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COVID-19 İşletme Etki ve İhtiyaç Anketi

Sonuçlara yönelik bir değerlendirme

Bu sunum, 21 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilen “Ekonomik Durum Değerlendirmesi ve Deneyim Paylaşımı” çevrimiçi
buluşmasında paylaşılmıştır. Anket sonuçlarına ilişkin raporun bütününe buradan ulaşılabilir.

21 Nisan 2020

Esen Çağlar | PAL Politika Analiz Laboratuvarı
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https://www.business4goals.org/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Isletme-Etki-ve-Ihtiyac-Anketi.pdf
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Bizi nasıl bir dönem bekliyor? Krizin üç aşaması 

1 2 3A 3B 3C
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Her aşamanın gereklilikleri farklı…

Hasar tespiti + 
Uyum stratejisi
Çalışanlar, tedarik zinciri, 
müşteriler, nakit akımı ve ödemeler

Bağışıklık stratejisi

Nakit ve risk yönetimi, yeni 
kanallar, senaryo bazlı 
önceliklendirmeler (V-U-L…)

Toparlanma & yeniden intibak & 
yeniden yapılanma stratejisi 
Çalışanlar için düzenli sağlık kontrolleri, müşterilere 
güven, tedarik zincirinde çeşitlenme, iş modelinde 
dönüşüm, verimlilik artışları…

1 2 3A 3B 3C
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Bağışıklık stratejisi

Nakit ve risk yönetimi, yeni 
kanallar, senaryo bazlı 
önceliklendirmeler (V-U-L…)

Toparlanma & yeniden intibak & 
yeniden yapılanma stratejisi 
Çalışanlar için düzenli sağlık kontrolleri, müşterilere 
güven, tedarik zincirinde çeşitlenme, iş modelinde 
dönüşüm, verimlilik artışları…

2 3A 3B 3C

Hasar tespiti + 
Uyum stratejisi
Çalışanlar, tedarik zinciri, 
müşteriler, nakit akımı ve ödemeler

1

COVID-19 İşletme Etki ve İhtiyaç Anketi

• Hedefler için İş Dünyası Platformu tarafından 23-27 Mart 2020 

tarihlerinde uygulanan çevrimiçi bir işletme anketi.

• 23 soru: işletmeler üzerindeki etkiler, mücadele yöntemleri, krizin 

seyrine ilişkin öngörüler ve destek ihtiyaçları

• 780 firma 47 farklı ilden katılım

• %36 mikro, %33 küçük, %20 orta, %11 büyük 

• %23 İstanbul, %21 Ege, %16 Akdeniz 

• %43 üretim/imalat, %37 hizmetler, %20 ticaret/ perakende

• %13 inşaat, %12 gıda ve içecek, %8 tekstil ve hazır giyim; ilk 

3 sektörün payı % 33 -> çeşitlilik 

Hasar tespitinin yapılmasına yardımcı olmak ve uyum yöntemlerini 
izlemek için bir araç:
Hedefler için İş Dünyası Covid-19 anketi
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Hasar tespiti:

Covid-19 krizinin işletmeleri önemli bir oranda etkilediği görülmekte; ancak 
bölgeler, sektörler ve işletme ölçeği arasındaki farklar da dikkat çekmektedir. 

% 3
% 11

% 24

% 62

1 2 3 4
Hiç 

etkilemedi
Büyük ölçüde 

etkiledi

«Covid-19 işletmenizi ne derecede etkiledi?» sorusuna yanıtlar, %

Soru 1 yanıtlar, bölgelere göre dağılım

1 0 1 1
%5 %4

%10 %11
%16 %19

%28
%34

%78 %77

%61
%54

1-9 10-49 50-249 250 veya üstü

Soru 1 yanıtlar, ölçeğe göre dağılım, %

Akdeniz ve G.Anadolu için Ana Faaliyetlere göre 
dağılım, % 

%31
%3 %4

%69
%97 %96

Üretim / İmalat Ticaret / Perakende Hizmet

1,2 3,4

Akdeniz

Güneydoğu Anadolu

%4

%96

Üretim / İmalat Ticaret /
Perakende

Hizmet

1,2 3,4
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%71

%63 %62 %61

%51 %48

%39
%32

%19
%18 %15

%21
%26

%25 %27

%32

%10 %19
%20 %16

%20 %23

%32
%36

%0 %0
%2 %2 %4 %4 %2

%0

Güneydoğu
Anadolu

Doğu
Marmara

Doğu
Karadeniz

Akdeniz Ege İstanbul Batı Marmara Batı Anadolu

Cirom %50’den fazla azaldı Cirom %25-50 arası azaldı Cirom %0-25 arası azaldı Cirom arttı

