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Raporun Amacı 

Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinden geçmiş olduğu bu zor koşullarda yöneticiler gözünden Covid-19 krizinin özel sektöre olan etkisini ölçmek ve kriz 

sonrasında bizi bekleyen ekonomik koşulları anlayabilmek bu çalışmanın amacıdır. İçinde bulunduğumuz bu zor koşullardan çıkabilmek için kendi kaynaklarımızı 

kullanarak hazırladığımız bu çalışma Nisan 2020’de gerçekleştirilen ilk araştırmamızın devamı niteliğindedir. Bu çalışmanın tüm sektör aktörlerine ışık tutmasını 

amaçlamaktayız. 

Bilgi Notu ve Gizlilik 

Çalışma Lipa Consultancy tarafından Kasım ayı içerisinde KKTC’deki işletme sahipleri ve/veya üst düzey yöneticileri ile telefonda birebir görüşmeler yapılarak 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın finansmanı tamamen Lipa Consultancy tarafından karşılanmış olup ortaya çıkan bu rapor da bilgilendirme amaçlı olarak en başta 

çalışmaya katılan işletmeler, tüm özel sektör şirketleri, odalar ve ilgili tüm kamu ve özel paydaşların bilgisine açıktır. Bu çalışmaya katkı koyan tüm kişi/kurumların 

bilgileri 89/2007 Kişisel Verilerin Korunması Yasası çerçevesinde yasaya uygun şekilde ulaşılamaz halde korunmaktadır.  

Biz Kimiz 

Lipa Consultancy işletmelere yönetim alanında çözümler sunan bir danışmanlık ve araştırma şirketidir. Danışmanlık sektöründe 2008 yılından beri çalışmakta olan 

kurucu Direktörleri tarafından 2013 yılında kurulmuş ve 6 kişilik bir uzman ekip, çok sayıda dış danışman ile geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır. Hizmetlerimiz 

arasında yeniden yapılandırma ve verimlilik artırımı projeleri, müşteri memnuniyeti/sadakati araştırmaları, personel memnuniyeti, pazar payı araştırmaları, diğer 

kamuoyu araştırmaları, insan kaynakları ve organizasyon danışmanlığı, Yönetim Sistemleri, eğitim hizmetleri, proje geliştirme, proje yönetimi ve fizibilite çalışmaları 

gibi çeşitli hizmetler bulunmaktadır. Ayrıca, şirketimiz imalat, ticaret, hizmet, turizm ve bilişim gibi birçok sektöre ve sektörünün en önde gelen şirketlerine yönetim 

danışmanlığı ve araştırma hizmetleri sunmaktadır.  

https://kvkk.gov.ct.tr/Portals/123/89-2007%20Kisisel%20Verilerin%20Korunmas%20Yasas.pdf?ver=2019-06-03-101831-377
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1. Anket Metodolojisi 

 

KKTC’de faaliyet gösteren şirketlerde Covid-19'un işgücü piyasasına etkileri işgücü piyasasının ihtiyaçları hakkında çeşitli açık ve kapalı uçlu sorular ile sorgulamalar 

yapılmıştır ve bu yönde veri elde etmek için bu çalışma yürütülmüştür.   

Beş günlük CATI sistemi üzerinden sahası yürütülen çalışmada toplam 100 şirket telefon ile aranarak tamamlanmıştır. Anketin soru formunun oluşturulurken cevap 

aradığı ana tema “Covid-19'un işgücü piyasasına etkilerinin anlaşılması” olarak belirlenmiştir. Açık uçlu sorular ile de görüşülen kişilerden serbest cevaplar alınmış 

ve kodlamalar yapılarak verilen cevaplar önceliğe göre sıralanmıştır. NACE Rev2 sektörleri baz alınarak bir dağılım gözetilmiştir. Ayrıca, ankete katılan işletmelerin 

toplam çalışan sayısı verilen cevaplardan 7,616 kişi olarak hesaplanmıştır.  

