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Değerli dostlar,

Dolu dolu günler yaşıyoruz. Bir yandan pandemiye karşı mücadele, bir yandan 
pandemi yaralarını sarmak ve geleceğe hazırlanmak. İşimiz zor ama umut doluyuz.

Bu sayıda değerli uzmanlarımız Hilmi Güvenal, Steven Von Belleghem ve Gökhan Er’in 
yol gösterici yazılarının yanısıra çok sayıda ilham verici haber ve yazımız var. 
Hepsinden alınacak ve işimize adapte edilecek şeyler var.

2-3 Haziran’daki Perakende Günleri’ne kısa bir zamanımız kaldı. Bu sayıda sektörün en 
büyük buluşması ile ilgili daha fazla bilgiye yer verdik. Konuşmacılarımız, fuar alanımız 
ve sponsorlarımız sektörü karşılamaya hazır.

Güzel okumalar ve çok başarılı günler diliyorum. Sevgilerle…

Suat Soysal

https://perakendegunleri.com/dergi-kayit-pg20/

’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. 
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Pandemi döneminde iş hayatı ile ilgili perspektifi en çok 
değişenler herhalde perakende sektörü çalışanları, 
yatırımcıları ve tedarikçileridir. “Hiç kar yağmaz buralara” 
denilen dağa bir yıldır sürekli kar yağıyor. 

Müşteriyi dinleyebilirsiniz. Ürünü nasıl değiştirirseniz 
sağladığı fayda artar? Ürünün hangi özelliklerini 
müşteri hiç kullanmıyor? Sıfırdan yapsak, ürün 
bu mu olurdu, bambaşka bir şey mi yapardık? 

Yatırımcıyı dinleyebilirsiniz. Bu şirketin pay-
daşlarına ve topluma sağlayacağı fayda ne 
olurdu, bugün sıfırdan başlasanız? Yapı 
sürdürülebilir olmak adına nasıl değişmeli? İş 
modelini bugün tahtaya yazmaya başlasak böyle 
mi kurgulardık?

“Çince’de şöyle denir”, “Budistler konuya böyle bakar” 
derken kastedilen her zaman aynı olmayabiliyor. Benim 
çıkardığım ders ve fırsatları paylaşmak isterim. Bu 
dönem her şeye yeniden ve sıfırdan bakmak, değer-
lendirmek ve belki de değişmek, değiştirmek için müthiş 
bir fırsat. Belki eskiden de her şeyi değiştirmek, dünyayı 
yeniden kurmak isterdiniz ama çevrenizdekiler “Yazık 
çocuğa” der geçerlerdi. Şimdi ise bunu yapabilirsiniz.

Bir yıldır insanın evriminde çok önemli bir dönemeci 
dönüyoruz. Karamsar olmak anlamsız. “Yeni normal” 
diye bir şeyi bekliyoruz ama sanırım gelmeyecek, bugün 
kurgulanandan çok farklı bir çalışma hayatı bizi bekliyor. 
Keza müşteri dinamikleri de ne pandemi öncesine 
dönecek ne de karantina döneminde olduğu gibi sadece 
e-ticaret çerçevesinde olacak.
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İnsanın evriminde 
çok önemli bir
dönemeci dönüyoruz. 
Karamsar olmak anlamsız.
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Sonuçta sis, duman dağıldığında bazı tekneler 
dönmeyecek kıyıya. “Pandemide yok oldu, 
karantinadan sonra görünmedi” denecek ama 
esasında “Müşteriyi” unuttukları için dönmeye-
cekler, sürdürülebilir yapılar kurmadıkları, kanı 
tazelemedikleri, süreçleri sürekli yeniden, sıfırdan 
tasarlamadıkları için dönmeyecekler, cesaret-
lerini, dürüstlüklerini ve sorumluluk duygularını 
yitirdikleri için, eleştiriye, yeniliğe, değişime açık 
olmadıkları için göremeyeceğiz onları. Onlardan 
olmayabilirsiniz. Yenilenebilirsiniz. Tercih sizin. 
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Bu döneme şirketinizi 
nasıl hazırlayabilirsiniz?

