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Giriş

2019 sonlarına doğru Çin'de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının Mayıs sonu itibariyle 6 

milyondan fazla kişiyi etkileyerek 370 binden fazla insanın ölümüne sebep olduğu belirtilmektedir. 200'den fazla ülkede 

onaylanmış vakası bulunan bu salgından en çok etkilendiği açıklanan ülkeler ABD, Brezilya, Rusya, İspanya, İngiltere ve 

İtalya'dır. Covid-19 ile mücadelede tüm dünyada sosyal izolasyon, şehirlerarası yolculukların sınırlandırılması, risk 

gruplarının sokağa çıkmasının kısıtlanması, vaka sayısının yüksek olduğu büyük şehirlerde hafta sonları sokağa çıkma 

yasağının getirilmesi gibi önlemler sosyal hayatı kısıtlamakla beraber ekonominin de önemli ölçüde yavaşlamasına sebep 

olmuştur. 

Ülkemizde de, küresel örneklere benzer şekilde, farklı sektörler bu önlemlerden farklı derecede etkilenmiştir. Uygulanan 

önlemlerin belirli ölçüde başarıya ulaştığı, ülkemiz dahil pek çok ülke Mayıs ve Haziran aylarında kademeli normalleşme 

planlarını uygulamaya geçirmeye başlamıştır. Bu süreç sonrası yaşanacak ekonomik toparlanma konusunda da 3 ay ile 

12+ ay arasında zamana yayılan farklı tahminler bulunmaktadır. Toparlanmaların da sektörler ve şirketler bazında farklılık 

göstereceğinin, bu döneme hazırlıklı giren, doğru kararlar alan ve yeni "normal"e uyum sağlayan yapıların bu süreçten en 

iyi şekilde çıkacağını düşünüyoruz. 

KPMG Türkiye Strateji ve Operasyonlar Danışmanlık bölümü olarak, Covid-19'un ülkemiz ekonomisine, sektörlere ve 

işletmelere etkilerini anlamak ve geleceğe şirketlerimizin perspektifinden bakarak onların öngörüleriyle önümüzdeki 

döneme ışık tutmak için gerçekleştirdiğimiz anket serimizin ikincisi olan bu çalışmamızı tecrübelerimizle birleştirip sizler 

için derledik. Düzenli aralıklarla tekrarlayarak ekonominin ve iş dünyasının nabzını tutmaya devam edeceğimiz bu 

çalışmamızın sonuçlarını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. 
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İş dünyası Covid-19'un Türkiye ekonomisini yüksek derece etkilendiği konusunda 
hemfikirken önceki ankete göre etkilenmenin yüksek derece olduğunu düşünenlerin 
oranı gerilemiştir 

Not: (a) Covid-19'un Türkiye ekonomisini nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz?

(b) 125 m ve altında satışa sahip şirketler KOBİ olarak, 10 milyar TL ve üzeri satışa sahip şirketler ise büyük işletme olarak kabul edilmiştir. 

Türkiye ekonomisinin Covid-19'dan etkilenme oranı Şirketlerin ciro büyüklüklerine göre Türkiye ekonomisinin Covid-19'dan 
etkilenme öngörüsü

İş dünyası içinde ekonominin Covid-19'dan "yüksek" 

derecede etkilendiğini düşünenlerin oranı Nisan-Mayıs 

arasında %88'den %79'a gerilemiştir.

"Yüksek" etkilenme öngörüsündeki düşüş en çok KOBller (%89'dan %67'ye) ve büyük 

işletmelerden (%87 den %71'e) kaynaklanmaktadır.

Etki yaratmadı Orta                    Yüksek
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2020 yılında Türkiye ekonomisinde beklenen daralma en az %3 olarak öngörülürken 
ekonomik büyüme konusunda tahminler önceki ankete göre daha kötümserdir

Not: (a) 2020 yılında Türkiye ekonomisinde ne kadarlık bir daralma/ büyüme öngörüyorsunuz? 

Türkiye ekonomisinde büyüme / daralma öngörüsü

Ekonomide daralma bekleyenlerin oranı Nisan'da %81'den Mayıs'ta %98'e %6'dan fazla daralma bekleyenlerin oranı ise Nisan'da %29'dan Mayıs'ta %41'e 

çıkmıştır.
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Ekonomideki daralmanın işsizliği ve bütçe açığını önemli ölçüde arttırması beklenmektedir 

Not: (a) Önümüzdeki dönemde işsizliğin artmasını bekliyor musunuz?

