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Değerli dostlar,

2020’nin sonuna geldik artık. Herkeste bir umut. 2021’den güzel şeyler bekliyoruz. 
Haksız da değiliz. Zorlu geçen bir yılın ardından beklentilerimiz çok.

Bu sayıda, gündem yazılarının yanı sıra, sektörümüzün yeni yıl dileklerine yer verdik. 
Çağrımızı yaptık, yollayan arkadaşlarımızın dileklerini yayınladık. Hemen hepsi özel 
fotoğraf çektiler, esprili ve anlamlı dilekler yolladılar. Ellerine sağlık diyoruz.

Benim de yeni yıldan dileğim, büyüklerimizin hep söylediği üçlü:
Sağlık, Rızık, Huzur…

Sevgilerle…

Suat Soysal

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

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

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

Herkes soruyor bana 2021 nasıl bir yıl olacak diye. 

Ben onu bilmem. Benim dileğim, işimizi daha iyi, 

çok daha iyi yapabileceğimiz bir yıl olması!

Abdullah Kiğılı
Kiğılı, Yönetim Kurulu Başkanı 

Tüm dünyayı etkisi alan içinde bulunduğumuz 

Covid-19 salgınının bir an önce bitmesi en büyük 

temennimdir, herkese tüm sevdikleriyle birlikte, 

sağlıklı ve mutlu bir yıl dilerim.

Ümit Zaim
Derimod, Yönetim Kurulu Başkanı

Doya doya giyemediğiniz, dolaplarınızda 

beklettiğiniz ayakkabılarınız, 2021’de gezmekten 

eskisin! En kötü yılımız 2020 olsun!
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Süleyman Orakçıoğlu
Orka Holding,
Yönetim Kurulu Başkanı

2021 yılı başta sağlık, mutluluk ve herkesin hayatına 

bolca şans ve başarı getirsin. Talih kuşu bu yıl sizi 

bulsun. 

Ramazan Bingöl
RB Grup Yönetim Kurulu Başkanı
TÜRES Başkanı 

Geleceğe ve yeni yıla umutla bakıyoruz.

Sinan Öncel
Twigy Yönetim Kurulu Başkanı
BMD Yönetim Kurulu Başkanı

Neşe ve mutluluk dolu, salgını çok uzakta
bıraktığımız sağlıklı bir yeni yıl dilerim.

Tüm dünyayı etkisi alan içinde bulunduğumuz 

Covid-19 salgınının bir an önce bitmesi en büyük 

temennimdir, herkese tüm sevdikleriyle birlikte, 

sağlıklı ve mutlu bir yıl dilerim.
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Türkiye’den marka çıkartma arzumuz ve çalışmalarımız yıllardır 
devam ediyor. Dünyada bilinen markalara baktığımızda, o 
markaların ait olduğu ülkenin değerleriyle birlikte anıldığını 
görüyoruz. Hamburgerin bir Amerikan yiyeceği olduğunu bilip, 
yanında dünyanın yine en ünlü Amerikan içeceği ile servis edilip, 
yine dünyanın en ünlü Amerikan hamburger zinciri markası ile 
anılması gibi. Ülkemize baktığımızda ise Türk mutfağı ve gas-
tronomisi başta olmak üzere Türkiye’den çıkmış, dünyada bilin-
en çok değerimiz bulunuyor ve bizler de Türk kahvesini dünya-
da bilinen bu değerlerden biri yapma çalışmalarımıza devam 
ediyoruz.

Yaklaşık 600 yıllık kültürel mirasımız Türk kahvesini 5 Aralık 
2013’te, Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği’nin 
çalışmaları ile birlikte UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan 
Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne aldırdık ve bu tarihten 
hareketle 5 Aralık tarihini Dünya Türk Kahvesi Günü onaylatma 
çalışmalarımız devam ediyor ve hatta kutluyoruz. 

Kahve hazırlama tekniğinin teknoloji ile buluşması 1800’lü 
yılların sonuna rastlıyor. Türk kahvesinin teknoloji ile buluşup, 
insanların yaşam alanına girmesi ise 2000’li yıllarda oluyor ve 
son 20 yılda Türk kahvesinin dünyada hak ettiği yere hızla 
tırmandığını görüyoruz.

