasım 
2020. Bu önemli çalışmalarından ötürü Sayın Hakkı İsmet Aral’ın şahsında tüm komi-
temize şükranlarımı sunuyorum” dedi.
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İŞYERİ KİRA DÜZENLEMESİ İSTİSMAR EDİLİYOR

15 Mayıs 2020

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, yaptığı basın açıklamasıyla ticari hayatın 
devamlılığının sağlanması için getirilen işyeri kira düzenlemesini her iki tarafta da 
istismar edenler olduğunu belirtti ve bu konuda bir düzenleme ihtiyacı doğduğunu 
söyledi.

İSTİB Başkanı Ali Kopuz, Koronavirüs salgını dolayısıyla Türkiye’de alınan tedbir-
lerle ilgili, “Salgın başladığından beri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hem sağ-
lık, hem de ekonomik ve sosyal alanda mücadele veriliyor. Allah’a şükür ki Türkiye 
salgının her iki cephesinde de başarıyla savaşıyor, ümit verici gelişmeler elde ediyor” 
dedi. Kopuz, açıklamasında ekonomik hayatı düzenlemek için alınan tedbirlere de de-
ğinerek, “Hükümetiniz, salgının ekonomik ve sosyal hayatımıza etkisini azaltmak için, 
vergi ve sosyal güvenlik düzenlemelerinden, avantajlı kredilere kadar birçok önlemi 
hayata geçirdi” ifadelerini kullandı.

Bu tedbirlerin her gün yenilendiğini ve geliştirildiğini de belirten İSTİB Başkanı Ali 
Kopuz, tedbirlerden biri olan işyeri kiralarıyla ilgili düzenlemeye değinerek şunları 
söyledi:

“Bilindiği gibi bu karar, 26 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un Geçici 2. Maddesi ile uygulamaya 
girdi. “1/3/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin 
ödenmemesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmaz.” şeklindeki bu ya-
sal düzenleme şu anlama geliyor:

İşyeri sahipleri, Mart 2020 ile Haziran 2020 arasındaki döneme ilişkin kiralar ödenme-
diği için işyeri kira sözleşmesini feshedemez ve kiracılarını tahliye edemez.

Ancak bu düzenlemedeki hükümlerin, kira borcunun ödenmemesi bakımından bir mu-
afiyet sağlamadığı da açık... Yani kiracılar bu madde hükmüne dayanarak kira öde-
me yükümlülüğünden kurtulamamışlardır.Bu düzenleme ile ticari hayatın devamının 
sağlanması için iş yeri kira sözleşmelerinin kiraya veren tarafından feshinin önüne 
geçilmesi amaçlanmıştır.

Ne yazık ki iyi niyetle yapılmış bu düzenleme, her iki taraftan da bazı kişiler tarafın-
dan istismar ediliyor. Kimi kiracılar bunu kiralarını ödememek için bir fırsat olarak 
değerlendiriyor. Kimi işyeri sahipleri ise hiç iş yapmayan kiracılarını kiralarını hemen 
ödemeleri için sıkıştırıyor. Bu konuda üyelerimizden gelen birçok şikâyet var. İnanı-
yorum ki, en kısa zamanda konuyla ilgili bir düzenleme yapılacak ve mağduriyetlerin 
doğması engellenecektir.”
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REEL SEKTÖRÜN BEKLENTİSİ YÖNÜNDE BİR İNDİRİM 
GERÇEKLEŞTİ

21 Mayıs 2020

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Merkez Bankası Para Politikası Kuru-
lu’nun politika faizini, 50 baz puan indirerek yüzde 8,75’den yüzde 8,25’e düşürmesi-
ni bir açıklamayla değerlendirdi.

Geçtiğimiz ay birçok merkez bankasının piyasayı rahatlatmak için faiz indirimine git-
miş olduğunu anımsatan Başkan Ali Kopuz, “T.C. Merkez Bankası içinde bulunduğu-
muz durumu doğru okuyor ve dünyanın önde gelen gelişmekte olan ekonomilerinin 
izlediğine benzer bir strateji izliyor. TL’nin toparlanmasının da etkisi ile reel sektörün 
beklentisi yönünde bir indirim gerçekleşti.” dedi.

Kopuz, “Koronavirüs salgınından küresel ekonominin ciddi manada olumsuz etkilen-
diği aşikâr. Ekonomimizin süratle toparlanması ve reel sektörün finansmana erişim 
maliyetinin daha aşağı çekilmesi adına yapılan indirimler devam etmeli. Özellikle bu 
pandemi sürecinde hem iç piyasanın canlanmasına ve hem de ihracatımızın güçlenme-
sine katkı sağlayacak adımların sürmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.
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YIL SONUNDA DÜNYA ORTALAMASININ ÜSTÜNDE 
BÜYÜRÜZ

29 Mayıs 2020

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 
açıklanan ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirirken, “Türkiye felaket tellalla-
rının aslında temennilerini içeren öngörülerini boşa çıkarmaya devam ediyor. Birinci 
çeyrekte gerçekleşen yüzde 4,5 büyüme umut vericidir” dedi.

Mart ayında Türkiye’de görülen ilk salgın vakalarının son iki haftayı olumsuz etkile-
diğini hatırlatan Başkan Ali Kopuz, “Eğer salgın olmasaydı büyüme 4,5’tan da fazla 
olacaktı” şeklinde konuştu.

Başkan Kopuz, “Pandeminin asıl etkilerinin ikinci çeyrekte görülmeye başlanacağını 
ve bu etkilerin üçüncü çeyreğe de sirayet edebileceğini unutmamamız gerekiyor. An-
cak ülkemizin bu süreçte hem sağlık hem de ekonomi alanlarında süreci iyi yöneterek 
dünyaya örnek olacak birçok başarıya imza attığı aşikârdır. Bu yüzden diğer ülkeler ile 
karşılaştırıldığı zaman önümüzdeki iki çeyreğin büyüme rakamlarının dünya ortala-
masından çok daha iyi seviyelerde olacağını söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, salgının olumsuz etkilerinin tüm dünya-
da olduğu gibi ülkemizde de hissedilmeye devam ettiğini hatırlatarak şunları söyledi: 
“Evet tüm dünya salgınla boğuşuyor ve ekonomilerde küçülmeler, hatta birçok ülkede 
resesyon konuşuluyor. Ancak, Türkiye sanayileşmiş ülkeler dâhil tüm dünya ile karşı-
laştırıldığında olumlu olarak ayrışan bir ülke. Geçen gün Sayın Sağlık Bakanımız Fah-
rettin Koca, ölüm oranlarının sanayileşmiş ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye’de ne 
kadar az olduğunu paylaştı. Yine Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yap-
tığı açıklamada Türkiye’nin yılı büyüme ile kapatacağına inandığını belirtti. Ben de 
Sayın Bakanımıza katılıyorum. Türkiye ekonomisinin küresel salgını daha az etkilene-
rek atlatması için alınan tedbirler işe yarayacaktır inşallah. Bunun en önemli göstergesi 
de bu tedbirlerin sürekli güncellenmesi, iş dünyasından gelen taleplerin ve önerilerin 
değerlendirilerek gereğinin yapılmasıdır. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan’ın milletle iletişiminin gücü başarısının en önemli nedenlerinden biridir.”