“Yeni normal” diye 
bir şeyi bekliyoruz ama 
sanırım gelmeyecek

Hilmi Güvenal
REFORM KURUMSAL DANIŞMANLIK 
Yönetim Kurulu Başkanı



Müşteri deneyimi stratejisi oluşturmaya çalışan büyük firma-
ların en büyük sorunlarından biri sürecin en başında çok 
büyük bir proje oluşturmaya çalışmaları. Projelerini o kadar 
büyük planlıyorlar ki içinde kayboluyorlar. Bu konuda Steven 
Van Belleghem’ım önerisi şu: Müşterinin işine yarayacak ufak 
düzenlemelerin listesini yaparak işe başlayın. 100 tane ufak 
başarı üzerine çalışmak tek büyük bir proje tasarlamaktan 
her zaman daha faydalıdır.

Bu da şirketlerin genelde atladığı bir konu. Belleghem’in 
önerisi en üstten en altta çalışan kişiye kadar herkesin 
müşteri deneyimi stratejisi konusunda eğitilmesi ve şirketin 
genel vizyonuyla arasındaki bağlantının sağlanması. 

Belleghem’ın müşteri geri bildirimlerinin tüm çalışanlara 
açıklanması gerektiği konudaki önerisini şu örnekle destekli-
yor: Futbolcuların boş stadyumda oynadığında motivasyon 
kaybı yaşadığı istatistiklerle kanıtlanmış bir durum. Aynı şey 
çalışanlar için de geçerli. Eğer onlara müşterilerinizin geri 
bildirimlerini söylemezseniz onları motive edemezsiniz.

Tüm çalışanlar kendilerinin de bu stratejide bir payı olduğunu 
bilmeliler.

Belleghem, olası müşteri sorunlarını çözerken sorunu hangi 
personeli yarattığına değil, nasıl çözülebileceğine odaklan-
mak gerektiğini söylüyor. Sorunun nerden kaynaklandığını 
çözmekle vakit kaybetmek müşterinin size olan yaklaşımını 
değiştirecektir.

Belleghem’a göre müşteri deneyiminin en önemli unsur-
larından biri de çalışanların inisiyatif almalarını sağlamak. Bir 
çalışanın herhangi acil bir durum karşısında “Yöneticime 
sormam lazım” demeden, sorunu hemen kendi becerileriyle 
çözmesini sağlamak müşteri deneyimini oldukça etkili bir 
hale getiriyor.

Firmaların daha iyi bir müşteri deneyimi için benimsemesi 
gereken uygulamalardan biri de teknolojiyi daha iyi bir servis 
sunmak için kullanmak. Belleghem bu önerisini ise şu örnekle 
açıklıyor: Bir otele kalmaya gittiğimde, resepsiyonist bana 
“Hoşgeldiniz Bay Belleghem, bizimle ilk kalışınız mı?” diye 
soruyor. Bu soruyu duyduğumda çalışana değil ama otel 
yönetimine kızıyorum. İyi bir otelin müşteri geçmişini göste-
ren bir sistemi sunması ve çalışanlarına öğretmesi gerekiyor.
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STEVEN VAN BELLEGHEM’DAN



DENGE

önderliğinde tecrübeli ve profesyonel yönetim kadrosuyla 
arka planda gerekli kontrolleri yaparak, gerekli vakti ayırarak 
yürütmeye çalışıyorum. Spor başkanlığının da aynı şehirde 
olması işimi daha da kolaylaştırıyor haliyle.

Kendi işim ve TPF Başkanlığı aslında birbiri ile iç içe girmiş 
durumda. Çünkü sevdiğim, hakim olduğum bir işin, bir yapının 
sorumluluğunu yapıyorum. Benim için gurur verici bir durum. 
Yönetim kurulu ve profesyonel TPF çalışanlarıyla birlikte, yanı 
sıra sektörü iyi bilen deneyimli İletişim Danışmanlığı ve Lobi 
ajansımızla istişareli olarak çalışıyorum. Değer yaratan projeler 
üretiyoruz. Üyelerimize fayda sunmak, sektörümüze katma 
değer yaratmak beni fazlasıyla mutlu ediyor.

Erzurumspor için ise evet beklemediğim bir dönemde sorumlu-
luk almam gerekti. Ancak bu sorumluluktan kaçamazdım, böyle 
bir düşüncem zaten hiç olmadı. Futbolu seviyorum, 
Erzurumspor şehrimiz ve benim için bir değerdir.

Özetlersek şu an Erzurumspor ve TPF’ye daha çok vakit 
ayırıyorum diyebilirim. Her bir görevin ayrı ayrı kendine özgü 
kuralları, artıları, eksileri var. Fakat sonuç alabiliyorsan, başarılı 
oluyorsan mutluluktan uçuyorsun, hiç yorulmamış gibi 
oluyorsun. 