Söz konusu anket çalışmasında toplam 4 araştırma görevlisi arama yaparak görüşmeleri gerçekleştirmiştir. Tablet üzerinden başarılı anketler belirlenerek, veri 

doğrulama kontrollerinden sonra, tüm veriler istatistiki hesaplamalar için SPSS programına aktarılmıştır ve analizler bu program üzerinden alınmıştır. 
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2. Öne Çıkan Bulgular 

 

• Nisan ayında yapılan çalışmaya katılan 142 işletmenin 61.7%’si gibi 

yüksek bir yüzdeliği Covid-19 krizinden çok kötü, 23.4%’ü ise kötü 

şekilde etkilendiğini belirtmiştir (toplam 90,1%).  

• Kasım ayına gelindiğinde ise kötü (52,0%) ve çok kötü (30,0%) diye 

cevap verenlerin oranı 82,0% olarak gerçekleşmiştir. Bir miktar 

azalma olmakla birlikte krizin etkilerinin yöneticilerin psikolojik 

algıları üzerinde büyük derecede olumsuz etki yaratmaya devam 

ettiğini açıkça görmekteyiz. 

• Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de krizin en olumsuz yanı tedarik 

zinciri üzerindeki etkisi olmuştur. Nisan ayında ankete katılan 

şirketlerin 90,5%’i Covid-19 krizinin işletmelerin tedarik zincirini çok 

kötü veya kötü etkileyeceğini düşündüğünü belirtmiştir. Bunun 

gerçekleşmesine baktığımızda Kasım ayında işletmelerin 75%’i 

tedarik zincirinin kötü (47%) veya çok kötü (28,0%) etkilendiğini 

belirtmiştir. Buna göre Nisan ayında yöneticilerin tedarik zincirlerinin 

durumu hakkında 15,5% oranında daha kötümser bir algıda olduğunu 

görmekteyiz 

• Nisan ayında yöneticilerin beklentisine bakıldığında 41.5%’inin 

satışlar/iş hacminin 76-100% aralığında azalacağı şeklinde olduğu 

görülmüştür. Katılımcıların 54,9%’u iş hacminin 51% veya daha fazla 

azalacağı yönünde olmuştu. Kasım ayına gelindiğinde bunun 

gerçekleşme oranlarında göreceli bir iyileşme olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların 40,4’ü 51% veya daha fazla daralma yaşarken 

çoğunluğun (31,3%) 26-50% arasında bir küçülme yaşadığını 

görmekteyiz. 

• Kriz dolayısı ile boşta/çalışmayan personel olup olmadığı ile ilgili 

olarak; Nisan ayında boşta/çalışmayan personeli olduğunu belirten 

işletme sayısı 35% iken, kasım ayında bu oran 21%’e gerilemiştir. 

• Nisan ayındaki çalışmada katılımcıların 62%’si herhangi bir işten 

çıkarma durumunun yaşanmayacağını düşündüğünü, 38% ise işten 

çıkarmak zorunda kalabileceğini belirtmiştir. 

• Kasım ayındaki çalışmamızda ise işletmelerin 29%’u kriz dolayısı ile 

işten çıkarma zorunda kaldığını ve/veya çalışanlarının kendilerinin 

işten ayrılmak zorunda kaldığını belirtmişlerdir. 

• Hükümet ve diğer çevrelerden edinilen bilgiler ve haberlerin şirket 

geleceğini planlama üzerinde yeterli olup olmadığı sorusuna 

katılımcıların 87%’si yetersiz diye cevap vermiştir. 

• Çalışmanın en önemli sorularından biri olan satışların ne derece 

azalacağı ile öngörülerde iş dünyasının oldukça tutarlı olduğunu 

görmekteyiz. Anket katılımcılarının görüşlerine göre 2020 yılında 

satışlarda ortalama olarak 47%-49% seviyelerinde bir azalma 

beklenmektedir. 