Yaptığı açıklamalarda sık sık tarımın önemini vurguladığını hatırlatan İSTİB Başkanı 
Ali Kopuz, “Ekonomik açıdan da stratejik öneme haiz olan tarım sektörü, özellikle 
pandemi sürecinde vazgeçilmez olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Yüzde 3 oranında 
büyüyen tarım sektörü, sadece yarattığı katma değerin Türkiye büyümesindeki hayati 
önemiyle değil, milletlerin kendi kendilerine yetebilmesi ve güçlü kalabilmesi için 
de ne kadar önemli olduğunu bizlere anımsatmıştır. Tarımsal ihracatımızın 18 milyar 
dolar ve dış ticaret fazlamızın 5,3 milyar dolar olması, tarımsal hasılada Avrupa’da 
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birinci, dünyada ise ilk onun içinde yer almamız bize yeterli gelmemeli. Daima büyü-
meye devam etmeliyiz” dedi.

İstanbul Ticaret Borsa Başkanı Ali Kopuz, iş dünyasının umudunu koruduğunu belir-
terek, “İnşallah bu zor günleri birlik ve beraberlik içinde, dayanışma ve direncimizi 
artırarak atlatmayı başaracağız. TÜİK’in açıkladığı rakamlar da umut veriyor” dedi.
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İSTİB BAŞKANI ALİ KOPUZ: “SALGIN PERAKENDEDE 
ÖNYARGILARIMIZI YIKIYOR”

11 Haziran 2020

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Borsanın Haziran ayı Meclis toplantısında 
yaptığı konuşmada, Koronavirüs salgınının sosyal hayattan alışveriş alışkanlıklarına 
kadar birçok alanda değişikliklere yol açtığını belirterek, “Bir süredir tüm dünyanın 
mücadele ettiği Koronavirüs salgını gıda ve perakende sektörünü de hızlı bir biçimde 
dönüştürmeye başladı” dedi.

Elektronik ticaretin, yıllar içinde gelmesi beklenen 
seviyeye birkaç ayda ulaştığına dikkat çeken Ali 
Kopuz, şöyle konuştu: “Özellikle perakende sektö-
ründen gelen bilgiler bu konuda tüm önyargılarımızı 
yıkıyor. Çeşitli araştırmalar internet üzerinden yapı-
lan gıda alışverişlerinde yüzde 200’e varan artışlar 
olduğunu gösteriyor. Üstelik bu artış, sadece daha 
önceden internet alışverişi yapan insanların alışve-
rişlerini artırmasıyla olmadı. 

Bankalararası Kart Merkezi’nin verdiği bilgilere 
göre daha önce internetten alışverişte bir kez bile 
kullanılmayan 5 milyon kredi kartı bu dönemde 
internet alışverişi için kullanıldı. Bu veri, 5 milyon 
kişinin internet alışverişiyle yeni tanıştığını göste-
riyor. İnternetle ilk kez tanışan bu tüketiciler, bü-

yük ihtimalle, salgın bittiğinde de internetin rahatlık ve avantajlarından yararlanmaya 
devam edecek. Sadece Mart ve Nisan aylarında kredi kartıyla yapılan alışverişlerde 
internetin payı yüzde 24’de ulaştı. Yani kredi kartıyla yapılan her 4 liralık alışverişin 
1 lirası internetten yapıldı. Bu rakam da internetin payının rekor artışının en önemli 
göstergesidir…”

Yaşanan değişimin sektör profesyonellerinin de beklemediği biçimde gerçekleştiğini 
belirten Başkan Ali Kopuz, “Bizim daha önce ‘Müşteri gıdayı görmeden, dokunmadan 
almaz’ şeklinde ifade ettiğimiz önyargımız da bu süreçte yıkıldı. İnternetten kartlarla 
yapılan market ve gıda ödemeleri geçen yılın aynı döneminin üç katına çıktı. Tüm 
bunlar, bizim, salgının etkisiyle erken yaşanan bir devrimin içinde bulunduğumuzun 
kanıtıdır. Alışveriş alışkanlıklarımızın beklenenden erken değişeceğini ve hatta değiş-
tiğinin göstergesidir” dedi.
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Türk iş dünyası hızla şartlara uyum sağlıyor

Tüm bu gelişmelere sektörün hızlı uyum sağladığına dikkat çeken Ali Kopuz, “Bizim 
milletimizin hızlı karar alma ve harekete geçme özelliği bu yeni durumdan faydalan-
mamızı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Türkler pratik insanlardır. Biz işadamları 
ise Türk toplumunun en pratik kesimiyiz… Değişimlerin zorunlu kıldığı gereklilikleri 
şikâyet etmeden yapar, oyunu kuralına göre oynarız. Sizlerle bu özelliğimizin kanıtı 
olan bazı rakamları da paylaşmak istiyorum: Yazılım sektörü temsilcilerinin verdiği 
bilgilere göre; salgın süreciyle birlikte daha önce internetten satışı olmayan işletme-
lerin e-ticaret çözüm ve uygulamalarına ilgisi yılın ilk 4,5 ayında yüzde 1400 arttı. 
Görüldüğü gibi internet alışverişini kullanmayan şirketlerimiz hızla gereğini yapıyor 
ve internet alışverişine yöneliyor. Yani Türk iş dünyası takdire şayan bir hızla şartlara 
uyum sağlıyor” dedi.