5 Aralık günü, Türk kahvesinin yalnızca tadının değil, kendine 
özgü pişirme tekniğinden sunumuna kadar tüm aşamalarının 
özenle korunmasının ve yaşatılmasının önemine dikkat çeke-
ceğimiz bir gün olacak. Bu kapsamda ortak değerlerimiz için 
Türk kahvesi ve sektörümüzdeki paydaşlarımızla ve tüm 
markalarla aynı fikir çatısı altında buluşmak bizi çok mutlu 
ediyor. Arzum OKKA Ailesi olarak Türk kahvesini dünyaya 
yaymaya, sevdirmeye ve değerlerini korumaya her zaman 
devam edeceğiz. 

Dünyanın 100 milyar doları geçen kahve sektörü cirosuna bak-
tığımızda, kahve çekirdeği payının %20 olduğunu görüyoruz. 
Dolayısı ile dünyada kahve sektörü ticaretinin %80’i hizmet, 
ikram sektörünü (porselen, cam, şekerleme...) ve makineleşme 
sürecini içine alan bir dünyadan oluşuyor. Bizler bu sektörü 
yarattık da bugün hak ettiğimiz yere geldik mi peki? İşte biz 
Arzum olarak, Türk kahvemizin dünya kahve sektöründe neden 
yer almadığını araştırdık ve şunu gördük: 

KAHVE SEKTÖRÜ CİROSU 
100 MİLYAR DOLAR

TÜRK KAHVESİ 
UNESCO LİSTESİNDE

5 ARALIK 
TÜRK KAHVESİ GÜNÜ

KAHVE ÇEKİRDEĞİNİN 
CİRODAKİ PAYI %20

Murat Kolbaşı
Arzum A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Murat Kolbaşı
Arzum A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı 

TÜRK KAHVESİ, TÜRK MARKASI
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Meşhur sözdür; yenildiğinde değil vazgeçtiğinde kaybedersin. Genel 
olarak bakıldığında; pandemiden ekonomik zorluklara, e-ticaret teh-
didinden sektörün öznel sorunlarına kadar AVM’ler ciddi sıkıntılar ile 
karşı karşıyalar. Bu anlamda bir karamsarlık havası söz konusu. 
AVM’lerde mevcut yaşamın sürdürülmesinden bir dolu projede 
vazgeçilmiş ve “hastane mi okul mu” bir seçenek haline gelmiş durum-
da. Bu yıl kaybettiğimiz çok değerli bir hocamız, “Ölümden başka her 
şeyin bir çözümü vardır tabii ki bedelini ödeyerek” demişti. Peki, ne 
yapmalı? Yaşamın önümüze taşıdığı bu gibi sorunları çözebilmenin ilk 
adımı 

problemi tanımlamak ve durum tespitini yapmaktır. Hayatımızda 

sorunlar hep olacak, bizim için önemli olan bunları çözülebilir sorunlar 

halinde getirebilmek. Çözebilmek için de çözme yeteneğimizin sorun-

ların zorluk niteliğinden yukarıda olması lazım. O zaman ilk yapılacak iş 

kendimize yatırım yaparak kendimizi geliştirmek olmalı ki giderek daha 

fazla sorunu çözebilelim. Bu durumda sorunlar gündeme gelmeden 

tedbir alma şansımız da artacaktır doğal olarak. Tersi ise çözümü bizi 

Büyük İskender’in yaptığına götürür. İş zora kalınca zararın nereden 

geleceği, ne kadar olacağı ve kime geleceği belli olmaz.

 (Aslında Büyük İskender’in kördüğümü nasıl çözdüğünü [çözdü mü 

gerçekten?] yazar tarih ancak asıl maharet o düğümü atanlarda değil 

mi?). AVM sektörünün umutla ileriye bakmasının temelinde kendini 
geliştirmiş ve üst düzey kaliteye ulaşmış insanlar yatar. Bakmayın 

insanı rakamlar ve grafiklerden ibaret görenlere. Sonuçta doğal 

yaşamın bir parçası haline gelmiş insan içindir her şey. Enseyi karart-

madan sorunları doğru ele alan, bilgiyi korkusuzca paylaşan insanlar bu 

sorunları çözecek. Bir şeyler ileriye doğru gidecek ise her zaman 

olduğu gibi kendimizden başlamak en doğrusu değil mi?

