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Bu doğrultuda AGS Global olarak geçen yılın Mayıs ayında yaşanan kapanma sürec�nde yayınladığımız

“Yen� Normalleşmen�n Ayak Sesler�” raporunda olduğu g�b�, bu yıl da öneml� bölümü İstanbul, Ankara,

Bursa, Kocael� g�b� sanay� ve t�caret merkezler�nden 284 �ş dünyası tems�lc�s� �le kapsamlı b�r araştırma

gerçekleşt�rd�k. İş dünyasının “�k�nc� tam kapanmada” hem �ş �nsanı hem de tüket�c� yönüyle tutum ve

beklent�ler�ne ışık tuttuk. Bu sayede, geçen yıl ve bu yılk� “kapanma dönemler�nde”, �ş dünyamıza hak�m

olan eğ�l�mler� karşılaştırma bulurken; çarpıcı sonuçlara ulaştık.

Pek� bu araştırmada b�ze başka hang� �çgörülere er�şme �mkanı sundu?

Öyle anlaşılıyor k�; �k�nc� tam kapanma dönem�nde �lk�n�n aks�ne, �ş dünyası adına çarklar dönmeye

devam ett�. Araştırmaya göre; �ş dünyası b�r pan�k ve b�l�nmezl�k sürec� olan geçt�ğ�m�z yıla kıyasla,

salgınla b�rl�kte yaşamayı daha fazla �çselleşt�rm�ş durumda. Özetle; pandem�yle yaşamayı öğrenme,

tedb�rler ve d�j�talleşme “çarkların dönmes�ne” �mkan tanımış gözüküyor.

Bu kapanmada �ş �nsanlarımızın %45’� tam zamanlı, %43,6’sı �se yarı zamanlı �şler�n� sürdürdü. Buna

karşın tamamen evden çalışanların oranı �se %28,7’de kaldı. Geçen yıl �se esnek çalışanlar %39,9 �le �lk

sırada yer alırken, tamamen evden çalışanlarınoranı %28,7 �d�. Bu yılın l�der� tam zamanlı �şe g�denler �se

geçen yıl %23,8 sev�yes�ndeyd�. Bu süreçte d�j�tal toplantıları daha fazla �çselleşt�rm�ş olup, gelecekte de

ajandamızda öneml� b�r yer ayırsak da,  ver�ml�l�kler� tartışma konusu. Buradan da anlaşılıyor k�, �ş

�nsanlarımız �ş yerler�n� ve f�z�ksel toplantıları daha çok özlem�ş durumdalar.

Benzer b�r durum sosyal hayata da�r özled�kler�m�zle de sab�t. Arkadaş ve akrabalarımıza artık esk�s�

kadar uzak değ�l�z. Ancak açık havayı, tat�l ve seyahat yapmayı, cafe ve restoranlarda sosyalleşmey� �se

şüphes�z daha çok özlem�ş gözüküyoruz.

İş dünyası tems�lc�ler� geçt�ğ�m�z yıl olduğu g�b� evde h�jyen-tem�zl�k ürünler� ve gıda satın alımına ağırlık

verd�ler. Ancak gıdanın �lk sıradak� yer�n� kaybetmes�, geçt�ğ�m�z yıl yaşanan pan�k alımların yer�n�

rahatlamaya bıraktığını göster�yor. Kapanmaların sev�ml� dostu atıştırmalıklar �se kend�s�ne üçüncü

sırada yer buldu. Bu kategor�de en hızlı büyümeye k�ş�sel bakım-kozmet�k alımlarının �mza attığı da

unutulmamalı. Öte yandan, e-t�caret �se tam anlamıyla patlama yapmış g�b� gözüküyor. E-t�caret s�teler�

ve perakende markalarının öne çıkması da bunu destekler n�tel�te.

