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31 ArAlık 2019 
Çinli yetkililer, şüpheli 

hastalığı DSÖ’ye bildirdi.

7 OcAk 2020
Çinli uzmanlar, salgının yeni 

bir koronavirüs olduğunu 
belirledi.

9 OcAk 2020
Çin’de salgından kaynaklı 

ilk ölüm bildirildi.

10 OcAk 2020
Türkiye, Koronavirüs 

Bilimsel Danışma Kurulu’nu 
kurdu.

13 OcAk 2020
Çin’den sonraki ilk vaka 

Tayland’da görüldü.

21 OcAk 2020
DSÖ, salgının insandan 

insana bulaştığını 
doğruladı.

30 OcAk 2020
DSÖ, salgını “uluslararası 

önemi haiz bir halk sağlığı 
acil durumu” ilan etti.

3 Şubat 2020
Türkiye, Çin’den yapılan 
tüm uçuşları durdurdu.

4 Şubat 2020
Şangay endeksinde 

şirketlerin piyasa değeri 
400 milyar dolara yakın 

düştü.

5 Şubat 2020
Bill ve Melinda Gates Vakfı, 
100 milyon dolarlık yardım 

paketini açıkladı.

7 Şubat 2020
DSÖ, “Kişisel koruyucu 

ekipman piyasasında talep, 
normalden 100 kat fazla” 

dedi.

24 Şubat 2020
Destek paketlerinin 

ilki Avrupa Komisyonu 
tarafından açıklandı: 232 

milyon Euro.

28 Şubat 2020
S&P 500, 2008 krizinden 

bu yana en yüksek küresel 
düşüşünü yaşadı: 500 

milyon dolar.

Tarih Şeridinde Bir Kayıp yıl
pandeMinin 2020’Si

31 Aralık 2019 tarihinde Çinli yetkililer, Dünya 
Sağlık Örgütü’nü (DSÖ) Hubei eyaletine bağlı 
Wuhan kentinde bilinmeyen nedenlerden ötü-
rü ortaya çıkan ve artmaya başlayan “zatürre” 
vakaları konusunda uyardı. 20 Ocak’ta Güney 
Kore, 24 Ocak’ta Japonya ve Amerika’ya ula-
şan gizemli hastalık, mart ayında 140’tan faz-
la ülkeyi ele geçirdi. Ve DSÖ, 11 Mart tarihinde 
“Çin salgını”nı pandemi ilan etti. 

Bu tarih, aynı zamanda COVID-19’u bir 
sağlık krizi olmaktan çıkarıp, dünyada tüm 
alanlardaki değişimin katalizörü haline getir-
di. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel 
Sekreteri Guy Ryder dünyanın bir seneden 
fazladır boğuştuğu bu durumu şöyle tanımlı-
yor: “Bu, sadece küresel bir sağlık krizi değil, 
aynı zamanda insanlar üzerinde büyük bir et-
kiye sahip olan büyük bir iş gücü piyasası ve 
ekonomi krizidir.”

Binlerce insan hayatını kaybetti. Milyon-
larca kişi işsiz kaldı ve sayısız işletme kış uy-
kusuna girdi hatta bunların bir kısmı 2021’e 
geçiş yapamadı. Mart ayında kapanan sınır-
larla beraber tedarik zinciri yeni bir güncelle-
menin startını vermesi gerektiğini fark etti.

Hisse senedi piyasaları rekor seviyelere 
ulaştı; volatilite küresel mali krizin zirvesini 
aşarak tarihi düşüşler kaydetti. Faiz oranları 
düşürüldü, trilyonlarca dolar merkez bankası-
nın bilançolarına yüklendi. Hükümetler benze-
ri görülmemiş bir oranda nakit pompalayarak 
borç ve açıkların artmasına neden oldu. 

Koronavirüs, dünya nüfusunun yarısın-
dan fazlasını evlerde kalmaya zorlayarak, 
küresel işletmeleri, ticareti ve seyahati fiilen 
ortadan kaldırdığından 2020 yılı, dünya eko-
nomisi için II. Dünya Savaşı’ndan bu yana en 
kötü durgunluğun yaşanmasına sebep oldu. 
İlk zamanlarda beklenen hızlı iyileşme umut-
ları, geç gelen aşı çalışmaları ve ölen 2 mil-

yondan fazla insanla beraber yıkıldı ve umut-
lar 2021’e taşındı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2021’de 
yüzde 5,2’lik bir büyümeden önce küresel 
ekonominin yüzde 4,4’lük bir küçülme yaşa-
yacağını belirtiyor. Ancak genel kanılardan bir 
tanesi, 2021’in de 2020’nin yaşattığı kaybın 
büyüklüğünden dolayı olumsuz geçeceği yö-
nünde. 

2020’nin başlarından bu yana CO-
VID-19’un etkilerine yönelik pek çok karşılaş-
tırma yapıldı; bir kısmı 2007-8 krizi, bir kısmı 
II. Dünya Savaşı ve tarih kitaplarından bildiği-
miz krizlerle yarıştırdı ancak şu bir gerçek ki, 
bu salgın, yarattığı tüm dramatik sahnelere 
rağmen, kendinden önceki krizlerden daha 
fazla etki yarattı. Kalkınmadan sosyal yaşa-
ma hayatın tüm alanlarında geriye dönülmesi 
zor bir dönüşümün öncüsü oldu. 

Günümüz teknolojilerinin birkaç sene 
sonra yaşaması beklenen patlama, 2020 yı-
lında gerçekleşti ve dijitalizasyon, krizin en 
önemli silahı haline geldi. Ticaretin yanı sıra 
eğitimin, kültür-sanatın, sosyal yaşamın içine 
düştüğü izolasyon, teknolojinin ve sanal ger-
çekliğin gücü ile önemli bir ölçüde aşıldı. Tam 
da bu durum, pandemi krizini bilindik tüm 
krizlerden ayıran bir özellik ortaya koyuyor: 
Hibrit yaşam, hibrit ekonomi. Dünya ve karar 
alıcılar, bu yeni fenomen sayesinde artık ha-
yatın yeni bir düzene uyanması gerektiğini ve 
bundan sonra oluşabilecek bu büyüklükteki 
krizlere hazırlıklı olması gerektiğini biliyor.

Modern dünyanın bu zorlu sınavına; dün-
ya, Türkiye ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 
yaklaşımları ve ortaya koydukları mücadele 
üzerinden özet bir bakış sunduk. TİM oku-
yucularına özel olarak hazırladığımız bu ek, 
2020’nin yaşattığı ve hâlâ devam eden sorun-
salları, gelişmeleri ve değişimleri yansıtıyor.

COVID-19 / ALMANAK

Yüzyılda bir denk gelinecek bir olay olarak nitelendirilen pandemi krizi, 
çok kısa bir süre içinde sağlık safhasını aşarak, ekonomik, sosyolojik, 

kültürel, eğitsel serpintilere dönüştü ve hem dünyayı hem de hayatın tüm 
segmentlerini zorunlu bir değişimin eşiğine getirdi.
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yOKSUllUK daha da derinleŞTi
Geride bıraktığımız son 12 ay, en fazla yok-
sullara ve savunmasız koşullarda yaşayanla-
ra zarar verdi ve hâlâ milyonlarca insanı zor 
koşullarda yaşamaya mecbur bırakıyor. 2020, 
günde 1,9 dolardan daha az bir ücretle yaşa-
yan insan sayısını azaltmak adına on yıllardır 
süren istikrarlı ilerlemenin sekteye uğraması-
na neden oldu. 

Bilindiği üzere “yoksulluğun ortadan kal-
dırılması”, 17 BM Sürdürülebilir Kalkınma He-
defleri’nin ilk maddesini oluşturuyor. Ancak 
COVID-19 salgını, 2030 yılına kadar iyileştiril-
mesi planlanan bu başlığın gerilemesine se-
bep oldu. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 
kayıt dışı çalışan yaklaşık 2 milyar insanın ya-
şadığı işsizliğin, yoksulluk uçurumunu daha 
da derinleştirdiğini söylüyor.

World Bank Group tarafından yapılan son 
analiz ise, COVID-19’un geçtiğimiz sene, dün-
ya genelinde 88 milyon insanı aşırı yoksullu-
ğa ittiği konusunda uyarıyor. Grup, en kötü 
senaryoda ise bu rakamın 115 milyona kadar 
çıkabileceğine dikkat çekiyor. Dünya Banka-
sı Grubu, bu rakamın ortaya çıkmasında en 

büyük yükü Sahra Altı Afrika ülkelerinin taşı-
yacağını, hemen arkasında ise Güney Asya 
ülkelerinin bulunduğunu kaydediyor. 

