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Değerli dostlar,

SAHAYA İNİN.
Evden, ofisten, yazlıktan, tekneden, nerden çalışıyorsanız çalışın sahaya inin. Bu 
dönem stratejiniz ne olursa olsun, fiziksel, dijital, sahaya yakın olun. 

En uçtaki elemanlarımız fedakârca çalışıyor, ancak iyi niyetli de olsa 
müşterilerine şunları söyleyebiliyorlar (bunlar benim duyduklarım):
. “O kadar satış yaptılar, kasaya bir pleksi koymadılar”
. “Evet, bu dönem satışlar düşük, müşteri almak istemiyor”
. “Açıkçası o tişört ne zaman gelir, gelir mi gelmez mi bilmiyoruz”
. “Havalandırma çalışmıyor, zamanında önlem alınmamış”
. “Sistem (e-ticaret sitesi) bu ara altüst oldu, sizden eksik bilgi almışız”

Sahaya yakın olursanız hem çalışanların nabzını iyi tutarsınız hem de müşterilere 
yanlış mesajlar gitmesini önlersiniz.

Şimdi olmazsak, ne zaman yakın olacağız sahaya?

Sevgilerle…
Suat Soysal

https://www.perakendegunleri.com/dergi-kayit-pg19/

S O Y S A L  D E R G İ ’YE ÜCRETSİZ ABONE OLUN

“Bu e-dergide yayınlanan yazıların her türlü yayın hakkı saklıdır. 
Soysal Dergi’de yer alan yazılar, herhangi bir şekilde dijital veya 
matbu olarak çoğaltılamaz. Soysal Dergi’de yer alan yazılar  
hiçbir şekilde ticari olarak kullanılamaz. 

SAHİBİ: MİA ORGANİZASYON REST. YAY. LTD. ŞTİ. adına SUAT SOYSAL
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soysaldergi@soysal.com.tr - www.soysal.com.tr
twitter.com / soysalegitimdanismanlik 
instagram.com / soysalegitimdanismanlik 
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YAYIN TÜRÜ: Yerel, Süreli, Aylık Dergi
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Son yıllarda birçok danışman ve araştırmacı e-ticaret siteleri- 
nin artışıyla fiziksel perakendenin neredeyse bitmek üzere 
olduğunu konuşuyor. Aynı tehdit gıda perakendesi için de var 
ve online satış, gıda perakendecileri için önemli bir  gündem 
maddesi. Özellikle pandemi döneminde gıda perakendecileri 
e-ticaret konusunda önemli artışlar elde ettiler. Ancak, 
müşteriler arasında yaygınlaşsa da, e-ticaret operasyonunun 
karlılığı ve nasıl yapılması gerektiği, detaylı analizlerin 
yapılmasını gerektiriyor. Bu bölümde konuya finansal açıdan 
yaklaşacağız.
E-ticaret ve gıda perakendesini incelerken ilk olarak finansal  
karşılaştırmaya bakmak lazım. Gıda perakendesi özünde kar 
marjı düşük bir sektör.

Pazarın yapısına ve formata göre EBITDA rakamı, net satışın 
yüzde 4 ile 8 arasında değişirken, EBIT rakamı net satışın 
yüzde 2 ve 5’i arasında değişir. Yatırım getirisi (ROI) ise yüzde 
7 ve 12 arasındadır. Bu zorlu sektörün çekiciliği “cash profit” 
tir. Gıda perakendesi, tüm iş kolları arasında en yüksek cash 
yaratan sektörlerden biridir.

Kar marjı düşük sektörlerde, satış fiyatlarının makul olabilmesi 
için giderlerin doğru hesaplanması gerekiyor. Burada ise 
ortaya şu sonuç çıkıyor: E-ticaret operasyonunu sürdürmenin 
maliyeti fiziksel mağazadan daha az değil! (devam edecek)

E-TİCARET GIDA PERAKENDESİ 
İÇİN KOLAY ÇARE DEĞİL! 

FİZİKSEL MARKETLER VE E-TİCARET KARŞILAŞTIRMASI

Fiziksel Mağaza

Satış tutarı
Brüt Marj 
Toplam genel giderler

EBITDA

EBIT

Kira giderleri
Personel giderleri

IT giderleri
Pazarlama ve iletişim giderleri

Lojistik ve depo giderleri
Diğer giderler

Amortisman

Kaynak: Foley Retail Consulting

E-Ticaret Siteleri
(pure player)

100
30
24
4
9

1.5
1.5
3
5

6%
2%
4%

100
30

26.5
0
4
3

2.5
12
5

3.5%
3%

0.5%

Paul Foley
FOLEY RETAIL CONSULTING, 
Kurucu
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Bu dönemde herkesin fikir yürüttüğü konulardan biri de harfler-

le Kovid-19’dan çıkış. Benim şahsi kanaatim bizim ülkemiz için 

bu U şeklinde bir çıkış olacak. Hatta alttaki kısa çizginin biraz 

daha uzun olacağını düşünüyorum. İrili ufaklı sanayilerde, gıda, 

gıda dışı perakende ve diğer sektörlerde her şirket kendi çıkış 

harfini kendi bulacak. Ülkenin hangi harfle çıkacağı ne kadar 

önemli ise, tek tek firmaların harfleri de o kadar önemli.

Çünkü her firmanın dünyadaki diğer değerlerin dışında bir de 

kendi iç enflasyonu var. Ancak şu bir gerçek ki çok büyük 

firmalar için bile V harfi tipi çıkış yakın zamanda pek mümkün 

değil. Borç yapısı içinde olan, borçla büyüyen firmaların işi her 

zaman olduğu gibi bugünlerde de zor. Belki onlar için yükselip 

alçalmalı W tipi bir çıkış olabilir. O yüzden yerli firmaların güç 

birleştirmekten, ortakla ve fonla büyümekten korkmaması 

gerekiyor. Bugün de buna ihtiyaç olduğu bir gerçek.

Markalara ve marka olmaya çalışan perakendecilere şu 

dönemde düşen bir başka önemli görev de sahip oldukları 

değerleri korumak, marka olma hedefine daha sıkı sarılmak ve 

marka değerini sonraki jenerasyonlara devredebilmek için 

çalışmak. İleriye dönük planlamaların her zamankinden önemli 

olduğu bu dönemde ayağı yorgana göre uzatmak yetmiyor, 

yorgandan 20 santim içeri uzatmak gerekiyor. Çünkü yorganı 

kimin çekeceği belli olmaz! 

Bu dönemde marka olabilmek ve mevcut markayı korumanın yanı 
sıra markaların bayilerle büyüme sanatı da oldukça önemli. Ben 
buna “Bir koyundan iki post çıkarma sanatı” diyorum. Herhangi bir 
perakendeci veya markada öyle bir brüt kar marjı oluşturabilmeliyiz 
ki o marjla iki ev geçinebilmeli. 

