COVID-19 etkisinde restoran
sektörünün bugünü ve geleceği
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Bugünü Anlamak
COVID-19 restoran sektörünü nasıl etkiledi?
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COVID-19 Etkisinde Restoran Sektörünün Bugünü ve Geleceği
COVID-19’un hızlı küresel yayılımı ve salgının önlenmesi amacı ile alınan sosyal mesafe tedbirleri şimdiden global
restoran sektörünün işleyişinde gelecekte de artarak devam edecek değişikliklere yol açıyor.
COVID-19’UN GLOBAL RESTORAN SEKTÖRÜNE ETKİLERİ

COVID-19 turizm ve restoran
sektörleri başta olmak üzere
tüm dünyada hizmet sektörlerini
olumsuz yönde etkiliyor.

Türkiye’de irili ufaklı 100 bin
işletme ve doğrudan 2 milyon
çalışan ile faaliyet gösteren
yeme-içme sektörü 2019 yılında
125 milyar TL seviyesinde
ekonomik hacim yaratırken
sektörün 2020 yılını COVID-19
etkisi ile 60 milyar TL gelir kaybı
ile kapatacağı öngörülüyor1.

Trafik Akışında Dinamik Değişimler | Dünya çapında pek çok ülkede sosyal mesafeyi artırma amacı ile restoranların tamamen kapatılması
ya da yalnızca paket servis ve gel-al uygulamaları ile hizmet sunması gibi önlemler alındı. Bu tür önlemler ve virüsün yayılma hızından
kaynaklı huzursuzluğun, geçtiğimiz dönemde restoranlardaki misafir sayısında %20-90 arası düşüşe sebep olduğu ifade ediliyor2. Çin’de
salgın sonrası kısıtlamalar kaldırılmaya başlanmasına rağmen restoran sipariş hacimlerindeki düşüşün devam etmesi bekleniyor.
Sağlık ve Maliyet Odaklı Tüketici Eğilimleri | Restoran yemeği tercih eden tüketiciler, zorunlu kısıtlamalar nedeniyle online sipariş ve
teslimat seçeneklerine yöneldi. Tüketicilerin kamusal alanda temizlik konusunda bilinç kazanmasına yol açan pandemi sürecinin tüketici
tercihlerinde kalıcı değişiklikler yapma potansiyeli bulunuyor. Bu tüketiciler için daha hijyenik tesisleri ve sert gıda güvenliği yönetmelikleri
olan restoranlar daha cazip hale gelebilir. Ek olarak, potansiyel ekonomik etkiler tüketicileri fiyatlara daha duyarlı olmaya teşvik ediyor.

Tedarik Zinciri ve Stoklardaki Kesintiler | COVID-19 ile mücadele kapsamında devreye alınan kamu düzenlemeleri ve salgın sebebi ile gıda
tedarik zincirinde yaşanan işgücü aksaklıkları gıda ürünlerinin hijyenik bir şekilde üretilmesinde, stoklanmasında ve dağıtılmasında çeşitli
kısıtlama ve yavaşlamalara neden oldu. Ürünlerin zamanında satılamaması halinde bozulmalarından dolayı kayıplar yaşanması gıda
stoklarının yakından takibinin ve stok görünürlüğünün önemini artırdı.
Yetenek ve İşgücünün Kullanılabilirliği | Restoran sektörü operasyonlarında yiyeceklerin hazırlanması temel bir işlev olmaya devam
ederken, sosyal mesafe düzenlemeleri bazı ülkelerde mutfaklardaki çalışanların seyrekleştirilmesine ve dolayısı ile yiyeceklerin
hazırlanmasında yavaşlamaya neden oldu. Buna ek olarak kendileri veya aileleri virüsten etkilenen çalışanların iyileşmek ve hastalık kaynaklı
sorunlarını çözmek için izne ihtiyaç duyduğu durumlar yaşandı.
Kesintiye Uğrayan Nakit Akışları | Tüketici trafiğinin düşüşü ve sektördeki diğer etkiler sebebi ile gelirlerin azalmasına bağlı olarak bu
dönemde birçok restoran likidite ve nakit akışı sorunları yaşadı. Bu sorunlar işletmelerin operasyonlarını devam ettirmesinde çeşitli riskler
oluşturuyor. Tüketici talebinin düştüğü ve gıda maliyetlerinin yükseldiği salgın döneminde işletmeler maliyetlerini düşürmek için çeşitli yollar
arıyor. Likidite sorunları çalışanların ücretsiz izne çıkarılması, işten çıkarmalar, kira ve faturaların ödenememesi gibi etkilere yol açıyor.
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COVID-19 Etkisinde Restoran Sektörünün Bugünü ve Geleceği
Dışarıdan yemek yemeye ilişkin 2020 yılı verileri COVID-19’un tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de restoran
sektörünü olumsuz etkilediğine işaret ediyor.
COVID-19 etkisi ile tüketicilerin yemek hizmetleri
harcamalarının azalması restoran sektörüne ciddi
kayıplar yaşatıyor.

Türkiye’de yeme-içme işlem adedi ve işlem tutarlarında
2020 Ocak - Mart ayları arasında %25’in üzerinde düşüş
görüldü2.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile
restoranlar Mart ayının ikinci haftasından bugüne misafir
ağırlayamıyor, yalnızca paket servis ve gel-al hizmet
modelleriyle faaliyet gösteriyor.