Kendi işim, TPF Başkanlığı ve Erzurumspor Başkanlığı...
Aslında hiçbiri kolay değil. Her birinin kendi özelinde detayları, 
incelikleri, kuralları var. Burada önemli olan iyi bir ekiple çalış-
mak, sürekli istişare etmek, “ben bilirim” olgusundan uzak 
durmak, ortak akıl mantığını benimsemek. Ama günün sonun-
da futbol yönetimi zor, tamamen her şeyin başarıya odaklandığı 
bir sosyal etkinlik. Sadece bir şeyleri iyi yapmak, iyi bir ekip 
kurmak, iyi bir takım kurmak önemli değil.  Aynı zamanda takımı 
destekleyen, gönül veren kitleyi de mutlu etmek gerekir. Bunun 
da tek yolu başarılı olmak, belirlediğiniz hedeften sapmamaktır.

Erzurumspor 2020-2021 sezonu hedefi Süper Lig’de kalmaktır. 
Bunun için de devre arasında gerekli hamleler yaptık. İnşallah 
ligde de kalacağımıza başta şahsım ve yönetimim, teknik 
ekibimiz, futbolcularımız ve Erzurumspor Camiası da inanmış 
bir şekilde her maçımıza farklı bir heyecanla çıkıyoruz. 

“Odak başarı getirir, odağı olmadan çalışmak başarısızlık.”
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Ömer Düzgün
Türkiye Perakendeciler Federasyonu
Yönetim Kurulu Başkanı
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İşler arasında denge kura-
bilmek için fedakarlık şart. 
Ailemize ve kendimize 
ayıracak zamandan feda-
karlık yapıyoruz. Kendi 
işimi çok uzun yıllardır 
yaptığım için kurumsal bir 
sistemde çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Tabii ki 
burada başta babamızın 



Pandemiyle birlikte pek çok sektörde iş yapış şekilleri, iş 
dünyasının ve doğal olarak özel hayatın da öncelikleri ve 
olağan akışı değişti. Sağlığın korunması her zaman 
olduğundan daha önemli konuma gelince pandemi 
süresince, çalışanlarımızın ve alışveriş merkezlerimize gelen 
ziyaretçilerimizin sağlığını ön planda tuttuk. 

Dijital işgücü önemini daha çok hissettirdikçe, şirketlerin bu sürece 
adaptasyonunda uzaktan ve esnek çalışmadaki verimliliğin dene-
timi önem kazandı. Çalışanlarımızın motivasyonunu koruyarak, ileri 
teknolojinin daha yoğun kullanıldığı, sağlık, sürdürülebilirlik ve 
çevre bilinci kavramlarının sağlamlaşarak ön plana çıktığı daha 
verimli bir çalışma hayatına adapte olarak değişimi fırsata çevir-
meye odaklanacağız. Bu dönemde her ne kadar e-ticaret, ciro 
büyüklükleri kategorisinde önümüzdeki 5 yılın hedefine şimdiden 
ulaşmış olsa da, o�ine alışveriş alışkanlarının da geri dönüşünün 
güçlü olacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde ise ekibimiz, 
ziyaretçilerin AVM’lerimizde daha da kaliteli zaman geçirmelerini 
sağlayacak yenilikleri hayata geçirmek için çalışmalarını sürdüre-
cekler. Pandeminin bize verdiği bu mesajları iyi okuyarak, bundan 
sonraki süreçlerimizde proje ve yatırımlarımızı yeni kriterlere göre 
şekillendireceğiz. Ziyaretçilerimizin her ihtiyacını karşılamak 
amacıyla dizayn edilmiş ve en zorlu zamanlarda bile hizmet 
vermeyi sürdüren alışveriş merkezlerimiz, almış olduğumuz 
tedbirlerle güvenli bir şekilde her zaman ziyaretçilerini ağırlamak-
tan memnuniyet duyacaktır.

değerlerin gözden geçirilmesi, yeni iş yapış biçimlerinin düşünül-

mesi gereken yeni bir düzeni karşımıza çıkardı. Alışveriş ve sosyal 

hayat alışkanlıklarındaki değişimler mimari tercihler için yeni kriter-

ler oluşturdu. Yatırımlar için daha fazla çevre odaklı,sağlık odaklı ve 

farklı deneyimler sunacak yeni fikirler ortaya çıktı. 