Bugün bayiliklerle büyümüş olan kanallara baktığınız zaman bu 
marjların yetersizliğinden ya bayi taraflarında ya da ana firma 
tarafında sıkıntılar olabiliyor. Bayilik veren ve bayilikle büyüyen 
firmalara bu noktada büyük iş düşüyor. Bayilerine sadece “sermaye-
leriyle işe katılmış olan işletmeler” olarak bakmamalı, onların da 
analitik düşünce yapısı kazanmasına yardımcı olmalı, IK departman-
larına gereken önemi vermeleri konusunda eğitimler vermeli, onların 
her zorlukta yanında olduğunu hissettirmeli. Bunun dışındaki model-
ler uzun vadede başarılı olamaz.

A. Gökhan Er, perakende sektöründe 20 yılı aşkın süre üst düzey 
yöneticilik yaptıktan sonra, 2006’dan bu yana sektöre danışmanlık 
vererek yön gösteriyor. Kurucu olarak Perakende Sektör Kurulu 
Başkanlığını yaptığı MÜSİAD’ın yönetim kurulu asil üyesi. Er, 
Soysal ve Soysal Perakende Okulu ile iş ortağı olarak yaygın 
projeler yürütüyor.

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE 
HER ŞİRKET KENDİ ÇIKIŞ 
HARFİNİ KENDİ BULACAK

AYAĞINIZI YORGANDAN 
20 SANTİM İÇERDE TUTUN. 
KİMİN ÇEKECEĞI BELLİ DEĞİL!

BAYİLİK SİSTEMİ OLANLAR İÇİN 
ANA KURAL: BİR KOYUNDAN İKİ 
POST ÇIKARTMAK

A.Gökhan Er
Perakende Yönetim Danışmanı

ÜLKEDE ÇIKIŞ 
U HARFİ OLACAK. 
AMA ALT ÇİZGİ 

Z N!
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Gece 12’de kapım çalındı. Korkarak “kim o?” 
dedim. Kargo şirketiymiş. Sipariş verdiğim 
paspası getirmişler... Kargom geldi, kargocu arıyor 
ve diyor ki evde yoksunuz balkona atayım mı? Evlerinde 
oturanların ihtiyaçları için fazla mesai yapan, izinsiz çalışan fedakar 
kargocu arkadaşlar alkışı hak ediyor… Kitap sipariş ettim nasıl 
dayanacam 1 hafta. Kargomu bana bağışla. Bir yerlerde unutulmus bir kargom var 
sanki ...  Kargom, Seni beklediğim 
kadar hiç kim- seyi bekleme-
dim.Şey benim kargom vardı 
unuttunuz galiba Nasıl başardıysam 
farkında olmadan bir yerden 
zerdeçal siparişi vermişim, kargo 
mesajı gelince öğrendim verdiği-
mi. o kadar çok alışveriş yapmışım 
ki sürekli kargo takip mesajı geli-
yor, hangi kargo hangi markanın 
bilmiyorum bile dağ dağa kavuştu 
ben kargoma k a v u ş a m a d ı m . 
kargomu bana bağışla Bir yerlerde 
unutulmus bir kargom var sanki... 
Kargom, Seni bekle- diğim kadar hiç 
kimseyi beklemedim Nasıl başardıysam farkında olmadan bir yerden zerdeçal siparişi vermişim, kargo mesajı gelince öğrendim 
verdiğimi. o kadar çok alışveriş yapmışım ki sürekli kargo takip mesajı geliyor, hangi kargo hangi markanın bilmiyorum bile  dağ dağa kavuştu 

ben kargoma kavuşamadım. Kargomu bana bağışla Bir yerlerde unutulmus bir kargom var sanki ...  Kargom, Seni beklediğim kadar hiç kimseyi beklemedim. 

Şey benim kargom vardı unuttunuz galiba Nasıl başardıysam farkında olmadan bir yerden zerdeçal siparişi vermişim, kargo mesajı gelince öğrendim verdiği-

mi. o kadar çok alışveriş yapmışım ki sürekli kargo takip mesajı geliyor, hangi kargo hangi markanın bilmiyorum bile  dağ dağa kavuştu ben kargoma kavuşamadım 

Kargomu bana bağışla Bir yerlerde unutulmus bir kargom var sanki ... Kargom, Seni beklediğim kadar hiç kimseyi beklemedim Şey benim kargom vardı unuttunuz galiba Nasıl 
başardıysam farkında olmadan bir yerden zerdeçal siparişi vermişim, kargo mesajı gelince öğrendim verdiğimi. o kadar çok alışveriş yapmışım ki sürekli kargo takip mesajı geliyor, 
hangi kargo hangi markanın bilmiyorum bile. Kargom, Seni beklediğim kadar hiç kimseyi beklemedim Şey benim kargom vardı unuttunuz galiba Nasıl başardıysam farkında 
olmadan bir yerden zerdeçal siparişi vermişim, kargo mesajı gelince öğrendim verdiğimi. o kadar çok alışveriş yapmışım ki sürekli kargo takip mesajı geliyor, hangi kargo hangi 
markanın bilmiyorum bile dağ dağa kavuştu ben kargoma kavuşamadım . Bu kargolara bir çare bulunması lazım, sürekli kotamız doldu,sistem k ar hiç kimseyi beklemedim Şey benim kargom vardı unuttunuz 
galiba Nasıl başardıysam farkında olmadan bir yerden zerdeçal siparişi vermişim, kargo mesajı gelince öğrendim verdiğimi. o kadar çok alışveriş yapmışım ki sürekli kargo takip mesajı geliyor, hangi kargo hangi markanın bilmiyorum bile 
dağ dağa kavuştu ben kargoma kavuşamadım  beklemedimKargolar iş yoğunluğundan yetiştiremiyor İstanbuldan malzemeleri otobüsle istedik o da 6 saat te zor geldi neler oluyor bu hayatta ?  Şey benim kargom vardı unuttunuz galiba  İnternet alışverişi arttı ama mağdur olan yine vatandaş. Aldık ne geliyor nede gelen iade 

gidiyor. Kargo şirketleri kotalı saatli çalışıyor....vay halimize Nasıl başardıysam farkında olmadan bir yerden zerdeçal siparişi vermişim, kargo mesajı gelince öğrendim verdiğimi.  o kadar çok alışveriş yapmışım ki sürekli kargo takip mesajı geliyor, hangi kargo hangi markanın bilmiyorum bile  dag daga kavustu ben kargoma kavuşamadı kargoların sonu!!!  