Restoranların kapalı olduğu dönemde paket servis
hizmetine talebi incelemek için Türkiye’de 2001 yılından
beri faaliyet gösteren çevrimiçi yemek sipariş sitesi
yemeksepeti.com’un ziyaretçi sayısına bakıldığında iki aylık
dönemde web sitesi trafiğinde %40 oranında bir düşüş
görülüyor.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun restoran cirolarının
salgın öncesine göre %75 oranına kadar düştüğüne dair
açıklamaları1 COVID-19’un restoran sektörü üzerindeki
olumsuz etkilerini destekliyor.

1Dünya

Gazetesi

2Bankalararası

Kart Merkezi

İşlem Tutarı (Milyon TL)

Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre yemek
sektöründe gerçekleşen işlem tutarı 2020 Ocak ayında
4,5 milyar TL olarak gerçekleşirken, 2020 Mart ayında
harcamaların 3,2 milyar TL seviyesine düştüğü
gözlemleniyor.

95,4

Nisan ayında yemeksepeti.com web sitesine gelen
ziyaret sayısının bir önceki aya oranla %33 oranında
azaldığı öngörülüyor3.
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Bankalararası Kart Merkezi sektör bazlı işlem tutarı ve işlem
adedi verilerini kredi kartı ve banka kartı kırılımlarında
sunmaktadır.
Grafikte gösterilen veriler banka kartı ve kredi kartları ile yapılan
işlemlerin toplamını içermektedir.

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

2020

Veriler yemeksepeti.com’un masaüstü ve mobil cihazlardan
ziyaretlerini kapsamaktadır.
Çevrimiçi market alışverişi hizmeti sunan banabi platformunun da
yemeksepeti.com adresi üzerinden kullanılabilmesi sebebiyle
yemek siparişine yönelik ziyaretlerin grafikte sunulan sayılardan
daha düşük olabileceği tahmin edilmektedir.

3SimilarWeb
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COVID-19 Etkisinde Restoran Sektörünün Bugünü ve Geleceği
Salgın sırasında değişen tüketici davranışları ve normalleşme süreci boyunca restoranlarda alınacak önlemler
düşünüldüğünde keyif ve sosyalleşme ile özdeşleştirilen restoranların eski cazibelerini yitirme riski bulunuyor.
Tüketiciler önümüzdeki günlerde sosyal faaliyet ve
dışarıda yeme-içme harcamalarını nasıl değiştirmeyi
planlıyor?1

Salgın etkisiyle değişen bazı tüketici davranışlarının
normalleşme döneminde de aynı şekilde devam etmesi
bekleniyor.

COVID-19’la mücadele için Sağlık Bakanlığı ve Kültür
ve Turizm Bakanlığı önderliğinde çeşitli önlemler
gündeme geliyor.

Sosyal faaliyet harcama planları (net)

Salgın sonrası dönemde tüketicilerin restoranları
salgından önceki kadar tercih etmeyecekleri ve sosyal
mesafeye özen göstermeye devam edecekleri
düşünülüyor. Normalleşme sürecinde sosyal yaşamda ve
kapalı ortamlarda temkinli davranılacağı tahmin ediliyor.

T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 ile mücadele kapsamında
restoranlarda uygulanması gereken bir takım önlemler
açıkladı.
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"Önümüzdeki günlerde hangi harcamaları kısmayı
planlıyorsunuz?" sorusuna verilen cevaplardan çıkan net azalış
oranları gösterilmektedir.

Tüketicilerin salgın dönemi sona erdiğinde ilk olarak
tercih edecekleri aktiviteler arasında dışarıda gezme dolaşma, aile ve arkadaşlarla görüşme, iş ve okula geri
dönme gibi normalleşme unsurları bulunurken, sadece
%6’lık bir kesim dışarıda yeme-içmeye yöneleceğini
belirtiyor1.

COVID-19 salgınıyla birlikte beslenme alışkanlıklarında da
değişimler gözlemleniyor. Tüketicilerin %15’lik bir kısmı
daha fazla ev yemeği tüketmeye başladığını belirtirken,
%29’u sağlıklı beslendiğini dile getiriyor. Sağlıklı besinler
tüketmedeki temel amacın bağışıklık kazanmak olduğu
ifade ediliyor1.

1000 kişinin katılmış olduğu çalışmalardaki veriler 16 Mart
haftasında toplanmaya başlanmış ve son olarak 20 Nisan
haftasında elde edilmiştir.

Bu önlemlerden bazıları masalar arası mesafenin en az
bir metre olarak düzenlenmesini, günlük rutin temizlik ve
hijyen kurallarında uygulanması gereken adımları ve
restoran çalışanlarına eğitim verilmesini içeriyor.

Bu önlemlere ek olarak, açık büfe hizmetlerinin fiziksel
temas sebebi ile riskli olduğu ve açık büfe
uygulamalarında servisin çalışanlar tarafından yapılması
gerektiği belirtiliyor.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı COVID-19 tedbirleri
dahilinde uluslararası kabul gören bir sertifikasyon
sistemini faaliyete geçirmeyi planlıyor. Çalışma
kapsamında restoranlarda gerekli donanıma sahip sağlık
personeli ve ekipmanının bulundurulması, termal kontrol
sistemlerinin kullanılması, eylem planı eğitimleri
verilmesi gibi birçok önlem alınması hedefleniyor.

