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Kira tartışmasında 
son durum!

AVM’ler ve 
mağazalar 

kontrollü olarak 
normalleşti. İki 
taraf arasında 
‘kira’ sorunu 

ise ‘ciro kirası’ 
şeklini aldı. 
Mağazalar, 
pandemi 

öncesi kiraların 
sürdürülebilir 
olamayacağını 

belirtirken, 
AVM’ler 

çoğunlukla 
destek oluyor

n Sayfa 6

dijital satışı katladı
istihdamını artırdı

morhipo market 
tek tıkla kapıda!

dijitalleşme ile 
değer yarattık 

24 saatte teslimle 
ilki gerçekleştirdi

CarrefourSA, yeni süreçte hazırlıklarını 
tamamlayarak ‘kontrollü sosyal hayata’ 
geçti. Dijital satışları yüzde 100’ün 
üzerinde artan CarrefourSA, yeni 
istihdam da sağladı  n Sayfa 7

Morhipo.com, yeni döneme yeniliklerle 
girdi. İstegelsin ile daha önce 
işbirliğine giden şirket, artık ‘market’ 
ürünlerini tek tıkla müşterisinin 
kapısına götürecek n Sayfa 8

Pandemi sürecinde teknolojiye erişim 
Türkiye’nin eğitim, ekonomi ve sosyal 
hayatı ayakta tuttu; hayatın devamlılığını 
sağladı. Teknoloji alışverişleri de yeni 
ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendi n Sayfa 9

Vestel, pandemi döneminde 
tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak, 
taleplere hızla yanıt verebilmek için  
çalışmalar yaptı. ’24 saatte teslim’ 
uygulamasıyla bir ilk oldu n Sayfa 16

BMD Başkanı 
Sinan Öncel

AYD Başkanı 
Hüseyin Altaş
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24 saatte teslimat, tüm ürün kategorilerinde, en yakın bayi tarafından ve bayi stoğu olma durumunda sevk edilerek yapılacaktır. Aksi durumda siparişin teslim süresi 24 saat hedefini aşabilir. Gün içinde saat 
14.30’a kadar alınan ve ödemesi gerçekleştirilen siparişler 24 saat teslim kapsamındadır. Saat 14.30 sonrasında oluşan siparişlerin teslimat planı sonraki gün içinde yapılacaktır ve teslim süresi 24 saati 
aşabilir. Kapsam şehir içi merkezlerdir. Şehir merkezi dışında bulunan ilçeler kapsam dışıdır. Cumartesi günleri alınan siparişler kapsam dışıdır. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen iller ve günlerde 24 saat 
teslimat kurgusu kapsam dışı kalmaktadır. Yetkili satıcı ve/veya yetkili servislerin olmadığı ilçelerde teslimatlar 24 saat hedefini aşabilir. Mücbir sebep halleri saklıdır. Vestel Ticaret A.Ş. kampanyayı 
durdurma ya da kampanyada değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ayrıntılı bilgi vestel.com.tr’de.

A lışveriş Merkezleri 
kontrollü normal-
leşme adımlarıyla 1 

Haziran itibarıyla açılışlarını 
yaptı. Haziran ayını değer-
lendiren Birleşmiş Markalar 
Derneği Başkanı Sinan Ön-
cel, “BMD’nin toplamda 166 
üyesi ve bu üyelere ait 416 
markamız var. Haziran ayı 3 
haftalık cirolarını bir anket-
le ele almak istedik. Anketi 
339 markayı bünyelerinde 
bulunduran ve 62’si hazır 
giyim, 25’i ayakkabı firması 
olan 133 üyemizle gerçek-
leştirdik. Katılanların yüzde 
11’i AVM’lerdeki mağaza-
larının geçen yılki cironun 
yüzde 25’ine bile ulaşama-

dığını, yüzde 21’i ise yüzde 
26 – 35’ini elde edebildiklerini 
bildirdi. Üyelerimizin yüzde 
26’sı, yüzde 36 – 50, yüzde 
17’si, yüzde 51 – 60, yüzde 
18’i yüzde 61 – 80, yüzde 8’i 
ise yüzde 81’in üzerinde ci-
roya ulaştıklarını beyan etti. 
Sektöre ayna tutan anketten 
üyelerimizin yüzde 58’inin 
AVM’lerdeki mağazalarında 
geçen yılki cirolarının yüzde 
50’sine bile ulaşamadıklarını 
görüyoruz. Yüzde 58’lik grup 
için ciro ortalaması maalesef 
yüzde 35’te kaldı. Cadde ma-
ğazalarında ise üyelerimizin 
yüzde 63’ü ortalamada yüzde 
70 ciroyu yakalamış görünü-
yor” diye konuştu.

AVM mağazalarında 
ciro kaybı sürüyor

BMD Başkanı Sinan Öncel, üyelerinin yüzde 58’inin AVM’lerdeki 
mağazalarında cirolarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50’nin 
altında kaldığını bildirdi. Cadde mağazalarında ortalama daha yüksek

Sinan Öncel

‘Verimsiz 
mağazalar 
kapatılır’

Dünyada perakendenin bir 
krizle karşı karşıya olduğunu 
vurgulayan Öncel, Türkiye’de 
de markaların ayakta 
kalabilmek için öncelikle 
verimsiz mağazalarını 
kapatmaları gerektiğini ifade 
etti. Öncel, “Biz fiziki mağaza 
sayısını azaltan markaların 
yeni süreçte e-ticaret alt 
yapılarını güçlendirerek online 
satış kapasitelerini arttırmaya 
odaklanmalarını öneriyoruz” 
ifadelerini kullandı.

https://www.vestel.com.tr/vestelden-24saatte-teslim


10.500 çalışan, günde 54.000 km yol, 
günde 250.000 ürünle eve sipariş teslimatı,

%100 yerli ve milli tohumlarla tarıma destek…
CarrefourSA, Türkiye’nin hizmetinde.

ne lazımsa yapıyor!

Bizim aile
Türkiye için

Filmimizi izlemek 
için tıklayınız.

https://www.youtube.com/watch?v=Pq3j1kkfwj8&feature=youtu.be&t=20
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A lışveriş merkezleri, 
Kovid-19 normalleş-
me adımları çerçe-

vesinde Haziran ayında da 
tümüyle gerekli tedbirlerle 
açıldı. Temmuz ayı itibariyle 
de sinema salonları, tiyatro 
ve konser alanlarının da açıl-
masıyla sosyal ve kültürel ha-
yata yeni normallerle devam 
edilecek. Alışveriş Merkezleri 
ve Yatırımcıları Derneği (AYD) 
Başkanı Hüseyin Altaş, “Sal-
gın henüz sona ermedi bu ne-
denle hayatı eve sığdırdığımız 
gibi şimdi de tedbirlerimizi 
alarak sokaklara, parkalara, 
alışveriş merkezlerine güvenle 
sığdıracağız. Haziran ayındaki 
açılışla birlikte sektöre göre 

farklılık gösterse de ciroların 
geçen yılın aynı dönemine gö-
re %60’lara ulaştığını gördük. 
Temmuz ayında da özellikle 
Kurban Bayramı öncesinde 
ciroların artış kaydedeceğini 
öngörüyoruz” dedi.

İstihdamı koruyacağız
Bu süreçte önceliğin kamu 

sağlığı ve istihdamın korun-
ması olduğunu kaydeden Al-
taş, çalışmaların ve önerilerin 
de bu kapsamda olduğunu 
dile getirdi. AVM yatırımcıları 
kazancının bu yıl yarı yarıya 
azalacağının tahmin edildiğini 
belirten Altaş, “Eylül ayı son-
rasında ciroların artmaya de-
vam edeceğini; 2021 yılından 

sonra da eski oranlara ulaşıla-
cağını tahmin ediyoruz. Birçok 
alışveriş merkezi yatırımcısı 
bankalardan ticari krediler al-
mış durumda. Bu dönemde 
döviz kurlarındaki artışla bir-
likte 15 milyar liraya ulaştı. 
Alışveriş merkezleri, Mart a-
yının ortasından Mayıs ayının 
sonuna kadar kiracılarından 
kira almamıştır. Bu, yatırım-
cıların bu yılki kira gelirlerin-
de yaklaşık yüzde 30’luk bir 
kayıp anlamına gelmektedir. 
Önümüzdeki aylarda da kira 
gelirlerinde yüzde 10-15 ora-
nında düşüş bekliyoruz. AVM 
yatırımcılarının kazancının bu 
yıl yüzde 40-45 oranında aza-
lacağını söyleyebiliriz” dedi.

AVM cirolarında
kademeli artış

Haziran ayında AVM’lerin gerekli tedbirleri alarak tümüyle açıldığını 
hatırlatan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı 

Hüseyin Altaş, ciroda kademeli artış olacağını söyledi

Hüseyin Altaş

https://www.dsdamat.com/erkek-smokin-modelleri/


https://www.teknosa.com/windows-10lu-intel-islemcili-notebook-gaming-c-3349


1 Temmuz 20206

1 Haziran itibarıyla alış-
veriş merkezlerinde 
kontrollü normalleşme 

başladı. Pandemi süreci bo-
yunca devam eden kira tartış-
malarında ise yoğunlukla ciro 
kirası uygulaması devam edi-
yor. Haziranda hiç kira talep 
etmeyen AVM yönetimleri de 
olduğu gibi, başka dayanışma 
paketleri oluşturanlar da var. 
Mağazalar ise, salgın öncesi 
kiralarla sürdürülebilirliğin 
olmadığını belirtirken, kira 
maliyeti yüksek olan mağa-
zaların kapatılabileceği ifade 
ediliyor. Alışveriş Merkez-
leri ve Yatırımcıları Derneği 
(AYD) Başkanı Hüseyin Altaş 
ve Birleşmiş Markalar Derneği 
(BMD) Başkanı Sinan Öncel 
değerlendiriyor.

‘Sürdürülebilir değil’
BMD Başkanı Sinan Ön-

cel: “1 Haziran’da mağaza-
lar yeniden açıldıktan sonra 
bazı AVM yönetimleri bizim 
bu süreçte tek seçenek ola-
rak gördüğümüz ciro kirasına 
döndü. Bazıları Haziran’da hiç 
kira talep etmedi. Bazı AVM 
yönetimleri çeşitli dayanışma 
paketleri sundular. Salgın ön-
cesinin kiralarıyla salgın ko-
şullarında sürdürülebilir tica-
ret yapmanın imkânı yok. Ki-
ra maliyetinin yüksek olduğu 

mağazalar için kapatılmaktan 
başka çözüm görünmüyor. Ü-
yelerimize bu süreçte tartışma-
sız tek çözüm olarak gördü-
ğümüz ciro kirası konusunda 
ısrarcı olmalarını öneriyoruz.”