«Covid-19 krizi işletmelerinizin satışlarını/iş 
hacmini nasıl etkiledi?» sorusuna yanıtlar, % 
(soru 3)

Şekil 12: Soru 3 yanıtlar, bölgelere göre öne çıkan farklılıklar

Şekil 13: Soru 3 yanıtlar, işletme 
büyüklüğüne  göre öne çıkan farklılıklar

Hasar tespiti:
Firma cirolarında önemli düşüşler yaşanmıştır. Firmaların yarısından fazlasının cirosu %50’den 
daha fazla düşmektedir. (11-27 Mart 2020 tarihleri arasındaki süreç için değerlendirme)

%54

%22 %21

%2

Cirom 
%50’den 

fazla azaldı

Cirom %25-
50 arası

azaldı

Cirom %0-
25 arası

azaldı

Cirom arttı

%61 %60

%50

%24
%22 %23

%20

%25

%16 %16

%26

%45

%2 %1 %4 %6

1-9 10-49 50-249 250 veya üstü

Cirom %50’den fazla azaldı

Cirom %25-50 arası azaldı

Cirom %0-25 arası azaldı
100

96

90

84

80

80

77

68

59

59

44

%0

%4

%10

%16

%20

%20

%23

%32

%41

%41

%56

Turizm

Medya, İletişim ve Reklam

Bilişim ve Telekomünikasyon

Tekstil ve Hazır Giyim

Otomotiv ve Yan Sanayi

İnşaat

Dayanıklı Tüketim Malları

Gıda ve İçecek

Tarım ve Hayvancılık

Makine ve Teçhizat

Bankacılık, Finans ve Sigortacılık

Cirom %25'ten az azaldı Cirom %25'ten fazla azaldı

Şekil 14: Soru 3 yanıtlar, sektörlere göre 
öne çıkan farklılıklar
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«Tedarik zincirinin ne kadar etkileneceğini düşünüyorsunuz?» sorusuna 
yanıtlar, % (soru 4)

Hasar tespiti:

Covid-19 krizinin tedarik zincirlerine de sirayet etmesi bekleniyor. 

%4
%14

%31

%51

1 2 3 4
Hiç 

etkilenmez
Büyük ölçüde 

etkilenir

% 3
% 11

% 24

% 62

1 2 3 4

«Covid-19 işletmenizi ne derecede etkiledi?» sorusuna yanıtlar, % (soru 
1)



8

%7
%9 %10

%7

%25
%29

%33

%61

%30 %27

%34

%20

%38 %36

%23

%11

1-9 10-49 50-249 250 veya üstü

İşler normal rutininde devam ediyor

İşler biraz normal rutinden kriz yönetimine kaydı

İşler çoğunlukla kriz yönetimine kaydı

İşletme faaliyetlerim durdu

%8

%32

%29

%31

İşler normal
rutininde

devam ediyor

İşler biraz
normal

rutinden kriz
yönetimine

kaydı

İşler
çoğunlukla

kriz
yönetimine

kaydı

İşletme
faaliyetlerim

durdu

«Şu anki günlük iş rutininizi nasıl 
tanımlarsınız?» sorusuna yanıtlar, % (soru 9)

«Şu anki günlük iş rutininizi nasıl tanımlarsınız?» 
sorusuna yanıtlar, % firma büyülüğüne göre dağılım

Hasar tespiti:
Firmaların çoğunluğunun günlük rutini kriz yönetimine kaymıştır, 3’te 1’i ise faaliyetlerinin 
tamamen durduğunu belirtmiştir. 
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%2

%19

%79

Hayır

Henüz değil

Evet

%1

%3

%15

%81

Hayır

Emin
değilim

Biraz

Evet

Uyum stratejileri:
Covid-19 krizi bir çok firma tarafından ciddi bir tehdit olarak görülmekte ve stratejilerin 
gözden geçirilmesine neden olmaktadır. 