Organize perakende sektöründeki 25 yıllık tecrübemizle, 
dünya genelinde yaşanan değişimleri, uygulamaları ve alınan 
tedbirleri iyi gözlemledik ve çalıştaylarda ülke genelinde 
alınacak tedbirler ve uyulması gereken kurallarla ilgili görüş 
ve deneyimlerimizi paylaştık. Değişen ve her geçen gün 
güçleşen koşullarla birlikte zorlaşan ticari hayata pay-
daşlarımızla uyumlu ve şe�af iletişim sağlayarak birlikte 
göğüs gerdik. Profesyonel yönetim ekibimiz pandemi koşul-
larında ziyaretçilerimize en iyi hizmeti sunabilmek için başta 
“hijyenik” ve “covidgüvenli” alanların sağlanması olmak 
üzere ticaretin sürdürülebilir olabilmesi için gerekli tüm 
tedbirleri zamanında almayı başardı. Pandemi yayılımının 
önüne geçilmesi amacıyla yurt genelindeki kısıtlamalar kap-
samında kapalı kalınan dönem boyunca yaşanan tüm 
güçlükler ekibimizin oluşturduğu sağlam strateji ve sergile-
diği bilinçli kriz yönetimi sayesinde iyi yönetildi

Genel olarak 2020 yılı finansal anlamda kayıpların yaşandığı 
bir yıl olurken, bir yandan da yaşanan olumsuzluklar bundan 
sonra ki dünya için yeni senaryoların yazılması, 
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Hayal Olcay
Tepe Emlak Yatırım A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

9

Hayal Olcay
Tepe Emlak Yatırım A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

Hayal Olcay
Tepe Emlak Yatırım A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

ZORLAŞAN TİCARİ HAYATA 
PAYDAŞLARIMIZLA ŞEFFAF 
İLETİŞİM SAĞLAYARAK 
BİRLİKTE GÖĞÜS GERDİK

ALIŞVERİŞ VE SOSYAL HAYAT
ALIŞKANLIKLARINDAKİ 
DEĞİŞİMLER MİMARİ TERCİHLER İÇİN 
YENİ KRİTERLER OLUŞTURDU

Organize perakende sektöründeki 25 yıllık tecrübemizle, 
dünya genelinde yaşanan değişimleri, uygulamaları ve alınan 
tedbirleri iyi gözlemledik ve çalıştaylarda ülke genelinde 
alınacak tedbirler ve uyulması gereken kurallarla ilgili görüş 
ve deneyimlerimizi paylaştık. Değişen ve her geçen gün 
güçleşen koşullarla birlikte zorlaşan ticari hayata pay-
daşlarımızla uyumlu ve şe�af iletişim sağlayarak birlikte 
göğüs gerdik. Profesyonel yönetim ekibimiz pandemi koşul-
larında ziyaretçilerimize en iyi hizmeti sunabilmek için başta 
“hijyenik” ve “covidgüvenli” alanların sağlanması olmak 
üzere ticaretin sürdürülebilir olabilmesi için gerekli tüm 
tedbirleri zamanında almayı başardı. Pandemi yayılımının 
önüne geçilmesi amacıyla yurt genelindeki kısıtlamalar kap-
samında kapalı kalınan dönem boyunca yaşanan tüm 
güçlükler ekibimizin oluşturduğu sağlam strateji ve sergile-
diği bilinçli kriz yönetimi sayesinde iyi yönetildi



Çin Test Merkezinden aldığımız bilgilere göre, Türki-
ye’nin Çin Halk Cumhuriyeti’ne olan ihracatının artırıl-
masının önündeki engeller ortadan kalkıyor. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin, Çin’e yaptığı ihracat hacmini artırıp, 
ihracat sürecini kolaylaştırmak için, Çin Halk Cumhuriyeti 
ilgili devlet kurumunca yani Çin Gümrük Muayene ve 
Karantina İdaresi tarafından bölgesinde tek ve özel 
olarak yetkilendirilmiş test ve belgelendirme şirketi faali-
yete geçti. 