1Twentify
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Geleceğe Bakmak
Önümüzdeki günlerde restoran sektöründe neler olacak?
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COVID-19 Etkisinde Restoran Sektörünün Bugünü ve Geleceği
Sektörel teşvik mekanizmalarının tasarlanması açılış sonrası dönemde COVID-19’un restoran sektörü üzerindeki
olumsuz etkilerinin azaltılması adına kritik önem taşıyacaktır.
Detaylı analiz ve karşılaştırmalı
değerlendirme

Çözüm seti
• Farklı alanlardaki teşvik
mekanizmalarının değerlendirilmesi

• Belirlenen sorunlara göre alternatif
teşvik paketlerinin oluşturulması

• Üst seviye ekonomik etkilerin
hesaplanması

• Senaryoların tespiti ve teşvik
modelinin kurulması

Nakit Destekleri
Vergi Ertelenmesi ve
Vergi İndirimleri

• Farklı teşvik mekanizması
kombinasyonlarının etkilerinin
değerlendirilmesi
Seçenek 1

• İletişim planının oluşturulması

• Çözüm uygulaması adına yol
haritasının oluşturulması

• Kamuya açıklama ve izleme
yönetimi

• Yönetişim yapısının kurgulanması

• Teşvik kaldırma planının
hazırlanması

• Kamu ile müzakerelerin yürütülmesi

Para
Politikası

Seçenek 2

1

Seçilen
Mekanizmasıpaketi
Paketi
SeçilenTeşvik
teşvik mekanizması
Açıklama

Politika Faiz İndirimleri
Likidite Desteği
Düşük Faizli Kredi

Seçenek X

•

Seçilen
teşvik
Seçilen
Teşvik Mekanizması
mekanizması
Paketi paketi

•

Etki

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque
laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto
beatae vitae dicta sunt explicabo.
Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia
consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

Gerekli kaynaklar

Nicel Analiz

Kredi ve Borçların Yeniden
Yapılandırılması

• TSKD / GSYİH
• İsithdam

• Vergi Gelirleri
• İkincil etkiler

Labore et
•
Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum
quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed
quia non numquam eius modi tempora incidunt ut

Çıktılar / Faydalar

Girdiler
•

Dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut
enim ad minima veniam, quis nostrum
exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam,
nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur

•

•

•

Kamu ile müzakere
•

1

İzleme ve teşvik kaldırma planı

• Final çözümün oluşturulması

Etkilenen Sektörler için
Doğrudan Destekler

Maliye
Politikası
Yatırım İnisiyatifleri
Sosyal Güvenlik
Ekonomik
Teşvikleri
ve Sosyal
Kira Destekleri
Destekler
Fatura Destekleri

Final çözüm ve yol haritası

2

Financial - EBITDA improvement, growth, operation
cost reduction, new customers, new business
integration, working capital reduction
Operational - Delivery performance improvement,
quality improvement, streamlined processes,
functional process excellence leveraged, effective
management systems
Cultural- Consistent behaviours, best practice
transfer, trained employees, continuous
improvement teams, process champions,
employee satisfaction

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui
dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur

Doğrudan Etkiler

50’den fazla teşvik
mekanizması

Girdi – Çıktı Modeli

Çarpanlar
2

3

Dolaylı Etkiler

3
Tetiklenmiş
Etkiler
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COVID-19 Etkisinde Restoran Sektörünün Bugünü ve Geleceği
Normalleşme sürecinde müşterilerini geri kazanmayı hedefleyen işletmeler tüketicilerin kendini güvende hissetme
ihtiyacını karşılamaya ilişkin uyum faaliyetleri ile öne çıkacaktır.
Normalleşme sürecinde değişen ihtiyaçlara ilişkin yenilikler
kritik hale gelecektir.
Normalleşme süreci tüketici ve işletmelerin salgın öncesi
deneyimlerini farklı bir göz ile değerlendirdiği bir dönem olacaktır.
İzolasyonun bitmesiyle eskisi gibi dışarıda yeme-içmeye dönüş
yapan tüketiciler olsa dahi aşı ya da kesin tedavi bulunana kadar
tüketicilerin sağlık ve güvenlik endişeleri devam edecektir. Bu
nedenle normalleşme sürecinde tüketicilerin beklentilerine ilişkin
uyum faaliyetleri önem kazanacaktır.