«Covid-19 krizini işletmeniz için ciddi bir 
tehdit olarak görüyor musunuz» sorusuna 
yanıtlar, % (soru 5)

«Covid-19 krizinden dolayı 2020 stratejinizi ve 
faaliyetlerinizi yeniden gözden geçiriyor 
musunuz?» sorusuna yanıtlar, % (soru 6)
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%16

%21

%30

%34

Sadece acil
durum eylem

planı

Sadece iş
sürekliliği planı

Her ikisi de var

Hiçbiri yok

Uyum stratejileri:
Firmaların böyle bir krize stratejik hazırlık düzeyleri arasında farklılıklar dikkat çekmektedir

«İşletmenizin iş sürekliliği veya acil 
durum eylem planı var mı?»  sorusuna 
yanıtlar, % (soru 7)

%29

%17

%36

%22
%26

%33

%38

%31

%52

%41 %39
%38 %37

%31 %31 %30

%19

%41

%25

%40
%37 %37 %32

%39

Güneydoğu
Anadolu

Batı Marmara Batı Anadolu Akdeniz Doğu
Karadeniz

İstanbul Doğu Marmara Ege

Her ikisi de var Hiçbiri yok Sadece birisi var

Bölgesel dağılım, % (soru 7)

%21 %23

%38

%61

%44
%41

%19

%8

%35 %36
%42

%31

1-9 10-49 50-249 250 veya üstü

Her ikisi de var Hiçbiri yok Sadece birisi var

Firma ölçeğine göre dağılım, % (soru 7)
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«İşletmenizin altyapı ve dijital olanakları 
uzaktan çalışma için yeterli mi ?» sorusuna 
yanıtlar, % (soru 8)

Soru 8 yanıtlar, bölgelere göre öne çıkan farklılıklar

%39

%51

Evet Hayır

%16
%26

%30 %32
%40 %41 %45

%52

%74
%67

%55 %54 %52 %46 %46

%37

Güneydoğu
Anadolu

Doğu
Karadeniz

Akdeniz Batı Anadolu Ege Batı Marmara Doğu Marmara İstanbul

Evet Hayır

%43

%32

%47

%70

%57

%68

%53

%30

1-9 10-49 50-249 250 veya üstü

Evet Hayır

%45

%55
%60

%45

%34
%29

Hizmet Üretim / İmalat Ticaret /
Perakende

Hayır Evet

Soru 8 yanıtlar, işletme büyüklüğüne
göre öne çıkan farklılıklar

Soru 8 yanıtlar, ana faaliyetlere 
göre öne çıkan farklılıklar

Uyum stratejileri:
Uzaktan çalışma pratiği firmaların çoğu için mümkün değilken, sektörel ve bölgesel farklılıklar 
bulunmaktadır. 



12

%24

%35

%41

Evet Hayır Emin değilim

«Covid-19 krizi ile ilgili edindiğiniz bilgiler planlama 
ve kriz yönetimi yapmanız için yeterli mi?» sorusuna 
yanıtlar, % genel dağılım

«Covid-19 krizi ile ilgili haberleri nereden takip 
ediyorsunuz?» sorusuna yanıtlar, % genel dağılım

45%

54%

81%

84%

Gazete veya diğer basılı
medya

Özel sektör çatı kuruluşları ve
mesleki dernekleri

Sosyal medya

Televizyon

Uyum stratejileri:
Kriz yönetimi yapmak için gereken bilgiler yeterli değildir. Televizyon ve sosyal medya en çok 
kullanılan bilgi alma kanallarıdır.  
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%5

%95

Hayır

Evet
21%

37%

43%

56%

61%

63%

85%

Çalışanları evden çalışmaya zorunlu tutma

 Çalışanlara opsiyonel evden çalışma…

 İzin politikalarında değişiklik

İşyerinde aynı anda bulunan çalışan…

İş seyahatlerini iptal etme

İşyerine ek koruyucu malzeme/ekipman…

İşyerindeki hijyen koşullarını iyileştirme

«Covid-19 kriziyle ilgili işletmenizde tedbirler aldınız 
mı?» sorusuna yanıtlar, % (soru 12)

«Covid-19 kriziyle ilgili işletmenizde tedbirler aldınız mı?» 
sorusuna evet diyenlerin aldığı tedbirler, % (soru 12a)

Uyum stratejileri:
Firmaların %95’i krize yönelik çeşitli tedbirler almıştır. 