(b) Önümüzdeki dönemde bütçe açığının artmasını bekliyor musunuz? 

Önümüzdeki dönem için işsizlikteki değişim öngörüsü Önümüzdeki dönem için bütçe açığındaki değişim öngörüsü

Ankete katılanların %98'den fazlası işsizliğin artacağı 

beklentisindedir. İşsizliğin önemli ölçüde artacağı beklentisi 

Nisan'da %65'ten Mayıs'ta %51 'e gerilemiştir.

Bütçe açığındaki değişim öngörüsü sorgulandığında, ankete 

katılanların %96'dan fazlası bütçe açığının artmasını 

beklemektedir.

Önemli ölçüde artar         Artar          Aynı kalır             Azalır
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Ülkemiz ekonomisinde Covid-19'un etkilerinin ortadan kalkması için gereken süre anket 
katılımcılarının yarısından fazlası tarafından bir yıldan uzun olarak görülmektedir 

Not: (a) Bugünü baz alacak olursanız, Türkiye'de Covid-19'a bağlı oluşan ekonomik etkilerin ne kadar zaman sonra son bulacağını düşünüyorsunuz? 

Türkiye'de Covid-19'a bağlı oluşan ekonomik etkilerin ne sürede son bulacağına dair zaman öngörüsü

Covid-19 etkilerinin 6 aydan fazla süreceğini düşünenlerin oranı Nisan'da %75'ten Mayıs'ta %86'ya, bir yıldan fazla süreceğini düşünenlerin oranı ise Nisan'da 

%35'ten Mayıs'ta %57'ye yükselmiştir.



7

Document Classification: KPMG Confidential

© 2020 KPMG Bagimsiz Denetim ve SMMM A.S., a Turkish cooperation and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with International Cooperative, a Swiss entity. All 

rights reserved. Printed in Turkey.

KPMG Türkiye Strateji ve Operasyonlar Danışmanlığı - İş dünyası gözünden Covid-19’un etkileri anketi 

Katılımcıların neredeyse tamamı Covid-19'un sektörlerini önemli derecede etkilediğini 
belirtirken Mayıs’ta İlaç & Sağlık, Gıda ve Hızlı Tüketim Ürünleri ve Endüstriyel Üretim en az 
etkilenen sektörler olmuştur 

Not: (a) Covid-19'un faaliyet gösterdiğiniz sektörü nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz? 

Covid-19'un faaliyet gösterilen sektöre etkisi Covid-19'un etkisinin görece düşük olduğu sektörler

Mayıs sonuçlarında İlaç & Sağlık, Gıda ve Hızlı Tüketim Ürünleri ve 

Endüstriyel Üretim sektörlerinin diğer sektörlere göre Covid-19'dan daha 

düşük seviyede etkilendiği görülmektedir.

Yüksek derecede etki            Orta derecede etki              Düşük derecede etki           Etki yaratmadı

Katılımcıların yarıya yakını Nisan ve Mayıs'ta COVID-19'un faaliyet 

gösterdikleri sektörü yüksek derecede etkilediğini belirtmiştir. Düşük seviyede 

etkilendiğini ya da hiç etkilenmediğini belirtenlerin oranı Nisan'da % 7 iken 

Mayıs'ta % 11 olarak gerçekleşmiştir.
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Anket katılımcılarının büyük kısmı faaliyet gösterdikleri sektörde Covid-19'un etkilerinin 9 
aydan uzun süreceğini beklemektedir 

Not: (a) Bugünü baz alacak olursanız, faaliyet gösterdiğiniz sektörde Covid -19'a bağlı oluşan ekonomik etkilerin ne zaman son bulacağını düşünüyorsunuz?

Faaliyet gösterilen sektörde Covid-19'a bağlı ekonomik etkilerin 
bitme zamanına dair öngörü 

Sektöründe Covid-19 etkilerinin 9 aydan daha uzun süreceğini 
düşünen sektörler

Ekonomik etkilerin 9 aydan fazla zamanda son bulacağını düşünen sektorlerin 

başında İlaç & Sağlık, Otomotiv, Eğitim ve İnşaat gelmektedir. 

Hem Nisan hem de Mayıs ayında iş dünyasının yarıdan fazlası faaliyet 

gösterdikleri sektörde Covid-19'a bağlı oluşan ekonomik etkilerin 9 aydan 

uzun surede son bulacağını düşündüğünü beyan etmiştir.

