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Değerli dostlar,

Son çeyreğe girerken ana gündemimiz Dijital Dönüşüm ve Müşteri. 

Bu sayımızda çok önemli bir rapor yayınlıyoruz. PG22 Ana Sponsoru Inspark, 
Salesforce’un katkılarıyla yayınladığımız, Salesforce tarafından hazırlanan 
State of Commerce raporu, dijital dönüşümde merkeze neyi koymamız 
gerektiğini çok açık bir şekilde ortaya koyuyor.

İş dünyamızın önde gelen isimlerinden Hilmi Güvenal’ın yazısı ise, oturup bir 
düşünmemizi sağlıyor. “Bugün herşeyi sıfırdan kursak, nasıl yapardık? “ 
sorusuyla bizi başbaşa bırakıyor.

Dergimiz, gündeme yönelik çok sayıda yazı içeriyor. Bayern Munich’den 
kokuya, pazarlamadan insan kaynaklarına uzanan geniş bir yelpaze işledik.

Güzel okumalar ve bol kazançlı günler diliyorum.

Sevgilerle…
Suat Soysal

https://www.perakendegunleri.com/dergi-kayit-pg21/

’YE ÜCRETSİZ ABONE OLUN

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

SAHİBİ: MİA ORGANİZASYON REST. YAY. LTD. ŞTİ. adına SUAT SOYSAL
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SERDAR SUSUZ 
INSPARK - CEO

2003 yılında, insanların işlerini daha etkin yöneterek kendi hayatlarına ayırdıkları zamanı artırabilecek 
yeni ve etkili bir yol ararken Amerika’da küçük bir bulut bilişim şirketi olan Salesforce’a denk geldim. 
Salesforce’un ardında yatan fikir o zaman için tamamen devrim niteliğindeydi bu yüzden de faaliyet 
alanlarını Türkiye’ye genişletmeleri için Salesforce ile çalışmalara başladım. Bugün, Türkiye’nin ilk 
Salesforce İş Ortağı olan INSPARK’ın CEO’su olmaktan ve perakende, e-ticaret, üretim gibi farklı 
sektörlerden lider şirketlere müşteri deneyimini artıran çözümler sunarak insanların yaşam kalitesini 
artırmaktan gurur duyuyorum...
Serdar SUSUZ

1990 yılında Londra’da, şirketlerin daha etkin ve verimli çalışmasına katkı sağlayarak insanların yaşam kalitesini 
artırmak misyonuyla kurulan INSPARK, 30 yıllık deneyimi ve uzmanlığı benzersiz müşteri deneyimleri yaratmak 
için kullanmaya devam ediyor.

 2007'den beri Türkiye'nin ilk ve en deneyimli Salesforce Partneri. İstanbul, Londra ve Dubai'deki 
ofislerimiz Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgelerinde 15'ten fazla ülkede projeler yürütüyor.
 Gelişmiş müşteri memnuniyetini garanti eden 4.96/5 Müşteri Memnuniyeti Puanına sahip 500'den fazla 
Salesforce Projesi gerçekleştirdi.
 INSPARK GARTNER'DA! Teknolojide önemli bir teknoloji ve analiz sitesi olan Gartner'ın tavsiye 
ettiği 20 Salesforce Servis Sağlayıcı arasındayız. Gartner'ın* 1000'den fazla global Salesforce Hizmet 
Sağlayıcısını inceleyerek hazırlanan Pazar Rehberi'nde önerilen 20 şirket arasında yer almaktan dolayı 
çok mutluyuz!
 INSPARK, yüksek güven, yüksek performanslı işyeri kültürleri nedeniyle Great Places to Work® 
Türkiye’de üst üste iki yıl 1. olan şirket, 2021 yılında Great Places to Work® Europe’da listeye giren 10 
Türk şirketinden biri olarak kategorisinde 8.liğe hak kazandı.

INSPARK
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Dünya Liderlerinden Müşteri Odaklı Dijital Dönüşüm İçgörüleri

Perakende Günleri 2022 Ana Sponsoru 
INSPARK’ın CEO’su Serdar Susuz’a göre bu 
raporun en dikkat çeken noktalarından biri, 
müşteriyi merkeze koymayan dijital dönüşüm 
stratejilerinin ayakta kalamayacağını gösteriyor 
olması. “Salesforce State of Commerce” 
raporu, tüm organizasyonlar için dijital 
dönüşümün hız kazandığı günümüzde hem 
B2B hem de B2C kurumlar için gelecekle ilgili 
içgörüler sunuyor. 

Günümüz müşterileri artık yalnızca kişiselleştirilmiş deneyimler bekliyor. Sadece fiziksel 
ortamlarda değil tüm dijital kanallarda da müşteri odaklı deneyimlere önem veren 
müşterilerimizi ancak ihtiyaçlarını gerçek anlamda bilip gereksinimlerine uygun değer 
sunarak tatmin edebiliyoruz. Geçmişte müşteri davranışları hakkında toplayabileceğimiz 
içgörüler sınırlıyken artık çok daha hızlı ve doğru verilere evrilmiş durumda. Raporda 
belirtildiği üzere katılımcıların %88’i de mevcut ekonomik koşullar da göz önüne 
alındığında, müşteri davranış tahmininin öncelikleri olduğunu belirtiyorlar. Bu da bizim her 
zaman vurguladığımız müşteri deneyimi odaklı bakış açımızı doğruluyor. Dijital dönüşüm 
ve müşteri odaklı yaklaşım sayesinde artık roller ve departmanlar da birbiri içine geçerek 
müşteri deneyimi yolculuğunda bağlantılı fırsatlar sunabilmek için şekilleniyor.

“Geçtiğimiz 1 yılda, 5 yıllık teknolojik dönüşüm gerçekleştirmek zorunda kalan kurumlar 
artık dijital odaklı müşterilerine farklı deneyimler sunabilmek için adapte oldu. 
Farklılaşmak isteyen kurumlar için tek odak noktası artık benzersiz müşteri deneyimi 
sunabilmek. Bana göre bu raporda gösteriyor ki benzersiz müşteri deneyimine 
odaklanan ve müşteri yolculuğunu iyileştirmek için doğru kaynakları kullanan şirketler  
ön plana çıkmaya devam edecek.” 
Serdar Susuz

Dünyanın en iyi CRM çözümü 
Salesforce, yakın zaman önce me-
rakla beklenen “State of Comerce” 
raporunu yayımladı. Bu raporun iş 
çevrelerinde merakla beklenmesinin 
en önemli sebebi dünya çapında 
sektör kırılımlı 1 milyar tüketici 
datası analizini içerirken aynı
zamanda yaklaşık 1400 e-ticaret 
liderinden görüşlere yer veriyor 
olması. 