Seni beklediğim kadar hiç kimseyi beklemedimKargolar iş yoğunluğundan yetiştiremiyor İstanbuldan malzemeleri otobüsle istedik o da 6 saat te zor geldi neler oluyor bu hayatta ?  Şey benim kargom vardı unuttunuz galiba  İnternet alışverişi arttı ama mağdur olan yine vatandaş. Aldık ne geliyor nede gelen iade gidiyor. Kargo şirketleri kotalı saatli 

çalışıyor....vay halimize Nasıl başardıysam farkında olmadan bir yerden zerdeçal siparişi vermişim, kargo mesajı gelince öğrendim verdiğimi.  o kadar çok alışveriş yapmışım ki sürekli kargo takip mesajı geliyor, hangi kargo hangi markanın bilmiyorum bile  dag daga kavustu ben kargoma kavuşamadı İnternet alışverişi arttı ama mağdur olan yine vatandaş. 

Aldık ne geliyor nede gelen iade gidiyor. Kargo şirketleri kotalı saatli çalışıyor....vay halimize Nasıl başardıysam farkında olmadan bir yerden zerdeçal siparişi vermişim, kargo mesajı gelince öğrendim verdiğimi.  o kadar çok alışveriş yapmışım ki sürekli kargo takip mesajı geliyor, hangi kargo hangi markanın bilmiyorum bile  dag daga kavustu ben kargoma 

kavuşamadı kargoların sonu!!!  Seni beklediğim kadar hiç kimseyi beklemedimKargolar iş yoğunluğundan yetiştiremiyor İstanbuldan malzemeleri otobüsle istedik o da 6 saat te zor geldi neler oluyor bu hayatta ?  Şey benim kargom vardı unuttunuz galiba   

Kargo sektöründe neye yatırım yapılırsa yapılsın, bunun yazılımla 
birlikte yapılması gerektiği artık çok açık. Kişiselleştirilmiş kargo 
dağıtımı, rotaların oluşturulması, hangi saatte trafiğe yakalan-
madan dağıtım yapabiliriz gibi konuların işi başında çözülmesi 
gerekiyor. Çünkü artık kargo firmaları da aslında birer teknoloji 
firmasına dönüşüyor. Siparişi aldığınız andan itibaren saat kaçta 
yola çıkmanız gerektiğini söyleyen yazılımlar üretmek ve kullan-
mak gerek. Bununla beraber, mikro depolarla mahallelerde 
motosikletle dağıtım yapan firmaların artması da yeni modellerin 
ve uygulamaların mümkün olduğunu gösteriyor.  

Tüm bunların üstüne hastalanan, karantinaya alınan çalışma 
arkadaşlarımız oldu. Kadroyu da bir anda büyütme şansı 
olmayınca zorluklar yaşandı. Bu bize aslında “Black Friday’deki 
bir iki günlük için bu işe yatırım yapılır mı?” sorusunun da 
cevabını verdi. Birçok firma da yatırımlarını böylece hızlandırmış 
oldu.”

Firmaların pandemi döneminde yaşadığı kulağa önce komik 
gelen ama aslında üzücü olan durumlar da yaşandı. Örneğin, 
kargocular kapıya gittiğinde, çoğu insan virüs korkusundan 
kapıyı açmak istemedi. Eski dönemlerde postacıyı sokağın başın-
da görünce “Bize bir şey var mı?” diyerek heveslenen kişilerin 

yerini, gergin insanlar aldı. “Yeni oyuncuların 
piyasaya girmesi çok güzel ama biz 
her zamanki gibi abartırız, iki yıl 
içinde 50’ye yakın kargo şirketi çıkar 
diye düşünüyorum. Bunlardan da ancak iki üç 
tanesi ayakta kalır. Buradaki sorunlardan biri kargo işinin çok 
kolay olduğu yanılgısı. Halbuki teknolojiyi kullanmazsanız, bu işle 
başa çıkamazsınız...Paket geldi, aldım götürdüm işi değil artık bu”

Bu noktada özellikle altyapı yatırımının önemi ortaya çıkıyor. 
Çevikoğlu altyapı yatırımı ile ilgili de şunları söyledi: “Kargoların 

boşa dolaşmamasını sağlamak gerekiyor. Bazen öyle 
gariplikler oluyor ki 2 sokak yana 
gitmesi gereken kutu 100 km yol 
yapıyor öyle geliyor.  Kullanılan barkod sistem-
leri, kargo ayrıştırma ve dağıtım yöntemlerinin teknolojiden 
yararlanılarak çok iyi belirlenmesi gerekiyor. Önümüzdeki yılların 
olmazsa olmazların biri de müşteri adresini girerken arka planda 
adres doğrulamayı yapmak! Böylece rota oluşturmak ve kargo 
dağıtımı yapmak çok daha rahat olacak.”

Görüşlerini aldığımız ePttAVM.com 
CEO’su Hakan Çevikoğlu: “Yeni 
formüller gelişmeye başladı, kendi 
arabanızla veya bizim araçlardan 
birini alıyorsunuz ve bizim için 
çalışıyorsunuz. Crowdsourcing 
sistemi aslında. Bu sistemle ayrıca mahalledeki 
esnafın da kullanabileceği veya mahalledeki bazı alanların birer 
“Click and Collect” noktalarına dönüşmesini sağlayan sistemler 
gelişiyor. Buna biz “Şehir lojistiği” diyoruz. Bu noktada PTT 
tarafından hizmete sunulan ve sayıları 300’ü bulan kargomatlar 
önemli bir başlangıç noktası oluşturmakta. Biz bu hizmetlerin en 
ince detayına kadar şu günlerde çalışıyoruz.”

Bu dönem kargo firmalarını zorlayan ve aksaklık yaşamalarına 
sebep olan en büyük konu hazırlıksız yakalanmanın yarattığı 
talep oldu. Bu talebin süpermarket ürünlerine ve dezenfektanlara 
yönelik oluşu, ücret olarak siparişleri büyütmese de adetsel 
olarak kargo sayılarını büyüttü. Çevikoğlu bu konuda da şu 

yorumu yaptı:  “Biz iştiraki olduğumuz PTT 
Kargo’yu kullanıyoruz. PTT normal 
kargo işlerinin yanı sıra devlet 
yardımlarının ulaştırılması, maske 
dağıtımı ve emekli maaşları gibi 
normal iş yükünün çok üzerinde bir 
durumla karşılaşıldı.  
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D’S Damat İspanya mağazalarının aldığı COVID-19 önlemleri 
La Casa de Papel’in başarılı oyuncusu Mario de la Rosa ile tanıtıldı. Orka 
Holding bünyesinde bulunan D’S Damat markasının Madrid’in en ünlü 
caddesi Serrano’da bulunan Avrupa Flagship mağazasını gezen ve 
alınan COVID-19 önlemlerini deneyimleyerek tanıtan Mario de la Rosa 
videoda D’S Damat kombinleri denemeyi de ihmal etmiyor. Video aynı 
zamanda mağazadaki çeşitli bilgi panelleri ve göstergelerini, takip 
edilecek talimatları ve Orka Holding’in bulunduğu tüm ülkelerde 
uyguladığı dezenfeksiyon, temizlik ve önleme süreçlerini de Mario de la 
Rosa eşliğinde anlatıyor.

