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Ekonomik Durum ve Tespit Anketi (Nisan 2021)
2020 yılının hemen başlarında Çin’in Vuhan kentindeki bir canlı hayvan pazarından çıktığı iddia edilen 
koronavirüs kısa sürede bütün dünyaya yayılmış ve pandemi ilan edilmişti. Ülkemizde ilk vakanın tespiti 
edildiği 11 Mart 2020 tarihinden itibaren de bir dizi önlemler uygulandı/ uygulanmaktadır.

- Maske kullanma zorunluluğu ve sosyal mesafe uygulaması
- Kapalı alanlarda sınırlı sayıda insan bulunması
- Birçok iş koluna dair işletmelerin kapalı tutulması
- Fuar, sergi, panayır, pazar yeri gibi organizasyonların iptal edilmesi
- Kongre, genel kurul, toplantı, seminer, panel vb. etkinliklerin iptal edilmesi
- Sokağa çıkma kısıtlaması
- Şehirlerarası seyahat kısıtlaması
- Karantina ve izolasyon uygulamaları

Bu önlemlerden ilk akla gelenlerdir.

Pandemi döneminin üyelerimiz üzerindeki etkileri ölçebilmek, ortaya çıkan sorunları tespit edebilmek, 
bu kriz ortamında beliren fırsatları tespit edebilmek, üyelerimizin görüş ve önerilerini alabilmek adına 
toplam 6 başlıktan oluşan “ Ekonomik Durum ve Tespit Anketi” uygulanmıştır. Anket Nisan 2021 ayı 
içerisinde borsamız çalışma alanı içindeki ilçelerdeki üyelerimize “yüz yüze” tekniğiyle uygulanmıştır.

Aşağıda anket sorularına verilen cevaplara göre yüzde dağılımları gösterilmektedir.

1. Pandemi sürecinde yaşadığınız/ karşılaştığınız en önemli sorun nedir?

i. Finansmana Erişim
ii. Mal/hizmet Tedariki
iii. Doğru Bilgiye Erişim
iv. Diğer

Ankete katılanların % 62,’si “Finansmana Erişim” noktasında sorun yaşamaktadır. Bunda kredi faizleri-
nin yüksek olması, alım satımlarda kâr marjının düşük olması ve riskin yüksek olması, seyahat engelleri 
gibi normal yaşamın dışındaki önlemler etkili olmuştur.

Ankete katılanların %12’si Mal ve Hizmet Tedarikinde sorun yaşadığını belirtmiştir. %6’sı Doğru Bilgiye 
Erişim sonunu yaşadığını belirtirken %20’si bunların dışında sorunlar yaşadığını belirtilmiştir.
%20’lik “Diğer” seçeneğini işaretleyenlerin tüm bu sorunları bir arada yaşadıkları anlaşılmıştır.

2. Firma olarak pandemiye hazır mıydınız?

i. Evet
ii. Hayır
iii. Kısmen
iv. Diğer 

Üyelerimizin %72’si firma olarak pandemiye hazır olmadıklarını işaretlemiştir. %11’i “Evet” derken 
%16’sı “Kısmen” hazır olduklarını işaretlemiştir. İşletmeler gelecek projeksiyonu yaparken elbette bir 
takım mücbir sebepleri de göz önünde tutarlar/ tutmalıdırlar. Üyelerimizin büyük çoğunluğu fındık 
ticareti yapmakta olup özellikle zirai don, sel, yangın, hırsızlık gibi faktörler göz önünde bulundurulur. 

Ancak tüm dünyayı ve tüm pazarları etkileyecek çapta bir pandeminin bu kadar ani bir şekilde ortaya 
çıkması mümkün bir ön görü değildir. Ankete katılanlar, normalleşmenin bu anormal durum üzerinden 
olmaması gerektiği temennisini ifade etmiştir.

3. Pandemiden önceki durumunuz ile şu andaki durumunuzu kıyasladığınızda durumu nasıl
değerlendiriyorsunuz?

i. Daha İyi
ii. Daha Kötü
iii. Stabil
iv. Diğer

Ankete katılanların %70’i pandemi başlamadan önceki durumuna göre şimdiki durumunun daha kötü 
olduğunu belirtmiştir. “Daha iyi” diyenlerin oranı %2 olarak tespit edilmişken %25’i durumunu “Stabil” 
olarak tutabilmiştir. %70’lik büyük bir kesimin kötüye gidişatının süreklilik arz etmemesi ve tersine
çevrilmesi tüm dünyanın mümkün olduğunca hızlı normalleşmesiyle mümkün görülmektedir.
Normalleşme için en etkili yöntem de yaygın aşılama olarak görülmektedir.