Grup, “Yoksulluk ve Refah Paylaşımı” 
isimli raporunda, fakirliğin yükselmesinde 
özellikle gayri resmi hizmetler, inşaat, üretim 
gibi alanlarda çalışanların işlerini kaybetmele-
rinin büyük rol oynadığını belirtiyor. Raporda 
ayrıca, kilitlenmeler, hareket kısıtlılıkları gibi 
etkenlerin yanında silahlı mücadeleler ve ik-
lim krizinin de bu süreci tetikleyeceğine vurgu 
yapılıyor.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom 
Ghebreyesus da 5 Aralık 2020 tarihinde video 
konferans yoluyla gerçekleştirilen Cenev-
re’deki basın toplantısında, salgının yarattığı 
yoksulluk ve açlık krizine dikkat çekti: “Yoksul-
luk ve açlığın aşısı olmadığı için pandemiden 
sonra daha zorlu sorunlar bizi bekliyor.”

BM de DSÖ ile benzer bir açıklama yapa-
rak, 25 yıldır bir düşüş kaydeden yoksulluğun 
pandemi ile beraber 115 milyonu aşacağını 
ve bu durumun sadece yoksul ülke ve insan-
ların sorunu olmadığını söylüyor. 
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1 OcAk 2020
2020 reKOr 
haBerleriyle BaŞladı
TİM, 2020 senesine yüzde 2 artışla 180 mil-
yar 468 milyon dolar ihracat rekoru ile başlan-
gıç yaptı. 

9 OcAk 2020
TiM yıllıK üyeliK 
aidaTını Kaldırdı
TİM, 9 Ocak’ta yaptığı açıklama ile ihracatçı-
lardan toplanan yıllık 20 milyon liralık kayna-
ğın üyelere bırakıldığı açıklandı. 

12 OcAk 2020
ilK yUrT dıŞı 
TeMSilciliK OfiSi aÇıldı
Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ile iş birliği 
yapılarak ilk yurt dışı tekmsilcilik ofisi Lefko-
şa’da hizmete açıldı.  

3 Şubat 2020
en yüKSeK OcaK ayı 
ihracaTı yapıldı 
2020 yılının ilk ayında, ocak ihracatı yüzde 6,1 
artışla 14 milyar 765 milyon dolar olarak re-
kor tazeledi. Bu, Cumhuriyet tarihinin en yük-
sek ocak ayı ihracat değeri oldu.

14 Şubat 2020
TiM’den Çin’e TıBBi yardıM 
Salgının çıkış noktası olan Çin’e 14 Şubat 
tarihinde ilk tıbbi yardım des-
teğini veren TİM, 200 bin 
koruyucu maske ve 
içerisinde koruyucu 
gözlük, dezenfektan, 
eldivenin bulunduğu 
çok sayıda tıbbi mal-
zemeyi dünya tedarik 
devine ulaştırdı.

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE COVID-19

Pandeminin yoksulluk 
sınırına ittiği insan sayısı

88 
MİLYON

Kıbrıs Türk Sanayi Odası 
(KTSO) ile iş birliği 
yapılarak ilk yurt dışı 
tekmsilcilik ofisi Lefkoşa’da 
hizmete açıldı.  



1 Mart 2020
BM, 15 milyon dolarlık acil 
müdahale fonunu devreye 

aldı.

3 Mart 2020
Dünya Bankası, 12 milyar 
dolarlık acil destek paketi 

taahhüt etti.

4 Mart 2020
BM Eğitim, Bilim ve 

Kültür Örgütü 2,9 milyar 
öğrencinin eğitiminin 

kesintiye uğradığını söyledi.

7 Mart 2020
COVID-19 vakalarının sayısı 

100 bini geçti.

9 Mart 2020
Wall Street, piyasalardaki 

%7’lik sert düşüş nedeniyle 
alım-satım işlemlerini 15 

dakikalığına durdurdu.

9 Mart 2020
Ham petrol fiyatları 1991 

Körfez Savaşı’ndan bu yana 
en büyük günlük düşüşü 

yaşadı: %25.

10 Mart 2020
Türkiye’de ilk vaka 

doğrulandı.

10 Mart 2020
İtalya tamamıyla kapandı.

11 Mart 2020
DSÖ, salgını pandemi 

ilan etti.

20 Mart 2020
DSÖ, WhatsApp ve 

Facebook’tan mesajlaşma 
hizmeti başlattı.

21 Mart 2020
Ekvator’un sağlık ve 

çalışma bakanları, ülkedeki 
vaka sayılarının 500’ü 

geçmesi üzerine istifa etti. 

23 Mart 2020
Türkiye’de uzaktan 

eğitimler EBA üzerinden 
başladı.

24 Mart 2020
Tokyo Olimpiyatları 

2021’e ertelendi.

25 Mart 2020
Amerikan tarihinin en 
büyük kurtarma paketi 

onaylandı: 2 trilyon dolar.

SaĞlıK SeKTÖrünün diJiTaliZaSyOnU
Dünyanın dört bir yanındaki hastaneler ve 
sağlık sistemi çalışanları, COVID-19 salgını 
esnasında halkı desteklemek için kahraman-
lar olarak öne çıktı. İtalya, İspanya gibi birçok 
Avrupa ülkesinin ve ABD gibi dev ekonomilerin 
büyük bir yıkım yaşadığı salgında Türkiye, Gü-
ney Kore gibi ülkeler başarı örneği oluştursa da 
gerçek şu ki, dünyanın tüm ülkeleri salgının ya-
rattığı sağlık temelli ekonominin altında kaldı. 

Bu dönemde sağlık hizmetlerinde de kri-
zin fiziki yükünü azaltabilmek ve daha fazla 
insana hızlı ulaşabilmek adına teknolojik ham-
leler devreye alındı. İnternet ve aplikasyonlar 
üzerinden destek sağlandı. Robot hemşireler 
göreve çağrıldı hatta drone’lardan oluşan dev-

riyeler tıbbi ilaç dağıtımı gerçekleştirdi. Daha 
hızlı hizmet için mobil hastaneler kuruldu. Tele 
sağlık hizmetleri küreselde 50 ila 175 kat artış 
gösterdi.

Dijital araçlar ve operasyonel çözüm-
ler arasında bir köprü kuran pandeminin hız 
kazandırdığı dijital sağlık sektörünün 2021 
yılında yüzde 37,1 büyümesi ve 2027 yılına 
gelindiğinde 508,8 milyar dolarlık bir hacim ka-
zanması bekleniyor. 

COVID-19’a karşı mevcut tek savunmanın 
kişisel hijyenle beraber fiziksel mesafe olma-
sıyla, dijital teknolojiler bu ve bundan sonraki 
dönemde daha fazla ön planda olacak. Globe 
Newswire’ın ortaya koyduğu rakamlar, hasta-
ne aramalarının yüzde 60 azaldığını, çevrim içi 
konsültasyonların yüzde 350, çevrim içi ecza-
ne satışlarının ise yüzde 600 arttığını gösteri-
yor. Diğer yandan sağlık altyapısı bakımından 
zayıf durumda olan ülkelere de uzaktan sağlık 
yöntemi ile destek verilebileceğinin altı çizili-
yor. Bir diğer önemli nokta ise dijital sağlığın 
kurum ve hükümetler nezdinde daha az mali 
yük oluşturacağı gerçeği.

COVID-19 / ALMANAK

20 Şubat 2020
prOJe ve diJiTal 
dÖnüŞüM OfiSi aÇıldı 
TİM, COVID-19 ile ilgili gelişmeleri takip eder-
ken, “Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye” hedefi 
için projelerini de hayata geçirmekten geri 
kalmadı. Bu kapsamda Proje ve Dijital Dönü-
şüm Ofisi’ni açan TİM, ihracatçılara TİMMobil 
ve AloTİM uygulamaları ile 7/24 sorun çöze-
cek, ihracat hacminin artması için destek ve-
recek uygulamaları devreye aldı.

3 Mart 2020
ŞUBaTTa da aylıK 
ihracaT reKOrU Kırıldı
Dünya ticareti daralırken, Türkiye, ocaktan son-
ra şubatta da sınırları zorluyordu. Türkiye’nin 
ihracatı 2020 yılı şubat ayında yüzde 2,3 artışla 
14,7 milyar dolar oldu ve Cumhuriyet tarihinin 
en yüksek şubat ayı ihracat rekoruna ulaşıldı.

