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BÜYÜK
RÖVANŞ
2022’yi Şekillendirecek Mega Trendler

ÖNSÖZ
Geçtiğimiz yıl bu zamanlar, 2021 için «Bütün Mümkünlerin Kıyısında»* bir yıl olacak tespitinde bulunmuştuk. Nitekim öyle de oldu. Tabiri caizse bir açıldık bir kapandık. Eskisiyle yenisiyle normaller arasında gezindik ve 2021’in sonuna geldik.
2021 raporumuzun önsözünde «Pandemiden bağımsız bir 2021 hayal etmek pek mümkün değil» demiştik. 2022 için de benzer bir durum söz konusu… Ancak 2022’de «pandemi» anahtar kelimesinin popülerliğinin azalacağını, dünyanın bildiğimiz anlamda «normal»e bir adım daha yaklaşacağını peşinen söyleyebiliriz. Zira başta DSÖ olmak üzere birçok muteber kaynak, 2022’de pandeminin, endemik
statüsüne geçeceği öngörüsünde bulunuyor. Bir aksilik olmazsa…
Pandemi «statüsü»nden çıksak da pandeminin «hâleti ruhiyesi»nden hemen çıkabilecekmişiz gibi
görünmüyor. Covid-19 ile geçen iki senenin sonunda virüs, belki fiziksel anlamda değil ama zihinsel
anlamda, neredeyse her birimizde, uzunca bir süre üzerimizde taşıyacağımız etkiler bıraktı. Her şeyden önce -gönüllü ya da zorunlu bir şekilde- sosyal hayattan uzaklaştık; yüzümüzü, zihnimizi, kendimize ve ailemize döndük. Eski defterler açıldı, eski diziler izlendi, anılar tazelendi. Bu yüzden pandeminin yarattığı, belki de en önemli, mega trendlerden biri «nostalji» oldu. 2022’de yükselişe geçecek birçok trendin, nostalji trendinden beslendiği yorumunda bulunabiliriz. En azından bizim tespit edebildiklerimizin… Mesela «Zarafet Geri Dönüyor» trendini -biraz da- 2020 ve 2021’de bol bol izlediğimiz
«nostalji» temalı Yeşilçam, Kulüp gibi dizilere borçluyuz.

Peki neden «Büyük Rövanş»?
Öncelikle teşbihte hata olmasın. Rövanştan kastettiğimiz, pandeminin hemen sonrasında bazı pazarlarda görülen «revenge shopping»in «revenge»i değil. Spor terimi olan rövanş, yani İngilizcedeki «return match» bizim için daha uygun. Zira yaptığımız analizler bize 2022’nin, pandemi öncesinde düşüşe geçen bazı değerlerin/kavramların/alanların tekrar yükselişe geçeceği bir yıl olacağını söylüyor.
Mesela son birkaç yıldır modayı etkisi altına alan «Çirkin Moda» trendine karşı eskinin «zarafet»i,
2022’de rövanşa çıkacak. Benzer şekilde pandemiyle beraber hacmi giderek büyüyen e-ticaret trendine karşı fiziksel mağazalar rönesansını yaşayacak. Kısacası 2022, birçok alanda pandemi öncesi
dönem ile pandemi ve sonrası dönemin rövanş maçlarının oynanacağı bir yıl olacak diyebiliriz.
Kabul edelim 2022’nin ne 2020 ne de 2023 kadar sembolik önemi var. 2023’ten beklentilerimiz çok daha büyük; çünkü hem Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız hem de genel seçim heyecanını yaşayacağız. Yani 2022, 2023’ün ön grubu gibi ve ön grup ne kadar iyi olursa olsun, hiçbir zaman «headliner» kadar beklenti yaratamaz. Benzetmeleri bir kenara bırakırsak 2022 tam anlamıyla bir geçiş yılı
olacak yorumunda bulunabiliriz. Bu nedenle 2022 için öngördüğümüz trendler de aslında geçiş
trendleri. Yani 2023 ve sonrasında da olup olmayacakları, biraz bu yıl gösterecekleri performansa
bağlı. İşte bu yüzden 2022: Büyük Rövanş!
Son olarak 2022’nin bu özel durumu sebebiyle ortaya çıkacak bir diğer mega trendden bahsedelim:
Motive Edenler... 2022’ye tüketiciler zor koşullar altında girecek. Tüketici güven endeksinin düştüğü,
ekonomik göstergelerin pek de iç açıcı olmadığı bir atmosferde tüketiciler, yani bizler, hiç olmadığı
kadar motivasyona ihtiyaç duyacağız. Bu nedenle bize tutunacak bir dal uzatan, arka çıkan ve işinin/ürününün/hizmetinin arkasında duracağını taahhüt eden markalara daha çok güveneceğiz, onlara daha çok sarılacağız. Spotify’ın verilerine göre 2021’de Türkiye’de en çok dinlenen şarkının
Sefo’nun «Bilmem mi?» parçası olması tesadüf değil… Sözler, «Motive Edenler» trendi altında markalara vermek istediğimiz tavsiyenin bir özeti gibi: Bilmem mi, zor günlerimde sen hep yanımda vardın…
2023 önemli bir yıl. Şüphesiz. Ama 2022’yi de pas geçmeyelim.
Keyifli okumalar,

MTDDB Stratejik Planlama Ekibi

«2021: Bütün Mümkünlerin Kıyısında» trend raporumuza linkten ulaşabilirsiniz:
https://istanbul.ddb.com/trend_raporu.pdf

YÖNTEM
Her yıl olduğu gibi bu yıl da işe Trend Watching, Global Web Index, Deloitte, WARC
ve Euromonitor gibi muteber trend kaynaklarını inceleyerek başladık. Ayrıca Think
with Google gibi birinci parti verilerden yola çıkarak derlenen trendleri de radarımıza aldık ve tabii ki değişen skalada birçok sektör yayınında haber taraması yaptık. Farklı kaynaklardan elde ettiğimiz onlarca trendi çarpıştırarak trendlerin kesişim
kümelerini tespit ettik. Ardından bu trendlerin Türkiye’deki izdüşümlerini araştırdık.
Olmazsa olmazımız gözlemlerimizi de sürece dahil ettik.
Geçtiğimiz yıldan farklı olarak bu yıl tespit ettiğimiz trendlerin sağlamasını yapmak
amacıyla mikrofonumuzu alanında uzman kanaat önderlerine uzattık ve görüşlerini aldık. Bu vesileyle onlara da değerli katkıları için teşekkürlerimizi sunalım.

KATKIDA BULUNANLAR
AYÇA
BUDAK
IWSA / YÖNETİCİ
Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamladı. İş hayatına, üniversite yıllarında yaz aylarında Londra’da öğrenci
rehberliği yaparak ve tam zamanlı olarak da ATÜ Duty Free Vintage
Şarap Mağazası’nda Satış Temsilcisi olarak başladı ve sektörün önemli
şarap markalarında görev yaptı.
2000 yılından beri aynı zamanda hobisi olan şarap ve alkollü içkiler
sektöründe çalışıyor ve Temmuz 2013’ten beri de IWSA yönetimini
sürdürüyor.

DENİZ
DÜLGEROĞLU
MERDİVEN ALTI TERAPİ / İÇERİK ÜRETİCİSİ
1986 yılında Karabük’te doğdu. Robert Kolej’de 7 sene yatılı okuduktan
sonra Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni bitirdi. Yeditepe
Üniversitesi’nde Çene Cerrahisi alanında yaptığı doktorayı yarıda bırakarak reklam yazarı oldu. 2018 yılında Cannes Lions tarafından düzenlenen "See It Be It" programına seçilen ilk Türk kadını oldu.
“Merdiven Altı Terapi” isimli podcast yayınının sunucusudur.

ELİF
BOYNER
İYİ YAŞA / KURUCU
Parsons School of Design'da Tasarım ve Pazarlama lisansı, Central
Saint Martins'de Güzel Sanatlar yüksek lisansı yaptıktan sonra tam zamanlı sanatçı olarak çalışan Elif, 2017'de ortağı Melis Abacıoğlu Sezener
ile birlikte SWEATers App'i kurdu. SWEATers ekibi, uygulamanın yanı sıra
ilk çok markalı ve dallı spor festivali SWEAT FEST'i gerçekleştirdi.
Hâlihazırda iyi yaşam platformu İyi Yaşa’nın da kuruculuğunu üstlenen
Elif Boyner, «Kentte de sürdürülebilir ve temiz yaşam mümkün» mottosuyla dikey tarım yapan ve yetiştirdiği ürünleri satan The Vertical projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

IŞINSU
KAYA
MUMO WRAP / KURUCU ORTAK
Işınsu, iş hayatına kurumsal yapıda başladı, daha sonra yeni girişimlerde iş geliştirmeden sorumlu olarak çalışmayı tercih etti. Doğaya
katkı sağlayan bir işi olmasını hayal eden bir gıda mühendisi ve 2 çocuklu bir anne olarak Mumo’yu hayata geçirdi.

KATKIDA BULUNANLAR
İHSAN
ÖZÇITAK
DEEPER / YÖNETİCİ ORTAK
Kadıköy Anadolu Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden
mezun oldu. Güzel Sanatlar Grubu bünyesinde farklı şirketlerde yazar,
stratejist ve yönetici olarak çalıştı.
Bilgi Üniversitesi Marka Okulu’nda “Pazarlama İletişimine Evrimci Yaklaşım” ve “Veri Temelli Pazarlama” derslerini veriyor. MediaCat dergisinde davranışçı pazarlama üzerine aylık yazılar yazıyor.

LEVENT
ÖZBİLGİN
MICROSOFT TÜRKİYE / GENEL MÜDÜR
Batı Avrupa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Güney Doğu Asya ve Türkiye bölgelerinde yoğun satış deneyimine sahip olan
Levent Özbilgin, 1996 yılında İTÜ’den İşletme Mühendisliği lisans derecesini aldı. 1998’de ise George Washington Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Bilişim Sistemleri alanında yüksek lisansını tamamladı.
Bilişim ve iletişim teknolojileri alanında 20 yılı aşkın tecrübeye sahip bir
isim olan Levent Özbilgin, hâlihazırda Microsoft Türkiye’de Genel Müdürlük görevini yürütüyor.

OZAN
ERTÜRK
BEY / KURUCU ORTAK
Ozan Ertürk, Eskişehirli. 20 Ocak 1985 tarihinde, 15.40’ta Ankara’da
doğdu. Erken yaşta bilim, rap müzik, internet ve sanatla tanıştı. İstanbul
Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Açık Radyo’da iki
yıl boyunca haftada beş gün caz tarihi programı hazırlayıp sundu. 13
yıl reklamcılık yaptıktan sonra istifa edip haftada beş gün İstanbul
semt pazarlarında havlu satmaya başladı. Esnaf oldu. Askerliğini
Tunceli’de yaptı. 15 senedir yazarlık yapıyor. Bey Karaköy isimli bir erkek
giyim markasının kurucu ortağı.

SEZER
DERKUŞ
DAILY MARCOM / İÇERİK ÜRETİCİSİ
Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, yüksek lisansını Galatasaray Üniversitesi Pazarlama İletişimi Yönetimi’nde tamamladı.
Sektöre ajans tarafında başladı, kreatif ve stratejist olarak çalıştıktan
sonra reklamveren tarafa geçti. Sırasıyla Türk Hava Yolları, Vodafone,
Bosch ve son olarak da Getir'de ilgili pozisyonlarda görev aldı. Bağımsız pazarlama iletişimi platformu olan Daily Marcom'un yaratıcısı ve
editörü.

BAŞLARKEN…
2022 trendlerine geçmeden önce trendleri nasıl bir bağlamda konuştuğumuzu ortaya koymanın
faydalı olacağını düşünüyoruz. Bildiğimiz birçok şey geçtiğimiz iki sene içinde dönüşürken bu dönüşümün 2022 senesine nasıl yansıyacağına ve hepimizi nasıl bir tablonun beklediğine birlikte bakalım.
§

Öncelikle son iki yılın en önemli konusu olan sağlıktan başlayalım. Herkesin sağlığına hiç olmadığı
kadar dikkat ettiği ve tüm hayatını bu kaygıya göre şekillendirdiği dönemlerden geçtik ve hâlâ geçiyoruz. Fakat önümüzdeki dönemde global olarak endişeleneceğimiz sağlık sorunlarına bir yenisi
daha ekleniyor: Obezite. The Economist’e göre 2022’de, tarihte ilk kez, obez çocukların sayısı düşük
kilolu çocukların sayısını geçecek. Diğer taraftan World Obesity Observatory dataları da gösteriyor
ki Türkiye hem Avrupa’nın en obez ülkesi hem de şeker hastalığında lider.

§

Konu sağlık ve sağlıklı beslenme olunca tarıma değinmemek olmaz. Tarım meselesi, 2022 yılında
sıkça konuşacağımız konulardan. Neden derseniz TÜİK’e göre Türkiye’deki çiftçi sayısı son 12 yılda
%48 azaldı. Aynı zamanda geçtiğimiz 18 yılda tarım arazileri %12,3 oranında daraldı. Global pazarda da tarım önemli bir tartışma konusu haline geliyor. BIG Research’ün araştırmasına göre küresel
akıllı tarım pazarının 2022 yılında 23 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.

§

Gelelim evlerimize… Euromonitor Hane Halkı verilerine göre Türkiye’de yalnız yaşamayı tercih
edenlerin sayısı 4 milyona ulaşmış durumda. Fakat son 5 yıldır gördüğümüz tek kişilik hane trendi
2022 yılında sekteye uğrayabilir. Artan yaşam maliyetleri, T24’ün ekim tarihli haberine göre, bekar
bir çalışan için 3.709 TL’ye ulaşmış durumda. Bu da demek oluyor ki yalnız yaşamak önümüzdeki
dönemde bir lükse dönüşebilir.

§

2020-2021 yıllarının kazanan sektörünü belirlemeye kalksak bu hiç kuşkusuz e-ticaret olurdu. Rakamlar ve büyüme tahminleri de bu durumu doğrular nitelikte. Deloitte ve Hepsiburada iş birliğiyle
yapılan Mart 2021 tarihli Kantitatif Etki Araştırması’na göre e-ticaretin 2020-2024 yılları arasındaki
büyüme tahminleri incelendiğinde, Türkiye’de e-ticaretin her yıl ortalama %23,7 oranında büyüyerek 4 yılda 2,3 katına çıkması bekleniyor. Yine aynı rapora göre e-ticaretin perakende içindeki
payı %15 bandını aşmış durumda.

§

Gaming in Turkey’nin yayınladığı Türkiye Oyun Sektörü Raporu’na göre 2021 yılında 176 milyar dolar
civarında kapatması beklenen küresel oyun pazarının 2024 yılında 220 milyar dolara ulaşması
bekleniyor. Elbette bu durum oyuncu sayılarına da yansıyacak. Bu yılın sonunda 2,96 milyara çıkması beklenen global oyuncu sayısının 2024’te 3,32 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor.

§

Sosyal medyanın artık bir iş kapısı olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz. Growth From Knowledge’ın yayınladığı Türkiye Influencer Raporu’na göre 2020’de yaklaşık 10 milyar dolar değerinde
olan influencer marketing pazarının 2022’de 15 milyar dolara yaklaşacağı tahmin ediliyor.