Hükümet örnek oldu

Sözlerine “Ben bu uyum hızında Hükümetimizin zamanında aldığı tedbirlerin de payı-
nın olduğuna inanıyorum… Hükümetimiz zamanında aldığı tedbirlerle hepimize hem 
cesaret verdi, hem de örnek oldu” diyerek devam eden Kopuz, şunları söyledi: “Bildi-
ğiniz gibi bu zorlu süreçten ülkemizin az etkilenmesi için başından beri tedbirler alındı. 
Ekonomik İstikrar Kalkanı Tedbir Paketi’nin devreye girmesi ile mükellef için vergi 
kolaylıkları getirildi. İşverenlerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması için başta 
Nefes Kredisi olmak üzere çeşitli kredi imkânları sağlandı. İstihdamın olumsuz etki-
lenmemesi için de, başta kısa çalışma ödeneği olmak üzere, çeşitli tedbirler alındı. Tüm 
bu tedbir, önlem ve destekler iş dünyamızın salgın sürecinden en az etkilenmesi için 
zamanında ve etkin olarak uygulandı ve uygulanmaya da devam ediyor.”

Gıda ve tarım sektörünün salgından etkilenmemesi için özel önlemlerin devreye sokul-
duğunu hatırlatan İSTİB Başkanı Ali Kopuz, “Tarım kredileri faizsiz ertelendi, destek-
leme ödemeleri erkene çekildi ve geleneksel şekilde hayvansal ve bitkisel üretim yapan 
işletmelere faizsiz kredi temin edildi… Ayrıca lisanslı depoların 2020’de süresi dolan 
lisansları da 1 yıl daha uzatıldı. Geçtiğimiz gün de Merkez Bankası tarafından 20 mil-
yar TL büyüklüğünde bir kredi devreye alındı. 10 yıl vadeli “Yatırım Taahhütlü Avans 
Kredisi”, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığı ile aktarılacak. Bu kredi hem 
katma değerli üretimin artmasına destek olacak hem yatırımları hızlandırarak istih-
dama olumlu yansıyacaktır. Son olarak önceki gün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından önemli bir müjde verildi. “Türkiye’nin İstihdam Kalkanı” 
adlıyla kapsamlı bir reform paketi hazırlandığını öğrendik. Yakında ilgili bakanlarımız 
detayları kamuoyuyla paylaşacaklar. Salgının başından beri alınan bu gibi tedbirlerle, 
Türkiye’nin pandemi sonrası döneme çok daha güçlü bir biçimde geçişi sağlanacaktır” 
dedi.
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TOBB büyük çaba gösteriyor

Salgının olumsuz etkilerinin azaltılması için TOBB’un da büyük çaba gösterdiğini 
vurgulayan Ali Kopuz, “Hepinizin bildiği gibi, gerek Borsamız, gerekse çatı kurulu-
şumuz TOBB da bu olağanüstü şartların etkilerini azaltmak için büyük çaba gösterdi. 
Salgının ilk günlerinden beri Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. 11 Mart’ta ülkemizde ilk vaka görüldüğü andan itibaren, başkanımız 
tüm Oda ve Borsalardan sorunlarını iletmelerini istedi. Gelen talepler üzerinde çalışıp 
karar alıcılarla paylaştı. Bu sayede birçok madde kabul edildi ve iş dünyasının hiz-
metine sunuldu. Şu anda da sürekli güncel durumu takip ederek, çalışmaları ihtiyaca 
göre şekillendiriyoruz. Geçen hafta Rifat Başkanımız yönetiminde, Tarım ve Orman 
Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli’nin katılımıyla, tüm oda/borsa başkanlarının hazır 
bulunduğu bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Yapılanları ve yapılabilecekleri bir 
kez daha masaya yatırma fırsatı bulduk. Sürekli iletişim ve etkileşim halinde bu çalış-
maları sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye pozitif ayrışacak

Ekonomi tarafında pandeminin bilançosu henüz tam olarak ortaya çıkmış olmasa da, 
ilk çeyrek verilerinin şimdiden Koronavirüs’ün tüm dünyayı nasıl etkilediğini açık-
ça ortaya koyduğunu söyleyen Ali Kopuz, şöyle konuştu: “Dünya Bankası bu hafta 
yayınladığı raporda, küresel ekonominin bu yıl yüzde 5,2 küçüleceği tahmininde bu-
lundu. Hâlbuki Ocak ayında yayınladığı raporda, yüzde 2,5’lik bir büyüme öngörmüş-
tü. Yani bu yıl küresel bir yavaşlama dönemine girilmesi bekleniyor. Ancak Türkiye 
açısından tablo dünya geneline göre daha olumlu seyrediyor. Türkiye olarak, bu yılın 
ilk çeyreğinde, milli gelirimiz yıllık bazda yüzde 4,5 artış gösterdi. Bu oranla; Avrupa 
Birliği, G20 ve OECD ülkeleri arasında en güçlü büyüme performansı gösteren ülke 
olmayı başardık. Fakat ekonomik aktiviteyi baskılayan bu salgın sebebiyle, önümüz-
deki çeyrekte bu ivmeyi geçici olarak göremeyeceğiz. İkinci çeyrek büyüme rakamla-
rı, yaşadığımız bu zorlu günleri yansıtacak olsa da, yılsonunda diğer ülkelerden pozitif 
ayrışacağımıza olan inancımı koruyorum.”
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KOPUZ; “SALGIN KÜRESELLEŞMEYİ 
YAYGINLAŞTIRABİLİR”

10 Temmuz 2020

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Ko-
puz, yaptığı basın açıklamasıyla, salgı-
nın küreselleşmeyi kesintiye uğratması 
bir yana, bilakis yaygınlaştırabileceğini 
söyledi.

Son zamanlarda, pandemi sebebiyle 
ekonomi politikalarının değişeceği, kü-
reselleşmenin azalacağı ve ekonomilerin 
kendi içine kapanacağına dair öngörüle-
rin sık sık dillendirildiğini belirten İS-
TİB Başkanı Ali Kopuz, “Elbette hem 
ekonomi politikalarında, hem de sosyal 
hayatımızda salgın dolayısıyla birçok 
değişiklik yaşadık ve yaşıyoruz. Ancak 
ben, salgın süreci uzamadığı takdirde, 
bu kadar radikal değişimler olacağına 
pek ihtimal vermiyorum. Sermaye, işgü-
cü, üretim ve ürünlerin küresel dolaşımı-
nın azalması küçük bir ihtimal… Bunun 
yerine, bu salgın döneminde yaşanan 

sorunların bir daha yaşanmaması için tedbirler alınacağını ve sistemlerin iyileştirilece-
ğini düşünüyorum” dedi.

Salgının, tedarik zincirindeki riskleri bütün çıplaklığıyla ortaya koyduğuna dikkat çe-
ken Ali Kopuz, “Tedarikin, Çin gibi tek bir ülkeden sağlanmasının ne gibi sıkıntılar 
doğurduğunu tüm dünya gördü. Tedarik merkezlerinin çeşitlendirmesinin riski azal-
tacağı anlaşıldı.  Yani dünya için “bir fabrika”nın yetersiz ve riskli olduğu çok açık 
bir biçimde ortaya çıktı… Bu durum da ticarette çeşitlenmeye yol açarak beklenenin 
aksine ticarette küreselleşmeyi daha geniş bir alana yayabilir” dedi.