DELA CASA      PAPEL ’in SUAREZ’i 
D’S DAMAT İSPANYA Covid19 
önlemleri tanıtımında.
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İlk günlerinden itibaren tarihteki müstesna yerini garantileyen 2020 yılı herhalde en çok 
yaşattığı kayıplarla anılacak. Yılın yarısına varmadan, yaklaşık dokuz milyon insan 
Covid-19’a yakalandı ve yaklaşık yarım milyon kişi bu hastalıktan hayatını kaybetti. Tüm 
dünyayı durma noktasına getiren bu salgının yarattığı ve yaratacağı doğrudan ve dolaylı 
ekonomik sonuçları da dikkate alırsak Covid-19’u bir “felaket” olarak nitelemek herhalde 
yanlış olmaz.

Bu tanım ortadayken, Covid-19’un hayatımıza etkileri ve bizi bundan sonra nelerin 
beklediğine dair sağlıklı bir analiz için, insanların büyük kayıplar karşısındaki 
davranışlarına dair öğretiler uygun bir çerçeve sağlayabilir. 

Deneme: Koronanın Mirası
Ahmet Yanıkoğlu

İngiliz psikologlar Bowlby ve Parkes’a  göre, büyük kayıpların ardından yaşanan 
sürecin dört aşaması var: Şok ve Uyuşma; Özlem ve Arama; Umutsuzluk ve Düzensiz-
lik; Yeniden Düzenlenme ve Telafi. Perakendeyi insan davranışına göre şekillenen bir 
ekonomik faaliyet olarak ele alırsak, bu çerçeveyi sektörün gidişatını öngörmek için de 
kullanabiliriz.

Yaşadığımız kaybın büyüklüğünü idrak etmekte ve kabullenmekte zorlandığımız ilk 
dönemin sonunu getiren, 1 Haziran itibarıyla geçtiğimiz “normalleşme” dönemi oldu. 
Mağazaların yeniden açılmasıyla birlikte, elimizde satışlarda yaşanan kaybın somut 
göstergeleri var artık. Toplam satışların etkilenmediği ve hatta arttığı segmentlerde bile, 
satılan ürün karmasında önemli değişiklikler ve bunun ürettiği hiç alışık olmadığımız yeni 
bir durum gözleniyor.

İçinde bulunduğumuz ikinci dönemi eskiye duyduğumuz özlem ve alışık olduğumuz 
düzeni tekrar sağlama arayışları şekillendirecek diye tahmin ediyorum. Özellikle son 20 
yıldır belli bir büyüme ve gelişme paradigmasına göre kurgulanmış firma yapılarımızı 
ve iş pratiğimizi geri kazanmak isteyeceğiz.

Sonraki aşamada, son yılların ekonomik ve konjonktürel zorluklarıyla satış hacmini ve 
karlılığını büyütmekte zaten zorlanmakta olan mağaza zincirleri, değişen tüketici 
davranışları ve talep azalmasının etkilerini ciddi bir şekilde hissetmeye başlayacak. 
Bu durumun perakende sektörünü bir umutsuzluk ve mevcut yapıların çözülmesine yol 
açan bir düzensizlik aşamasına taşıması ihtimali bir hayli yüksek.

İşte kanımca bu devrede, perakendenin en önemli özelliği olan, her türlü koşula uyum 
sağlayabilme, en çorak iklimde bile kendine yeşerecek alan bulabilme karakteri devreye 
girecek. Genelde tüm krizlerden çıkışta olduğu gibi, bu sefer de perakende sektörü 
kendini yeniden düzenlemeyi hızla başaracak ve eskisinden değişik bir platformda 
ve kalıcı bazı değişiklikleri içselleştirmiş olarak, kayıplarını telafi ederek, geleceğe 
güvenle bakan bir konuma gelmiş olacak.

Bir on yıl sonrasından bugüne baktığımızda, 2020’lerin başlarında yeni bir paradigma-
ya geçişin altyapısını kurmakta olan perakende sektörü için Covid -19 salgınının yarattığı 
travma, bu büyük dönüşümde yaptığı katalizör etkisiyle firma hikayeleri içindeki yerini 
almış olacak.

telling stories from the same facts.”

“Umut ve çaresizlik arasındaki fark, 
aynı gerçeklerden oluşan hikayeleri 
farklı şekilde anlatmalarıdır. ”

Alain de Botton
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Giderek artan sorumluluklarımızla Nata Holding olarak 
sektörde önemli rol almaya devam ediyoruz. Gerek ülkemizin 
ekonomisine olan güvenimiz gerekse perakende sektörüne 
olan inancımızla Pandemi sürecinde ailemize Vega Subayevleri 
projemizi kattık. Hem hizmet hem de istihdam anlamında 
Ankara’ya büyük katkı sağlamasını planlayarak hazırladığımız 
Vega Subayevleri Alışveriş Merkezimiz ile birlikte Nata ailesine 
2 alışveriş merkezi daha katarak Türkiye’nin farklı şehirlerinde 
6 alışveriş merkezi rakamına ulaşmış bulunuyoruz. Eylül 
2020’de Vega İstanbul, Ekim 2020’de ise Ankara’da Point 312 
Ofis + AVM projemizi hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Şu anda ziyaretçi rakamları düşüş göstermiş olsa da alışverişe 
ciddi bir talebin olduğunu gözlemliyoruz. 1 Haziran itibariyle 
ziyaretçi sayılarımız geçmiş yıllara oranla %30-35 iken 15 
Haziran itibariyle %55’lere kadar yükseldi. Ciro oranları ise 
sektöre göre farklılıklar gösterebiliyor.  

İhtiyaçlar inovasyonu beraberinde getirir; biz de hiç şüphesiz 
yeni yaşama ve çalışma sistemlerine adapte olmaya başladık.  
Tüm sektörlerin zamanla bu yeni normal sürece ve sürecin 
getirdiği değişime adapte olacağını, yeni iş modelleri 
geliştirerek büyüme sağlayacaklarına inanıyorum.  