Ercüment Alptekin
Libra DLM, 

Kurucu Ortak

Meşhur sözdür; yenildiğinde değil vazgeçtiğinde kaybedersin. Genel 
olarak bakıldığında; pandemiden ekonomik zorluklara, e-ticaret teh-

problemi tanımlamak ve durum tespitini yapmaktır. Hayatımızda 

sorunlar hep olacak, bizim için önemli olan bunları çözülebilir sorunlar 

 (Aslında Büyük İskender’in kördüğümü nasıl çözdüğünü [çözdü mü 

gerçekten?] yazar tarih ancak asıl maharet o düğümü atanlarda değil 

Meşhur sözdür; yenildiğinde değil vazgeçtiğinde kaybedersin. Genel problemi tanımlamak ve durum tespitini yapmaktır. Hayatımızda  (Aslında Büyük İskender’in kördüğümü nasıl çözdüğünü [çözdü mü 

VAZGEÇTİĞİNDE…VAZGEÇTİĞİNDE…
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BU DA 
200 YILLIK 
ŞEKERCİ 

BU DA 
200 YILLIK 
ŞEKERCİ 

ŞEKERİ MÜCEVHER GİBİ SUNABİLMEK 

SOYSAL DERGİ ARALIK 202011 12



Müşteri deneyimi (Customer Experience) kavramı, 
son yılların en gözde kavramlarından biri. Müşteriye 
“mükemmel hizmet vermek” yerini “müşteriye 
mükemmel deneyim yaşatmak” anlayışına bıraktı.

Burada bir sorun yok. Müşteriye güzel bir deneyim 
yaşatmak iyi bir şey. Sorun bu işi çok abartmış 
olmamızda ve müşterinin gerçekte ne istediğini 
ıskalama noktasına gelinmesinde.

Yan sayfadaki görselde, eski kuşağın “kap kağıdı” 
dediği, daha sonraki kuşakların “kaplama kağıdı” 
ya da “hediye paketi kağıdı” dediği ürün var. 
Üstünde “packaging experiences – paketleme 
deneyimi” yazıyor.

Eğri oturup doğru konuşalım. Hediye paketini ya 
mağazada yaptırırsınız (ki çok uzadığı için zahmetli 
iştir) ya da evde kendiniz yaparsınız. Kendiniz 
yapıyorsanız, ya seversiniz ya da sevmezsiniz. Paket 
yapma deneyimi yaşamak için oturmazsınız işin 
başına. 

Markaların iletişiminde, bu deneyim meselesinin 
abartıldığı çok durum var:
. Uzak Doğu deneyimi – sushi yemeğe gitmişiz. Sushi 

yerken, gözlerimizi kapatıp kendimizi Uzak Doğu’nun 

mistik coğrafyasında dolaşırken hayal etmeye gitmedik.

. Süpürme deneyimi – ev temiz olsun, bunu da zahmetsiz 

yapalım istiyoruz. Süpürge ile temizlik yaparken, 

deneyimler dünyasında yaşamak gibi bir arzumuz yok.

. Açık havada kahve deneyimi – kahvemizi bu salgında 

açık havada içerek korunmak istiyoruz. Amaç kahve 

deneyimi yaşamak değil, corona deneyimi yaşamamak.

İşi abartmasak çok iyi olur. Basit ve etkili iş yapmak en 

güzeli. Mağazaya gelen müşteriye envaiçeşit deneyimler 

vadedip sonra da kasada yarım saat bekletmek en çok 

rastladığımız örneklerden. Amerikan perakendesinde 

atasözü haline gelmiş olan “give the lady what she 
wants” söylemi işi çok güzel özetliyor. Müşteriye iste-

diğini verin, bu onu mutlu etmek için yeterli, şaşaalı 

sözlere gerek yok.

“HEDİYE 
PAKETİ YAPMA 
DENEYİMİ” ???