Siz de sektör liderlerinin değişim 
zamanında müşteri beklentilerine 
nasıl uyum sağladıklarını ve 
müşteri odaklı bakış açısını dijital 
odaklı nasıl geliştirdiklerini 
incelemek isterseniz “Salesforce 
State of Commerce“ raporunu 
ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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Alman Futbol Ligi’nin en başarılı kulübü olan 
Bayern Münich dünyanın sayılı futbol kulüpleri 
arasında. UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını 6, 
UEFA Kupa Galipleri kupasını 1, UEFA Avrupa 
Ligi kupasını 1, UEFA Süper kupasını 2, FİFA 
Kulüpler Dünya kupasını 4 kere kazandı. Alman 
Futbol Ligi Bundersliga’da 31 adet lig şampiyon-
luğu olan Bayern Münich, 2013 – 2020 yılları 
arasında 9 kez üst üste şampiyon olarak eşi 
görülmemiş bir başarıya imza attı.

9

FC BAYERN MUNICH
ÜSTÜN ALMAN TEKNOLOJİSİ

taraftarı ve seyircisi ile statları tamamen dolduran, teknik direktörlerin çalışmak istedikleri ve dünya
çapındaki futbolcuların oynamak istedikleri Bayern Münich’in başarısı bir tesadüf değil. Futboldaki 
üstün başarı standartlarını belirleyen, uzun yıllara dayalı, sürdürülebilir ve istikrarlı bir başarıya sahip  
Bayern Münich bunu nasıl yapıyor?

Bayern Münich, Almanya’nın en 
çok ve dünyanın Barcelona ve 
Real Madrid’den sonra en çok 
kazanan kulübü olarak, finansını 
çok başarılı yönettiği için en çok 
kar eden ve hiç borcu olmayan 
tek futbol takımı. Her maçında 
seyircisine büyük futbol zevki 
yaşatan, dünyanın her yerindeki 

EN ÇOK KAR EDEN 
FUTBOL TAKIMI

7
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ekonomik faaliyetlerden, takımın performansının 
analiz edilmesine, oyuncuların sağlık durumlarının 
monitör edilmesi, ekonomik değerlerin kontrol 
altına alınması ve taraftar ilişkilerine kadar 
teknolojik alt yapı ile takip ediliyor.  
Doğru yönetim, doğru sistem: İş dünyasını bilen 
üst düzey yöneticiler ve futbol dehası yöneticiler 
kulübü beraber yönetiyor. 
 

Finansal açıdan çok başarılı ve sağlıklı: Gelir ve 
giderlerini çok doğru yönetiyor, parasını 
savurmuyor ve her sene kar ediyor. 
Genç yeteneklere çok ciddi yatırım yapıyor: 
Kendi alt yapısından yetiştirdiği oyuncular 
takımın başarısında kilit rol oynuyor ve dünya 
futbolunda her zaman rekabetçi kalmasını 
sağlıyor.  Dünya çapında oyuncu yetiştiren 
Bayern Münich transferlere para harcasada alt 
yapıdan yetişen oyuncular, finansal açıdan da 
avantaj sağlıyor. 
Doğru transferler, başarılı oyuncular: Kulübün 
sürdürülebilir başarısı, sistemsel yönetimi 
sayesinde yüksek yetenekli oyuncuları transfer 
edebiliyor. 

BAYERN MUNICH’in BAŞARI SIRLARI Aslında Bayern Münich, her şirkette 
sağlanması gereken çok başarılı 
yönetim becerisine ve sistemine 
sahip.  Doğru sistem, doğru yöneticiler, 
doğru insan kaynağı, doğru ve sağlam 
finansal yapı, çok çalışmak, disiplin, 
sadakat ve hedefinden şaşmamak.   

Doğru iletişim: Başarılı bir iletişim stratejisi ve
taraftarları ile sağlam, başarılı ve iyi ilişkiler 
kuruyor.

Teknolojiye yatırım: Kulüpler, federasyon aynı 
sistem içerisinde hareket ediyor. Gelir yaratan  
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Bir ülkeye yeni markayı getirmeden önce izlenmesi gereken bir süreç ve 
yapılması gereken işler vardır. Ancak bu süreç ve yapılması gerekli olan işler 
beklentiler dahilinde neticelenirse, markanın “Lisanslama”, “Franchising”, “Ortak 
Girişim” veya “Doğrudan Yatırım” yolu ile ülkeye girişi sağlanmalıdır.  Bu sürecin 
etkin yönetilememesi sonucunda, başarılı markaların kısa bir süre içerisinde 
bazı ülkelerdeki operasyonlarını sonlandırmak zorunda kaldıklarını sıklıkla 
görebiliyoruz. 
Yeni bir markanın ülkeye girişinde o ülkedeki hedef perakende pazarının 
rekabete açık olup olmadığının yanı sıra; lojistiğe, ürünün ülkeye 
uyarlanmasına, fiyatlandırmaya, gümrüklemeye, iletişimine, karşı tarafın yurt 
dışına ihracata hazır olup olmadığına, başka bir ülkede bir perakende 
operasyonu yönetecek/yönlendirecek bilgi birikimine, deneyime ve 
dokümantasyona sahip olup olmadığı da dahil bir dizi karmaşık konuya 
detaylı bakmak gerekir. 
İlk başta uzun çalışma listeleri göz korkutucu görünebilir, ancak stratejik bir 
yaklaşım benimseyerek bunun üstesinden gelebilmek çok zor değildir. 
Maalesef birçok işletme sahibinin stratejisi yoktur ve konuların peşinden 
giderek sorunları çözmeye çalışırlar. Ancak stratejik bir yaklaşım ile proaktif 
olunabilir ve sonuçlar iyileştirilebilir.
 

YURT DIŞINDAN MARKA GETİRİRKEN 
10 ALTIN KURAL

KIDEMLİ DANIŞMAN
SOYSAL 

AHMET DALYANCIGİL
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1. Biz Hazır mıyız?
Franchise Alan (Franchisee Şirket) şirket kendi dinamiklerini gözden geçirerek uluslararası 
bir marka ile çalışmaya hazır olduğundan emin olmalıdır. 
 
2. Getireceğimiz Markanın Kapasitesi Yeterli mi?

Franchise Veren (Franchisor) şirketin devam etmekte olan yurt dışı operasyonları incelen-
meli ve şirketin globalleşme kapasitesi sorgulanmalıdır. Franchise Veren şirketin yeterli 
kaynakları var mı? Uzun vadeli bir taahhütte bulunmak için finansal kapasitesi yeterli mi? 
Beklenen satış büyümesine uyum sağlamak için iş gücü, üretim ve destek işlevlerini 
genişletme kapasitesi var mı? Bunları sorgulamak ve araştırmak gerekmektedir. 
 
3. Kadrolarımız Yeterli mi?

Uluslararası bir marka ile çalışabilmek için Franchise Alan şirket yöneticilerinin eğitim ve 
deneyimleri yeterli midir? 
 