AYD Başkanı Hüseyin 
Altaş: “Pandemiden olum-
suz etkilenmeyen neredeyse 
hiçbir sektör yok. Vakaların 
görülmeye başladığı Mart a-
yı ortasından itibaren kamu 
sağlığını göz önünde bulun-
durarak zorunlu ihtiyaç sağ-
layan market ve eczane gibi 
mağazalar dışında AVM’lerini 
kapatan, bu süreçte kira talep 
etmeyen ve varlık sebebi o-
lan kira gelirinden mahrum 
kalan yatırımcılarımız buna 
rağmen devam eden süreçte 
de Haziran ayında desteğe 
devam etmiş, birçok AVM’de 
%60’lara varan oranlarda kira 
indirimleri verilmiştir. Burada 
dikkat edilmesi gereken husus 
her AVM’nin ve her kiracının 
şartlarının eşit olamayacağı-
dır. Zorlanan kiracılar oldu-
ğu gibi cirosunu arttırmaya 
devam eden kiracılarımız da 
bulunmaktadır. Bu açıdan 
her AVM kendi şartlarında 
ve kiracısının durumuna göre 
destek sağlamaktadır ve bu 
desteği sağlamaya önümüz-
deki dönemlerde de devam 
edecektir.”

Kirada ‘ciro’ esası var
Eski kârlılıklarını ve cirolarını yakalayamayan 

AVM mağazalarının çoğunda ciro kirası 
uygulanıyor. Çeşitli destek paketleri var 

Markalar ‘yeni normal’e 
hazır. Kontrollü açılışlarını 
yapan perakende şirketleri, 
kapılarını açmadan önce ça-
lışan, müşteri ve toplum sağ-
lığını ilgilendiren üst düzel 
önlemlerini tamamladı

Yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) salgını dünyada ciddi 
bir kriz oluştururken, artık 
‘kontrollü’ bir hayat bizleri 
bekliyor. 1 Haziran itibarıyla 
İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları-

nın belirlediği kurallarla nor-
malleşmenin ilk adımları baş-
ladı. Bunları 1 Temmuz’daki 
yeni adımlar takip etti. Kamu-
nun gerek istihdamı korumak 
gerekse işveren, esnaf, tüketici 
gibi tüm alanları kapsayan 
önlemleri ekonominin çark-
larının durmadan dönmesini 
sağladı. Önlemler ve destekler 
süreçle birlikte devam ettiri-
liyor. Diğer taraftan dünyada 
salgın sürecini en iyi yöne-
ten ülkelerden olan Türkiye, 
dünyanın tedarik zinciri ve 
yatırım arayışında ön plana 
çıkıyor.  Tüm bunlarla birlikte 
perakende sektörü kendisine 
nasıl bir ‘yeni normal’ belirle-
di? Şirketlerin çalışan, müşteri 
ve tedarik zincirleri için aldık-
ları tedbirler neler? 

  AVM’ler
Giriş kapılarından itibaren 

yönlendirmeler, uyarılar, 
hatırlatmalar yapılan AVM’ler, 
mağaza ve ortak alanlar 
için de kontrollerini sık sık 
yapıyor. Yürüyen merdiven, 
asansör gibi alanlar otomatik 
temizleniyor. Sosyal mesafe, iç 
alanların hepsinde odaktaki en 
önemli konu. 

Kapılar ‘yeni döneme’ açıldı

  Mağazalar
Çalışan ve misafir sağlığını en üst 

seviyede sağlayan hijyen kuralları 
uygulanıyor. Ateş ölçümleri, maske, 
dezenfektan, mağaza dezenfeksiyonu, 
temiz hava salınımı, kabin temizliği, 
ürün hijyeni gibi önemli hazırlıklar 
mağazalar açılmadan tamamlandı.

  Çalışanlar
Çalışanlar için gerek mağaza içleri, gerekse 

AVM alanları hazır hale getirildi. Sık değişen 
maskeler, dezenfektanlar, ateş ölçümleri 
sağlanıyor. Yemekhane alanları ve servisler 
de Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın 
kaydettiği kurallar çerçevesinde oluşturuluyor.

 İmtiyaz Sahibi
Emel Türk Ada

 Reklam Grup Başkanı
Elçin Gocay

 İçerik ve Koordinasyon
Tuba Dinçer

 Grafik Tasarım
Ebru Aksu

 Adres: Akasya evleri, Kent etabı
 B2 Blok, Kat 2, Daire16

Acıbadem, Üsküdar, İstanbul
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Kigiligiyim Kigili.com

Pandemi sürecini 52 il-
deki 643 marketi ve 9 
deposunda, 10 bin 584 

çalışanıyla geçiren Carrefour-
SA, ‘yeni normal’ için hazır-
lıklarını tamamladı. Pandemi 
boyunca marketlerinde günde 
500 bin kişiye hizmet verdikle-
rini belirten CarrefourSA Genel 
Müdürü Kutay Kartallıoğlu, bu 
süreçte TeknoSA ile yaptıkları 

güç birliğine de dikkat 
çekti. Kartallıoğlu, “150 
TeknoSA çalışanı market-
lerimize destek verdiler. 
Bunun yanı sıra 350 kişiye 
istihdam sağladık” dedi.

Bu süreçte çalışan, te-
darikçi ve müşteri sağlı-
ğını korumak adına Sağ-
lık Bakanlığı ve İçişleri 
Bakanlığı’nın yönerge-

lerini birebir uyguladıklarını 
hatırlatan Kutay Kartallıoğlu, 
“Hizmetlerimizi sunarken ça-
lışanlarımıza maske ve dezen-
fektan dağıtıp 30 dakikada bir 

el yıkama ve 1.5 metre sosyal 
mesafe kuralı getirdik. Kasa-
larımıza paravan koyduk, mar-
ketlerden depolara ve online 
market araçlarımızı dezenfekte 

ettik” diye konuştu.

‘Alışkanlıklar değişiyor’
Kutay Kartallıoğlu, yeni dö-

nemde müşteri davranışların-
da ‘sağlık ve hijyen’, ‘güven’, 
‘kontrollü sosyal hayat’, ‘ken-
din yap’, ‘dijitalleşme ve sür-
dürülebilirlik’ başlıklarının öne 
çıktığını söyledi. Kartallıoğlu:

n Sağlık ve hijyen ürünleri-
ne artan talebin devam edecek. 

n Dijital platformlar ile hızlı 
ve kolay alışverişe talep arttı. 

n İş süreçlerimiz ve alışve-
rişte kontrollü işleyiş olacak. 

n Kendin yap ürünlerini 
çeşitlendiriyoruz.

n Müşteri ihtiyaçlarına göre 
kampanyalar planlıyoruz.

n  Bu başlıkların devamı 
için sürdürülebilirlik önemli. 

Dijital satışı katladı
istihdamını artırdı

CarrefourSA, pandemi ile gelişen yeni süreçte tüm hazırlıklarını tamamlayarak ‘kontrollü sosyal 
hayata’ geçti. Dijital satışları yüzde 100’ün üzerinde artan CarrefourSA, yeni istihdam da sağladı

Aylık 7 milyon 
ziyaretçi 

Kutay Kartallıoğlu, 
pandemi döneminde 
müşteri odaklı birçok 
yeni uygulamayı 
başlattıklarını kaydetti. 
Kartallıoğlu, “Alo Sipariş 
hizmet noktalarını 
yaygınlaştırdık. Yakın 
zamanda İstanbul 
marketlerimiz ile 
Markette Hazır 
hizmetini başlattık. 
Carrefoursa.com’un 
ziyaretçi trafiği, yüzde 
100’den fazla arttı. Aylık 
7 milyon Carrefoursa.
com ziyaretçimiz 
bulunuyor” ifadelerini 
kullandı.

Kutay 
Kartallıoğlu

https://www.kigili.com/
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Mart 2019’dan bu yana 
Morhipo.com özel 
müşteri programı 

Morpass kapsamında işbirliği 
yapan Morhipo.com ve iste-
gelsin, Morhipo.com müşteri-
lerinden gelen talepler üzerine 
işbirliklerinin kapsamını geniş-
letti ve güçlerini birleştirerek 
Morhipo Market uygulama-
sını hayata geçirdi. Morhipo.
com, Morhipo Market çözü-

mü ile milyonlarca 
müşterisine market 
ürünlerini sunmayı 
hedefliyor. Morhipo 
Market platformun-
da yer alan market 
ürünleri, market-
lerle aynı fiyatlarla 
satışa sunuluyor. 
7000’den fazla ürün 
çeşidi ve taze mey-
ve-sebzedeki iddiası 

ile Morhipo Market, hizmetini 
müşterileriyle buluşturuyor.

Tüketiciyi destekliyor
Morhipo.com Genel Müdü-

rü Barış Akyürek, bu sürece 
ilişkin şu değerlendirmeyi yap-
tı: “Pandemi nedeniyle müş-
terilerimizin alışveriş alışkan-
lıkları değişti. Tek seferde tüm 
ihtiyaçlarını karşılayacak alış-
verişleri tercih etmeye başladı-
lar. Sürecin başından bu yana 
müşterilerimizden gelen talep-
ler doğrultusunda kategorile-
rimizi yeni marka ve ürünler 
ile destekledik. Morhipo.com, 
bu süreçte sadık müşterilerinin 
tüm ihtiyaçlarını karşılamak 
istedikleri bir alışveriş desti-
nasyonu haline geldi. Bunda 
en önemli etken tabii ki hizmet 
standartlarımız ve koşulsuz 
müşteri mutluluğu ilkemiz. 

istegelsin’i bu operasyonda iş 
ortağımız olarak tercihimizde 
en önemli etken onların da 
bu ilkelere bağlılığı. Bu ortak 
nokta ve müşterilerimizden ge-
len talep ile Morhipo Market’i 
müşterilerimizin beğenisine 
sunuyoruz.”