Biliyorsunuz alışveriş merkezleri perakende sektörünün de 
talepleriyle birlikte 20 Mart’tan itibaren faaliyetlerine, eczane 
ve market hariç ara vermek durumunda kalmıştı. Biz bu 
tarihten 1 Haziran tarihine kadar kiracılarımıza kira faturası 
yansıtmadık. 

Haziran ve temmuz aylarında da kiranın %50’si oranında indi-
rim yaparak perakendeciye ve ekonomiye destek olmaya 
devam edeceğiz. İşletme giderleri kapsamında da gerekli 
tasarrufları yaparak mümkün olan minimum rakamları 
kiracılarımıza yansıtacağız. 

Ciro rakamlarında geçmiş yıllara göre %35’lere gerileyen de 
var %110 oranlarına yükselen de.  Ziyaretçi ve ciro rakamlarını 
oranladığımızda kişi başına düşen harcamada ciddi artışlar 
gözlemliyoruz. Bu da alışveriş merkezlerine gerçekten 
ihtiyacını karşılamaya gelen bir ziyaretçi kitlesinin oluştuğunu 
gösteriyor.

BU ZORLU DÖNEMDE
3 YENİ AVM PROJESİ

Bu dönemde Vega Subayevleri 
açıldı! Eylül 2020’de Vega 
İstanbul, Ekim 2020’de ise 
Ankara’da Point 312 Ofis+AVM 
projesi açılıyor! Haziran ve temmuz aylarında da 

kiranın %50’si oranında indirim 
yaparak perakendeciye ve 
ekonomiye destek olmaya 
devam edeceğiz.

2020’de ekonomimizin ve 
perakende sektörünün hızlanarak 
büyüyeceğini düşünüyorum.

1 Haziran itibariyle ziyaretçi 
sayılarımız geçmiş yıllara oranla 
%30-35 iken, 15 Haziran
itibariyle %55’lere yükseldi! 
Alışveriş merkezlerine 
gerçekten ihtiyacını karşılamaya 
gelen bir ziyaretçi kitlesi var.

Yusuf Tanık
NATA Holding, 
Yönetim Kurulu Üyesi
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BLACK FRIDAY 
yeni dönemde 

artık yeterli
değil. Sektör, 
kasım sonuna

kadar yeni
indirim 

kampanyaları 
yaratmalı

Koray Karataş 
AKAKÇE,
Genel Müdür

Akakçe olarak tüketicilere en ucuzu 

bulmayı sağlayan, ürün fiyatlarının 

değişik satıcılarla karşılaştırmasını 

sağlayan bir firmayız. Sadece fi-

yat değil, taksit sayısı, teslim süresi 

gibi detayların da karşılaştırmasını 

sağlıyoruz. Aslında modern zaman-

ın bilgi gücünü kullanıcılara 

sunuyoruz. Salgın başladığında da 

acil ne yapabiliriz sorusunun cevabı-

nı aramaya başladık. Çünkü bizde 

trafik, veri ve perakende bilgisi 

mevcut. Uygulamalarımızdan biri 

kısa sürede hayata geçirdiğimiz 

“Mahallenizdeki esnaftan telefon-

la sipariş” oldu. Burada temel he-

defimiz ihtiyacın karşılanmasıydı. 

Güzel sonuçları da oldu.

İlk dönemde en çok aranan ürün 

kolonya ve dezenfektan oldu. Yani 

aslında acil hijyen ihtiyacına yöne-

lik ürünler. Kolonya aramasında 145 

katlık bir artış var. Tabii sektör hazır 

olmadığı için arama artsa da talep 

kolay karşılanamadı. Hızlı tüketim 

gıdaları ve vitaminler de çok fazla 

arandı. Durum biraz olgunlaşınca ve 

evde daha uzun süre oturacağımız 

belli olunca hazır gıdanın yerini evde 

gıda üretimi araçları aramaları aldı. 

En çok aranan ürünlerden biri davul 

fırındı örneğin. Onun dışında web-

cam, modem, mouse çok sık arandı. 

İlginç bir şekilde buharlı ütü çok 

arandı. Sanırım dezenfektan amaçlı 

kullanıldı. Maske tabii çok arandı. Sa-

dece bizim platformda maskeyi 600 

bin kişi aramış tekil olarak…

Bu sürecin sonunda online alışveriş 

elbette pay olarak artacaktır. Çünkü 

bizde sosyal medya kullanımına oran-

la online alışveriş düşüktü. Ama 

“online yükseldi, fiziksel bitti” diye 

bir şeye ben inanmıyorum. Bundan 

sonrası için de “akıllı chat ile alışveriş

gelecek, online bitecek” diyemeyiz.

 Her şey aşama halinde olur ve 

sistemin içinde kendine yer bulur. 

Fiziksel kanallar deneyim yaşatmak 

için var olacaklar, online ise daha 

hızlı temin için. Ben şöyle diyorum, 

e-ticaret yok, ticaret var, hepsi de 

birbirinin parçası.

Herkesin merak ettiği konulardan 

biri de Black Friday ve özel indirim 

günleri…Bence onlar yine olacak 

ama normal zamanlarından daha 

önce gerçekleşecekler. Hatta belki 

yeni kampanyalar yaratmamız gereki-

yor. Çünkü tüketiciyi uyandırmak 

ve bizlerin de hacimleri yerine koy-

mamız çok önemli.

 ÇOK GEÇ!
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SOSYAL MEDYADA
BİR BAŞKAN

Bu dönemde ne oluyor sorusuna cevap ararken tabii 
ki dönemin en etkili iletişim araçlarından sosyal 

medyaya da baktık. Bu sayımızda, dönemin en aktif 
ve en çalışkan isimlerinden TÜRES Başkanı Ramazan 
Bingöl’ün izniyle, paylaştığı tweetlere yer veriyoruz. 

İş, ilkeler, mizah bir arada!

SOSYAL MEDYADA
BİR BAŞKAN

Bu dönemde ne oluyor sorusuna cevap ararken tabii 
ki dönemin en etkili iletişim araçlarından sosyal 

medyaya da baktık. Bu sayımızda, dönemin en aktif 
ve en çalışkan isimlerinden TÜRES Başkanı Ramazan 
Bingöl’ün izniyle, paylaştığı tweetlere yer veriyoruz. 

İş, ilkeler, mizah bir arada!
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MAĞAZALAR 
ECZANE GİBİ 
GÖRÜNÜRSE 
MÜŞTERİ GELMEZ!

YENİDEN 
AÇILMIYORUZ, 
SIFIRDAN 
BAŞLIYORUZ!