>12 ay 9-12 ay 6-9 ay 3-6 ay 1-3 ay
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Covid-19 krizinin her büyüklükten şirketi önemli ölçüde etkilediği görülürken kötü etkilenen 
KOBI oranı Mayıs'ta gerilemiştir 

Not: (a) Covid-19'un şirketinizi nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz?

(b) 125 milyon TL ve altında satışa sahip şirketler KOBI olarak kabul edilmiştir 

Cirosal büyüklüğe göre Covid-19'un etkisi

Anket sonuçları gösteriyor ki Olumsuz ve Çok olumsuz cevapları beraber değerlendirildiğinde Covid-19 krizinden ankete katılan her boyuttaki şirket en az %75 

oranında negatif etkilenmiştir. 5-10 milyar TL aralıkta ciroya sahip şirketlerin tamamının olumsuz ya da çok olumsuz etkilendiği gözlemlenmektedir. Nisan 

ayında %95 oranında kötü etkilenen KOBller için oranın Mayıs'ta %79'a gerilemesi dikkat çekmektedir.

Çok olumlu            Olumlu            Etkilemedi             Olumsuz            Çok olumsuz
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Şirketlerin çalışanlarını başlıca koruma önlemi çalışanların evden çalışmaya 
geçirilmesiyken yalnızca beyaz yaka için evden çalışma, dönemsel evden çalışma, 
vardiyalı çalışma / kısa çalışma zamanı da uygulanmaktadır 

Not: (a) Çalışanlarınızı Covid-19 salgınından korumak için aşağıdaki önlemlerden hangilerini gerçekleştirdiniz? 

Şirketlerin çalışanlarını Covid-19 salgınından korumak için aldığı temel önlemler

Çalışanlarını Covid-19 salgınından korumak için şirketlerin aldığı önlemlerin başında %55 ile "tüm çalışanların evden çalışmaya geçirilmesi" gelirken, 

"vardiyalı çalışma ve/veya kısa çalışma zamanı" uygulaması en önemli artışı gerçekleştirerek Nisan'da %19'dan Mayıs'ta %31'e çıkmıştır. Benzer şekilde 

diğer yöntemlerde de %10'a varan artışlar görülmüştür.

Firmaların aldığı diğer önlemler arasında ise yıllık izin kullanımı, artan dezenfeksiyon ve kontrol prosedürleri, güvenli mesafelendirme, koruyucu malzeme 

temini, tüm işletmeyi kapatma ve riskli gruplara idari izin gibi önlemler vardır.
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Şirketlerin cirosal büyüklükleriyle kriz yönetimi kabiliyetlerinin büyük oranda paralellik 
gösterdiği Turizm, Enerji, Eğitim ve İnşaat sektörlerinde kriz yönetimi olgunluğunun düşük 
olduğu görülmektedir 

Not: (a) Şirketinizin kriz yönetim kabiliyetini en iyi değerlendiren ifade aşağıdakilerden hangisidir? 

(b) Satışları 125 milyon TL'nin altında olan şirketler KOBI olarak değerlendirilmiştir 

Cirosal büyüklüğe göre kriz yönetimi kabiliyetleri Kriz yönetiminin düşük seviyede olduğu sektörler

Mayıs'ta yapılan ankete göre şirketlerin yarıdan fazlasının yeterli bir kriz yönetim 

prosedürü bulunmaktadır. KOBllerin ise %31'inde kriz yönetim prosedürünün hiç 

bulunmaması dikkat çekmektedir. 

Mayıs'ta yapılan ankete göre kriz yönetiminin en düşük olduğu 

sektörler sırasıyla Turizm, Enerji, Eğitim ve İnşaat olarak 

sıralanmaktadır.