Açılış dönemi sonrası devreye giren yeni regülasyonlar ve
restoranlarda güvenli bir ortam oluşturma çalışmaları işletmelerin
gündeminde önemli bir yer edinecektir. Bu durum restoranların
işleyişinde birtakım yeni düzenlemelere gereksinim doğuracaktır.
Bu süreçte müşterilerini geri kazanmayı ve yeni koşullara uygun bir
şekilde operasyonlarını sürdürmeyi amaçlayan işletmeler için farklı
alanlarda yenilikler yapmanın önemi artacaktır. İşletmenin
merkezindeki sistemlere, ürün ve hizmetlere ve müşterilere yönelik
unsurlara odaklanan yenilikler tüketicilerde güven oluşturmada ve
onları geri kazanmada etkili olacaktır.
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YAPILANMA
İşletme ve
merkezindeki
sistemlere
odaklanan
yenilikler

ÖNERİ
İşletmenin
ürün ve
hizmetlerine
odaklanan
yenilikler

Online Rezervasyon Araçları
İşletmelerin masa ve yemek seçimi yapılabilen
online rezervasyon araçlarını daha aktif kullanması
Temassız Ödeme Yöntemleri
Karekod ve mobil ödeme gibi temassız ödeme
seçeneklerinin işletmeler tarafından benimsenmesi
Yeni Ürün Önerileri
Taşınabilir, paketli ve sağlıklı ürünlerin öne çıkması,
tarifli yemek kitleri gibi ürünlerin daha çok talep görmesi
Etkinlik ve Atölyeler
İşletmelerin azalan talebi telafi etmek için interaktif
etkinlik ve atölye çalışmalarına yönelmesi

DENEYİM
İşletmenin
müşterilere
yönelik
unsurlarına
odaklanan
yenilikler

Dijital Menüler
Müşterilerin kendi siparişlerini kendilerinin aldığı dijital
menülerin ve antimikrobik ekranlı tabletlerin yaygınlaşması

Genişleyen Kanallar
Tüketici tercihlerine bağlı olarak online sipariş, eve
teslimat, arabaya servis gibi hizmetlerin artması
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COVID-19 Etkisinde Restoran Sektörünün Bugünü ve Geleceği
Uzun vadede başarılı olmak için ise değişen ihtiyaçları karşılamaya yönelik yeni fikirler üretmek, fikirleri test etmek
ve bu fikirleri hayata geçirmeye uygun yetkinlikler geliştirmek önem kazanmaktadır.
Uzun vadede yeni ürün odaklı fikirler ve insan odaklı tasarımlar
işletmelerin başarısında rol oynayacaktır.
Belirsizliklerin arttığı salgın dönemi sonrasında yeni davranış
kalıplarını hedef alan ürün ve hizmetler tasarlanması restoranlar
için önemli hale gelecektir. İnsanı odağa alan konseptler
restoranlara salgının olumsuz etkilerini üzerlerinden atmalarında
ve sağlıklı bir şekilde büyümeye devam etmelerinde avantaj
sağlayacaktır.
Strateji, tasarım ve girişimci düşünceyi harmanlayan insan merkezli
tasarımı benimseyen işletmeler tüketicilerin değişen davranışlarını
ve karşılanamayan ihtiyaçlarını tespit etmede daha hızlı adımlar
atabilecektir. Bu işletmeler sektöre yenilikçi çözümler sunmada
üstünlük kazanacaktır.
Değişim döneminde çevik bir yaklaşım ile çok sayıda fikir üreterek
fikirlerini hızlı bir şekilde prototiplere dönüştüren ve aldıkları geri
bildirimlere göre iyileştirmeler yapan işletmeler "bir sonraki büyük
fikri" bulmada önemli bir yol kat edecektir. Fikirlerin başarılı bir
şekilde hayata geçirilerek kazanıma dönüştürülmesinde gerekli
teknoloji ve yetenek yatırımlarının yapılması önem taşıyacaktır.
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Seattle’da üst kalite hizmet sunan bir restoran (İngilizce fine dining restaurant) olan Canlis,
salgın sebebi ile hizmet veremediği dönemde tüketicilerin karşısına yeni ürünler ile çıkıyor.
Kaliteli yemekleri ve sunduğu lüks hizmet ile bilinen restoran bu dönemde yeni ürün ve konsept
denemeleri yapıyor.
Canlis, "aile yemeği" konsepti ile müşterilerine temassız bir şekilde akşam yemeği teslimatı
yapıyor. Restoranın web sitesi üzerinden haftalık olarak yayınlanan günlük menüler aperatiften
tatlıya tüm yemekleri içeriyor. Canlis aile yemeklerine ek olarak "şişe servisi" konsepti ile imza
kokteyllerini ve bazı klasik kokteylleri kitler halinde müşterilerine teslim ediyor. Kitleri tarifleri ile
gönderen restoran, izolasyon günlerinde müşterilerine yeni bir deneyim sunuyor.

Restoran aynı zamanda yerel tarıma destek olma amacı ile taze ürünlerin küratörlüğünü
üstlenerek ürün kutuları satışa sunuyor. Doğrudan olarak çiftçilerden alınan mahsuller günlük
olarak müşterilere gönderiliyor.
Salgın günlerinde müşteri ağırlayamayan restoran bugünlerde haftada beş gün arabaya servis
veren bir hamburgerci olarak hizmet veriyor. Hızlı servis verebilmek için az sayıda ürün içeren bir
menü sunan restoran düşük fiyatlı ancak yüksek kaliteli ürünler sunuyor. Arabaya servis yapan
çalışanlar siparişleri restoran otoparkında tabletler üzerinden alıyor.

COVID-19 etkisinde restoran sektörünün bugünü ve geleceği
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Yarını Planlamak
Bugünün gerçekleri ve gelecek beklentileri ışığında restoranlar
önümüzdeki dönemde nasıl inisiyatifler almalı?
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Önümüzdeki dönemde tüketicileri yeniden kazanma ve salgının olumsuz etkilerini silerek büyümeye geri dönme
amacı ile alınacak inisiyatifler restoranlar için kritik önem taşıyacaktır.

