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Önsöz

Elif Koç
EY-Parthenon Türkiye Lideri

Ülkemizde 2020 Mart ayı itibariyle etkisini göstermeye başlayan 

COVID-19 pandemisi, 2020 yılında tüm dünyadaki imalat ve hizmet 

sektörlerinin neredeyse tamamını olumsuz yönde etkiledi. Türkiye 

de bu olumsuz etkilerden hem talep daralması hem tedarik zinciri 

bozulmaları hem de artan maliyetler sebebiyle nasibini aldı.

Sektörün pandemi öncesi ve sonrası performansını, gelecek 

beklentilerini, sektörü bekleyen tehlikeleri ve bunları bertaraf etmek 

için aldıkları aksiyonları bu anketimizde TGDF ile birlikte 

değerlendirdik.

Sektörün COVID-19 sebebiyle yaşadığı sorunlar kadar uzun 

vadede değer zincirindeki çeşitli bozulmalar sebebiyle sektörü 

bekleyen tehlikelere de ışık tuttuğunu düşündüğümüz bu 

çalışmanın tüm sektör oyuncularına faydalı olacağına inanıyoruz.

Çalışmaya katılarak görüş bildiren tüm yöneticilerimize 

şükranlarımızı iletiyoruz.

Bu çalışmada bizimle birlikte çalışan TGDF Başkanı Şemsi Kopuz, 

TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik ve TGDF Yönetim Kurulu Üyesi 

Sinan Cem Şahin'e ayrıca teşekkür ederiz.

Şemsi Kopuz 
Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu Başkanı

Dünya sadece içinde bulunduğumuz seneye değil, 21’inci yüzyıla damgasını vuracak boyutta 

bir sorunla karşı karşıya kalmıştır: COVID-19 pandemisi. Hastalığın bulaşıcılığı ve getirdiği 

ölüm riski yanında, salgının kontrol altına alınması amacıyla uygulanan ulusal ve küresel 

önlemler de ekonomiyi ve ticareti her ölçekte alt üst etmiştir.

Artan nüfus ve değişen iklim koşulları nedeniyle zaten dünya gündeminin ilk sırasında yer 

alan “gıda güvencesi”, pandeminin doğrudan ve dolaylı etkileriyle daha da önem kazanmış, 

küresel gıda sisteminin kırılganlığı COVID-19 ile açıkça gözler önüne serilmiştir.

Tarladan sofraya gıda sistemlerinin sürekliliği dış ticarete, taşımacılığa, arz talep dengesine, 

verimliliğe, nakit akışına temelden bağlıdır. Gıda tedarik zincirindeki halkalardan herhangi 

birindeki aksama, insanların güvenilir gıdaya erişimini ciddi anlamda kesintiye 

uğratabilmektedir.

Türkiye gıda ve içecek sanayii, karşılaştığı birçok olumsuzluğa rağmen COVID-19 sınavını 

şimdilik başarıyla atlatmış gibi görünmektedir. Peki bu durum gelecek için bir garanti 

anlamına taşır mı? Kontrol altına alınan salgın tekrarlarsa ya da yeni biri salgın, iklim 

değişikliği veya çatışmalar gibi nedenlerle küresel gıda tedarik zinciri yeniden tehdit altında 

kalırsa bu sorunu tekrar savuşturabilir miyiz?

TGDF olarak mevcut durumu, sektörü bekleyen tehlikeleri ve bunlara karşı alınması gereken 

önlemleri değerlendirmek amacıyla, gıda ve içecek sanayii bünyesindeki yöneticilerin 

görüşlerinin derlendiği bir çalışmaya imza attık. COVID-19 özelinde yürütülmüş olan bu 

çalışmanın, gelecekte yaşanabilecek olası krizler açısından da sanayiimize ışık tutacağına, 

başta ülkemiz olmak üzere bölge ve dünyada gıda güvencesinin sağlanmasına katkıda 

bulunacağına inanıyoruz.



► Yönetici Özeti

► Salgın öncesi performans ve salgının ciroya etkileri

► Normalleşme ve ciro beklentileri

► Sektörü bekleyen tehlikeler

► Devlet destekleri ve sektörün geleceğine dair beklentiler

► Ek: Metodoloji ve anket kapsamı

Ajanda
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Salgının sektöre kısa vadeli etkileri ve alınan önlemler

► Ciroları bu dönemde azalan katılımcıların (%43) sadece 1/3'ü salgından sonra 3 ay ya 

da daha kısa bir zamanda cirolarının normale dönmesini bekliyor. Büyük çoğunluk ciro 

daralmasının kalıcı olacağını düşünüyor

► Cirolarının bu dönemde arttığını belirtenlerin (%36) yaklaşık yarısı ise talepteki artışın 

eski seviyelere veya daha altına geleceğin savunurken, diğer yarısı bu artışın kalıcı 

olacağını, hatta daha da kuvvetleneceğini düşünüyor

► Sektör pandeminin bitişini 4. çeyrek ve sonrası olarak tahmin ediyor, ancak önlemlerin 

sona ermesinin 4. çeyrekten daha önce olacağını düşünüyor. Katılımcıların 5'te 2'sinin 

tüketici davranışlarındaki değişimin uzun vadede kalıcı olacağını düşündüğünü ve 

salgın bittikten sonra 6 aydan uzun vadede tüketici davranışlarının normale döneceğini 

veya hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağını belirtiyor

► Sektörün 2. çeyrek ve 2020 tüm yıl büyüme beklentilerine baktığımızda da yöneticiler 

arasında tıpkı Mart-Nisan ciro artış ve düşüşünde olduğu gibi 2 ayrı grup oluşmaktadır. 

Katılımcıların büyük kısmı (%55) sektörün daralacağını öngörürken; yaklaşık %20'si 

hem 2. çeyrek hem de 2020 sektör büyüklüğünün geçtiğimiz yılla aynı olacağını 

bekliyor. Sektörün daralacağını bekleyen yöneticiler, 2. çeyrek için daralmanın ortalama 

%15'ten yukarıda olmasını beklerken, tüm yılda bu ortalama %10-15 seviyelerine 

geriliyor

Yönetici Özeti

Salgın 
öncesi 
performans 
ve salgının 
ciroya 
etkileri

Normalleşme 
ve ciro 
beklentileri

%84

%78

%69

%58

%62

%51

%42 %24

Kriz yönetim

ekibi oluşturma

%6

Tedarik zincirini çeşitlendirme ve

aksamış noktaları düzeltme

İş / çalışma planı

güncellemeleri

%4

%19

Beklenmedik iş düzenlerinin

belirlenmesi ve iş

sürekliliğinin planlanması

%8

%15
Nakit akışı yönetim planı/

ekibi oluşturma

%21
Çalışan destek

programları oluşturma

Teknoloji ve siber

güvenlik güncellemeleri

Salgının kısa vadedeki olumsuz etkilerini en aza 

indirmek ve iş devamlılığını sağlamak adına 

sektördeki yöneticiler bazı kritik önlemleri almıştır 

veya almayı planlamaktadır

Alınmış önlemler Alınması planlanan önlemler

Kriz yönetimi için alınmış aksiyonlar

Kaynak: EY-Parthenon & TGDF Covid-19 Yönetici Anketi

► Salgın öncesinde sektör büyüme açısından iyi bir performans göstermekteydi. 