4 Mart 2020
yılın TeK fiZiKSel TicareT 
heyeTi KaTar’a yapıldı 
TİM, Türkiye’nin dış ticaretini hedeflere taşı-
mak adına, yüzyılın en kaotik döneminde dahi 
diplomasi faaliyetlerini sürdürüyordu. TİM 
organizasyonuyla, 29 Şubat-4 Mart tarihleri 
arasında Katar’ın başkenti Doha’ya Ticaret 
Heyeti düzenlendi. 28 firmadan 34 ihracatçı-
nın katıldığı heyet, yılın ilk ve son fiziksel sanal 
ticaret heyeti oldu. 
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KriZin yüKü Kadınların OMUZUnda 
BM Kadın Birimi ve BM Kalkınma Progra-
mı (UNDP) tarafından yapılan bir araştırma, 
kadınlar tarafındaki yoksulluğun, pandemi 
sürecinde yüzde 9,1 arttığına işaret ediyor. 
McKinsey ise kadın istihdamının erkeklere 
oranla, pandemide, 1,8 kat daha savunmasız 
hale geldiğini ortaya koyuyor. McKinsey’nin 
“COVID-19 ve Cinsiyet Eşitsizliği” isimli rapo-
runa göre, kadınlar küresel istihdamın yüzde 
39’unu ancak pandemi süresince oluşan iş 
kayıplarının da yüzde 54’ünü oluşturuyor. Ra-
por, bu eğilimin devam etmesi durumunda, 
2030 yılında küresel GSYİH’nin büyümesinde 
1 trilyon dolarlık bir kayıp yaşayacağını gös-
teriyor.

COVID-19’dan önce 2019-2021 arasında 
kadınların yoksulluğunun yüzde 2,7 düşmesi 
bekleniyordu. Bu hedef, BM’nin Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri’nin “Toplumsal Cinsiyet Eşit-
liği” başlığı altında devreye aldığı çalışmaların bir 
yansıması olarak oluşturulmuştu. Ancak projek-
siyonlar, pandeminin genel olarak küresel yok-
sulluğu tetiklerken kadınların, özellikle de anne 
olanların çocuk bakımı ve ev işlerinden kaynaklı 
olarak salgından daha orantısız bir şekilde etki-
lendiğini gösteriyor. BM’nin araştırması, 2021 
yılına kadar aşırı yoksulluğun 25-34 yaş arası 
her 100 erkeğe karşılık 118 kadın olacağını ve 
bu rakamın 2030 yılına kadar 100’e 121 olaca-
ğını ortaya koyuyor. 2021 sonuna kadar 47 mil-
yon yoksul ve işsiz kadın beklendiğini kaydeden 
rapor, 2030’a kadar pandemi öncesi seviyelere 
de dönülemeyeceğine dikkat çekiyor. Türkiye’de 
de COVID-19 pandemisi esnasında, son yıllarda 
kadın istihdamına yönelik atılan olumlu adım-
lar, kayıplara döndü. ILO Türkiye Temsilciliği’nin 
yaptığı araştırmaya göre, 2019 yılında yüzde 
32,2 olan kadın istihdam oranı, 2020’nin mayıs 
ayında yüzde 25,6’ya düştü.

24 Mart 2020
TiM’den cOvıd-19 
ürünü SeferBerliĞi 
TİM, mart ayının sonlarına doğru sadece ül-
kenin ticari ve ekonomik faaliyetlerine yönelik 
değil; vatandaşların sağlığı için de mücadele 
eden bir kuruluş olduğunu bir kez daha gözler 
önüne serdi. TİM, milli ve yerli üretimle, sağlık 
çalışanları başta olmak üzere Türkiye gene-
linde maske ve dezenfektan ihtiyacını karşı-
lamak adına 24 Mart 2020 tarihinde “Bugüne 
kadar ihracatımız için ürettik. Şimdi sağlığı-
mız için üretiyoruz” sloganıyla yola koyuldu. 

31 Mart 2020
dayanıŞMa KaMpanyaSı’na 
15 MilyOn Tl deSTeK 
Türkiye’nin COVID-19 ile mücadelesine “Tür-
kiye’nin Sağlığı için ÜreTİM Seferberliği” kam-
panyası ile destek olan Türkiye İhracatçılar 

Meclisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın 2020 mart ayının sonunda başlattığı 
“Milli Dayanışma Kampanyasına” da destek 
oldu. TİM, 61 İhracatçı Birliği ile kampanyaya 
15 milyon TL’lik destekte bulundu.

2 NİSaN 2020
pandeMi MarT 
ihracaTını düŞürdü
Türkiye’nin ana ihracat pazarı Avrupa’nın mart 
ayında salgının ana üssü haline gelmesi ve 
dünya genelinde sınırların kapanmasıyla bir-
likte ülke ihracatı, mart ayında, bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 13 milyar 
422 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

COVID-19 / ALMANAK

Küreselde yaşanan 
iş kayıplarında 
kadınların oranı

%54

Türkiye kadın 
istihdamındaki kayıp

%6,6

TİM, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
2020 mart ayının sonunda 
başlattığı “Milli Dayanışma 
Kampanyasına” da 
destek oldu.

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE COVID-19



26 Mart 2020
ABD’deki vaka sayısı, İtalya 

ve Çin’i geride bıraktı.

1 NİSaN 2020
COP26 BM İklim Değişikliği 

Konferansı 2021’e 
ertelendi.

3 NİSaN 2020
Asya Kalkınma Bankası 

salgının küresel etkisinin 
2-4 trilyon arasında olduğu 

tahminini açıkladı.

4 NİSaN 2020
Afrika Kalkınma Bankası, 

COVID-19’un Afrika’nın 
GSYİH’sinde 22,1 milyar ile 
88,3 milyar dolar arasında 

değişen kayıplara mal 
olabileceğini tahmin ediyor.

5 NİSaN 2020
Google’a göre, Türkiye’deki 

toplu hareketlilik %75 
azaldı.

6 NİSaN 2020
DSÖ’ye göre 1,5 milyar 

öğrenci, eğitsel anlamda 
sıkıntı çekiyor.

7 NİSaN 2020
Türkiye’de limon ihracatı, 

hükümet iznine tabi 
tutuldu.

8 NİSaN 2020
Çin, Wuhan üzerindeki 

kilitlenmeyi kaldırdı.

9 NİSaN 2020
Koalisyon güçleri, 

Yemen’de iki haftalık 
ateşkes ilan etti.

11 NİSaN 2020
ABD, bir günde 2 binden 
fazla ölüm kaydetti. Bu, 

herhangi bir ülke için 
kaydedilen en yüksek ölüm 

oranı oldu.

12 NİSaN 2020
IATA, hava yolcu gelirlerinin 
2019’a göre %55 azaldığını 

belirtti.

14 NİSaN 2020
ABD Başkanı Donald 

Trump, salgının dünya 
geneline yayılmasından 
sorumlu tuttuğu DSÖ’ye 

sağladıkları fonu kestiğini 
duyurdu.

20 NİSaN 2020
TiM’den cOvıd’e 
diJiTal KalKan 
TİM, büyükelçilerle “TİM Export Talks” baş-
lıklı online panelleri düzenlemeye başlayarak 
COVID-19 süreci ve sonrasına yönelik geliş-
melere yönelik olarak çok hızlı bir şekilde ak-
siyon aldı. İlk panel, Türkiye Pekin Büyükelçisi 
Abdülkadir Emin Önen ile 20 Nisan tarihinde 
gerçekleştirildi. 

TİM EXPORT TALKS
l 20 Nisan Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen 
l 27 Nisan Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli 
l 29 Nisan ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç 
l 6 Mayıs AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay 

para MUSlUKları aÇıK TUTUlUyOr
Pandemi krizinin küresel anlamdaki etkileri-
ni azaltabilmek için hükümetler ve merkez 
bankaları tarafından trilyonlarca dolar piya-
salara pompalandı. Ulusal merkez bankaları, 
hükümetlerin borçlarını ödemelerine yardımcı 
olmak için faiz oranlarını -çoğu rekor seviye-
lerde- düşürerek, ekonomiyi desteklemeye 
başladı. 

Politikaları dünya çapında ekonomileri et-
kileyen ABD Merkez Bankası (FED), faiz oran-
larını sıfıra yakın bir seviyeye indirdi ve eylül 
ayında yaptığı açıklamada 2023 yılına kadar 
faizleri sabit tutacağı mesajını verdi.