200 tedarikçi 
7 bin ürün

istegelsin Genel 
Müdürü Sedat Yıldırım 
ise, “Morhipo.com ile 
yaptığımız işbirliğinden 
ötürü büyük mutluluk 
duyuyoruz. istegelsin 
olarak 200 tedarikçiden 
7 bin çeşit ürünü 
kullanıcılarımıza 
sunuyoruz. Üstelik 
süpermarketlerde 
bulunmayan marka ve 
ürünlerle geniş bir ürün 
yelpazesi sunuyoruz. 
Soğuk zinciri kırmadan 
ulaştırdığımız 
taze meyve ve 
sebzelerimizle, mahalle 
kasabı güvencesindeki 
etlerimizle ayrıcalıklı 
hizmetimizi şimdi 
de Morhipo.com 
müşterilerine 
getiriyoruz” dedi.

Morhipo.com, yeni 
dönem hazırlıklarında 

sürprizler yapmaya 
devam ediyor. 

istegelsin ile daha önce 
işbirliğine giden şirket, 

artık ‘market’ ürünlerini 
müşterisinin kapısına 

götürecek

Morhipo Market tek 
tıkla kapıya gelecek

https://www.boyner.com.tr
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Evden çalışmayı ve eğitimi 
sağlayan, ev hijyenini ko-
laylaştıran, sağlıklı yaşam 

ve kişisel bakım için ihtiyaç olan 
teknoloji ürünlerinin satışları 
artıyor. Teknosa Genel Müdürü 
Bülent Gürcan, pandemi döne-
minde tüketicileri artan teknoloji 
ihtiyaçlarıyla buluşturmak için 
kesintisiz, güvenli alışveriş de-
neyimi yaratmaya odaklandıkla-
rını söyledi. Gürcan, “Dijitalleş-
me, online ve fiziksel kanalları 
entegre bir şekilde yönetmek ve 
müşteri hareketlerini çok yakın-
dan analiz etmek yeni duruma 
hızla adapte olmamızı ve değer 
yaratmamızı sağladı. Sağlıklı 
alışveriş ortamı ile birlikte müş-
terilerimize, kişiselleştirilmiş ö-
neriler, fark yaratan hizmetler ve 
yeni ihtiyaçları adresleyen yeni 
ürünler de sunuyoruz” dedi.

Pandemi sürecinde online 

alışverişin yükseldiğini, İlk 
kez internetten alışveriş yapan 
pek çok insan olduğunu an-
latan Gürcan, “Mağazalarımı-
zın kapalı olduğu 22 Mart ile 1 
Haziran arasındaki dönemde 
2019’un aynı dönemine göre 
online ziyaretçi sayımız 2’ye 
katlandı. Teknosa.com’da sipa-
riş sayımız 5,5 kat arttı ve 4 kat 
fazla ürünü müşterilerimizle 
buluşturduk” dedi. 

‘Gölge mağazaya döndü’
Gürcan, sektörde bir ilk ola-

rak online kanalda canlı destek 
/ web chat hizmetiyle müşteri-
leriyle birebir iletişim kurmaya 
başladıklarını hatırlatırken, “İn-
ternet siparişlerini müşterileri-
mize daha hızlı ulaştırmak için 
aynı gün ve ertesi gün teslimat 
hizmetimizi farklı illere yaygın-
laştırdık. Ayrıca, 11 ilde 12 mağa-

zamızı gölge mağazaya dönüş-
türüp oradan da hızlı ürün sevki 
yaptık” diye konuştu. Gürcan, 
önümüzdeki dönemde dijitalleş-
me, veri analitiği ve müşteriye 
değer sunacak alanlarda yatırı-
ma devam edeceklerini paylaştı. 

Dijitalleşme ile değer yarattık 
Pandemi sürecinde teknolojiye erişim Türkiye’nin 
eğitim, ekonomi ve sosyal hayatı ayakta tuttu; 

hayatın devamlılığını sağladı. Teknoloji alışverişleri 
de yeni ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendi

Üst düzey 
önlemler

Kovid-19 
sürecinin başından 
itibaren en üst 
seviyede önlem 
aldıklarını belirten 
Bülent Gürcan, 
“Tüm çalışma 
alanlarımızda 
profesyonel 
dezenfekte 
işlemlerini ve 
havalandırma 
sistem bakımlarını 
gerçekleştirdik. 
Çalışanlarımız 
her gün ateş 
kontrolünden 
geçiyor, koruyucu 
ekipmanlar 
kullanıyor. 
Müşterilerimizi 
en az 8 
metrekarede bir 
kişi kuralı uyarınca 
ağırlıyoruz” diye 
konuştu.

Ciroda ‘online’ yükseliş
Bülent Gürcan, 2020 yılına iyi 

bir performansla başladıklarını 
vurgularken, “Martta Türkiye’de 
Kovid-19 etkilerini görmeye 
başlamamıza rağmen ilk çeyreği 
yüzde 25’lik bir büyüme ve 1 milyar 
48 milyon TL ciro ile tamamladık. 
2020 yılının ilk çeyreğinde online 
satışlar, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 109 büyüdü. 
Online satışların payı toplam ciro 
içinde yüzde 10.7’ye ulaştı” dedi.

Bülent Gürcan

Online satışlar üç haneli büyüdü
P andemi nedeniyle de-

ğişen alışveriş trendleri 
özellikle online satış-

ları büyüttü. Beymen Grup 
CEO’su Elif Çapçı, “Aslın-
da dijitalleşmedeki yükseliş 
pandemiden çok önce başla-
mıştı, son yıllarda sektördeki 
en büyük değişim bu alanda 
yaşanıyordu. Pandemi döne-
mi ile birlikte bu daha da hız 
kazandı ve online satışların 
büyümesi üç haneli sayılara 
ulaştı. Beymen.com’un Nisan 
ayı sipariş hacmi yüzde 245 
artarken, yeni müşteri sayısı 
yaklaşık yüzde 80 oranında 
artış gösterdi. En yüksek artış 
gösteren kategorimiz yüzde 
458 ile Home oldu. Home’un 
ardından yüzde 434 ile koz-
metik ve yüzde 403 ile de ço-

cuk Beymen.com’da en çok 
yükseliş gösteren kategori-
lerimiz  oldu. Mayıs ayında 
Beymen.com’un büyümesi 
yüzde 350’ye ulaştı, yeni müş-
teri sayımız önceki yılın mayıs 
ayına göre yaklaşık yüzde 160 
büyüdü. Beymen Grup olarak 
2020 yılında kendi e-ticaret 
sitelerimizde 500 milyon lirayı 
aşkın bir ciro hacmi öngörü-
müz var” diye konuştu.

Özel alanda tutuluyor
Misafir ve çalışan sağlığı ve 

güvenliği için alınan üst düzey 
önlemlerle 1 Haziran itibariy-
le tüm mağazalarını yeniden 
açarak normalleşme sürecine 
girdiklerini hatırlatan Çapçı, 
mağazalarının özel eğitimli 
personelleri tarafından ulus-
lararası standartlardaki dezen-
fektan markası Huwa-San’ın 
uluslararası standartlardaki 
ekolojik ürünleri ile hem gün 
içinde, hem de kapanış sonra-
sında rutin olarak dezenfekte 
edildiğine vurgu yaptı. 

Çapçı, “Düzenli sağlık 
kontrolünden geçen ve her 
gün ateşleri ölçülen satış ekip-
lerimiz, koruyucu ekipmanları 
ile sosyal mesafe kurallarına 
uygun şekilde misafirlerimize 

hizmet veriyor. Deneme ka-
binlerimiz her kullanım öncesi 
dezenfekte ediliyor, denenmiş 
ürünler hijyen koşulları gereği 
mağazalarımızda hazırlanan 
özel alanlarda bekletildikten 
ve dezenfekte edildikten sonra 

ertesi gün yeniden servise su-
nuluyor. Ürün değişim hizme-
ti için mağazalarımızda özel 
alanlar hazırladık. Ödemeler 
için temassız veya uzaktan ö-
deme seçenekleri sunuyoruz” 
dedi.

Beymen Grup 
CEO’su Elif Çapçı, 

dijitalleşmedeki 
artışın pandemiyle 

birlikte hız kazandığını 
belirtirken, online 

satışların büyümesinin 
üç haneli sayılara 

ulaştığını ifade etti

Elif Çapçı
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‘14 kuralı’ 
rehber edindik

İş dünyası Kovid-19 
mücadelesinin önemli 

destekçilerinden olmaya 
devam ediyor. Bu kapsamda 

Nata Holding, pandemi 
mücadelesinin anahtarı olan 
’14 kuralı’ rehber edinerek, 

ekonomiye katkısını sürdürüyor

Yusuf Tanık

Dünyada yaşam stan-
dartlarından iş yapış 
şekillerine kadar her 

sistemi yeniden yazdıran Ko-
vid-19’la mücadele devam 
ediyor. Kontrollü sosyal ha-
yata geçişi sağlayan Türkiye 
ise sağlık altyapısı ve ekono-
mik tedbirleriyle dünyada göz 
dolduran ülkelerden oldu. Bu 
mücadelenin önemli destek-
çilerinden olan iş dünyası da 
katkı vermeyi sürdürüyor. Na-
ta Holding Yönetim Kurulu 
Üyesi Yusuf Tanık, “İş dünyası 
olarak mevcudu kabullenme 
ve pandemi ile savaşa destek 
verme konusunda hızlı hareket 
etmemiz gerektiğini düşünü-
yorum. Z kuşağı ile birlikte 
dijital çağa doğru yavaş adım-
larla ilerlerken pandemi ile 
birlikte çok hızlı geçişi yaşadık. 
AVM sektörü ve tüm sektörler 

için geleceği öngörmek hayati 
bir önem taşıyor. Tüm sek-
törlerin çalışmalarına dijitali 
entegre etmeleri gerektiğini 
ve sonrasında önemli değişik-
likler yaşanacağını düşünü-
yorum. Bu süreç, temizlik ve 
hijyen çalışmalarında da tüm 
sektörlerde çalışma biçimlerin-
de değişiklikler sağlayacaktır” 
değerlendirmesini yaptı.

İstihdama katkı
Böylesine zorlu süreçlerde 

durumu iyi analiz edip önce-
likle mevcudu korumanın çok 
önemli olduğuna dikkat çeken 
Tanık, “Yanı sıra Nata Holding 
ailesine yeni katılan Vega AVM 
Subayevleri ile çalışan sayıla-
rımızda artış söz konusu oldu 
ve açılacak AVM’lerimiz ile 
artış olmaya devam edecektir” 
dedi.