Seçenekler haricinde farklı yanıt veren 64 firma arasında öne çıkan 

tedbirler

o Süreli, süresiz kapatmalar

o Vardiyaların ya da mesai saatlerinin azaltılması

o Toplantı ve görüşmeleri iptal etme ya da dijital ortama taşıma 

o Yüksek risk grubu içinde olan bireylere izin

o İşyerine müşteri veya ziyaretçi kabul edilmemesi, dışardan yemek siparişlerinin 

yasaklanması

o Korunma ile ilgili gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve prosedürlerin uygulanması ör. 

paraya temasta dezenfeksiyon, işletmeye girişte ateş ölçümü

o Yemek süresinin azaltılması, yemekhanenin seyreltilmesi bekleme mesafeleri uygulaması ya 

da kumanya sistemine geçiş
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10%

24%

26%

52%

62%

71%

77%

80%

Çocuk bakımı için finansal
destek

Tıbbi ve koruyucu
malzemelerin tedariği için…

Çalışanlar için psiko-sosyal
destek

Açık ve sürekli iletişim

Kredi, çek ve borçlarda
erteleme

KOBİ’lere finansal destek 

Vergi indirimleri

Fatura/Vergi/SGK
ödemelerinde erteleme

«Sizin için en önemli destek mekanizmaları 
hangileridir?» sorusuna yanıtlar, % (soru 13)

• Bu tedbirler dışında, diğer seçeneğini belirten 

katılımcıların yanıtları incelendiğinde, 4 konunun öne 

çıktığı görülmektedir: 

• Zorunlu giderler konusunda destek sağlanması veya 

üstlenilmesi (maaşlar, kira, enerji maliyetleri, vergi 

ve harçlar)

• Ticari ilişkileri korumak üzere çek ödemeleri için 

destek sağlanması

• Kısa çalışma ödeneğine erişimin genişletilmesi

• Psiko-sosyal destek

Destek paketi içeriği:
İşletmelerin önemli bir kısmı Fatura/Vergi/SGK ödemelerinde erteleme ve vergi indirimleri ile 
finansal desteğe ihtiyaç duymaktadır. 
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36

11

43

0

11
17

33

22
16

11

Bir şey söylemek için
henüz erken

2020 ikinci çeyreği
etkiler

2020 üçüncü çeyreği
etkiler

2020 dördüncü çeyreği
etkiler

2021’i etkiler

Turizm Diğer Sektörler (Ortalama)

%18

%29
%24

%18

%11

Bir şey söylemek için
henüz erken

2020 ikinci çeyreği
etkiler

2020 üçüncü çeyreği
etkiler

2020 dördüncü çeyreği
etkiler

2021’i etkiler

«Covid-19 krizinin işiniz üzerine olan etkilerinin ne kadar uzayacağını tahmin ediyorsunuz?» 
sorusuna yanıtlar, %

Krizin ikinci aşaması
Covid-19 krizinin işletmeler üzerindeki etkisinin ne kadar süreceğine ilişkin genel 
bir konsensüs bulunmamaktadır. 
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Henüz hangi senaryo olacak bilemiyoruz; tüm 
ihtimallere hazırlık yapmak şart…

UV L
%30 ihtimal…  

• Tek çeyrekte (2-3 ayda) etkiler 

bertaraf edilir (Nisan-Haziran)

• Kentsel hizmetler durur; 

gerisine çok bir şey olmaz

• Türkiye ekonomisi %3-5 

arasında küçülür.  (IMF tahmini 

-%5)

• Mali politikalar olumsuz reel 

sektör ve istihdam etkilerini 

bertaraf edebilir.

%30 üç senaryonun 

karışımı… 

%30 ihtimal…  

• Bertaraf etme süresi 2-3 

çeyreğe yayılır (Nisan-Eylül)

• Durma ekonominin geneline 

sirayet eder: Hizmetler, imalat, 

ihracat, turizm

• Türkiye ekonomisi %5-15 

arasında küçülür. 

• Mali politikalar ancak kısmi 

olarak zararı karşılayabilir.  

(Milli gelirin %10’u?) 

%10 ihtimal…  

• Bertaraf etme süresi bir yılı 

geçer… 

• Ekonomik faaliyet yoğun 

bakımda yaşam savaşı verir

• Türkiye ekonomisi %15’in 

üzerinde küçülür; durgunluk 

2021’de devam eder

• Uluslararası destek olmadan 

atlatmak zor olur… 
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Ek 1 – Küresel COVID Krizi ve 
Etkileri

17
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Bu krize nasıl bir durumda yakalandık?

18

+ Olumlu taraflar

• Sağlık altyapımız nispeten güçlü 
(yoğun bakım yatağı sayısı Almanya ile aynı) 

• Yaşlı nüfus oranı AB’ye kıyasla 

fazla değil (İtalya %22, TR %9)

• Sanayi yapısı ihtiyaç duyulan 

çoğu malzemeyi üretmeye 

elverişli 

• Kriz ve depremle mücadele 

tecrübesi 

- Olumsuz taraflar

• Bireylerin bağışıklık sistemi zayıf; 

kronik hastalıklar sık görülüyor  
(örn. Obezite oranı dünyada %9, TR %30)

• Devletin kasasında kaynak kısıtlı, 

TCMB rezervleri düşük, risk primi 

yüksek

• Özel sektörde döviz borcu yüksek

• Çoğu esnaf ve KOBİ 2 aydan fazla 

nakitsizliği taşıyamayabilir

• İşlerin az bir kısmı evden çalışmaya 

müsait (üniv mezunu oranı %25)
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Salgın sonrası hayat: Neler beklenebilir? 