Batı Asya, Kuzey Afrika’da toplam 27 ülkede faaliyet 
gösterecek Türkiye merkezli Çin Test Merkezi A. Ş. 
Temmuz 2019 tarihinde kuruldu. Pandemi sebebiyle fiili 
olarak çalışmaya ise Şubat 2021’de başladı

Çin Test Merkezi BAKA tarafından yetkilendirilmiş, Çin 
mevzuatına göre akredite edilmiş üçüncü kuruluşların 
laboratuvarları, Türkiye’nin Çin’e ihraç ettiği ürünlerin 
analizlerini Türkiye’de yapacak. Böylece, Türkiye ve 
diğer ülkelerin ihraç ürünleri, ihraç öncesi, kendi ülkeler-
inde, yetkili akredite laboratuvarlarca verilen analiz 
raporları ile Çin gümrüğüne takılmayacak. Türk ve bölge 
ihracatçıları, ürününün Çin gümrüğünden geçip 
geçmeyeceği kaygısından, limanda ve gümrüklerdeki 

depolardaki ek bekleme süreleri sebebiyle oluşabilecek 
maliyetlerden kurtulup, daha kolay ve hızlı ihracat yapa-
bilecekler. 

Ayrıca izlenebilirlik (traceability) servisi de özellikle gıda 

ve kozmetik ürünler başta olmak üzere bölge ihra-

catçılarının hizmetine sunuluyor. Çin Test Merkezi 

vasıtasıyla, Türk ve bölge ihraç ürünlerine “güvenli ithal 

ürün” belgesi verilecek. Bu sistemi kullanan ihracatçılar, 

ürün özelliklerinin ve ihracat sürecinin temel tüm detay-

larını kayıt altına alıp sunacakları için, Çin’de mallarını 

pazarlarken “güven ve kalite” konusunda avantaj 

sağlayacaklar. Çin Test Merkezi, Türkiye’nin mevcut cari 

açığının azaltılması için anlamlı bir katkı sunacak. Çin’e 

olan ihracatı sistematik bir sürece dönüştürürken, aynı 

zamanda ekonomide yaratacağı dışsal etkiler sebebiyle 

Çin yatırımlarının Türkiye’ye getirilip, özellikle Avrupa ve 

Ortadoğu pazarlarını hedefleyen üretim iş birliklerinin 

kurulması yolunda önemli gelişmelerinin de önünü 

açacak stratejik bir kurum olarak işlev görecek. 
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TÜRK ÜRÜNLERİ ARTIK
ÇİN GÜMRÜĞÜNE 
TAKILMAYACAK

ÇİN TEST MERKEZİ, 
TÜRKİYE’NİN MEVCUT 
CARİ AÇIĞININ AZALTILMASINA 
KATKI SUNACAK



D&R müşterilerinin yanında olma ve onların keyifli 
vakit geçirmelerini sağlama amacıyla yüzlerce yayın-
evi ve binlerce kitabı kapsayan kampanyalar 
düzenledik.

Dünya Okuma Günü’nde ses getiren bir projeye imza 
attık. 8 Eylül Salı Dünya Okuma Günü’nü 
Kadıköy-Beşiktaş vapurunda kitapseverlere birbirin-
den değerli yazarların kitaplarını hediye ederek 
kutladık.

İmza günlerini online ortama taşıdık ve yepyeni bir 
dönemi başlattık. D&R online imza günleri, ünlü 
yazarlarla sıcak sohbetlere ev sahipliği yaptı. Bu isim-
lerin en özel olanlarından biri de dünyaca ünlü yazar 
Dan Brown’dı. Türk okurlarıyla ilk kez canlı yayınımız-
da buluşan Dan Brown, çok güzel bir sürpriz yaparak, 
daha önce kimsenin görmediği özel kütüphanesini ilk 
defa Türk izleyicilerle paylaştı.    

Tüketicilerinin hayatına dokunan bir marka olarak, 
pandemi dönemi bizim için de pek çok yeniliği ve ilki 
gerçekleştirdiğimiz bir dönem oldu. Zamanımızın 
büyük bir bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz pan-
demi döneminde müşterilerimizi kültür, sanat ve 
eğlenceyle buluşturmaya devam etmek için birçok 
yeniliğe imza attık ve etkinlikler düzenledik. Hem 
çalışanlarımızın hem ziyaretçilerimizin sağlığını ön 
planda tutarak mağazalarımızda hijyen uygulamalarını 
hayata geçirdik. 

Mağazalarımızı modern yöntemlerle düzenli olarak 
temizledik ve sağlık dostu dezenfektanlar ile sterilize 
ettik. Hem mağazalarımızda hem de depomuzda 
hijyen standartlarımızı en üst seviyede tutarak, 
müşterilerimize her zaman olduğu gibi kusursuz 
hizmet sunmaya devam ettik.