Katılımcıların %45'i salgın öncesinde bir önceki yıla göre enflasyon üzerinde büyüme 

gösterdiğini belirtirken, %29'u da enflasyona paralel bir büyüme gösterdiğini belirtti

► Salgının etkilerini görmeye başladığımız Mart ve Nisan ayı cirolarına baktığımızdaysa, 

sektördeki oyuncuların yalnızca %36'sı cirolarının arttığını belirtti. Ciro artışının 

yaşandığı katılımcılarda Horeca'nın ciroları içindeki payının, bu dönemde cirolarının 

değişmediğini (%21) veya azaldığını (%43) söyleyen katılımcılara, göre çok daha limitli 

olduğu da ortaya çıkmaktadır

► Pandeminin olumsuz etkileri ciro değişim oranlarında daha da belirgin olarak ortaya 

çıkmaktadır. Cirosu düşen katılımcılar (%43) ortalamada cirolarının %26 düştüğünü, 

ciro artışı yaşayanlar (%36) ise ortalamada %18 ciro artışı yaşadıklarını belirtmiştir
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Sektörü bekleyen tehlikeler ve bunlara yönelik alınan uzun vadeli tedbirler

Horeca'nın gerilemesi1

Finansman ve likidite sıkıntıları2

Tedarik zinciri ve lojistik sorunları3

Değişen tüketici davranışı4

Gıda güvenliği5

%65

%52

%50

%41

%41

%41

%28

%17

%35

%30

%35

%35

%26

%35

%20

Teknoloji yatırım planları

(BT ve otomasyon)

Nakit akışı senaryoları ve planlamaları

Şirket satın alma / birleşme

ve satış planlamaları

Müşteri risk haritası oluşturma ve

salgın sonrası müşteri taleplerinin öngörülmesi

Maliyet optimizasyon ve

organizasyon uyum planları

İşletme / iş birimi

dönüşüm planlamaları

Tedarik ve dağıtım kanalları risk raporu

oluşturma ve aksiyon yol haritası

Rekabet analizleri ve

pazar payı senaryoları

%7

Önem sırasına göre sektörü bekleyen tehlikeler

Alınmış önlemler Alınması planlanan önlemler

Y
a
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n
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Sektörü bekleyen tehlikelere karşı, uzun vadeli kriz yönetimi 

aksiyonlarının oyuncuların bir kısmı tarafından alındığını, bir kısmınınsa 

bu aksiyonları almayı planladığı görülmektedir

Sektörün uzun vadeli kriz yönetimi için aldığı aksiyonlar

Kaynak: EY-Parthenon & TGDF Covid-19 Yönetici Anketi

Yönetici Özeti
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Sektörü bekleyen tehlikeler – derinlemesine bakış (1/4)

Horeca'nın gerilemesi

%91

%89

%79

Restoranların zorlanması

Otellerin / tatil köylerinin eski
performanslarını yakalayamaması

AVM’lerin eski performansların
yakalayamaması

Sektörü bekleyen en büyük tehlikeler (6-12 ay içerisinde)

%7

Temmuz ayı içerisinde

%3

Ağustos – Eylül 

ayları içerisinde

4. Çeyrek içerisinde 2022’den sonra2021 içerisinde 2022 içerisinde

%5

%45

%31

%9

2019 performansının 2021 ve 

sonrasında yakalanacağını 

düşünenler: %85

Horeca sektörünün 2019 performansını yakalama beklentisi

Kaynak: EY-Parthenon & TGDF Covid-19 Yönetici Anketi

Yönetici Özeti

1

► Sektörün %90'ın restoranların zorlanmasını ve otellerin/ tatil köylerinin eski performanslarını 

yakalayamamasını en büyük tehlikelerden ikisi olarak görmektedir. Ayrıca birçok zincir gıda işletmesinin 

cirolarının önemli bir kısmını elde ettiği AVM mağazalarının, eski performanslarını yakalayamaması da 

her 5 katılımcıdan 4'ünün sektör için beklediği tehlikeler arasındadır.

► Horeca'nın 2019 performansını ancak 2021 veya sonrasında yakalayacağını düşünenlerin oranı sektör 

yöneticilerinin %85'ini oluşturmaktadır.

► Turizm ve yeme içme sektörlerinin sürdürülebilirliği ve krizi atlatabilmeleri gıda ve içecek sektörü için de 

çok önemlidir. Bu konuda tüm ekosistem paydaşlarının atması gereken adımlar olmakla beraber özellikle 

oteller ve restoranlar eski performanslarını yakalayana kadar COVID-19 etkilerini bertaraf etmeye yönelik 

verilebilecek kısa çalışma ödeneğinin ertelenmesi veya finansman sağlanması gibi destekler, dolaylı 

olarak gıda ve İçecek üreticilerine de pozitif yansıyacaktır.

► Ayrıca gıda ve içecek sektör oyuncularının bu dönemde Horeca'dan kaynaklı ciro düşüşlerini bertaraf 

etmek üzere de talebin arttığı tüketici tarafındaki değişimleri gözlemlemeleri ve uzun dönemli stratejilerini 

korusalar da kısa vadede ürün ve kanal çeşitlendirmelerine gitmeleri gerekmektedir.
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Sektörü bekleyen tehlikeler – derinlemesine bakış (2/4)

Finansman ve likidite sıkıntıları
Sektörü bekleyen en büyük tehlikeler (6-12 ay içerisinde)

2

%27

%16

%6

%4

Arttı

%4

%43

Değişken

giderler

Azaldı %50’den fazlaAzaldı: %26 - %50 arası

Azaldı: %11 - % 25 arası

Azaldı: %10’dan düşük

%100

Değişmedi

Sektörün değişken giderlerindeki değişim

%88

%65

%54

Likidite sıkıntısı

Kredi limitlerinin
genişletilmemesi

İtibar kayıpları

Kaynak: EY-Parthenon & TGDF Covid-19 Yönetici Anketi

Yönetici Özeti

► Nakit yönetimi yani likidite sıkıntısı sektörü bekleyen tehlikeler arasında en üst sıralardadır. Yine bu kategoride 

değerlendirilebilecek kredi limitlerinin genişletilememesi katılımcıların 3'te 2'sinin gördüğü tehlikeler arasında öne 

çıkmaktadır. Yine katılımcıların yarısından fazlası itibar kayıplarını sektörü bekleyen büyük tehlikelerden olarak 

göstermiştir.