19

Bu yeni kriz sonrasında beklenebilecekler 

(spekülasyon) 

• Daha fazla otomasyon, robotlar

• Yeni iş modelleri (e-ticaret, dijital ödeme); uzaktan 

/ esnek çalışma biçimleri 

• Tedarik zincirlerinin coğrafi konsantrasyonu (TR-

AB ilişkisi…) 

• Artan tasarruf oranları (travma derin olursa) 

• Artan küresel koordinasyon (mali teşviklerinin 

kaçınılmaz sonucu…) 

• İklim için daha fazla duyarlılık – bir sonraki krizin 

geleceği yer?

Her kriz sonrası 

yaşanabilecekler: 

• Verimlilik artışları (siyasete 

bağlı..) en sonunda gelebilir; 

(tekelleşme riski..)

• İşsizlik artık yeni bir platoya 

çıkar (%15’ler?)  

• Sosyal politikaların kapsama 

alanı genişler (bu sefer, 

evrensel temel gelir?)
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Ek 2 - Anket

20
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Ek 1: İşletmelere Yöneltilen Sorular

Soru 1: Covid-19 işletmenizi ne derecede etkiledi?

Soru 2: Covid-19 krizinin işiniz üzerine olan etkilerinin ne kadar uzayacağını tahmin 

ediyorsunuz?

Soru 3: Covid-19 krizi işletmelerinizin satışlarını/iş hacmini nasıl etkiledi?

Soru 4: Tedarik zincirinin ne kadar etkileneceğini düşünüyorsunuz?

Soru 5: Covid-19 krizini işletmeniz için ciddi bir tehdit olarak görüyor musunuz?

Soru 6: Covid-19 krizinden dolayı 2020 stratejinizi ve faaliyetlerinizi yeniden gözden 

geçiriyor musunuz?

Soru 7: İşletmenizin iş sürekliliği veya acil durum eylem planı var mı?

Soru 8: İşletmenizin altyapı ve dijital olanakları uzaktan çalışma için yeterli mi

Soru 9: Şu anki günlük iş rutininizi nasıl tanımlarsınız

Soru 10: Covid-19 krizi ile ilgili edindiğiniz bilgiler planlama ve kriz 

yönetimi yapmanız için yeterli mi?

Soru11: Covid-19 krizi ile ilgili haberleri nereden takip ediyorsunuz?

Soru 12: Covid-19 kriziyle ilgili işletmenizde tedbirler aldınız mı? 

12. a: Cevabınız evetse nasıl tedbirler aldınız?

Soru 13: Sizin için en önemli destek mekanizmaları hangileridir

Soru 14: Covid-19 krizine karşı kişisel nasıl önlemler aldınız?

Soru 15: Covid-19 krizinde fırsat görüyor musunuz?

Diğer Sorular
• İşletmeniz hangi şehirde faaliyet gösteriyor?

• İşletmenizin ana faaliyet türü nedir? 

• İşletmeniz hangi sektörde faaliyet gösteriyor?

• İşletmeniz kaç kişi çalıştırıyor?

• İşletmeniz şu anda hangi kapasitede faaliyet gösteriyor? 

• 2020 ikinci çeyrekte (Nisan-Haziran) hangi kapasitede faaliyet göstermeyi 

bekliyorsunuz?

• Covid-19 ile ilgili edindiğiniz bilgiler planlama ve kriz yönetimi yapmanız 

için yeterli mi?

• Covid-19 işletmeniz için ciddi bir tehdit olarak görüyor musunuz?

