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Covid-19 Güncel Durum 

Dünyada toplam vaka sayısı 3.9 milyonu geçti. Türkiye, bu hafta yeni vaka sayısı 

artışında 8. sıraya düştü. (Aşağıdaki tablo toplam vakaya göre olduğu için görmediğimiz 

Peru ve Hindistan’da yeni vaka sayısı artmıştır). Ölüm oranı dünyada 1 milyonda 34.7,  

Türkiye’de 1 milyonda 43 gerçekleşirken, vaka sayısının nüfusa oranına göre bakıldığında 

Türkiye’de bu oran kıyasladığımız diğer ülkeler göre daha düşüktür.(worldometers).     

                            

20'inci vakadan sonra aynı süre içinde bazı ülkeleri karşılaştırdığımızda, ABD’nin 582.594 

vaka ile hızlı bir yükselişte olduğunu ve ABD’yi sırasıyla İspanya ve İtalya’nın izlediğini 

görmekteyiz. Türkiye’nin ise, aynı süre içinde 141.672 vakaya ulaşan Almanya’nın 

ardından 133.721 vakaya ulaştığını görüyoruz. (Consulta Araştırma) 

 

Türkiye’de bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 1.265.119, vaka sayısının test 

sayısına oranı ise %10,57 oldu. (Consulta Araştırma) 
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Pandemi sırasında müşteri deneyimi çok hızlı bir şekilde değişti, aynı zamanda birçok 

fırsat da doğdu. Şirketlerin bu değişime planlı bir şekilde yaklaşarak müşteri değer 

zincirini yeniden tasarlamasına ihtiyaç var. Perakende için önerileri, Consulta Yönetim ve 

Teknoloji Danışmanlığı, Dijital ve Analitik Direktörü Erkan Yaprak (eyaprak@consulta.com.tr) 

sizler için özetledi: 

Pandemi Sonrası Perakendecilerin Odaklanması Gereken Konular 

Salgının tetiklediği panik ve stoklama eğilimi sonucu belli başlı kategorilerde yoğunlaşan 

tüketici harcamaları, özellikle ilk evrelerde görülen ani artışlara rağmen COVID-19 

salgınının başlangıcından bu yana dip toplamda önceki yıllara kıyasla keskin bir şekilde 

azaldı. Bununla birlikte #evdekal trendinin insanların alışveriş yapma şekilleri üzerinde 

göz ardı edilemez değişikliklere sebep olacağına dair güçlü işaretler mevcut. 

Online satışlarda görülen artış, toplam tüketici harcamalarındaki azalmayı 

dengeleyebilmiş değil. Salgının ortaya çıkış, yayılım ve zirve dönemlerinde belli 

kategoriler bazında (örn. hazır giyim) azalan harcama oranlarının, zirve aşamasını geride 

bırakan Çin gibi ülkelerde salgın öncesi seviyelere henüz dönemediği görülmekte. Bu 

durum, harcama rutinlerinin eski haline dönmekten öte dönüşeceğine dair önemli bir 

gösterge olarak kabul edilebilir.  

Buna en açık örnek olarak, özellikle online gıda harcamalarındaki artış ele alınabilir. 

Geride bıraktığımız Mart ve Nisan aylarında gıda alışverişini ilk kez online yapan geniş bir 

tüketici grubu var ve bu grubun bir kısmı en azından salgın devam ettiği sürece online 

gıda harcaması yapmaya devam edeceği söylenebilir. Ayrıca ihtiyaçlar hiyerarşisinin doğal 

bir sonucu olarak, dış dünyadaki riskin artması ile birlikte daha hayati harcamaların daha 

öncelikli hale gelmesi ve lüks tüketim ürünlerine yönelik harcamaların azalmaya devam 

etmesi çok muhtemel. 