Dünya ve Türk�ye, gündel�k hayatımızın dramat�k b�r parçasına dönüşen

Cov�d-19 pandem�s�yle b�r buçuk yılı aşkın b�r süred�r mücadeles�n�

sürdürüyor. Ancak esk�s� kadar üm�ts�z değ�l�z. Neyse k�, 2021 yılının

Mayıs ayının son haftası �t�bar�yle dünya üzer�nde 166,5 m�lyon k�ş�n�n

hastalanmasına ve yaklaşık 3,5 m�lyon k�ş�n�n ölümüne neden olan

pandem�ye karşın sepet�m�zdek� umut buket�n� büyüten b�r dostumuz

var. O da “aşı”… Türk�ye’de �se b�r yandan aşılama sürerken, b�r yandan

pandem�yle etk�n mücadele adına “�k�nc� büyük kapanma” deney�m�

ger�de kalıyor.
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Maske, Sağlık Bakanı Koca, kolonya-dezenfektan hala kolekt�f hafızaya �şlenm�ş semboller. Bu yıl, küresel

trendlerle paralel şek�lde aşının üst sıralardan hızlı b�r g�r�ş yaptığını gördük. B�r buçuk yılı dev�ren

salgına da�r tekn�k ayrıntılar ve tartışmalar �se artık daha az �lg�m�z� çek�yor.

Görünen o k�; 2020 yılını ekonom�k büyüme ve �hracat artışıyla kapatan, tedar�k z�nc�rler�ndek�

konumuyla gövde göster�s� yapan Ç�n’e geçt�ğ�m�z yılk� kadar öfkel� değ�l�z. 

Aşı..aşı..aşı.. Araştırmamıza �nsanlığın kolekt�f b�r�k�m�n�n ürünü olan “aşı” mot�f�n�n damga vurduğunu

gördük.

Geçt�ğ�m�z yılk� kapanmada henüz �sm� b�le z�kred�lmeyen Cov�d-19 aşısı, bu yıl �ş �nsanlarımızın

ajandasında �lk sıraya yerleşm�ş durumda. İster genel ekonom�k g�d�şat ve eğ�t�m�n geleceğ�, �sterse özel

hayatımız ve �şler�m�z olsun, �ş �nsanlarımızın tüm bu faktörlere �l�şk�n beklent�ler�n�; hızlı aşı tedar�k�,

yerl� aşı üret�m� ve aşılama performansına bağladıklarını söyleyeb�l�r�z. Şüphes�z, başta ekonom�k

bel�rs�zl�k ve k�ş�sel sağlık olmak üzere end�şe hala sürüyor. Ancak aşı sadece sağlık değ�l, umut da

demek. Araştırmamız b�ze göster�yor k�; end�şeler�n g�der�lmes� ve daha �y�mser b�r �kl�me geçmen�n yolu;

hızlı ve şeffaf ver� akışı sayes�nde kurumların güven tes�s etmes� ve gerek dünyadan aşı tedar�k� gerekse

yerl� aşı üret�m�nde karar alıcıların daha hızlı hareket etmes�nden geç�yor.

B�r öncek� yıl yayınladığımız araştırmayı kapatırken, “b�rçok enstrümanla donanmış olan �nsanın, buna

rağmen hala çares�z olduğunu” söylem�şt�k. 2020 yılının sonunda yer küren�n çeş�tl� noktalarından gelen

“aşı” haberler�; akla, b�l�me, �y� n�yete, evrensel dayanışmaya kısaca �nsanın kolekt�f b�r�k�m�ne olan

�y�mser �nancın ne kadar yer�nde olduğunu b�r kez daha kanıtladı. Sorunlar sürse de, artık çares�z değ�l�z.

Aşı tedar�k�nde yaşanan sıkıntılar, ad�l dağılım ve aşı m�ll�yetç�l�ğ� tartışmalarının gölges�nde dünya b�r

kara bulutlarla kaplı evrey� daha atlatmak üzere. Şüphes�z, �nsanın karşılaştığı sorunlar h�ç b�tmeyecek..

D�ğer yandan, kolekt�f b�r�k�m�m�z�n bu sorunları aşmaya yeteceğ�n� daha �y� b�l�yoruz.