Salgının etkilerinin kısa vadede son bulmasıyla dahi bu öngörünün orta ve uzun vade-
ye yayılabileceğine inandığını belirten İSTİB Başkanı Ali Kopuz, “Vietnam gibi bazı 
Güneydoğu Asya ülkeleri, Çin’in düştüğü durumdan yararlanmaya çalışıyor. Ancak 
hiçbir büyük firmanın bir anda kurulu düzenini bozup Çin’den tamamen elini ayağını 
çekmesi mümkün değil. Güçlü bilançosu olan firmalar, zamanla yatırımlarını farklı 
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noktalara yayarak riskin azalmasını hedefleyebilirler” şeklinde konuştu.

Ne değişir?

Dünyanın küresel bir salgın ile modern dönemde ilk kez karşılaştığını ve birçok politi-
kayı sorgulattığını belirten Ali Kopuz, bu sorgulamaların köklü değişikliklerden ziyade 
revizyonlara yol açacağına inandığını ifade etti. Kopuz, değişim beklenmesi gereken 
konularla ilgili ise şunları söyledi.

“Tüm dünya, bu salgın sürecinde sağlık sisteminin ne kadar önemli olduğunu anladı. 
Önümüzdeki dönemde, tüm ülkelerde bizim yaptığımıza benzer sağlık reformları bek-
lenebilir.
Yerli üretimi desteklenen stratejik sektörlerin hem önemi arttı hem de bunlardan bazı-
ları yeniden belirlenecek. Örneğin bir sanayi ülkesi olan Fransa, katma değeri düşük 
diye göz ardı ettiği koruyucu maskenin ihtiyaç anında ülkesinde üretilmesinin vazge-
çilmez olduğunu anlamış olmalı…

Tabii bunların en önemlisi tarım ve gıda sektörünün önemi daha da arttı. Biz yıllardır 
tarım ve gıda en az savunma kadar stratejiktir diyorduk, ama salgın döneminde tüm 
ülkeler bunu idrak etti. Allah’a şükür ki ülkemiz uzun yıllardır uyguladığı politikalarla 
bu konuda sürekli destekler açıklıyordu ve bu sayede gıdada kendine yeten ülkelerden 
biri olmuştuk.

E-ticaretin öneminin daha iyi anlaşılması da salgının getirdiği yeniliklerden biri oldu. 
Sadece Türkiye’de, 2020’nin Mart, Nisan ve Mayıs aylarında 7 milyon kredi kartı 
internet alışverişinde ilk kez kullanıldı. Ayrıca, kısıtlamalar büyük oranda kalkmış ol-
masına rağmen, Haziran ayında yapılan 80,8 milyar TL’lik harcamanın yaklaşık dörtte 
birinin internetten yapıldığına şahit olduk. Yani kısıtlamaların kalkmasından sonra da 
e-ticaret yoğun olarak kullanılmaya devam ediyor ve edecektir.”
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KOPUZ: “E-TİCARETTE FIRSAT VE DESTEK VAR”

20 Temmuz 2020

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, yaptığı basın 
açıklamasında, salgın sürecinin e-ticaretteki fırsatları artırdı-
ğını belirterek, “E- ticarette fırsatların yanında destek de var. 
Özellikle KOBİ’lerimiz bunları değerlendirmeli” dedi.

Tüm dünyayı etkileyen salgının alışveriş alışkanlıklarını hız-
la değiştirdiğini hatırlatan İSTİB Başkanı Ali Kopuz, içinde 
bulunduğumuz dönemde e-ticaretin öneminin daha iyi anla-
şıldığını ve yıllar sürecek gelişmenin aylar içinde gerçekleşti-
ğini belirterek, “Birkaç ay içinde hem e-ticaret hacmi hem de 
internet alışverişinde ilk kez kullanılan kredi kartları olağa-
nüstü derecede arttı… Bu durum e-ticaretin yarınının bugün 
yaşanmaya başladığının en güzel göstergesi. Yani fırsatlar ar-
tıyor ve hepimiz bunun farkındayız. Ancak e-ticarete verilen 
desteklerin yeterince farkında değiliz” dedi.

E-ticaret Destekleri

Son zamanlarda KOBİ’lerin yeni ekonomiye uyum sağlaması için birçok destek açık-
landığını belirten İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, “Firmalarımız bu des-
teklerden yararlanma konusunda daha aktif olmalı” şeklinde konuştu.

Ali Kopuz şunları söyledi: “Hem Ticaret Bakanlığımız hem KOSGEB hem de TÜBİ-
TAK’ın e-ticareti destekleyen çalışmaları var. Üstelik bu destekler yanında konuyla 
ilgili eğitimler de veriliyor. Bu desteklerden yararlanan firmalarımız da var. Örneğin 
Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan, Nisan sonunda başlattıkları “e-Ticaret Ola-
rak KOBİ’lerin Yanındayız” kampanyasından, 135 bin KOBİ’nin yararlandığını ifade 
etti. Üstelik bu KOBİ’lerden 3 bin tanesi ilk defa e-ticaret işlemi gerçekleştirdi. Bu çok 
önemli bir başarı… Ancak ilk defa işlem gerçekleştiren firmaların daha fazla olması 
lazım… E-ticarete entegre olmamış KOBİ’miz kalmamalı. Tüm KOBİ’lerimizin bu 
kampanyadan yararlanmasının, işletmelerinizin geleceği için büyük önem arz ettiğini 
düşünüyorum.

Ticaret Bakanlığımız, e-ticaret sitesi üyelik giderlerinin önemli kısmını karşılıyor, web 
sitesi üyeliği giderlerini destekliyor, gerektiğinde yazılım giderlerine de katkıda bu-
lunuyor. Buna ilaveten, Sayın TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, e-ticaret plat-
formları için vergi oranlarının düşürülmesi talebini ilgili bakanlarımıza iletti.Yani e-ti-
carette yer almak için en doğru zamandayız. KOBİ’lerimiz bu fırsatları kaçırmamalı.”
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ALİ KOPUZ “TÜRKİYE, ESKİ TÜRKİYE DEĞİL”

13 Ağustos 2020

Salgınla mücadelede ihtiyatı elden bırakmamalıyız

Türkiye’nin salgınla mücadelede en başarılı ülkelerden biri olduğunu ifade eden Ko-
puz “Birçok gelişmiş ülke, özellikle sağlık hizmetlerinde çok büyük zorluklar yaşadı. 
Ancak biz yaptığımız sağlık yatırımları ve doğru kriz yönetimi sayesinde, bu süreçte 
adeta destan yazdık. Salgının ekonomik boyutundaki zararlar için süratle alınan ön-
lemler, esnafımıza, büyük işletmelerimize ve çalışanlara nefes oldu. Dünya Bankasının 
son açıkladığı Türkiye Ekonomik İzleme Raporu’nda, Türkiye’nin Pandemi dönemin-
deki başarısından övgüyle bahsetti. Bu başarının sürmesini istiyorsak, gevşemek gibi 
bir seçeneğimiz yok. İhtiyatı elden bırakmamalıyız” dedi.