Online alışverişin artmasının alışveriş alışkanlıklarımızı 
değiştirdiği fikrinin  bazı uzmanlara göre somut bir 
temeli yok. Özellikle gıda alışverişinin online yapıl-
masının genellikle uzun saatler siparişin gelmesini 
beklemekle sonlanan bir deneyim olduğu ortaya çıkmış 
oldu. Ancak fiziksel mağazalara dönerken markaların 
üzerine büyük görevler düşüyor. Birçok büyük peraken-
decinin bu dönemde hijyen ürünleri üretmesi müşterilerin 
gözünde artı puan kazandırsa da güven ortamı oluşması 
için hijyenin dışında ekstra bir çaba gerekiyor. Perakende 
konusunda uzman Bob Phibbs’in bu konudaki sözleri  
şöyle: “Mağazalar kapılarını açtıklarında müşteriler kendil-
erini bir eczaneye veya medikal kuruluşa giriyor gibi 
hissederse mağazaları bırakıp online alışverişi tercih ede-
bilirler. O yüzden perakendeciler kendi değerlerini ve 
avantajlarını iyi tanıyarak, mağazada marka deneyimi 
yaşatmaya önem vermeliler.” Birçok uzman da bu görüşü 
paylaşarak, müşterisiyle ilişki kuramayan ve onlara güven 
veremeyen markaların, onları fiziksel mağazaya gelmeye 
ikna edemeyeceğini söylüyor. Güven oluşturmak da 
sadece “Alın size yüzde 30 indirim kuponu, hadi 
mağazamıza gelin” diyerek çözülecek bir konu değil. 

Markaların hem güven sağlayıp hem marka deneyimi 
yaşatmayı başarmak için çalışanlara eğitim vermekten 
çok daha fazlasına ihtiyaçları var. Örneğin deneme 
kabinlerinin her müşteriden sonra temizlenmesi gibi 
şeyler önemli olsa da ondan önce güçlü müşteri ilişkisi 
kurmayı öğrenmeleri gerekiyor. Phibbs’e göre aslında bu 
dönemi “yeniden açılış” değil ama “sıfırdan başlayış” 
olarak görmek ve bunu bir fırsata çevirmek gerekiyor. 

Bir müşterinin şu dönemde bir markanın mağazasını 
ziyaret etmesi aslında çok büyük bir adım. Çünkü açıkça 
“Ben senin markanla ilgileniyorum” diyor. Eğer müşteri 
mağazaya adım attığında elemanlar onlardan uzak durur-
sa, müşteri tekrar gelmeyecektir. Phibbs sözlerini şöyle 
sürdürüyor: “Perakendeciler bir “Umut” işinde olduk-
larının farkında olmalılar. Eğer perakendeci çalışanına 
umut vermezse, onlar da müşterilere veremezler. 
Perakendenin hikayesi her zaman mağazadan içeri 
girdiğimizde mutlu olmamız üzerine kuruludur. Bunu 
yapabilirsek 2020’nin geri kalanını çok daha iyi geçirebili-
riz.” Uzman Bob Phibbs’in NRF’e verdiği röportajdan 
alınmıştır.

Bob Phibbs

‘‘ALIŞVERİŞ ALIŞKANLIKLARI 
   DEĞİŞİYOR İDDİASININ 
   SOMUT TEMELİ YOK’’

FARKLI GORUS
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Bu dönemde hastanelerin kullandığı altyapılara saldırılar 
yapıldığını gördük. Kurumların yanı sıra kişiler de benzer 
saldırılara uğradı. Pandemi Döneminde “Komşunuz Covid-19’a 
yakalandı, detayları öğrenmek için tıklayın” şeklinde sahte SMS ve 
Whatsapp mesajlarına tanık olduk.

Bu suç gruplarının hedefinde şu anda hastaneler ve medikal 
kurumlar var. Özellikle hastanelerin kullandığı altyapılara saldırılar 
yapıldığını gördük. Kurumların yanı sıra kişiler de benzer 
saldırılara uğradı.  Örneğin “Komşunuz Covid-19’a yakalandı, 
detayları öğrenmek için tıklayın” şeklinde sahte SMS ve 
Whatsapp mesajlarına tanık olduk. Herkesin tedirgin olduğu 
böyle dönemlerde maalesef böyle olaylar yaşanmaya devam 
edecektir. Bu dönemde sıkça yaşanan siber suçlardan biri de 
sahte e-ticaret siteleri. Tüketiciler genellikle alışveriş yapacakları 
e-ticaret sitesine girdikten sonra diğer aşamalara çok dikkat etmi-
yorlar. Oysa, özellikle kredi kartı bilgileri ve şifre girilen son sayfa-
da tarayıcıda web sitesi adresinin doğruluğunu teyit etmek en 
önemli aşama. Kişisel gizlilik ve bilgi paylaşımının oldukça hassas 
olduğu bu dönemde ben de Twitter hesabımda bir anket yaptım. 
Takipçilerime “Virüsle savaşmak için konumunuzu sağlık kuru-
luşlarına gönderen bir uygulamayı telefonunuza yükler misiniz?” 
diye sordum. Yüzde 65’i “Hayır” dedi. Aslında bu sonuç 

beni şaşırttı. Çünkü mobil teknolojinin pandemiyle olan 
mücadelede oldukça faydalı olacağını düşünüyorum ve konum 
paylaşımında bir sakınca görmüyorum. Burada önemli olan 
kişilerin konumları değil telefonların birbirine yakınlığı. Google ve 
Apple’ın birlikte hazırladığı izleme platformu kişisel gizliliği ihlal 
etmeden Bluetooth ile sadece telefonların yakınlığını ölçerek 
virüse yakalanan kişilerin daha önce bulunduğu yerleri belirliyor. 
Bu da bence oldukça faydalı. Kişisel güvenlikle ilgili önemli konu-
lardan biri de herkesin evde çalışmasıyla ortaya çıkan “iş bilgisa-
yarlarının evde kullanımı” oldu. İş yerlerindeki özel güvenlik 
duvarlarının ve wifi ağlarının evde olmaması, kurumların gizli 
bilgileri için bir tehdit oluşturabiliyor. O yüzden çalışanların mutla-
ka şifreli bir internet ağı kullanması ve şifrelerini başka kişilerle 
paylaşmamaları gerekiyor. 

Sıkça yaşanan siber suçlardan biri de sahte e-ticaret siteleri. 
Tüketiciler genellikle alışveriş yapacakları e-ticaret sitesine girdik-
ten sonra diğer aşamalara dikkat etmiyorlar. Oysa, kredi kartı 
bilgilerinin girildiği son sayfada web sitesi adresinin doğruluğunu 
teyit etmek çok önemli.

Siber güvenlik sektörü her zamankinden yoğun günler geçiriyor. 
Müşterilerimizin bizim hizmetlerimize çok daha fazla ihtiyacı var. 
Çünkü böyle kriz dönemlerinde siber saldırılar ve sahte hesaplarla 
dolandırıcılık gibi suçlar artış gösteriyor. 