Gelişmiş ekonomilerdeki merkez ban-
kaları -FED ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) 
da dahil- finansal sisteme daha fazla para 
enjekte etmek için varlık alımlarını da artırma-
ya başladılar. Mart ayında FED tarihi bir adım 
atarak, 5,4 trilyon doları piyasaya sürüp paniği 
azaltmaya çalışırken; ECB, 120 milyar Euro’luk 
varlık alımını açıklamıştı. Londra borsasında 
yüzde 29’ları aşan düşüşlerin ardından İngil-
tere Merkez Bankası (BoE) KOBİ’ler için yeni 
dönemsel fonlama programı uygulanmasına 

ve varlık alımının 435 milyar Sterlin seviyesin-
de devam etmesine karar verdi. Mart ayında 
Tokyo borsasındaki bilançonun 5,4 trilyon do-
ları aşması ile Japonya Merkez Bankası da ek 
varlık alımına gitti. Çin de nakit ihtiyacını kar-
şılamak için pek çok kere likidite adımı attı ve 
Çin Merkez Bankası’ndaki zorunlu karşılıkların 
oranını düşürdü. Türkiye Merkez Bankası da 
pandemi ile mücadele etmek için faiz oran-
larında indirime gitti ve tedavüldeki banknot 
miktarını yüzde 60’tan fazla artırdı.

Reuters’in analistlerine göre ağustos 
ayında sadece ECB, FED, BoE ve Japonya 
Merkez Bankası bilançolarını 363 milyar dolar 
artırdı. Ancak eylül ayı ile beraber tüm ülke-
lerin merkez bankalarında bilançolar ve para 
basımları azaldı. Uzmanlar, sonbahar döne-
minde yeniden atağa geçen pandeminin ya-
rattığı ekonomik olumsuzluklar ve işsizlik gibi 
sorunlarla başa çıkmak adına mali teşviklere 
daha da gereksinim duyulacağını söylüyor. 
OECD de yaptığı açıklamalarda aşı cephesin-
deki gelişmelere rağmen para musluklarının 
açık tutulması gerektiğini vurguluyor.

COVID-19 / ALMANAK

14 NİSaN 2020
TiM’den 40 Talep, 
devleTTen 40 ÇÖZüM 
TİM, pandeminin etkilerinin başladığı andan, 
tüm dünyada ticaretin durma noktasına gel-
diği nisan ayına kadar, ihracatçıların önünü 
açmak için birlikler, sektörel dernekler ve 
firmalardan gelen tüm sorunları 40 başlık al-
tında Ticaret ve Maliye Bakanlığı ile paylaştı. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin karar mekanizmala-
rının hayata geçirdiği COVID-19 düzenleme-
leriyle birlikte, TİM’in ilgili mercilere ilettiği 40 
önerinin tamamı karşılık buldu. 
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BOrSa Bir Geri iKi ileri
Piyasalar; mart, nisan, mayıs aylarında tari-
hi kayıplar yaşadı. Hisse senetlerinin yoğun 
düşüler yaşadığı mart ayında küresel piyasa-
lar 1987’deki borsa çöküşünden bu yana en 
büyük düşüşü kaydetti. Wall Street’te Dow 
Jones yüzde 12,9, S&P 500 yüzde 12 ve Nas-
daq yüzde 12,3 düştü. Wall Street 9 Mart’taki 
yüzde 7’lik keskin düşüşün ardından 1987 
yılından bu yana ilk kez işlemleri durdu. 15 
dakikalık bu kesintiyi, sekiz günlük süreçte üç 
kesinti daha takip etti. 

Martta İstanbul Borsası’nda da büyük 
erimeler görüldü. Dünya ekonomisinin ani bir 
fren yapabileceği kaygısıyla alt üst olan bor-
sada sadece dört günde 118 milyar lira kayıp 
oldu. Döviz zirve yaptı, altın değer kaybetti.

Haziran ayı ile beraber dünya genelinde 
kısıtlılıkların gevşetilmesiyle borsada olumlu 
izlenimler görüldü. Sonbaharda varlığını yeni-
den güçlendiren salgın ve yeni kapanmalarla 
piyasalar tedirgin bir görünüm sergilese de 
yılın son periyodunda gerek İstanbul Borsa-
sı gerekse dış borsalar kazanımlarını geri 
almaya başladılar. Kasım-aralık döneminde 

borsalarda yüzde 10-15’lik geri çekilmeler ol-
duğu görünse de mart ayıyla kıyaslandığında 
önemli bir kazanım yaşandığı belirtiliyor. 

2020’nin son döneminde reel ekonomiler 
üzerinde devam eden olumsuzluklara rağ-
men borsa yeni yıla iyimser bir hava ile girdi. 
Borsa İstanbul yılın son ayında rekor seviye-
ler gördü; yıl sonuna gelindiğinde yatırımcı 
sayısını yaklaşık 2 milyona dayandıran Borsa 
İstanbul, yüzde 30’a yakın getiri elde etti ve 
birçok hissede kazançlar bu oranın üzerinde 
oldu.

Benzer durum, diğer dış borsalarda da 
görüldü. S&P 500 yüzde 12’lik kayıptan hızla 
geri dönüp yüzde 16’yı yakalarken, Nasdaq 
yüzde 40’ın üzerinde getiri elde etti. JP Mor-
gan, komisyonculuk endüstrisinin ABD’de, 10 
milyon yeni hesap kazandığını tahmin ediyor.

Evet, borsa talihsiz başlangıca göre, yılı 
çok yüksek değerler ve yeni oyuncularla ka-
pattı ancak stratejistler, piyasa değerlendir-
melerinin çarpıtıldığını ve hisse senetlerinin 
2021’in başlarından itibaren bir gerileme gör-
mesinin muhtemel olduğunu söylüyorlar.

COVID-19 / ALMANAK

12 MaYIS 2020
TürKiye TanıTıM GrUBU’ndan 
UlUSlararaSı haMle 
Türkiye, COVID-19 salgınıyla birlikte 2020’nin 
nisanına kadar 70’ten fazla ülkeye uzattığı dost 
eliyle küresel mücadeleye destek verirken, ih-
racatçılar da ‘Made in Türkiye’ diyerek ‘insanlık’ 
ve ‘iyilik’ hareketini bir adım öteye taşıdı. 

13 MaYIS 2020
Sanal TicareT 
heyeTleri BaŞladı 
Büyükelçilerle gerçekleştirilen ‘TİM Export 
Talks’ dijital organizasyonlarını sanal ticaret 
heyetleri izledi. TİM, COVID-19’un ihracatta-
ki etkilerini azaltmak hedefiyle oluşturduğu 
sanal ticaret heyeti programlarına 13-15 Ma-
yıs’ta Özbekistan ile başladı. TİM ve birlikleri 
2020 yılı içerisinde 43 ülkeye toplam 45 sanal 
ticaret heyeti düzenledi. 

27 MaYIS 2020
diJiTal faaliyeTlerin 
deSTeKlenMeSi
COVID-19 ile mücadele kapsamında, firmala-
rın e-ticaret sitelerine üyeliklerini, sanal tica-
ret heyetleri ve sanal fuarlara katılımını, sanal 
fuar düzenlenmesini destek kapsamına alan 
Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklen-
mesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, 27 
Mayıs 2020’de duyuruldu.

1 HaZİraN 2020
Sanal fUar rüZGarı 
‘ShOedex’ ile BaŞladı 
TİM ve bağlı birlikleri, ihracat faaliyetlerini 
sürdürmek adına sanal fuarları devreye aldı-
lar. TİM’in COVID-19 ile mücadele eylem planı 
kapsamında, Türkiye’nin ilk sanal fuarı olma 
özelliğini taşıyan Shoedex 2020 Ayakkabı ve 
Saraciye Fuarı düzenlendi.

Wall Street’te Dow Jones 
değer kaybetti.

%12,9 
JP Morgan Chase Bank, 
2020’de küresel olarak 
her gün 2,8 trilyon 
dolarlık banka havalesi 
yaptığını açıkladı. 
Bu, Amerika’nın 
GSYİH’sini haftalık 
bazda hareket ettirmeye 
eşdeğer bir rakam.

Türkiye Tanıtım Grubu, 
hedef pazarlarda büyük 
alıcılara, ticari dernek 
temsilcilerine, basın 
mensuplarına özel tasarım 
hijyen kitleri göndererek, zor 
günlerde dayanışma ruhunu 
canlandırmaya çalıştı

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE COVID-19



20 NİSaN 2020
DSÖ, ilk kez yaptığı bir 

basın toplantısını, Birleşmiş 
Milletler’e dahil tüm 

ülkelerin dilinde çevirtti.

20 NİSaN 2020
Türkiye, yerli solunum 

cihazını tanıttı.

21 NİSaN 2020
ABD’de ham petrolün fiyatı 

tarihte ilk kez negatife 
döndü.

23 NİSaN 2020
İngiltere’de Oxford 

Üniversitesi tarafından 
geliştirilen ilk aşı, insanlar 

üzerinde denendi.