Türkiye eski Türkiye değil

Son günlerde Akdeniz’de cereyan eden hareketliliğe de değinen Başkan Kopuz, “Tür-
kiye son dönemde birilerini çok rahatsız etmeye başladı. Zira Türkiye eski Türkiye 
değil. Türkiye artık, Akdeniz’deki çıkarlarını korumak için taviz vermeyen, terörle 
mücadelede büyük başarılar elde eden, savunma sanayisi sürekli gelişen ve güçlenen 
bir ülke…” ifadelerini kullandı.

DİTAP 110 milyon ciroya ulaştı

Kopuz, Dijital Tarım Pazarı’na (DİTAP) Tarım Bakanlığının ayrı bir önem verdiği bil-
gisini paylaşarak “Bakanımızın verdiği son verilere göre, 4 ayda 34 bin üye sisteme 
dâhil oldu ve şimdiden 110 milyon lira ciroya ulaşıldı. Ayrıca Türkiye tarımı için “Op-
timizasyon” planlaması da gündeme gelmiş durumda. Bu sisteme göre maksimum fay-
danın sağlanacağı bir üretim planı tasarlanıyor. Bu sayede hem üretici hem de ülkemiz, 
bu topraklardan alabileceği en büyük faydayı alacak. Böyle bir çalışmanın başlatılma-
sını çok kıymetli buluyorum” dedi.

2050 yılında dünyayı beslemek için, üretimin en az yüzde 50 artması gerekiyor.

Konuşmasında küresel ısınma tehlikesine de dikkat çeken Kopuz, “Tarım ve Orman 
Bakanlığı’nın açıkladığı “İklim Değişikliği ve Tarım” başlıklı raporda, tarım politika-
ları oluşturulurken 2-3 derece sıcaklık artışı baz alınarak yapılması gerektiğine dikkat 
çekildi. Bu sebepten dolayı önümüzdeki 30 yıla kadar dünyadaki gıda fiyatlarında yüz-
de 85’e varan artışlar bekleniyor. Araştırmalara göre 2050 yılında dünyayı beslemek 
için, üretimin en az yüzde 50 artması gerekiyor. Yani her geçen gün tarım ve gıdanın 
önemi artıyor. Hükümetimizin, geleceğimizi garanti altına almaya yönelik çalıştığı-
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na, Tarım Şurası başta olmak üzere birçok konuda planlı, özenli ve geleceğe dönük 
uzun vadeli çalışmalar yürütüldüğüne bizzat şahidiyim. Sonuçlarını da göreceğiz in-
şallah…” saptamasında bulundu.

İSTİB Başkanı Kopuz konuşmasına şöyle devam etti, “Biliyorsunuz salgın yüzünden 
ekonomilerin kendi içlerine kapanacağı ve küreselleşmenin azalacağı iddia ediliyor. 
Ancak ben, bu durumun çeşitlenmeye yol açarak, küreselleşmeyi daha yaygınlaştıra-
bileceğini belirtmiştim.

Zira salgın, tedarikin tek bir ülkeden sağlanmasının yarattığı sorunları ortaya koydu. 
Nitekim uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s de salgınının, tedarik 
zincirini değiştirerek parçalı ve bölgesel odaklı hale getirebileceğini açıkladı.”

Kazananlar hiç hata yapmayanlar değil, asla vazgeçmeyenlerdir.

Kopuz, Türkiye ve dünyada yaşanan sürecin zorluklarına rağmen kararlılıkla çalış-
manın önemine değinerek sözlerini şöyle tamamladı, “Umut, uyanık insanların rüya-
sıdır…  Biz iş insanları, boş hayalin peşinde koşmayız. Sadece ve sadece azimle çalı-
şanların kazandığını biliriz.  Hata yapıp mevzi kaybetsek de uzun vadede kazanmanın 
yolunun umudunu kaybetmeden azimle çalışmak olduğunu biliriz.

Bu nedenle ikinci dalga da gelse, üçüncü dalga da gelse inançla çalışarak bu zor günleri 
aşacağımıza olan inancım tamdır. Kazananlar hiç hata yapmayanlar değil, asla vazgeç-
meyenlerdir.”

Toplantı sırasında söz alan İSTİB Meclis üyeleri, kendi sektörlerine ilişkin gelişmeleri 
aktararak, sorun ve çözüm önerilerini dile getirdi.
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KİMSE ENDİŞELENMESİN, BU DÖNEMİ EN AZ ZARARLA 
ATLATACAĞIZ

31 Ağustos 2020

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Tür-
kiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ikinci 
çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) rakam-
larını değerlendirirken, “Neredeyse tüm dünya-
da ticaretin durduğu ikinci çeyrekte gerçekleşen 
yüzde 9,9 küçülme kimseyi endişeye sevk etme-
sin. 2020 yılını birçok ülkeye göre daha iyi bir 
yerde kapatacağımıza ve bu küresel sorunu en az 
zararla atlatacağımıza inancım tam” dedi.

Türkiye’deki ilk Koronavirüs vakasının Mart 
ayında görüldüğünü anımsatan Başkan Ali Ko-
puz, “O tarihten itibaren alınan sağlık ve eko-
nomi alanındaki önlemler olmasaydı bugün hem 
ekonomik hem de sağlık anlamında çok farklı 
bir tablo konuşuyor olacaktık” şeklinde konuş-

tu. Başkan Kopuz, “Birinci çeyrek büyüme rakamları açıklandığında pandeminin asıl 
etkilerinin ikinci çeyrekte görülmeye başlanacağını, bu etkilerin üçüncü çeyreğe de 
sirayet edebileceğini unutmamamız gerektiğini, ancak buna rağmen önümüzdeki iki 
çeyreğin büyüme rakamlarının dünya ortalamasından çok daha iyi seviyelerde olaca-
ğını ifade etmiştim.