• Krizin devam etmesi durumunda ne kadar sürelik finansal likiditenin 

bulunduğu ile ilgili değerlendirmeler her iki anket döneminde de 

sorulmuştur. Bu dönem içerisinde sağlanan krediler ve alınan bir dizi 

önlem belirli bir iyileşme sağlamış ve katılımcıların görüşlerine göre 6 

aydan daha fazla finansal likiditesi bulunduğunu belirtilenlerin oranı 

28,5%’ten 47,6%’ya çıkmıştır 

• Ortalama olarak hesaplandığında işletmelerin 5,3ay’lık bir finansal 

likiditesi bulunmaktadır.  

• Anket katılımcılarının verdiği cevaplara göre pandemi krizi önceki 

döneme dönüş; Nisan ayında yapılan çalışmaya göre 12,8ay zaman 

alacakken bu öngörü yöneticilerin görüşlerine göre artarak Kasım 

ayından başlayacak şekilde ortalama olarak 16,9ay olmuştur. 

• Nisan ayında gerçekleştirilen ankette katılımcıların 40,0%’ı krizin iyi 

yönetildiğini belirtirken bu oran Kasım ayında 21,3% olmuştur. Kriz 

yönetiminin başarısız veya çok başarısız şekilde yönetildiğinin 

düşünenlerin oranı ise aynı dönemde 23,5%’ten 60,7%’ye çıkmıştır.  

 



 

5 
 

3. Anket Bulguları 

Covid-19 Krizinin İşletmeler Üzerindeki Genel Etkisi 

 

 

Nisan ayında yapılan ankete katılan 142 işletmenin 61.7%’si gibi yüksek bir yüzdeliği 

Covid-19 krizinden çok kötü, 23.4%’ü ise kötü şekilde etkilendiğini belirtmiştir (toplam 

90,1%).  

Kasım ayına gelindiğinde ise kötü (52,0%) ve çok kötü (30,0%) diye cevap verenlerin oranı 

82,0% olarak gerçekleşmiştir. Bir miktar azalma olmakla birlikte krizin etkilerinin 

yöneticilerin psikolojik algıları üzerinde büyük derecede olumsuz etki yaratmaya devam 

ettiğini açıkça görmekteyiz. 

 

 

 

 

 

Sektörler bazında bakıldığında ise en çok etkilenen 3 sektörün sırasıyla kötü ve çok 

kötü cevapları dikkate alındığında; inşaat/emlak (100,0%), gıda imalatı (100,0%) ve 

perakende ticaret olduğunu görmekteyiz. Diğer yandan çok kötü diye cevap veren 

turizm/konaklama sektörü katılımcılarının 87, olması, aslında sektörün aslında çok 

önemli bir kısmının temsiliyetini yansıtmaktadır. Restoran/cafe işletmeciliği (83.4%) 

Nisan ayındaki ankete çok yakın şekilde sonuç vermiştir. Ve yine aynı şekilde en az 

etkilendiğini belirten sektör 33,3% oranında tarım/Hayvancılık olmuştur.  
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Covid-19 Krizinin İşletmeler Üzerindeki Genel Etkisi 

 

Nisan ayında gerçekleştirilen çalışmada, Covid-19 krizinin şirket 

faaliyetlerine getirdiği olumsuz etkilerin neler olduğu sorulduğu zaman 

verilen cevaplar sırasıyla tahsilatlarda aksama (83.5%), satışlardaki düşüş 

(82%) ve devam eden yatırımların durması (74.4%) şeklinde olmuştur.  

Tüm bu etkiler şirketlerin likidite pozisyonunu olumsuz etkilemiş olduğu 

görülmektedir. 

Kasım ayına gelindiğinde bu sıralama Satışlardaki düşüş (74,7%), müşteri 

sayısında azalma (68,7%) ve tahsilatlardaki aksama (66,7%) şeklinde 

olmuştur. Personelin işten ayrılması da bu dönemde 27,8%’den 35,4%’e 

çıkmıştır. 