3 MaYIS 2020
Fransa, ocak ayında 

zatürre teşhisi koyduğu 
bazı kişilerin COVID-19 

olduğunu açıkladı.

4 MaYIS 2020
J.Crew Group, 900 milyar 
dolara mal olan mağaza 
kapatmalarından sonra 

iflas koruması için 
başvurdu.

7 MaYIS 2020
BM, Küresel İnsani 

Müdahale Planı’nı yaklaşık 
7 milyar dolara çıkardı.  

8 MaYIS 2020
ABD’de işsizlik 20,5 milyon 

ile II. Dünya Savaşı’nın 
rekorunu kırdı.

9 MaYIS 2020
Latin Amerika’nın en büyük 

ikinci havayolu şirketi 
Avianca Holdings, iflas 
başvurusunda bulundu.

19 MaYIS 2020
Nature Climate Change 

dergisinde yayınlanan bir 
makaleye göre günlük 

karbon emisyonları geçen 
yıla göre %17 azaldı.

5 HaZİraN 2020
DSÖ, maske kullanım 
kılavuzunu güncelledi: 

Herkes takmalı.

15 HaZİraN 2020
83 günlük kilitlenmenin 

ardından İngiltere, 
perakende mağazalarını 

yeniden açtı.

Kayıp ŞirKeTler ve iŞSiZler OrdUSU  
Pandemi, KOBİ’ler ve orta ölçekli firmalar 
başta olmak üzere uluslararası çaptaki firma-
lar için büyük kayıplar, iflaslar yaşattı; dünya 
genelinde bir işsiz ordusu yarattı. ILO, dünya 
genelinde 25 milyondan fazla işsizin oluşabi-
leceğini belirtiyor.

Dünya çapında pek çok firma ve KOBİ’nin 
yarısından fazlası borçlar sebebiyle yoğun bir 
baskı altında. Dünya Bankası’nın hazırladığı 
İş Nabız Anketleri’nin sonuçlarına göre, ma-
yıs-ağustos ayları arasında firmaların birço-
ğu, kriz döneminden geçerken onları gemide 
tutmayı başaracak personeli istihdam etme-
ye devam etti. Şirketlerin üçte birinden fazlası 
krize uyum sağlamak için teknoloji kullanımı-
nı artırdı. Bununla birlikte veriler, firmaların 
satışlarının yarı yarıya düştüğünü, çalışma 
saatlerini ve ücretlerini azalttığını ve özellikle 
küçük ölçekteki işletmelerin kamu destekleri-
ne erişmekte zorlandığını gösteriyor. 

ABD’de pandeminin başında 180 bin fir-
ma kapandı. Debenhams dahil İngiltere’de 
birçok perakende devi iflas açıkladı. TOBB ve-
rilerine göre Türkiye’de kapanan şirket sayısı 

yüzde 16,44 artışla 15 bin 366 oldu. Uzman-
lar, krizin ve azalan likiditenin birleşme ve dev-
ralma telaşına yol açacağını ve nakit sıkıntısı 
çeken şirketlerin faaliyetlerine devam etmek 
için varlık azaltımına gideceğini düşünüyor.

2020’nin sonlarında aşı gelişmelerindeki 
olumlu gelişmelerle beraber piyasalara ser-
maye akışı arttı ancak uzmanlar geri kaza-
nımların yavaş olacağını tahmin ediyor. Diğer 
yandan ihracatçıların borç profillerini iyileştir-
mek için düşük faizlerden ve devlet destekle-
rinden yararlanması bekleniyor. Ancak buna 
rağmen, pek çok uzman ve analist, kısa vade-
de yeni yatırımlar için şirketlerin yeni borçların 
altına girmesini beklemiyor.

COVID-19 / ALMANAK

24 HaZİraN 2020
TiM ile iŞ BanKaSı 
iŞ BirliĞi yapTı
TİM, ihracatçı ailesinin avantajlı faiz oranları 
da dahil olmak üzere pek çok fayda içerecek 
şekilde finansmana erişebilmeleri adına İş 
Bankası ile bir protokol imzaladı. Protokol-
le ihracatçılara, Türk Lirası ve yabancı para 
olmak üzere toplam 500 milyon dolarlık bir 
nakdi kredi paketi sunuldu. 

2 tEMMuZ 2020
ihracaTÇılar ‘yeni 
nOrMal’e hıZlı Girdi
Sınırların kapanmasının ardından küresel ti-
caret dengesizlikleriyle paralel olarak düşen 
ülke ihracatı, 2020’nin haziranında yüzde 15,8 
artışla 13 milyar 469 milyon dolar seviyesini 
yakaladı. Mayıs ayına göre yüzde 35,2 ile ihra-
catta rekor artış elde edildi.

6 tEMMuZ 2020
TiM pandeMide de 
avrUpa’yı feTheTTi 
TİM, “İnovaTİM Liselerde Yapay Zeka, İno-
vasyon, Girişimcilik” projesiyle, Avrupa Ko-
misyonu tarafından girişimciliğin ve KOBİ’le-
rin desteklenmesinde ulusal, bölgesel, yerel 
düzeydeki iyi uygulamaların ödüllendirildiği 
Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri (EEPA) 
kapsamında “Ulusal Şampiyon” seçilerek Tür-
kiye’yi Avrupa Komisyonu’nda temsil etmeye 
hak kazandı. 
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Kapanan Sınırlar KalKan OldU
Dünya çapında koronavirüs kilitlenmelerinin 
temel başlıklarından birini uluslararası seya-
hatlerin çok büyük bir kısmını durma nokta-
sına getiren sınırların kapatılması oluşturdu. 
Mart ve nisan aylarında 160’tan fazla ülkenin 
dahil olduğu salgının yayılımını bu azaltma 
girişimi, küresel ekonomi ve sektörler üze-
rinde milyar dolarlık kayıplar yarattı. Toron-
to York Üniversitesi’nden Steven Hoffman, 
“Dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin 
uyguladığı sınır kapatma, küresel ekonomiye 
her ay yaklaşık 400 milyar dolarlık bir maliyet 
getirdi” diyor.

Sınırların kapatılmasından en fazla et-
kilenen iki sektör havacılık ve turizm oldu. 
Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi, ağustos 
ayında yaptığı açıklamada sınırların kapatıl-
masının turizm endüstrisine 2,6 milyar ABD 
Doları’na ve 100 milyona varan iş kayıplarına 
mal olduğunu açıkladı. BM Turizm Örgütü 
2020 için kaybın 900 milyar ila 1,2 trilyon 
dolar olacağını, turist sayısındaki düşüşün 
ise yüzde 58 ile yüzde 78’e varabileceğini 
tahmin ediyor. 

SITA’nın verilerine göre, küresel hava 
trafiği mart ayında yüzde 78’lik bir düşüşün 
ardından temmuz ayında yüzde 24 kapasite 
ile çalıştı. IATA ise, hava yolcu gelirlerinin yı-
lın ilk çeyreğinde 2019’a göre yüzde 55 azal-
dığını belirtti. Avrupa Hava Seyrüsefer Gü-
venliği Örgütü, 2020 yılında Avrupa’da hava 
yolu taşımacılığının 56,2 milyar Euro maddi 
kayba uğradığını, 6 milyondan fazla uçuşun 
iptal edildiğini ve 190 bin havacılık çalışanı-
nın işinden olduğunu açıkladı. IATA, Türkiye 
için kaybın ağustos ayında 7,4 milyar dolara 
ulaştığını dile getirmişti.

Sınırların kapanması ile beraber ticaret 
yolları için de yeni alternatifler oluşturulmaya 
çalışıldı. Kara sınırlarının kapanması ve hava 
trafiğinin durması deniz yolları taşımacılığın-
da yükün artmasına ve navlun fiyatlarında 
artışa sebep olurken, daha güvenli ve daha 
az temas gerektiren intermodal taşımacılık 
mevcut payını artırmaya başladı. Türkiye da-
hil pek çok ülke, sınırlarda “tampon bölgeler” 
oluşturarak küresel ticaretin durma noktası-
na gelmesine engel olmaya çalıştı.

COVID-19 / ALMANAK

8 tEMMuZ 2020
TiM’den aBd’ye 
TıBBi yardıM
Şubat ayında, COVID-19’un çıkış noktası olan 
dünya tedarik devi Çin’e tıbbı malzeme yardı-
mı yapan TİM, dünya ekonomisine yön veren 
ABD’ye de maske gönderdi. 

14 aĞuStOS 2020
TiM’den Bir diJiTal 
yeniliK daha 
TİM pandemi sürecinde ihracatçı birliklerine 
destek olmak amacıyla “TİM Bölge İstişare Top-
lantıları”na başladı. 