§

Türk tüketicisi için henüz bir yatırım aracı olarak algılanan kripto para dünyasına gelecek olursak
Fast Future’ın CEO’su Rohit Talwa’ya göre 2021’de 3 trilyon dolar olan kripto-ekonomisinin piyasa
değeri, 2022’de 7,5 trilyon doların üzerine çıkacak.

§

2021’de gündeme oturan kripto vurgunlarına rastladık. Fakat görüyoruz ki bu daha başlangıç.
Qredo’da düzenleyici işleri denetleyen Benjamin Whitby, hızla büyüyen bu iştahlı pazarda 2022’de
dünyanın ilk milyar dolarlık hack’inin yaşanacağı öngörüsünde bulunuyor.

Tüm bu karmaşık gelişmelerin yanında Pantone 2022 rengi olan Very Peri’yi duyururken tüm dünyaya
bu rengin tanımını şöyle yaptı: Tüm mavi tonlarının en mutlusu ve en sıcağı. Yani her geçen gün
dünyadaki kurallar baştan yazılırken kalbimizde büyük bir umutla 2022’ye giriyoruz. Siz de bu sayfada
biraz daha zaman geçirerek 2022’ye dair umutlarınızı dile getirebilirsiniz. Çünkü şu anda Very Peri’ye
bakıyorsunuz.

Yıldızlar Bize Ne Söylüyor?
Trend sayfalarının sağ üst köşesinde yıldızlar göreceksiniz. Bu yıldızlar ilgili trendin ne kadar yaygın olduğunu belirtiyor. 1 yıldız o trendin yaygın olmadığını ifade ederken 5 yıldız trendin oldukça yaygın bir şekilde
görüldüğünü söylüyor.
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NEDİR?
Şehirde yaşayanlar olarak kentlerin yıldan yıla
daha da kalabalıklaşmasına ve dolayısıyla insanların kendilerine yeni yaşam alanları açmaları için
yeni yerlere taşınmalarına ve bunun sonucu olarak kentlerin genişlemesine alışığız.
Pandeminin de etkisiyle evlerimizden çıkmıyor
oluşumuz, ihtiyaçlarımızı çoğunlukla evimizin yakın çevresindeki alternatiflerle sınırlamamıza sebep oldu. Bu kısıtlanmayla beraber şehir insanında bir içe dönüş ve en azından gündelik hayatında bir lokalleşme gerçekleştiği gözleniyor. Bu
lokalleşme ile beraber şehir hayatını daha yaşanılabilir ve sürdürülebilir hale getirmeye çalışan
faaliyetler ve şehirdeki toplanma alanlarıyla mahalleler giderek önem kazanıyor.
Şehirlerdeki tek değişiklik bu küçülmeyle de sınırlı
değil tabii. Euromonitor verilerine göre Türkiye’de
yalnız yaşamayı tercih edenlerin sayısı son 6 yılda
1 milyon artarak 4 milyona yaklaştı. Türkiye’de
haneler giderek küçülüyor, insanlar giderek yalnızlaşıyor. Bu yalnızlık için de çeşitli çareler
aranıyor. Bu çarelerin de en başında pandemi ile
birlikte daha da artan evcil hayvan sahiplenme
alışkanlığı geliyor. Aileler geleneksel şekillerinin
dışına çıkmaya devam ederken tüylü dostlarımız
bu değişimde bize en yakın olanlar olarak yerlerini
alıyor.

TREND 1.1
Ortak Buluşma Alanlarının
Kente Geri Kazandırılması
Evlere kapandığımız iki koca yılın ardından kentlerdeki büyük buluşma alanlarına adeta kavimler göçü yaşanıyor. Özellikle megakent İstanbul’un farklı noktalarında, tekrar kent yaşamına kazandırılan mekânlar ve alanlar, İstanbul’un farklı semtlerinden -hatta ülkenin farklı
şehirlerinden- ziyaretçilerin çekim merkezine dönüşüyor. Mesela Galataport, açıldığı günden itibaren kelimenin tam anlamıyla ziyaretçi akınına uğradı. Galataport’un gördüğü bu
ilgi elbette sürpriz değildi. Ancak pandemiyle daha da artan sosyalleşme ihtiyacının bu ilgide payı büyük.
Pandemi öncesinde yüzlerini caddelerden korunaklı ve klimatize AVM’lere çeviren tüketicilerin 2022’de, geçmişte olduğu gibi, kentlerdeki açık hava alanları; meydanları, caddeleri
daha çok dolduracağını söyleyebiliriz. Bu bir anlamda ortak buluşma alanlarının AVM’lere
karşı rövanşı…
Gözde etkinlik mekânları AVM’lerden çıkıp kent yaşamına ve kent kültürüne karışan markaların 2022’de kazanan tarafta olacağını söyleyebiliriz. AVM’ler içinse bu tehdit, aynı zamanda yeni bir fırsatın habercisi olabilir. Pandemide kapanan mağazalar kent kültürünü geliştirmek için kolektif alanlara dönüştürülebilir. Neden olmasın?

Müze Gazhane, «130 yıllık Hasanpaşa Gazhanesi’nin uzun
soluklu bir mücadele ve çok
yönlü bir restorasyon projesiyle
dönüştürülmesi sonucu İstanbul’a kazandırılan yeni bir ‘yaşam alanı’» olarak tanımlanıyor. Bir buluşma durağı olarak
İstanbullulara nefes aldırmayı
amaçlayan Müze Gazhane, sadece «yaratıcı mekân» olmanın dışına çıkarak yeni işlevi,
şehre yaydığı yepyeni enerjisi,
çok amaçlı kullanım alanları,
etkinlikleri ve mahalleyi tüm
unsurlarıyla içine alan geçirgenliğiyle yaşamın tam içinde,
aktif bir kamusal alan olmayı
amaçlıyor.
Kaynak:
muzegazhane.istanbul

GALATAPORT

MÜZE GAZHANE

AKM

TREND 1.2
Kent İçinde
Sürdürülebilir Vahalar
Kent yaşamı zorlaşmaya devam ederken büyük şehirlerde yaşayanların bir kısmı pandemiyi ve pandeminin getirdiği uzaktan çalışma imkânını fırsat bilip şehirlerden uzaklaşarak
daha küçük yerlere taşındı. Başka bir yere «en azından şimdilik» göçmeyenler ise şehri ve
şehir hayatını kendileri ve çevreleri için daha iyi hale getirebilecekleri adımlar atmaya devam ediyorlar. Son yıllarda en çok duyduğumuz kavramlardan biri olan sürdürülebilirlik şehir yaşamında da kendine giderek daha çok yer buluyor.
Avrupa’daki pek çok büyük şehir, insanların ihtiyaçları olan her şeye kolayca ulaşabilecekleri «15 Dakikalık Şehir» modeline geçiş yapmaya çalışadursun, bizde durum şimdilik biraz
daha farklı ilerliyor. Büyükşehir belediyeleri yaptıkları çalışmalarla önceden şehrin içine sıkışmış alanları yeşillendiriyor, şehrin sakinlerine kargaşadan bir an bile olsa uzaklaşabilecekleri mekânlar sunmayı amaçlıyor. Grisiyle ve karmaşasıyla ünlü Mecidiyeköy Meydanı’nın İBB tarafından yapılan yeni düzenlemesi, bu trendin akla ilk gelen örneklerinden.
Şehirlerde sürdürülebilirlik üzerine yapılan çalışmalar, Neolokal gibi 0 atık felsefesini benimseyen restoranlardan tarımı kentlerde toprak ve güneşsiz olarak yapmayı, böylece ekolojik
sorunlardan etkilenmemeyi hedefleyen Plant Factory’ye pek çok alanda birbirinden farklı
şe-killerde devam ediyor.

Kent yaşamı içindeki sürdürülebilirliğin son örneklerinden
biri 2021’in sonlarında WWF’in
Kanyon’da açtığı WWF Fix &
Play adlı pop-up mağaza ile
AVM’lere de taşındı.

WWF FIX & PLAY

Bilindiği gibi hızlı moda endüstrisi çevreye en çok zarar
veren sektörlerin ilk sıralarında
geliyor. WWF, Onaranlar Kulübü ile yaptığı bu iş birliğinde
defolu olan ve imhaya gidecek
ürünlerini up-cycling yöntemi
ile kullanıma geri kazandırmayı amaçladı. Pop-up store’a
gelen tüketiciler beğendikleri
WWF ürünlerini onarırken istedikleri şekillerde de kişiselleştirme imkanı buldular.

İBB DÜZENLEMESİYLE
MECİDİYEKÖY MEYDANI

NE DEDİLER?

«Sarılmaya, yan yana iki kelama hasret kalındı bu dönemde, birlikte geçirilen zamanın kıymeti ve kalitesi de
arttı diye düşünüyorum. Benim çevremde gözlemlerim bu
şekilde en azından. Boşa geçirilen, yiyip içilen dönemlerdense daha farkında tüketim, daha farkında sosyalleşme, daha farkında varoluş başladı. Bu sosyalleşmelerin yapıldığı yerlerin de yeni farkındalıklara uygun olması bizim çok önemsediğimiz bir alan.
Vertical projemizde de şehirde sürdürülebilirliğin mümkün olduğunu yaşayan ve yaşatmayı hedefleyen bir
mekân kurguladık. Minimum karbon ayak izi olan, minimum atığı olan, ürettiği yerde tüketen, Enerjisa ile yeşil
enerji kullanan, suyunun tamamını yağmur suyundan
elde eden, gıda atığını %17’lerden %2-3’lere indirmeyi
hedefleyen, kalan tüm gıda atığını komposta dönüştüren
ve bunu Kadıköy’ün park ve bahçelerinde kullanan,
kahve atıklarını mantar gübresi veya sabun malzemesi
olarak kullanan, neredeyse sıfır plastik tüketen ve
tükettiren yeni nesil sürdürülebilir bir yaşam alanı.
Dilediğimiz kadar sosyalleştiğimiz, yemeğimizin tadını
çıkardığımız, kokteyllerimizi müzik eşliğinde yudumladığımız ve bunları yaparken dünyamıza minimum zarar
verdiğimiz, her geçen gün karbon ayak izimizi minimize
etmek için hedefler koyduğumuz bir yaşam alanı.»
- Elif Boyner

TREND 1.3
Her Eve Lazım:
Evcil Hayvanlar
Türkiye’de haneler sürekli olarak bir değişim sürecinden geçiyor. Geniş ailelerin yerlerini çekirdek ailelere bırakmasının ardından şimdilerde de çekirdek aileler yerlerini çocuksuz veya
kişilerin tek başlarına yaşadığı hanelere bırakıyor. Euromonitor verilerine baktığımızda Türkiye’de çocuksuz hanelerin artış hızının çocuklu hanelerden yüksek olması ve kişilerin evlenseler dahi çocuk sahibi olmaya ekonomik nedenlerden dolayı mesafeli yaklaşıyor oluşu
bu küçülme trendinin daha uzun yıllar devam edeceğini gösteriyor.
Bunun yanında küçülen aileler ve yalnızlaşan insanlar çareyi kendileri veya çocukları için
tüylü bir dost edinmekte buluyorlar. Özellikle pandemi nedeniyle sosyal yaşamın durma
noktasına gelmesiyle birlikte evcil hayvan sahiplenme oranında pandemi öncesi döneme
göre %70’lik bir artış yaşanması da minik dostlarımızdan yakın bir zamanda vazgeçmeyeceğimizin bir göstergesi.
Hayvanlar hayatımıza girdikçe biz de onların ihtiyaçlarını en iyi ve doğru şekilde gidermeye
çabalıyoruz. Brezilyalı Petz’den İskoç BrewDog’a kimi şirketler evcil hayvan sahiplenen çalışanlarına 2 ila 7 gün arasında ebeveyn izni vermeyi gündeme taşırken ülkemizde de on-line
pazar yerlerinden n11, evcil hayvanların ihtiyaçlarına özel sekmesi pet11’i geçtiğimiz aylarda
yayına aldı.

Evcil hayvanlarımız pek çoğumuz için hayatımızın odak
noktası olmaya devam ederken onların sağlığı ve mutluluğu da bizim için giderek daha
önemli bir hal almaya başladı.

ZURICH SİGORTA
NEŞELİ PATİLER SİGORTASI

PET11

Zurich Sigorta’nın çıkarttığı Zurich Neşeli Patiler Sigortası da
tam olarak bu ihtiyaca cevap
verir nitelikte. Sigorta ile birlikte
acil durumlar dahil evcil hayvanların sağlık problemlerinde
Zurich Sigorta’nın beraber çalıştığı veterinerler tüylü dostlarımızın tedavilerini ve yıkama, göz/kulak bakımı gibi ihtiyaçlarını karşılıyor.

BREWDOG

TREND 1.4
Gururlu
Mahalleler
Pandemi ile birlikte seyahatin durma noktasına gelmesi ve birbiri üstüne gelen kısıtlamalarla insanlar kendi muhitlerinden çıkmadan tüm ihtiyaçlarını yanı başlarındaki mekânlarda karşılar hale getirdi.
Önceden şehir merkezlerindeki veya belirli noktalarda yapılan buluşmalar, etkinlikler ve eğlenceler büyük şehirlerin farklı bölgelerinde açılan yeni mekânlara veya popüler mekânların
yeni şubelerine doğru kaymaya başladı. Hatta İstanbul’da tutan kimi mekânlar tek kıtaya
bile sığamadı, her iki yakada farklı konseptlerle hizmet vermeye başladı. Şef Burak Zafer’in
Bomonti’de sokak yemekleri konseptiyle açıp Moda’ya birahane olarak taşıdığı Primitif
buna verilebilecek örneklerden.
Şehirlerdeki insanların mahallelerinden dışarı çıkmadan, tüm ihtiyaçlarını yakın mesafedeki yerlerde karşılıyor oluşu «mahallecilik» duygusunu geliştirirken şirketler de bu du-ruma
karşılıksız kalmadı. Pandeminin ilk günlerinden bu yana Türkiye’de hemen herkesin
kullanmaya başladığı Getir ve Yemeksepeti sırasıyla Getir Çarşı ve Yemeksepeti Mahalle
adını verdikleri yeni servisleriyle mahallenin esnaflarına ve yerel marketlerine uygulamalarında yer açtı. Böylece hem mahalleli çevresindeki esnaflara yakınlaştı hem de kasabından
manavına, bakkalından kuruyemişçisine yerel esnafların online rekabete karşı bir şansı
oldu.
Her şeyin yakın olanını tercih
etme davranışı sadece manav
ve bakkallarla sınırlı kalmadı.
Özellikle aşılamanın hız kazanması ve dışarı çıkmaların artmasıyla beraber merkezi yerlerde toplanmak, yerini eğlence ve buluşma alanlarının da
eve yakın olanı, «Mahalle»de
olanına bırakmaya başladı.
Örneğin, Blok Mekan’ın Bomonti’deki başarısının ardından 2021’in Kasım ayında ikinci
Blok mekânı olan Blok Maçka
açıldı. Aynı şekilde yıllardır
Topağacı’nda hizmet veren
Kozmonot da geçtiğimiz yıllarda Bomonti’de ikinci mekânını
açmıştı.

GETİRÇARŞI

BLOK MAÇKA

YEMEKSEPETİ MAHALLE

NE DEDİLER?