Açılış sonrası dönemde restoranları toparlanma
ve iyileşme olmak üzere iki aşamalı bir süreç
beklemektedir. Toparlanma sürecinde
tüketicilerin yeniden kazanılması öne çıkarken
iyileşme sürecinde salgının olumsuz etkilerinin
giderilmesi önem kazanacaktır.

Toparlanma döneminde tüketicileri yeniden
kazanmayı hedefleyen restoranlar için değişen
ihtiyaçlara uygun promosyon ve öneriler
geliştirilmesi, sunulan deneyim gözden geçirilerek
yeni deneyimler yaratılması ve dijital varlığın
güçlendirilmesi ile müşteri ilişkilerinin canlı
tutulması gibi inisiyatifler öne çıkacaktır.
İyileşme döneminde ise karşılanmamış ihtiyaçlara
yönelik ürün ve hizmetler sunulması,
fiyatlandırma stratejisinin yeniden
yapılandırılması ve dijital yetkinlikler geliştirilerek
iş modeli inovasyonları yapılması salgının
olumsuz etkilerini silerek büyümeye geri
dönmede önemli bir rol oynayacaktır.

Tüketicilerin değişen
ihtiyaçlarına uygun
promosyon ve öneriler
geliştirilmesi

Sunulan deneyimin
gözden geçirilmesi
ve yeni deneyimler
yaratılması

Dijital varlığın
güçlendirilmesi ile
müşteri ilişkilerinin
canlı tutulması

Harcamalarını azaltma eğilimi
gösteren müşterilerden
cüzdan payı kazanılması

Müşteri deneyiminin
tüketicilerin güven ihtiyacı
gözetilerek şekillendirilmesi

Sadakat programının
yeniden tasarlanması ile
müşterilerin kazanılması

Karşılanmamış
ihtiyaçlara yönelik
ürün ve hizmetler
sunulması

Fiyatlandırma
stratejisinin
yeniden
yapılandırılması

Dijital yetkinlikler
geliştirilerek
iş modeli inovasyonları
yapılması

Müşterilere yeni deneyimler
sunarken gelir kaynaklarının
çeşitlendirilmesi

Ürün ve hizmet fiyatlarının
değişen dinamiklere göre
belirlenmesi

Teknoloji ve yeni iş
modellerinin iç içe geçtiği
fırsat alanlarının belirlenmesi
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Tüketicilerin değişen ihtiyaçlarına göre şekillendirilen promosyon ve öneriler önümüzdeki dönemde
restoranlara daha az harcama yapmayı planlayan tüketicilerden cüzdan payını artırmayı sağlayacaktır.
Tüketiciler önümüzdeki dört hafta boyunca restoran
ve yemek hizmetlerine ne kadar harcama yapmayı
planlıyor?1
Çin
Hollanda
ABD
İspanya
Güney Kore
Almanya
Meksika
Avustralya
Japonya
Kanada
İtalya
Fransa
Belçika
Polonya
Hindistan
Birleşik Krallık
İrlanda

-%30
-%20
-%10
%0
%10
"Önümüzdeki dört haftada restoran ve yemek hizmetlerine
geçtiğimiz dört haftaya oranla ne kadar harcama yapmayı
planlıyorsunuz?" sorusuna verilen cevapların analizi ile
oluşturulmuştur.
Çalışmadaki veriler 30 Mayıs 2020 haftasında toplanmıştır.
1Deloitte:

Promosyon ve öneriler harcamalarını azaltma eğilimi
gösteren tüketicilerden cüzdan payı kazanmada önem
kazanacaktır.

17 ülkeden katılımcılar ile yaptığımız çalışmada
tüketicilerin restoran ve yemek hizmetlerine harcama
yapmaya isteksiz olduğu ancak bu isteksizliğin giderek
azaldığı gözlemlenmektedir.
30 Mayıs tarihinde yapılan çalışma tüketicilerin
önümüzdeki dört hafta boyunca restoran ve yemek
hizmetlerine %13 daha az harcama yapmayı
planladıklarına işaret etmektedir. 19 Nisan tarihli
çalışmada ise bu oran %27 seviyesinde
seyretmektedir.

Tüketicilerin harcama isteksizliğine karşın zaman
içindeki iyileşme eğilimi müşterilerin geri dönüşünü
hızlandırmaya ilişkin adımların önemini artırmaktadır.
Promosyon ve öneri geliştirme çalışmaları müşterileri
geri kazanmada atılabilecek en hızlı adımlardan biri
olarak öne çıkmaktadır. Farklı müşteri segmentlerinin
değişen ihtiyaçlarına hitap eden fırsatlar kısa vadede
müşterileri yeniden kazanmada önemli bir rol
oynayacaktır.

Yapılan çalışmalardan en yüksek kazanımı elde
etmek için promosyon ve öneriler farklı yönleri ile
değerlendirilmelidir.

Doğru müşteri gruplarının belirlenmesi
(müdavimler, eski müşteriler vb.)

Doğru ihtiyaçların saptanması
(büyük porsiyon, uygun fiyat vb.)