Covid-19 nedeniyle geride bıraktığımız yılın büyük 
kısmını evde geçirirken, zorlu süreci kültür, sanat ve 
eğlence ürünleriyle keyifli hale getirdik. Kitap, plak, 
elektronik ürün, oyun, hediyelik eşya ve kırtasiye ürün-
lerini hijyen standadına dikkat ederek müşterilerimize 
ulaştırdık. Pandemi ile birlikte mağazalarımızda satışa 
sunduğumuz, kolonya, maske, ıslak mendil ve antibak-
teriyel jel hijyen ürünleri müşteirlerimiz tarafından en 
çok tercih edilen ürünlerin arasında yerini aldı. 

Kitap fuarımız, 4.yılında dolu dolu içerikler ve büyük 
indirim kampanyasıyla bir kez daha kapılarını açtı. 
Online söyleşiler, dijital imza günleri ve farklı temaları 
kitap tutkunlarıyla buluşturduk.
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Dan Brown’un yanı sıra dünyaca ünlü yazar Amin 
Maalouf da kitap tutkunlarıyla D&R canlı yayınında 
buluşturduğumuz isimlerdendi. 

D&R’la Evde Müzik programımız kapsamında sevilen 
sanatçıları, D&R takipçilerinin evlerine getirdik. Müzik 
içerikli bir diğer programımız Şimdi 90’lar, 90’ların 
sevilen sanatçılarını seslendirerek hayranlarıyla 
buluşturdu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığımız özel 
program kapsamında birbirinden değerli isimleri, 
takipçilerimizle canlı yayında buluşturduk. 

Pandemi boyunca gerçekleştirdiğimiz 300’ü aşan 
online etkinlik ve kit gönderimi ile 100 milyon kişiye 
eriştik. 

Pandemi süresince öncü olarak başlattığımız dijital 
etkinliklerimize pandemi sonrasında da mağaza etkin-
liklerimizle beraber  hız kesmeden devam edeceğiz ve 
kültür sanat tutkunlarına keyifli anlar yaşatmayı 
sürdüreceğiz.

Etkinliğimizde; Gülseren Budayıcıoğlu, Ufuk Tarhan, 
Pınar Sabancı ve Ayşe Begüm Onbaşı konuşmacı 
olarak yer aldı ve Kerem Görsev’in piyano resitali ile 
son buldu. 

Sosyal duyarlılığıyla her zaman adından söz ettiren 
Özhan Marketler Zinciri, 12 Mart İstiklal Marşımızın 
Kabulünün 100. yılı anısına kutlama düzenledi. 

12 Mart İstiklal Marşı’mızın kabulünün 100. yılı ve 
Mehmet Akif Ersoy’u anma programı münasebetiyle 
mağaza çalışanlarından oluşan Gönüllüler Topluluğu 
bu anlamlı günün anısına İstiklal Marşı’mızı okudu.

Gönüllüler Topluluğu Başkanı Yener Kaptan, “Bay-
rağımız ve onun istiklalini ebedileştiren İstiklal Marşı, 
ulusumuzun ruhunu, tarihini ve ideallerini yansıtan 
hiçbir zaman ölmeyecek daima yaşayacak olan önemli 
kavramdır. Gönüllü çalışma arkadaşlarımızla birlikte 
mazide yaşayan şanlı atalarımız, şehit dedelerimizi 
vatanımız için yapılanları bugün bir kez daha 
ruhumuzda hissettik. 

İstiklal Marşımız hem ulusumuzu hem de Mustafa 
Kemal Atatürk’ü çok iyi anlatan bir destandır. Bu 
anlamlı günde başta vatan ve ulus sevgisinin, 
bağımsızlık ve hürriyet aşkının ifadesi olan İstiklal 
Marşı’nı bize hediye olarak sunan milli şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy’u ve millet adına İstiklal Marşı 
olarak oy birliği ile kabul eden başta Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere I. TBMM üyelerimizi saygıyla 
anıyor ve şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

ÖZHAN MARKETLERDE 
ANLAMLI TÖREN
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Markalar pandemi döneminde ürün geliştirme, tedarik 
gibi süreçleri en verimli şekilde yönetebilmek için 
modern IT yaklaşımlarından yararlanıyor. 

Centric Software® moda, perakende ve hızlı tüketim 
ürünleri alanında şirketlere hizmet veren dünyanın 1 
numaralı PLM çözümünü sunuyor. Sınıfının en iyisi PLM 
teknolojisini en iyi endüstri uygulamalarıyla destekleyen 
Centric müşterilerine yeni ürünleri daha iyi tasarlama ve 
geliştirme, aynı zamanda tedarik, üretim ve satış 
konularında avantajlar sağlayan bir iş ortağı.