«Ekonomik göstergelerin pek de iç açıcı olmadığı
bir atmosferde yeni bir yıla giriyoruz ve bu yeni
yılda da kendi kendine yetebilen bir mahallenin ve
birbiriyle bağlantılı bir mahalle halkının öneminin
artacağı yorumuna kesinlikle katılıyorum. Sektörde, benim de görüşlerine saygı duyduğum birçok
profesyonel 2022 için bir kavram etrafında toplanıyor; dayanışma, yani İngilizcesiyle ‘solidarity’.
Ekonomik anlamda bireysel hareket etme gücümüz maalesef zayıflıyor. Artık ailemizle, komşularımızla daha yakın olacağız. Grup halinde satın
almayı, paylaşımlı kullanımlarla tasarruf etmeyi
daha sık göreceğiz.
Markalar dayanışmanın gücüne inanmalı ve kendi sektörü/kategorisi için dayanışmanın tanımını
yapmalı. Bu kavramı, ‘küçültmek’ değil ‘bütünü
paylaşmak’ olarak ele almalı.»
- Sezer Derkuş

#2
MAHREMİYETİN
RÖVANŞI

unsplash.com/@benjaminlizardo

NEDİR?
İçinden geçtiğimiz bu dönemde, dijital platformlarda bulunma şeklimize bağlı olarak birbirine zıt
şekilde ilerleyen çift yönlü bir mahremiyet rövanşı
görüyoruz.
Bir tarafta sosyal medya ve tüm dijital platformlarda etrafa saçılmış olan kişisel verilerimizi koruma savaşı içerisindeyiz. Şimdiye dek kullandığımız web sitelerinin ya da platformların güvenlik
sistemlerinin güvenilir olmasına dikkat eder ve
kullanıcı olarak görevimizi yaptığımızı düşünürdük. Fakat son bir yıl içinde ardı arkası gelmeyen
veri çalınma haberleri önümüzdeki dönemde son
kullanıcının da dijital mecralarda kendisini korumaya yönelik faaliyetlerini artıracağını gösteriyor.
Sosyal medyanın diğer tarafındaysa bambaşka
bir mahremiyet mücadelesi yaşanıyor. Kadın cinselliğinin kadınlar tarafından sosyal medyada konuşulduğu, işin hazdan sağlığa kadar geniş bir
alanda ele alındığı bir dönemdeyiz. Yaklaşık 1-2
senedir filizlenen bu durum podcast’ler, YouTube
ve hatta TikTok videolarında özgürce kendini ifade
eden kadınlar sayesinde gerçekleşiyor. Önümüzdeki dönemdeyse markaların da kadın cinselliğiyle ilgili yıllardır mücadele edilen tabuları yıkmaya başladıkları iletişimler görmeyi bekliyoruz.

TREND 2.1
Kişiselleştirilmiş
“Privacy” Seçenekleri
Amerika merkezli global ağ teknolojileri ve yazılım markası olan Cisco’nun 2021’de yayınlanan «Tüketici Gizlilik Anketi»ne göre tüketicinin %46’sı verilerini etkili bir şekilde koruma
konusunda kendisini başarısız görüyor. Neredeyse katılımcıların yarısına karşılık gelen bu
insanlar başarısızlıklarının sebebini «şirketlerin verilerle ne yaptıklarını bilmenin/anlamanın
çok zor olması» diye tanımlıyor.
2020-2021 döneminde hızlanan dijitalleşme sayesinde birçok hizmet ve kullanıcı dijital dünyaya katıldı. Çoğu zaman sorgulamaksızın teslim edilen kişisel veriler de yine bu dönemde
yaşanan birçok veri sızıntısı haberiyle gündeme oturdu. Bu negatif gelişmelerle görüyoruz ki
teknoloji markalarının inovasyonlarıyla önümüzdeki dönemde son tüketicinin, verilerini koruması konusunda daha çok söz hakkı ve imkânı olacak.
Örneğin Apple, Kasım 2021’deki iOS 15 güncellemesiyle iPhone gizlilik ayarlarına pek çok yeni
özellik getirdi. Güncellemeyle kullanıcılar, Uygulama Gizlilik Raporu (App Privacy Report)
sayesinde hangi uygulamada ne gibi izinler verdiğini görebilecek ve yönetebilecek. Mail Privacy Protection sayesindeyse mail göndererek kullanıcıların kişisel verilerini elde etmeye
çalışan uygulamaların önüne geçmek mümkün olacak.

UNESCO, web sitelerinin kullanıcıları izlemek için kullandığı
çerezler konusunda farkındalık
yaratmayı amaçlayan bir projeyi hayata geçirdi. «Cookie
Factory» isimli proje Google
Chrome eklentisi olarak çalışıyor ve kullanıcılara belli başlı
hayali dijital profiller oluşturmaya imkân tanıyor. Bu sayede kullanıcılar tüm dijital ayak
izlerini seçtikleri hayali profillere göre bırakmış ve kişisel
bilgilerini korumuş oluyorlar.
Kaynak: mediacat.com

UNESCO/COOKIE FACTORY

APPLE
APPLE

NE DEDİLER?

«Gizlilik meselesini merkezi yapılar ve merkezsiz
yapılar ekseninde ele almak gerekiyor sanırım.
Merkezi yapıların elinde biriken veriden ‘faydalanmasını’ engellemek zor. Apple bir aracı olarak
önemli bir iş yapıyor ve kullanıcının kendi verisi
üzerindeki hâkimiyetini artırıyor. Ancak bu bir
aşamaya kadar yeterli. Çünkü merkezi sosyal
medya platformları sizin diğer uygulamalar içindeki hareketlerinizi izleyemeseler de kendi uygulamaları içindeki hareketlerinizden çok fazla şey
öğrenebiliyorlar. İşte bu noktada merkezsiz yapılara yönelebilmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı blockchain teknolojisi gibi merkezsiz
ve güvenilir ağ yapılarına doğru ilerlememiz gerekiyor.»
- İhsan Özçıtak

TREND 2.2
Toksik Olmayan
Sosyal Ağlar
2004 yılında «İnsanların başka insanlarla iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi yapmasını
amaçlayan bir sosyal ağ» tanımıyla hayatımıza giren Facebook, aradan geçen 18 yılda ismi
dahil birçok değişim yaşadı. Bu değişimleri nasıl yorumlarsak yorumlayalım artık sosyal
ağların başka insanlarla iletişim kurmaktan daha fazlasına dönüştüğü konusunda hepimiz
hemfikiriz. Fakat 2022’de olayı başladığı noktaya döndürmeyi amaçlayan, kullanıcıları linç
kültüründen ve sosyal medya sebepli anksiyeteden korumayı amaçlayan platformları görmeye başlayabiliriz.
Wikipedia’nın kurucu ortağı Jimmy Wales’in hayata geçirdiği WT.Social bu amaçlarla ortaya çıkan ve kendini «toksik olmayan sosyal ağ» şeklinde tanımlayan örneklerden biri.
WT.Social, kullanıcılarına gerçekten ilgi alanlarıyla ilgili bilgi alışverişi yapabilecekleri ve datalarının reklam malzemesi yapılmayacağı bir deneyim sunuyor. WT.Social’ın geleceği ne
olur bilinmez ancak dünyaya verdiği mesaj sebebiyle sembolik bir öneme sahip.
Sundayy isimli platform, kullanıcılarına yalnızca pazar günleri girerek onlara yazılanlara cevap verme imkânı sunarken Thursday isimli dating uygulaması yalnızca perşembe günleri
aktif olan bir hizmet sağlıyor.

WT.Social şu anda arayüzü ve
kullanıcı deneyimi açısından
rakipleriyle savaşacak durumda olmasa da vaatleri açısından iddialı bir platform.

WT.SOCIAL

THURSDAY

SUNDAYY

NE DEDİLER?

«Toksikliğin birincil merkezi, sosyal medyanın bizi
daha fazla etkileşim, daha fazla süre, daha fazla
yankı vb. için güden algoritmaları. Ama tek kaynağı bu değil. Algoritmalar olmasa da o zaaflar
orada duruyor. Dolayısıyla toksik olmama iddiasındaki yeni platformların çok seslilik, kullanım
süreleri, doğru bilginin yayılması gibi konularda
doğru ‘dürtmeleri’ de şeffaf biçimde yapıyor olması gerekiyor. Çare, WT.Social gibi toksik olmayan ağlar veya Diaspora, Solid gibi merkezsiz sosyal ağlar. Ancak son kullanıcıda var olan rahatsızlık henüz büyük bir geçiş de yaratmadı. Bir ara
herkes WhatsApp’tan Signal’e geçiyordu… Olmadı. Çünkü hem bu platformların altyapıları henüz
yeterli değil hem de bu ağların kalabalıklaşması
için belirli bir kritik insan, öbek sayısını aşmaları
gerekiyor.»
- İhsan Özçıtak

TREND 2.3
Kadın Cinselliğinde
Tabuları Kırmak
Toplum, kadınları ergenliklerinden itibaren cinsellikle ilgili birçok mit ve hurafeyle büyüterek
mahremiyet kavramını çok derinlere işliyor. Kadın cinselliği üzerine pek fazla konuşulmaması kadınların kendilerini keşfedememesine ve cinsel sağlık konusunda yeterince donanıma sahip olamamalarına sebep oluyor. Fakat son dönemde mitlerle büyütülmüş kadınların sosyal medyada bir dönüşüm başlattıklarına şahit oluyoruz.
Tuluğ Özlü, Umarım Annem Dinlemez isimli podcast programıyla bu dönüşümde yer alan
isimlerden. Tuluğ, her hafta farklı bir konukla cinsellik üzerine sohbet ettiği programı yapma
sebebini, katıldığı bir YouTube programında «cinsellik hakkında sansürsüz sohbet edebileceği bir alan yaratma isteği» şeklinde tanımlıyor. Mental Klitoris’in üreticisi Hazal Sipahi de
cinsellik hakkında bilgilendirici podcast programı yapan bir kadın. Diğer tarafta son bir yılın
en popüler podcast programlarından biri olan Merdiven Altı Terapi’nin arkasındaki isim olan
Deniz Dülgeroğlu, programında cinselliği, toplumsal öğretileri irdeleyerek tartışıyor.
Bu rüzgârı arkasına alan markalara baktığımızda OKEY Nirvana karşımıza çıkıyor. Kadın
cinselliğini ve daha da ötesi hazzını konuşma konusunda bir ilk olan OKEY Nirvana kampanyası 2021 yılında ses getiren işlerdendi. Erkek hedef kitleye sahip bir pazarda direkt
olarak kadına seslenmesi ve ona cinsellikten zevk alması konusunda ilham vermesiyle
önümüzdeki dönemde yeni kapılar açabilir.

Cinsellikle ilgili içerik üretmek
için yola çıktığında podcast
formatını tercih etmesinin sebebini Hazal Sipahi «podcast
ile sansür mekanizmasını devre dışı bırakabiliyorsunuz» diye
açıklıyor. Aynı zamanda konuşmak istediği konuları sohbet havasında geçirmek ve
dinleyicilere rahat hissettirebilme avantajının da önemli olduğunu belirtiyor.
Kaynak: newslabturkey.org

PODCAST’LER

OKEY

NE DEDİLER?
«Mahremiyet denince akla çoğunlukla çıplaklık ve cinsellik geliyor bence bu
ülkede insanların aklına. O yüzden bu konuları konuşmamız yasak. Oysa bir
sanat filminde gördüğünüz çıplak bir vücut mahrem değildir; çünkü sahibi
olan oyuncunun kendi isteği ile sergilenmektedir. Ama on üç yaşında,
ergenliğin başında bir kız için mesela çok mahremdir vücudu. Kimse bakmamalı, dokunmamalı, sadece onun dünyasında var olmalıdır o genç vücut.
Bence bir şey, insan başkalarına göstermek istemediğinde mahrem olur.
Sosyal medya ile eskiden mahrem olan özel hayatlar artık kamuya mal
olmaya başladı. Yani banyodan yeni çıkmış bornozlu bir kadının yüzüne
krem sürdüğü bir video, çoğu insana ayıp bir şeyi dikizlediği hissiyatını
vermiyor artık. Normalize oldu. Travmalar ise sanırım çoğu insan için hâlâ
-sadece bu ülkede değil, tüm dünyada- mahrem bir konu. Sanırım şimdi
ben de travmaların kamuya açılmasını normalize etmeye çalışıyorum.
En son bıraktığımda 70 bin küsur takipçim olan Twitter hesabım, kadın cinselliği hakkında attığım bir tweet’in şikâyet edilmesiyle tweet’i attıktan birkaç dakika sonra kapatılmıştı. Kadın cinselliğinden hâlâ öcü gibi korkan bir
ülkeyiz. Ancak sosyal medyanın bunu kırmakta kesinlikle olumlu bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Aldatmak, çok eşlilik, ilk cinsel deneyim gibi pek çok
‘tehlikeli’ konuda kendi hikâyelerimi anlattım podcast’imde. Bunların hiçbirini konuşmama izin verileceğini sanmıyorum konvansiyonel medyada.
Dolayısıyla, (sosyal medyada) özgür diyemesem de ‘özgürümtırak’ bir atmosfer var.
Bu soruya* cevaben sadece Instagram mesaj kutumun ekran görüntüsünü
paylaşmak isterdim. Bu coğrafyada kadınlara cinsellik yasak, hatta günah.
Kimse de bir günahı işlemeden önce günahı nasıl işleyeceğini araştırmaz.
Birden yaparsınız. Dolayısıyla cinsel hayatlarını işin ne anatomik ne biyolojik
ne de psikolojik çerçevesinde hiçbir bilgileri olmadan yaşıyorlar. Bana her
gün gelen onlarca -hatta podcast yayın günlerinde yüzlerce- ‘senin sayende kendimi kötü hissetmiyorum Deniz Abla’ mesajı yaptığım işe devam etmemi sağlıyor. Bu coğrafyada insanlara kadın cinselliği konusunda bir şeyler öğretmeye çalışan herkese kalpten sevgilerimi yollamak isterim bu vesile
ile.
YouTube üzerinden cinsellik konuştuğunuzda, hem mass’e hitap ettiğinizden
hem de paylaşması kolay bir format olduğundan dolayı hızla yayılıyor ve
sosyal medya lincine uğruyor. Oysa podcast dinleyicisi kitap okuyucusu gibi.
Yüksek eğitimli, hayatı sorgulayan insanlar. Dolayısıyla burada konuştuğunuzda insanlar yargılayarak değil, merakla yaklaşıyorlar. Şu an toplam dinlenmem 4 milyona ulaştı ve daha olumsuz hiçbir tepki almış değilim. Bu anlamda podcast dinleyicisinin Türkiye içindeki Avrupa olduğunu söyleyebilirim.»
- Deniz Dülgeroğlu

* Ped reklamlarında kan yerine mavi sıvıları görerek büyümüş bir nesil olarak, şu anda, cinsellik ve cinsel sağlıkla ilgili daha fazla bilgilendirici yayın olmasının hem kendini yeni keşfeden genç kızların hem
de tüm kadınların üzerindeki etkisi hakkında ne düşünüyorsun?

NE DEDİLER?