Nitekim ikinci çeyrekte beklentilerimiz doğrultusunda yüzde 9,9’luk bir küçülme ya-
şandı. Bu rakamı ilk çeyrek ile karşılaştırıp karamsar bir tablo çizmenin âlemi yok. 
Değerlendirme yaparken diğer ülkelerin pandemi dönemindeki büyüme rakamlarını 
da hesaba katarsak daha sağlıklı bir sonuç elde ederiz.

Örneğin ABD, tarihi bir dip noktaya ulaştı ve rekor küçüldü, Avrupa ekonomileri de 
ona keza… Ben daha önce söylediğimi yinelemek istiyorum. Devletimiz ve milletimi-
zin kararlı mücadelesiyle bu küresel sorunu en az zararla atlatacağız. Ağustos ayında 
sanayi üretimindeki artışın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi de üçüncü çeyreğin 
daha iyi sonuçlanacağının göstergesidir” şeklinde konuştu.
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TARIMSAL ÜRETİMİN ÖNEMİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

11 Eylül 2020

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Borsanın Eylül ayı Meclis toplantısın-
da yaptığı konuşmada, tarımsal üretimin öneminin her geçen gün arttığını belirterek, 
“Nüfus artışı, iklim değişikliği ve son olarak da salgın bize gösterdi ki tarım ve gıdanın 
önemi giderek artıyor. Hükümetimizin yıllardır uyguladığı tarımsal desteklerin ve ted-
birlerin sonucu bu zor günlerde daha iyi anlaşılıyor” dedi.

“Salgın döneminde tarımsal üretimin önemi daha net bir biçimde ortaya çıktı” diyen 
Ali Kopuz, “Türkiye’nin tarımsal üretimin artırmak için yıllardır uyguladığı politi-
kaların ne kadar gerekli olduğu anlaşıldı. Bundan sonra da tarımın stratejik önemini 
unutmadan bu politikaların sürdürüleceğine inanıyorum. Bu destekler sayesinde ikinci 
çeyrekte tarımsal üretimimiz yüzde 4 büyüdü. Az evvel sözünü ettiğim küçülmenin 
yüzde 9.9’la sınırlı kalmasında tarım sektörünün de payı vardır.

Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Tarım ve Or-
man Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye de ayrıca bir teşekkür etmek gerektiği kana-
atindeyim. Pandemi boyunca müstahsilin üretime sağlıklı şartlarda devam edebilmesi 
ve üretimin azalmaması için gerekli tüm tedbirler alındı ve ortaya bu olumlu sonuç 
çıktı” şeklinde konuştu.

Türkiye’de Koronavirüs’e karşı hem sağlık hem de ekonomi alanında çok ciddi ön-
lemler alındığını hatırlatan Başkan Ali Kopuz şöyle konuştu: “O dönem hızlı hareket 
edilmeseydi, bugün biz de diğer ülkelerin yaşadığı acı tabloyla karşı karşıya kalacak-
tık. Bu dönemde gelişmiş Avrupa ülkeleri başta olmak üzere sağlık sistemleri adeta 
felç oldu. Pandemi yüzünden neredeyse tüm dünyada ticaret durdu. ABD ve AB baş-
ta olmak üzere birçok gelişmiş ülkede ikinci çeyrekte rekor küçülmeler gerçekleşti. 
Türkiye ise bu zorlu dönemde yüzde 9,9 küçüldü. Birinci çeyrek büyüme rakamları 
açıklandığında, pandeminin asıl etkilerinin ikinci çeyrekte görülmeye başlanacağı-
nı belirtmiştim. Nitekim de öyle oldu. Pandeminin üçüncü çeyreğe de sınırlı da olsa 
olumsuz yansımaları olacaktır. Ancak şahsen pandeminin seyrine göre üçüncü çey-
rekten itibaren toparlanmaya başlayacağımıza inanıyorum. Nitekim Ağustos ayında 
sanayi üretimindeki artış beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Salgının ekonomik etkilerini azaltmak için devletimiz birçok fedakârlıkta bulundu ve 
bulunmaya da devam ediyor. Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında gelir seviyesi dü-
şük vatandaşları ve istihdamı desteklemeye yönelik çok sayıda program uygulamaya 
konuldu. 34 Milyar TL gibi önemli bir kaynak, farklı program başlıkları çerçevesinde 
milletimize karşılıksız aktarıldı. İşverenlere sigorta prim desteği veriliyor. Kısa Çalış-
ma Ödeneği süresi 31 Ekim’e kadar devam edecek. İşten çıkarma kısıtlaması ve nakdi 
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ücret desteği de 2 ay daha uzatıldı. İnşallah bu desteklerle birlikte 2020 yılını, birçok 
ülkeye göre daha iyi bir yerde kapatıp, bu küresel sıkıntıyı en az zararla atlatacağız.”

Son günlerde açıklanan ekonomik verileri de değerlendiren Başkan Kopuz, “Dış tica-
ret hacmimiz yüzde 8,52 artarak 31 milyar 239 milyon dolar olurken, ihracatın ithalatı 
karşılama oranı ise yüzde 66,4 olarak gerçekleşti. Ekonomik güven endeksi Temmuz 
ayında 82,2 iken, Ağustos ayında yüzde 4,4 oranında artarak 85,9’a yükseldi.

Özellikle reel kesim, hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerinde artışlar 
görüldü. Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Ağustos ayında yüzde 5,8 ora-
nında artarak 105,2, hizmet sektörü yüzde 5,7 oranında artarak 70,5, perakende ticaret 
sektörü yüzde 0,2 oranında artarak 94,9 oldu.

Salgın dolayısıyla beklenenin çok üstünde büyüyen sektörler de oldu. Örneğin Tür-
kiye’nin e-ticaret hacmi yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 
artarak 91 milyar 700 milyon lira oldu. Tüm bu veriler ışığında ekonomik anlamda 
önümüzün yavaş yavaş açıldığını görebiliyoruz.

