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Bilgilendirme

Ekonomik büyüme tahminleri, COVID-19 salgınının sonuçlarıyla birlikte revize edilmeye devam ediyor. 
Oxford Economics’in son tahminine göre, Mart ayında yaptığı değerlendirmenin 680 baz puan altında 
kalarak 2020 Türkiye ekonomisi %5,1 daralma gösterecektir. Bu belirgin sonucun yanı sıra, döviz kuru 
performansı projeksiyonunundaki artışın yükselerek revize edilmesi ile koronavirüs pandemisinin yarattığı 
ekonomik etkiler açıkça ortaya koyulmaktadır. Dolayısıyla bu göstergeler yatırım aktivitelerinde baskın 
gelecektir.
 
Perakende pazarına yönelik yeni gelişmeler, perakendecilerin yeniden açılışa hazırlığı ile esas olarak 
tüketicilerle yeniden etkileşime geçme doğrultusunda gerçekleşmektedir. Temel yaklaşım; sağlık ve 
güvenlik standartları, temassız ortam sağlayan yeni teknoloji ve gelişmiş lojistik modellemeler ile 
perakende tedarik zinciri ve stok arasındaki senkronizasyonun hızlanması dahil olmak üzere sosyal mesafe 
disiplinleri içinde sürecin her yönüyle gözden geçirilmesi olacaktır. Bazı markalar, alışveriş caddelerinde 
mağazalarını yeniden açmaya başlamış olup, yeni mevzuatı uygulamalarını deneyimlemektedirler. Buna ek 
olarak, birçok perakendeci bu ayın ortasından itibaren, resmi tarihiyle Türkiye genelinde 11 Mayıs’tan 
itibaren kademeli olarak faaliyete geçecek alışveriş merkezlerinde yeniden açılışa hazırlık yapmaktadırlar.
 
Paralel olarak ofis pazarında kuruluşların; iş gücünün, uzaktan çalışma uygulamalarından sonra ofislere 
dönüş süreçlerindeki uyumu en üst düzeye çıkarmak için iş birliği yapmaları gerekmektedir. İşverenler, 
çalışma alanlarında yeni sağlık ve güvenlik düzenlemelerine odaklanılan sosyal mesafe planı oluşturmaya 
odaklanırken, mülk sahipleri en etkili geri dönüş göçünü sağlamak için temizlik ve güvenlik endişelerini ele 
aldığı sistemlerle binalarını hazırlamak zorundadırlar.
 
Sektörler toparlanma sürecine hazırlık yaparken; sanayi ve lojistik pazarının, operasyonların durdurulma 
döneminden sonra üretim/dağıtım tesisleri ve depolardaki verimliliğe optimum düzeyde ulaşmak için aynı 
uygulamaları sürdürmesi gerekecektir. Otomotiv şirketleri bu haftadan itibaren faaliyetlerine yeniden 
başlamaya hazırlanırken üretim kapasitelerinin kademeli olarak toparlanması beklenmektedir.
 
Türkiye genelinde otel doluluk oranlarının Mart ayında kaydettiği düşüşün ardından, turizm geliri ve 
ziyaretçi sayısı yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre sırasıyla %11,4 ve %15,1 azalmıştır. 
Bununla birlikte, birinci çeyrekte tüm harcama türlerinden konaklama harcamasında bir önceki yıla göre 
%15,7 düşüş gerçekleşmiştir. Beklenen bu sonuçlar sonrasında, otel pazarı turizm sezonuna sosyal 
mesafe prensipleri doğrultusunda geliştirdiği politikalarla hazırlanmaktadır. Sağlık ve güvenlik konularını ilk 
sıraya yerleşirken sağlık personeli ve ekipman sayısında artışa gidilerek sağlık hizmeti, havalandırma ve 
termal kameralar etrafında altyapılar yeniden şekillenecektir. Bununla birlikte, restoran, plaj ve eğlence 
mekanlarında kişi sayısında kısıtlamalar getirileceği gibi tatil köyleri, her şey dahil ve açık büfe paketlerini 
sınırlayacaktır. Öte yandan, apart otellerdeki doluluk oranının ise en üst seviyede kaydedilmesi 
beklenmektedir.
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Weekly Update

Economic growth forecasts are being revised along with the implications of the COVID-19 outbreak. The 
latest projections from Oxford Economics for 2020 Turkey GDP growth show a contraction of 5.1%, 680 
bps below the assessment in March. This distinct outcome reflects a hit from the coronavirus pandemic as 
the projection of exchange rate increases are also slightly accelerated by the year end, thus these 
indicators will weigh on investments.
 
New developments in the retail market towards preparation of re-openings, essentially re-engaging the 
consumers. The key approach will be to review each aspect of the process within social distancing 
disciplines including health and safety standards, new technology providing touchless environment and 
improved logistics modelling which will lead the acceleration of the synchronization retail supply chain and 
inventory. Some brands have started to re-open their stores in high streets and now experiencing the 
implementations of the new regulations. In addition, many retailers are preparing their re-openings within 
the gradual activation of shopping centers starting in the middle of this month, officially beginning from 11 
May across Turkey.
 
Parallel to the retail market, organizations have to collaborate in order to maximize the adaption of 
workforce back to office from working remotely. While employers have to focus on new health & safety 
regulations and create a social distancing plan in the workplace, property owners will prepare the buildings 
by ensuring the cleaning and safety concerns to provide most effective return migration.
While moving toward recovery, the industrial and logistics market will also have to maintain the same 
protocols in order to reach the efficiency in manufacturing/distribution facilities and warehouses following 
the halting period. Automotive companies are preparing to resume their operations starting from this week, 
while the manufacturing capacities are expected to face a gradual recovery.
 
Following the decline in hotel occupancy across Turkey recorded in March, tourism income and visitor 
numbers have decreased by 11.4% and 15.1% y/y in the first quarter, respectively. Out of all expenditure 
types, accommodation expenditure dropped by 15.7% y/y. Apart from this anticipated outcome, the Turkish 
hospitality market is preparing the tourism season with policies in line with social distancing measurements. 
While putting health & safety concerns first, infrastructures will be mapped around health care, ventilations 
and thermal cameras while increasing health staff and equipment. Furthermore, there will be restrictions in 
number of people at restaurants, beaches and entertainment & leisure venues and resorts will limit all-
inclusive and open buffet packages. Occupancy in apart hotels, on the other hand is anticipated to be at its 
highest level.
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