4 aĞuStOS 2020
ihracaT yüKSeliŞini 
Sürdürdü
Türkiye’nin 2020 yılı temmuz ayı ihracatı, 
15,12 milyar dolar ile pandemi sürecindeki 

en yüksek (ilk) aylık değerine ulaştı. Temmuz 
ayı ihracatında bir önceki aya göre artış oranı 
yüzde 11,5 oldu.

24 aĞuStOS 2020
TiM Kadınları laTin 
paZarını feTheTTi 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Ba-
kanlığı koordinasyonu ile Meksika, Kolombi-
ya, Peru ve Şili’ye yönelik sanal ticaret heyeti 
programına başladı. Kadın ihracatçılara özel 
ilk sanal ticaret heyeti özelliğini taşıyan sanal 
heyet, yedi ayrı heyetle sekiz farklı ülkeye yö-
nelik düzenlendi. 

Hava yolcu gelirlerindeki 
küresel düşüş

%55 

Sınırların kapanmasının 
küresel ekonomiye aylık 

maliyeti

400 
MİLYAR 
DOLAR

TİM, dünya ekonomisine 
yön veren ABD’ye de 
maske gönderdi. 

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE COVID-19



24 HaZİraN 2020
IMF, 2020 küresel 

büyümesinin -4,9 olacağını 
düşünüyor.

28 HaZİraN 2020
Küresel vaka sayıları 

10 milyonu aştı.

13 tEMMuZ 2020
Dünyada Gıda Güvenliği ve 
Beslenme Durumu raporu, 
83 milyon ila 132 milyon 

insanın açlığa itilebileceğini 
tahmin ediyor.

14 tEMMuZ 2020
Amerikan biyoteknoloji 

firması Moderna, 
potansiyel bir COVID-19 

aşısı için insan denemesi 
başlatan ilk şirket oldu.

15 tEMMuZ 2020
McKinsey, pandemi 

süresince kadın 
istihdamındaki azalmanın 

erkeklere oranla 1,8 kat 
daha fazla olduğunu 

raporladı.

20 aĞuStOS 2020
Afrika’da hava taşımacılığı 

yaklaşık 8 milyar dolar; 
turizm endüstrisi ise 50-55 

milyar dolar arasında 
kayıp yaşadı.

27 aĞuStOS 2020
UNICEF, üç çocuktan 

birinin uzaktan 
öğrenme seçeneklerini 
kullanamadığını bildirdi.

31 aĞuStOS 2020
AB, COVAX birliği için 400 
milyon Euro garanti verdi.

1 EYlül 2020
Uluslararası Kurtarma 

Komitesi’ne göre 
Beyrut’taki patlamadan bir 
ay sonra Lübnan’da vaka 

sayıları %220 arttı.

16 EYlül 2020
Avrupa Komisyonu Başkanı 

Ursula von der Leyen, 
2021 yılında İtalya’da bir 

Küresel Sağlık Zirvesi 
düzenleyeceğini söyledi.

28 EYlül 2020
Dünyada ölüm sayısı 

1 milyonu; vaka sayısı ise 
33 milyonu aştı.

cOvıd-19 SOnraSı TedariK Zinciri
Dünyanın en büyük tedarikçisi konumunda 
olan Çin’in ocak ayından itibaren salgınla bo-
ğuşmaya başlaması üzerine pek çok ülke ve 
şirket tedarik akışına devam edebilmek adına 
Türkiye ve farklı ülkelere yöneldi. Ocak-şubat 
döneminde Çin’in ihracatında yüzde 17,2’lik 
bir kayıp görülürken, Türkiye’nin ihracatı ocak 
ayında yüzde 6,1; şubat ayında ise yüzde 2,3 
oranında arttı. Bu durum, sadece Türkiye’nin 
yakaladığı bir artışı temsil etmiyor. Çin’in ya-
şadığı kapanma sonrasında dünya tedarik 
zincirinde fark edilen en önemli konu, zincirin 
kırılganlığı ve tek bir tedarikçiye bağımlı olma-
nın yarattığı aksaklıklar oldu. Stratejistler, yeni 
dönemde tedarikçi yapısını çeşitlendirmenin 
sürdürülebilir rekabette belirleyici olacağını 
söylüyor. 

KPMG’nin mayısta gerçekleştirdiği “İş 
Dünyası Gözünden COVID-19’un Etkileri” 
isimli rapora göre, iş dünyası için pandemi-
den en fazla etkilenen alanların başında teda-
rik zinciri geliyor. Rapora göre, şirketlerin yüz-
de 9’u çok yüksek, yüzde 14’ü yüksek, yüzde 
16’sı orta ve yüzde 22’si ise düşük oranda 

etkilendiklerini söyledi. Firmaların mayıs ayın-
da dile getirdikleri bu problem, haziran ayında 
sınırların kısmen açılması ile biraz düzelse de 
sorun bütünüyle çözülmüş değil. 

Tedarik zincirindeki kırılmalar ülkelerin 
milli ekonomiler yaratması konusunda te-
tikleyici olsa da ticaretin ulaştığı boyut göz 
önüne alındığında küreselliğin devre dışı bı-
rakılması imkansız. Bu noktada uzmanlar, 
tedarik ağının yeni dönemle birlikte yeniden 
biçimlendirileceğini ve bu oluşum sürecinde 
teknolojinin kritik rol oynayacağını söylüyor-
lar. Özellikle de yapay zeka, nesnelerin inter-
neti ve 5G gibi yıkıcı teknolojilerin bu noktada 
önemli rol oynayacağı düşünülüyor.

COVID-19 / ALMANAK

2 EYlül 2020
aĞUSTOS ayında 
8 SeKTÖr reKOr Kırdı
Türkiye’nin ihracatı 2020 yılı ağustos ayında 12 
milyar 463 milyon dolar olurken, sekiz sektör 
tarihinin en yüksek ağustos ayı ihracatına ulaştı. 

25 EYlül 2020
TiM ‘ilK 1000 ihracaTÇı’yı 
aÇıKladı
TİM “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2019” 
araştırmasının sonuçlarını 25 Eylül 2020’de 
düzenlediği ödül töreniyle açıkladı. Araştırma-
ya göre, ilk 1000’de yer alan şirketlerin toplam 
ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 3 artarak 
103 milyar dolara ulaştı. Bu şirketlerin toplam 
ihracattan aldıkları pay ise yüzde 62 oldu. Lis-
teye toplam 5,8 milyar dolar ihracat gerçekleş-
tiren 144 firma ilk kez dahil olurken, 856 şirket 
ise iki yıl üst üste listede yer almayı başardı.

2 EKİM 2020
cUMhUriyeT Tarihinin 
eylül reKOrU Geldi
Türkiye’nin ihracatı 2020 yılının Eylül ayında 
16 milyar 13 milyon dolara ulaşarak Cumhu-
riyet tarihinin en yüksek eylül ayı ihracat raka-
mı oldu. 207 ülkeye ihracat gerçekleştirilirken, 
119 ülkeye ihracat artışı sağlandı. Bin 676 fir-
ma ise ilk defa ihracat gerçekleştirdi.

10 EKİM 2020
SUUdi araBiSTan 
ile ilGili aÇıKlaMa
TİM, pandemi ile mücadele ederken, Türki-
ye’yi etkileyen uluslararası gelişmeleri de ya-
kından takip etti. TOBB, TESK, TMB, DEİK ve 
YASED gibi kuruluşlarla birlikte TİM de Suudi 
Arabistan ile ticari ve ekonomik ilişkilerin so-
runsuz bir şekilde sürdürülmesiyle ilgili yapı-
lan ortak açıklamada yer aldı. 
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hüKüMeTlerden pandeMi MeSaiSi
COVID-19’un hızlı ekonomik sonuçları hem 
hane halklarını hem de firmaları desteklemek 
için hükümetleri acil politikalar üretmeye itti. 
Devletler; süreli, hedefli, nakit ve kredi bazlı 
ve uzun vadeli destek paketleri ile sürdürüle-
bilir bir toparlanmanın temelini oluşturmaya 
çalıştı. 

OECD hazırladığı raporlarda hükümetle-
rin yenilenen virüs salgınlarının etkisini sınır-
landırmak için halk sağlığı önlemlerine yatı-
rım yapmaya ve kısıtlamalar kalktığında daha 
hızlı bir toparlanma için firmaları ve işleri des-
teklemeye devam etmeleri gerektiğini belirti-
yor. Birçok uzman ve ekonomist de pandemi 
sonrası ekonomiye start vermek adına bu tür 
paketlere yeni dönemde de devam edilmesi 
gerektiğini vurguluyorlar. Geniş kapsamlı ola-
rak ele alınması gereken bu ekonomik paket-
lerin hem sektörlerin rahatlatılması hem de 
COVID-19’un yayılımının ve etkilerinin azal-
tılması için aşı dağıtım politikasını içermesi 
gerektiğinin altını çiziyorlar. 