Bizler de iş dünyası olarak, tüm kararlılığımızla en iyi bildiğimiz işi yapmaya, ülkemi-
ze ticaret yoluyla hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.
Türkiye’nin son dönemlerde gerçekleştirdiği enerji atılımı ile ilgili de konuşan İSTİB 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, “Biliyorsunuz uzun süredir bir “Doğu Akdeniz” 
meselemiz var. Türkiye’nin hakkı olduğu uluslararası sularda yaptığı sondaj çalışma-
larını engellemeye çalışıyorlar. Diyalog çağrılarımızı cevapsız bırakıyor ve sinmemizi 
bekliyorlar. Kısaca cevap veriyorum, çok beklerler… Türkiye artık eski Türkiye de-
ğil…

Geçen ay Karadeniz’de bulunan doğal gaz rezervi yeni bir dönemin habercisi. Türkiye 
sanayisi güçlü, savunma gücü yerli bir ülkedir. Yeni enerji kaynakları Türkiye’nin ar-
tan gücünü pekiştirecektir inşallah. Türkiye hakkını arayacak ve alacaktır. Bundan hiç 
kimsenin şüphesi olmasın” dedi.
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MİLLİ SERMAYEMİZİ ÇÖPE ATTIRMAYACAĞIZ

28 Eylül 2020

Savaş, salgın ve doğal afetler kadar yıkıcı bir 
etkiye sahip gıda israfı ile sosyal sorumluluk bi-
linciyle mücadele eden İSTİB, “Gıda İsrafını En-
gelleme Projesi” ile 2019 yılından bu yana gıdada 
israfı azaltan hatta sıfır atığı hedefleyen bir dizi 
etkin çalışma gerçekleştiriyor. Çalışma ile Türki-
ye’de 5 yılda israfın yüzde 50 azaltılması ve ilk 2 
yılda çöpten kurtarılan gıdalarla en az 2-3 milyar 
doların geri kazanılması hedefleniyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 
gıda israfı sorununa dikkat çekmek için 29 Eylül’ü 
“Küresel Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü” 
ilan etti. Bu yıl ilk kez kutlanacak olan Küresel 
Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü, sürdürü-
lebilir bir dünya ve herkese güvenli bir gıdanın 
geleceğini sağlamak için çağrı niteliği taşıyacak.

FAO’nun verilerine göre, bugün dünyada 1,5 mil-
yar ton gıda çöpe atılırken, her 100 kişiden 11’i 

açlıkla mücadele ediyor ve her gün 25 bin insan açlık sebebi ile ölüyor. BM’nin tah-
minlerine göre Covid-19 salgınının küresel gıda güvenliğine olumsuz etkileri ile bir-
likte salgının yol açtığı ekonomik gerileme dünya genelinde açlık çeken insan sayısını 
daha da artıracak. Bugün dünya genelinde meydana gelen gıda kaybının ve israfın 
yalnızca dörtte birini önleyebilirsek, bu miktar dünyada 830 milyon açlık çeken insa-
nın beslenmesine yetiyor. Gıda israfını engelleme konusunda yapılacak her çalışma 
kelebek etkisi ile dünyanın herhangi bir yerinde açlıktan ölmek üzere olan bir insanı 
yaşama döndürebilir!

Sürdürülebilirlik için hedef, “gıdanın çöp olmaması”

Üyelerinin yüzde 99’u gıda konusunda çalışan İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) da 
gıda kaybının ve israfının etkilerine, bu konu ile ilgili sorunlara çözüm geliştirme bi-
linciyle hareket eden önemli kuruluşlardan biri. Savaş, salgın ve doğal afetler kadar yı-
kıcı bir etkiye sahip gıda israfı ile sosyal sorumluluk bilinciyle mücadele eden İSTİB, 
“Gıda İsrafını Engelleme Projesi” ile 2019 yılından bu yana gıdada israfı azaltan hatta 
sıfır atığı hedefleyen bir dizi etkin çalışma gerçekleştiriyor. Her şeyden önce toplumsal 
bilinç oluşturmayı hedefliyor ve sürdürülebilirlik için gıdanın çöp olmamasını ve gıda 
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israfına son vermeyi istiyor. Nihai hedef ise, bu projenin sosyal sorumluluktan öteye 
geçerek bir sosyal girişimcilik projesine dönüşmesi…

İSTİB, ilk 5 yılda yüzde 50’ye yakın gıda kaybını önleyecek!

“Gıda İsrafını Engelleme Projesi” ile ilk 5 yılda yüzde 50’ye yakın gıda kaybını ön-
leyecek çalışmalar yapan İSTİB, birkaç yıl içinde gıda israfını en az 2-3 milyar do-
lar azaltmayı hedefliyor. Bir yandan da gıda bankacılığının yaygınlaşmasına öncülük 
ederek kurtarılmış gıdanın ihtiyaç sahiplerine direkt ulaşmasını sağlamayı amaçlıyor. 
“Gelecek nesillere daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre bırakabilmek için tüm 
imkanlarımızı ve enerjimizi harcayarak toplumun her kesimine ulaşmak bizler için 
bir görevden çok daha fazla şey ifade ediyor. Gıdada israfı engelleyeceğiz ve milli 
sermayemizi çöpten çıkaracağız” diyen İSTİB Başkanı Ali Kopuz, proje kapsamında 
yaptıkları çalışmaları şöyle anlatıyor: “Medya ve sosyal medyada kamu spotları ve ya-
yınlarla bilinçlendirme çalışmalarımız sürüyor. Lokanta, kafe, restoran, yemekhaneler 
ve oteller gibi toplu tüketim yerlerinde de gıda israfına yönelik bilinçlendirme çalışma-
ları yapmaya başlayacağız. Mahalli idarelerin ve vakıfların gıda bankası / aş evi kurma 
ve lokal olarak bağış yapılmasını kolaylaştırıcı mevzuat çalışmalarına destek vermek 
üzere çalışmalar yapıyoruz. Bir yandan da perakende sektörünün gıda ürünlerini iade 
etmesini ortadan kaldıracak eğitimler ve düzenlemelerin hazırlanması için çalışmalar 
yürütüyoruz. Yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği çerçevesinde, gıda işletmelerinin 
gıda israfını ortadan kaldırmak amaçlı mevzuata uyumunu sağlamak üzere eğitim se-
minerleri düzenliyoruz. Gıda atıklarının bir sistem üzerine kayıt edilerek ölçülmesi, 
istatistik çalışmalarının Çevre Bakanlığı tarafından yapılmasına öncülük etmek gibi 
farklı başlıklarda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Düzenlediğimiz “Gıda İsrafını Engelleme Proje Yarışması” ile de üniversite öğren-
cilerinin gıda israfının engellenmesine katkıda bulunacak projelerine toplam 65 bin 
TL ödül vereceğiz. Türkiye genelinden üniversitelilerin katıldığı yarışmaya, şimdiye 
kadar görmüş olduğu yoğun ilgi ile “Gıda İsrafına Dur” diyecek çok sayıda proje baş-
vurusu oldu.
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GIDA ENFLASYONU İLE MÜCADELEDE TEK BİR CEPHE 
YOK

2 Ekim 2020

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, gıda enflasyonu ile ilgili yaptığı açıklama-
da gıda enflasyonuyla mücadelenin birçok cephede yürütülmesi gerektiğini belirterek, 
Yeni Ekonomi Programı’nda gıda enflasyonuna yer verilmesinin iş dünyasını memnun 
ettiğini belirtti.