4. Marka, Yerel Rekabette Başarılı Olacak mı?

Markanın ürün veya hizmetlerinin iç pazardaki yerel rekabet durumu nedir? Markanın 
Franchise Alan ülkedeki fikri mülkiyet durumu sorgulanmalıdır. İç pazardaki rakip oyuncu 
sayısı, ürün çeşitlilikleri, ürün nitelikleri ve tüketici tercih ve alışkanlıkları nedir? Rakip 
markaların pazardaki fiyat konumlandırması analiz edilmelidir. Pazara giriş ile birlikte 
marka rekabette nasıl öne çıkacaktır? Ürün veya hizmet iç pazar müşterilerin ihtiyaç ve 
zevklerine uyarlanabilecek midir?
 
5. Satış Hedefleri Net Olmalı

Her iki taraf da, pazara giriş stratejisini geliştirirken net hedefler belirlemelidirler. İş 
hedefleri ile hedeflenen satış seviyesi net olarak ortaya konulmalıdır. Pazar ile ilgili ön 
araştırma yapılmalıdır.

6. Kilit Konu: Gümrük

Franchise Alan ülkenin gümrük uygulamaları ve ürünün satışa sunum gereksinimleri 
detaylı olarak analiz edilmelidir. Türkiye’de ithalata dayalı gümrük mevzuat ve uygulama-
larının oldukça karmaşık olduğu dikkate alınarak, ürünün “menşei”ne bağlı, gümrük ve ek  
gümrük oranları, gözetim ve anti-damping uygulamaları ile varsa tarife dışı engeller 
araştırılmalı, konusunda uzman bir gümrük şirketi ile çalışılmalıdır.
 
7. Beş Yıllık İş Planı

Beş yıllık bir “İş Planı” hazırlanmalıdır. Bu iş planında veriler ve varsayımlar detaylı olarak 
listelenmeli, büyüme planına bağlı olarak Satış, Karlılık, Genel Gider, Yatırım, Gelir 
Tablosu, Bilanço ve  Nakit Akışı tabloları oluşturulmalı, Net İşletme Sermaye İhtiyacı 
belirlenmelidir.
 
8. Yerel tedarik İmkanı Var mı?

Her ne kadar bir ölçek gereksinimi olsa da yerel tedarik koşulları sorgulanmalı ve 
zorlanmalıdır.   
 
9. Sözleşmenin incelikleri

Taraflar arasında imzalanacak sözleşme, bu konuda uzman bir hukukçu veya hukuk 
bürosu ile birlikte müzakere edilmelidir. Sözleşme veya ekinde ürünlerin Franchise Alan 
ülkeye satış fiyatının hesaplaması açık ve net olarak tanımlanmalıdır.  Orijin ülkedeki 
perakende satış fiyatları baz alınmak üzere bir modelleme tercih edilmelidir. Özellikle 
“Franchising” ve “Ortak Girişim” iş modellerinde, her iki taraf için şirket satış ve alış 
koşulları sözleşmede yer almalıdır. 
 
10. E-Ticaret
E-Ticaret kanalı ile satış yapma hakkı mutlaka sözleşmede yer almalıdır.

İşte 10 Altın Kural
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DEVRİM KILIÇOĞLU
KOÇTAŞ GENEL MÜDÜRÜ

Koçtaş olarak pandemi sürecinde müşterilerimi-
zin, çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığını 
korumak, iş sürekliliğini ve istihdamı devam 
ettirmek ana önceliğimiz oldu 
Yaklaşık bir buçuk yıldır etkilerini derinden hissettiğimiz 
pandemi süreci, tüm dünyayı sarsan ve sağlık kaynaklı bir kriz 
olduğu için daha önce yaşadığımız deneyimlerden ayrışıyor. 
Sağlığı, ekonomiyi, sosyal hayatı, hatta psikolojilerimizi de 
ciddi oranda etkileyen bir süreçle karşı karşıya kaldık.  
Koçtaş olarak pandemi sürecinde müşterilerimizin, 
çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığını korumak, iş sürekliliğini 
ve istihdamı devam ettirmek ana önceliğimiz oldu. Koçtaş Sıfır 
Tolerans ilkeleriyle hem çalışanlarımızın hem de 
müşterilerimizin güvenli bir ortamda alışveriş yapabilmesini 
sağladık. Mağazaları belirli dönemlerde kapatıp yavaş yavaş 
tekrar açmak, alınacak önlemler, sosyal yardımlar, sipariş-stok 
yönetimi, verimlilik, organizasyon çalışmaları kapsamındaki 
kararları vermek etki alanını düşündüğümüzde oldukça 
zorluydu. Tedarik zincirinin eksiksiz devam etmesi, şirketimizin 
finansal sağlığını korumak, tüm paydaşlarımızla iletişimi en 
yüksek seviyede tutmak için çok çaba harcadık.

Pandemi döneminde “Koçtaş 2.0” projemizi
hayata geçirdik
Pandeminin başındaki kapanmalarla gelen belirsizlik 
döneminde araştırmalara ağırlık verdik. Çalışanlarımızla çok 
yoğun çalıştaylar yaptık ve şu sorulara yanıt aradık: “Pandemi 
sonrası ne olacak? Tüketici davranışları nasıl değişecek? Online 
satış kanallarımıza nasıl yatırımlar yapmamız lazım? Lojistik 
yatırımları nasıl olmalı?”. Hem bu soruların yanıtlarını hem de 
pazar araştırmalarının sonuçlarını değerlendirerek Koçtaş 2.0 
adında bir proje oluşturduk. “Koçtaş’ı sıfırdan kursaydık nasıl 
bir şirket kurardık?” sorusundan hareketle, sıfır bazlı 
bütçeleme tekniklerinden yararlandık. Koçtaş 2.0 projemizin 
en önemli ayağı dijitalleşmeydi. Bu dijitalleşme sayesinde, 
mağazalarımız, mağazalarda bulunan kiosklarımız, dijital 
platformlarımız ve çağrı merkezimizden oluşan çoklu kanal 
sistemimizle müşterilerimize en iyi hizmeti, en uygun fiyatlı 
ürünleri hızla ulaştırıyor, keyifli, güvenli ve hızlı bir müşteri 
deneyimi yaşatıyoruz.
Koçtaş olarak müşteri deneyimini en üst noktaya taşımak için 
tedarik zinciri, lojistik ağı verimlilik çalışmaları ve teknoloji 
yatırımlarımıza hız verdik. Bir süredir tek depo sistemini 
uyguluyoruz. Mağazalarda bulunan kiosk dediğimiz hızlı sipariş 
ekranlarımız aracılığıyla müşterilerimiz o mağazada mevcut 
olmayan 70 bini aşkın ürüne ulaşarak sipariş verebiliyor. Bu 
siparişi de müşterimizin istediği adrese ulaştırıyoruz. Biz sadece 
stoklu ürünleri değil aynı zamanda direkt sevkiyatla, 
tedarikçilerin stok tutmadığımız ürünlerini de müşterilerimizle 
buluşturuyoruz. Click&collect (online öde & mağazadan teslim 
al) uygulamamızı yaygınlaştırarak müşterilerimize ihtiyaçları 
olan ürünleri en hızlı şekilde ve en az maliyetle ulaştırmayı 
hedefliyoruz. Bunun yanında bagaj uygulamalarımız, 2 saatte 
teslim, 30 dakikada Koçtaş Fix mağazalarından teslim gibi 
uygulamalarımızla Türkiye’de en iyi çoklu kanal deneyimini 
sunan şirketlerden biriyiz. 