Doğru etkileşimlerin tespit edilmesi
(akşam yemeği, eve servis vb.)

Doğru kazanımların sağlanması
(indirim, hediye ürün vb.)

State of the Consumer Tracker
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Değişen tüketici beklentilerini ve davranış kalıplarını analiz ederek sunulan deneyimi gözden geçirmek
ve yeni deneyimler yaratmak salgın sonrası dönemde tüketicileri yeniden kazanmada etkili olacaktır.
Misafirlere sunulan deneyim onların kendilerini güvende hissetme
ihtiyacı gözetilerek yeniden şekillendirilmelidir.
Sağlık endişelerinin zirveye çıktığı salgın günlerinde güvenlik, tüketicilerin
diğer tüm beklentilerinin önüne geçmektedir. Güven kavramı restoran
sektöründe hizmetin sunulduğu fiziksel alana duyulan güven ve ihtiyaçların
beklenen şekilde karşılanmasına ilişkin güven olmak üzere iki farklı şekilde
ortaya çıkmaktadır.
Mevcut müşteri deneyiminin yeni içgörüler ışığında incelenmesi ve tüketici
ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden tasarlanması tüketicilere güveni
yerleştirmede ve onları geri kazanmada önemli bir rol oynayacaktır.

Amsterdam’da bir restoran olan Mediamatic ETEN "karantina seraları"
konsepti ile misafirlerine sosyal mesafeyi korurken keyifli vakit
geçirebilecekleri bir alan yaratıyor.
Web sitesi üzerinden iki kişilik rezervasyonlar kabul eden restoranda
garsonlar enfeksiyon riskini azaltmak için eldiven ve yüz siperleri giyiyor.
Yemekler ise uzun ahşap şeritlerden yapılmış tepsiler ile servis ediliyor.
Restoran, yeni konsepti ile tüketicilerin sosyal mesafe ve hijyen
beklentilerini karşılayarak onların güvenini kazanıyor.

Müşteri deneyiminin yeniden tasarlanmasında değişen tüketici
beklentilerinin ve davranış kalıplarının detaylı bir şekilde analiz edilmesi
sonucu belirlenen müşteri personaları kritik bir önem taşımaktadır. Mevcut
müşteri deneyimi değerlendirilirken tüketiciler ile etkileşimde bulunulan
tüm anlar mercek altına alınmalı ve her bir persona için müşteri yolculuğu
haritaları oluşturulmalıdır.

Tasarlanan müşteri deneyiminin müşterilerde yarattığı etki bakımından
düzenli olarak değerlendirilmesi ve gerekli olduğunda yeniden
şekillendirilmesi yaşam boyu müşteri değerinin artırılmasında önemli bir
rol oynamaktadır. Yaratılan etkinin farklı yönleri ile ölçümlenebilmesi için
müşteriler ile temas noktalarını, müşteri etkileşimlerini ve müşteri
memnuniyetini değerlendirecek sayısal metrikler belirlenmelidir.

Fotoğraf: Mediamatic ETEN
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Tüketicilerin dışarıda yemekten çekince duyduğu salgın döneminde yeni ihtiyaçlar doğrultusunda
yeniden tasarlanan sadakat programları müşterilerle ilişkilerin canlandırılmasına fayda sağlayacaktır.
Dijital varlığın güçlendirilmesi ve müşteri
ilişkilerinin canlı tutulması müşterilerin yeniden
kazanılmasında etkili olacaktır.

Başarılı sadakat programları tasarlamak için değişen
müşteri eğilim ve ihtiyaçlarının göz önünde
bulundurulması önem taşımaktadır.

Restoranların kapalı olması nedeni ile kısıtlanan
müşteri etkileşimlerinin müşteriler ile olan ilişkilerde
uzun vadeli etkiler yaratma potansiyeli bulunmaktadır.
Bu dönemde tüketicilerde oluşturulan izlenim,
gelecekteki marka imajı ve müşteri sadakati üzerinde
güçlü ve kalıcı izler bırakacaktır.
Müşterilerden uzak kalınan salgın döneminde dijital
kanallardaki varlığın artırılarak müşterilerle ilişkilerin
canlı tutulması önemli olacaktır.
Sadakat programlarının gözden geçirilerek yeniden
tasarlanması açılış sonrası dönemde müşterileri geri
kazanmada önem taşıyacaktır. Başarılı sadakat
programlarının tasarlanmasında farklı müşteri
segmentlerinin yeni ihtiyaçlarının dikkate alınması
önemli bir rol oynayacaktır.
Müşteri ilişkilerinin niteliğini ve sadakat
programlarının performansını değerlendirmek için
müşteri segmenti, kanal, ürün, gelir gibi ölçütler
üzerinden belirlenen hedefler başarının
ölçümlenmesine imkan sağlayacaktır.
1Deloitte:

Sadakat programının dijitalleştirilmesi
ve dijital temas noktaları oluşturulması

Müşteriler için kişiselleştirilmiş fayda
ve ödüller sunulması

Sunulan fayda ve ödüllerin iş modeli
bazında farklılaştırılması

Yeni iş birlikleri kurularak program
etkisinin artırılması

Oyunlaştırma konseptleri ile programa
bağlılık sağlanması

Restoran müşterileri tercih ettikleri restoranların
sadakat programlarında hangi özellik ve kazanımlara
önem veriyor?1