Pandemi öncesinde de gıda enflasyonunun Türkiye’nin önemli sorunlarından biri oldu-
ğunu vurgulayan Başkan Ali Kopuz, “Salgın sonrasında gelişmiş ülkelerde dahi yaşa-
nan üretim ve tedarik endişeleri tarım ve gıda sektörünün önemini herkese gösterdi. Biz 
bu konuda iyi bir sınav verdik. İlk günlerde yapılan birkaç panik alışverişi hariç, hiçbir 
şekilde tedarik sorunu yaşanmadı. Tarım alanında alınan önlemlerle üretim ve tedarik 
zincirinin kırılması önlendi. Bu yüzdendir ki ikinci çeyrekte diğer sektörler küçülürken, 
tarım sektörü yüzde 4 gibi önemli bir büyüme elde etti” dedi.

Yeni Ekonomi Programı’nda gıda enflasyonuna yer verilmesinin önemine dikkat çeken 
İSTİB Başkanı Ali Kopuz: “Gıda enflasyonu ile etkin bir biçimde mücadele etmek isti-
yorsak tüm cephelerde farklı yöntemler kullanmalıyız. Hükümetimiz de Yeni Ekonomi 
Programı’nda bu mücadelenin farklı cephelerine yer vermiş durumda. Yeni Ekonomi 
Programı’nda daha evvel çalışmaları başlatılan birçok projenin önümüzdeki dönemde 
de sürdürülecek olması memnuniyet vericidir.

Önümüzdeki dönemde büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı sektörlerinde üretim verimliliği-
nin artırılması çalışmaları yapılacak. Sebze ve meyvede dönemsel fiyat dalgalanmaları 
önlemek adına sera yatırımları için teşvik verilecek. Uzun bir süredir takipçisi oldu-
ğumuz ve iş dünyası tarafından da beklenen hal yasası ve perakende yasası ile ilgili 
çalışmalar hız kazanacak. Mevzuat düzenlemeleri ile kooperatifçiliğin önü daha da açı-
lacak. Üretici birliklerinin yaygınlaşması sağlanacak. Yine daha önce başlatılan tarımda 
sözleşmeli üretim modelinin daha geniş kitlelerce benimsenmesi sağlanacak. Atıl tarım 
arazileri üretime kazandırılmaya devam edilecek. Ancak belki de bunlardan en önemlisi 
küçükbaş hayvan üretiminin artmasına yönelik faaliyetler desteklenecek.

Uzun zamandır geri planda kalan küçükbaş hayvan yetiştiriciliği son dönemde yapı-
lan çalışmalar ile yeniden canlanmış ve 55 milyon küçükbaş hayvan sayısının üstüne 
çıkılmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuda koyduğu 
“kişi başına en az bir küçükbaş hayvan” yetiştirilmesi hedefi doğrultusunda ilerleyen 
çalışmalar sonucunda inanıyorum ki Türkiye yeniden küçükbaş hayvancılığının konu-
şulduğu ve yapıldığı bir ülke haline gelecek” dedi. 



Alınacak bu önlemlerin enflasyonun yükselmesinde özellikle dönemsel olarak etkide 
bulunan gıda enflasyonunu frenlemeye yardımcı olacağını belirten Başkan Ali Kopuz, 
“Zor zamanlar geçiriyoruz. İş dünyası olarak, hükümetimizin bu zor zamanları en az 
hasarla atlatmak amacıyla yaptığı çalışmaları doğru buluyor ve destekliyoruz” dedi.



GIDA SEKTÖRÜNDE PANDEMİ 
ÖNCESİ ve SONRASINDA 

EKONOMİK VERİLER
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İÇ TÜKETİM

Ülkemizde pandemi sürecini takiben alınan tedbirler ve özellikle sokağa çıkma kısıtla-
malarını takip eden süreçte, yaşanan panik dalgası, gıda ürünleri talebini arttırdı. 

Ne var ki, Nisan – Mayıs aylarında yaşanacak olan Ramazan süreci dolayısı ile Türk 
gıda sektörünün hazırlıklı olması, bu dönemde artan talebin rahatça karşılanabilmesine 
olanak verdi.

TÜİK verilerine göre tüm ürünler nezdinde değerlendirildiğinde, genel perakende satış 
hacim endeksi Pandemi sürecinin başlangıcına denk gelen 2020 yılının Mart, Nisan, 
Mayıs ve Haziran aylarında ciddi bir düşüş yaşarken gıda, içecek ve tütün ürünlerinde 
böyle düşüşün olmadığı görülmektedir. 
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ÜRETİM

TÜİK verilerine göre, 2020 yılı için gerçekleştirilen 2. üretim tahminlerine göre Bitki-
sel üretimin bir önceki yıla göre artacağı öngörüldü. 

Üretim miktarları, 2020 yılının ikinci tahmininde bir önceki yıla göre tahıllar ve di-
ğer bitkisel ürünlerde %7,3, sebzelerde %1,6, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 
%7,3 oranında artış gösterdi. 

Üretim miktarlarının 2020 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 
68,5 milyon ton, sebzelerde 31,6 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 
23,9 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.
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İHRACAT

TÜİK, ihracat miktar endeksine göre; gıda, içecek, tütün, canlı hayvanlar ve gıda mad-
deleri kalemleri ihracat miktarlarında Pandemi etkisi ile 2020 yılının Nisan ve Mayıs 
aylarında düşüşler yaşanmıştır.  

Haziran ayında güçlü bir toparlanma yaşandığı, Haziran ayı gibi olmasa da Temmuz 
ve Ağustos aylarında da bu ihracat miktarlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre 
artış olduğu görülmektedir. 
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İTHALAT

TÜİK, ithalat miktar endeksine göre; gıda, içecek, tütün, can-
lı hayvanlar ve gıda maddeleri kalemleri ithalat miktarlarında, pandemi etki-
si ile 2020 yılının Mart, Nisan, Mayıs, Temmuz ve Ağustos aylarında düşüş-
ler yaşanmıştır. Yalnızca Haziran ayında ithalatta bir artış olduğu görülmektedir. 

Birçok ülkenin kendine yetebilmek için sınır kapılarını kapatmaları ve ithalata kota 
koymalarının etkisi ile gıda ürünlerinde ithalatın oldukça azaldığı gözlemlenmektedir. 