“MÜŞTERİ 
DENEYİMİNİ” 
ABARTMAYALIM

ABARTMAYALIM!
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Fevzi Güngör
ÖDEAL, 
Kurucu Ortak 

Aylık kotalar, sabit maliyetler ve bürokrasi, kobiler ve 
küçük işletmelerin POS yatırımı yapmalarını zorlaştıran 
nedenlerden bazıları. Bu nedenler yüzünden bankacılık 
sistemine dahil olmayan işletmeler için 6 yıl önce Cepte 
POS ürünümüzü çıkardık. Cepte POS, ödeme sistemleri 
sektörüne adım attığımız ilk üründü. Ardından Yazarkasa 
POS ürünümüzü sunduk. 2019 yılında Halkbank şubeler-
inde Ödeal hizmeti satışa çıktı. Bu sene başında ise, Türk 
Telekom ile anlaşma imzaladık. Yakın zamanda Şeker-
bank ile de benzer bir iş birliğini hayata geçirdik. Bu yılın 
ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre, üye iş yeri 
sayımızı yüzde 23; işlem adedimizi yüzde 120 ve işlem 
hacmimizi yüzde 70 artırdık; 81 ilde 64’ten fazla sektörde, 
39 binden fazla üye iş yerinde hizmet veriyoruz.

müşteriler için de alışveriş kabusa dönüyor. Yeni 
geliştirdiğimiz ve piyasaya sunduğumuz, reyonda mobil 
ödemeyi sağlayan “API” perakende mağazacılıkta kasa 
kuyrukları oluşturmadan müşterilerin alışverişlerini 
tamamlamalarını sağlıyor. Bu çözüm ile müşteriler 
beğendikleri ürünün ücretini reyonda ödeyerek, kasaya 
uğramadan mağazadan ayrılabiliyorlar. Perakendeciler 
de kasa maliyetinden kurtulmuş oluyorlar. Bu ürünü-
müzle birlikte sunduğumuz, kendi geliştirmiş olduğumuz 
platform sayesinde, perakende mağazalara hazır 
kampanya ve sadakat alt yapısı da sağlamış oluyoruz. 
Üye iş yerlerimizde sadakat uygulaması için ayrı cihaza 
ve yazılıma da gerek kalmıyor, böylece ek yatırım da
yapmıyorlar.

Dayanıklı tüketim malları ve elektronik ürünlerin satın 
alınması aşamasında tüketiciler nakit ihtiyaçlarını hızlıca 
çözümlemek istiyorlar. Bunun için “Kredi-POS” 
ürünümüzün geliştirmelerine devam ediyoruz. Yakın 
zamanda devreye girmesini planladığımız bu ürünümüz 
ile alışveriş esnasında kredi alımı kolaylaşacak. Bunun 
yanı sıra, Cepte POS ürünümüze QR ile ödeme, ses ile 
ödeme gibi farklı ödeme yöntemleri ekleyerek, ödeme 
alma yöntemlerimizi zenginleştiriyoruz.

Yapılan araştırmalar, perakende mağazalarda her 3 
müşteriden birinin, ödeme yapmak için beş dakikadan 
fazla beklemek zorunda kaldığında mağazadan 
ayrıldığını gösteriyor. Perakendeciler uzun kuyruklar 
nedeniyle yüzde 43’e kadar gelir kaybı yaşarken, 

PERAKENDECİLER 
KASA MALİYETİNDEN 
KURTULUYOR

REYONDA 
MOBİL ÖDEME

MÜŞTERİLER ALIŞVERİŞ
SIRASINDA HIZLI KREDİ
ALMAK İSTİYOR

KASA KUYRUKLARI 
NEDENİYLE 
%43 SATIŞ KAYBI
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70’li yılların en yaygın arabaları: 
Anadol, Renault 19 , Tofaş Serçe

Fotoğraf : Bruno Demostene, 1978 Eminönü

70’li yıllar. Döneme adını vermiş 
giysilerden biri: Parka
(o dönemki adıyla Parke)

Omuz vatkaları çok yaygın. 
Erkek kadın fark etmeden 
üst giyimde vatka dönemi 

İthal arabalar da var: Volkswagen kaplumbağa 
ve Mercedes. Tabii ki o dönemin  tüm ithal 
arabaları gibi dikkat çekici (!) renklerde

FOTOĞRAFTAKİ DETAYLARFOTOĞRAF
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Yaşlı anne sepeti nasıl 
kullanacağını çözmeye 
çalışıyor

FOTOĞRAFTAKİ DETAYLARFOTOĞRAF
‘’Bıçkın’’ müşteri, sepetle
uğraşmaya gerek görmemiş,
aldığı ürünleri elinde 
topluyor

İndirim ilanları şimdiki yılların
görselliğinden çok uzakta.
Ama çok dikkat çekici

O dönemin düdüklü 
tencereleri.
Düdükleri de üstünde!