KY prosedürü yeterli              KY prosedürü yetersiz             KY prosedürü yok
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Covid-19'un şirketler üzerindeki en büyük etkisi satışlarda düşüş, finansmana erişimde 
sıkıntı ve likidite sıkıntısıdır 

Not: (a) Lütfen Covid-19'un şirketinizde etki ettiği alanları 1 ile 5 arasında puanlayınız (1- Çok düşük etki, 5- Çok yüksek etki) 

Covid-19'un şirketlerde etki ettiği alanlar ve etki derecesi

Mayıs'ta ilk ankete paralel şekilde Covid-19'un şirketler üzerinde yaptığı en büyük etkinin (çok yüksek ve yüksek etki toplamına bakıldığında) satışlarda düşüş, 

üretim maliyetlerinde artış, finansmana erişimde sıkıntı, likidite sıkıntısı ve tedarik zinciri sıkıntıları şeklinde sıralandığı görülmektedir. Son ankette ihracatta 

yüksek ve çok etki yaşama oranı %44'e ulaşmış ve aynı oranın %42 olduğu yurt içi satışlardaki düşüsün önüne geçmiştir.
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Endüstri-üretim sektörlerinde satışlar üretim maliyetlerinde artışlar, likidite sıkıntıları ve 
tedarik zinciri problemleri ön plana çıkarken hizmet-servis sektörlerinde bu alanlar sırasıyla 
satışlar, finansmana erişim müşteri kaybı ve likidite sıkıntılarıdır 

Not: (a) Lütfen Covid-19'un şirketinizde etki ettiği alanları 1 ile 5 arasında puanlayınız (1- Çok düşük etki, 5- Çok yüksek etki) 

Covid-19'un üretim ve hizmet sektörlerinde etki ettiği alanlar ve etki derecesi

Endüstri-üretim sektörlerinde sırasıyla satışlar, üretim maliyetlerinde artış, likidite sıkıntısı ve tedarik zincirinde yaşanan problemler on plana çıkmaktadır 

Hizmet- servis sektöründe satışlar, finansmana erişim, müşteri kaybı/ sözleşmelerin yenilenmemesi ve likidite sıkıntısı öncelikl i etki alanlarıdır. 

Sektör: Endüstri - Üretim

Sektör: Hizmet - Servis
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Anket katılımcılarının %82'si şirketlerinin 2020 cirolarında düşüş beklemekte ve en az her 
dört katılımcıdan biri %20 ve üzeri ciro düşüşü beklemektedir 

Not: (a) 2020'nin i(k yarısında Covid-19un etkilerine karşı şirket içerisinde aldığınız önlemlerin, 2020 cironuzu ne şekilde etkileyeceğini öngörüyorsunuz? 

Şirketlerin 2020'nin ilk yarısında aldığı Covid-19 önlemlerinin, 2020 
cirolarına etki öngörüsü 

Şirketlerin 2020'nin ilk yarısında aldığı Covid-19 önlemlerinin, 2020 
cirolarına etki öngörüsü 

Katılımcılar Mayıs ayında da ilk ankete paralel şekilde Covid-19'un 

şirketlerinin 2020 cirolarında %40‘lara varan önemli düşüşlere sebep 

olacağını öngörmektedir .Katılımcıların %82'si cirolarında düşüş beklerken 

%26'sı cirolarında en az %20'1ik bir düşüş beklemektedir.

Mayıs ayında %20 ve üzeri ciro düşüşü bekleyen sektörler turizm, inşaat/ 

altyapı / gayrimenkul ve perakendeciliktir. En çok düşüş bekleyen sektörler ise 

teknoloji enerji ve bankacılık/ sigortacılık/ emeklilik ve hayattır.

Ciro artışı bekliyoruz         Ciromuzda düşüş beklemiyoruz         %2-20 arası düşüş bekliyoruz            %20-40 arası düşüş bekliyoruz         %40’tan fazla düşüş bekliyoruz         
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Nisan'da büyük şirketler bütçelerinde yapacağı önemli veya orta derece revizyonların 
küçüklere göre daha sınırlı olacağını belirtmişken Mayıs'ta her boyuttan şirketin yüksek ve 
orta derece revizyon oranı yakındır 

Not: (a) 2020 yılı bütçelerinizde Covid-19 etkisi ile bir revizyon yapmayı öngörüyor musunuz?

(b) 125 milyon TL'den az satışı olan firmalar KOBİ kabul edilmiştir 

Ciro kırılımına göre bütçe revizyonu öngörüleri

Mayıs ayında ilk anketin aksine küçük şirketlerin bütçelerinde yapacağı "önemli derecede revizyon" oranının büyük şirketlere göre daha sınırlı kalacağı 

görülse de "orta derecede revizyonlar" da dikkate alındığında her boyutta şirketin bütçelerinde benzer oranda revizyona gideceği görülmektedir. İlk ankette 

KOBIlerin %44’u önemli ölçüde bütçe revizyonuna gideceğini belirtmişken bu oranın yeni ankette %23'e düştüğü görülmüştür Bununla beraber yıllık cirosu 10 

milyon TL’den fazla olan şirketlere bakıldığında ilk ankette önemli ölçüde bütçe revizyonuna işaret eden katılımcıların oranı % 15 iken yeni ankette bu oranın 

%42’ye çıktığı görülmüştür. 