► Sektör oyuncularının %43'ü bu dönemde değişken giderlerinde bir artış yaşadığını belirtmiştir. Bu oran ciro arttıranlardan 

(%36) oldukça fazladır. Değişken giderlerin artmasındaki en büyük 3 etmen döviz kurlarının ve hammadde fiyatlarının 

artması ile koruyucu ekipmanlar için yeni bir bütçe kalemi açılmasıdır

► Bu dönemde değişken giderlerini azaltabilen oyuncular (%30), bu azalışın çoğunlukla %25'in altında olduğunu 

belirtmektedir. Bu giderlerin azaltılabilmesinde öne çıkan iki sebep ise çalışma sürelerinin kısaltılması ve devlet 

teşviklerinden faydalanılmasıdır. Bunlar dışında katılımcıların %43'ü de bazı operasyonlarını sonlandırdığını belirtmiştir. 

Ancak değişken gider düşüşlerinin işten çıkarmalardan gelmemesi (sadece %7), sektörün maliyetleri azaltmada işçi 

çıkarmaktan daha farklı çözümlere ağırlık verdiğine işaret etmektedir.

► Sabit giderlere baktığımızda ise bu dönemde katılımcıların sadece %10'u sabit giderlerini düşürebilmiştir. Sektör 

yöneticilerinin büyük çoğunluğu sabit giderlerde tasarruf yapma şansı bulamadıklarını, %21'i ise sabit giderlerde bile artış 

yaşandığını iletmiştir.

► Tüm bunlar birlikte göz önüne alındığında operasyonlardan yaratılan nakit akışında düşüş olması doğal bir sonuçtur

► Sektörün %34'ü nakit üretiminin bu dönem içerisinde değişmediğini belirtirken, %46'sı nakit üretiminin düştüğünü ve 

büyük çoğunlukla da %10'un üzerinde bir düşüş olduğunu belirtmektedir. Nakit akışındaki değişimin en büyük sebepleri 

olarak ise satışlar, tahsilatlar ve döviz kurlarındaki değişimler öne çıkmaktadır.

► Sektör bu nakit akışı problemlerini bertaraf etmek için kısa vadeden daha çok uzun vadeli ve yapısal çözümlere ağırlık 

vermiştir. Katılımcıların %45'i bu durumu bertaraf etmek için yeni kanallara girdiğini, ayrıca %21'i henüz girmese de yeni 

kanallara girmeyi planladığını belirtmektedir. Yine katılımcıların %51'i bu dönemde nakit akışını kontrol edebilmek için 

yeni ürünlere ağırlık verdiğini veya vermeyi planladığını belirtmiştir. Tedarikçi/ banka ödemelerini ertelemek veya yeni 

sermaye/ borçlanma araçlarına yönlenmek gibi önlemler ise katılımcıların 3'te 1'inden azı tarafından alınmış veya 

alınması planlanmaktadır.
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Sektörü bekleyen tehlikeler – derinlemesine bakış (3/4)

Tedarik zinciri ve lojistik sorunları3

%68

%58

%54

%44

Tedarikçilerin batması

Tarımın gerilemesi

Lojistik sıkıntıları

Tedarik zincirlerinin bozulması

Sektörü bekleyen en büyük tehlikeler (6-12 ay içerisinde)

Yönetici Özeti

► Tedarik zinciri ve lojistiğe yönelik sorunlara ilişkin beklenen en büyük tehlike tedarikçilerin batması ve bu 

sebeple de hammadde veya ara madde tedarikinde sıkıntılar yaşanmasıdır. Yöneticilerin %45'i 

kullandıkları hammaddelerin çoğu veya tamamının ithal olduğunu belirtirken sadece %32'si çoğu veya 

tamamının yerel olduğunu belirtmektedir. 2020 başından beri tedarik sorunu yaşanan maddelere 

bakıldığında ise ithal hammaddeler ve tarımsal ürünler başı çekmektedir.

► Katılımcıların 3'te 2'sinden fazlası tedarikçilerin batmasını sektörün en büyük tehlikeleri arasında 

görmektedir. Oyuncular bu tehlikeyi bertaraf etmek için 2 ayrı başlık altında toplanabilecek çözümlere 

odaklanmışlardır:

1. Daha fazla stokla çalışmak: Katılımcıların %41'i hammadde stoklarını artırmıştır.

2. Tedarikçi çeşitlendirmek: Sektör yöneticilerinin %34'ü yeni tedarikçilerle çalışmaya başladığını, yine 

%34'ü daha önce çalıştıkları ancak ikincil olan tedarikçilerle çalışmaya başladıklarını ve %28'i ise ithal 

ürünler yerine lokal üreticilerle yönlendiğini belirtmiştir.

► Tedarik zincirini tümüyle değiştirebilecek sözleşmeli tarıma geçme veya doğrudan çiftçilerden tedarike 

başlama ise sektör oyuncuları tarafından şu aşamada tercih edilmemektedir.

► Geleceğe tedarik zinciri yönünden hazır olabilmek için alınması planlanan aksiyonlara baktığımızda ise 

yine tedarikçilerin çeşitlendirilmesi ve paydaşlarla iletişimin artırılarak tedarik zincirindeki saydamlığın 

artırılması öne çıkmaktadır.
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Sektörü bekleyen tehlikeler – derinlemesine bakış (4/4)

Değişen tüketici davranışı4

%67

%51

%61

%49

Tüketici davranışlarının beklenen
hızda geri dönmemesi

Kalıcı olacak tüketici davranış
değişikliklerine yanıt verilememesi

Gıda güvenliği konusunda
gelebilecek yeni regülasyonlar

Gıda güvenliği konusunda
yaşanabilecek sıkıntılar

Sektörü bekleyen en büyük tehlikeler (6-12 ay içerisinde)

► Gıda güvenliğine dair gelebilecek yeni regülasyonlar sektördeki yöneticilerin 5'te 3'ünün sektörü bekleyen 

tehlikeler listesinde bulunmaktadır. Bu konuda sektörün yasa yapıcılarla birlikte çalışması ve regülatif 

değişikliklerde kararların içinde bulunması kritik önem arz etmektedir.

Gıda güvenliği5

Yönetici Özeti

► Sektör yöneticilerin üçte ikisi sektörü bekleyen en büyük tehlikeler arasında tüketici davranışlarının 

beklenen hızda geri dönmemesini görmektedir. Ayrıca katılımcıların %50'sinden fazlası kalıcı olacak 

tüketici davranış değişikliklerine yanıt verilememesini de sektörü bekleyen büyük tehlikeler arasında 

görmektedir.

► COVID-19'la ortaya çıkan ve kalıcı olması beklenen tüketici davranışlarını 3 tema altında toplamak 

mümkün:

1. Konum ve kanal tercihleriyle ilgili davranışlar: Dijitale kayış sektör yöneticilerinin en çok beklediği 

kalıcı tüketici davranışı olarak öne çıkmaktadır. Katılımcıların %84'ü dijitale kayışın uzun vadede etkili 

olacağını düşünmektedir. Bu da özellikle HTÜ'ye odaklanan firmalar için mutlaka dijital kanallardaki 

varlıklarını ve de D2C satış alternatiflerini değerlendirmeleri konusunda bir sinyal vermektedir. Bu 

tema altında en çok beklenen ikinci davranış ise (katılımcıların %70'i ile) toplu ortamlarda bulunma 

korkusu. En az kalıcı olması beklenen ise modern kanallardan uzaklaşma olarak öne çıkmaktadır.