AHMET GÜLER
AGS GLOBAL 
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Genel 
Durum
Dünya ve Türk�ye, Aralık 2019’da Ç�n’�n

Wuhan kent�nden tüm yerküreye yayılan

Cov�d-19 pandem�s�yle b�r buçuk yılı aşkın

b�r süred�r mücadeles�n� sürdürüyor. Ancak

artık çantamızda kocaman b�r umut buket�

var.  2021 yılının Mayıs ayının son haftası

�t�bar�yle dünya üzer�nde 166,5 m�lyon

k�ş�n�n hastalanmasına ve yaklaşık 3,5

m�lyon k�ş�n�n ölümüne neden olan

pandem�ye da�r beklent�ler�n, 2020 yılının

son aylarında dünyanın dört b�r yanından

gelen “aşı” haberler�n�n ardından daha

�y�mser olduğunu söylemek mümkün.

Salgının başlangıcından ber� 5 m�lyonu aşkın

k�ş�n�n hastalandığı ve 45 b�nden fazla

k�ş�n�n yaşamını y�t�rd�ğ� Türk�ye’de �se N�san

Mayıs aylarında yaşanan “�k�nc� büyük

kapanma” deney�m� ger�de kalıyor.

"20 Mayıs 2021 itibariyle
dünyada 1,58 milyar doz
aşı uygulanmış durumda ve
her geçen gün insanlık,
tünelin ucundaki ışığa
doğru seyrini sürdürüyor. "
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Araştırma �ş dünyasının �k�nc� tam kapanma dönem�nde daha tedb�rl� olduğunu ve

�lk�n�n aks�ne çalışmaya devam ett�ğ�n� göster�yor. İş dünyası tems�lc�ler�n�n %45’�

tam zamanlı, %43,6’sı �se yarı zamanlı �şe g�tmey� sürdürdüğünü bel�rt�rken,

tamamen evden çalışanların oranı �se %5,6. Geçen yıl �se tam zamanlı �şe devam

edenler�n oranı %23,8 �ken, tamamen evden çalışanların oranının �se %28,7 olduğu

görülüyor. 
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Geçen yılın Mayıs ayında yapılan

araştırmada katılımcıların %49’u

harcamalarının azaldığını �fade

ederken, bu yılk� araştırmada

“harcamalarım azaldı” d�yenler�n

oranı sadece %18,3. D�ğer yandan;

“harcamalarım arttı” d�yenler�n oranı

�se %26,6’dan %57,7’ye yükselm�ş

durumda. Bu tablo, hanehalkının

pandem�y� �çselleşt�rd�ğ�n� ve yen�

normalde gündel�k hayatına

döndüğünü göster�yor.  

Geçen yılın açık ara şamp�yonu olan

gıda-meşrubat (%83,2) ve h�jyen-

tem�zl�k ürünler� (%82,5); bu yıl yer

değ�şt�rd� ve h�jyen-tem�zl�k ürünler�

(%80,3) �lk sıraya yerleşt�. En hızlı

büyüme serg�leyen kategor� �se geçen

yıl %16,1 olan payını, bu yıl %33,8’e

yükselten k�ş�sel bakım-kozmet�k

ürünler� oldu. B�r d�ğer hızlı yüksel�ş

�se d�j�tal yayın platformlarından

geld�. 
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Geçt�ğ�m�z yıl gerçekleşen kapanma sürec�nde katılımcıların %44,8’� daha çok onl�ne

alışver�ş yaptığını bel�rt�rken, bu yıl bu oran %71,8’e kadar yükselm�ş durumda. Bu yıl

Trendyol (%69) ve Heps�burada (%33,8) en çok onl�ne alışver�ş yapılan �k� mecra

olurken, onu Yemeksepet� (%26,8), Amazon (%22,5), Get�r (%22,5) ve K�tapyurdu

(%21,1) �zl�yor. 

Bu süreçte en �y� sınav veren marka/f�rma kategor�s�nde geçen yıl Cov�d-19 salgınına

karşı mücadelede yerl� solunum c�hazı projes�yle öne çıkan Baykar ve Arçel�k �se bu

yıl yerler�n� geçen yılın üçüncüsü Trendyol’a bırakmış durumda.