Meyve sebze reyonuna ilgi 
büyük, ürünler bol bol 
yerleştirilmiş

Kendi poşetini 
getiren müşteriler

70’li yıllarda ürün çeşidi doğal olarak
bugünkü gibi değil. Aynı ürün tüm bir rafı
kaplayabiliyor

FOTOĞRAFFOTOĞRAF
Fotoğraf : 70’li yıllarda İstanbul Şişli’de bir süpermarket

SOYSAL DERGİ ARALIK 202019 20



“Her sabah dünya yeniden kurulur. Her yeni gün taze bir 
başlangıçtır.” 2020 yılında yaşadıklarımız biraz bu sözü 
hatırlattı bana. Bildiğimiz yaptığımız konuların işimizdeki 
önemi konusunda farkındalığımız çok arttı; sağlık, e-ti-
caret, dijital dönüşüm, Big data, kişiselleştirme, yapay 
zeka, çok kanallı alışveriş deneyimi, globalleşme, hızlı 
tedarik, agile ve yalın kültür, değişken gider yönetimi, vb. 
Bu yönden baktığımda 2020’den zorlukların yanında 
önemli kazanımlarımızın da olduğuna inanıyorum.

Mağazalar açarak otuz-kırk yılda yapabileceğimiz global 
marka olma hedefimizi e-ticaret ile birlikte on yıla sığdıra-
bilme olasılığı oluştu yeni dönemde. Bu dağları aşmak için 
yeni bir vizyon ile becerilerimiz, teşvikler, kaynaklarımız ve 
aksiyon planlarımızı yeniden çalışıyoruz. “Bir taşla duvar 
olmaz” bakış açımızla tüm taşları doğru yerine koymaya 
çalışıyoruz.
2021 inşallah tüm insanlık için taze bir başlangıç olur. 
DeFacto ailesi olarak bizler hem ülkemizde hem de global 
pazarda yatırımlarımızı gerçekleştirmeyi; üretmeyi, başar-
mayı ve markamıza, ülkemize değer katmayı sürdüreceğiz. 
Sevgilerimle.

Ne kadar büyük olursa olsun, aşılmaz gibi görünen sorunların 
üstesinden gelebilecek yol yordamı bir şekilde bulacağız. 
Yeni dönem hepimiz için, özellikle de globalleşme ve 
e-ticaret gibi alanlarda daha büyük yollar açtı. 

Yunus Emre’nin de dediği gibi “Dağlar nice yüksek ise yol 
onun üstünden geçer.” 

2020 ZORDU AMA 
ÖNEMLİ 
KAZANIMLARIMIZ 
OLDU 30 YILLIK 

HEDEFLERİ 
10 YILDA 
GERÇEKLEŞTİREBİLİRİZ!

DAĞLAR NİCE 
YÜKSEK İSE YOL 
ONUN ÜSTÜNDEN 
GEÇER!

İhsan Ateş
DeFacto, CEO

HER SABAH DÜNYA 
YENİDEN KURULUR
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Ayşen Yerşen
Palladium Ataşehir Alışveriş Merkezi, 
AVM Genel Müdürü

2021 Yılı öyle bir yıl olsun ki; maskelerin atıldığı, 
kucaklaşmaların, tokalaşmaların arttığı, 
yüzümüzdeki tebessümün kahkahalara dönüştüğü 
bir yıl olması dileğiyle.

Alp Önder Özpamukçu
TAMPF, 
Yönetim Kurulu Başkanı

Bu zorlu dönemde de çalışmalarını fedakarca 
sürdüren sektörümüzün 12 Aralık Mağazacılar 
gününü ve yeni yılını kutlar, 2021 senesinin sağlık, 
mutluluk ve huzur getirmesini dilerim.