«Kesinlikle burada büyük bir değişim var. UAD gibi
podcast’ler bu manada bir buluşma noktası haline de geliyor. Bu podcast’leri takip ettiğinizde yeni
kuşaklardaki değişimin hızının baş döndürücü olduğunu da görüyorsunuz. Önce anonim hesaplarla başlayan bu trend şu anda çok daha cesur bir
şekilde ilerliyor. Aynı şekilde ‘Çok Da Fifi’ gibi kadın stand-up oluşumlarının da bu bağlamda takip edilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum.»
- İhsan Özçıtak

#3
GIDANIN
RÖVANŞI

shutterstock.com

NEDİR?
Daha önce hiçbir şekilde deneyimlemediğimiz pandemi
dönemiyle birlikte içinde bulunduğumuz hayatta bizi biz
yapan alışkanlıklarımız ve önceliklerimiz değişti ve gelişti.
Aslında tüm bu değişimler ister istemez Covid-19 öncesi
dönemde farkında olmadığımız fakat insanlık için önemli
olan bazı şeyleri de fark etmemizi sağladı. Pandeminin
başında evlere kapandığımız ilk günlerde İstanbul’dan
Uludağ’ı gördüğümüz hepimizin dün gibi aklında. Sosyal
mecralarda ve ana akım medyada haber olan bu durum,
aynı zamanda dünyaya ne kadar zarar verdiğimizin bilincine erişmemizi de sağladı.
Tüm bunlarla birlikte içinde bulunduğumuz ekonomik
durum nedeniyle çoğu ithal olan gıda fiyatlarına yansıyan artışlar ve iklim değişikliği, kuraklık, sel felaketleri gibi
doğal afetler, toprağı, bereketi ve dolayısıyla gıdayı biz
insanların ana gündemi haline getirdi. Ata tohumları ve
tarım; denizlerimizi istila eden yabancı türler büyük önem
kazandı.
Diğer taraftan bütün dünyada kendini gösteren
endüstriyel et üretim krizi ve sektörün çevreye verdiği
zarar, farklı beslenme türünü benimseyen çoğu insanı
başka alternatiflere yönlendirdi.
Yaşadığımız tüm bu gelişmeleri göz önüne aldığımızda
hem bizim hem de geleceğimiz için kritik öneme sahip
olan gıda ve gıdaya erişimin gerçek anlamda önem kazandığı bir dönemin içine girdiğimizi söyleyebiliriz.

TREND 3.1
İstilacı Türlere Karşı
İklimcil Beslenme
Son yıllarda yaşadığımız orman yangınları, sel felaketleri, kuraklıkla birlikte iklim değişikliği
etkilerinin daha da artması ve doğanın amiyane tabirle acımasız bir şekilde kullanılması
yeni doğal bir soruna kapı aralıyor. Bu yeni tehlikenin adı: İstilacı Türler. Balık, sürüngen, bitki hatta mikro organizmaların yer aldığı; karasal ve denizsel olarak ikiye ayrılan bu türlerin
ekosistemi, biyolojik çeşitliliği ve gıda güvenliğini gerçek anlamda tehdit ettiğini söyleyebiliriz.
İstilacı türlerden biri olan aslan balığı tüm Akdeniz Havzası’nda olduğu gibi Türkiye’de de
artış göstermeye başladı. Denizlerimizdeki biyoçeşitliliği tehdit eden aslan balıklarıyla mücadelede Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yanı sıra gastronomi dünyasını da görüyoruz. Neolokal, Araka gibi üst düzey restoranların şefleri aslan balığı gibi istilacı türleri menülerine
dahil ederek bu türün yayılmasını engellemeye çalışıyor.
Doğanın bağışıklığını güçlü tutma söz konusu olduğunda ise günden güne hem etkisini hem
de toplumda bilinirliğini artıran iklimcil beslenme öne çıkıyor. İnsanların, markaların ve kurumların yaşanılabilir bir gelecek için sürdürülebilirliği daha fazla önemsediği bir dönemde
2023 ve sonrası için hepçil, etçil, vejetaryen ve vegan beslenmenin yanında iklimcil beslenme de önem kazanabilir.

İnsan faaliyetleri iklimleri değiştirirken nasıl
beslenilmesi gerektiğini inceleyen İKLİMCİL:
Mevsimler Sürüklenirken, hem bir sergi hem de
iş birliklerine dayalı bir kamu programı olarak
SALT Beyoğlu’nda gerçekleştirildi. Etçil, hepçil,
yerelci, vejetaryen ya da vegan beslenmeden
farklı biçimde, İKLİMCİL kavramı bir ürünün
içerdiklerinden ziyade, gıda üretimi ve tüketiminin seyrini etkileyen alışılmadık mevsim
koşulları ve iklim olaylarıyla ilişkisi üzerinden
tanımlanıyor. Bugünün gıda altyapısı ve yeme
içme alışkanlıklarını, sistemli bir sürekliliği olmayan, art arda yaşanmayan, aralarında bir
bağlantı ve tutarlılık bulunmayan yeni kuraklık
döngüleri, bozulmuş yağış düzenleri ve kıyı
dönüşümleri şekillendiriyor. Bu konudaki projelerinin kapsamını SALT’ın davetiyle genişleten, Londra merkezli Cooking Sections (Daniel
Fernández Pascual ve Alon Schwabe), bir zamanların mevsimlerine, haritadan silinen bölgelere ve geleceği meçhul kıyılara doğru bir
yolculuk sunuyor.
Kaynak:
saltonline

MÜZE
SALT
GAZHANE
GALATA

NEOLOKAL
GALATAPORT

AKM

NE DEDİLER?
«Raporda yer alan ‘aslan balığı’ projesi, bizim
proje ortağımız Tohum İstanbul ile desteklediğimiz bir hareket. İlk defa bu konuya bizim düzenlediğimiz yemeklerle dikkat çekildi ve bu konu
büyük şehirlere böyle geldi. Geçtiğimiz aylarda
Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj yüzeyden
temizlendi ama dipte ne olduğu afaki. Bu konuda
üniversitelerin, derneklerin yaptıkları bir çalışma
var ise markalarca desteklenmesi, sorunla ilgili
kitlesel farkındalığı artırmak için faydalı olacaktır.
WOM yaratmak için markalar, şirket çalışanlarından gönüllü ekipler oluşturup bu konuda bireysel
desteği artırabilirler.
Denizlerin ısınmasıyla beraber mesela Kuzey
Ege’de daha önce görülmeyen türler ortaya çıktı.
Bu konuya dikkat çekmek için Lüfer ve Orfoz gibi
iki belgesele kurumsal destek sağladık. Bunların
sayısı, önümüzdeki yıl daha da artırılmalı.
Şefler özellikle iklim krizini tetikleyen, uzun seyahat eden yiyeceklerin kullanımını minimize edebilir. Benzeri, markalar için de geçerli elbette. Kullandığımız birçok ambalaj materyalinde dışa bağımlıyız. Enerji üretimi, kullanımı ile ilgili çalışmalar desteklenebilir. Bunu markalar, kanaat önderleri, şefler herkes yapabilir. Tüm bu başlık için ülkemizde en iyi örnek Ebru Baybara Demir. Daha
önce takip etmeyenlerin mutlaka incelemelerini
öneririm.»
- Ayça Budak

NE DEDİLER?

«Tarımın hayati öneminin farkına vardık. Gıda yetiştiriciliğinin kıymeti
sonunda kabullenildi. Özellikle sürdürülebilir, yerel, ilaçsız, paketlenmemiş, tarladan masaya gelen gıda üretiminin ne kadar kritik bir noktada olduğunu bu dönemde gördük.
Bu süreçte tüketicinin de büyük rolü var. Eskisi gibi tüketici sadece kendisine sunulanı almıyor, bilinçli hareket ediyor. Özellikle gıdada tüketeceği gıdayı seçiyor. Tüm firmalar da bu farkındalığa ayak uydurmak
zorunda.
Markaların bazıları bu dönüşümün öncülerinden ve değişimin bir parçası
olmak için yapıyor bazıları da ‘green washing’ için yapıyor. Sebebi ne
olursa olsun değişim sürecini destekleyen markalar olmasına olumlu
tarafından bakıyorum. Bu demek oluyor ki artık markalar ve sistem
tüketiciyi manipüle etmiyor; aksine tüketici, sistemi ve üreticiyi mecburi
bir yöne sokabiliyor. Bu muazzam umut verici.
Biz, Vertical projemizde kent yaşamında sürdürülebilirliği sahiplenmeye,
özellikle gıdada sürdürülebilir üretimi sağlamaya odaklandık. Projenin
hazırlık sürecinde alanında uzman pek çok şefle görüşme, sohbet etme,
önerilerini alma ve yolculuklarını dinleme şansımız oldu. İstisnasız her
görüştüğümüz şefin önceliği sürdürülebilir, atıksız mutfaklar yaratma
hedefiydi.
Vertical’daki ana hedefimiz sürdürülebilir gıda işletmelerine örnek olacak
değerler sunmak. Sürdürülebilir bir sistem inşa etmeyi öğrenirken aynı
zamanda nasıl yapılabildiğini paylaşmak ve öğretmek de hedeflerimizden biri. Atılabilecek o kadar çok adım var ki.
Öncelikle tarım partnerimiz SISTA GREEN. Şehrin ortasında yaklaşık 6
dönüm araziye eşdeğer mahsul veren tarlamızda mahsullerimizi
yetiştiriyor ve bu sayede karbon ayak izimizi %98 azaltıyoruz. Bu azaltım
için takip ettiğimiz adımlar; mutfaktaki gıda atıklarını kurutarak ve
dondurarak hayvan mamasına dönüştürmek, sosları kurutarak raf
ömürlerini 25 sene uzatmak, streç film yerine Cambro gastronomlar
kullanarak veya Koroplast’ın doğada çözünür çöp torbalarını kullanarak
plastik atığımızı minimize etmek. Bu yapacağımız uygulamaların, hem
yeme-içme sektöründe hem de bireysel tüketimlerde kısa süre içerisinde
değişime sebep olacağına inanıyoruz.»
- Elif Boyner

TREND 3.2
Toprak & Su:
Bereket Yeniden
Covid-19 ile birlikte evlere kapandığımız, birçok önceliğimizin değiştiği, yeni alışkanlıklar
edindiğimiz iki koca yıl geçirdik. Geçirdiğimiz görece bu uzun dönemde ise kaybetmeye ve
doğrusunu söylemek gerekirse kıymetini unutmaya başladığımız değerlerin, hayatımızdaki
önemini daha iyi kavramaya başladık. Bu değerlerin başında da hayati öneme sahip olan
toprak, su ve tarım geliyor.
Gerek içinde bulunduğumuz ekonomik durum gerekse pandeminin yarattığı küresel krizin
neden olduğu gıda fiyatlarındaki artış, toprağı, tarımı ve bereketi ülke gündeminin ilk sırasına yerleştirdi. Tam da bu sebepten bugün insanlar kurumlardan, bankalardan ve özellikle
gıda sektöründe yer alan markalardan tarım ve bereket için daha fazla çaba bekliyor. Sia
Insight’ın Mart 2021’de gerçekleştirdiği araştırma ise mevcut durumu kanıtlar nitelikte. Bugün toplumun %90’ı tarımın iyileştirilmesi için tek sorumlunun kamu kurumları değil, markalar da olması gerektiğini düşünüyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliğine giderek ata tohumu olan kavlıca buğdayının geleceği için harekete geçen Uno, toplum tarafından verilen sorumluluğu üstlenmiş markalardan biri. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde başrole bisküviyi değil, buğdayı koyan
markaların tüketici tarafından kucaklanacağını söylesek hiç de yanılmış olmayız.

Damak ve TEMA Vakfı’nın 2011
yılından beri ortaklaşa yürüttüğü «Fıstığımız Bol Olsun»
projesi, Türkiye için çok önemli
bir tarımsal değere sahip olan
Antep fıstığının üretiminde
kalite ve verimi artırmayı;
sürdürülebilir bir üretimle bölgedeki ekonomik refaha katkı
sağlamayı amaçlıyor. Proje
ayrıca, erozyon ve çölleşmeyle
mücadele diyor ve erozyonun
önlenebilir olduğunu uygulamalı kırsal kalkınma projeleriyle anlatarak fıstık üreticilerini bilinçlendiriyor.
Kaynak:
nestle/fıstığımızbololsun

UNO

NESTLE DAMAK & TEMA

NE DEDİLER?

«Birçok kişi uzun zamandır ‘etsiz pazartesi’ geleneğini uyguluyor. 2022’de markaların bu hareketi
yaygınlaştırması iyi olabilir. Bir de aslında ‘bereket’in masadaki bolluk değil, paylaşmak olduğunu iyice öğrendik. Yani pandemi döneminde evimizde tek başımıza ya da çekirdek ailemizle yediğimiz yemekler de bereketliydi ama kalabalık sofralar, paylaşılan yemekler, içkiler gerçek bereketi
sağlıyor. ‘Less is more’ felsefesiyle birçok iyi şef
mutfaklarda rafine ama çok lezzetli tabaklar
yaratıyordu. 2022’de bunların sayısının daha da
artacağını düşünüyorum. Restoranlar vegan, vejetaryen seçenekler sunduğu gibi biz de önümüzdeki yıl kurumsal sponsoru olduğumuz etkinliklerde bu başlıkta yemeklere yer vermeyi planlayabiliriz.»
- Ayça Budak

NE DEDİLER?

«Ben ‘bereket’ kavramının bir dünya görüşünün
yansıması olduğuna inanıyorum. Bizim en büyük
yanılgımız, çokluk ve bolluk kelimelerini bereket
kavramı ile karıştırmamız oldu. Çokluğu bereket
sandık. Elimizdeki kaynakları düşünmeden kullandık. Anadolu’nun verimli topraklarını bilinçsizce ilaçladık, nadasa bırakmadan art arda ektik.
Çok mahsul aldık ve bunu bereket olarak yorumladık. Marketlerde raflardaki mahsullerin,
ürünlerin birçoğu çöpe gitti. Evde tencerede kalmış yemeği çöpe attık. Restoranlarımızın gıda
atığı %17’lerdeyken yokluk, açlık var dedik.
Oysa ‘bereket’ kavramı naiftir, kıymet bilmektedir.
Bereket doğa ananın izinden gittiğimiz zaman,
ona iyi baktığımız zaman, onun bize bu sevgiyi
çoğaltarak geri vermesinden gelir. Yağmur, su,
rüzgâr, güneş bereketi getirir. Bereket toprağın
özünden, en temizinden gelen hediyedir. Toprağa
iyi bakmadığımız zaman toprak ana geri veremez.
Anadolu topraklarının dinlenmesi ve temiz gıda
vermesi için dinlendirilmesi gerekiyor. ‘Bereket’in
anlamını, ne olduğunu tekrar idrak ettiğimiz bu
dönemde romantize ettiğimiz kavramların gelecek nesiller için ihtiyaç, bizim için görev olduğunu
bilmemiz gerekiyor.»
- Elif Boyner

TREND 3.3
Plant-Massed
Pandemi öncesi başlayan, pandemiyle birlikte günden günde etkisini artıran iklim krizi
farkındalığı ve gelecekle ilgili kaygılar bugün tekstilden enerjiye, otomotivden gıdaya
kadar farklı birçok sektörden markanın sürdürülebilirlik çalışmalarını öncelikli odak haline getirdi. Tüm bu gelişmelerin yanında endüstriyel et üretim krizinin derinleşmesi,
sağlık kaygıları ve çevresel duyarlılık bitki bazlı beslenmenin geniş kitlelere yayılmasına neden oldu.
Mevcut durum yıllardır alevde ızgara lezzetiyle övünen Burger King’i dahi etkilemiş durumda. Türkiye’de en fazla burger restoranına sahip marka, bu yaz Türkiye’de de lanse
ettiği Plant-Based Whooper ile bitki bazlı beslenmeyi fast food kategorisine taşıdı.
Burger King’in yanında Starbucks ve hatta yerel kebap restoranları dahi vegan ve vejetaryen bitki bazlı alternatiflerle menülerini genişletmeye başladı. Tüm bu gelişmeleri
odağa aldığımızda vegan ya da vejetaryenlerin yanında hepçil beslenen insanların
dahi bitki bazlı beslenmeyi hayatlarının bir parçası haline getirebileceğini söyleyebiliriz.