Çoklu kanallarda büyüme trendimizi devam 
ettirerek mağaza sayımızı 200’e çıkardık
Teknoloji yılı ilan ettiğimiz 2021 yılında, çoklu kanallarda 
büyüme trendimizi devam ettirerek temmuz ayı sonu 
itibariyle mağaza sayımızı 200’e çıkardık. Türkiye’de ev 
geliştirme sektörünün lideri olarak, perakendecilikte 25. 
yılımızda bu rakama ulaşmış olmak ayrıca gurur verici. Koçtaş 
olarak Edirne’den Artvin’e, Sinop’tan Hatay’a kadar 
mağazalarımızla toplam 40 ilde hizmet verirken, dijital
kanallarımızla da tüm Türkiye’ye ulaşıyoruz.

2021 yılının ilk 7 ayında 60 Koçtaş Fix mağazası açtık

2021 yılına baktığımızda ise, ilk 7 ay maalesef pandemi 
etkilerinin devam ettiği zorlu bir dönem oldu. Sokağa çıkma 
yasakları sebebiyle mağazalarımız ilk 6 ayda 56 gün kapalı 
kaldı. Zorlu ve belirsizliklerle dolu bu dönemde yatırımlarımıza 
hız kesmeden devam ettik. İlk 7 ayda 60 adet Koçtaş Fix 
mağazası açılışı gerçekleştirdik. Yılın tamamında 115’ün 
üzerinde Koçtaş Fix mağazası açmayı planlıyoruz. Bu sayede 
istihdama ciddi katkı sağlarken, yeni müşterilerimizle 
buluşuyoruz. 
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Türkiye yeni ekonomi şirketleri ile Dünyanın ilgisini çekmeyi başardı. Oyun şirketleri ve 
e-ticaret şirketleri 10 milyar dolara ulaşan değerlemelerle yatırım alıyorlar veya 
borsalarda işlem görüyorlar. 

İstanbul Borsasında işlem gören şirketler kar rekorları kırıyor. 
 
Birçok şirket de çok gürültü çıkarmadan ama göz göre göre batıyor. Bazıları orantısız 
borçlanma nedeni ile önce felç olup sonra tasfiye oluyor ama piyasadan çekilenlerin 
çoğunluğu borç ile büyük yatırım yapan şirketler değil. İşlerini iyi yapmadığı için, cirosu 
düştüğü için, nakit yaratamadığı için borç sarmalına giren ve onun dayanılmaz ağırlığı 
ile batan şirketler. Üç ana grup görüyoruz:

-Müşteriyi unuttuğu için batanlar, 
-Sürdürülebilir yapılar kurmadığı, kanı tazelemediği, süreçleri sürekli yeniden, sıfırdan 
tasarlamadıği için batanlar,
-Cesaretlerini, dürüstlüklerini ve sorumluluk duygularını yitirdikleri için, eleştiriye, 
yeniliğe, değişime açık olmadıği için batanlar.

Müşteri Unutulur mu veya Nasıl Unutulur?
Böyle soranlarınız olabilir. Şirketler kaynaklarını müşterisinin değer verdiği, önemsediği 
bir faydayı, müşterinin bütçesine uygun ve kolayca ulaşabileceği bir şekilde üretmeye 
yönlendirmekten ziyade başka konulara öncelik verebiliyor. Bunların bazıları bir 
zamanlar bunu başarmışken zamanla bu işlevlerini, becerilerini yitirmiş oluyorlar. 
Bazıları da aslında hiçbir zaman bu faydayı bulamamış veya oluşturamamış, başka 
rüyaların, inatların peşinde kurulmuş oluyor ve müşterisi ile sürdürülebilir kuvvetli bir 
bağ oluşturmadan piyasadan siliniyorlar.

Yeni Dönem Üzerine 
Düşünceler/ Hatırlatmalar/ Uyarılar

REFORM KURUMSAL DANIŞMANLIK ve
YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

HİLMİ GÜVENAL
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Müşteri odaklı şirketlerin çok bariz farklılıkları vardır. Araştırırlar, müşteri ile doğrudan 
konuşup aşağıdaki soruların cevaplarını almaya çalışırlar:
Müşterimiz bizim üründen ne fayda sağlıyor? Ürünümüzün müşterinin hayatına etkisi 
düşündüğümüz gibi mi, yoksa farklı mı? Ürünün bizim çok önem verdiğimiz ama 
müşterinin pek de değer vermediği özellikleri var mı? 
Müşteri nereye gidiyor? Onun stratejileri ne? Hangi problemini çözersek, ona ne gibi 
bir fayda sağlarsak, müşteri bize madalya takar?

Bu şirketi bugün olsa kurar mıydık?
•Müşteri odaklı olmak kadar sürekli olarak yenilenme, taze kalma da vazgeçilmez.
•Sürekli olarak kendini yenileyen şirketler ayakta kalıyorlar hatta büyüyorlar. Bu
şirketlerin yönetimi yılmadan şu soruların cevaplarını arar:    
•Bu şirketi bugün olsa kurar mıydık? Kurduğumuzda geçerli olan fikir hala geçerli mi? 
•Fikir hala geçerli diyelim. Yapıyı böyle mi kurardık? Ne değişti? 
Mevcudu neden böyle kurgulamıştık zamanında? O zaman şartlar nasıldı, elimizdeki 
veriler neydi? 
•Ölçek bu mu olurdu? Daha küçük mü başlardık, yoksa daha büyük mü?
•Bugün başlayan gençler bizim kurguladığımız gibi mi kurgular organizasyonu yoksa
tamamen dijital platform olarak mı düşünür?
•Bugün sıfırdan kuruyor olsak, bu kadar kalabalık mı kurardık yine? Yoksa rakibimizde 
olsa kıskanacağımız adamlar dışında kimse için kutu açmaz mıydık organizasyon 
şemasında? 
•Organizasyonu içeride mi büyütürdük yoksa dışarıdan profesyoneller ile süreli 
sözleşmeli mi çalışırdık? 
•Bugün işe alıyor olsak, bu kadını/adamı işe alır mıydık?
•Bugün yeni başlıyor olsak ofisimiz olur muydu, evlerden, ev gibi hissettiğimiz 
herhangi bir yerden mi çalışırdık?

Bu şirketler kültür olarak şüpheci, sorgulayıcı ve meraklıdırlar. Merak ederler, üç yıl 
sonra batarsak hangi nedenlerle batmış olacaklarını. Çok soru gelir akıllarına 
örneğin:
Müşterinin güvenini kaybettiği için mi?
Yetenekli insanları, iyi yöneticileri getiremediği, koruyamadığı, kaybettiği için mi?
Medyada çıkan skandal haberleri nedeni ile mi?
Siber saldırı nedeni ile mi?
Düzenleyici kurumların getirdiği kısıtlamalar nedeni ile mi?
Sorarlar “rakibimizin yerinde olsak şirketimize nerelerden saldırırdık”, “Aşil 
topuğumuz neresi”?