Apaz Group
Baydöner, Bursa İshakbey, Pide by Pide

2020’ye böyle girmiştik. Yeniden coşkuyla 
kutlayacağımız günlere erişmek dileğiyle, 2021’in 
herkese önce sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini 
diliyoruz. Sevgilerimizle.
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Belkıs Alpergun
BEalpergun, 
Kurucu, Risk Yönetimi Uzmanı

Karşıtlıkların uyumu, yaşamın bütünü...2021 

farkındalık getirsin  Sevgiyle sağlıkla...

Çiğdem Sümerol  
Manager
Leasing Manager – Shopping Center Leasing   
JLL Turkey 

Dünyaca belki de en zor dönemden geçiyoruz. 
Yaşanılanların ardı arkası kesilmiyor. Ama yine de 
nasıl ki asfaltın altından zorlu koşullarda bir çiçek 
yeşerip yaşama tutunuyorsa; hayata sıkıca sarılmak 
ve geleceğe umutla bakmak bizlerin elinde. 
Sevdiklerimizle beraber geçireceğimiz, sağlıklı, 
bereketli ve huzurlu bir yıl olmasını tüm kalbimle 
dilerim.

Bülent Gürcan
Teknosa, CEO

Umuyorum yeniden yan yana, kol kola olacağımız 

günler yakında gelecek. 2021’in herkese sağlık, 

mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum.
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2021 Yılı öyle bir yıl olsun ki; maskelerin atıldığı, 
kucaklaşmaların, tokalaşmaların arttığı, 
yüzümüzdeki tebessümün kahkahalara dönüştüğü 
bir yıl olması dileğiyle.

Bu zorlu dönemde de çalışmalarını fedakarca 
sürdüren sektörümüzün 12 Aralık Mağazacılar 
gününü ve yeni yılını kutlar, 2021 senesinin sağlık, 
mutluluk ve huzur getirmesini dilerim.

2020’ye böyle girmiştik. Yeniden coşkuyla 
kutlayacağımız günlere erişmek dileğiyle, 2021’in 
herkese önce sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini 
diliyoruz. Sevgilerimizle.



Eda Uluca Özcan
Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri
İcra Kurulu Başkanı

Gönlünüzden geçen tüm dileklerin gerçek olduğu,
sevgiyle sağlıkla ve güzel sürprizlerle dolu bir yıl 
olsun 2021!
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Didem Aydın
Zorlu Gayrimenkul, Genel Müdür

Zorluklarla dolu bir yılı geride bırakıp, yeni umutlarla 
yepyeni bir yıla giriyoruz. El ele vererek, büyük bir 
azim ve motivasyon ile daha iyi yarınlara 
yürüyeceğimiz, mutluluk ve sağlık dolu bir yıl 
dileğiyle.

Dilek Çapanoğlu
Aqua Florya, İcra Kurulu Üyesi  
İstanbul Akvaryum Genel Müdürü 

2021 yılı herkese sağlık, huzur ve okyanuslar kadar 
büyük mutluluk getirsin!



Ferhat Zamanpur
Silk and Cashmere,
Chief Executive O�cer

Gelecek yıldan en çok neyi dileyeceğimizi bu yıl her 
zamankinden daha iyi anladık. Sağlıktan hemen 
sonra (çıkabilecek her engele karşı) yaratıcılık, (her 
gerginliğe karşı) empati ve (mesafelere, sorunlara 
karşı) bütünlük diliyorum. Panzehir gibi bir yıl 
olsun; hepimizin sağlığı, sevgisi, başarısı ve tutkusu 
tam olsun…

Emir Alkaş
Inveon, Yönetici Ortak

Hepimizin zor sınavlardan geçtiği 2020 yılını 
arkamızda bırakırken öğrendiklerimiz, 
deneyimlediklerimiz ve aldığımız derslerle cebimize 
birçok yararlı şey doldurduk. 2021’in kararlılıkla 
hedeflerimize ulaştığımız, başarıları sürdürdüğümüz; 
sağlıklı, umutlu ve başarılı bir yıl olmasını dilerim. 