Küresel ısınma sadece dünyamız değil içinde yaşayan tüm
canlıların gelecekleri ile ilgili
büyük bir problem. Mevcut sorun hakkında dünyanın dört bir
yanında insanların farkındalıklarının artmasıyla yeme-içme
alışkanlıklarını bitkisel bazlı
yönde değiştirdiğini gören Emre Başar Sözen ve Caner
Peltekci, Türkiye’nin ilk modern
bitkisel süt markası Nilky’yi
kurdular. Yulaf, badem ve
fındık olmak üzere üç farklı çeşitte raflarda yerini alan Nilky,
ulaşılabilir fiyatıyla dikkat çekiyor.
Kaynak:
Nilky

NİLKY
MÜZE GAZHANE

KÖŞEBAŞI

STARBUCKS

TREND 3.4
Hindistan’ın Şifası
Türkiye’de: Moringa
Moringa, namı diğer «mucize ağaç», Hindistan’da yetişen geleneksel şifa uygulama-larında
sıklıkla kullanılan her derde deva bir bitki ve «super food». Adı, «wellness» trendleri ile birlikte
anılan bitki güçlü bir antioksidan olması, bağışıklık sistemini güçlendirmesi, demir,
kalsiyum, magnezyum içermesi, diyabet semptomlarını azaltması ve hatta beyni güçlendirmesi gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. 2022’nin Matcha’sı diye tanımlayabileceğimiz
moringa hem kişisel bakımda hem toz halinde hem de taze olarak yemeklerde kullanılabiliyor.
Moringa her ne kadar Hindistan merkezli olsa da 2021 yılında Gaziantep Nurdağı’nda 7 kadın
tarafından kurulan kooperatifle artık Türkiye’de de yetiştiriliyor ve tüm ülkeye satılıyor. Nurdağı’nın iklim şartlarının Hindistan’a benzer olması, «Moringantep» markasının doğmasını
sağladı. Şu an için moringa çayı, şampuan, pişik kremi, sabun, el dezenfektanı gibi ürünler
üreten kooperatife ilgi büyük.
Saf Nutrition, Wefood, Mrembo ve Arifoğlu gibi doğal içerikler sunan markaların moringayı
radarına aldığını görüyoruz.
Moringayı yerli üretimde ve yerli markalarda görmeye başlamamız önümüzdeki süreçte
adını sıklıkla duyacağımızın işareti olabilir.

Saf Nutrition moringa bitkisini şöyle tanımlıyor:
«Bitkiler süper kahraman
olsaydı Moringa Iron Man
olurdu! Himalaya eteklerinde doğup tüm dünyaya yayılan moringanın
yaprakları zengin bir protein kaynağıdır ve demir,
kalsiyum, magnezyum ve
B vitaminleri içerir.»
Kaynak: safnutrition.co
SAF

WEFOOD
MÜZE GAZHANE
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NEDİR?
Bu senenin trendlerini incelediğimizde ilgimizi çeken bir diğer nokta da güzellik algımızdaki ve güzellik ürünlerindeki değişimler oldu.
Son yıllarda karşılaştığımız değişimler bizleri ve
çevremizdekileri dönüştürürken aynı zamanda
güzellik ürünlerine ve güzellik kavramına da farklı
bir gözle bakmamızı sağladı. Pandeminin getirdiği
hijyen ve temizlik konusundaki tedirginlikle kullandığımız kimyasallar ve özellikle bu kimyasalların kurutucu etkileri bizleri konu kişisel güzelliğe
geldiğinde daha doğal alternatifler aramaya itti.
Doğal olarak doğal güzelliği aradığımız bu sene
karşımıza en çok kil, kül ve kolajen çıktı.
Güzellik kadar giyim kuşam ve estetik anlayışlarımızda da değişiklikler oldu bu sene. Son iki senedir evde eşofmanlarla oturmanın acısı, en küçük
etkinliğe bile özenilerek çıkarılmaya başlandı.
Geçtiğimiz sene aldığımız ama giymeye fırsat
bulamadığımız parçalar için bu sefer bir fırsat yaratılıp giyinildi kuşanıldı. Zarafet güçlü adımlarla
spotların altındaki yerini aldı.

TREND 4.1
Kil, Kül, Kolajen:
Doğal Olarak Pozitif Güzellik
Covid-19’un hayatımıza girmesiyle birlikte belki de daha önce hiç olmadığı kadar hijyen
hakkında düşünmeye ve konuşmaya başladık. Pandeminin ilk dönemlerindeki korku bizi
kendimizi ve sevdiklerimizi koruyabilmek adına çeşit çeşit ürünü günlük rutinimize dahil
etmeye itti. Yüzey temizleyici spreylerden antibakteriyel mendillere ve cildi oldukça yıpratan yüksek alkollü dezenfektanlara pek çok yeni ürün vazgeçilmezimiz oldu. Hatta çoğumuzun maskelere bağlı olarak «maskne»leri çıktı, sürekli dezenfektan kullanmaktan dolayı ellerimiz kurudu ve çatlamaya başladı.
Kimyasallarla bu kadar içli dışlı olmamızdan olsa gerek, uzun yıllardır laboratuvarlarda üretilen mucizevi güzellik ürünlerinin yerini doğal içerikli ürünler tekrar almaya başladı. Tüketici
güzellik için doğalı seçti. Son yıllarda doğal güzelliğin favori üçlüsü ise ciltteki fazla yağı alan
«kil», toksinlerin vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı olan «volkanik küller» ve yaşlanma
belirtilerini hafifleterek, daha parlak, canlı bir cilde sahip olmasına ve daha genç görünmesine yardımcı olan kolajen doğal içerikli güzellik ürünlerinde en çok tercih edilen ürünler
haline geldi. Özellikle kolajenin eklemlerdeki ve kemiklerdeki etkileri nedeniyle doktorlar
tarafından da tavsiye edilir olması, kolajeni ve kolajen içeren ürünleri pek çok yerde karşımıza çıkarmaya başladı.

4 farklı tipiyle dişlerden eklemlere, kas ve organlardan cilt
katmanlarına pek çok görevi
olan kolajen son yıllarda kafamızı nereye çevirirsek karşımıza çıkmakta.
Kolajenin cildin elastikiyetini
arttırıp gergin kalmasını sağlaması kolajeni haplardan serumlara, tozdan su takviyelerine pek çok formda görmemizin
ana nedeni.
Sırma’nın protein, antioksidan,
detoks, alkali ve kolajen takviyeli su serisi de kolajeni eczanelerden veya online pazar
yerlerinden çıkarıp süpermarketlere kadar sokması açısından önemli bir gelişme.

DERMOKİL

SIRMA KOLAJEN

GARNIER

TREND 4.2
Zarafet
Geri Dönüyor
2000’lerin başından beri gördüğümüz rahat ve salaş kıyafetlerin beraberinde gelen umarsız tavır, son
iki senedir evlerimizden iş için bile çıkmadığımızdan olsa gerek erişebileceği en üst noktasına ulaşmıştı. Evde pijamaları çıkarmaya ihtiyaç bile duyulmadan geçirilen günler, üstte gömlek altta şortla
katılınan Zoom toplantıları yerlerini biraz farklı da olsa tekrar dışarı çıkılabilen ve eğlenilebilen günlere
bırakırken dolaplarımızda pandemi boyunca aldığımız ama bir kere bile hakkını vererek giyemediğimiz kıyafetlerimizi giymek için fırsat kolluyoruz.
Hal buyken sweatshirt’ler ve eşofmanlar yerlerini daha özenli kombinlere bırakıyor. Artık dışarı çıkarken üşenilmiyor, aksine küçük bir arkadaş buluşması için bile heyecanlanılıp süsleniliyor. İnsanlar sadece ortam veya başkaları için değil, kendilerini daha iyi hissetmek için de güzel giyinmeye çaba sarf
ediyor. LC Waikiki’nin «Kendim İçin Giyinirim» kampanyasında sinemaya şık bir elbiseyle, okula ceketle giden cool insanlar görmemiz de işte bu yüzden.
Beyaz perdede House of Gucci ve Spencer’dan, evlerimizde ise Netflix’in son zamanlarda kendinden
en çok söz ettiren yapımlarından Kulüp ile gördüğümüz üzere, görsel yapımlar da buna sessiz
kalmıyor. Moda, sinema ve televizyon adeta bizi pandemi sonrası sosyal açlığımızı en göz alıcı şekilde
bastırmamız için teşvik ediyor, bizlere ilham vermek için çabalıyor.

Pandeminin insanlarda yarattığı en etkili duygulardan biri
de nostalji oldu. Günümüzden
ve güncel şartlardan bunalan
insanlar kaçışı geçmişte ve
geçmişteki güzel anlarda bulmaya, bu anlardan esintileri
olabildiğince gündelik hayatlarına taşımaya çalıştılar.
Netflix’in son dönemdeki en
beğenilen yerli yapımlarından
Kulüp, 50’lerin kozmopolit İstanbul’unda geçen duygusal
hikâyesini ışıltılı kostümlerle ve
samimi karakteriyle ekranlarımıza taşıdı. Dönemin zarafetini, gerek Raşel’in günlük kıyafetleriyle gerekse assolist Selim
Songür’ün sahne kıyafetleriyle
bizlerle buluşturdu.

KULÜP

LC WAIKIKI

SPENCER

NE DEDİLER?

«Önümüzdeki yıllarda, aslında senelerdir devam
eden sadeliğin yine biraz daha öne çıkacağı görüşündeyiz. Modayı yıllık değişimler olarak değil,
beşer yıllık giyim alışkanlıkları trendleri olarak yorumluyoruz. Buradan hareketle ‘fast paced fashion’ yerine daha oturaklı ve daha köklü bir stile
sahip olunacağı yorumunda bulunabiliriz.
Özellikle Türkiye açısından baktığımızda ‘yerelliğe’ ve ‘lokal üretime’ desteğin artacağını öngörüyoruz. Bunun nedenine yerel trendler (eğilimler)
bazında baktığımızda en etkin ögenin sosyoekonomik sebepler, global olarak baktığımızda ise
‘shop local’ trendinin etkisi olduğunu gözlemliyoruz.
Kısacası yerli markalara ve yerel üretime ilginin
artacağını, evdeki rahat giyimin sokak giyim stillerine uyumlanacağını varsayıyoruz. Bu durumu,
raporda bahsedildiği gibi ‘ugly fashion’ başlığı altında ‘ev kıyafetlerinin’ doğru ve zamanın ruhunu
yakalayan kombinler ile sokakta da giyilebilir hale
gelmesi olarak yorumluyoruz.»
- Ozan Ertürk

#5
DOKUNMANIN
RÖVANŞI

shutterstock.com

NEDİR?
2 yıl gibi uzun bir süre zarfı boyunca içinde bulunduğumuz pandemi, hayatı ister istemez daha
kaygılı ve endişeli bir şekilde yaşamamıza neden
oldu. Dışarıya çıkarken adeta şövalye gibi donandığımız, fakat aldığımız tüm önlemlere rağmen
kaçarcasına bütün ihtiyaçlarımızı giderdiğimiz
kabus gibi bir dönemden geçtik.
Dolayısıyla hem kendimizi hem de ailemizi korumak adına dışarıyla ve diğer insanlarla temasımızı en aza indirmeye çalıştık. Sonuç olarak bir süre
de olsa sanal yaşamlara mahkûm olduk.
Tüm bu gelişmeler doğrultusunda daha fazla online alışveriş yaptık, hiç alışkın olmadığımız şekilde ekranlardan sosyalleştik, hatta ve hatta uygulamalar üzerinden yılın aşkını yaşadık ve en kötüsü bir taraftan bu kısıtlayıcı gelişmelerden sıkıldık diğer taraftan ise onlara alıştık.
Dolayısıyla farklı, benzersiz ve yaratıcı deneyimler
üzerinden kısa sürede oluşan bu alışkanlığı kıran
ve offline ortamları cazibe ve deneyim merkezine
dönüştüren markaların insanlar tarafından kucaklanacağı bir geleceğin bizi beklediğini söyleyebiliriz.

TREND 5.1
Dokunulabilir
Teknolojiler
Kendimizi bildik bileli telefon ya da bilgisayar kullanmanın tek yolu klavyeler
ve tuşlardı. Ancak ne zaman ki dokunmatik ekranlar hayatımıza girdi, işte o
zaman telefon ve bilgisayar kullanmanın farklı deneyimlerini keşfettik. Bugün dünyayı keşfetmemiz için ihtiyacımız olan tek şey parmaklarımız ve dokunmatik ekranlar.
Teknolojinin ilerlemesi ve daha dijital bir dünyaya doğru hızla ilerlememiz
çoklu dokunma özelliği olan farklı arayüzlerin ve cihazların hayatımızda daha fazla yer almasına neden oluyor. Ancak otomotiv başta olmak üzere birçok sektörü etkileyen çip krizi nedeniyle BMW’nin bazı modellerde dokunmatik ekranları kaldırdığı haberi ya da Apple’ın MacBook Pro’larda yer alan
touchbar’a yeni modellerinde yer vermemesi akıllara ister istemez fiziksel
tuşlara geri mi dönüyoruz sorusunu getiriyor.

2016’da lanse edilen, Apple
fanlarını ikiye bölen dokunmatik bar teknolojisine sahip MacBook Pro’lar, bu yeni
özellik sayesinde daha inovatif ve modern bir görünüme kavuşmuştu. Ancak
Apple’ın 2021’deki haberi
herkesi şaşkınlığa uğrattı.
Teknoloji devi yeni seri MacBook’larda touchbar seçeneğini kaldırdı. Nedeni ise
Apple severlerin mevcut işlev tuşlarının dokunma hissini ve somutluğunu deneyimlemek istemesi.
Kaynak:
Wccftech

BMW

APPLE
NİLKY
MÜZE GAZHANE

TREND 5.2
Çevrim Dışı Perakendenin
Rönesansı
Perakende mağazacılık, pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri oldu kuşkusuz. Bu
anlamda sektörde en fazla zorlananların fiziki mağazalar olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Pandeminin başlamasıyla birlikte bugüne kadar birçok hazır giyim markası mağazalarını
kapatmak zorunda kaldı.
Her ne kadar etkisini son yıllarda bir hayli artıran e-ticaret gibi bir gerçeği bugün daha somut bir şekilde deneyimlesek de farklı konseptler ve merak yaratan heyecanlı deneyimlerle
çehresini değiştirmeye ve adeta yeniden cazibe merkezine dönüşmeye başlayan offline
mağazaların, önümüzdeki yıllarda geri dönüşünü izleyeceğimizi söyleyebiliriz. McKinsey &
Company’nin State of Fashion 2021 raporu da bunu kanıtlar nitelikte. Rapor, tüketici odağında geleceğin fırsatlarına odaklanan markaların daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağını
ifade ediyor.
Günümüzde mevcut fırsatları değerlendiren ve tüketiciye bambaşka deneyimler sunan
mağazaların çoğaldığını söyleyebiliriz. Burberry’nin, Güney Kore Jeju Adası’ndaki yeni mağazası, müşterilerine doğa dostu, yaratıcı, yenilikçi sanat ve sporla iç içe bir yaşam alanı
sunuyor. Kim bilir belki bu yeni konsept, e-ticaret karşısında offline perakende için önemli
bir fırsat olarak görülebilir. Neden olmasın?