Bu uyarıların bir yansıması olarak, dünya 
çapındaki uluslararası kuruluşlarla beraber 

tüm ülkelerin devreye aldığı destek paketle-
ri ve teşvikler pandeminin ilk gününden bu 
yana devam ediyor. Türkiye “Ekonomik İstik-
rar Kalkanı Paketi” aracılığıyla, pandeminin 
ekonomide oluşturduğu hasarın en aza indi-
rilmesini hedeflenerek, reel sektöre ve halka 
yönelik çeşitli destek programları sağladı. 
Zor durumda kalanlara ve işini kaybedenle-
re verilen mali desteklerin yanında firmalara 
da düşük faizli krediler, vergi indirimleri, borç 
ertelemesi gibi birçok teşvik sağlandı. Bu teş-
viklerin büyük bir kısmının süreleri uzatılarak 
2021’de de yaratılan tahribata yara olunmaya 
çalışılıyor. 

Yardım ve teşvikler dünyanın geri kalanın-
da da devreye alındı. ABD, pandemin başla-
rında tarihin en büyük kurtarma paketi olarak 
tanımlanan 2 trilyon dolarlık fonu onaylarken, 
AB, 750 milyar Euro’luk yardım planını açıkla-
dı. Hükümetler yardım paketlerini açıklama-
ya devam ediyorlar. ABD aralıkta 900 milyar 
dolarlık yardım paketini onaylayarak 2021’e 
girerken, AB 2021-27 bütçe planını 1,8 trilyon 
Euro olarak açıkladı.  

COVID-19 / ALMANAK

21 EKİM 2020
WOMen expOrT 
TalKS BaŞladı 
Türkiye İhracatçılar Meclisi, TİM Kadın Konseyi 
öncülüğünde kadınların iş dünyasında daha faz-
la rol almasını sağlamak ve kadın girişimcileri 
ihracata teşvik etmek için çalışmalarını da sür-
dürdü. TİM, bu kapsamda başarılı iş kadınları-
nın, ihracata nasıl başladıklarını ve iş dünyasına 
yönelik tavsiyelerini katılımcılarla paylaşacakları 
“Women Export Talks” webinar serisine başladı.

26 EKİM 2020
TiM yeŞil MUTaBaKaTı 
eS GeÇMedi 
Pandemi, TİM’in ihracatın ve dünya ticaretinin 
geleceğini belirleyecek küresel gelişmelere yö-
nelik çalışmalarını durduramadı. TİM, Avrupa 
Birliği, Avrupa Yeşil Mutabakatı farkındalık top-
lantılarının ilkini “Enerji ve Kaynak Yoğun Sektör-
ler” başlığıyla gerçekleştirdi. 26 Ekim 2020’de 
başlayan organizasyon, 4 Kasım 2020’de dü-
zenlenen üçüncü bölümle tamamlandı.

AB Konseyi, 26 Aralık 
tarihinde, 750 milyar 
Euro’luk COVID-19 
fonundan sonra 1,8 
trilyon Euro değerindeki 
2021-27 bütçe planını 
kabul etti.

Türkiye’nin ekonomik 
önlem paketi miktarı

100 
MİLYAR 

TL

Woman Export Talks'ın 
ilk semineri, TİM Kadın 
Konseyi Başkan Yardımcısı 
Adalet İnanç ve Gündüz 
Group Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Ruken 
Mızraklı'nın katılımıyla 
gerçekleştirildi.

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE COVID-19



20 EKİM 2020
19 ülkede yapılan ve 13 
bin 400 kişinin katıldığı 

anketin sonuçlarına göre, 
katılımcıların %28’i aşı 
yaptırmayacağını ya da 

çekimser kalacağını belirtti.

5 KaSIM 2020
DSÖ, Danimarka’da yeni 

bir koronavirüs ile enfekte 
olmuş kişiler olduğunu 

duyurdu.

9 KaSIM 2020
Pfizer ve BionNTech’in 

mRNA tabanlı aşı adayının 
%90 etkili olduğu açıklandı.

12 KaSIM 2020
Pfizer ve BionNTech’in aşı 

adayının soğuk tedarik 
zinciri gibi sorunlar 

nedeniyle Afrika kıtasına 
getirilmesinin zor olduğu 

belirtildi.

1 ArAlık 2020
OECD, küresel üretimin 

%4,2 düştüğünü açıkladı.

3 ArAlık 2020
COVID-19 bilgileri 

270 milyardan fazla 
görüntülendi ve paylaşıldı.

8 ArAlık 2020
Birleşik Krallık, aşılama 

kampanyasını başlatan ilk 
ülke oldu.

20 ArAlık 2020
Atlantik Konseyi, düşük 
ve orta gelirli ülkelerin 

6,8 trilyon dolarlık kayıp 
yaşayacağını düşünüyor.

22 ArAlık 2020
COVID-19, Antarktika 

kıtasına ulaştı.

23 ArAlık 2020
İngiltere, koronavirüsün 
yeni varyantını duyurdu.

26 ArAlık 2020
Vaka sayıları 80 milyonu 

aştı.

31 ArAlık 2020
DSÖ, Pfizer-BioNTech’in 
COVID-19 aşısına acil 

kullanım izni verdi.

diJiTale GeÇiŞ Öne ÇeKildi
Pandeminin en keskin dönüşümü dijitalleşme 
üzerinde oldu. Milyarlarca insanın bir anda 
evlere kapanması ile başta ticaret ve eğitim 
olmak üzere hayatın birçok alanı sanal dünya-
nın sistemine entegre hale getirildi. Teknoloji 
firması Vimp tarafından yapılan araştırmalar 
özellikle küçük çaplı şirketlerin dijitalleşme nok-
tasında zorluklar yaşadığını kaydetse de dünya 
genelinde firmaların yüzde 60’ından fazlası tek-
nolojinin bir zorunluluk haline geldiğini söylü-
yor. Pandeminin zirve yaptığı dönemde toplan-
tıların yüzde 90’ının sanal gerçekleştiği süreçte 
her 10 şirketten dördünün çalışanları teknoloji-
den başarıyla yararlandıklarını belirtiyor.

2020 yılında durma noktasına gelen tica-
retin ve işletmelerin kurtarıcısı teknoloji oldu. 

Frimalar e-ticaret yoluyla varlıklarını devam 
ettirdiler. Yıl sonu itibarıyla, küreselde 7 trilyon 
doları zorlayan e-ticaretin, bundan sonraki sü-
reçte global rekabetin kilit unsuru olacağı her-
kesçe kabul görüyor. Bugün hem alıcıların hem 
de satıcıların yüzde 75’i, güvenlik, hız ve rahatlık 
sebebiyle dijital seçenekler üzerinden ticaret 
yürütüyor ve bu, bir zorunluluk değil; yeni nor-
malin yeni işleyişi.

Dijitalleşme; ticaret kadar eğitim, alışveriş, 
sağlık, kültür-sanat, iletişim gibi birçok sektör-
de de bu değişimin içine sağlam bir şekilde 
yerleşti. Normal şartlarda dört beş sene son-
rası yaşanması beklenen teknolojik değişim, 
bir zorunluluk olarak öne çekildi. Bugün, dünya 
genelinde 1,3 milyardan fazla öğrenci online 
sınıflarda öğrenirken; müzeler, galeriler, parklar 
ve şehirler online turlarla ziyaret ediliyor.

Uzmanların ve araştırma şirketlerinin orta-
ya koyduğu rakamların dijital faaliyetlerin ulaş-
tığı noktayı göstermenin yanında bir gerçeğin 
de altını çiziyor. Bundan sonraki süreçte, tekno-
lojiden bağımsız bir ticaret ve hayat, firmalar ve 
kişiler için kayıp anlamına geliyor.

COVID-19 / ALMANAK

2 KaSIM 2020
pandeMide aylıK BaZda 
üÇüncü reKOr 
2020 yılı ekim ayında Türkiye’nin ihracatı 17 
milyar 333 milyon dolara ulaşarak, Cumhu-
riyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamı 
oldu. Hazır giyim, mobilya ve halı sektörleri; 
tarihlerinin en yüksek aylık ihracatlarını ger-
çekleştirdi. Bin 742 firmanın ilk kez ihracata 
katılımıyla, aylık bazda bu alanda da bir reko-
run altına imza atıldı. 