Erdem Tavas
Galataport İstanbul, Genel Müdür

2020’yi geride bırakırken, yeni yılın en başta 
herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini 
diliyorum. Açılışını Nisan 2021’de planladığımız 
Galataport İstanbul’un, 200 yıl sonra ilk defa 
erişime açılacak Karaköy sahilinde; özel mimarisi,  
açık alanları, meydanları ile ziyaretçilerine yepyeni 
ve unutulmaz deneyimler getireceğini umuyorum.
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Zorluklarla dolu bir yılı geride bırakıp, yeni umutlarla 
yepyeni bir yıla giriyoruz. El ele vererek, büyük bir 
azim ve motivasyon ile daha iyi yarınlara 
yürüyeceğimiz, mutluluk ve sağlık dolu bir yıl 
dileğiyle.



Hakan Çevikoğlu
pttAVM.com, CEO

Buradan 2021 yılına sesleniyorum; gelirken en başta 
sağlık, huzur ve mutluluk getir. Tüm bunların yanında 
biraz kazanç da fena olmaz. Herkese mutlu yıllar :)

Fevzi Güngör
Ödeal, Kurucu Ortak

Her şeyden önce, içinden geçtiğimiz küresel 
felaketten tüm dünya olarak bir an önce 
kurtulduğumuz bir yıl diliyorum. Bu günleri, 
çok daha yaşanılası bir dünya ve gelecek için iyi 
değerlendirmemiz gerekiyor. Bu fırsatları 
kaçırmadığımız bir 2021 diliyorum herkese…
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Hayal Olcay,
Tepe Emlak Yatırım A.Ş., 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Her alanda yepyeni süreçlere tanıklık ettiğimiz, farklı 
deneyimleri yaşadığımız, hem ekonomik hem de 
sosyal yaşantımızı derinden etkileyen bir yılı geride 
bırakıyoruz. Yeni yılın şifresi hepimiz için “İYİLİK” 
olsun. Kendimize, çevremize, işimize ve doğaya iyilik 
katarak yeni yılda daha iyi bir dünyada yaşamak 
umuduyla herkese sağlıklı ve mutlu bir yıl diliyorum.



İhsan Ateş
DeFacto, CEO

2021 inşallah tüm insanlık için taze bir başlangıç olur.

Hüseyin Şeynova
Efor, Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Şeynova
Efor, Yönetim Kurulu Başkanı

2021 yılının sevinçten havalara uçuracak kadar 
güzel haberlerle dolu geçmesini; herkese başta 
sağlık olmak üzere mutluluk, huzur, başarı ve şans 
getirmesini temenni ediyorum.

Hilal Suerdem
Kiğılı, CEO

Küresel Covid-19 salgınının 2020 yılında bizden 
götürdüklerini geride bırakıp, bize kattığı tecrübelerle 
önlemlerini alıp daha dikkatli olacağımız, yüksek 
enerjili, pozitif, sağlıklı ve sevgi dolu bir yıl diliyorum.
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İrem Yücel Kaymak
Galataport İstanbul, Genel Müdür Yardımcısı

Herkes için güzel ve umut dolu yeni bir yıl diliyorum.
2020 yılı hepimiz için başta sağlığımızın, 
sevdiklerimizle keyifle vakit geçirebilmenin ve 
özgürce gezmenin ne kadar değerli olduğunu 
anladığımız bir yıl oldu. Galataport İstanbul, açık 
sokak konseptindeki mimarisi ile yeni nesil alışverişin, 
yüksek hijyen standartlarında gastronominin ve 
güvenli sosyalleşmenin yeni adresi olacak. 2021’de 
hepinizi Galataport İstanbul’a bekliyoruz.

MallMark

MallMark Ailesi olarak 2021 yılının, herkesin rahat 
nefes alabileceği, korkmadan birbirine sarılabileceği 
bir yıl olmasını diliyoruz. Mutlu yıllar!