4. Pandemi sürecinde mali kaynaklarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?

i. Tasarruf Enstrümanlarında (banka, döviz, değerli maden vs.)
ii. Sabit Yatırım
iii. Gayrimenkul Alımı
iv. Diğer 

Ankete katılanların %31’i mali kaynaklarını “Sabit Yatırım” olarak değerlendirirken %24’ü banka, döviz 
ve faiz gibi tasarruf enstrümanlarında değerlendirmiştir.%6’sı gayrimenkul alırken %38’ i bunların 
dışında değerlendirmiştir. ”Diğer” olarak işaretlenenlerin tüm bu enstrümanların bir arada değerlendi-
rildiği anlamına gelmektedir. Sabit Yatırım olarak değerlendiren üyelerimizin, bu durağanlığı fırsat
bilerek mevcut durumlarını iyileştirmeye yönelik depo, işyeri alım, tamir ve tadilat gibi işlere ağırlık 
verdikleri makine teçhizat alımı ya da ağırlıklı teknolojik yatırım söz konusu değildir.

5. Pandemi sürecinde öne çıkan ve yatırım yapılabilecek sektörler nelerdir?

Ankete katılanların %58’i pandemiden sonra tasarruf etmeye devam edeceğini belirtirken, pandemi 
döneminde %31 olan sabit yatırım oranı pandemiden sonra %11 olarak tercih edilecektir. Pandemi 
döneminden sonra sabit yatırım oranında %20 gibi ciddi bir düşüş söz konusu olacaktır.

%7’si gayrimenkul alımına ağırlık vereceğini ifade etmiştir. %24 gibi ciddi bir oran “Diğer” şeklinde 
görüş bildirmiştir. Makroekonomik anlamda büyüme ve kalkınma sabit yatırımlara dayalı istihdam
artışıyla mümkün ve kalıcıdır. Sabit yatırımların devamlılığı mal ve hizmet üretiminin de devamlılığı
anlamına gelmektedir. Bunun yanında kalite ve verimlilik de sabit yatırımlarla ilişkili bir durumdur.
Bu anlamda pandemi sonrası için sabit yatırımda bulunacak olanların oranının %11 olarak öngörülmesi 
ve %58 oranında tasarruf öngörülmesi yapısal önlemler alınmasını gerektirecek bir veri olabilir.
Tasarruf enstrümanları olarak faiz, döviz hareketleri rant gelirleri öngörülmektedir.

ANKET DIŞI GÖRÜŞLER

Bu bölüm; üyelerimizin borsamız yetkililerine ve kamuoyuna yaptıkları
değerlendirmelerden oluşmaktadır.

- Sektördeki eksik rekabet şartlarının hâkim olduğu ifade edilmiştir. Yabancı sermayeli yatırımcıların 
güçlü finansal yapılarıyla, yerli sermayece rekabet edilememesi en önemli sorun olarak ifade edilmek-
tedir. Fındık ticaretinin %70 gibi büyük oranda bu, güçlü yabancı sermayeli şirketlerce yapılmakta 
olduğu ve bu alanda rekabet ortamını, yerli sanayiciyi koruyacak bir denetim mekanizması
olmadığı ifade edilmiştir.

- Yabancı sermayeli şirketlerin Avrupa bankalarından düşük faizle döviz cinsi kredi kullanabilir olmaları 
ve yerli firmaların finansmana erişim noktasında bu avantaja sahip olmaması rekabeti bozan bir diğer 
uygulama olarak ifade edilmektedir. Yerli şirketlerin döviz cinsinden kredi maliyetlilerinin yabancı
sermeyeli şirketlerden daha yüksek olmasından dolayı finansman ayağında da ayrıca ve ciddi bir sorun 
olduğuna dikkat çekilmektedir.

- Kabuklu fındık sektörüne de giren ve icabından direkt üreticiden alım yapma imkânı bulunan yabancı 
sermayeli şirketlerin yerli tacirlerin yaşam alanlarını daraltmakta ve kâr marjlarını düşürmekte olduğu 
ifade edilmektedir. Yabancı sermayeli şirketlerin kabuklu fındık sektöründe faaliyet göstermesine izin
verilmemesi, faaliyet izinlerinin nihai ürün imal edecek tesislerin kurulmasıyla sınırlı tutulması talep 
edilmektedir.

- Türkiye’ den en çok fındık ihracatı yapan şirketin yabancı sermayeli şirket olduğu ve Avrupa’da en çok 
fındık ithal eden şirketin de yine aynı şirket olduğu ifade edilerek alıcının da satıcının da aynı aktör 
olmasının sektörde tekele yol açtığı ve bu durumun giderek kurumsallaştığı savunulmuştur.