Tüketicilerin rakamsal olarak ne kadarının işler “normale” dönüp de güvende 

hissettiğimizde, fiziksel mağaza deneyimine geri dönmeyerek – en azından eskisi kadar – 

“en fiziksel” ürünleri bile (örn. gıda) online satın almaya sadık kalacağını söylemek güç. 

Bununla birlikte, tüketicilerin yaklaşık 2 aydır zoraki baskıladıkları fiziksel mağaza 

deneyimi isteğinin, tehlikenin bir süreliğine uzak görünmesiyle birlikte getireceği ani 

yığılmalar, online ve offline perakendeciler açısından hazırlıklı olunması gereken 

durumlardan sadece bir tanesi. (uzun bir cümleydi, ikiye böldüm) 

Yaşanmakta olan küresel krizle mücadelede görece daha fazla mesafe kat eden ülkeleri 

diğerlerinden ayrıştıran unsur “analitik” oldu. Doğru test türü, sayısı, sıkı takip ve 

bunlara dair veriler doğrultusunda ulaşılan gerçekçi durum tespitleri, salgının trendine 

yönelik kurulan model ve simülasyonlar, bu derece hızlı yayılan bir virüse karşı çevik ve 

proaktif bir şekilde aksiyon alınabilmesine imkan verdi.  

Benzer şekilde, değişen pazar dinamiklerine karşı doğru pozisyon alan ürün ve hizmet 

sağlayıcılar kriz sonrası dönemde kendilerini rekabetten ayrıştırabilirler. Bu ise ancak 

şimdiye dair kesin bir bilgi ve yakın geleceğe tutarlı bir öngörü ile mümkün.  

Perakendede müşteri analitiğinin temel konularından olan segmentasyon, davranış 

modelleme ve ürün/hizmet/kampanya konumlandırması yetkinliklerine her zamankinden 

daha fazla ihtiyaç var.  
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Her perakendecinin, müşteri portföyünün ne yöne doğru dönüşmekte olduğunu, eski 

müşterilerinin güncel ihtiyaçları sebebiyle değişen satın alım tercihlerini, daha önce 

portföyünde olmayıp bir şekilde artık müşterisi haline gelen (örn. asıl tercih ettiği 

markanın salgın döneminde düşen hizmet seviyesi sonucu yeni bir markayı deneyen) 

kitlenin karakteristiğini çok iyi bilmesi ve operasyon modelini bu doğrultuda 

güncellemesi gerekmekte. Öte yandan iç kaynak optimizasyonu fırtınayı en az hasarla, 

belki de güçlenerek atlatmanın müşteri analitiğinin yanında diğer olmazsa olmazı. 

İsabetli bir talep tahminleme ile stok optimizasyonu yapılarak nakit akımı darboğazları 

öngörülebileceği gibi, tedarik sürecinin gerçek (ya da gerçeğe yakın) zamanlı takibi ile 

yığılmaların önüne geçilerek oluşacak operasyonel kaos ve enerji kaybı engellenebilir. 

Ayrıca yakın zamanda başlayacak mağaza açılışları öncesi kadro planlamasını, 

maliyetlerle hizmet seviyesi arasındaki dengeyi kuracak şekilde bir iş gücü optimizasyonu 

yapmak kritiktir. 

 
Consulta Araştırma’nın 3 ayda bir davete özel yaptığı, Ekonomik Görünüm Toplantıları devam 
ediyor. Covid-19’un uluslararası ilişkiler, ekonomi ve finansal piyasalara etkilerini tartışacağımı 
Webinarı, 3 Haziran 2020 Çarşamba günü Ücretsiz ve Online gerçekleştireceğiz. 
                  
Katılım için aşağıdaki bilgiler ile birlikte:  research@consulta.com.tr    
Ad Soyad:  
Firma adı:  
Unvan:  
E-posta:  
Consulta Araştırma tarafından aydınlatma metninde belirtilen usul ve esaslar dahilinde tarafınıza 

bilgilendirici ticari elektronik ileti gönderilmesini istiyor musunuz? Evet/Hayır 
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