İsmail Uzelli
Sensormatic, CEO

Pandemi büyük bir değişim fırtınası yarattı ama pek 
çok açıdan da hayatımızı gözden geçirme fırsatı 
sundu bize. Zorlukların üstesinden gelmeyi ve uyum 
sağlamayı,değişimi kucaklamayı öğrendik. Tabii, bir 
de ümit etmekten asla vazgeçmemeyi. Tıpkı 
Mevlana’nın dediği gibi, “Kahverengi dallardan 
pembe çiçekler açtığına göre, ümitsizliğe gerek yok!” 
Herkes için güzellikler ve umut dolu bir yeni yıl olması 
dileğiyle...
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Melih Çevik
İstmarina Alışveriş Merkezi
AVM Müdürü  

2021’de şehrin doğasında bir karavan yaşamı…

Metin Kartal
Vakıf Katılım,
Satın Alma Uzman Yardımcısı

Gelecek yeni yılda ve bundan sonraki yeni yıllarda 
para, güç, daha güzel bir hayat değil, sadece ama 
sadece şu fotoğraftaki kuzu kadar tüm insanlığın 
masum ve merhametli olmasını diliyorum.

Av. Merter Özay  

Sektörün tüm oyuncularının hem fiziken, hem 
hukuken hem de ticareten yeniden sarılıp 
tokalaşabildiği, öngörülebilir, kazançlı ve sağlıklı 
yepyeni bir senenin milat olmasını dilerim. 
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Opmar Optik Ailesi

Bir yerde yaşam varsa, orada umut vardır.
Sağlıklı ve umut dolu, yeni bir yıl dileriz.

Mustafa Kutlay,
desiBel Ajans, Ajans Başkanı

Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir yıla giriyoruz. 
Hepimizi daha iyi, yeni fırsatların olacağı ve daha 
sağlıklı bir yıl bekliyor.

Murat Kolbaşı
Arzum, 
Yönetim Kurulu Başkanı

Sağlığı, keyfi okkalı bir yıl olsun.
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Osman Arar
Orka Holding
Yönetim Kurulu Üyesi

Yeni bir yıl, tüm güzellikleriyle başta sağlıkla, 
huzurla, birlik beraberlikle gelsin.  Hayalsiz büyük 
şeyler yapılamaz. 2021 yılında tüm hayallerinizin 
gerçekleşmesi dileğiyle…2021 yılınız neşe içinde ve 
hep sağlıkla geçsin. 

Sedef Orman
Derimod,
Başkan Yardımcısı

Yeni yılda yollar, seyahatler, sağlık ve bol kazançlar 
dilerim herkese… Maskesiz ortamlarda 
sevdiklerimize sıkıca sarılabileceğimiz keyifli, mutlu 
bir yeni yıl olsun!
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POS AŞ

Yeni yılın perakende sektörü başta olmak üzere, tüm 
iş dünyamıza başarı ve bol kazanç getirmesi 
dileğiyle, neşe ve sağlık dolu yıllar!



Şirin Yazıcı
Panço, Perakende Direktörü

Panço olarak dünyaya çocuklarımızın gözünden 
bakıyoruz.  2021’in, çocuklarımızın saçtığı ışık kadar 
parlak; umutları, neşeleri, mutlulukları, kahkahaları 
gibi pozitif ve güzel bir yıl olacağını umuyoruz. 
Çocuklarımızın hayalindeki dünyanın hepimizin 
gerçeği olması umudu ile, herkese neşe ve güzellikler 
dolu bir sene diliyoruz. 

Tolga Tatari
Akinon, CEO

2021 yılının hepimize öncelikle sağlık, sonrasında ise 
sevdiklerimizle geçireceğimiz huzurlu, mutlu günler 
getirmesini dilerim.

Süvari

Yeni yılda gülüşlerimizi herkesin görmesi dileğiyle…
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Yurdaer Kahraman,
Fiba Commercial Properties,
CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi

Dünyada tarih boyunca sanat tüm 
zorluklara şahit olarak, hiçbir zaman yenik 
düşmediği gibi, en kötü günlerin arkasından 
hayatı kucaklayarak, yeni ufuklara, hep ileri 
vizyonuyla, birleştirici ve sürdürebilir gücü 
ile her zaman yeni nesillere daha güzel 
gelecekler sunmuştur ve sunacaktır. Bu 
vesileyle tüm, sevdiklerimizin, dostlarımızın, 
ailelerimizin 2021 yılının ve sonrasının çok 
daha güzel, sağlıklı ve huzurlu geçeceğini 
ümit ederek, herkesin yeni yılını en içten 
dileklerimle kutlarım!