Rahat uyku uyumayı sağlayacak seçenek!
Sonra hep beraber oturup yazarlar önlerindeki tüm seçenekleri. Hiçbir ihtimali 
göz ardı etmeden. Her seçeneğin getireceklerini ve götüreceklerini tartışırlar. Her 
seçeneğin kimi memnun edeceğini, kimleri üzeceğini düşünürler yüksek sesle. 
Şirketin markasına, imajına, tarihine, kültürüne uygun olmayan seçenekleri geri 
plana atarlar önce. Keza ahlaki olarak insani olarak sıkıntılı olanları. 

En sonunda da bu filtrelerden geçen seçeneklerden en yüksek getiri/maliyet 
oranına sahip olanlardan birini, çoğunlukla da rahat bir uyku uyumalarını 
sağlayacak seçenekte karar kılarlar. 

Hangi seçeneği tercih ettikleri kadar bu süreçte öğrendikleri onlar için en büyük 
kazanç olur.

Siz de belki bu şirketlerden birine sahipsiniz veya yöneticisiniz. Belki de değilsiniz. 
Sizin için de geç değil. Anlattığım prensipler ve uygulama süreçleri karmaşık 
değil. Neden bugün denemeye başlamıyorsunuz?



Arzum olarak her dönem farklı tüketici kitleleri ve pazarlara yönelme 
heyecanımızı canlı tutuyoruz. Pazarlama bütçemizde en ağırlık verdiğimiz 
mecralar televizyon ve dijital. Televizyonun hedef kitleye ulaşmadaki gücü 
yadsınamaz. Biz de medya planlarımızda televizyon yatırımlarına ağırlık 
veriyoruz. Tüketicinin günlük yaşamının ayrılmaz parçası haline gelen sosyal 
medya ve video kanalları dijital yatırımlardaki önceliğimiz. 

TV, dijital, radyo
Önceliğimiz dijital ve televizyon. Radyo ise 3. sırayı alıyor. Güçlü bir jingle’a
sahip olmamız ve özgün kreatif çalışmalarımız ile mecraları etkin kullanıyoruz.

Pazarlama faaliyetlerimizi, daima tüketicinin yanında olan bir anlayışla şekillendiriyor, 
stratejimizi onları dinleyerek oluşturuyoruz. Hedef kitlemizin yaş aralığı oldukça geniş 
bir skalada; 0 yaştan başlayıp tüm yetişkinlere hitap eden bir ürün ve hizmet gamına 
sahibiz. Her yaşa hitap edeceğimiz medya tüketim alışkanlıkları da tabii trendler çerçeve-
sinde değişkenlik gösteriyor. Bununla birlikte pandemi, hayatımızda pek çok şeyi olduğu 
gibi medya kullanım alışkanlıklarını da değiştirdi. Özellikle dijital ve mobilin payı yine bu 
dönemde oldukça arttı. Ancak outdoor mecramız ve televizyon da tabii ki tüketiciye 
ulaşmanın olmazsa olmazı.

Yalınlık, yerellik, özgün olmak, empati…
Doğru ürünü doğru bir hizmet ve doğru fiyat politikasıyla sunabilmek amacıyla
iletişimde yalın bir dil kullanıyoruz. Tüm müşterilerimizi kapsayıcı bir şekilde 
yaklaşıyor özgün biçimde ilerliyoruz.

Pazarlama çalışmalarımızda bize yön gösteren kavramlar; amaç 
odaklılık, çeviklik, insan deneyimini güçlendirme, güven, katılım ve füzyon.

Pazarlama stratejimizin temelini tüketici/müşteri odaklılık oluşturuyor. Biz 
dinamik, genç, enerjik ve yeniliklere açık bir markayız ve bunu müşterilerimize 
hissettirme ve farklılık yaratma hedeflerimiz de elbette bize yol gösterici oluyor. 
Tüketici ile etkileşimi yüksek bir iletişim anlayışı benimseyip, onlardan aldığımız 
geri dönüşlerle yeni dönem stratejilerimizi şekillendiriyor, yine tüketiciyi 
dinleyerek aksiyonlarımızı alıyoruz.

TikTok, Instagram, Facebook gibi dijital mecraları mobilde ve bilgisayarda yoğun 
kullanan bir markayız. Özellikle genç hedef kitleye bu mecralardan ulaşmaya özen 
gösteriyor, gündemi yakaladığımızı düşünüyoruz. En büyük geri dönüşü de yine 
bu platformlardan alıyoruz. Pandemi döneminde TV’nin de payı arttı. Normalleşme 
sürecinin başlangıcından itibaren açık hava ise azalan payını yükseltmeye başladı.

TV ve dijital, özellikle sosyal medya reklamları…
Televizyon yaygınlık ve izlenirlik açısından hala vazgeçilemeyen bir mecra.Dijital
ise hedef kitlemizin en çok zaman geçirdiği, en hızlı geri dönüş aldığımız mecra.
Özellikle sosyal medya, artık hem hedef kitlemizin CarrefourSA ile iletişime 
geçtiği hem de geri dönüş açısından performansı en yüksek mecra haline geldi.

Yatırımlarımız arasında özellikle dijital mecralarda tepkiyi 
anlık takip edebilme fırsatı bizi çok motive ediyor.

MELİS KARATAY EBİN
CarrefourSA Pazarlama ve
Kurumsal İletişim Grup Müdürü

MEHTAP YILDIZ
Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı

HANDE ÇELENKLER
DeFacto CMO

1.Pazarlama çalışmalarınızda, ayıracağınız bütçe anlamında ilk 3 sıraya hangi mecralar girmektedir?

2.Pazarlamada çalışmalarınızda size yön gösteren kavramlar hangileridir?

3.En büyük geri dönüşü hangi mecralardan almaktasınız?
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SEDAT KILIÇ
RELATED DIGITAL 
CEO

Pandeminin Şekillendirdiği Alışveriş Alışkanlıkları Okula 
Dönüş Listelerini de Güncelledi! 
 
Hem dünyanın hem de Türkiye’nin ilk dijital pazarlama teknoloji ve servis 
sağlayıcılarından Related Digital, yazılım ve ürünleriyle şirketlerin büyümelerine katkı 
sağlıyor. Yüzde 100 Türk sermayeli bir şirket olarak; İstanbul, Hamburg, Dubai, Londra ve 
Pakistan’daki ofislerimizde bulunan 150 civarında uzmanımızla, yurt içi ve yurt dışında 
faaliyet gösteren 1.000’e yakın kurum için entegre çözümler üretiyoruz. 