 

 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de krizin en olumsuz yanı tedarik zinciri 

üzerindeki etkisi olmuştur. Nisan ayında ankete katılan şirketlerin 90,5%’i Covid-

19 krizinin işletmelerin tedarik zincirini çok kötü veya kötü etkileyeceğini 

düşündüğünü belirtmiştir. Bunun gerçekleşmesine baktığımızda Kasım ayında 

işletmelerin 75%’i reelde tedarik zincirinin kötü (47%) veya çok kötü (28,0%) 

etkilendiğini belirtmiştir. Buna göre Nisan ayında yöneticilerin tedarik zincirlerinin 

durumu hakkında 15,5% oranında daha kötümser bir algıda olduğunu 

görmekteyiz.  
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Covid-19 Krizinin İş Hacmine Etkisi 

 

Nisan ayında yöneticilerin beklentisine bakıldığında 41.5%’inin satışlar/iş 

hacminin 76-100% aralığında azalacağı şeklinde olduğu görülmüştür. 

Katılımcıların 54,9%’u iş hacminin 51% veya daha fazla azalacağı yönünde 

olmuştu.  

Kasım ayına gelindiğinde bunun gerçekleşme oranlarında göreceli bir iyileşme 

olduğu görülmektedir. Katılımcıların 40,4’ü 51% veya daha fazla azalma 

yaşarken çoğunluğun (31,3%) 26-50% arasında bir küçülme yaşadığını 

görmekteyiz.  

 

 

 

Covid-19 krizinin satışlar ve iş hacmi üzerine en çok etkisi kuşkusuz 

turizm/konaklama sektöründe olmuştur ve bu sektör tamamen 

neredeyse durmuş durumdadır. Bu sektörü sırasıyla perakende ticaret, 

restoran/cafe ve inşaat/emlak sektörleri takip etmektedir. 

Restoran/Café işletmeciliği online sipariş ve paket servis gibi hizmetlerini 

hızla devreye koyarak krize en hızlı tepki gösteren sektörlerin başında 

gelmiş ve Nisan ayındaki olumsuz hava (84%) 38% seviyelerine kadar 

düşürülmüştür. Benzer şekilde bir iyileşme de Toptan ticaret sektöründe 

yaşanmış ancak buradaki göreceli iyi hava perakende ve Restoran/café 

sektörünün daha fazla ayakta kalmasıyla yakalanmıştır.     
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Covid-19 Krizinin İş Hacmine Etkisi 

 

2020 yılı satışlarının 2019 yılına göre ne şekilde gerçekleşeceği sorusuna 

katılımcıların 59%’u azalacaktır şeklinde cevap verirken, 9% artış 

beklemektedir. Benzer kalacağını belirtenlerin oranı 32% olmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

Sektörel olarak incelendiğinde artış olacağını bekleyen işletmeler 

çoğunlukla IT/Bilişim (33,3%), Gıda İmalatı (20,0%) ve 

Tarım/Hayvancılık (16,7%) gibi sektörlerde yoğunlaşırken en fazla 

azalma bekleyen işletmeler restoran/Café işletmeciliği (83,3%) 

sektöründe ortaya çıkmıştır.   
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İşletmelerin Kriz Yönetimi Becerileri  

Nisan ayında yapılan ankette katılımcıların önemli bir kısmının bir kriz yönetim 

planının olmadığını (46%), diğer önemli bir kısmının ise hazırlama sürecine 

girdiklerini (44%) görmekteyiz. Bu oranlar kasım ayına gelindiğinde önceden 

hazırlanmış kriz yönetim planları olmamasına rağmen bu süreçte hazırlayan ve/veya 

hazırlık sürecine girenlerin arttığını (55%) göstermiştir. Ancak hala daha işletmelerin 

üçte biri (33,3) bir kriz yönetim planına sahip değildir.   

TURKONFED ve TUSIAD tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen benzer bir çalışmada1 

işletmelerin krize yönelik yazılı bir plana sahip olma oranı 66% olurken, yalnızca 34% 

kadarında herhangi bir plan bulunmamaktadır.  