• Hedefler için İş Dünyası Platformu, TÜSİAD, TÜRKONFED gibi kuruluşlar 

sizleri bu süreçte nasıl destekleyebilir? 
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Ek 2: Nuts Bölge Sınıflandırmasına Göre Ankete Katılan Şehirler 

Batı Marmara İstanbul Doğu Marmara Batı Karadeniz Doğu Karadeniz
Kuzeydoğu
Anadolu

BALIKESİR İSTANBUL BOLU BARTIN ORDU ERZİNCAN

ÇANAKKALE BURSA KARABÜK TRABZON ERZURUM

EDİRNE ESKİŞEHİR SAMSUN IĞDIR

TEKİRDAĞ KOCAELİ TOKAT

SAKARYA

Akdeniz Ege Batı Anadolu Orta Anadolu Ortadoğu Anadolu
Güneydoğu
Anadolu

ADANA AYDIN ANKARA KAYSERİ ELAZIĞ BATMAN

ANTALYA DENİZLİ KARAMAN NEVŞEHİR MALATYA DİYARBAKIR

HATAY İZMİR KONYA NİĞDE VAN GAZİANTEP

ISPARTA KÜTAHYA SİVAS MARDİN

MERSİN MANİSA YOZGAT ŞANLIURFA

MUĞLA ŞIRNAK
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Ankete katılan işletmelerin tanımlayıcı özellikleri

282
256

154

88

1-9 10-49 50-249 250 veya üstü

mikro küçük orta büyük

183

160

128

95
84

41
31 28

İstanbul Ege Akdeniz Doğu
Marmara

Doğu
Karadeniz

Batı
Marmara

Güneydoğu
Anadolu

Batı
Anadolu

Şekil 2: İşletme ölçeğine (çalışan sayısına) göre dağılım

Şekil 4: Sektörel dağılım

Şekil 3: Ana faaliyet alanlarına göre dağılımŞekil 1: Bölgelere göre dağılım

162

288

333

Ticaret / Perakende

Hizmet

Üretim / İmalat

144

12

15

17

19

23

24

26

27

28

31

35

36

49

51

63

91

101

Diğer

Hukuk

Ulaştırma, Taşımacılık ve…

Eğitim

Kimya

Enerji

Sağlık

Dayanıklı Tüketim Malları

Tarım ve Hayvancılık

Bankacılık, Finans ve…

Bilişim ve…

Otomotiv ve Yan Sanayi

Turizm

Medya, İletişim ve Reklam

Makine ve Teçhizat

Tekstil ve Hazır Giyim

Gıda ve İçecek

İnşaat

• 23-27 Mart 2020 tarihlerinde Hedefler için 

İş Dünyası Platformu tarafından düzenlenen 

çevrimiçi ankette, 47 farklı ilde çeşitli 

sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler 

Covid-19 krizi sonucu ortaya çıkan etkileri 

değerlendirmiştir.

• Ankete toplam 780 firma katılmıştır.  

Türkiye’nin çoğu bölgesi temsil edilmekle 

beraber, 780 firmanın 183’ü (%23) İstanbul, 

160’ı (%21) Ege, 128’i (%16) de Akdeniz 

bölgesinde yer almaktadır. (Şekil 1)

• Katılımcılar içinde ağırlıklı olarak mikro 

işletmeler ve KOBİ’ler bulunmaktadır. 282 

firma (%36) mikro (1-9 aralığında çalışan), 

256 firma (%33) küçük, 154 firma (%20) 

orta, 88 firma (%11) da büyük ölçeklidir. 

(Şekil 2)

• Anket katılımcıların 333’ü (%43) 

üretim/imalat, 288’i (%37) hizmetler, 162’si 

(%20) de ticaret / perakende  alanlarında 

faaliyet göstermektedir. (Şekil 3)

• Sektörler itibariyle bakıldığında ise oldukça 

çeşitliliğe sahip bir katılım göze 

çarpmaktadır: ilk 3 sektörün payı yüzde 33 

düzeyindedir: inşaat (101), gıda ve içecek 

(91), tekstil ve hazır giyim (63). (Şekil 4)
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Özet bulgular (11-27 Mart 2020 tarihleri arasındaki süreç için değerlendirme)

• Hedefler için İş Dünyası Platformu, 23-27 Mart 2020 tarihlerinde çevrimiçi bir işletme 

anketi uygulamıştır. Ankete toplam 780 firma, Covid-19 krizinin işletmeler üzerindeki 

etkileri, krizin seyrine ilişkin öngörüleri ve ne gibi tedbirlere ihtiyaçları bulunduğu 

hakkında 23 soru yanıtlamıştır. 282 firma (%36) mikro (1-9 aralığında çalışan), 256 

firma (%33) küçük, 154 firma (%20) orta, 88 firma (%11) da büyük ölçeklidir. 

• Covid-19 krizinin işletmeleri önemli bir oranda etkilediği görülmekte; ancak bölgeler, 

sektörler ve işletme ölçeği arasındaki farklar da dikkat çekmektedir. İşletmelerin 

%62’si, «büyük ölçüde etkiledi» derken, sadece %3’ü hiç etkilemedi yanıtını vermiştir. 