Mayıs 2020’de sürec�n semboller� olan maske, Sağlık Bakanı Koca �lk �k� sıradak�

yer�n� korurken, gündel�k hayatımızın b�r parçası olan kolonya & dezenfektanlar

(%28,2) b�r üst sıraya yükselm�ş durumda. Buna karşın geçen yıl �nsanlık �ç�n uzak b�r

üm�t olan aşı �se, bu yıl (%27,8) �le �ş dünyasının ajandasında dördüncü sıraya

yerleşt�. D�ğer yandan; geçen yılın üçüncü sembolü olan v�rüse ve her akşam TV ve

sosyal medya başında �lg�yle tak�p ed�len Sağlık Bakanlığı günlük ver�ler�ne merak �se

geçen yıla göre zayıflamış durumda.
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Araştırmaya göre hükümet yetk�l�ler�n�n söylem�n�n yarattığı güven oranı

geçt�ğ�m�z yıl %66,4 sev�yes�nden bu yıl %28,2’ye kadar ger�lerken, Hükümet�n

yardımlarını yeters�z bulanların oranı �se %69 oldu. D�ğer yandan; Başkanlık

s�stem�n�n başarılı b�r sınav verd�ğ�n� düşünenler�n oranı %66,5’den %32,4’e

kadar ger�lem�ş durumda. Y�ne B�l�m Kurulu’na güven düzey�n�n �se b�r yılda

%76,2’den %45,1’e dramat�k b�r ger�leme yaşadığı görülüyor.
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Araştırmaya göre geçt�ğ�m�z yıl katılımcıların %73,4 olan d�j�tal toplantı yapma

deney�m�, bu yıl %83,1’e yükselm�ş durumda. N�tek�m geçt�ğ�m�z yıl d�j�tal

toplantı yöntem�nden normale döndükten sonra da faydalanacağını

bel�rtenler�n oranı %84,3 �ken, bu yıl %97,5’a kadar yükseld�. Ancak sıra �lg�l�

yöntem�n �ş �nsanları tarafından ver�ml� bulunmasına geld�ğ�nde %81,9 olan

oranın %69,5’a kadar ger�lem�ş olduğu görülüyor.

%81,9

Araştırma kapsamında; bu yıl dünyanın ve Türk�ye’n�n gündem�ne hızla g�ren aşı

ve aşılama sürec� de kend�s�ne yer buluyor. Aşılama sürec�n�n daha hızlı ve etk�n

olması �ç�n öner�ler� sorulan katılımcılara göre; aşı tedar�k�nde şeffaf ver� akışı,

aşının hızlı tem�n�, r�skl� grupların öncel�kl� aşılanması ve yerl� aşıda b�r an önce

üret�m aşamasına geç�lmes� en çok öne çıkan hususlar.
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Araştırma; geçt�ğ�m�z yıl mevcut olan pan�k ve hazırlıksız

yakalanmanın yer�n�, bu yıl �ş yerler�nde tedb�rler�n sürmes� ve

d�j�talleşmey� daha çok �çselleşt�rmeye bıraktığını göster�yor.

Geçen yıl yen� normalde �ş dünyasının %78,3’ü tam zamanlı �şe

döneceğ�n� ve �zolasyon kurallarını harf�yen uygulayacağını �fade

ederken, bu yıl bu oran %60,5’e ger�lem�ş durumda. Aşılamanın

seyr�ne göre �ş model� gel�şt�receğ�n� bel�rtenler�n oranı �se

%36,6 �le �k�nc� sırada. 

Uzaktan çalışmayı kalıcı seçeneklerden b�r�ne dönüştüreceğ�n�

�fade edenler�n oranı �se geçen yılla aynı sev�yede (%11,2).