Uzaktan çalışmaya 
yakın mıyız?

Kuşkusuz ki pandemi 
sosyal ve ekonomik 
açıdan hayatımızda 

olumsuz etkiler bırakırken, 
yeni veya unuttuğumuz 
kavramları da kazandırma-
yı ihmal etmedi. Evde vakit 
geçirmeyi özleyenler, alışve-
rişini ürüne dokunmadan 
yapamayanlar, sarılıp öpüş-
meden selamlamayı bilme-
yenler, kolonya kokusunu 
sevmeyenler için gündelik 
hayat birden değişmeye 
başladı. Tüm bunlara ilave 
olarak, çalışma ortamlarının 
ve ulaşımın da riskli katego-
risinde değerlendirilmesiyle 
birlikte uzaktan çalışma za-
ruri hale geldi. 

Çalışanın da patronun 
da üzerinde hiç düşün-
mediği bu fiziksel uzaklı-
ğın nasıl olacağı biraz da 
el yordamıyla belirlendi, 
kervan yolda düzeldi. Hâl-
buki özellikle beyaz yaka-
nın hazırlıksız yakalandığı 
bu durum İş Kanunu’nun 
14.maddesinde şu şekilde 
düzenlenmişti; “…Uzaktan 
çalışma... işin tanımı, yapıl-
ma şekli, işin süresi ve yeri, 
ücret ve ücretin ödenmesi-
ne ilişkin hususlar…işvere-
nin işçiyle iletişim kurması 
ile genel ve özel çalışma 
şartlarına ilişkin hükümler 
yer alır…” Çoğu şirketin 
iş sözleşmelerinde henüz 
bulunmayan bu koşullar 
pandemiyle birlikte daha 
çok tartışılıp, bir süre daha 
da gündemde yer alacak 
gibi duruyor. Kanaatimce 
hizmet akitlerinde, uzaktan 
çalışma koşullarının düzen-
lenmesi ve her iki tarafın 
da menfaatlerinin denge-
lenmesi oldukça önemlidir. 
Yeni kuşağın ısrarla talep 
ettiği ve bu dönemde alnı-
nın akıyla başarılı bir sınav 
verdiği bu tür çalışmanın 
gelecekte de sürdürülebilir 
olması hedefleniyorsa iki 
unsur evleviyetle sağlan-
malıdır; güven ve iletişim. 
İşveren mesainin hakkının 
verildiğinden emin olmalı, 
taraflar birbirine rahatlıkla 
ve kesintisiz ulaşabilmelidir. 

Biz yazıyı uzatmamak 
adına her bir konuyu tek 
tek masaya yatırmak yerine 
gelin olası düzenlemelerde 
değerlendirilmesi ve üze-
rinde düşünülmesi gereken 
başlıklara kısaca yer vere-
lim. 

n Uzaktan çalışma hak 
mıdır, yükümlülük müdür? 
Kalabalık ortamlardan ve 
iş arkadaşlarıyla sosyalleş-
mekten keyif alanlar kadar, 
ekran başında yalnızken 
odaklanabilenler olduğun-
dan tercihin kime bırakıla-
cağı öngörülmelidir. 

n Uzaktan çalışma sa-
dece evden çalışma mıdır? 
Bugün internet, şarj, çalışma 
masası imkânları sunan ka-
felerin, ortak çalışma alan-
larının varlığı düşünüldü-
ğünde üzerinde durulması 
gereken bir husustur.

n Çalışanın ulaşılabilir 
olmasının yanı sıra, gerek-
tiğinde işyerine kısa za-
manda ulaşabilir olması da 
gerekebilir.  

n Son dönemin moda te-
rimi mobbing uzaktan çalış-
ma da karşımıza çıkabilir 
mi? Çalışanı yalnızlaştırma, 
gözden gönülden ırak tut-
ma aracı olarak kullanılma-
sının veya cinsiyetler arası 
ayrım yapılmasının önüne 
geçilmelidir. Evden çalışan, 
ofisten çalışana kıyasla per-
formansını gösterme, rapor-
ladığı kişiyle sıcak iletişim 
kurma imkânından yoksun 
kalırsa adil olunmadığı dü-
şüncesine kapılacaktır. 

n Mesainin ama özellikle 
fazla mesainin kontrolü sağ-
lanmalı, tarafların kötüye 
kullanmaması ve uzaktan 
çalışma uygulamasının gün-
demden düşmemesi adına 
güveni sağlayacak kontrol 
ve ölçüm mekanizmaları 
teknolojinin de yardımıyla 
tesis edilmelidir. 

Üç boyutlu hologram 
teknolojisinin yaygınlaşma-
sıyla kişilerin birbiriyle tek 
tuşla iletişime geçebilecek. 
Darwin’in “ne en güçlü olan 
tür hayatta kalır, ne de en 
zeki olan. Değişime en çok 
adapte olabilendir hayatta 
kalan” sözüyle bitirirken 
yazımızı, tüm okurlara sağ-
lıklı ve huzurlu yaz ayları 
dileyelim. 

Av. Merter ÖzAy  

Üst düzey hijyen 
Yusuf Tanık, Sağlık Bakanı 

Fahrettin Koca tarafından, 
Türkiye’de görülen ilk vakanın 
ardından belirtilen ’14 hijyen 
kuralı’nı kendilerine rehber 
edinerek tedbir çalışmalarını 
hemen devreye aldıklarını 
bildirdi. Tanık, “NATA Holding 
bünyesinde bulunan bütün 
şirketlerimiz ve Nata Vega 

Outlet, Vega Outlet Eskişehir, 
Vega AVM Silivri, Vega AVM 
Yalova ve AVM zincirimizin 
yeni halkası olan Vega AVM 
Subayevleri de dahil olmak 
üzere alışveriş merkezlerimizde 
çalışanlarımızın ve 
misafirlerimizin sağlığı için 
gerekli tüm tedbirler ivedilikle 
uygulanıyor” diye konuştu.

Temiz hava akımı 
sağlanıyor

Nata Holding 
tarafından, AVM’lerde; 
çalışan ve müşteri sağlığı 
için alınan önlemlerden bir 
kısmına ilişkin bilgiler:

“Kontrollü geçişten 
önce tüm çalışanlarımıza 
internet üzerinden 
ayrıntılı bilgilendirme 
eğitimi gerçekleştirdik. 
Öncelikle; ıslak mekanlar 
dahil tüm alanlarda kirli 
havanın fanlar ile AVM 
içerisine karışmasını 
engellemek amacıyla dış 
havaya atılması, havanın 
sürekli temizlenmesi 
ve filtrelenmesi 
sağlanarak taze hava 
akışını sağlayacak 
geçişler oluşturuldu.  
Tüm mağazalarımıza, 
bilgilendirme gönderildi 
ve uygulamaları kontrol 
altına alındı. Tüm 
alanlar günde üç kez, 
bakanlıklarımız tarafından 
belirlenmiş içeriklere 
uygun dezenfektanlar ile 
özel ekipler tarafından 
dezenfekte ediliyor. 
Tedbirler denetleniyor.”



https://www.morhipo.com/market/
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Yeni akım: Sürdürülebilir 

lüks, vintage

Vintage, yani “geçmi-
şin modasına ait” o-
lan özel ürünler ve-

ya ikinci el diye tabir edilen 
ürünler 2000’lerin başından 
beri hayli gündemde. A-
ma bu kez, lüks ürünlerin 
de vintage’ları dünyada da 
yükselen bir eğilim haline 
geldi. 

Aslına bakarsanız bu, 
yüzyıllardır aile geleneğini 
sürdürmenin bir parçasıydı. 
Örneğin dededen, babadan 
kalma Patek Philipp saatleri 
kullanmak, anneannenin C-
hanel tayyörünü giymek bir 
prestij göstergesiydi. 

Şimdilerdeyse bu, bütün 
dünyayı değiştirmeye baş-
layan “sürdürülebilirlik” 
adına yapılan ciddi bir alış-
veriş biçimi haline döndü-
ğünü görüyorum. Kısacası 
lüks malların dayanıklı ve 
zamansız doğası, onları vin-
tage satışları için kıymetli 
bir ürün haline getiriyor. 
Bu nedenle aileden kalmasa 
da lüks ürünlerin ikinci eli 
artık ciddi bir ekonomiye 
ulaşıyor.

Ekonomik büyüklük
Yaptığım araştırmalarda 

gördüm ki, ekonomik ola-
rak bakıldığında lüks ikinci 
el piyasası, birincil lüks pa-
zardan dört kat daha hızlı 
büyüyor. Bunun oranı ise 
yıllık yüzde 12’ye karşılık 
yüzde 3… İkinci el lüks satış 
özellikle online satışların da 
etkisiyle, var olan pazarın 
büyümesini sağlarken, bu 
işi yerleşik mağazacılıktan 
daha fazla büyüterek, ileri-
ye taşıyor.

Bugün 24 milyar doları 
aşan ikinci el lüks pazarı, 
yaklaşık 400 milyar dolarlık 
kişisel lüks eşya pazarının 
yüzde 7’sini oluşturuyor. 
Veri Analizi Danışmanlık 
şirketi olan GlobalData’ya 
göre, online lüks ikinci el 
pazarı ABD’de son üç yıl 
içinde diğer moda peraken-
de satışlarından 21 kat daha 
hızlı büyüdü. 

Bu da 24 milyar dolar 
değerindeki ikinci el satış 
pazarının 2023 yılına ka-
dar 51 milyar dolara ula-
şacağını tahmin ediyor. Bu 
durum, lüks markalar için 
yeni fırsatlar yaratacak gibi 
görünse de ilk izlenimlerim 
bazı zorlukları da berabe-
rinde getireceği yönünde. 

Mesela Chanel bundan hiç 
memnun değil. Hatta iki 
online satış sitesini mahke-
meye verdi. Sonuçlarını hep 
birlikte göreceğiz. 

Sürdürülebilirlik...
Moda dünyasının uz-

manlarına göre 2019’da mo-
da endüstrisinin doğasında 
çelişkili görünen iki gerçek 
var: İnsanlar çok fazla satın 
alıyor. Üreticiler ise çok faz-
la üretiyor. 

Dünyada giyim ve a-
yakkabı fabrikalarının etik 
kurallara ve uluslarara-
sı yasalara uygunluğunu 
denetleyen WRAP’e göre 
İngiltere dolaplarında tah-
mini 30 milyar £ değerinde 
giyilmemiş kıyafetler asılı. 