Centric’in amiral gemisi Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi 
(PLM) çözümü, tasarım, planlama, ürün geliştirme, 
tedarik, satın alma, üretim ve perakende ekiplerinin 
nereden baktıklarından bağımsız olarak tek bir gerçeği 
görmesini sağlıyor. 

Gittikçe karmaşıklaşan sistemleri akılcı yönetme ihtiyacı-
na karşılık olarak gelişen PLM’nin önemi tam da bu nok-
tada anlaşılıyor. Farklı kanallardan toplanan verilerin 
yorumlanması için mükemmel bir altyapı sunan PLM, 
bilgiyi ortak bir havuzda toplayıp kullanıcılar için anlamlı 
hale getiriyor. Böylece pazara ürün sunma süresini 
kısaltıp, geliştirme maliyetlerini azaltırken, üretkenliği 
artırıp iş birliğini kolaylaştırıyor ve ürün geliştirme süreci-
ni verimli kılıyor.

DNA’sında “teknoloji ve yenilik” olan Centric’in merkezi 
Kaliforniya’daki Silikon Vadisi’nde yer alıyor. Sayısı 
200’den fazla olan moda ve perakende PLM danışmanı 
dahil 23 küresel lokasyonda yaklaşık 500 çalışanı bulu-
nan Centric’in hisselerinin büyük kısmına 2018’den bu 
yana dünyanın önde gelen 3D deneyim şirketi Dassault 
Systèmes sahip bulunuyor.

Centric Software, 2013, 2015 ve 2016 yıllarında Red 
Herring’in En İyi 100 Global listesinde yer almak da dahil 
olmak üzere birçok endüstri ödülü; 2012, 2016, 2018 ve 
2021’de Frost & Sullivan’dan çeşitli mükemmellik ödülleri 
aldı.

Centric halen dünya çapında 420 müşteriye; ebebek, 
Koton, More & More, The Woody Group, Calvin Klein, 
Uniqlo, ANTA, Under Armour, Gap, Crocs, Louis Vuitton 
ve Swarovski gibi 1750’den fazla markaya, Tesco, 
Auchan, Loblaws, Kroger ve daha birçok kategoride 
ürün satan perakendecilere, Mas Holding, Brandix ve 
Ramatex gibi OEM/ODM firmalarına, Li & Fung ve Kobalt 
Moda Hong Kong gibi ajanslara çözümleriyle hizmet 
veriyor.
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Kiralama ve yönetimi NTS Danışmanlık, yatırımı MRD 
Group tarafından yapılan Cizre Park Alışveriş ve 
Yaşam Merkezi projesi, 2020 yılının başarılı 
projelerinden.

Projenin Habur sınır kapısına yakın olması dolayısı ile 
Irak’tan gelecek müşteri potansiyeli düşünülmüş, 
bölgede olmayan markaları ve ilkleri gerçekleştiren 
Cizre Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi projesi, Şırnak 
iline ve ilçelerine büyük bir katkı ve istihdam sağlamış, 
toplam 500 kişiye projede iş imkanı verilerek, 
sosyalleşmeye ve kentin değerini artırmaya büyük 
katkı sağlanmıştır.

Bölgenin ilk ve tek AVM Cadde projesi olan Cizre Park 
Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin lokasyonu, bölgenin en 
büyük ticari aksı olan Irak-Silopi Yolu, Şırnak Cizre 
arası ulaşımı kolaylaştıracak Yeni Şırnak Yolu ve 
Mardin-Şırnak yolunun kesişim noktasında yer 
almasıyla projeye değer katmaktadır.

Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin içerisinde MİGROS 
market, 2000 m2 ‘lik bölgenin en büyük çocuk 
eğlence ve 6 hat bowling salonu PLAYPARK & 
BOWLİNGO , 5 adet sinema salonu CİZRE PARK 
SİNEMA, Türkiye’nin lider fast food zinciri BURGER 
KING, kişisel bakım zinciri GRATİS, kadın, erkek, çocuk, 
ev tekstili birçok ürünü bünyesinde bulunduran