Omnichannel (çoklu kanal) pazarlama platformu hizmetleri, yapay zeka destekli veri ana-
lizi, segmentasyon, kişiselleştirme, pazarlama çözümleri ve ürün önerileri 
geliştiriyoruz. Uygulamalarımızın merkezinde anlamlı hale getirilen veriler var. Verilerden 
yola çıkarak hizmet sunduğumuz şirketlerin müşterilerinin “alışveriş haritasını” çıkarıyoruz 
ve markaların doğru kampanyayı doğru kişiye ulaştırarak satışlarını 
artırmalarına katkıda bulunuyoruz. Pandemiyle şekillenen alışveriş alışkanlıkları; 
hizmetlerimizin önemini bir kez daha gösterdi.

En popüler ürün; antivirüs yazılımları!
Alışveriş alışkanlıklarındaki değişimin en yeni örneğini okula dönüş için yapılan 
alışverişlerde gördük. Markalara yol göstermesi adına yaptığımız araştırmaya göre; online 
eğitim ihtiyaçları halen okula dönüş için hazırlanan alışveriş listelerinde birinci sırada. 
Hatta araştırmamız, velilerin; online eğitimin devam etmesi ya da hibrit bir eğitim mode-
line geçilmesi ihtimalini göz önünde bulundurarak alışveriş listelerini 
güncellediğini gösteriyor. Online eğitimde öğrencilerin internetten çok sayıda doküman 
ve uygulama indirmeleri güvenlik önlemlerini ön plana çıkardı ve 2019’da 17. sırada olan 
antivirüs yazılımları, pandemi sonrasında 5. sıraya yükseldi. Antivirüs yazılımlarının 
satışları ortalama yüzde 92 oranında arttı.
 
Gaming Setup hareketliliği!
Öğrencilerin online eğitim gereksinimlerini karşılamaları için gerekli olan cihazlar arasın-
da ise tabletler ilk sırada yer aldı. Yine araştırmamıza göre; pandemi dönemiyle birlikte 
sosyal medyada viral olan “Gaming Setup” Türkiye’de de etkisini gösterdi. Bu konudaki 
ekipmanlar en çok satılan teknolojik ürünler listesinde 16. sıraya yerleşti.
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‘Koku’  bir kelime ise  ‘Parfüm’  edebiyattır…  

Parfüm kavramı, tıpkı cennet hakkında konuşmak gibidir. Bu olağanüstü 
nesne, çok önemli bir zaman dilimine tanıklık etmektedir. İnsanlık tarihi kadar 
eski olup 4000 yıl önce Sümerler tarafından geliştirilmiştir. Sümerler önceleri 
parfümü güzel kokmak için değil vücutlarını yağlamak için kullanırlarmış. 
Çünkü kokulu yağların kötü ruhları uzaklaştırıp kendilerini güçlendireceğine 
inanıyorlarmış.

Yanan ateşin kokusundan başladığı düşünülen serüven bugün adeta bir 
çılgınlık noktasına ulaşmıştır. Parfüm ülke bazında gelişmişlik piramidinin en 
tepesindeki üründür. Bireysel olarak baktığımızda ise karakterimizin altını 
çizen bir çeşit kartvizittir diyebiliriz.

Parfüm yapımında kullanılan tek bir uçucu yağın içinde bile yüzlerce farklı 
kimyasal bileşen vardır. Bu nedenle parfüm yapımı yüksek kimya bilgisi 
gerektiren ve mutlaka laboratuvarda AR-GE si ve ilgili testleri yapılması 
gereken bir üründür. 

NİMET SANAN
EYFEL PARFUM GENEL MÜDÜRÜ

Seçtiğimiz parfüm,
kişiliğimizin bir
parçası gibidir.
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Parfüm seçimi  neye göre yapılmalıdır? Dünyada kişisel olarak en çok tercih edilen kokular nelerdir?
Koku seçimi zor bir iştir. Öncelik ise koku alma duyumuzdadır. 
Parfüm ilk sıkıldığı anda aldığımız kokunun verdiği haz kokunun ilk seçim 
yapıldığı andır. Devamında ise ten uyumu gelir. Kullanan kişinin tenine, kokunun 
uyumu çok önemlidir. Örneğin esmer tende baharatlı koku çok doğru bir 
seçimken, açık tenli kişilerde uyumsuz ve ağır bir koku haline gelebilir.
Kişinin doğduğu yer, ilk kokladığı koku, yaşadığı ortam ve sosyokültürel 
etkileşimlerin hepsi koku seçiminde etkilidir. Koku seçimi yaparken farkında
olmadan bütün bu detayları yaşıyoruz.

Mağazalar için koku seçimi  neye göre yapılmalıdır?
Mağazalar faaliyet gösterdikleri sektörün özelliklerine göre koku seçimi yapmalıdır.
Şöyle ki; gıda sektöründe iseniz gelen misafirlerin iştahını kabartacak koku yayılımı yapmalısınız. Hamur, 
patlamış mısır ve çeşitli meyve kokuları gibi seçenekler sıralanabilir. Giyim sektöründe iseniz mağazaya gelen 
misafirlerin huzur bulacağı ve rahat davranmalarını sağlayacak naif kokular yayılmalıdır. Yasemin çiçeği, leylak 
çiçeği, tarçın ve karanfil kokuları seçenekler arasındadır. Koku kişiye ve kişilere özelken toplumsal etki bırakabilen 
kurumsal dil haline dönüşebiliyor. Mağazalar yaydıkları koku ile diledikleri mesajı verebiliyor ve algıyı 
yaratabiliyorlar. Agresif bir yöneticiye sahip mağaza yetkilisi ise agresif, etkin ve  hırçın bir koku seçimi 
yapabiliyor.

Dünyada oda kokusu olarak en çok kullanılan oda kokuları nelerdir?
Çiçek ve Meyve kokularının tamamı diyebiliriz.
Niş kategoride ise oryantal ile birlikte odunsu 
kokular yer alır.

Çiçeksi Koku Ailesi: Kokladığınız çiçeksi kokular ruhunuza, hayal gücünüz ile birlikte dokunarak feminenlik,
sıra dışılık, tazelik, doğallık ve yenilenme hissi bırakır. Sizi çiçeklerin renkli dünyasına götürür.

Meyve Koku Ailesi: Kompozisyonunu meyveler ile oluşturur. Parfümü kokladığınızda 
sizi bulunduğunuz ortamdan alır büyülü meyve bahçelerine götürür. Günün her anında zinde 
kalmanızı ve canlı hissetmenizi sağlar.

Deri Koku Ailesi: Deri notaları sizi alışılagelmiş kokulardan daha farklı dünyalara götürür, sıra dışı kılar. 
Deri kokusunun barındırdığı gösterişli bir nota karnavalını teninizde hissederek fark yaratır.