Öte yandan, 2018 yılı-
nın Haziran ayında Burber-
ry’nin 34,6 milyon dolarlık 
satılmamış ürün yaktığı dü-
şünülürse, kesinlikle bu işe 
bir son vermenin gerekiyor. 

Geri dönüştürülmüş 
tekstil ürünleri ile çalışan 
niş tasarımcıların artışıyla 
birlikte, tüketiciler daha u-
cuz ve daha çevreci ürünler 
vintage veya ikinci el satış 
pazarına yöneliyor. 

Bana göre...
Ve aşırı üretim yapılan 

bu dünyada, perakendeci-
ler mevcut kaynaklarıyla 
bu sorunu nasıl aşacaklarını 
araştırıyor. Bazı markalar 
bu durumun birinci el lüks 
tüketimi olumsuz etkile-
yeceğini söylese de, kişisel 
olarak ben böyle düşünmü-
yorum. 

Bana göre ikinci el sa-
tış kaliteden taviz vermek 
değil, zamansız ve kalite-
li ürünlerin kullanım için 
tekrar oyuna sokulması an-
lamına geliyor. Zaten bakıl-
dığında bu ürünleri almak i-
çin bekleyen de bir kitle var. 
Gördüm kadarıyla bu kitle 
kısmen daha genç, varlıklı, 
çevreci fakat lüks tutkusu 
olanlar.

BANU BİRKAN

Avva Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Atik, pandemi dönemi ve 
sonrasının markaların mağazacılık tarafında ‘verimliliğe’ odaklanacağını, 

ticarette ise ‘online’ kanal yatırımları olacağını vurguladı

P andemi dönemi tüm 
sektörlerin iş yapış şe-
killerinde etkisini gös-

termeye devam ediyor. Tüke-
tici alışkanlıkları hızla değişir-
ken, firmalar da buna göre yeni 
planlarını hayata geçiriyor. 

Avva Yönetim Kurulu Baş-
kanı Volkan Atik, markaların 
pandemi süreci ve sonrasını 
değerlendirirken, “Markaların 
mağazacılık tarafında verimli-
liğe odaklanacağını ve e-ticaret 
alanında da önemli yatırımlara 
start vereceğini düşünüyorum. 
Biz kendi tarafımızda, Avva 

markası olarak 2009 yılından 
bu yana e-ticaret alanına ya-
tırım yapmaktayız. Özellikle 
online kanalımızda ciddi bir 
müşteri portföyü oluşturduğu-
muzu söyleyebilirim. Online 
satış kanallarımızı arttırarak ve 
buradaki yatırımımızı büyüt-
meyi hedeflemekteyiz. Offline 
kanallarda ise verimli olmayan 
operasyonlarımızla ilgili yapı-
landırmalar gerçekleştirmeyi 
planlıyoruz” dedi.

Yatırıma devam
Yatırımlarına planları öngö-

rüsünde devam edeceklerine 
dikkat çeken Atik, moda en-
düstrisinde ‘yatırımlar durursa 
her şey durmuş oluyor’ yoru-
munu yaptı. 

Volkan Atik, “Biz mağaza-
cılık operasyonumuzu revize 
ederek daha verimli hale ge-
tirmek adına yeni mağazalar 
açacağız, bazı mağazalarımızı 
taşıyacağız veya metrekareleri-
ni büyüteceğiz. Bunun dışında 
da e-ticaret alanında özellik-
le yazılım ve lojistik alanında 
yatırımlar planlıyoruz” diye 
konuştu.

TicarETTE 
‘onlIne’

Mağazacılıkta verimlilik

Tedbirli 
alışveriş

Volkan Atik, 
mağazalarında tüm 
tedbirlerin alınarak 
çalışan ve müşteri 
sağlığı için pek çok 
önlemle yeniden 
hizmet vermeye 
başladığını söyledi. 

Atik, “Tüm 
mağazalarımızda 
dezenfektan standları 
yaptırdık. Mağazaların 
girişlerinde ve 
mağazaların içeride 
sosyal mesafeyi 
koruyacak uyarıcı 
levhalar yerleştirdik. 
Mağaza metrekaresine 
göre müşteri sayımızın 
girişini düzenli olarak 
kontrol ediyoruz. 
Kabinlerin dezenfekte 
edilmesi, ürünlerin 
denendikten sonra 
1 gün bekletilerek 
buharla ütülenmesini 
sağlıyoruz. 
Alışverişlerde 
müşterilerimizi 
temasız kart 
kullanımına 
yönlendirmekteyiz” 
dedi.

Volkan Atik



S algının yaygınlaşmaya 
başladığı günlerde mart 
ayında mağazalarını 

kapatan ilk marka olmaktan, 
mayıs ayında nöbetçi mağa-
zaları ile normalleşmenin ilk 
adımlarını atan şirket olma-
ya kadar çok önemli kararlar 
verdiklerini hatırlatan Boyner 
Büyük Mağazacılık CEO’su 
Eren Çamurdan, pandeminin 
gidişatını çok yakından takip 
ederek sıklıkla planlarını gün-
cellediklerini söyledi. ‘Bu dö-
nemde gösterdiğimiz çeviklik, 
şirket kültürümüzün ayrılmaz 
bir parçası olmaya devam e-
decek’ diyen Çamurdan, şu 

değerlendirmeyi yaptı:
“Geleceğin dünyasını daha 

esnek, daha çevik, daha sü-
ratli kararlar alıp uygulayan 
markalar yönetecek. Biz de 
bu yeni dünyaya yön vermek 
istiyoruz.”

Mesafe ve hijyen var
Eren Çamurdan, yeni dö-

nemde odaklarında sosyal 
mesafeyi korumak ve hijyen 
kurallarını harfiyen uygula-
mak olduğunu vurguladı. Ön-
celikle her sabah ofise girişte 
herkesin ateş ölçümünün ya-
pıldığını belirten Çamurdan, 
“Temizlik ve dezenfeksiyon 

işlemleri haftanın her günü 
ofisimizin her noktasında titiz-
likle uygulanıyor. Hem iç hem 
de dış toplantılarımızı, online 
yapmayı sürdüreceğiz. Ofisi-
mizde güvenli bir ortam ya-
ratmak için aynı anda çalışan 
kişi sayısını azalttık. Mağaza-
larımızı hem çalışanlarımızın 
hem de müşterilerimizin sağ-
lığı için sosyal mesafe ve hij-
yen kurallarına göre yeniden 
tasarladık” diye konuştu.
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ALIŞVERİŞ BAŞKADIR

YILDIZLARIN
ALTINDA

VEGA AVM
SUBAYEVLERİ
AÇILDI

‘Geleceği esnek 
markalar yönetecek’

Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren 
Çamurdan, geleceğin dünyasını daha çevik, 

esnek markaların yöneteceğini belirtirken, “Biz 
de bu yeni dünyaya yön vermek istiyoruz” dedi

Eren Çamurdan

‘Deneme’ endişesini giderdi
Yeni dönemde mevcut 

mağazalarını güvenli 
ve sağlıklı alışverişin 
kaleleri haline getirmeye 
odaklandıklarını vurgulayan 
Eren Çamurdan, özellikle 
kabin ve denenmiş 
ürünler konusundaki 
endişeleri giderdiklerini 
söyledi. Çamurdan, 
“Soyunma kabinlerimizde, 
müşterilerimizin içeri 
girmeden tek tuş ile 

dezenfekte edebildiği 
bir teknoloji uyguladık. 
Müşterilerimizin denediği 
ama satın almadığı ürünleri 
70 derece buhar tatbiki 
ile sterilize ediyor ve bu 
ürünleri 24 saat ayrı bir 
alanda beklettikten sonra 
standa alıyoruz. Ayrıca, 
mağaza içi havayı, UVC 
filtreli hava temizleme 
cihazı ile temiz tutuyoruz” 
dedi.

https://vegaavmsubayevleri.com/
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Orka Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Sü-
leyman Orakçıoğlu, 

doğaya saygılı bir kapsül ko-
leksiyon hazırlıklarını hatırla-
tırken, bu duyarlılıklarının ar-
tarak devam edeceğini söyledi

Orka Holding Yönetim Ku-
rulu Başkanı Süleyman Orak-
çıoğlu, pandemi öncesi ve son-
rası olarak düşünüldüğünde 
dünyada iş yapış şekillerinin 
ciddi şekilde değişeceğini vur-
guladı. Orka Holding olarak 
bu yeni döneme en iyi ve en 
hızlı şekilde ayak uydurmak 
amacıyla yeni stratejileri be-
lirlemeye başladıklarını kay-
deden Orakçıoğlu, “E-ticaret 
ve online mağazalarımız tüm 
hızıyla hizmete devam edecek. 
Bunun yanı sıra artık global bir 
marka olabilmek için yalnızca 

dünyanın her yerinde mağaza 
açmak yeterli değil. Global 
sorunlara duyarlı davranan 
firmalar olmak durumunda-
yız. Bu dönemde özellikle sür-
dürülebilirlik ve doğaya say-
gılı üretim öne çıkacak. Orka 
Holding olarak son 4 yıldır bu 
konular üzerinde çalışıyoruz. 
Önümüzdeki dönemde de du-
yarlılığımızı arttırarak devam 
edeceğiz” dedi.

Deneyim mağazaları…
Açılan tüm mağazaların-

da gerekli tüm prosedürlerin 
uygulandığını hatırlatan O-
rakçıoğlu, “Mağazaya giren 
her çalışan ve müşterinin a-
teşini ölçüyoruz. Mağaza 
girişlerimizde maske ve el 
dezenfektanı imkânı sunuyo-
ruz. Çalışanlarımız hem kendi 

sağlıklarını hem de müşteri-
lerimizin sağlığını korumak 
amacı ile maske ve siperlikle-
riyle çalışıyor. Mağazalarımızı 
her gün dezenfekte ettiğimiz 
gibi, soyunma kabinlerimizi 
de her kullanımdan sonra de-
zenfekte ediyoruz. Şu anda 

normal mağazalarımızın yanı 
sıra üzerinde çalıştığımız ‘de-
neyim mağazaları’ projemiz 
var. Müşterilerimize alacakları 
giysiyi üzerlerine denemeden 
alabilme imkanı sunmak isti-
yoruz” diye konuştu.