 

Sektörel olarak bakıldığında Turizm/Konaklama ve İnşaat/Emlak gibi 

kurumsal yapısının göreceli olarak daha güçlü olması beklenen 

sektörlerde kriz yönetim planlarının olması ve /veya oluşturulma 

süreçlerine girilmesi (krizden en olumsuz arasında olmalarına ek 

olarak) anlaşılabilir şekildedir.  

 

 

  

 
1 https://tusiad.org/tr/tum/item/10586-covid-19-krizinin-i-sletmeler-uzerindeki-etkilerinin-anket-sonuclari-aciklandi 
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Covid-19 Krizinin Uzun Vadeli Etkileri 

 

 

Covid-19 krizinin uzun vadede şirket faaliyetleri üzerinde nasıl etkiler bırakacağı 

ile ilgili yöneticiler her iki dönemde de oldukça karamsar bir tablo ortaya 

koymuştur. Nisan ayında yöneticilerin 84% kadar çok kötü veya kötü etkilerinin 

olacağını belirtirken bu oran kasım ayında 72%’e gerilemiştir.  

 

 

 

 

 

 

Hükümet ve diğer çevrelerden edinilen bilgiler ve haberlerin şirket geleceğini 

planlama üzerinde yeterli olup olmadığı sorusuna katılımcıların 87%’si yetersiz 

diye cevap vermiştir.  
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Covid-19 Krizinin Satışlar Üzerindeki Etkisi 

 

Çalışmanın en önemli sorularından biri olan satışların ne derece azalacağı ile 

öngörülerde iş dünyasının oldukça tutarlı olduğunu görmekteyiz. Anket 

katılımcılarının görüşlerine göre 2020 yılında ortalama olarak 47%-49%3 

seviyelerinde bir azalma beklenmektedir.  

 

3 Katılımcılar tarafından verilen değerlerin aritmetik ortalaması alınarak hesaplanmıştır. 

Ekonomik büyüklük hesaba katılmamıştır ve bu veri ekonomik daralmanın boyutlarına 

işaret etmeyebilir.  

 

 

Sektörel olarak incelendiğinde en fazla daralmanın Turizm 

konaklama (74%), İnşaat emlak (57) ve perakende satış (67%) 

sektörlerinde olması katılımcılar tarafından beklenmektedir.  
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Covid-19 Krizinin İstihdam Üzerindeki Etkisi 

 

 

Kriz dolayısı ile boşta/çalışmayan personel olup olmadığı ile ilgili olarak Nisan ile 

Kasım ayları arasında iyileşme olduğu görülmektedir. Nisan ayında 

boşta/çalışmayan personeli olduğunu belirten işletme sayısı 35% iken, Kasım 

ayında bu oran 21%’e gerilemiştir.  

  

 

 

 

 

 

 

Nisan ayındaki çalışmada katılımcılara ilerleyen zamanda personellerini 

işten çıkarmak zorunda kalıp kalmayacaklarına ilişkin öngörüleri 

sorulmuştu. 62%’si herhangi bir işten çıkarma durumunun 

yaşanmayacağını düşündüğünü, 38% ise işten çıkarmak zorunda 

kalabileceğini belirtmiştir. 

Kasım ayındaki çalışmamızda ise bu gerçekleşmeler incelenmiş ve 

işletmelerin 29% kadarının kriz dolayısı ile işten çıkarma zorunda kaldığını 

ve/veya çalışanlarının kendilerinin işten ayrılmak zorunda kaldığını 

belirtmişlerdir. 29% işletmenin personel sayısında azalma yaşaması 

değerlendirilmesi gereken bir konudur. 
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Finansal Likidite Durumu 

 

Krizin devam etmesi durumunda ne kadar sürelik finansal likiditenin 

bulunduğu ile ilgili değerlendirmeler her iki anket döneminde de 

sorulmuştur. Bu dönem içerisinde sağlanan krediler ve alınan bir dizi önlem 

belirli bir iyileşme sağlamış ve katılımcıların görüşlerine göre 6 aydan daha 

fazla finansal likiditesi bulunduğunu belirtilenlerin oranı 28,5%’ten 47,6%’ya 

çıkmıştır. 