1998 yılından bu yana Şaşkınbakkal'da bulunan mağazası ile Bağdat Caddesi’nin buluşma noktası
olan Boyner, eylül ayı itibarıyla
Erenköy'deki yeni yerinde hizmet
vermeye başladı. «Hayatı büyük
yaşa, cesur yaşa» mottosu ile açılan Boyner Cadde, kışlık kıyafetlerin denendiği -20 derecedeki
özel odaları, sokak sanatçılarına,
sporculara, gençlere kendilerini
ifade edebilecekleri alanlar sunması, iç ve dış cephelere yerleştirilen dev ekranları ve mağazada
yer alan çoğu malzemenin geri ve
ileri dönüştürülebilir olmasıyla perakende sektöründe bir dönüm
noktasına imza atıyor.
Kaynak:
NYX Magazine

BOYNER

BURBERRY

NİLKY
MÜZE GAZHANE

APPLE BAĞDAT CAD.
STARBUCKS

TREND 5.3
Evinde Değil;
Yerinde Yemek
Covid-19 ile birlikte evlere kapanıp pandemi döneminden önce daha geniş bir çevrede
yaşadığımız hızlı hayatları, evlerin içinde hep birlikte yaşamaya başladık. Daha önce
deneyimlemediğimiz bu yeni dönemde ister istemez evler de rolünü değiştirdi ve
genişletti. Evler hem ofis, hem spor salonu, hem okul, hem sinema, yeri geldiğinde de
restoran rolünü üstlendi. Dar alanda yaşadığımız görece bu hızlı hayatlarda mutfaklar
hem kendimizi hem de sınırlarımızı keşfettiğimiz birer kaçış alanına dönüştü. Kendi
ekmeğimizi ve yoğurduğumuzu yapmanın dışında, burnumuzda tüten restoran
deneyimini eve taşımak için mutfaklarda şef rolünü üstlendik.
Fakat normalleşme dönemiyle birlikte bugün özlediğimiz restoran deneyimini doyasıya
yaşamak için hiç olmadığımız kadar heyecanlı olduğumuzu söyleyebiliriz. Farklı kültürlerden benzersiz deneyimler sunan şeflerin sofralarına konuk olabilmek için günler
öncesinden rezervasyon yaptırıyoruz. Bu bir nevi, restoranların mutfaklara karşı rövanşı olarak değerlendirilebilir. Bu anlamda Aralık 2019’da kapılarını misafirlerine açan
Turk Fatih Tutak, farklı ürünlerden elde edilen tarifleriyle, yeniden, hem yerli hem de
yabancı misafirlerin gözde mekânlarından biri haline geliyor. Benzer şekilde pekmezle
pişirilen patlıcan gibi bize özgü tatları, daha önce tatmadığımız reçetelerle hazırlayan
Burçak Kazdal gibi şeflerin yemeklerini de yerinde tatmak isteyenlerin sayısının,
2022’de daha da artacağı yorumunda bulunabiliriz.

Kuruçeşme’de yer alan Alaf,
köklerinden beslenen bir
göçebe lokantası. Yörük şivesinde Alaf, közlü alev demek. Alaf, göç ve birleşimin
yarattığı bu zenginlikle, misafirlerini bugün bir Yörük
sofrasına, yarın bir Kürt sofrasına, sonra belki bir Ermeni, belki bir Yezidi sofrasına
konuk etmeyi amaçlıyor.
Kaynak:
Alaf
NİLKY
MÜZE GAZHANE
ALAF

TURK FATIH TUTAK

NE DEDİLER?

«Dışarıda yemek yiyemediğimiz gibi seyahat de
edemedik. Kesinlikle bu yıl, yerinde deneyimin
rönesansı olacaktır. Mey Diageo’nun Elazığ ve
Alaşehir’de yürüttüğü projeler; bir şehri, bölgeyi,
çevresini tüm yeme-içme, tarih, doğal güzellik
çerçevesinde tanıtan projeler. Diğer bölgeler için
de benzer projelerin sayıları artırılabilir. Özellikle
mevcut destinasyonlardan olmayan, ilk akla
gelmeyen yerleri turizme kazandırmak için bu
projeler çok kıymetli. Ki, bizim örneğimizde
Alaşehir ve Elazığ tam olarak böyle. İki şehir de
normalde ilk akla gelen destinasyonlar değiller.»
- Ayça Budak

NE DEDİLER?
«Marketlerden organik ürün alsak bile o mahsul toplandıktan sonra tarladan paketleniyor, marketin ana
deposuna gidiyor, marketlere dağıtılıyor ve paketlenip
eve geliyor. Kilometrelerce yol gidiyor ve maalesef her
seferinde de çeşit çeşit paketleme süreçlerinden geçiyor.
Dünyadaki karbon ayak izinin yaklaşık %20’si gıda kaynaklı. Bunun bir bölümü gıda atıklarından, bir kısmı üretim sürecinden, bir kısmı da gıda ulaşımından kaynaklanıyor. Bu nedenle merkezileşme çok önemli. Ürettiğin
yerde tüketme, üretilen yerde satın alma yeni gerçeğimiz
olacak, olmalı. Üretildiği yerde tüketmek hem şifa hem de
ekolojik açıdan güzel, gerçekten çok güzel.
Şu dönemde heyecan verici bir akım oldu sürdürülebilirlik
kavramı hakkında konuşmak. Moda oldu demiyorum.
Farkındalık oluştu ve herkesin önceliği oldu. Şeflerimizin
neredeyse hepsi bu konuyu hem çok sahiplendi hem de
samimiyetle derinine inmenin yollarını her gün farklı
adımlarla paylaşmaya başladı.
Avrupa ve Amerika’da birçok offline ve online platform ve
şef, hayvansal ürün kullanmama ve bitki bazlı mutfaklara
dönüşüm yolunda adım attılar bile. Belki Türkiye için çok
erken ama bizim de birçok şefimiz bu değişime öncülük
ediyor ve örnek olmaya devam ediyorlar…
Mevsiminde olmayan, çiftlikte üretilmiş, nesli tükenmekte
olan balıklardan uzak duruyor ve bunun iletişimini de
yapıyorlar. Maksut Aşkar, Deniz Öztemel, Pınar Taşdemir,
Emre Şen ve birçok şef bu alanlarda gerçekten samimiyetle ve özenle çalışıyorlar. Onlar gibi şeflerimizin
çoğalması dileğiyle…»
- Elif Boyner

#6
DUYGUNUN
RÖVANŞI

unsplash.com/@callumskelton

NEDİR?
Pandemi sürecinin beraberinde getirmiş olduğu birçok duygu var.
Küresel boyutta bir salgının bireylerin duygusal dünyalarını derinlemesine tetiklemesi elbette kaçınılmazdı.
Etrafımızı bir anda saran korku, belirsizlik, sıkışmışlık döneminde
inandığımız çoğu kurumun, bilimin yetersizliği ortaya çıkarken
rasyonel davranış ve tutumlar sergilemede hata verdik. Daha
duygusal tutumlar takınır olduk. Mutlak kontrol ve mantığın karşısında, duygular yeniden sahnede yerini almıştı. Bilinçaltımız kontrolü ele geçirmişti: «Covid-19 garip rüyalar ortaya çıkardı.»
Aynı anda birçok duyguyla çevrilmiştik, bazılarını yaşama imkânı
bulduk, bazılarını ertelemek zorunda kaldık. Ritüellerini gerçekleştiremediğimiz yaslarımız gibi. Bu yüzden belki de hiçbir dönem
kendi ruhumuzu iyi tutmak bu kadar önceliğimiz olmamıştı. Öz şefkate dair paylaşımlar hiç olmadığı kadar arttı, herkes kendi duygu
durumuna iyi gelen şeyleri elindeki mecralardan yaydı. Duygusal
sermayemiz böylesi bir kriz anında açığa çıkmıştı.
Birleşmiş Milletler'in 149 ülke arasında yaptığı değerlendirmeyle
belirlediği Dünya Mutluluk Raporu’nda Türkiye’yi 104. sırada gördük. Gallup Araştırma Şirketi’nin «Dünya Duygu Haritası»nda ise
Türkiye, en az gülen ülke oldu. En öfkeli ve en stresli ülkeler sıralamasında da ilk beşteydi.
Duygular her yana dökülüp saçılmışken özel ve profesyonel hayat
ayrımı kalmamışken pazarlama evreninin de buna göre şekil alması elzemdi. Covid-19’un duygu haritasının çalkantısının dinip
dinmeyeceğinde 2022 kritik rol oynuyor. İki koca senedir gelgitli
olan duygular geçici mi olacak yoksa kalıcı mı hep birlikte
göreceğiz.

TREND 6.1
İşe Duyguları Karıştırmak:
Chief Empathy Officers
«Aman ha, duygularını işe karıştırma!» büyüklerimizden bize yadigâr bir deyiş. Kaç kere
duymuşuzdur kim bilir. Profesyonel hayat bunu gerektirirdi çünkü; duygularını açığa vurmak zayıflıktı iletişimde. Mutlak rasyonellik, baskın duygu kontrolü, mantıklı bir ekiple ileri
marş marş! Gerçekten işledi mi bu formül?
Pandemiyle birlikte canlılığımızı hissettiren kaynağı, duygularımızı yeniden hatırladık. Hislerimiz o koca koca şirketlerin, plazaların duvarlarından sızdı ve öncelikleri dönüştürmek üzere geri geldi. İki yıldır derinlemesine değişen çalışma şekilleri ve çalışan-işveren bağlarını
göz önünde bulundurursak, homo sentimentalis’in de yükselişiyle çalışanlarına değer veren
yöneticilerin ihtiyaç hiyerarşisinde «empati» en kritik liderlik becerisi olarak yerini aldı. Hard
skills out soft skills in.
Yöneticiler, ekiplerinin gerçek insanlardan oluştuğunu hatırladı. 2022’de daha kapsayıcı bir
rolde, çalışanlarının hâleti ruhiyesine meraklı, deneyimleriyle derinlemesine bağlantı kurup bakış açılarını içselleştirmeye açık olacak. Unvanda bir kelimenin değişmesi nelere kadir değil mi? Yöneticiliğin empatik devriminin kalıcı bir kas olup olmayacağını 2022 gösterecek.

Microsoft Türkiye’nin yeni genel müdürü
Levent Özbilgin bu trendin ilk temsilcilerinden:
«Normal şartlarda bire bir ve ekip olarak yapacağınız her şeyi uzaktan yapmak zorunda
kalıyorsunuz. Burada mecburen dinleme
kaslarınızı çok daha fazla geliştirmeniz gerekiyor. Bu nedenle yeni görevime başladığımda bir numaralı önceliğimi CEO değil,
‘Chief Empathy Officer’ olmak olarak belirledim. Mümkün olduğu kadar empati kurmaya çalıştım. Hepimiz zor bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde herkesin öncelikleri çok
benzer. Benim de bir numaralı odağım ekipleri dinlemek oldu.»
Kaynak: capital.com.tr

LEVENT ÖZBİLGİN,
MICROSOFT TURKİYE

GittiGidiyor Chief People and Culture Officer’ı Murat Yüksel, pandemi dönemi adaptasyonlarından bahsetti:
«Çalışanlarımızın huzuru bizim için çok önemli. Her zaman insani
ihtiyaçları ve hassasiyetleri gözeten bir kurum olmak için çalışıyoruz. Bu nedenle iş yerinde stres yaşayan çalışanlarımızın Çalışan
Destek Hattı’nı arayıp online ücretsiz 10 seans, telefonla ise sınırsız
psikolojik destek alabilmelerini sağlıyoruz. Çalışanlarımızın stres
seviyelerinin azalması ve daha aktif bir hayat yaşamaları için
Grokker isimli mobil uygulamamızı sunuyoruz. (…) Ayrıca baş ağrısı, yorgunluk, regl, hastalık başlangıcı kapsamında ‘Kendimi İyi
Hissetmiyorum İzni’ uygulamamız var.»

MURAT YÜKSEL,
GİTTİGİDİYOR

Kaynak: hbrturkiye.com

NE DEDİLER?

«Yani açıkçası pandemi bana yaradı! Bizim ülkemizde, üzerine ekonomik krizin de eklenmesiyle
anksiyetesi olmayan kalmadı. Bu işe ilk başladığımda anksiyete, depresyon ya da ilaç gibi terimler kullandığımda insanlar bunlardan bahsederken etiketlenmekten korkmuyor musun diyorlardı. Şimdi ise ‘Şebeke suyuna Xanax eklenmesi
gerekiyor.’ dediğimde ‘Xanax ne?’ diye sormayacak kadar konuya hâkim herkes. Eğitim ve okul
evlere taşındı, dışarı çıkmak da ateş pahası. Dolayısıyla insanlar evlerinde iç dünyaları ile baş
başa kaldı, kaçılan tüm korkular yağmur yağınca
deliklerine su dolduğu için ortaya çıkan solucanlar
gibi ortaya çıktı. Anksiyete, istemediğinizde ütü
masası gibi katlayıp duvarın arkasına saklayabildiğiniz bir şey de olmadığı için iş hayatına sizinle geliyor. Beyaz yakalıların anksiyetelerini neyse
ki artık uzaktan izliyor, üzülüyor ve yardımcı olmaya çalışıyorum. Ne olacak derseniz, bu sistemin
artık sürdürülebilir olmadığını ve büyük bir değişimin eşiğinde olduğumuzu düşünüyorum.»
- Deniz Dülgeroğlu