1

Ücretsiz yiyecek/içecek ikram edilmesi

2

Özel günler için teklifler sunulması

3

Restoran zincirinin tümünde kullanılabilmesi

4

Puanlarla ödül alınabilmesi

5

Harcamaların bir kısmının geri ödenmesi

6

Puanların online olarak takip edilebilmesi

7

Yoğun saatlerde kişiye öncelik tanınması

8

VIP statü kazanma kolaylığı sağlanması

9

Kişiselleştirilmiş yemek deneyimi sunulması

10

Statünün harcama ile bağlantılı olması

Building Consumer Loyalty in the Fast Service and Casual Dining Restaurant Sector
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Tüketicilerle empati kurarak onların henüz karşılanmamış ihtiyaçlarını karşılamaya ilişkin yeni ürün ve
hizmet önerileri geliştirilmesi salgın sonrası dönemde büyüyerek iyileşmede önemli bir rol oynayacaktır.
Ürün ve hizmet inovasyonları müşterilere yeni deneyimler sunarken gelir
kaynaklarında çeşitlilik sağlayacaktır.
Salgın sonrası dönemde büyüyerek iyileşmeyi hedefleyen restoranlar
için "Tüketicilerin henüz karşılanmamış ihtiyaçlarını karşılamak için ürün
ve hizmet odağımızı nasıl değiştirebiliriz?" sorusu cevaplanması gereken
önemli bir soru olarak ortaya çıkmaktadır.
Tüketici davranışlarının yakından incelenmesi ve fikirlerin bu
gözlemlerden doğan içgörüler ışığında geliştirilmesi ürün ve hizmet
inovasyonlarının başarısında önemli bir yer edinecektir.
Başarılı ürün ve hizmet inovasyonları yapabilmek için geliştirilen
fikirlerin hayata geçirilmeden önce değer önerisi, yetkinlikler ve iş
modeli perspektiflerinden değerlendirilmesi gereklidir. Bu bakış açısı ile
belirlenen ölçütler fikirlerin tüketiciler tarafından talep görecek, işletme
tarafından yapılabilir ve işletmeye kar sağlayacak bir fikir olduğunu
değerlendirmede fayda sağlayacaktır.

Ürün ve hizmet geliştirirken "hızlı başarısız ol, daha hızlı öğren"
yaklaşımını benimsemek başarı için kritik bir faktördür. Çevik bir şekilde
prototipler geliştirip tüketicilerden geri bildirim alınması ve alınan
yorumlar doğrultusunda ürün ve hizmet önerisinin iyileştirilmesi başarılı
ürün ve hizmet inovasyonları yapmada hayati bir önem taşımaktadır.

© 2020. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.

Londra’da faaliyet gösteren Fallow Restaurant salgın sebebi ile kapalı kaldığı günlerde gelir
sağlayabilmek için Michelin restoran şefleri ile iş birliği kurarak online yemek dersleri
veriyor. Dersler için web sitesi üzerinden rezervasyon alan restoranın verdiği dersler
arasında Fransız mutfağı, İtalyan mutfağı, pastacılık gibi önceden belirlenmiş konulardaki iki
saatlik derslere ek olarak kişinin seçimine özel dersler de bulunuyor. Restoranın sunduğu
dersler bireysel ya da grup olarak alınabiliyor.
Restoran kapalı olduğu günlerde nakit akışı yaratabilmek için online yemek dersleri
vermenin yanında farklı kampanyalar da düzenliyor. Restoran, başlattığı "önden öde"
kampanyası ile müşterilerinin restoran açıldıktan sonra alacakları hizmetler için bugünden
ödeme yaparak restoranın ayakta kalmasına destek olmalarını bekliyor.

Restoranın başlattığı kampanya 10£ ve 2500£ arasında değişen çeşitli paketlerden oluşuyor.
10£ değerindeki paket için müşterilerine restorandaki ilk yemeklerinde %10 indirim veren
restoran, 70£ değerindeki paketi satın alan müşterilerine salgın sonrası açılış partileri için iki
kişilik bilet hediye ediyor. 2500£ değerindeki paketi alan müşteriler ise bir yıl boyunca
restoranda yaptıkları tüm harcamalarda %20 indirimin yanı sıra evlerinde düzenleyecekleri
bir organizasyonda restoranın iki şefi tarafından hazırlanmış sekiz çeşitli bir menü ve garson
hizmeti kazanıyor.

COVID-19 etkisinde restoran sektörünün bugünü ve geleceği
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Pazar dinamiklerinde yaşanan değişiklikler nedeni ile fiyatlandırma stratejisinin yeniden yapılandırılması
iyileşme dönemi süresince büyüme hedeflerinin gerçekleştirilmesinde önem kazanacaktır.

Salgın sonrası dönemde tüketicilerin restoran ve yemek
hizmetleri için fiyat hassasiyetleri artarken ödeme
istekliliklerinin azalması beklenmektedir. Gıda tedarik
zincirindeki aksaklıklar ise maliyetlerin yükselebileceğine
işaret etmektedir.

Hangi ürünler müşteriler tarafından en çok
tercih ediliyor?