11 KaSIM 2020
TiM depreMZedeleri 
UnUTMadı
Türkiye, pandemi ile mücadele ederken doğal 
afetlerle de ayrı üzüntüler yaşadı. İzmir dep-
remi de bunlardan biri olarak kayıtlara geçti. 
TİM, 30 Ekim 2020’de meydana gelen İzmir 
depremi sonrasında Ege İhracatçı Birliği’nin 
de içinde bulunduğu İzmir iş dünyası tarafın-
dan başlatılan “Birlikten İzmir Doğar” yardım 
kampanyasına 10 milyon lira bağışladı.
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12 KaSIM 2020
TürKiye ihracaTÇılar 
MecliSi, KKTc’ye ıŞıK OldU
Türkiye İhracatçılar Meclisi, başlattığı “KOBİ 
İhracat Seferberliği KKTC Eğitim Programı” 
ile küresel ticaret alanlarındaki tecrübelerini 
12 Kasım 2020’de Kıbrıslı ihracatçılara aktar-
dı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da onli-
ne olarak düzenlenen organizasyona katılım 
gösterdi.

2 ArAlık 2020
iKinci dalGaya raĞMen 
ihracaT arTıŞı devaM eTTi
2020 yılı kasım ayında Türkiye’nin ihracatı, 
pandeminin ikinci dalgasında yaşanan ağır 
kısıtlamalara rağmen 16 milyar doları aştı. 
Kasım ayında 17 sektör ihracatını artırmayı 
başarırken, bin 726 firma ilk kez ihracat ger-
çekleştirdi. 

4 ArAlık 2020
ihracaTı UÇUracaK 
iŞ BirliĞi 
TİM, ihracat seferberliği kapsamında ihra-
catçının hava kargo kullanımını artırmak 
ve lojistik maliyetlerini azaltmak için Türk 
Hava Yolları ile indirimli hava kargo taşıma-
cılığına yönelik önemli bir iş birliği anlaşma-
sı imzaladı. 

ÇıKıŞ yOlU SürdürüleBilirliK
COVID-19 salgını; toplumun seyahat, üretim 
ve kaynak tüketimini önemli ölçüde kısıtladı 
ve 2019 ile kıyasladığımızda 2020’nin ilk ya-
rısında sera gazı emisyonlarında yüzde 9’a 
varan bir düşüş kaydedildi. Bu durum, dünya 
çapında bir trajedinin gümüş astarı olarak 
tanımlanıyor ve pandemi, Hükümetlerarası 
İklim Değişikliği Paneli’nin ortalama yüzey 
sıcaklığı artışını 1,5 derece ile sınırlandırmak 
adına verdiği mücadele için bir umut yarattı. 

Pandeminin çevresel etkilerin azaltılabile-
ceğini ve sürdürülebilir bir gelecek yaratılabi-
leceği gerçeğini keskin bir şekilde ortaya koy-
masının yanında COVID-19’un doğayla olan 
ilişkisini yayınlayan onlarca makale ve analiz 
de bu kavramın önemini gösterdi. Bu sebeple 
de hükümetlerin uzun bir süredir gündemin-
de olan sürdürülebilirlik, pandeminin en güçlü 
alanlarından biri haline geldi. 

İklim krizi, çevresel sorunlar ve sürdürü-
lebilirlik noktalarında yürüttüğü politikalarla 
dünya adına lider konumunda bulunan AB, 
COVID-19 krizinin, Avrupa’nın karşı karşıya 
olduğu çevresel zorlukları ele alma ihtiyacını 

daha da vurguladığına dikkat çekerek, dev-
reye soktuğu Yeşil Mutabakat anlaşmasının 
pandemi ile mücadelede önemli bir araç 
olacağına dikkat çekiyor. AB özellikle pestisit 
kullanımını ve etkilerini 2030 yılına kadar azal-
tarak biyoçeşitliliği artırmayı hedefliyor. 

Ancak sürdürülebilirlik sadece hükü-
metler düzeyinde değil, kurumlar ve bireyler 
nezdinde de değerini bir kez daha kanıtladı. 
Bugün özellikle değişen tüketici davranışları, 
kurumları daha sürdürülebilir ve fayda odaklı 
bir yapıya itiyor. Tüketicilerin çevreci ve fayda-
cı ürün ve hizmetleri tercih etmesi, şirketler 
adına rekabetçilik anlayışını da yeniden şekil-
lendiriyor. 

2020’nin ilk yarısında 
sera gazı emisyonlarında 

görülen azalma

%9 

AB, COVID-19 
krizinin, Avrupa’nın 
karşı karşıya olduğu 
çevresel zorlukları ele 
alma ihtiyacını daha da 
vurguladığına dikkat 
çekiyor.

Türkiye İhracatçılar 
Meclisi, başlattığı “KOBİ 
İhracat Seferberliği 
KKTC Eğitim Programı” 
ile küresel ticaret 
alanlarındaki tecrübelerini 
12 Kasım 2020’de Kıbrıslı 
ihracatçılara aktardı. 

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE COVID-19



25-26 ArAlık 2020
TürKiye inOvaSyOn hafTaSı BU KeZ Onlıne 
Türkiye İnovasyon Haftası’nın sekizincisi 2020’de pandemi nedeniyle online 
olarak 25-26 Aralık 2020 tarihlerinde tüm dünyanın seyrine sunuldu. Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve altı bakanın da katıldığı İnovasyon Haf-
tası’nda, inovatif yaklaşımları ile alanında lider dünyaca ünlü konuşmacılar, 
sektör devleri, inovasyonda çığır açan teknolojik buluşların sahipleri, inovas-
yon paydaşları, başarı hikayeleri, inovasyon odaklı projeler ile inovasyonun 
çok yönlü ele alındığı birçok panel ile inovasyon ödül töreni yer aldı. 8. Türkiye 
İnovasyon Haftası, sosyal medya kanalları ve dijital ortamlar üzerinden dün-
ya genelinde milyonlarca kişiye ulaştı.

31 ArAlık 2020
2020 reKOrlarla Kapandı
Dünyanın ikinci dalga nedeniyle sınırlarını kapattığı ve yeni kısıtlamalara git-
tiği 2020 aralık ayı ve 2020 yılı genel ihracat rakamlarından da rekor çıktı. 
2020 aralık ayında Türkiye’nin ihracatı, pandemi koşullarına rağmen geçti-
ğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 16’lık artışla 17 milyar 844 milyon dolara 
ulaştı. Aralık ayında 22 sektör ihracatını artırırken, özellikle sekiz sektörün en 
yüksek aylık ihracat rakamlarına ulaşması dikkat çekti. 2020 yılı ihracatının 
169 milyar 514 milyon dolar ile Yeni Ekonomi Programı 2020 ihracat hedefi 
olan 165,9 milyar doların üzerinde gerçekleşmesiyle ihracat ailesi önemli bir 
başarıya imza attı. 

4 ArAlık 2020
Çin’e ilK ihracaT Treni UĞUrlandı 
Dünyanın ana tedarikçisi konumunda olan Çin’e ihraç edilen 42 konteynerlik 
buzdolabı, 15 gün süren demir yolu taşımacılığının sonucunda Xi’an şehrinde-
ki alıcılara teslim edildi. Türkiye’den Çin’e ihraç yükü taşıyan ilk tren, Marmaray 
Kazlıçeşme İstasyonu’nda düzenlenen bir törenin ardından yola çıktı. İhraç 
treni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve TİM Başkanı İsma-
il Gülle’nin de katıldığı tören ile uğurlandı. Marmaray’dan geçerek Bakü-Tif-
lis-Kars demir yolu hattı ve Hazar Geçişli Doğu- Batı Orta Koridor üzerinden 
Çin’e ulaşan tren, 8 bin 693 kilometre yol alıp, iki kıta, iki deniz ve beş ülke 
geçti. Böylece Avrupa’dan Asya’ya kesintisiz ihracat yolculuğu başlamış oldu.

19 KaSIM 2020
TiM aileSi cUMhUrBaŞKanı ile BUlUŞTU 
TİM, ekonomide reform süreci başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’a yeni ihracat seferberliğine ilişkin yol haritasını ve eylem planını sundu. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİM Başkanı İsmail Gülle ve TİM Yö-
netim Kurulu ve Sektörler Konseyi başkanlarından oluşan heyeti, Vahdettin 
Köşkü’nde kabul etti. Görüşmede Gülle, TİM Sektörler Konseyi olarak Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’a, “dış ticaret fazlası veren Türkiye” vizyonuna destek 
amacıyla, yeni normal ve yeni reform döneminde başlattıkları ihracat sefer-
berliğini, ihracattaki yeni yol haritalarını, eylem planını ve TİM’in projelerini 
detaylı bir sunumla paylaştı.