NE DEDİLER?
«Empatinin eskisine oranla çok daha değerli bir konsept olduğuna inanıyorum.
Benim için az iletişim, az etkileşim diye bir şey yok. Aksine, fazla konuşmaktan,
biraz geveze olmaktan kimseye bir zarar gelemeyeceğine hatta tam tersine
fayda sağlayacağına inanıyorum. Konuştukça birbirini anlayan ve anlamlandıran varlıklarız. Önyargılarımızın genel olarak iletişimsizlikten kaynaklandığına
inanıyorum. Bu sebeple açık iletişim, şeffaf diyalogların -özellikle birbirimizi yüz
yüze göremediğimiz bu dönemde- daha da değerli hale geldiğine şahit oluyoruz.
Bununla beraber şunun da altını özellikle çizmek isterim. Microsoft olarak biz
misyonumuzu gezegendeki tüm bireylerin ve kurumların gücüne güç katmak
olarak tanımlıyoruz.
Neden ‘gezegende’ diyoruz? Çünkü ne yazık ki dünyada hâlâ teknolojik açıdan
yeterince gelişmemiş toplumlar var. Bir teknoloji devi olmamıza rağmen, gidecek
yolumuz ve yapacak çok işimiz var. Peki neden ‘güç katmak’ diyoruz? Çünkü,
teknolojiye duyduğumuz tutkuyla, sizi -birey ya da kurum- potansiyelinizle
buluşturmak ve gerçek anlamda bir değerler zinciri yaratmak istiyoruz.
Bu mümkün mü? Evet, mümkün. Nasıl? Empati ile. Bugün dünyada var olan global sorunların çoğunu teknoloji ile çözebiliriz ama empatimiz eksikse masanın
bir bacağı mutlaka eksik kalacaktır.
2022’de hibrit çalışma modelinin devam edeceği kesin. Yalnız, uzaktan çalışma
modeli herkes tarafından farklı yorumlanıyor. Örneğin, yaptığımız araştırmalar
bize gösteriyor ki erkekler ofise dönmek konusunda çok istekli iken, kadınlar ve Z
jenerasyonun büyük bir kısmı evden çalışmaya devam etmek istiyor.
Microsoft’un 31 ülkede, 30 bin kişinin katılımı ile gerçekleştirdiği 2021 Work Trend
Index’e göre, çalışanların %74’ü esnek çalışma modelinin devam etmesini istiyor,
ama %61’i yöneticileri ile aralarındaki ilişkiyi kopuk olarak yorumluyor. %54’ü
aşırı çalıştığını belirtiyor. Beşte biri meslektaşlarının evcil hayvanları veya aileleriyle sanal olarak tanıştığını ve altıda biri (%17) bu yıl bir meslektaşıyla konuşurken ağladığını ifade ediyor. Bir başka ilginç veri de şu; ankete katılanların
%46’sı gelecek sene yeni bir eve veya şehre taşınmayı planlıyor. Dolayısıyla
değişen çalışma şekilleri bir yana, çalışanlarını ruh halini, hayat koşullarını ve
önceliklerini anlamak çok, çok önemli. Geleceğin ham maddesi veri diyorsak
eğer, geleceğin liderlik vasfı da empati olacak. Ekibini anlamayan, iç iletişime,
takım ruhuna ve kurumsal kültüre yatırım yapmayan kurumlar, sonunda yetkin
ve yetenekli insan kaynağından mahrum olacaklar.
Dijital dönüşüm çok önemli ama her şeyin başı insan. Dışarıda müşterimize en
inovatif ürünü geliştirmeye çalışırken kendi ekiplerimizi, saha çalışanlarımızı da
bir o kadar beslemeli, desteklemeli ve yetkin hale getirmeliyiz.
Empati, fikirleri ve çözümleri birbirine yakınlaştırır. İnanıyorum ki farklı bakış açılarına ve kapsayıcı tasarım ilkelerine değer veren ekipler, herkes için tasarlanmış ürünler oluşturmada ve en önemlisi sürdürülebilir yaşamda en derin
etkiye sahip olacak.»
- Levent Özbilgin

TREND 6.2
Samimiyete Övgü

Başarı ve performans odaklı mükemmelliyetçi bir toplumda yaşadığımız aşikâr. Pandemi çıkageldiğinde tüm dünya her alanda fire verdi. Mikro ve makro hiçbir kuruma güven kalmadığından, alışılagelmiş başarı denklemi de artık geçersizdi. Topyekûn «başarısızlığa» uğramıştık. Peki bununla nasıl
yüzleştik?
İşte insanlığın bu krizinde, farklı farklı kategorilerden markalar mükemmelliği değil de kusurları dürüstçe konuşmaya başladı. İletişim tonlarını daha gerçekçi bir yöne çevirerek, başarısızlığı içtenlikle
sahiplenen ve hatta yüreklendiren kampanyalarla tüketicilere «hata yapma hakkı»nı hatırlattı. Başarısızlık ve toplumsal onay korkusunu üzerinden atıp, deneye yanıla ilerlemenin samimi gücü yeniden
gündeme gelmiş oldu.
21. yüzyılla birlikte varoluşsal risklerin ortasında insan olmak, insan kalmak ya da ötesine geçmeye
dair sorgulamalarımız arttı. Anlamayı ve duyguya dayalı iş modelleri geliştirmeyi hedefleyen markalar öyle arttı ki Brand Week 2021’in temasının merkezine geldi oturdu. 2022, gerektiğinde hatasını üstlenen, cesur markaların iletişim zamanı olacak. Apple’ın «Rahat ol, o bir iPhone» diyerek insanları sokaklarda elinde telefon rahatça dikkat etmeden yürümeye davet ettiği gibi. Veya Fanta’nın «Idiots Are
Amazing» kampanyasıyla gençlere saçmalamaktan korkmamayı öğütlemesi gibi. Umarız ki daha
nicesi.

Nike son kampanyasında, bir şeyi
ilk kez keşfetmenin heyecanıyla ortaya çıkan motivasyonun, en başarılı sporculardan spora başlama
cesaretini kendisinde bulamayanlara kadar herkese ilham olacağını
vurguluyor. İnsanlara «Kaç defa
düşersen düş, kendine olan inancınla yeniden ayağa kalkabilirsin.
Yeni şeyler denemek her zaman
iyidir. Yeniyi Dene.» mesajıyla seslenerek yeni deneyimin ilham verici
ve keyifli yanını vurgularken çuvallamaları kutluyor.
Kaynak: pazarlamasyon.com

NIKE

APPLE

NE DEDİLER?

«İletişimde samimiyet hassas bir konu. Öncelikle
samimiyeti bir ‘taktik’ olarak kullanmak zaten
kendi içinde samimiyetsiz bir durum. Biz bu gelişmeleri öze dönüş gibi düşünelim, bunun için de iki
basit kural var: (1) Marka olarak kendi gerçekliğini
kabul etmek; (2) ve daha önemlisi toplum gerçekliğinden kopmamak.
Mesela son günlerde günlük hayatınızda, arkadaş
sohbetlerinizde neleri konuşuyorsunuz, gündeminizde ne var? Bence çok net bir cevabı var. Peki TV
reklam kuşaklarında ne izliyoruz? Sabun köpüğü.
Bizimle duygudaş marka yok denecek kadar az,
adeta paralel bir evren. Hep bir ‘work-around’,
‘mış gibilik’. Tüketiciyi anlamak için dünya kadar
araştırma, teknoloji yatırımı yapıp yine yıllardır
uyguladığımız ezberlere devam ediyoruz. Maalesef daha gidecek çok yolumuz var.»
- Sezer Derkuş

TREND 6.3
Bir “Wellbeing” Yöntemi
Olarak: Astroloji
Buram buram popüler kültürden miras bir kavram olan «Wellbeing» iyi oluş, bütünsel sağlık, esenlik
gibi anlamlara sahip. Daha iyi, daha sağlıklı bir yaşamın sırrına ulaşmanın her zaman peşindeydik.
Uğruna farklı farklı bilgi kaynaklarına eğilim vardı. Ancak salgınla birlikte içselleştirilen belirsizlikle
bilgi kaynaklarımıza duyduğumuz güven yeniden gündeme geldi. Bilgiye nereden ulaşıyorduk?
Pandeminin başlarını düşünün, herkesin gözü tek bir kuruma dönüktü: Dünya Sağlık Örgütü. Bilginin
bazı ortamlarda ortodokslaşması halini yaşıyorduk. Yarını öngörememek tüketiciyi başka kaynaklara
yöneltti. Şimdi ise belirsizlik bitmiş değil, üzerine bir de güvensizlik eklendi. Güvenin gündelik hayatta
yeniden inşa sürecinde tüketiciler bu iyi hissetme halini hangi pusulalarla arıyor?
İnsanlar, artan kaygı ve belirsizlik duygusuyla çareyi maneviyatı çok güçlü bir alan olan astrolojide
aramaya başladı. Gelecekle ilgili hem bireysel hem de kolektif merak duygusu her zamankinden çok
daha kabarık. E haliyle önde gelen astrologların takvimleri de şimdiden öyle, hem de 2-3 sene boyunca. Şüphesiz ki her bireyin en insani duyguyla böyle bir krizin içindeyken bir şeylere inanmaya ihtiyacı
var. Tüketiciler kişisel düzenlerini astroloji ile kurmaya daha açık, yıldızları kendi yöntemleri, yaşam
tarzı haline getirmeye başladılar. Ayrıca, uzun zamandır yıldız haritaları, CoStar gibi günlük bildirim
yollayan ve aynı zamanda «Do’s, Don’t’s, Ice breaker» tavsiyeleri de veren astroloji uygulamaları karar
mekanizmasında elimiz ayağımız oldu. Bilgi kaynağı arayışında tüketici yüzünü yeniden spiritüel,
manen iyi oluşa döndü.

«Dolar, kıtlık, savaş, pandemiyi bilen astrologlar» 2022’de tüketicinin iyi olma halini yönlendirecek rota gibi duruyor. IG
canlı yayınlarına katılımıyla yakından tanıdığımız Dinçer Güner, finansal astrolojide uzman ve Bloomberg HT’de astroloji ve
finans yorumlarıyla yer alan Hande Kazanova şu sıralar ismini en çok duyduklarımız arasında. İkilinin pandemi döneminde Exxen’de Astrolojik Şifreler adında
programı başladı.
Kaynak: exxen.com

Spotify, her yılın sonuna doğru kişiye özel Spotify
Wrapped çalma listesi yayınlıyor. «Müziğimin
Yıldız Haritası», «aura katmanları» gibi çıktılara yer
veriyor. Yeni özelliği «Sadece Sen» ise kullanıcının
müzik zevkini analiz ederek özel bir çalma listesi
sunmanın yanı sıra astroloji okuması da yapıyor.

DİNÇER GÜNER

#7
KADİM
OLANIN
RÖVANŞI

unsplash.com/@austin__ramsey

NEDİR?
«Ah nerede o eski günler» hayıflanmasına 2022’de bir tür
cevap alacağız gibi duruyor. Kadim, başlangıcı geçmişin
derinliklerinde bulunan ve çok eskilere uzanan; «öncesiz»,
ezeli anlamlarına geliyor.
Pandeminin tüm insanlığın üzerinde bıraktığı etkiyle
referans noktalarımız da değişti. Geleceğin gitgide artan
belirsizliği, geçmişin bilgi kodlarına sarılmamıza neden
oldu. Bilime bel bağladığımız iki koca yılın ardından şimdilerde yüzümüzü, özümüzdeki kaynağı, «usulüne uygun»
aramaya döndük.
İçinde kendi bilgeliğini saklayan doğal malzemelerle yeniden kurduğumuz ilişkiler aslında geçmişten miras. Son
dönemde popülerleşen ve önümüzdeki dönemde de sık
sık göreceğimiz, yiyecekleri bal mumuyla muhafaza etmenin kendisi aslında kadim bir bilgi. Modaya, sanata
baktığımızda yaşadığımız topraklardan beslenen motiflerle ifade biçimleri yaratmanın kendisi de öyle.
Bulunduğumuz teknoloji çağında doğal olanı, doğadan
geleni hatırlarken ortaya bolca kontrast çıkacak gibi duruyor.
2022 bir nevi eski usulün rövanşı. Zamansız olanın modern yaşamdaki maçı.

TREND 7.1
Ahşap ve Kristal Geri Döndü
Biraz geriye saralım, çocukluğunuza. Anneanne ya da babaanne ziyaretindesiniz. Vitrinden asla indirilmeyen, altın değerinde saklanan kristal bardak takımları yerli yerinde. Bu eve ait en sevdiğiniz şey
tabii ki en göz alıcı parça: Sarkıt avize, yine kristal. Sofranın bizzat kendisi, ahşap geniş aile masası.
Nasıl unuturuz misafir gelmedikçe kullanılması yasak olan ahşap zigonları. Oturma köşesinde de satsanız zengin olacağınız o oyma berjerler…
Sonra kendi evinize geri dönelim, tasarımın dönüşümünün farkına hemen vardık değil mi? Sahne birden minimalleşti, sade bir hal aldı. İskandinav dekorasyon tarzında «az çoktur» felsefesiyle bütünleşik
kurduğunuz habitat daha «modern»di, aydınlıktı. 2019’da retrosever olarak ağırlığını ortaya koyan
tüm asaletiyle mermer bir yemek masası aldınız. Böyle böyle yeniden girdi tüketicilerin hayatına genellikle eskilerde görmeye alıştığımız doğal değerli malzemeler.
Kapanmada evde geçirilen sürenin gittikçe artması, dekorasyona olan ilgiyi de haliyle artırdı. Evin çok
yönlülüğünün farkına varan tüketiciler, yaşam alanlarına detaycı yaklaşır oldu. Özellikle bu dönemde
doğal olanla kurduğumuz bağı yaşam alanlarımıza da katmak, anlamlı bir hikâyesi olan bilgeliğin
sembolü malzemelerle temas halinde olmak tüketiciyi daha iyi, güvenli, özüne yakın hissettirdi. Farklı
kategorilerdeki markalar da yüzünü bu tansiyonla doğal dokunuşlara çevirdi. Yani canlılık hissiyatı
evlerde her yere yerleştirdiğimiz iç mekân bitkileriyle sınırlı kalmadı. Bazı markalar bu kadim
malzemeleri modern dokunuşla zanaatkâr inceliğiyle işleyerek araba vitesleri tasarladı. 2022’de
tasarım trendleri yüzünü hızlı modaya karşı, zamansızlık ve uzun ömürlülüğü hedefleyen köklere,
geçmişe dönecek gibi duruyor.

Birkaç yıldır, özellikle otomotivde, «Led is the new
chrome» diyorduk. Ama
önce Volvo, daha sonra
da BMW en teknolojik
araçlarında ahşap ve
kristale yer vermeye başladı.
Önceden premium görünmenin yolu farklı ham
maddelerden
geçerken
şimdi doğal olan ürünler
premium’luğu
sağlıyor.
Kadim dokunuşlar ürünlere değer biçiyor.
BMW IX

ORREFORS FOR VOLVO

TREND 7.2
Doğal Muhafızlar: Bal Mumu
Pandemiyle birlikte sarsılan ihtiyaç hiyerarşimizde tüketim toplumumuzun alışkanlıkları da değişti.
Sahip olunan kaynakların nasıl birden tükenebileceğini görmek risklerin farkına vardırdı. Ancak herkes elindeki akla ilk gelen yöntemle saklamaya çalıştı -nasıl olsa en ulaşılabilir olan buydu, her
yerdeydi- arkasında nasıl bir çöp yığını bıraktığını düşünmeden: Elden düşmeyen plastik poşetler, tek
kullanımlık maske ve eldivenler, gıdamızı kendi ellerimizle özene bezene sarıp emanet ettiğimiz
-aslında hapsettiğimiz- geri dönüştürülemeyen streç filmler aldı başını gitti.
Tüm ekosistemi derinlemesine tehdit eden plastik krizinin ortasında çevre dostu markalar, gezegenimiz için B planı olmadığı farkındalığı yaratarak elimizdeki kaynakları nasıl daha iyi muhafaza
ederiz konusuna el attı. Uzun vadeli, güvenilir muhafaza özellikle içinde bulunduğumuz krizde elzemdi.
Tek kullanımlık ürünlere alternatifler üretme çabası, doğayı doğal olan maddelerle -kendisiyle- muhafaza etme trendi öne çıktı.
2022’de bilinçlenen tüketici, kendi doğasıyla, kökleriyle daha çok temas halinde bulunarak bağ
kuracak. «Arıların peteklerini yapmak için karın halkaları arasından salgıladıkları yumuşak ve sarımsı
madde» olan, daha çok eski toprakların ağzından alışık olduğumuz bal mumu, alternatif çevreye
duyarlı birçok markada saklama kumaşı ve kese olarak karşımıza çıkıyor. Bu bir anlamda doğal
malzemelerin dönüştürülemeyenlere karşı rövanşı.