- Aksak rekabetten dolayı yerli şirketlerin borç stoklarının arttığı ve her geçen zamanda pastadan aldık-
ları payın küçüldüğü ifade edilmiştir. Başta kredi faizleri olmak üzere birçok faktörün maliyetlerini yük-
selttiği belirtilmiştir.

- Kâr maksimizasyonu odaklı işletmecilik realitesinin artık işlemediği tüm değerlendirmelerin ciro üze-
rinden yapılır hâle geldiği savunulmuştur. Ciro artırıp buna dayanarak kredi kullanılması gibi bir işleyişin 
olduğu ve bu işleyiş içinde kârlılık analizi yapılmadığı ifade edilerek orta vadede bu durumun kredilerin 
ödenememesi noktasına geleceği ifade edilmektedir. Ödenmeyen kredilerin özellikle kamu bankaları 
için açık pozisyon yaratacağı ve bunun mali kriz anlamına geleceğine dikkat çekilmiştir.

- Sektör temsilcilerinin ilgili oldukları sektörlere dair değil de başta üretim ve üretici gibi kendilerinin 
dışındaki alanlara yoğunlaşıp, bu hususta fikir beyan etmesinin sektöre dair çözüm üretilememesi 
sonucu doğurduğu ifade edilmiştir.

- Devletin regülatör vazifesiyle sektörde yer almasının piyasa fiyatı üzerinde yapıcı bir etkisi olduğu 
ifade edilmektedir. Devletin piyasada alıcı olarak kalma süresine bir sınırlama konulmaması ve tüm 
sezon boyunca sektörde yer alması gerektiği savunulmaktadır. Devletin sektörde bir stratejiyle ve siste-
matik olarak yer alması gerektiği, günün değişen şartlarına göre spontane pozisyon alıp, arayış
içinde bir hâl sergilemesi gerektiği ifade edilmiştir.

- Fındık sektörünün tam anlamıyla serbest piyasaya bırakılmayacağı, bunun sebebininse oldukça büyük 
bir coğrafyada fındık üretimi yapılması ve fındık üreticisin dağınık, örgütsüz olması gösterilmiştir. 
Ruhuna uygun kooperatifçiliğin üreticileri piyasada güçlendireceği ifade edilmiştir.

- Rekolte üzerinden yürütülen algı operasyonlarının kafa karışıklığından başka bir işe yaramadığına da 
değinilmiş olup bu türden spekülatif hususlara dair devletin ciddi yaptırımlarla piyasada olması öneril-
mektedir. Spekülatif argümanlarla değil rakamlara dayalı, kaynağı güvenilir verilerle analiz yapılması ve 
geleceğe dair tahminlerde bulunulması gerektiği ifade edilmiştir.

- Fındık üretimi konusunda Türkiye’ye yeni rakiplerin ortaya çıktığı, özellikle Gürcistan ve Azerbaycan’ın 
Türkiye için ciddi birer rakip hâline geleceği ifade edilmiş ve Türkiye’deki verim düşüklüğünün kaliteyi de 
etkilediği ve orta vadede bu durumun pazar kaybı yaratacağı ifade edilmiştir.

- Fındıkta bir depo ve depolama sorunu olduğuna vurgu yapılmıştır. Isı, ışık ve nemin bilimsel esaslarla 
kontrol edildiği, dünyadaki örnekleri de incelenerek esaslı depolara ihtiyaç duyulduğu ifade edilmekte-
dir.

- Lisanslı Depoculuk konusunda piyasa dokusuna ve gerçeklerine uygun, sürekliliği olacak ve ürünü her 
aşamada ve herkes için kıymetlendirecek, ortak akla dayalı projeler üretilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

- Kümelenme, Ar-Ge ve Ür-Ge odaklı üretim ile birlikte iş yapabilme/ortaklık kültürünün de artık ciddi-
yetle ve sektörün içinde, uygulamada ele alınması gerektiği ifade edilmiştir.

- Endüstriyel üretim konusunda bilinç ve farkındalık oluşması gerektiği, endüstriyel üretimin kalite 
verimi artırırken maliyetleri de düşüreceği ifade edilmiştir. 

6. Pandemi süreci ardından mali kaynaklarınızı nasıl değerlendirmek niyetindesiniz?

i. Sabit yatırım yapmak
ii. Tasarrufa devam etmek
iii. Gayrimenkule yatırım yapma
iv. Diğer 

- Gıda
- İnşaat
- Medical
- Hayvancılık
- Bilim ve teknoloji
- Döviz ve emtia piyasası

- Tarım
- Dijital sektörü
- İnternet bilişim
- Turizm-kış turizmi
- E-ticaret
- Mikrobiyoloji ve moleküler
biyoloji alanları için bitkisel üretim

- Endüstriyel tarım
- Kimyevi gübre
- Harfiyat
- Eczacılık
- Prefabrik yapı işi
- Kripto para sektörü