2. Harcamalarla ilgili davranışlar: Sektörün yöneticilerinin büyük kısmı (%59) kredi kartı ile ödemenin 

artacağını düşünmektedir. Azımsanmayacak bir kısım (%43) ise tüketicilerin uzun vadede de zorunlu 

olmayan harcamalarını kısacağını düşünmekte. Ancak bu durum, daha ucuz ürünlere yönelme veya 

mobilya, konut, vb. gibi yüksek ücretli satın almaların yapılmayacağına işaret değildir. Yöneticiler 

daha rasyonel alışveriş yapılacağını düşünmektedir.

3. Ürün ve tüketim tercihleri: Sektör yöneticilerinin %90'ı COVID-19'la birlikte artan stoklamanın kalıcı 

olmayacağını ancak %60'ı ambalajlı ürün tercihinin kalıcı olacağını düşünmektedir.
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Devlet destekleri ve gelecek beklentileri

Devlet 
destekleri

Sektörün 
geleceğine 
dair beklentiler

Yönetici Özeti

%37

%27

%25

Nakit akışı düzenli ve güçlü olanlar

Değişen müşteri / kanal taleplerine

en hızlı yanıt verebilenler

Tedarik zincirinin etkinliğini ve

sürdürülebilirliğini koruyabilenler

Sektörde kazançlı çıkması beklenen oyuncular2

%45
%33

%19 %16
%36

Esnek 

çalışma yasal 

düzenlemesi

Asgari ücret 

vergi indirimi

İhracat desteği Tedarikçi destek 

programı

finansman 

desteği

Elektrik, su, 

doğalgaz

gibi fatura 

destekleri

Vergi 

indirimleri

Satış 

destekleri ve 

garantileri

Esnek 

çalışma ve 

BT destekleri

Tedarik zinciri 

ve lojistik 

destekleri

Diğer 

destekler

Sektördeki oyuncular tarafından çok talep edilen devlet destekleri1

1. Beş kategori için yalnızca en çok tercih edilen seçenek gösterilmiştir

2. Yalnızca en çok tercih edilen üç seçenek gösterilmiştir

Kaynak: EY-Parthenon & TGDF Covid-19 Yönetici Anketi

► COVID-19 ile ekonomik mücadele kapsamında açıklanan devlet desteklerinden 

sektörün faydalanma oranı kısa çalışma ödeneği hariç desteklerde %20'nin 

altında seyretmektedir. Bu da sektörün aslında farklı desteklere ihtiyaç 

duyduğunu göstermektedir.

► En çok talep edilen desteklere bakıldığında asgari ücret vergi indirimi, KDV 

indirimi, yerel tarım destekleri ve fatura destekleri öne çıkmaktadır. Desteklerin 

değişken giderleri düşürmek, vergi indirimleri ile talebi artırmak ve yerel 

hammaddeye daha fazla yönelen oyuncuların talebini karşılayacak tarım 

destekleri olması sektördeki oyuncuların riskleri ve fırsatları iyi tahlil edip 

bunlara yönelik çözüm ve destekleri tespit ettiğini de göstermektedir.

► Gelecek beklentilerine baktığımızdaysa; sektörün %60'ı sektörde ezber 

bozacak bir oyuncu çıkmayacağını düşünürken, katılımcıların %21'i iş modelini 

değiştiren mevcut bir oyuncunun sektörü kökten değiştirebileceğini belirtmiştir.

► Sektörde kazananları neler belirleyecek sorusuna ise yöneticilerin sırasıyla 

tercihleri:

1. Nakit akışı düzenli ve güçlü olanlar

2. Değişen müşteri/ kanal taleplerini en hızlı yanıt verebilenler ve

3. Tedarik zincirinin etkinliğini ve sürdürülebilirliğini koruyabilenlerdir.

► En az tercih edilen cevaplara baktığımızda ise son 3'ün 2'si salgın sürecini 

kronik sorunlarını çözmek için kullananlar, doğru satın almaları/ birleşmeleri 

yapanlar olarak çıkmaktadır. Bunun muhtemel sebebi, mevcut durumda acil 

problemlerle uğraşan oyuncuların bu aksiyonları henüz gündemlerine almaması 

olarak yorumlanabilir.



► Yönetici Özeti

► Salgın öncesi performans ve salgının ciroya etkileri

► Normalleşme ve ciro beklentileri

► Sektörü bekleyen tehlikeler

► Devlet destekleri ve sektörün geleceğine dair beklentiler

► Ek: Metodoloji ve anket kapsamı

Ajanda
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Sektörün yaklaşık %75’i salgından önce 2020 yılı başında enflasyon oranında ya da üzerinde büyüme 
göstermekteydi

%4

Enflasyonun üzerinde

büyüme vardı

Enflasyona paralel

bir büyüme vardı

Enflasyonun altında

bir büyüme vardı

%45

%29

Ciroda bir daralma vardı,

ancak kârlılığımızda 

sorun yoktu

Hem ciro hem kârlılığımızda

daralma vardı

%8

%14

1.Türkiye’de ilk COVID-19 vakası 11 Mart tarihinde görüldü. Bu tarihe kadar şirketinizin 2020 performansı bir önceki yıl performansınıza kıyasla ne düzeydeydi?

Salgın öncesi şirket performansı1

Kaynak: EY-Parthenon & TGDF Covid-19 Yönetici Anketi
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Sektör oyuncuları farklı şekilde etkilenseler de, süreçte sektörün yaklaşık yarısının cirosu düştü ve bu 
düşüşler ciro artışlarından daha büyük oldu

1.Mart ve Nisan ayları ortalama cironuz 2019 Mart ve Nisan aylarına kıyasla ne düzeyde etkilendi?

2.Mart ve Nisan ayları ortalama cironuz 2019 Mart ve Nisan aylarına kıyasla ne seviyede düştü?

3.Mart ve Nisan ayları ortalama cironuz 2019 Mart ve Nisan aylarına kıyasla ne seviye arttı?

4.2019 yılında cironuzun yaklaşık ne kadarı restoranlar, kafeler, oteller gibi ev dışı tüketimden gelmekteydi?

Azaldı

Arttı

Değişmedi

36%

21%

43%

2019 Mart ve Nisan aylarına kıyasla ciro değişimi1

<%10

38%

13%

%51 -

%75

%11 -

%25

%26 -

%50

29%

21%

>25%%5-%10 %11 -

%15

33%

%16 -

%25

6%
11%

50%

Artış seviyesi2

Düşüş seviyesi3

Horeca'nın bu katılımcılar cirosundaki payı4

Mart ve Nisan ayları ciro değişimi

Kaynak: EY-Parthenon & TGDF Covid-19 Yönetici Anketi

%26
Ortalama 

düşüş

%18
Ortalama 

artış

Tamamı 

ev 

tüketimi

%51 -

%75

<%25 %26 -

%50

%21

%75 -

%100

%13

%67

%7 %7 %7

%26 -

%50

%0

Tamamı 

ev 

tüketimi

%75 -

%100 

arası

<%25

%38

%51 -

%75

%43

%33

%14
%10



► Yönetici Özeti

► Salgın öncesi performans ve salgının ciroya etkileri

► Normalleşme ve ciro beklentileri
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► Devlet destekleri ve sektörün geleceğine dair beklentiler

► Ek: Metodoloji ve anket kapsamı

Ajanda
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Sektördeki oyuncuları pandeminin 4. çeyrek ve sonrasında sona ereceğini düşünmektedir

%2

2021

Haziran

4. Çeyrek

Mayıs

Temmuz

%2

Ağustos-Eylül

%7

%24

%24

%42

%4

%36

%16

%20

%18

%52021

Temmuz

Mayıs

Haziran

Ağustos-Eylül

4. Çeyrek

Sektör yöneticilerinin önemli bir 

bölümü (%36) 1 Haziran 

itibarıyla başlayan normalleşme 

sürecini öngörmüşken, aynı 

oranda sektör yöneticisi geniş 

kapsamlı normalleşmenin 3. 