Odunsu Koku Ailesi: Parfüm sanatının tabanındaki gücü keşfettirir.
Odunsu notalar kendinizi güçlü ve farklı hissettiren kokunun temelini oluşturur. 
Paçuli, sedir ağacı, sandal ağacı, vetiver bu ailenin en gözde üyelerindendir.
Şipre Koku Ailesi: Şipre koku ailesi birbiri ile zıt olan farklı koku notalarından oluşur. Şipre bergamot, paçuli, 
meşe yosunu ve laden reçinesinden oluşan bir akorda dayanır. Dipte ormansı, serin, topraksı, 
koyu odunsu notalar ve tepede taze, limonsu, meyveli notalar.

Oryantal Koku Ailesi: İçerdiği sıcaklık ve duygusallık sayesinde bedeninize şehvet ve sıcaklık katar. 
Kalıcı kokusu, zengin içeriği sayesinde fark edilir. Balsam, vanilya, buhur, amber,
misk ve baharat notaları içerir.

Aromatik Koku Ailesi: Aromatik notalar farklı alt koku notaları ile mükemmel bir uyum içerisinde birleşir. 
Vazgeçmek istemeyeceğiniz maskülen, şık, fark yaratan kokular oluşturur. Aromatik koku ailesinde çoğunlukla 
çiçeksi yeşil, şipre yeşil, narenciye yeşil gibi kombinasyonlara rastlarız.

Narenciye Koku Ailesi: Narenciye notaları kokularda ferahlatıcı iz bırakırken, zihnimizi arındırmaya, içsel 
olarak da kendinizi bulup zarafeti hissetmenize yardımcı olacaktır. 
Limon, bergamot, portakal, lime, greyfurt, mandalina gibi bütün      narenciyeleri kapsar. Ferahlık veren
narenciye notalarını fazlasıyla içeren kokular sizi farklı koku bahçelere götürür.

Bu koku ailelerinden en çok kullanılan 
kokular baharat, çiçeksi ve meyveli kokulardır…
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Devlet plan yapacak, işletme plan yapacak, marka, aile, bireyler plan yapacak. Bunlar 
tabi ki hayalci değil, dataya dayalı planlar olmalı ki sapması makul ölçülerde olsun. 
Çoğu işletmemizde duymuşumdur, “Biz sıfırdan geldik, olmadı gene düşer başlarız.” 
Bu hiç denildiği gibi kolay bir şey değil, hesabı doğru yap düşme devam et.
 
Ülkenin planlamasında en çok önem verilmesi gereken nokta, iş dünyasının her alanında 
varolan ara eleman sıkıntısı. Yaklaşık 15 yıldır bir sevda olarak yardımcı olmaya çalıştığım 
Meslek Liseleri, devlet politikası ile önümüzdeki 20-30 yıla yönelik aksiyonlar alınmalı. Öncelikli 
sektörlerde müfredatlar yapılıp Meslek Liselerine  gereken önem verilse, bizde de 
Almanya’daki gibi her yıl mezunlarının %92’si kendi iş kolunda çalışan insanlarımız olur  ve bu 
da işsizliği mutlak azaltır.
 
“Her Türk asker doğar” mı?, “Her Türk inşaatçı doğar” mı?

Herkes işini doğru yapmalı, farklılıklarını daha da geliştirmeli ve bunu sürdürülebilir 
hale getirmeli. Ama bunu yaparken, son 15 yıldır çoğu iş kolunun önde gelenlerinin 
yaptığı gibi inşaatçı olmamalı.
 
Geleceğin ilerleyecek işlerini bulmalı, kendi aile ve şirket kültürüne uyanı seçmeli ve 
yatırım yapmalı. Yoksa çocukluğumuzdan beri bildiğimiz “Her Türk asker doğar” 
deyişi “Her Türk inşaatçı doğar” haline gelecek.
 
Devamlı pompalanan “üreten akıllı değildir” söylemi ile, herkes al sat’cı olursa,  
sanayici-üretici hiç kalmayacak. Yılmadan üretmeli, ne üretiyorsak katma değerli ürünler 
olmasına dikkat etmeliyiz.

HESABI DOĞRU YAP, DÜŞME DEVAM ET

GE DANIŞMANLIK KURUCUSU

MÜSİAD YK Üyesi 
MÜSİAD Perakende ve 
E-Ticaret Sektör Başkanı

A.GÖKHAN ER
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BÜLENT ELÇİN
Sonbahar ile birlikte iş dünyası yeni bir döneme giriyor. 
Bu dönemde:

1. Pazaryerlerinde Merchant/satıcı ilişkilerinde en hassas 3 konu hangileridir? 
Online pazar yerlerinde satıcı ilişkilerini kuvvetlendiren en önemli üç kriter iletişim, 

2. Şu anda kaç Merchant/satıcı ile çalışıyorsunuz, önümüzdeki 1 yıl içinde bu 
sayı için hedefiniz nedir?
Türkiye’nin ilk online pazaryeri GittiGidiyor’da 2021 yılının ilk 6 ayı itibarıyla toplam 
satıcı sayımız 120 bin. Önümüzdeki yıl bu rakamın yüzde 15’e yakın bir oranda 
artmasını öngörüyoruz. 

3. Merchant/satıcılar ile iletişiminizde yüzyüze iletişimin (telefon ve 
yüzyüze online) toplam iletişiminize oran nedir?
Toplam kullanıcı sayısı 34.5 milyona ulaşan GittiGidiyor; büyük markaları, KOBİ’leri ve 
bireysel satıcıları aynı platformda buluşturan büyük bir ekosistem. Bu ekosistemde 
satıcılarımızla kurduğumuz iletişimin yüzde 95’inden fazlasını telefon, online 
görüşmeler ve anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden gerçekleştiriyoruz. Yüz yüze 
görüşmelerin de öneminin bilincindeyiz ve satıcılarımızla olan ilişkilerimizi daha da 
güçlendirmek adına saha ekibimizle sıkı bir çalışma içindeyiz. Bu sene 8 farklı büyük 
şehirde saha ekibi yapılanmamızı güçlendirdik. Ekiplerimiz platformumuza yeni iş 
ortakları katmak, mevcut ve yeni iş ortaklarımızla daha yakın iletişim kurmak, 
paydaşlarımızın iş hacmini büyütmek amacıyla hizmet veriyor. 2022’de 5 şehirde 
daha saha ekibi kurarak mevcut ve potansiyel iş ortaklarımıza ulaşmayı istiyoruz. 
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Aşılama çalışmaları ve pandemideki son gelişmeler açısından baktığınızda, 
uzaktan çalışma ve ofiste yüz yüze çalışma arasında nasıl bir tercih/denge
planlıyorsunuz?

Pandeminin başından itibaren gelişmeleri yakından takip ederek, çalışma modelimizi  
“insan sağlığını” ilk sıraya koyarak yapılandırdık. Bundan sonra da merkez ofis için; 
çalışan deneyimini ve sahanın ihtiyaçlarını ön planda tutarak, hibrit bir modelde 
ilerlemeyi öngörüyoruz.

Çalışanların morallerini yüksek tutmak için neler planlıyorsunuz?