• Covid-19 krizinin işletmeler üzerindeki etkisinin ne kadar süreceğine ilişkin genel bir 

konsensüs bulunmamaktadır. Genel olarak bakıldığında, %18 henüz bir şey söylemek 

için erken derken, %29’u 2020 ikinci çeyreği, %24’ü üçüncü çeyreği, %18’i de 

dördüncü çeyreği etkileyeceğini belirtmiştir. 

• Firma cirolarında önemli düşüşler yaşanmıştır. Firmaların yarısından fazlasının cirosu 

%50’den daha fazla düşmüştür. Ciro düşüşlerinde bölgelere göre önemli farklılıklar 

dikkat çekmektedir. Güneydoğu Anadolu’da firmaların %71’i cirosunun yarıdan fazla 

düştüğünü söylerken, Batı Anadolu’da bu oran %32’dir.

• Covid-19 krizinin tedarik zincirleri üzerinde de önemli etkilerinin olacağı 

anlaşılmaktadır. Firmaların %51’i tedarik zincirleri «büyük ölçüde etkilenir»(1’den 4’e 

bir skalada 4) derken, katılımcıların %31’i de aynı skalada 3 olarak değerlendirmiştir. 

• Covid-19 krizinin bir çok firma tarafından ciddi bir tehdit olarak görülmekte ve 

stratejilerin gözden geçirilmesine neden olmaktadır. Firmaların %79’u Covid-19 

krizinden dolayı 2020 stratejilerini ve faaliyetlerini yeniden gözden geçirmekte 

olduklarını belirtmiştir.

• Öte yandan, firmaların böyle bir krize stratejik hazırlık düzeyleri arasında önemli 

farklılıklar dikkat çekmektedir.  Anket katılımcılarının %34’ü «İşletmenizin iş 

sürekliliği veya acil durum eylem planı var mı?» soruna «hiçbiri yok» yanıtını 

vermiştir.   

• Uzaktan çalışma pratiği firmaların çoğu için mümkün değilken, sektörel ve bölgesel 

farklılıklar dikkat çekmektedir.  Örneğin, uzaktan çalışabilme büyük firmaların %70’i 

için mümkünken küçük işletmelerde bu oran %32’ye düşmektedir. 

• Firmaların çoğunluğunun günlük rutini kriz yönetimine kaymıştır. Ancak kriz 

yönetimi yapmak için gereken bilgiler yeterli değildir. Faaliyetleri tamamen duranların 

oranı büyük firmalarda %11 iken, küçük işletmelerde bu oran %36’dır. Kısmen kriz 

yönetimine geçmiş olanların oranı büyük firmalarda %61’e kadar yükselirken 

KOBİ’lerde yaklaşık %30’lar düzeyindedir. 

• Firmaların %95’i krize yönelik tedbir almıştır. Ancak tedbirlerin niteliğinde 

farklılıklar bulunmaktadır. İşyerindeki hijyen koşullarını iyileştirme, %85’lik oranla 

neredeyse tüm firmaların aldığı tedbirlerin başında gelmektedir.  Firmaların önemli 

bir kısmı tarafından alından üç diğer tedbir ise işyerinde ek koruyucu malzeme 

tedariki, iş seyahatlerinin iptali ve işyerinde aynı anda bulunan çalışan sayısının 

azaltılması olmuştur. 

• İşletmelerin önemli bir kısmı Fatura/Vergi/SGK ödemelerinde erteleme ve indirimleri 

ile finansal desteğe ihtiyaç duymaktadır. Anket katılımcılarının %80’i 

fatura/vergi/SGK ödemelerinde erteleme ve %77’i de vergi indirimlerine ihtiyaç 

olduğunu belirtmiştir.  KOBİ’lere finansal destek, kredi, çek ve borçlarda ertelemeler 

ise çoğunluk talep edilen diğer tedbirlerdir. 

• Firmaların %59’u Covid-19 krizine karşı kontrolü dışındaki unsurlardan dolayı 

dezavantajlı konumdadır. Dezavantajlı konumda olan her 3 firmadan sadece  1’i krize 

karşı alınan önlemler açısından ortalamanın üstünde bir dayanıklılık sergilemektedir. 