Mikko Hypponen
F-SECURE
Araştırma Direktörü
Eski Hacker

BİLGİSAYAR 
BAŞINDA 
AVLANMAYIN!
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Müşterimiz
bunu da istedi:

‘‘Siz 20-30 
arkadaşı

ayrı bir eve 
yerleştirin, 
izole edin. 
3 ay orada
kalsınlar. 

İhtiyacımız
oldukça bize 

yollayın’’ 

Kurtuluş Dönmezer
SECURITAS,
Ülke Başkan Yardımcısı 

GÜVENLİKTE NELER OLUYOR?
Bu salgında en büyük risk grupları 
açıklandığında birçok meslek grubu-
nun ismi geçiyordu. Nedense güven-
lik görevlileri bu listelerde hiç yer 
alamadı. Oysa güvenlik görevlileri de 
sağlıkçılardan sonra büyük risk altında-
ki gruptu. Bizler evden çalışma fırsatı 
yakaladık ama onlar hep işinin başın-
daydı. İşleri de çok zordu çünkü muha -
tap olunan ilk yüz oldukları için riske en 
açık pozisyondaydılar.  Securitas ola -
rak 20.000’e yakın güvenlik görevlisi 
çalışanımız var. Bu dönemde bunların 
sadece 25’inde virüs tespit edildi. Hepsi 
de evde karantinaya alındı, hastanede 
yatan olmadı. Yaş itibariyle belki biraz 
avantajlaydılar ama müşterilerimizin ve 
bizim aldığımız koruyucu önlemlerin 
de oldukça büyük faydası oldu. Salgın 
sektörel bazda farklı etkiler yaptı. Biz 
de tüm sektörlere hizmet verdiğimiz 
için elbette etkilendik. Yaklaşık 5000 
görevlimizi iş akitlerini feshetmeden 
ve onları mağdur etmeden izne ayırdık. 
Biz 71 tane alışveriş merkezine hiz-
met sunuyoruz ve bu izne ayırdığımız 
arkadaşların neredeyse hepsi de bu 
AVM’lerde görev yapıyordu. Türkiye’de 
300 bine yakın güvenlik görevlisi var 
ve yaklaşık 75 bin tanesini işlerini geçici 
olsa da kaybetti. Genele baktığımızda 
güvenlik sektöründe yüzde 25 küçülme 
olduğunu söyleyebiliriz. Herkes bir be-
lirsizlik içindeydi. Maalesef bu salgın 
döneminde çoğumuz günü kurtarma-

ya çalıştık. Güvenlikçi arkadaşlarımız 
da çok yeni bir durum olduğu için ne 
yapacaklarını bilemediler. Örneğin 
alışveriş merkezlerine girişlerde ateş 
ölçümü yapılması ve ateşi olanın içeri 
alınmaması ilk başlarda onları çok zor-
ladı. Çünkü hukuki açıdan bakıldığında 
güvenlik görevlisi güvenlik dışında hiz-

met veremez. Neyse ki genelgelerle bu 
sorunun üstesinden geldik. Kimliğini 
uzaktan göstermek isteyenler ya da hiç 
göstermek istemeyenlerle karşılaştık. 
Müşterilerimizin çoğu anlayışlıydı, ba-

zıları ise ilginç isteklerde bulundu. 
Örneğin, hizmet verdiğimiz 30-40 kişi-
lik sitede henüz hastalığa yakalanıp 
yakalanmadığı belli olmayan bir güven-
lik görevlisi arkadaşımız vardı. Site sa -
kinleri hemen tepki gösterdiler, “Bizi riske 
atıyorsunuz, sizi şikayet ederiz” dediler. 
Ama sonrasında ortaya çıktı ki site sakin-
lerinden biri pozitif çıkmış. Tabii hiz-
met sektöründe olduğumuz için “Belki 
siz bizim çalışanımızı tehlikeye atıyor-
sunuz” deme lüksümüz olmuyor. Başka 
bir müşterimizin de farklı bir talebi oldu. 
Bize dedi ki “Siz 20-30 arkadaş bulun, 
onları bir yerde 3 ay boyunca yatırın, 
ihtiyaç olunca biz oradan seçip alalım.” 
Ben bunu şuna benzettim “Alın dipfrize 
koyun, gerekince çözdürüp kullanalım.” 
Şimdi anlatınca kulağa komik geliyor 
ama duyduğumuzda yüzümüz kızardı. 
Pandemi döneminde merak edilen 
konulardan biri de hırsızların durumu 
oldu. Hep derler ya krizi fırsata çevir-
mek... Herhalde bu krizi fırsata çevire-
ceklerin en başında hırsızlar gelmiştir… 
Herkes evde olduğu için hırsızlıklar azal-
mıştır ancak iş yeri hırsızlıkları maalesef 
artmıştır diye tahmin ediyorum. Hatta 
Kapalıçarşı’da böyle bir teşebbüs oldu 
ama güvenlik görevlileri sayesinde ön-
lendi diye biliyorum. Suat Soysal’ın 
Soysal Youtube Kanalı’nda Securitas 
Ülke Başkan Yardımcısı Kurtuluş 
Dönmezer ile yaptığı söyleşiden 
alınmıştır.
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MÜŞTERİ HIZ
İSTİYOR. 
ÇÖZÜM: 
ONLINE’DA 
24 SAATTE 
TESLİMAT

MÜŞTERİ 
KOLAYLIK 
İSTİYOR. 
ÇÖZÜM: 
EKSPRES 
MAĞAZA

Güneş ışığından ilham alarak 
geliştirdiğimiz Gün Işığı Teknolojisi 
buzdolabı içindeki havayı temizliyor ve 
gıdaların temas ettiği hava kalitesini 
artırıyor. Bu sayede her türlü gıda daha 
uzun süre daha taze ve doğal bir şekil-
de korunuyor. Bu teknoloji bulaşık 
makinesinde ise yaydığı doğal ışık ile 
bulaşıklarda ekstra hijyen sağlıyor. Gün 
Işığı, Hızlı Gün Işığı, Susuz Gün Işığı ve 
Bebek Kıyafeti adında dört farklı 
programa sahip çamaşır makinesi ise 
güvenilir bir hijyen sağlıyor. Vestel Gün 
Işığı Inverter Klimalar, sahip olduğu ışın 
teknolojisi ile hijyen sağlıyor, çok kade-
meli filtreleme sistemiyle tertemiz bir 
ortam havası sunuyor. Gün ışığı 
teknolojisi hem iç ortamın hava 
kalitesini arttırıyor hem de iç ünite 
eşanjör yüzeyinin temiz kalmasını 
sağlıyor.