Geçen yıl %38,5 olan Mart-N�san aylarına göre end�şe düzey�, bu

yıl %35,2’ye ger�lerken, kararsızların oranı �se %13,3’ten

%32,4’e yükselm�ş durumda. D�ğer yandan end�şe kaynakları;

gel�r kaybetmek (%49,3), kalabalık ortamlar (%49,3), küresel-

ulusal ekonom�k daralma (%42,2) ve seyahat etmek (%32,3)

olarak öne çıkıyor.

Araştırmaya katılanların %78,9’u zorunlu olarak ara ver�len

yüzyüze eğ�t�mde, açığın kapanmayacağını düşünürken,

öğretmen ve öğrenc�ler �ç�n hızlı b�r aşılama ajandası �le yaz tat�l�

uygulamasının kaldırılarak sıkıştırılmış takv�me geç�lmes� öne

çıkan öner�ler.. 
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Araştırmaya göre �ş dünyası tems�lc�ler�n�n %47,9’u salgın

sürec�n� �şler� ve t�car� hayatları açısından �y� değerlend�rd�ğ�n�

düşünürken, k�ş�sel gel�ş�mler� açısından �y� değerlend�rd�kler�n�

düşünenler�n oranı �se %50,7. Oysa k�, geçt�ğ�m�z yıl �se �lk

kategor�de bu oranın %55,2, �k�nc� kategor�de �se %72 olduğu

görülüyor. D�ğer yandan; a�le �le daha çok vak�t geç�rmek

(%57,7) ve k�tap okumak (%54,9) bu yılın da yıldızları

konumunda. Ev �ç�nde spor yapanların oranında artış

gözlemlen�rken, sosyal medya, v�deo platformları ve d�j�tal yayın

platformları �se öne çıkan kategor�ler olarak d�kkat çek�yor.

Geçt�ğ�m�z yıl Cov�d-19’un kaynak ülkes� olan Ç�n’de üret�len b�r

ürünü almayacağını �fade edenler�n oranı %49 �ken, bu yıl bu

oran %23,9’a düşmüş durumda. Öte yandan, geçt�ğ�m�z yıl

%86,7 olan “ne olursa olsun” yerl� ürün satın alma eğ�l�m� �se

%70,4’e ger�l�yor.

Geçen yıla kıyasla planı olmayanlar hala �lk sıradaysa da, oranlarında b�r düşüş söz

konusu (%64,8). Öte yandan, geçen yıla göre yükselen kategor�ler; yurtdışına

yerleşme planı (%7), ev değ�ş�kl�ğ� (%7), �ş-sektör değ�ş�kl�ğ� (%5,6), �ş yer�

değ�ş�kl�ğ� (%4,2) olurken, kırsal hayata dönme planları �se �ş �nsanların aklına artık

daha az gel�yor.
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Yaklaşık b�r yıldır �şler�ne devam eden �ş dünyası tems�lc�ler�n�n bu yıl en çok

özled�ğ� akt�v�te; açık havada zaman geç�rmek (%95,8). Oysa k�, geçt�ğ�m�z yıl

a�le-akraba z�yaret� yapmanın (%92,3) �lk sırada olduğu görülüyordu. Tat�l-

seyahat yapmak �se %94,3 �le geçt�ğ�m�z yıla göre daha çok özlenen

akt�v�telerden b�r�. Katılımcıların %90,2’s� �ş yer�nde çalışmayı özled�ğ�n� �fade

ederken, özlemeyenler�n oranı �se %9,8 �le sınırlı kalıyor.
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Araştırmaya göre; geçt�ğ�m�z yıl %60,2 olan Türk�ye ekonom�s�n�n geleceğ�nden

üm�tl� olanların oranı bu yıl %42,2’ye düşmüş durumda. Altın %39,4 �le en

değerl� yatırım enstrümanı olarak değerlend�r�l�rken, onu �şe yatırım yapma

(%16,9) ve kr�pto paralar (%11,3) �zl�yor. Yıl sonu ortalama dolar kuru

beklent�s� �se 8,99 TL.
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%42,2
Türk�ye Ekonom�s�nden

Üm�tl�y�m

8,99 TL
Yıl Sonu Dolar Tahm�n�
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