Rahat ve güvenli bir alışveriş ortamı ile vatandaşların 
sosyalleşmesi ve yaşam kalitelerini arttırması yönünden 
olanak sağlayan açık alan konseptinin yanı sıra üzerine 
yapılacak 128 konut projesi ile dikkat çeken Cizre Park 
Alışveriş ve Yaşam Merkezi projesinin açılması, sosyal, 
ekonomik, kültürel katkılarının yanı sıra istihdam 
açısından da gençlere iş imkanları sağlamış ve 7’den 
70’e her yaştan bölge halkının Cizre Park Alışveriş ve 
Yaşam Merkezi’nde keyifle vakit geçirebilmesi 
amaçlanmıştır.

perakende öncüsü LCWAIKIKI ,ayakkabı sektör lideri  
FLO ,KOTON, ADL, D’S DAMAT, AVVA, BAYDÖNER, 
JİBER, BARGELLO, YENGEÇ, MORAD TEA, 
SOULMATE COFFEE, GÖKSEL TANTUNİ, KÜNEFECİ, 
SCHATZI gibi birçok marka bulunmaktadır.
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Temmuz sayısındaki yazımda “Yorgandan ayağı 20 cm 
içerde tutalım, kimin nereden, ne zaman, nasıl çekeceği 
belli olmaz” diye ifade etmiştim. O tarihte Merkez 
Bankası politika faiz oranları 8.25 idi, takip eden iki ayda 
10.25’i, kasım ayının ortasında 15’i, şimdi de 19’u buldu. 
Yani yorgan üstümüzde kalmadı, yedi ayda paranın 
maliyeti %230 arttı. Zaten bulmak zordu, şimdi daha zor 
oldu Onun için de farklı harflerle çıkış senaryoları 
yeniden ve çok daha dikkatli yazılmak zorunda.

2022 ve 2023 büyümelerini de 4.5-6 arasında değer-
lendirmek lazım. Geçmiş dönemlerde, sektörümüzün ülke 
büyümesinden daha fazla büyüdüğünü de hatırlatalım. 
Tabii ki dijital satış büyüyecek ve toplam perakende 
büyüyecektir. Buradaki optimizasyon OMNICHANNEL’dir.

Büyümenin yolu, yönetimini adam gibi yapmaktan, hızla 
yapmaktan geçiyor. Yapıyormuş gibi davrananlar bu 
süreçteki stokların ve maliyetlerin altında kalacaklardır.

AVM’ler segmente olacak, değişimle belki bazıları 
e-ticaret lojistik üssü olacak, ya da başıma ne gelecek diye 
bekleyeceklerdir. Bir şey yapmadan bekleyenlerin 
başlarına korktukları gelecektir.

İşimizi sahiplenmeye, 24 değil 25 saat düşünmeye %100 
gerek duyulan günlerdeyiz.  Bu günleri yaşayanlar adeta 
3. Dünya Savaşı’na şahit oluyorlar.

İşimizi yaşamı sevelim, tüm olumsuzlukların biteceğine 
inanalım, sağlığımıza dikkat edelim, bizi bu günlere 
getiren ekiplerimize ve müşterilerimize çok daha fazla 
sahip çıkalım. Olumlu düşünelim, borç almayalım, doğru 
ortak alalım.

2021 ilkbahar ve yazının sağlık ve başarılar içinde geçme-
sini temenni ediyorum. Hesabını doğru yapanlar için güzel 
günler yakın...

Bu dönemde hala yedek akçesi olan işletme ve markalar 
fırsatları değerlendirip hem kendi işlerini verimli kılacak 
hem de verimsiz olup, verimli karlı hale getireceği 
markalara tümden sahip veya büyük ortak olacaktır.
Borç kaynakla büyümüş ama kanalına hakim markalar 
hiç çekinmeden, utanmadan kendilerine doğru ortaklar 
aramalıdırlar. Bulacakları ortakların sadece para gücü 
değil kendilerine katacakları avantajları iyi okumaları 
şarttır.

Gıda ve gıda dışı perakendede KÇÖ sonrası senaryoların 
çok kötü olacağını düşünmüyorum. 2021 büyüme 
tahmini 6-7 bandında. ABD ilişkileri ve Güney Akdeniz 
politikalarını karşılıklı menfaat esasına oturtabilirsek bu 
yıl büyüme 8’i bile bulabilir. 

ÇEKİNMEDEN, UTANMADAN 
DOĞRU ORTAK ARAYALIM

SEKTÖRÜMÜZ ÜLKE 
BÜYÜMESİNDEN 
DAHA FAZLA BÜYÜYOR

BİR ŞEY YAPMADAN 
BEKLEYENLERİN BAŞINA 
KORKTUKLARI GELECEKTİR
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