çeyrekte gerçekleşeceğini 

düşünmektedir

1.Sağlık açısından düşündüğünüzde salgının ne zaman sonlanacağını düşünüyorsunuz?

2.Sağlık açısından düşündüğünüzde salgın ile ilgili önlemlerin (sokağa çıkma sınırlamaları, insanların toplu olarak yaptığı akt ivitelerin yasaklanması vs.) ne zaman sonlanacağını düşünüyorsunuz?

3.Tüketicilerin, kaç ay içerisinde normal yaşamlarına ve tüketim alışkanlıklarına dönmesini bekliyorsunuz?

%7

%3

%16

%3

%12

%21

%28

%10

Salgın bittikten sonra,

6 aydan uzun bir süre içerisinde

Salgın bittikten sonra,

2 ay içerisinde

Salgın bittikten sonra,

1-2 hafta içerisinde

Salgın henüz bitmeden

Salgın bittikten sonra,

1 ay içerisinde

Hiçbir zaman

Salgın bittikten sonra,

6 ay içerisinde

Salgın bittikten sonra,

3 ay içerisinde

Pandeminin sona ermesi ve normalleşme beklentileri

Pandeminin sona ermesi1 Karantina önlemlerinin sona ermesi2 Tüketici davranışlarının normale dönmesi3

Katılımcıların 5’te 

2’sine göre tüketici 

davranışlarındaki 

değişimin etkileri 

uzun vadede kalıcı 

olacak

Kaynak: EY-Parthenon & TGDF Covid-19 Yönetici Anketi
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Salgın sürecinde ciro kaybı yaşayan oyuncuların 3’te 2’si cirolarını 6 aydan önce toparlayamayacağını, ciro 
artışı yaşayanlarsa salgın öncesi seviyelerine geri döneceklerini düşünmektedir

%25

Salgın bitmeden

toparlarız

%29

3 ay içerisinde

6 ay içerisinde

1 yıldan daha uzun

bir süre içerisinde

1 yıl içerisinde

%8

%21

%17

%14

%33

%48

%5
Salgın öncesi seviyelerden

daha aşağıda olacak

Bu süreçteki performansımız

devam edecek

Daha da artacak

Salgın öncesi seviyelere

geri dönecek

Salgın bittikten sonra ciro beklentileri

Ciro artışı yaşayanlar arasında1 Ciro düşüşü yaşayanlar arasında2

Kaynak: EY-Parthenon & TGDF Covid-19 Yönetici Anketi

1. İşlerinizin / cironuzun salgın döneminde arttığını belirttiniz. Bu durumun salgın bittikten sonra da devam edeceğini düşünüyor musunuz?

2. İşleriniz salgın öncesindeki performansını sizce ne zaman yakalayacak?



EY-Parthenon  |  Page 17

Sektör büyümesine dair ortak bir görüş bulunmamakla birlikte, genelde sektörün ve oluşturduğu istihdamın 
küçüleceği öngörülmektedir

>%50

<%5

%7

>%50

%26 - %50

%16 - %25

<%5

%11 - %15

Aynı olur

%5-%10

%7

%5-%10

%19

%11 - %15 %5

%16 - %25

%26 - %50

%10

%5

%19

%3

%10

%10

%3

%0

%0

Daralacak Büyüyecek

2020 2. Çeyrek büyümesi1

>%50

%26 - %50

%16 - %25

%21

%11 - %15

%3

<%5

%14%5-%10

<%5

Aynı olur

%5-%10

%11 - %15

%16 - %25

%26 - %50

>%50

%3

%9

%7

%10

%9

%7

%14

%3

%0

%0

Daha az: %25 - %50

Aynı olacak

%3Daha az: >%50

Daha az: <%25

Fikrim yok

Daha fazla: <%25

%0Daha fazla: %25 - %50

Daha fazla: >%50

%3

%41

%40

%10

%0

%2

Sektörün performansı hakkında beklentiler

2020 yıllık büyüme2 2020’de sektörün oluşturacağı istihdam3

1.Sizce sektörünüzün 2. çeyrek büyümesi geçen yıla kıyasla ne seviyede olacak (nominal olarak)?

2.Sizce sektörünüzün 2020 büyümesi geçen yıla kıyasla ne seviyede olacak (nominal olarak)?

3.Sizce sektörünüzün 2020’de yaratacağı istihdam 2019’a kıyasla ne seviyede olacak?

D
a
ra

la
c
a
k

B
ü
y
ü
y
e
c
e
k

Kaynak: EY-Parthenon & TGDF Covid-19 Yönetici Anketi
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► Normalleşme ve ciro beklentileri

► Sektörü bekleyen tehlikeler

► Devlet destekleri ve sektörün geleceğine dair beklentiler
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Şirketler, iş düzenlerinin devamını sağlayacak önlemleri büyük ölçüde almış konumdadır; yarın ve yarından 
sonrası için gerekli adımlarınsa bir kısmı atılmış bir kısmınınsa atılması planlanmaktadır

KRİZ SÜRESİNCE STRATEJİKRİZ & LİKİDİTE YÖNETİMİ

Kısa vadeli 

finansman yönetimi

İşgücü yönetimi &

çalışan sağlığı

Strateji

güncellemesi

Tedarik zinciri

yönetimi

Müşteri & Marka 

koruma

Yarın Yarından sonraBugün

Çalışan destek 

programları 

oluşturma

Kriz Yönetim 

ekibinin 

oluşturulması

Beklenmedik iş 

düzenlerinin 

belirlenmesi ve iş 

sürekliliğinin 

planlanması

İş / çalışma planı 

güncellemeleri

Tedarik zincirini 

çeşitlendirme ve 

aksamış noktaları 

düzeltme

Teknoloji ve siber 

güvenlik 

güncellemeleri

Nakit akışı yönetim 

planı / ekibi 

oluşturma

Nakit akışı 

senaryoları ve 

planlamaları

Maliyet 

optimizasyon ve 

organizasyon uyum 

planları

Tedarik ve dağıtım 

kanalları risk 

raporu oluşturma 

ve aksiyon yol 

haritası

Müşteri risk haritası 

oluşturma ve salgın 

sonrası müşteri 

taleplerinin 

öngörülmesi

İşletme / iş birimi 

dönüşüm 

planlamaları

Şirket satın alma / 

birleşme ve satış 

planlamaları

Teknoloji yatırım 

planları (BT ve 

otomasyon)