Krize yönelik destek stratejilerini, firmaların dayanaklılık ve avantaj düzeylerine göre 

farklılaştırmak yerinde olacaktır
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Firmaların Covid-19 Krizine Karşı Sahip Oldukları Avantaj ve 
Dayanıklık  Endeksinin Oluşturulması

Metodoloji

Firmaların «Covid-19 Özelinde İşletme Etki ve İhtiyaç Anketinde» aşağıdaki sorulara 

verdiği yanıtlar, krize karşı sahip oldukları göreceli avantaj ve dayanıklılık ölçütleri 

olarak sınıflandırılmış ve belirli ağırlıklar atanarak nicelik kazandırılmıştır. Her bir 

endeks minimum değer 0, maksimum değer 100 olucak şekilde hesaplanmıştır.

Avantaj Endeksi

I. Koronavirüs işletmenizi ne derecede etkiledi? (%35)

• «1» en yüksek avantaj (en düşük etki), «4» en düşük avantaj (en yüksek 

etki).

II. Koronavirüs krizi işletmelerinizin satışlarını/iş hacmini nasıl etkiledi? (%35)

• «Cirom arttı» en yüksek, «Cirom %50’den fazla azaldı» en düşük ağırlık.

III. Tedarik zincirinin ne kadar etkileneceğini düşünüyorsunuz? (%30)

• «1» en yüksek, «4» en düşük ağırlık.

Dayanıklılık Endeksi

I. İşletmenizin iş sürekliliği veya acil durum eylem planı var mı? (%30)

• «Her ikisi de var» en yüksek, «hiçbiri yok» en düşük ağırlık

II. İşletmenizin altyapı ve dijital olanakları uzaktan çalışma için yeterli mi ? (%30)

• «Evet» en yüksek, «hayır» en düşük ağırlık

III. Koronavirüs kriziyle ilgili işletmenizde tedbirler aldınız mı? (%20)

• 7 tedbirin tamamını alan firmalar 21 puan alıyor, her tedbir 3 puan.

IV. Koronavirüs krizinden dolayı 2020 stratejinizi ve faaliyetlerinizi yeniden 

gözden geçiriyor musunuz? (%10)

V. 3) Koronavirüs krizi ile ilgili edindiğiniz bilgiler planlama ve kriz yönetimi 

yapmanız için yeterli mi? (%10) 

Avantaj düzeyi

Dayanıklılık düzeyi
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Avantaj ve dayanıklılık endekslerinin etkileşimi: farklı firma segmentleri

Dezavantajlı 
ama 
dayanıklı 
firmalar 
(%20)

Avantajlı ve dayanıklı 
firmalar (%20)

Avantajlı ama 
dayanıksız firmalar 

(%17)
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ve dayanaksız 
firmalar 
(%39)

• Avantaj düzeyi, firmanın kontrolü dışındaki unsurların, 

örneğin içinde bulunduğu sektörün ve tedarik zincirinin, 

Covid-19’un yarattığı olumsuzluklardan ne ölçüde 

etkilendiğini içermektedir. Diğer bir ifadeyle, avantalı 

firmalar krizden daha az etkilenmiş firmalardır. 

• Dayanıklılık düzeyi ise, firmanın kontrolünde olan, 

stratejik planlama, kriz yönetimi yapabilme, acil durum / iş 

sürekliliği planlarının olması gibi unsurlardan meydana 

getirilen bir endeks değeridir. 

• Ankete katılan 780 firmanın %59’u Covid-19 krizine karşı 

doğal sebeplerden ötürü dezavantajlı konumdadır. 

Dezavantajlı konumda olan her 3 firmadan 1’i krize karşı 

alınan önlemler açısından ortalamanın üstünde bir 

dayanıklılık sergilemektedir.

• Firmalara yönelik destek stratejileri geliştirirken, 

firmaların dayanaklılık ve avantaj düzeylerine göre 

oluşturulan ve yandaki şekilde gösterilen 4 ayrı segmentte

farklılaştırmak yerinde olabilir. 

• Bu bağlamda,

• Dezavantajlı ama dayanıklı firmalar (firmaların %20’si) 

• Dezavantajlı ve dayanıksız firmalar (firmaların %39’u)

• Avantajlı ve dayanıklı firmalar (firmaların %20’si)

• Avantajlı ama dayanaksız firmalar (firmaların %17’si)

İçin ayrı ihtiyaç analizleri yapılması ve bunlar 

doğrultusunda özgün stratejilerin geliştirilmesi yerinde 

olabilir. Krizin boyutu ve vadesi daha öngörülebilir hale 

geldikçe, bu verilerin izlenmesi ve güncellemesi önemlidir. 

Şekil 32:  Doğal avantaj ve dayanıklılık düzeyine göre firmaların dağılımı 
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