Sektörde bir ilk olma özelliği taşıyan ve 
rakiplerden farklılaşmamızı sağlayan 
“Online siparişlerde Türkiye’nin her 
yerine 24 saatte teslimat” projesini 
güçlü-yaygın bayi ve servis ağımızla 
hayata geçirdik. Bu dönemde özellikle 
hizmet odaklı yaklaşımımız ile 
online’daki satışlarımız ciddi oranda 
artış trendine girdi. 24 saatte teslim 
projesi ile Beyaz eşya, tv gibi büyük 
hacimli ürünlerde acil tüketici 
ihtiyaçlarını karşılıyor ve müşteri mem-
nuniyetini en üst seviyeye taşıyoruz. 
Yeni normale geçmeye çalıştığımız bu 
günlerde tüketicilerin projenin perfor-
mansı sonrasında uygulamamızdan 
yaşadığı memnuniyeti görüyor ve  pro-
jeye yoğun ilgi göstermesi sebebiyle 
tüketiciyi evden sınırlı olarak çıktığı bu 
dönemde iyi anladığımızı görmüş 
oluyoruz.

Dijital teşhir uygulamasının hayata 
geçirileceği küçük metrekareli mağaza 
konsepti ‘Vestel Ekspres’lerin ilkini 
Kadıköy Sahrayıcedit’te açtık. Hızla 
Türkiye’nin dört bir yanındaki işlek cad-
delere yayılması planlanan Vestel 
Ekspres konsepti, müşteriye istediği 
ürünü anında bulma, hızlı karşılaştırma 
imkânı ve aynı gün teslimat seçeneğiyle 
zamandan tasarruf etmeyi vadediyor. 
Vestel Ekspres konsepti bir diğer 
deyişle online satın alma deneyimini 
fiziksel perakendeyle buluşturuyor. 
Vestel olarak Ekspres mağazalarımızda 
yeni nesil perakendeciliğe özel dijital 
uygulamalar geliştirip tüketici ile 
buluşturmayı planlıyoruz. Dijital ekran-
lar üzerinden alışveriş deneyimi ve hızlı 
teslimat gibi uygulamalar sunarak 
online alışveriş kolaylığını mağazalara 
taşıyoruz.  

Duygu Badem Uylukçuoğlu
VESTEL, 
CMO - Pazarlamadan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı

MÜŞTERİ SAĞLIK 
İSTİYOR. 
ÇÖZÜM: 
ÜRÜNLERE 
GÜNIŞIĞI 
TAKVİYESİ 
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Nevzat Aydın
YEMEKSEPETİ
CEO

Yemeksepeti olarak, online yemek siparişi sisteminin 
devamlılığının, içinde bulunduğumuz bu dönemde resto-
ranların finansal olarak ayakta kalmaları için de hayati önem 
taşıdığının farkındalığıyla hareket ediyoruz. Yemeksepeti 
olarak, üye restoranlarımıza destek olabilmek için neler 
yapabiliriz diye düşündük ve oldukça hızlı bir şekilde 
harekete geçerek elimizden gelen en yüksek faydayı sağla-
mayı hedefledik. Bu kapsamda üye restoranlarımızın zor- 
lanmaması için öncelikle ve ivedi bir şekilde Mart fatu-
ralarını erteledik. Aylık ödeme frekansımızı daha sıklaştırdık 
ve üye restoranlarımıza 2 haftada bir ödeme yapacak şekle 
getirmeye çalıştık. Bunların yanı sıra içinde bulunduğumuz 
dönemde hiçbir restorandan listeleme ücreti almıyoruz. İş 
ortağı restoranlarımızın olası sorunlarını, en hızlı şekilde 
çözebilmek için hem menü hem de teknik destek ekipleri- 
mizle özverili çalışmalarımıza devam ediyoruz ve pandemi 
sürecinde masa müşterileri azalan restoranlardan paket 
servis yapmayanları hızlıca paket servis sistemimize ekle- 
yerek destek olduk. Bununla birlikte iş ortaklarımızla birlikte 
bu zor dönemde verdiğimiz mücadeleyi temsilen ismimizi 
Emeksepeti olarak değiştirdik ve içinde bulunduğumuz 
süreçte hem restoranlarımıza manevi destek vermek hem 
de restoranların yaşadığı zorluklara dikkat çekerek kamu-  
oyunun da destek vermesini sağlamak üzere Emeksepeti 
reklamımızı hazırladık ve yayınladık. 

Koronavirüs Bilim Kurulu’nun restoranlar için belirlediği 
genel enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için uygulanması 
önerilen korunma ve kontrol ilkelerini tüm restoranlarımızla 
paylaşılıp hatırlatıyoruz ve bu süreçte kullanıcılarımızın da 
sağlığını düşünerek “Temassız Teslimat” uygulamasını 
hayata geçirdik. Ayrıca restoran iş ortaklarımız ile birlikte 
on binlerce indirimli menü sunarak hem restoranlarımızın 
hem de kullanıcılarımızın faydalanmasını sağladık. 

Ticaret Bakanlığı’nın başlattığı “E-ticaret olarak KOBİ’lerin 
Yanındayız” kampanyasına katılarak Yemeksepeti olarak 
TOBB iş birliği ile hayat geçirdiğimiz “Kazandıran Restoran 
Destek Çeki” projesi ile iş ortağı restoranlarımıza destek 
vermeye devam ettik. “Kazandıran Restoran Destek Çeki” 
projesi ile içinde bulunduğumuz zor süreçte, 
kullanıcılarımızın da katılımıyla restoranlarımıza destek 
olmayı, restoranların bu süreci en az hasarla atlatabilmesi 
için kullanıcılarına mahallelerindeki sevdikleri restoranlara 
destek verebilmelerini sağlamayı amaçladık. Geçirdiğimiz 
bu süreçte elbette toplam yemek siparişlerinde bir düşüş 
yaşandığını ve bu durumun masa müşterisi kalmayan 
restoranları daha fazla etkilediğini söyleyebiliriz. 
Yemeksepeti olarak bizim temel amacımız iş ortaklarımıza 
elimizden gelen tüm desteği vererek iş yapmaya devam 
etmelerini sağlamak. Bu nedenle restoran iş ortaklarımıza 
daha fazla sipariş iletebilmek için özellikle dijital mecralarda 
ekstra pazarlama kampanyaları düzenliyoruz.

YEMEKLERİ DEĞİL, 
EMEKLERİ 
KONUŞTUK! 

TEMASSIZ TESLİMAT

40 TL ÖDE, 
50 TL’LİK YEMEK YE! 

TEMAS YOK 
YEMEYE DEVAM
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