Rekabet analizleri 

ve pazar payı 

senaryoları

69%

8%

51%

21%

78%

4%

6%

84% 58%

19%

Alınmış 

önlemler

Alınması 

planlanan 

önlemler

42%

24%

15%

Alınmış 

önlemler

62%

Alınması 

planlanan 

önlemler

50%

30%

65%

17%

Alınmış 

önlemler

Alınması 

planlanan 

önlemler

41%
35%

Kriz yönetiminin bugünü yarını ve yarından sonrası için alınmış aksiyonlar1,2

52%

35%

41%
35%

41%

26%

28%
35%

Alınmış 

önlemler

Alınması 

planlanan 

önlemler

7%

20%

Kaynak: EY-Parthenon & TGDF Covid-19 Yönetici Anketi

1. Türkiye’de ilk COVID-19 vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinden bu güne kısa vadeli kriz yönetimi için hangi aksiyonları aldınız ve almayı düşünüyorsunuz? 

2. Şirketinizi salgın sonrası ve daha uzun vadede hazırlamak için hangi aksiyonları aldınız ya da almayı planlıyorsunuz?
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Horeca'da yaşanabilecek sorunlar, finansman ve likidite sıkıntılarıyla beraber sektörün en büyük tehlikeleri 
olarak öne çıkmaktadır

%91

%89

%79

%88

%65

%54

%68

%58

%54

%44

%67

%51

%61

%49

Kredi limitlerinin genişletilmemesi

AVM’lerin eski performansların
yakalayamaması

Restoranların zorlanması

Tedarikçilerin batması

Otellerin / tatil köylerinin
eski performanslarını yakalayamaması

Tedarik zincirlerinin bozulması

Likidite sıkıntısı

İtibar kayıpları

Lojistik sıkıntıları

Tarımın gerilemesi

Tüketici davranışlarının beklenen

hızda geri dönmemesi

Kalıcı olacak tüketici davranış

değişikliklerine yanıt verilememesi

Gıda güvenliği konusunda
gelebilecek yeni regülasyonlar

Gıda güvenliği konusunda
yaşanabilecek sıkıntılar

Horeca gerilemesi

Finansman & likidite 

sıkıntıları

Değişen tüketici 

davranışı

Tedarik zinciri ve 

lojistik soruları

Gıda güvenliği

Sektörü bekleyen en büyük tehlikeler (6-12 ay içerisinde)1

1.Sizce önümüzdeki 6-12 ayda sektörü bekleyen en büyük tehlikeler nelerdir?

Kaynak: EY-Parthenon & TGDF Covid-19 Yönetici Anketi
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Sektördeki yöneticilerin %45'i Horeca sektörünün 2019 performansını 2021 içerisinde, %40'ı ise daha ileri bir 
tarihte yakalayabilmesini beklemektedir

Temmuz ayı içerisinde Ağustos – Eylül 

ayları içerisinde

4. çeyrek içerisinde

%7

2021 içerisinde 2022’den sonra2022 içerisinde

%3
%5

%45

%31

%9

Kaynak: EY-Parthenon & TGDF Covid-19 Yönetici Anketi

1.Restoran ve oteller sizce 2019 performanslarını ne zaman yakalayacaklar?

Horeca sektörünün 2019 performansını yakalama beklentisi1

2019 performansının 2021 ve sonrasında 

yakalanacağını düşünenler: %85
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Sektördeki ciro düşüşüne karşın, oyuncularının %70'i değişken giderlerini aynı düzeyde düşürememiştir

Tedarikçilerimizi değiştirdik

Çalışma sürelerimizi

kısalttık

Devlet teşviklerinden

faydalandık

Bazı lokasyonlarımızı /

mağazalarımızı kapattık

Bazı operasyonlarımızı

sonlandırdık

Çalışanlarımızı 

ücretsiz izne çıkardık

Diğer

%57

Çalışan sayımızı azalttık

%64

%43

%29

%21

%14

%7

%7

Değişken giderlerin düşmesinin sebepleri3

Yeni operasyonlara başladık (depo, sipariş, kargo vs.)

%77

Çalışan sayımızı artırdık

Döviz kurlarının yükselmesi

Operasyonlarımızdaki değişimler sebebiyle

çalışanlarımıza yeni eğitimler verdik

Hammadde fiyatlarının yükselmesi

Çalışanlarımıza koruyucu ekipmanlar

(eldiven, maske gibi) dağıttık

Salgından korunmak amacıyla temizlik faaliyetlerini artırdık

%5

Lojistik maliyetlerinin artması

Çalışanlarımıza hijyen ve hastalıktan

korunma konusunda eğitimler verdik

Daha maliyetli operasyonlarımıza ağırlık verdik (kargo vs. gibi)

Diğer

%91

%68

%55

%14

%23

%45

%41

%18

%18

Değişken giderlerin artmasının sebepleri2

1.Mart ve Nisan aylarında şirketinizin toplam değişken maliyetleri (kira ve genel merkez personeli hariç operasyonel maliyetler) 2019’un aynı aylarına kıyasla nasıl değişti?

2.Değişken giderlerinizin artışının sebepleri aşağıdakilerden hangileridir? Birden fazla seçenek seçebilirsiniz

3.Değişken giderlerinizi hangi önlemleri alarak düşürdünüz? Birden fazla seçenek seçebilirsiniz

Kaynak: EY-Parthenon & TGDF Covid-19 Yönetici Anketi

Sektörün değişken giderlerindeki değişim1

%43 %27 %16 %6 %4 %4
Değişken

giderler
%100

Azaldı

%10’dan az %50’dan 

fazla

%11-

%25

DeğişmediArttı

%26-

%50
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Ayrıca, sektördeki oyuncuların %90’ı sabit giderlerini de azaltamamıştır

%6

Azaldı: %10’dan düşük DeğişmediAzaldı: %26 - %50 arası Azaldı: %11 - % 25 arası

%2

Arttı

%2

%69

%21

Sektörün sabit giderlerindeki değişim1

1.Şubat ayına kıyasla Mart ve Nisan aylarında sabit giderleriniz (kira ve genel merkez personeli gibi) nasıl değişti?

Sabit giderlerini düşürenler, yan 

haklarda revizyona ve genel merkezi 

küçültme yoluna gitmişlerdir

Kaynak: EY-Parthenon & TGDF Covid-19 Yönetici Anketi

Sabit giderleri azalmayanlar: %90
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Oyuncular, genele vurulduğunda, nakit akışı konusunda da sıkıntı yaşamıştır ve bunun başlıca sebepleri 
satışlar, tahsilat ve döviz kurudur

%50 üzerinde

%11 - % 25

%5

%26 - %50

%10 ve altında

%11 - %25

Değişmedi

%10 ve altında

%26 - %50

%50 üzerinde

%2

%2

%11

%34

%11

%23

%7

%5

Nakit akışındaki değişim1

1.2020 Mart ve Nisan aylarında, Şubat ayına kıyasla nakit akışınız (nakit üretiminiz) ne ölçüde değişti?

2.Nakit akışlarınız değişmesine neden olan en önemli 3 sebep aşağıdakilerden hangileridir?