Mumo doğal içerikli bir saklama
kumaşı. Balmumu, çam ağacı reçinesi ve Hindistan cevizi yağının
sertifikalı organik pamuklu kumaşa
emdirilmesiyle üretiliyor.
Sahip olduğu doğal mikro gözenekler sayesinde sakladığı gıdanın
nefes almasını sağlıyor. İçeriğindeki antibakteriyel solüsyon, gıdaları
plastik saklama gereçlerine göre
çok daha uzun süre taze tutabiliyor.
Üstelik doğadan çıkan, doğal olarak antibakteriyel ve yenilebilir
malzemelerden üretildiği için sağlık
açısından son derece güvenli. Tekrar tekrar kullanılabiliyor ve kullanım ömrünün sonuna geldiğinde
de plastik atığı ile doğayı kirletmiyor.
Kaynak: mumowrap.com

LESS

MUMO

COTTON BEE

TREND 7.3
Anadolu Motiflerinin Yükselişi
Zıtlıkların dengesi olarak anılan etno modern yeni bir şey değil. Fakat son dönemde bu harmandan ortaya çıkan ürünlere ilgi artmış durumda. Pandemiyle birlikte bireyler kendini yeniden merkeze alarak düşünmeye başladı. Hâkim olan nostalji duygusuyla haliyle «nereden
geldik, nereye gidiyoruz» edasıyla da olsa geldiği kültürü, geçmişini düşünecek bolca
zamanı oldu. Beraberinde de tarihini ve geleneklerini… Ve boom! Bir de baktık albüm
kapakların-da bazı halılar, lüks tüketim aşıklarının ellerinde sandıklardan çıkmışa
benzeyen çantalar vardı.
Anadolu motiflerinin, Mr. Besk gibi sanatçıların modern yorumuyla yeniden karşımıza çıkması da böyle bir döneme denk düştü. Graffiti’yi halı ve çiniyle buluşturan Mr. Besk, sokak
sanatını yeniden yorumlayarak dünyada tarihte iz bırakmış gerçekçi eskizlerle harmanlıyor,
kendi tarzını yaratıyor. Türk rap sanatçısı Ezhel ve Türk-Hollandalı rap sanatçısı Murda’nın
Made in Turkey albüm kapağını tasarlayan Mr. Besk dijital bir kapak hazırlamak yerine kendi tarzına uygun bir şekilde ilerledi. Aidiyet duygusunun modern sanatla kesişmesinden doğan işleri artarak göreceğiz gibi. Aşina olunan köklü motiflerin modern çizgilere rövanşı olarak okuyabiliriz.

Çeyiz geleneğinin vazgeçilmezi, halk
sanatının nadide parçası yorganlar
bambaşka bir şekilde yeniden gündeme geldi: Yılların yorgan ustalarının
fabrikasyon ürünlere yenik düşüp
dükkânlarını kapatmasıyla birlikte
koleksiyoner kimliğiyle paçaları sıvayan Ayça Sarc, bu değerli mirasa sahip çıkmaya karar verdi. Mehry Mu x
Yorganlar Fora koleksiyonuyla kolektif
hafızamıza işlemiş masalsı ve romantik tınısı olan bu materyali sıkça
görmeye başladık.
2022’de böylesi değerli gelenekleri,
malzemeleri yeniden yorumlayarak
yaşatacak markaların iş birliklerinin
artacağını öngörüyoruz.

MR. BESK

MEHRY MU
X YORGANLAR FORA

LES BENJAMINS

NE DEDİLER?

«Zamansız ve kadim olanları hatırlayıp bunu günümüze
uyarlamayı başarmamız bizim çıkış yolumuz olacak. Kalbimizin ve bedenimizin bilgeliğini hatırlayıp zihnimizi biraz sessizleştirmemiz gerekiyor bunu başarabilmek için.
Bal mumu doğal antibakteriyel özelliği sayesinde gıdanın
ömrünü uzatan bir malzeme. Bu özelliği sayesinde de
geçmişte gıdayı uzun süre koruyabilmek ve mevsimlerin
ötesine taşıyabilmek amaçlı kullanılmış. Tuzlanmış balık
yumurtalarını, sert peynirleri korumak için bal mumu
kılıflar hâlâ kullanılan yöntemler. Mumo da bunu gündelik
hayata pratik bir şekilde taşıyor.
Mumo kullanıcılarında ev tüketimi kapsamındaki tek
kullanımlık plastikler konusunda farkındalık artışı ve kişisel hayatta plastiği mümkün olduğunca bırakmak konusunda bir değişimi kesinlikle tetiklediğini gözlemliyoruz.
Bunun kanıtını anket sonuçlarında da görüyoruz. Ancak
plastik krizi ev tüketiminden öte çok büyük ve kapsamlı
bir kriz. Hâlâ marketlerde kendi kabuğundan soyulmuş ve
tek kullanımlık plastikle paketlenmiş tüketime hazır meyveler satılıyor. Plastik endüstrisi çok büyük ve o kadar kolay küçülmeyi kabul edecek bir durumda değil ne yazık ki.
Buna sistemin bir çözüm bulması gerekiyor.
Tabii ki plastiğe alternatif ürünler üreten markalar artacak ve bu şekilde endüstri de baskılanacaktır.»
- Işınsu Kaya
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NEDİR?
2000’li yılları tahmin eden fütüristler, birçok işi robotların
yapacağı ve insan işgücüne ihtiyacın ortadan kalkacağı
konusunda iddialıydı. Softtech 2021 Teknoloji Raporu’na
göre 2025 yılında iş dünyasında çalışan insan ve robot
sayısının eşitlenmesi bekleniyor. Fakat bunun sanılanın
aksine robotların işimizi elimizden almasına değil, 97 milyon yeni işin ortaya çıkmasına sebep olacağı öngörülüyor.
2025 yılına kadar robotlar hayatımıza ne kadar dahil olur
zaman gösterecek. Ama 2020-2021 yılları her anlamda
unutulan ve değersizleşen insan kaynağının önemini hatırlatan deneyimlerle doluydu.
Öncesinde robotik cerrahi konuşurken pandeminin hayatımıza bomba gibi düşmesiyle sağlık çalışanlarının canını
dişine takarak zorlu koşullarda çalışmalarına şahit olduk
ya da lojistikte drone’larla hızlı teslimat gibi inovasyonları
tartışırken evden çıkamadığımız süreçte kapımıza kargolarımızı, market alışverişimizi getiren kanlı canlı kuryelere teşekkür notları yazarken bulduk kendimizi.
Evden, ofisten, fabrikadan ya da sahadan fark etmeksizin
tüm çalışanların zorlu deneyimler yaşadığı iki yılı geride
bırakırken iş gücünü sağlayan insanların ihtiyaçlarının
daha derinden sorgulandığı bir döneme giriyoruz.

TREND 8.1
Beyaz Yaka Bunalımda;
Mavi Yaka Krizde
Beyaz yakalıların hep hayalini kurduğu uzaktan çalışma sistemi, birçok firma çalışanı için
bir anda hayatın gerçeğine dönüştü. Fakat zamanla her an her yerde çalışmanın beklendiği
bir sisteme dönülmesi çalışanların küresel olarak tükenmişlik (burn-out) yaşamalarına sebep olmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü tükenmişliği, «başarıyla yönetilmeyen kronik iş
yeri stresi» şeklinde tanımlıyor. Ev ve iş yeri arasındaki sınırların ortadan kalkması bu kronik
stresi önümüzdeki dönemde daha çok konuşacağımızı gösteriyor.
Öte yandan mavi yakalı cephesinde bambaşka bir kriz 2021 yılının sonlarında baş göstermeye başladı. Pandemi süresince artan kurye ihtiyacı ve yeni nesil market, kargo firmalarının daha kazançlı çalışma sistemi farklı alanlarda çalışan mavi yakalıların kuryeliği tercih
etmesine sebep oldu. Önümüzdeki dönemde diğer sektörler kalifiye mavi yaka iş gücü
krizini çözmeye çalışırken diğer taraftan da kuryeliğin mesleki algısıyla ilgili daha çok
konuşma yaşanacak gibi görünüyor. Trendyol’un ve Hepsiburada’nın Black Friday
döneminde yayınladığı kampanyalara baktığımızda iki markanın da hikâyeyi kurye gözünden anlattığını görüyoruz. Çalışan sadakatinin oldukça düşük olduğu bu sektörde belki
de önümüzdeki sene, kurye odaklılık kendisini bünyesindeki mavi yakalılara yönelik yapılan
projelerle de gösterir.

Nabs, Kanada’da faaliyet
gösteren medya, pazarlama ve iletişim sektöründe
çalışan kişilerin sağlığı ve
iyi olma hallerine odaklanan bir STK. 2021 Ekim
ayında “Eğer izin verirsen
bu iş seni yıkar” sloganıyla
yeni bir kampanya yayınlayarak sektörün hızına
kapılmadan iyiliğini korumanın önemine dikkat
çekti.
Kaynak: nabs.org
NABS KANADA

HEPSİBURADA

TRENDYOL

TREND 8.2
Zanaatkârların
Çağı
Döviz kurunun artması tüketicinin ayakkabı, cep telefonu gibi ithal ürünleri satın alma gücünü etkiledi. Zorunlu ihtiyaç dışı alışverişleri durdurmak mümkün fakat eskiyen, yıpranan,
bozulan eşyaların yerini bir şekilde doldurmak gerekiyor. Yenisini alıp alamayacağı konusunda bir süre daha önünü göremeyen tüketicinin 2022 yılında ihtiyaçlarını karşılamak için
elindekileri onarma yoluna gideceğini öngörüyoruz. Mahallemizdeki terzimizi, ayakkabı ustamızı, mobilya tamircimizi hatırlamanın zamanı geldi.
Geçtiğimiz yıllarda Armut, Temiz gibi platformlar bu tarz hizmetleri modern platformlarda
yaşatmasıyla oldukça ilgi görmüştü. Önümüzdeki dönemde bu alanlarda rekabetin artabileceğini söyleyebiliriz.
2022’de tamir etme kaslarımızı hatırlayacağımızın emarelerini global pazarda da görüyoruz. Apple, 2022’de hayata geçeceğini duyurduğu Self Service Repair programı ile iPhone
ve Mac’lerin ekran, batarya gibi yedek parçalarını ve DIY tamir kitlerini son tüketiciye de
ulaşılabilir hale getirecek. Microsoft’un aksine ürünlerini açılamayacak şekilde tasarlamasıyla ünlü Apple’ın bu hamlesi diğer kategorilerde de değişim yaratabilir.

Apple, ilk olarak yalnızca
iPhone 12 ve 13 için 200’den
fazla çeşit yedek parça satışı yapacağını duyurdu.
Sonraki dönemde Mac’ler
için de bu uygulamanın
başlayacağını
belirtiyor.
Apple, bu uygulamayla hem
kişilerin kendi kendilerine
ürünlerini tamir edebilme
imkânına sahip olabileceklerine
hem
de
Apple
Store’lar
dışında
tamir
hizmeti alacaklarında orijinal ürün kullanıldığından
emin olabileceklerine değiniyor.
Kaynak: apple.com
APPLE

ARMUT

TEMİZ

BİTİRİRKEN…
Önsözde «Bir aksilik olmazsa otoriteler 2022’de pandemiden endemik statüsüne
geçileceğini öngörüyorlar.» demiştik. Raporu hazırlarken henüz omicron varyantı
etkisini bu denli hissettirmemişti tabii.
2022’nin ilk saatlerine, günde ortalama 30 binlere varan vaka sayılarıyla girdik.
Reuters’ın yayınladığı verilere göre son günlerde bildirilen vakalarda %49’luk bir artış gözlemleniyor. Yine Reuters’a göre bu pik, en son Nisan 2020’de yaşanmıştı. Kısacası, popüler tabirle BANI (Brittle, Anxious, Non-Linear, Incomprehensible) dünyasında –en azından 52 haftalık bir periyotta dahi- geleceği öngörebilmek son derece güç. Bernbach’ın da dediği gibi moda, değişen insanı konuşmak olsa da içgüdülerimizi geliştirmemiz milyonlarca yıl aldı ve değişmeleri bir o kadar daha yıl
alacak. O yüzden biz iletişimcilerin gayesi insanın hayatta kalma, beğenilme, başarılı olma, sevilme ve kendi başının çaresine bakabilme gibi temel dürtülerini etkileyecek etmenleri anlamak olmalı. Biz, 2022’yi şekillendirecek mega trendleri belirlerken bu tavsiyeyi göz önünde bulundurduk. Raporda «metaverse»e dair tek bir
kelime dahi edilmemiş olmasını garipsediğinizi biliyoruz. Ancak «trend»le, «buzzword»ü birbirinden ayıran şey, tam da Bill Bernbach’ın sözlerinde saklı.
Tecrübeyle sabit ki kalıcı olan, popüler kavramlar değil, gündelik hayatta farkında
olmadan sergilediğimiz en basit davranışlarımız: Belirsizliğin arttığı bir dönemde
hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğumuz motivasyon, engellere karşı savaşmakta
milyonlarca yıldır kullandığımız dayanışma kabiliyetimiz ya da insanı insan yapan
empati yeteneğimiz gibi… Kalıcı olanlar bunlar, diğerleri fani… İşte bu yüzden sevgili
Sezer’in de söylediği gibi 2022’de «Markalar dayanışmanın gücüne inanmalı.», ya
da Levent’in aktardığı gibi «Bugün dünyada var olan global sorunların çoğunu
teknoloji ile çözebiliriz ama empatimiz eksikse masanın bir bacağı mutlaka eksik
kalacak.» Peki ya her şeyin tanımsız olduğu bir atmosferde «aşina» olana sarılma
güdümüz? İşte onlar da Mehry Mu ile Yorganlar Fora iş birliğinde, Mr. Besk’in nakış
nakış işlediği modern fresklerinde ya da Bünyamin’in tasarımlarında saklı. Böylesi
bir dönemde onlara, anneannemizin atlas yorganlarına sarıldığımız gibi sarılıyoruz.
Aşinalığın sıcaklığına sığınıyoruz. İyi de geliyor. İyi gelen bir şey daha var. O da insan
olmanın kırılganlığında gizli. Deniz bu durumu şöyle aktarıyor: «Bana her gün gelen
onlarca -hatta podcast yayın günlerinde yüzlerce- ‘senin sayende kendimi kötü
hissetmiyorum Deniz Abla’ mesajı, yaptığım işe devam etmemi sağlıyor.» İnsanı
tanımlayan sıfatları başka evrenlerde aramamıza gerek yok. Onları her gün, her
saniye zaten yaşıyoruz. 2022’de de durum farksız.
Kendinize iyi bakın.
Testlerinizin negatif, modunuzun hep pozitif olması dileğiyle…
Berkant Avcı
Yönetici Strateji Direktörü
Medina Turgul DDB
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