Marjların sıkışmasına ve dolayısıyla pazardaki rekabetin
artmasına yol açacak bu iki trend salgın sonrası
dönemde fiyatlandırmanın önemini bir kat daha
arttırmaktadır.

Ortalama sepet değerine en çok hangi ürünler
katkıda bulunuyor?

Stratejik hedefler ile örtüşen bir fiyatlandırma stratejisi
oluşturmak için pazar dinamiklerinin doğru bir şekilde
analiz edilmesi gerekmektedir. Pazar yapısı, tüketici
segmentleri ve ürün ve hizmetler aracılığı ile tüketicilere
sunulan değer; stratejinin belirlenmesinde rol oynayan
en önemli faktörlerdir.
Belirlenen fiyatlandırma stratejisinin başarılı bir şekilde
hayata geçirilmesinde iş modeline uygun analitik
araçların önemli bir yeri bulunmaktadır.

Hangi ürünler restoran için daha yüksek kar
sağlıyor?

Farklı boyutları ile analiz edilen ürün ve hizmet
verileri salgın sonrası fiyatları belirlemede önemli bir
girdi olacaktır.
%80
%75

Karlılık

Salgın öncesi fiyatların değerlendirilmesi sırasında
ürün ve hizmetler çeşitli perspektiflerden ele
alınmalıdır.

%70
%65
%60
%55
%50
0

Tekli ürünler yerine önceden oluşturulan yemek
menüleri tercih ediliyor mu?
Yukarı ve çapraz satış potansiyeli olan ürünler
var mı?

Müşterilerin ek ücret ödemeye istekli olduğu
hizmetler var mı?
Müşteriler hangi boyda ürünleri almaya daha
eğilimli?
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%20

Fiş Sayısı Payı

Değişen tüketici değerleri, rakip fiyatları ve maliyet
faktörleri salgın sonrası fiyatların yapılandırılmasında
önem taşımaktadır.

%15
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%0
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Ortalama Fiş Payı
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Değişen tüketici davranışları ve salgın sonrası dönemde devreye girecek kapasite kısıtlamaları nedeniyle
dijital yetkinlikleri geliştirerek iş modeli inovasyonları yapmanın önemi giderek artacaktır.
Salgın sonrası dönemde teknoloji ve yeni iş modellerinin iç içe geçtiği fırsat alanları
önem kazanacaktır.
Tüketiciler ile yüz yüze iletişimin bitme noktasına geldiği salgın döneminde dijital
varlıklara ve teknolojiye yatırım yapan işletmelerin avantajı ortaya çıkmaktadır. Salgının
olumsuz etkilerinden en iyi şekilde korunmak için sunulan ürün ve hizmetler, restoran
yapılanması ve müşteriler ile etkileşime geçilen noktalar göz önünde bulundurarak
dijital inovasyonlar yapılması önem taşımaktadır.
Tüketicilerin %56’sı önümüzdeki dört haftada restoran ve yemek hizmeti
harcamalarını online ve paket servis aracılığı ile yapmayı planlıyor 1.

Katılımcıların %30’u yalnızca online ve paket
servis tercih edeceğini ifade ederken %26’sı bu
kanallara ek olarak restoranlara da gideceğini
belirtmektedir.

%56

Online/Paket Servis

Katılımcılar yaş gruplarına göre incelendiğinde
18-34 yaş arası tüketiciler arasında online, paket
servis ve karma kanalları tercih edecek birey
oranının %68 seviyesine kadar yükseldiği
gözlemlenmektedir.
Karma

Restoran

"Önümüzdeki dört haftada restoran ve yemek hizmetleri harcamalarınızı hangi kanallar aracılığı ile yapmayı
planlıyorsunuz?" sorusuna verilen cevapların analizi ile oluşturulmuştur.

Hayalet ya da bulut mutfaklar (İngilizce dark kitchen), sadece sipariş ile
teslimat üzerinden yemek hizmeti veren firmalar tarafından yemeklerin
hızlı ve verimli bir şekilde hazırlanması için oluşturulmuş yeni bir
konsept olarak karşımıza çıkıyor.
Dünya genelinde tüketicilerin hazır yemekleri evde tüketme eğilimi
göstermesiyle popülaritesi artan hayalet mutfaklar, algoritmalara dayalı
optimizasyon yöntemleri ile firmalara kullanılmayan ya da az kullanılan
gayrimenkulleri mutfak olarak kiralayarak esnek bir şekilde çalışma
fırsatı sağlıyor.

İçinde gerekli profesyonel mutfak ekipmanlarını da bulunduran hayalet
mutfaklar diğer restoranlar ile ortaklaşa olarak da kullanılabiliyor. Bu
sayede restoran işletmecileri hem genel maliyetlerini hem de işletme
maliyetlerini düşürebiliyor.
Hayalet mutfaklar ve teknoloji ile iç içe geçen diğer yeni konseptlerin
restoranlar ve müşterileri arasındaki yüz yüze temasın azaldığı salgın
döneminin ardından çeşitli kapasite ve operasyon kısıtları ile faaliyete
geri dönecek restoranların işleyişinde önemli bir rol oynaması olası
görünüyor.

Çalışmadaki veriler 30 Mayıs 2020 haftasında toplanmıştır.
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