Pandemi döneminde yatı-

rımlarını yılın ikinci yarısına 
kadar durdurma kararı al-
dıklarını belirten Orakçıoğlu, 
yılsonu hedeflerinde yüzde 
30 oranında revizeler yaptık-
larını; yılın ikinci yarısındaki 
gelişmelere göre yeni kararlar 
vereceklerini vurguladı.

Doğaya saygısı sonsuz
Damat, Tween ve D’S Damat markalarını 
bünyesinde barındıran Orka Holding’in 

‘doğaya saygılı ve sürdürülebilir’ çalışma odağı 
güçlenerek devam ediyor

Süleyman Orakçıoğlu
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K iğılı Yönetim Kuru-
lu Başkanı Abdullah 
Kiğılı, tüm dünyanın 

pandemi sürecinde zor bir dö-
nemde geçtiğini belirtirken, 
bu süreçte online market ü-
rünleri satışına başladıklarını 
hatırlattı. Bunun bir mücadele 
olduğunu ve özünde ‘paylaş-
ma’ duygusu bulunduğunu 
kaydeden Kiğılı, “Sabrın, daya-
nışmanın ve en önemlisi pay-
laşmanın ülkemiz için böyle 
bir dönemde ne kadar elzem 
olduğunu biliyoruz. Sosyal so-
rumluluk bilinciyle harekete 
geçerek, lojistik gücümüzü, bu 
zor günlerde tüm üreticilerimi-

zin ve milletimizin hizmetine 
açmaya karar verdik. Burada 
amacımız, hem büyük-küçük 
tüm üreticileri desteklemek, 
onların iş yapabilmesine ola-
nak sağlamak, hem de Türk 
halkının evde kaldığı bu zor 
günlerde ‘bir eksiği’ kalma-
sın arzusuydu. Satışlar da geri 
görüşler de çok iyi; yoğun bir 

talep alıyoruz” dedi. 

Yeni alışkanlıklar var
Abdullah Kiğılı, dünyanın 

daha önce hiç deneyimleme-
diği bir süreçten geçtiğine dik-
kat çekerken, bu sürecin kalıcı 
değişiklikler yaratmasının da 
kaçınılmaz olduğunu ifade etti. 
Kiğılı, “Ancak elbette iyileşe-

ceğiz. Öte yandan bu sürecin 
yarattığı yeni alışkanlıkları ve 
dönüşümü göz ardı etmemek 
gerekiyor. Online alışveriş artık 
yaş ve segment fark etmeksizin 
hayatımızın bir parçası olacak. 
İnsana dokunan, toplumu ku-
caklayan ve çevre dostu marka-
ların yükseleceğini öngörmek 
zor değil” diye konuştu.

‘Birlikte iyileşeceğiz’
Kiğılı, pandemi 
sürecinde internet 
üzerinden market 
ürünleri satışına 
başladı. Abdullah 
Kiğılı, ‘mücadelemizin 
temelinde paylaşma 
var’ dedi

‘Gelecek, Türk 
markalarının’

Abdullah Kiğılı, 
‘birçok sektör gibi, 
hazır giyim sektörü 
de zor bir dönemden 
geçiyor ancak 
beklentilerimiz iyi 
yönde’ derken, şu 
değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye çok büyük 
bir ülke; karşılaştığımız 
sıkıntıların üstesinden 
gelecek büyük 
gücümüz var. Avrupalı 
markalar bize rekabeti 
öğretti; fakat bugün 
geldiğimiz noktada 
bizim çok büyük bir 
üstünlüğümüz var. 
Hızlı karar veriyoruz, 
modayı çok hızlı takip 
ediyoruz, mağazacılığı 
çok daha iyi biliyoruz. 
Gelecek artık Türk 
markalarının.”

Abdullah Kiğılı

Sportive Genel 
Müdürü Zeynep 

Selgur, hem 
perakendede, 

hem de toptanda 
‘dijital satış’ın 

Sportive’in iskeletini 
oluşturacağını 

duyurdu

Pandemi sürecinde online 
kanallardan artan alışve-
riş, markaların dijital yatı-

rımlarını hızla artırıyor. Sportive 
Genel Müdürü Zeynep Selgur, 
em perakende de, hem de top-
tanda dijital satışın Sportive’in 
iskeletini oluşturacağını duyur-
du. Selgur, “Pandemi döneminde 
online satışımız %152 oranında 
arttı. Bankalararası Kart Merkezi 
5 milyon kredi kartının pande-
mi döneminde ilk kez e-ticarete 
açıldığını duyurdu. Biz de aynı 
dönemde Sportive.com.tr’de sa-

tışların %27’sini yeni müşterilere 
yaptık… Bundan sonra tüm ya-
tırımlarımız dijital platformlara 
olacak. Bir kaç yıl mağaza yatı-
rımlarımız ve event/organizas-
yonlarımız olmayacak” dedi.

‘Yüzde 20’si dönmeyecek’
Finansal tablolara göre, 

online’dan alışveriş yapan 
müşterilerinin %20’sinin 
tekrar mağazalara dönme-
yeceğini öngördüklerini 
anlatan Selgur, bu sebeple 
mağazaları yakından a-

naliz edip, trafik dü-
şüşü ve verimliliğe 
paralel mağaza sayı-
larında da azalmaya 
gitmeyi planladıkla-
rını dile getirdi. Sel-
gur, “Mağazacılıkta 
artık ezberler bozul-
du. En çok yabancı 
turist trafiği alan, en 
yüksek kiraya sahip 
AVM’ler en çok tü-
ketici düşüşü yaşayan 
ve etkilenen lokasyon-
lar oldu. Cadde mağaza-
larında ise hızlı bir yükseliş 
var.  Bu değişimin geçici 
olduğunu düşünmüyoruz” 
diye konuştu.

Tüm yatırımlar dijitale! Uzun süreli 
hijyen 

Zeynep Selgur, 
‘Depolarımızı 25 Mart 
– 1 Temmuz arasında 
kapattık. Mağazalarımızı 
ise kademeli olarak 1 
Haziran itibariyle açtık’ 
hatırlatmasını yaparken, 
şunları söyledi:

“Mağazalarımızda 
ve depolarımızda 

Sabancı Üniversitesi 
tarafından 
geliştirilen ve 
uygulandığı 
ortamda bakteri 
ve virüslere 
karşı uzun süreli 
hijyen sağlayan 
özel ürünlerle 
dezenfeksiyon 
gerçekleştirdik. 
Kendilerinden 
danışmanlık 
ve personel 
eğitimi aldık. 
Mağazalarımızda 

12.00 –20.00 
arasında hizmet 

gerçekleştiri-yoruz 
ve metrekarelerine 

göre belli sayılarda 
müşteri kabul 

ediyoruz. Merkez ofiste 
halen home-office 
sisteminde çalışıyoruz” 
dedi.

Zeynep 
Selgur
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24 saatte 
teslim etti!

Vestel, pandemi döneminde tüketicilerin 
ihtiyaçlarını karşılamak, taleplerine hızla yanıt 
verebilmek için önemli çalışmalar yaptı. ’24 

saatte teslim’ uygulamasıyla bir ilke imza attı

Duygu Badem 
Uylukçuoğlu

Pandemi sürecinde de ‘tü-
ketici odaklı’ çalışmalar 
yaptıklarını vurgulayan 

Vestel CMO’su Duygu Badem 
Uylukçuoğlu, bu dönemde di-
jitalleşmede yine ‘ilk’ adımları 
attıklarını söyledi. 

Badem Uylukçuoğlu, “Bi-
reylerin zorunlu ihtiyaçları dı-
şında evlerinden çıkmadığı bu 
dönemde onlara her daim yan-
larında olduğumuzu hissettir-
mek ve ihtiyaçlarını güvenli ve 
hızlı bir şekilde gidermelerini 
sağlamak amacıyla perakende-
de devrim niteliğinde, ilk olma 
özelliği taşıyan bir uygulamayı 
hayata geçirdik:

Destek oldu
‘24 saatte teslim’. Tüketici-

lerimizin vestel.com.tr üzerin-
den verdikleri tüm siparişleri 
Türkiye’nin her yerine 24 saat 
içinde teslim ettik. Bunu, ül-
kenin dört bir yanına yayılmış 
geniş bayi ağımız ve son on 
yıldır geliştirerek devam et-
tirdiğimiz entegre perakende 
sistemimiz sayesinde hızlı ve 

sorunsuz bir şekilde başardık” 
diye konuştu.

Salgın kapsamında devre-
ye alınan bur diğer uygulama 
‘Çözümü Var mikro sitesi’ ol-
du. Tüketiciler teknik sorunlar 
için yetkili servis kaydı açtır-
madan önce başvuracakları, 
video anlatımlı çözümlerin 
yer aldığı cozumuvar.vestel.
com.tr web sitesini ziyaret etti. 
Duygu Badem Uylukçuoğlu, 
“Mart-Mayıs aylarında garan-
tisi biten ürünlerin garanti sü-
relerini 3 ay ücretsiz uzattık. 
Kahraman sağlık çalışanla-
rımız, Kovid-19 ile mücade-
le bitene kadar Vestel servis 
hizmetlerinden 7 gün 24 saat 
ücretsiz olarak yararlanabili-
yor. 65 yaş üstü vatandaşları-
mıza servis önceliği tanıdık, 
ziyaretlerimiz öncesinde te-
lefonla arayarak ihtiyaçları-
nı da sorduk;  alışverişlerini 
yaparak gittik. Bu dönemde 
kampanyalarımızdan birisini 
de KAÇOD’a (Kanser Çocu-
ğumdan Uzak Dur Derneği) 
destek için düzenledik” dedi.

eN BÜYÜK 
SEKTÖRLERDEN BİRİ

Organize Peraken-
de Sektörü, Tür-
kiye’nin en bü-

yük sektörlerinden biridir. 
Yaklaşık değerlerle; yıllık 
iş hacmi 80 milyar dolar, 
mağaza sayısı 100 bin, 
doğrudan istihdamı da 1 
milyon 500 bin kişidir. Tür-
kiye nüfusunun büyük bir 
kısmının günlük ihtiyaç ve 
isteklerini karşılamak için 
ziyaret ettikleri satış ve hiz-
met alanlarıdır.