Nakit akışındaki değişimin sebepleri2

Maliyetlerdeki değişim

Satışlar

%62

%28

Tahsilatlar

Döviz kurları

Ödemelerin ertelenmesi

%69

Diğer

%55

%28

%3

Kaynak: EY-Parthenon & TGDF Covid-19 Yönetici Anketi

D
ü
ş
tü

A
rt

tı

Mart ve Nisan aylarında sektörün nakit akışı konusundaki durumu



EY-Parthenon  |  Page 25

Sektör oyuncuları nakit akışlarında yaşadıkları sıkıntıları aşabilmek için yeni kanallara girmiş, farklı ürünler 
denemiş ve ek finansman almıştır

%45

%32

%32

%28

%17

%4

Yeni kanallara girmek

Ürünlerimizde indirime gitmek

Farklı ürünlere ağırlık vermek

Ek finansman (banka kredisi) almak

Tedarikçi / banka ödemelerini ertelemek

Yeni sermaye/ borçlanma

araçlarına (banka dışı) yönelmek

Alınmış önlemler Alınması planlanan önlemler

%21

%19

%13

%4

%9

%0

Kaynak: EY-Parthenon & TGDF Covid-19 Yönetici Anketi

Sektörün nakit akışını yönetebilmek için aldığı aksiyonlar1

1. Salgının ortaya çıktığı Mart ayından bu yana, nakit akışınızı yönetebilmek için aşağıdaki önlemlerden hangilerini aldınız? 
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Üretim, hammadde ve ara madde için ithalat ürünlere oldukça bağımlı bir durumdadır ve ithal ürünler yerel 
ürünlere kıyasla daha fazla tedarik sorununa sebep olmaktadır

İthal ham-

maddelerde

%32

İthal tarımsal 

ürünlerde

Yerel ham-

maddelerde

Yerel tarımsal 

ürünlerde

Hiçbiri

%15
%13

%9

%32

İthalat ve hammadde sıkıntıları

1.2019 yılında üretimde kullandığınız hammaddelerin / ara mamullerin ne kadarı ithaldi?

2.2020 başından bu yana aşağıdakilerin hangilerinde tedarik sıkıntısı yaşıyorsunuz ?

2019 yılında üretimde kullanılan ithal hammadde ve ara madde miktarları1 2020 başından beri tedarik sorunu yaşanan maddeler2

%34

Çoğu ithaldiTamamı ithaldi Tamamı 

yereldi

İthal ve 

yerel aynı 

düzeydeydi

Çoğu yereldi

%11

%23

%30

%2

İthal ağırlıklı Yerel ağırlıklı

İthal Yerel

Kaynak: EY-Parthenon & TGDF Covid-19 Yönetici Anketi
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Sektörün en önemli sorunlarından olan hammadde tedarikine karşı firmalar stoklarını artırma ve 
tedarikçilerini çeşitlendirme gibi çok sayıda önlemi devreye sokmuş durumdadır

%28

Sözleşmeli 

tarıma geçtik

İthal ürünler yerine 

lokal üreticilerle 

çalışmaya başladık

Hammadde 

stoklarımızı artırdık

Yeni tedarikçilerle 

çalışmaya başladık

Daha önceden 

çalıştığımız ikincil 

tedarikçilerle 

çalışmalarımızı 

artırdık

Tedarik sorunundan 

dolayı bazı 

ürünlerin üretimini 

azalttık/ durdurduk

Doğrudan 

çiftçilerden 

tedariğe başladık

Diğer

%41

%34 %34

%25

%9

%6 %6

"Alternatif hammadde 

çalışmaları yaptık"

Kaynak: EY-Parthenon & TGDF Covid-19 Yönetici Anketi

Hammadde tedariki ile ilgili sıkıntılara karşın alınan aksiyonlar1

Tedarikçi çeşitlendirme önlemleri

1. Koronavirüsün hammadde tedarikinde sıkıntıya yol açtığını belirttiniz. Yaşanan sıkıntılar neticesinde, ne gibi aksiyonlar aldınız?
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Salgın sonrası tedarik zincirlerini hazır tutabilmek için, sektördeki oyuncular tedarikçi sayılarını ve 
tedarikçileriyle olan iletişimlerini artırmayı planlamaktadır

Tarıma yatırım 

yapacağız

Tedarikçi sayımızı 

artıracağız

Tüm paydaşlarla 

iletişimi artıracağız

Tedarikçilerimizi 

satın alacağız / 

birleşeceğiz

Tedarikçilerimize 

operasyonel 

destek vereceğiz

Depolarımız / 

araçlarımız gibi 

bazı yetkinliklerimizi 

paylaşacağız

Tedarikçilerimize 

finansal destek 

vereceğiz

Diğer (lütfen belirtin)

%7

%61
%57

%16
%13

%11

%4
%2

Salgın sonrası tedarik zincirinin hazır olması için alınması planlanan aksiyonlar1

Kaynak: EY-Parthenon & TGDF Covid-19 Yönetici Anketi

1. Salgın bittiğinde tedarik zincirlerinizin hazır olması için neler yapacaksınız?
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Ürün ve tüketim 

tercihleri

Evde zaman geçirmenin kalıcı 

olmasıyla Horeca sektöründeki 

normalleşmenin uzaması, ve hatta 

uzun vadede geri gelmemesi sektör 

yöneticilerinin dile getirdiği önemli bir 

sorun konumundadır

Tüketicilerin uygun ürünlere kayışı en az beklenen davranış durumundadır; en büyük beklenti ise dijital 
kanal kullanımının kalıcı olacağıdır

Artan ambalajlı ürün tercihi ambalaj 

sanayisini destekleyeceği gibi, sektörde, 

özellikle tarımsal ürünlerde, tesisleşme ve 

sözleşmeli üretim gibi modellerin 

artmasını ve yeni yatırımları teşvik edebilir 

COVID-19'la ortaya çıkan ve kalıcı olması beklenen tüketici davranışları

Kaynak: EY-Parthenon & TGDF Covid-19 Yönetici Anketi

Konum ve kanal 

tercihleriyle ilgili 

davranışlar

Harcamalarla ilgili 

davranışlar

%84

%69

%45

%31

%9

%59

%43

%14

%3

%60

%10

Evde daha fazla zaman geçirme

Kredi kartı kullanımının artması

Zorunlu olmayan harcamaların kısılması

Modern/ Zincir/ Markalı fiziksel

perakende kanallarından uzaklaşma

Dijitale kayış

Toplu ortamlarda bulunma korkusu

Ev dışı tüketimin düşmesi

Artan ambalajlı ürün tercihi

Mobilya, konut ve araç gibi yüksek ücretli

satın alma kararlarının ötelenmesi

Daha ucuz ürünlere yönelme

Stoklama

1. Sizce salgın ve salgın önlemleri (karantinalar, yasaklar vs.) bittikten sonra, hangi tüketici davranışları kalıcı olacak?