Hedef değişikliği yok          Sınırlı hedef revizyonu           Orta derece revizyon              Önemli derece revizyon
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Şirketlerin çalışan maliyetlerini iyileştirmek adına aldığı önlemlerin başında çalışanların 
birikmiş izinlerinin kullanılması yönünde teşvik edilmesi gelmektedir 

Not: (a) Çalışan maliyetlerini iyileştirmek adına aşağıdaki önlemlerden hangilerini gerçekleştirdiniz? 

Çalışan maliyetlerinin iyileştirilmesi için şirketlerin aldığı temel önlemler

Hedef değişikliği yok          Sınırlı hedef revizyonu           Orta derece revizyon              Önemli derece revizyon
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"Ekonomik istikrar Kalkanı"nda geçen destek başlıklarından şirketlerin en kullanılabilir ve 
faydalı olacağını düşündüğü alanlar vergi ve SGK prim erteleme ve asgari ücret desteğidir 

Not: (a) Lütfen, Covid-19'un ekonomik etkilerine karşı hazırlanmış olan ekonomi paketinde ("Ekonomik istikrar Kalkanı") geçen aşağıdaki konu başlıklarındaki desteklerin, firmanız için ne kadar kullanılabilir ve faydalı olacağını 

düşündüğünüzü 1 ile 5 arasında puanlayınız. (1- Az, 5- Çok) 

Şirketlerin "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinde en kullanılabilir ve faydalı olacağını düşündüğü destekler

Covid-19'un ekonomik etkilerine karşı hazırlanmış olan ekonomi paketinde ("Ekonomik istikrar Kalkanı") geçen destek başlıklarından şirketlerin en kullanılabilir ve 

faydalı olacağını düşündüğü alanlar ilk anket sonuçlarına da paralel olarak vergi ve SGK prim erteleme ve asgari ücret desteğ idir. 

Çok düşük etki           Düşük etki             Orta etki            Yüksek etki            Çok yüksek etki 
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Kapanış

İkinci anketimiz de ilk anketimiz gibi bizlere gösteriyor ki, Covid-19 salgınının ekonomimiz ve iş dünyası üzerinde önemli 

etkileri olmuştur. Bu salgının yarattığı kriz ortamı şirketlerin bu konudaki hazırlıklarını da sınamış ve küçük şirketler 

başta olmak üzere bu alanda henüz tam da hazırlıklı olmadığımızı göstermiştir. Yaşanan daralmanın etkisinin artarak 

devam edeceği ve sektörden sektöre farklılaşsa da toparlanmanın yaz sonu hatta belki de önümüzdeki senenin 

başlarına kadar süreceği görülmektedir. 

Gerçekleştirdiğimiz anketlerin sonuçlarında kimi farklar olsa da, bu dönemde yavaşlayan aktivitenin başta işsizlik olmak 

üzere ekonomik ve toplumsal pek çok alanda da etkili olacağı görülmektedir. Covid-19’un ekonomik etkilerin en aza 

indirilmesi için sunulan ekonomi paketinin özellikle belli başlı alanlarda daha çok etkili olduğu anlaşılmıştır. İlerleyen 

süreçte kredi ve vergi destek kapsamının genişletilmesi, istihdama yönelik desteklerin genişletilmesi, sektör özeli daha 

uzun vadeli planların ortaya konması ve bireylerin desteklenmesi pakete dâhil olabilecek ya da güncellenecek alanlar 

olabilir. 

KPMG Türkiye olarak bizlerin temennisi, bu sürecin en kısa sürede ve en az zararla atlatılarak toplumsal ve ekonomik 

refahın bir an evvel sağlanması yönündedir. Bu doğrultuda tecrübe ve yeteneklerimizi ortaya koyup üzerimize düşeni 

yapmaya hazır olduğumuzu ve tüm iş dünyasının yanında olduğumuzu tekrar belirtmek isteriz. 

Bu rapor 31/05/2020 tarihinde güncellenmiştir. 

Çalışma Nisan ayında 250, Mayıs ayında 150'ye yakın katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. 
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İletişim