Organize Gıda Pera-
kendecileri (BİM, Migros, 
vs),  Organize Hazır Giyim 
ve Marka Perakendecileri 
(Zara/Inditex, LCWaiki-
ki, Beymen, vs), Organize 
Kategori Mağaza Pera-
kendecileri (Koçtaş, Med-
ya&Satürn, vs), Organize 
Yeme-İçme-Kültür-Eğlence 
Zincir Perakendecileri (Bur-
ger King, Cinemax, vs),

Alışveriş Merkezleri (İs-
tinye Park, Zorlu Center, 
Torunlar, vs) ve Organize 
Hizmet Perakendecileri (Jo-
nes Lang Lasalle Kiralama,  
Securitas Güvenlik,vs) şek-
linde kümelere ayrılan bu 
sektörün binlerce şirketi, 
birbirleriyle ya iş ortağı ya 
rakip ya da komşu olarak 
ilişki içindedirler. 

İş hacmi olarak değerde 
yaklaşık aynı, istihdamda 
ise daha büyük bir de Ge-
leneksel Perakende Sektö-
rü vardır. Bakallar, büfeler, 
manavlar, şarküteriler, kü-
çük marketler, açık pazar-

lar, cafe ve pastahaneler, 
fırınlar, hırdavatçılar, kırta-
siyeciler, mobilya dükkan-
ları, tek şubeli hazır giyim-
ciler, beyaz eşya bayileri, 
kuyumcular, gözlükçüler, 
kitapçılar, vs bu grup için-
dedir.

Nitelik olarak farklar 
gösteriyor olsa da, her iki 
perakende grubu, halkın 
günlük ihtiyaç ve istekleri-
ni karşıladıklarından, ben-
zeri ürünler satarlar (Seb-
ze, meyve, et, süt, peynir, 
deterjan, unlu mamüller, 
bakliyat ürünleri, içecek, 
t-shirt, elbise, manto, çan-
ta, saat, takı, çorap, çivi, 
çekiç, çim biçme makinası, 
boya, sandalye, cep telefo-
nu, televizyon, buzdolabı, 
hamburger, vs).

Her iki perakende sektö-
ründe de başarılı olmak ve 
hedeflenen hayat standart-
larında itibarlı bir yaşam 
sürdürmek mümkündür. 

Bununla birlikte bu iki 
perakende sektörünün iş 
modelleri ve yönetim şekil-
leri birbirlerinden tamamen 
farklıdır.

Servet topaloğlu

Gün ışığı 
dopinGi!

Salgın sürecindeki 
beyaz eşya alışveriş 
trendiyle ilgili 
değerlendirmeler 
yapan Duygu Badem 
Uylukçuoğlu, şunları 
söyledi:

“Büyük boy 
buzdolabı ve dondurucu 
kategorilerindeki 
satışlarda artış 
gözlemlendi. Geçen 
yılın aynı dönemine 
göre kıyaslandığında 
gıda hazırlama, ızgara, 
tost makinesi, su 
ısıtıcı ve meyve suyu 
kategorilerinde Vestel 
olarak pazar payımız 
artış gösterdi. İçerisindeki 
havayı temizleyen 
buzdolabımız, yaydığı 
doğal ışık ile zararlı 
oluşumları engelleyen 
bulaşık makinemiz, 
özel ışıklarla yıkadığı 
çamaşırlarda ekstra 
hijyen sağlayan çamaşır 
makinemiz ve özel 
teknolojili süpürgelerimiz 
müşterilerimiz tarafından 
ilgi gördü.”

Kahve makinesi 
kampanyada lider oldu

Koronavirüsle mücade-
lede normalleşme sürecine 
girilen bugünlerde hızlı tü-
ketim ve tüketici teknolojisi 
kategorilerinde kampanya-
lar arttı. Tüke-
tici teknolojisi 
kategorisinde 
teknoloji, ye-
rel, bayi, hiper, indirim, yapı 
market ve online kanalların 
20 Mayıs - 7 Haziran 2020 
tarihleri arasındaki insert, 
reklam ve banner kampan-
yalarını ele alan BrandZo-
ne’nun Kurucu Ortağı Cem 
Köz, “Normalleşme sürecin-
de tüketici teknolojisi kate-
gorisindeki en yüksek kam-
panya artışı yüzde 102’lik 

oran ve 879 kampanyayla 
kahve makinesinde yaşandı. 
879 kampanyanın 752’si Türk 
kahvesi makinelerinde, 127’si 
ise filtre ve diğer kahve ma-

kinelerinde ol-
du” dedi. 

Hızlı tüke-
tim kategori-

sinde ulusal, yerel, indirim, 
toptan ve parfümeri kanal-
larının kampanyalarına göre 
ise, en çok kampanya artı-
şı yüzde 91’lik oran ve 193 
kampanyayla soğuk çayda 
yaşanırken; yüzde 63’lük o-
ran ve 39 kampanyayla kura-
biye ikinci; yüzde 61’lik oran 
ve 153 kampanyayla kolonya 
üçüncü sırada yer aldı.
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T rump Towers İstanbul 
Genel Müdürü Bülent 
Kural, pandemi nede-

niyle AVM’lerin kapalı olduğu 
dönemde mimari renovasyon 
çalışmalarının bir kısmını ta-
mamlayarak, misafirlerini yeni 
görünümleri ile karşıladıkları-
nı söyledi. Bu dönemle uyumlu 
ve dünya trendleriyle yaptık-
ları çalışmaları sürdürecekle-
rini vurgulayan Kural, şunları 
söyledi:

“Bina içi ışıklandırma, ko-
lon ve oturma alanlarını değiş-
tirdik, yemek katını tamamen 
yeniledik. Tüm bunların ya-
nı sıra Kovid-19’a karşı alın-
ması gereken tüm önlemleri 
her detayıyla hayata geçirdik. 

Bundan sonraki süreçte de 
yatırımlarımızı sürdüreceğiz. 
Çocuk katımızın yenilenme 
çalışmalarına start verdik, son-
rasında Trump Cadde’de yüz 
yenileme çalışmasının startını 
vereceğiz. Trump AVM’yi dün-
yadaki dönüşüm ve trendlerle 
uyumlu bir yaşam alanı haline 
getirmeyi sürdürmeye devam 
edeceğiz.”

10 metrekarede 1 kişi
Bülent Kural, normalleşme 

süreciyle birlikte en önemli kri-
terin hijyen koşulları olduğunu 
dile getirdi. Kural, “Her misafi-
rin termal kameralar ve temas-
sız ateş ölçerler ile ateş ölçümü 
yapılıyor. Her 10 metrekareye 1 

kişi düşecek şekilde giriş çıkış 
sirkülasyonu sağlıyoruz. Kul-
lanılmış maske ve eldivenler 
için atık kutuları yerleştirdik,  
belediye görevlilerine teslim 
ediliyor. İleri teknoloji hijyen 
uygulamaları ile yürüyen mer-
diven, wc, asansör gibi alanlar 
minimum 3 saatte bir temiz-
leniyor. AVM’nin yüzde 100 
temiz hava ile çalışan iklimlen-
dirme sistemleri, hava kalitesi-
ni yüksek seviyeye çıkarıyor” 
diye konuştu.

Misafirlerini yeni 
yüzüyle karşıladı
Trump Towers İstanbul, AVM’lerin kapalı olduğu 
dönemde renovasyon çalışmalarını yaptı. Çocuk 

katı ve Trump Cadde de yenileniyor

Kiracılara 
büyük destek

Ziyaretçi sayılarının 
birden normal 
seviyelerine gelmesinin 
beklenmediğini belirten 
Bülent Kural, “Süreç 
boyunca her zaman 
kiracılarımızın yanında 
olduk ve kendilerine 
her türlü desteği 
verdik. Nisan ve Mayıs 
aylarında kira almadık. 
Haziran, Temmuz ve 
Ağustos aylarında sabit 
kiralarda yüzde 50 
indirim uygulayacağız. 
Bugüne kadar bir kiracı 
kaybı yaşamadık. Yeni 
dönemi de hep birlikte, 
kiracılarımızla iletişim 
halinde yönetiyoruz” 
dedi.

Bülent 
Kural

MediaMarktSaturn 
Perakende Grubu 
İcra Kurulu Üyesi 

ve MediaMarkt Türkiye İcra 
Kurulu Başkanı Yenal Gök-
yıldırım, pandemi dönemi 
zorluklarının aynı zamanda 
‘fırsatlar’ da doğurduğunu 
vurgularken, uzun zamandır 
projelenen bazı dijitalizasyon 
ve çok kanallı yönetim proje-
lerinde adımlarını hızlandır-
dıklarını söyledi. Mağazaları-
nın ‘Güvenle yine birlikteyiz’ 
diyerek müşteri, çalışan ve 
mağaza içi olmak üzere 3 fark-
lı başlık altındaki tedbirlerle 
açıldığını hatırlatan Gökyıldı-
rım, “Mağaza içerisinde yer a-
lan asansör veya yürüyen mer-
divenler için sosyal mesafenin 
korunmasına yönelik uyarılar 
bulunduruyoruz, tüm mağa-
zalarımızı sabah açılış öncesi, 

öğlen ve akşam saatlerinde 
olmak üzere 3 kere temizliyor, 
mağaza içerisindeki ürünleri 
ise 2 saatte bir kere olmak 
üzere dezenfekte ediyor, ü-
rünleri reyona yerleştirdikten 
sonra dezenfektan ile temizli-
yor ve temas edilen ürünlerin 
temizliğini de temasın hemen 
ardından gerçekleştiriyoruz. 
Keza alışveriş arabalarını da 
günde 3 kere özel olarak te-
mizliyoruz” dedi.

‘Beşer kat büyüdü’
Bu dönemde Türkiye dahil 

tüm ülkelerde online mağaza-
ları ve çağrı merkezleri üze-
rinden yoğun şekilde hizmet 
vermeye devam ettiklerini 
vurgulayan Gökyıldırım, “Bu 
kanalların satışları 3’er, 5’er 
kat büyüdü” değerlendirme-
sini yaptı.