► Yönetici Özeti

► Salgın öncesi performans ve salgının ciroya etkileri

► Normalleşme ve ciro beklentileri

► Sektörü bekleyen tehlikeler

► Devlet destekleri ve sektörün geleceğine dair beklentiler

► Ek: Metodoloji ve anket kapsamı

Ajanda
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Sektördeki şirketler, en çok çalışan ücretleri konusundaki desteklerden faydalanmaktadır…

Devlet destekleri

%24

%17

%16

%12

%10

%10

%9

%7

%3

%2

Çalışanların Kısa Çalışma

Ödeneği’nden faydalandırılması

Asgari ücret desteği

Çalışanların SGK ödemelerinin ertelenmesi

Vadesi gelen kredilerin ötelenmesi

Muhtasar ve KDV ödemelerinin ertelenmesi

İşe Devam Kredisi

Kredi Garanti Fonu destekli finansman/ kredi erişimi

Ekonomik İstikrar Kalkanı kredi desteği

Stok finansmanı desteği

Çek Ödeme Destek kredileri

%9

%7

%10

%14

%9

%7

%10

%9

%16

%3

1.Salgın süresinde açıklanan devlet desteklerinin/ teşviklerinin hangilerinden faydalandınız ya da faydalanmayı planlıyorsunuz? Başvurmayacaksanız 0‘ı, faydalanıyorsanız 1‘i, başvurmayı planlıyorsanız 2‘yi seçiniz

Kaynak: EY-Parthenon & TGDF Covid-19 Yönetici Anketi

Faydalanılan destekler1 Faydalanılması planlanan destekler1
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… ve gelecek dönemler için devletten başta vergi indirimleri olmak üzere birçok alanda destek talep 
etmektedir

1.Devlet tarafından aşağıdaki destekler / önlemler açıklansaydı ilk önce hangi 3’üne başvururdunuz ya da başlatılmasını isterdiniz?

Talep edilen destekler1

%45

%40

%22

%40

%33

%17

%7

%19

%7

%2

%16

%5

%5

%36

%7

%7

Satın alma garantileri

İhracat desteği

Asgari ücret vergi indirimi

KDV indirimi

Doğrudan tüketiciye satış desteği

ÖTV indirimi

Yerel tarım destekleri

Esnek çalışma yasal düzenlemesi

Evden çalışmayı destekleyici BT yatırımları desteği

Ücretsiz BT altyapısı kullandırma

Tedarikçi destek programı finansman desteği

Lisanslı depoculuktan faydalandırma

Tedarik zinciri kaynaklı aksamalar için ücretsiz sigorta

Elektrik, su, doğalgaz gibi fatura destekleri

Kira desteği

Diğer

Kaynak: EY-Parthenon & TGDF Covid-19 Yönetici Anketi

Devlet destekleri

Vergi indirimleri

Satış destekleri ve 

garantileri

Esnek çalışma ve BT 

destekleri

Tedarik zinciri ve 

lojistik destekleri

Diğer destekler
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Yöneticilerin yalnızca çeyreği, pandemi sürecinde sektörü kökten değiştirecek veya ezber bozacak bir iş 
modelinin çıkacağını düşünmektedir

Sektörü kökten değiştirecek / ezber bozacak bir iş modeli çıkma bekletisi1

1.Sizce önümüzdeki 6 aylık süreçte sektörünüzü kökten değiştirecek / ezber bozacak bir iş modeli çıkacak mı?

Hayır Fikrim yokEvet, tamamen yeni bir oyuncu Evet, iş modelini değiştirecek 

hâlihazırdaki bir oyuncu

%3

%21

%60

%16

Kaynak: EY-Parthenon & TGDF Covid-19 Yönetici Anketi
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Nakit akışı güçlü olan, kanal değişikliklerine hızlı yanıt verebilen ve tedarik zincirini koruyabilenlerin 
sektörde en kazançlı çıkacakları beklenmektedir

%37

%27

%25

%18

%13

%12

%12

%7

%7

%6

%3

%2

%1

%1

İhracatçılar

Salgın sürecinde dijital kanalların talebini karşılayabilecek düzeye getirenler

Nakit akışı düzenli ve güçlü olanlar

Sermayesi güçlü olanlar

Değişen müşteri / kanal taleplerine en hızlı yanıt verebilenler

Borçlulukları düşük olanlar

Tedarik zincirinin etkinliğini ve sürdürülebilirliğini koruyabilenler

Kanal mixlerini hızlıca güncelleyebilenler

Salgın sürecinde maliyetlerini kontrol altına alanlar

Salgın öncesi tüketiciye doğrudan satış operasyonlarını geliştirmiş olanlar

Salgın sürecini kronik sorunlarını çözmek için kullananlar

Doğru satın almaları / birleşmeleri yapanlar

Devlet desteklerinden en iyi yararlananlar

Diğer (lütfen belirtin)

Sektörde kazançlı çıkması beklenen oyuncular

Kaynak: EY-Parthenon & TGDF Covid-19 Yönetici Anketi

1. Sizce sektörünüzde bu süreçten güçlenerek çıkacaklar kimler olacak?



► Yönetici Özeti

► Salgın öncesi performans ve salgının ciroya etkileri

► Normalleşme ve ciro beklentileri

► Sektörü bekleyen tehlikeler

► Devlet destekleri ve sektörün geleceğine dair beklentiler

► Ek: Metodoloji ve anket kapsamı

Ajanda
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Türkiye gıda ve içecek sektörlerini temsiliyeti yüksek 58 şirketin üst düzey yöneticileri Mayıs ayında ankete 
katılmıştır

%5

%3

%3

%2

%2

%2

%2

%9

Baharat

Bal

Yem

Ekmek ve unlu mamuller

Konserve

Diğer

Alkollü içecek

Meyve – sebze

Diğer seçeneği seçen şirketlerin sınıflandırması

Anket katılımcılarının ana sektörleri

Kaynak: EY-Parthenon & TGDF Covid-19 Yönetici Anketi

28%

5%

5%7%

7%

7%

9%

14%

19%

Alkolsüz içecek Süt ve süt ürünleri

Atıştırmalık

Ambalaj

Et, tavuk, balık ürünleri Tarım ürünleri ve hububat

Gıda bileşeni

Hazır gıda / dondurma

Diğer

Anket toplam 58 şirketle, 

Mayıs 2020’de online 

olarak gerçekleştirilmiştir
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Anket katılımcılarımız şirketlerin tepe yönetimindeki yöneticiler olmuştur

%16

%38

CFO – Finans direktörüCEO – Genel müdür DiğerCMO – Pazarlama 

/ satış direktörü

Yönetim kurulu üyesi

%22

COO – Operasyon 

direktörü

%14

%7

%3

Anket katılımcılarının bulundukları pozisyonlar
Anket katılımcılarının görevleri

Kaynak: EY-Parthenon & TGDF Covid-19 Yönetici Anketi
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