 

 

 

 

 

Ortalama olarak hesaplandığında işletmelerin 5,3ay’lık bir finansal likiditesi 

bulunmaktadır. Bu anlamda en sağlıklı gözüken sırasıyla Tarım/Hayvancılık 

(7ay) ve Gıda İmalatı (6,5ay) olmaktadır. IT Bilişim (4,3ay) ve Turizm 

Konaklama (4,4ay) bu alanda en zorda gözüken sektörlerdir.  
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Kriz Öncesi Döneme Dönüş Süresi ile İlgili Tahminler 

 

 

Anket katılımcılarının verdiği cevaplara göre pandemi krizi önceki döneme dönüş bir 

yıldan fazla zaman alacaktır. Nisan ayında yapılan çalışmaya göre geriye dönüş 12,8ay 

zaman alacakken bu öngörü yöneticilerin görüşlerine göre artarak Kasım ayından 

başlayacak şekilde ortalama olarak 16,9ay olmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu durum farklı sektörler için farklı sürelere karşılık gelmektedir. Örneğin 

Toptan ticaret 22,8 ay, Marketiçilik 18,8 ay şeklinde görüş belirtirken, Gıda 

imalatı 14,1ay ve Tarım/hayvancılık 12,2 ay şeklinde görüş belirtmiştir. 

Turizm/Konaklama sektörü 17,3ay şeklide görüş belirtmiştir. 
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Covid-19 Krizinin Yönetimi 

 

 

Nisan ayında gerçekleştirilen ankette katılımcıların 40,0%’ı krizin iyi 

yönetildiğini belirtirken bu oran kasım ayında 21,3% olmuştur. Kriz 

yönetiminin başarısız veya çok başarısız şekilde yönetildiğinin düşünenlerin 

oranı ise aynı dönemde 23,5%’ten 60,7%’ye çıkmıştır.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Devlet tarafından açıklanan paketlere ek olarak ihtiyaç duyulan destekler 

sorusuna ise sırasıyla maaş, nakit akış desteği gibi finansal destekler (23,3%), 

düşük faizli uzun vadeli kredi desteği (20,5%), çalışanlar için daha fazla maaş 

ve sigorta desteği (15,1%)  şeklinde cevaplar verilmiştir. Özellikle en fazla 

söylenen ilk iki cevabın mevcut paketlerde bu yönde uygulanan desteklerin 

yeterli görülmediği şeklinde de yorumlanabilir.  

Bunlardan bağımsız olarak 17,8% katılımcı ise desteklerin sektörlere eşit 

dağıtılmasını talep etmiştir.  
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Ankete Katılan Şirketlerin Profili 

 

 

 

Ankete katılım gösteren işletmelerin 25% kadarı 51 ve daha fazla çalışan 

sayısına sahipken 23%’ü 21-50 çalışan sayısı ve yine 14%’ü 11-20 çalışan 

sayısına sahiptir. Ankete katılan 142 şirketin toplam çalışan sayısı 7,616 ile 

oldukça önemli bir rakamdır ve ülkedeki toplam işgücü temsiliyetinin yaklaşık 

7%’si, özel sektörün ise %9’u bu çalışmada karşılanmıştır. 

 

 

 

 

 

Diğer yandan toptan ve perakende ticaret (toplam 20% ile) ankette 

temsil edilmiştir. Diğer çalışmalardan farklı olarak imalat sektörü Gıda 

imalatı ve Gıda harici imalat olarak ayrıştırılmıştır. Gıda harici imalat 

14% ve Gıda imalatı ise 10% olarak temsil edilmiştir. Benzer şekilde 

market işletmeciliği (7%) de toptan/perakende ticaret grubundan 

ayrılarak analiz edilmiştir. İşletmelerin bölgesel dağılımının reel 

verileri yansıtması konusunda kriz tüm bölgeleri eşit derecede 

etkilediğinden dolayı bir hassasiyet aranmamış ve böyle bir analiz 

yapılmamıştır.  