Temas edilen ürün
anında temizleniyor

MediaMarkt, mağazalarında ürünleri gün içinde 
dezenfekte ederken, temas edilen ürünlerin de anında 

temizlendiği bilgisini paylaştı

Yatırımlara devam
Yenal Gökyıldırım, 

kategori bazında 
incelendiğinde küçük ev 
aletlerinde yüzde 438, 
elektrikli süpürgelerde yüzde 
764, bilgisayar kategorisinde 
yüzde 506, aksesuarda 
yüzde 296, akıllı saatlerde 
yüzde 217, mobil yüzde 102 
ve televizyonda ise yüzde 
106 büyüme gerçekleştiğini 
ifade etti. Gökyıldırım, 
“Mediamarkt.com.tr ile 
grubumuzdaki 13 MediaMarkt 
ülkesi arasında Nisan ayında 
geçtiğimiz yılın Nisan ayına 
göre en fazla büyüyen 
ülke olduk. Online satışlar 
ciromuzun yüzde 6’sını 
oluşturuyor, bu dönemde 
ise dört katına yükseldi. 
Yani online satışların 
yüzde 20’lere ulaştığını 
söyleyebilirim ama yüzde 80 
işimiz kayboldu. Dünyanın 
bu süreci kayıpsız atlatma 
şansı yokken Türkiye olarak 
bu süreci en iyi yöneten, 
kaybı en az olan ülkelerden 
biri olduk. Önümüzdeki 
süreçte Türkiye’de mağaza 
açılışlarına, mevcut 
mağazalarımızı yenilemeye 
ve tüketici memnuniyetine 
dönük yatırımlarımıza devam 
edeceğiz” dedi.

Yenal Gökyıldırım



https://www.avva.com.tr/
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Hijyen Düzen Güven
Pegasus Hava Yolları Genel 
Müdürü Mehmet Nane, yeni 

dönem yol haritalarında 
‘hijyen, düzen ve güven’ 

vurgusu yaptı

Pegasus Hava Yolları Genel Mü-
dürü Mehmet Nane, dünyada 
pandemiden en çok etkilenen 

sektörlerin başında havacılığın geldi-
ğini vurguladı. Uçuşlar başlamadan 
önce yeni düzene odaklanarak hazır-
lıklarını tamamladıklarını hatırlatan 
Nane, “Pegasus Hava Yolları olarak 
bizim yeni dönemdeki yol harita-
mızda öne çıkan 3 konu var: Hijyen, 
düzen ve güven. Türkiye’nin dijital 
hava yolu olarak; hijyen, düzen ve 
güvenin öne çıktığı bu yeni dönemde 
var gücümüzle çalışarak ülkemize, 
sektörümüze ve milletimize hizmet 
etmeye devam edeceğiz” dedi.

Kademeli artacak
Uçuşların öncelikle 1 Haziran’da 

yurt içinde, 13 Haziran’da ise yurt 
dışında kademeli olarak başladığını 
hatırlatan Nane, “Sivil Havacılık Ge-
nel Müdürlüğü’nün izinleri doğrultu-
sunda uçuşlarımızı kademeli olarak 

artırmayı planlıyoruz” açıklamasında 
bulundu. Mehmet Nane, ‘duran sade-
ce uçuşlarımızdı’ derken, yeni uçaklar 
teslim almaya, süreçler geliştirmeye 
devam ettiklerini kaydetti.

Pegasus’un yeni yol haritasında öncelikli 3 konu

Mehmet Nane, yeni dönemde 
uçuşlara dair detayları ve tedbirleri 
şöyle anlattı:

n Artık misafirlerimiz iç hat 
uçuşlarına HES koduyla kabul 
ediliyor. 

n Bütün misafirlerimizin 
havalimanı ve uçak içerisinde 
maskelerinin sürekli takılı olması 
gerekiyor. Termal kameralarla ateş 
ölçülüyor.

n Havalimanındaki uyarılara 
uyulması, sosyal mesafe bırakmaya 
özen gösterilmesi çok önemli.

n Uçağın içindeki hava tıpkı 
ameliyathane kadar temiz. 

n HEPA filtreleriyle uçak içindeki 
hava ortalama 3 dakikada bir 
tamamen yenileniyor. 

n Uçaklarımızda en az 48 saat 
etkin kimyasal ile 24 saatte bir detaylı 
dezenfektasyon yapılıyor. 

n Misafirlerimiz de yanlarına 
sadece laptop, evrak, bebek ve el 
çantası alabiliyor. 

n Kabin bagajlarının mutlaka 
check-in sırasında teslim edilmesi 
gerekiyor. 

UçUşta merak 
edilenleri anlattı

mehmet nane

Trump
AVM
sana 
iyi gelir!
Sağlıklı ve güvenli bir alışveriş 
deneyimi için aldığımız tüm önlemlerle 
Trump AVM sana ve ailene iyi gelir!

Trump AVM sana iyi gelir!

Mecidiyeköy / Şişli | 0 212 348 78 67 /TrumpAVM

https://www.trumpalisverismerkezi.com/
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Spor hisseleri Borsa İstanbul’da yatırımcılarını 
sevindirdi. 5 aylık performanslara bakıldığında ise 

Trabzonspor öne çıktı

Borsa İstanbul’da işlem gören 
spor şirketleri, mayıs ayında da 
yatırımcısına kazandırdı. 5 ay-

lık dönemde, şampiyonluk yarışındaki 
Trabzonspor’un en fazla kazandıran 
futbol kulübü olduğu görüldü. Trab-
zonspor aynı zamanda ilk defa piyasa 
değerini de şubat ayında 1 milyar li-
ranın üzerine taşımıştı. 2019’da kulüp, 
640 milyonun üzerinde değere sahipti. 
Mayısta yüzde 17.5 değer kazanan 
spor endeksinin en çok kazandıranı 
ise Galatasaray oldu. Mayıs ayında 
Borsa İstanbul’da işlem gören 4 spor 
kulübü de yatırımcılarına kazandıran 
dönüşler sağladı. 

Mayısta Galatasaray
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 

salgını tedbirleri kapsamında 12 Ha-
ziran’da yeniden başlayan Süper Lig 
maçlarıyla birlikte hisselerdeki işlem-
ler de artıyor. 

Mayıs ayında Galatasaray yüzde 
31.4 ile yatırımcısına en fazla kazan-
dıran spor şirketi oldu. Galatasaray’ı 
yüzde 15 ile Fenerbahçe ve Beşiktaş, 
yüzde 7.7 ile Trabzonspor izledi.

Spor şirketlerinin bu yılın ocak - 
mayıs dönemindeki performanslarına 
bakıldığında Trabzonspor, en fazla 
kazandıran spor şirketi oldu. Trab-
zonspor bu dönemde, yatırımcısına 
yüzde 165.6, Galatasaray yüzde 67 

kazandırdı.
Fenerbahçe’nin hisseleri ise aynı 

dönemde yüzde 18.2 değer kaybetti.

Değer yarışı
Borsa İstanbul’da en fazla piyasa 

değerine sahip spor şirketi ise Galata-
saray oldu. Mayıs ayını 1 milyar 830 
milyon 600 bin lira piyasa değeriyle 
tamamlayan Galatasaray’ı 1 milyar 
349 milyon 790 bin 503 lira piyasa 
değeriyle Trabzonspor, 1 milyar 170 
milyon 933 bin 400 lira piyasa değeriy-
le Fenerbahçe, 590 milyon 400 bin lira 
piyasa değeriyle Beşiktaş takip etti.

KPMG Football Benchmark e-
kibi, ‘Avrupa Eliti 2020-Futbol 
Kulüpleri Değerlendirme Ra-

poru’nu açıkladı. Avrupa futbolunun 
en değerli 32 takımının belirlendiği ra-
pora göre, zirvede yüzde 8 büyüme ve 
3 milyar 478 milyon euroluk değeriyle 
İspanyol devi Real Madrid yer aldı. 
Sıralamaya Türkiye’den Galatasaray 
ve Beşiktaş girerken, Fenerbahçe ve 
Trabzonspor listede yer bulamadı.

366 milyon euro
Süper Lig’de son iki sezonun şam-

piyonu olarak Şampiyonlar Ligi’nde 
mücadele eden Galatasaray, yüzde 49 
büyümeyle son bir yılda Avrupa’nın 
en çok değer kazanan takımı oldu. 
Listeye 27’nci sıradan giren Sarı-Kır-
mızılılar’ın değeri 366 milyon euro. 
Galatasaray’ı yüzde 45’lik büyümeyle 

Fransa’dan PSG takip etti. İtalya’dan 
Inter Milan, yüzde 42’lik büyümeyle 
üçüncü sırayı aldı.

Avrupa performansı etkiledi
Galatasaray’ın dışında listedeki di-

ğer Türk takımı Beşiktaş ise Avrupa’da 
aldığı kötü sonuçlar nedeniyle son bir 
yılda en çok değer kaybeden takım 
oldu. Listede 31’inci sırada bulunan 
Kara Kartal, yüzde 19 küçülme yaşadı 
ve değeri 310 milyon euroya geriledi. 
Beşiktaş’ın dışında Leicester City (İn-
giltere) yüzde 12, Arsenal (İngiltere) 
yüzde sekiz ve AC Milan (İtalya) da 
yüzde beş küçüldü. 

Avrupa’nın değerlisi 
KPMG Football Benchmark eki-

binin araştırmasına göre; listenin ilk 
sırasında yine Real Madrid var. İs-

panyol devine 3 milyar 
478 milyon euro değer 
biçildi. Sahada bir türlü 
beklenen başarıya ulaşa-
mayan İngiliz devi Man-
chester United (3 milyar 
342 milyon euro) ikinci-
liğe otururken, İspanya 
ekibi Barcelona (3 milyar 
193 milyon euro) en de-
ğerli üçüncü takım oldu.

En çok 
TrAbzon 
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Avrupa’nın en çok büyüyen kulübü 
kPMG 
Football 
benchmark 
ekibi 
‘Avrupa Eliti 
2020-Futbol 
kulüpleri 
Değerlendirme 
raporu’nu 
açıkladı. 
Avrupa’nın en 
değerli 32 takımın 
yer aldığı 
sıralamaya 
Türkiye’den 
Galatasaray ve 
beşiktaş girdi

AvrupA’dAki BAşArı 
Büyümeyi Olumlu 

etkiliyOr
KPMG Spor Sektör Lideri 

Hakan Uçak, ‘’Kulüplerimizin 
Avrupa sahnesindeki 

başarıları büyümeye pozitif 
katkı sağlamakta. Bunun 

en güzeli Galatasay. 
Şampiyonlar Ligi’nde 

mücadele eden 
Galatasaray, yüzde 49 

büyümeyle son bir 
yılda Avrupa’nın en 
çok değer kazanan 

takımı olması 
şaşırtıcı değil. 

Büyümenin yolu 
Avrupa’dan 

geçiyor’’ dedi.
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