Son 2 senedir dijital konferans araçları herkes gibi bizim içinde vazgeçilmez oldu. Farklı 
konularda webinarlar düzenleyerek ekiplerimizle bir araya geliyoruz. Daha keyifli bir 
çalışma ortamını hep birlikte inşa edebiliriz düşüncesiyle yola çıkarak, saha ve merkez 
tarafında “Mozaik” isminde iki ayrı komite oluşturduk. Bu komitede, “Çalışan Deneyimini” 
daha iyi bir noktaya taşıyabilmek amacıyla aksiyonlar alıyoruz. Tüm 
ekipleri de dahil ederek hayata geçirdiğimiz uygulamalar, büyük bir motivasyon 
kaynağı yaratıyor.

Şirket içi güçlü iletişim için yeni uygulamalarınız var mı?

Aylık dijital dergimiz “Diyalog” ile hayata geçirdiğimiz projeleri, etkinlikleri tüm 
çalışma arkadaşlarımızla paylaşıyor, şirketin attığı adımların çalışanlar nezdinde fark 
edilmesini sağlıyoruz.  Genel Müdür ve İK ekibinin katılımıyla online olarak 
düzenlediğimiz “Feedback Friday” görüşmeleri ile her ay farklı bir departmanla 
bir araya gelerek sohbet ediyor, görüş ve önerileri dinliyoruz. Güçlü iletişim odağında, 
olumlu deneyimleri güçlendirerek hem çalışanlarımız, hem de sektör nezdinde iz 
bırakmaya devam etmeyi hedefliyoruz.

BATUR CAN
FİBA PERAKENDE
TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ
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PINAR ÇIRÇIR
HAKMAR EXPRESS
İNSAN KAYNAKLARI KOORDİNATÖRÜ

Aşılama çalışmaları ve pandemideki son gelişmeler açısından baktığınızda, 
uzaktan çalışma ve ofiste yüz yüze çalışma arasında nasıl bir tercih/denge 
planlıyorsunuz?

Perakende sektöründe gıda üzerine faaliyet gösterdiğimizden bazı birimlerimiz için 
uzaktan çalışma uygulamasını gerçekleştiriyoruz; fakat çoğunlukla ofiste çalışıyoruz. Bu 
dönemde gerek bölge depolarımızda gerek mağazalarımızda pandemiye yönelik 
tedbirleri uygulamaya devam ediyoruz.

Çalışanların morallerini yüksek tutmak için neler planlıyorsunuz?

Çalışanlarımızın huzurlu çalışabilmesi için motivasyonu sağlamak önemli bir 
faktördür. Çoğunlukla Z kuşağı ile çalıştığımızdan yapılacak çalışmalarımızı dönem 
dönem değiştiriyoruz. Çalışanlarımızın daha verimli çalışması amacıyla şirket içi 
terfi imkanlarını artırmayı hedefliyoruz. Gelecek yıl için sosyalleşme bütçesi 
ayırarak yapacağımız etkinliklerle çalışanlarımızın mutlu şekilde çalışmasını 
sağlamayı hedefliyoruz. Çalışanlarımızın mutluluğu ve daha verimli çalışması için 
sık sık anketler yaparak nabızları yokluyoruz ve sonucuna göre aksiyon planları 
oluşturup uyguluyoruz.

Şirket içi güçlü iletişim için yeni uygulamalarınız var mı?

Her gün değişen ve gelişen yapısıyla çalışanlarımızın motivasyonunu, verimliliğini 
ve gelişimini arttırmak adına felsefemizi yeniden gözden geçirerek herkese 
ulaşabileceğimiz yalın bir yönetim anlayışına geçtik. Bu anlayış ile iletişim ve 
motivasyon kanallarımızı maksimum fayda ile kullanmayı amaçlıyoruz.

PINAR ÇIRÇIR
HAKMAR EXPRESS
İNSAN KAYNAKLARI KOORDİNATÖRÜ



INSPARK Hakkında 
1990 yılında Londra’da kurulmuş olan INSPARK, 1994 yılından bu yana Türkiye’de Coca Cola, Bosch, 
Trendyol, Hepsiburada, Modanisa, Vivense, SneaksUp gibi kurumlara yazılım çözümleri ve hizmetleri 
sağlama konusunda güçlü bir uzmanlığa sahiptir. Müşteri ihtiyaçlarına göre proje geliştirmenin 
önemine inanan INSPARK, 15 yılı aşkın bir süredir Salesforce ekosisteminde yer alır. 2007 yılından beri, 
Türkiye’deki ilk ve en deneyimli Salesforce İş Ortağı olarak çalışmalarına devam eden INSPARK,  şu 
anda 20 ülkede 500'den fazla müşteriye hizmet veriyor.
 
INSPARK, müşterilerinin ve onların da müşterilerinin yaşadıkları deneyimi ihtiyaçları doğrultusunda 
değer yaratarak ve ilham verecek şekilde zenginleştirmeyi hedeflemektedir. 

Salesforce Hakkında 
Salesforce, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) alanında dünya lideri olarak dijital çağda müşterileri ve 
şirketler arasında bir köprü kuruyor. 1999 yılından bu yana farklı sektörlerden farklı büyüklüklerdeki 
şirketlerin bulut, mobil, sosyal, yapay zeka gibi güçlü teknolojilerden faydalanmasını sağlıyor. Gelişen 
teknolojiyle birlikte güncellenen Salesforce, yeni ihtiyaçlar için yenilikçi çözümler sunması sayesinde, 
müşteri portföyünü sürekli genişletmeyi başarıyor. 

ANA SPONSORU
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PERAKENDE GÜNLERİ

HALİÇ KONGRE MERKEZİ

Aynı Coşku ve Gururla Buluşuyoruz...

1-2 HAZİRAN 2022
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PERAKENDE GÜNLERİ 
1-2 HAZİRAN’DA HALİÇ KONGRE MERKEZİ’NDE

FUAR UZMANLIK SAHNELERİ TEMALI ALANLAR, 
LOUNGE’LAR

KOKTEYLLER, 
ÖZEL ETKİNLİKLER

PERAKENDE GÜNEŞİ 
ÖDÜL TÖRENLERİ

ÖZEL ÖĞLE YEMEKLERİ 
VE İŞ BİRLİKLERİ

EĞLENCE

ODİTORYUM OTURUMLARI
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MIKKO
HYPPONEN
Eski Ünlü Hacker
Global Siber Güvenlik 

1 1 
Perakende Günleri’nde

1.Yeni Dönemde Sosyal Medya Yönetimi
2.

FAST TRACK TRAINING

Çok değerli eğitmenler FAST TRACK TRAINING yöntemi ile, katılımcılara 
60 dakikalık hızlandırılmış eğitimler verecektir.
150 kişilik katılımla sınırlı olan eğitimlerde, ilk 75 kişi için ön rezervasyon 
yapılacak, diğer 75 kişi salona ilk geliş sırasına göre alınacaktır.

Şu ana kadar belirlenen eğitimler:          

Dünyada insan kaynakları gelişiminde giderek yaygınlaşan 
FAST TRACK TRAINING uygulaması Perakende Günleri’nde 
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