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Değerli dostlar,

Bu sayıda iki konuyu öne çıkardık: Detaylar ve Hız.
İstiklal Caddesi’nde 1932 yılında çekilmiş Tünel fotoğrafına detaylı bakınca, detayların 
ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Eminim bizim görmediğimiz başka 
detayları da siz göreceksiniz. Perakende detaydır diyoruz yıllardır ama gözlerimizi ve 
dikkatimizi hep zinde tutmamız lazım.

İkinci konumuz hız. Aman yavaş davranmayın. Yavaş gidecekseniz bile buna hızlı karar 
verin. Bu dönem böyle bir dönem.

Bol detaylı, hızlı günler dileklerimle

Sevgilerle…
Suat Soysal

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

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

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

SAHİBİ: MİA ORGANİZASYON REST. YAY. LTD. ŞTİ. adına SUAT SOYSAL

YÖNETİM ADRESİ:Büyükdere Cad.Noramin İş Merkezi No: 237 K:1 No: 114  
MASLAK-SARIYER/İSTANBUL Tel: 0212 212 99 70 Fax: 0212 212 38 36  
soysaldergi@soysal.com.tr - www.soysal.com.tr
twitter.com / soysalegitimdanismanlik 
instagram.com / soysalegitimdanismanlik 
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ETİD bundan yaklaşık 13 sene önce kuruldu. O zaman tabii 
e-ticaretin 2007 seneleri…Ülkemize yabancı yatırımcıların 
geldiği dönem, Türkiye’nin ekonomisi de o dönem çok ciddi 
büyüdü. Artık sektör olarak tanımlanmamız gerekti. Çünkü 
perakendeci miyiz reklamcı mıyız altyapı sağlayıcı mıyız 
derken aslında e-ticaretin kendi başına bir sektör olması için, 
büyük oyuncular ve bunun için kafa yormuş insanlar 
tarafından kuruldu ETİD. Şu anda 70’in üzerinde üyemiz var. 

Şu anda e-ticarette tüketici tarafında bir değişim yaşanıyor. 
Artık e-ticaretin artık bir lüks ya da heves değil temel 
ihtiyacın bir parçası olduğu algısı oturmaya başladı. “Bizim 
yeğen var o bir şeyler alıyor satıyor” gibi değil “Bir dakika 
ben buradan gerçekten çocuğuma okul ihtiyaçlarını da alabi-
leceğim. Evin market ihtiyaçlarını da buradan alabilirim.” 
Gerçekten çarkların döndüğü hizmetin verildiği bir yapı 
olduğu artık tüketici tarafından kabul edildi. Zaten talebin 
artmasını hep konuşuyoruz. Talebin artmasının esas sebep-
lerinden birisi tüketicilerin e-ticareti artık günlük hayatların-
da kullandığı bir yapı olarak kabul etmeleri anlamına geldi bu 
pandemi sürecinde.

Bununla beraber tabii ki firmalar tarafında da bir aydınlanma 
dönemi yaşanıyor geç de olsa. Tüketicilerin dijitalleşeceğini 
daha doğrusu iç süreçlerimizin ve firmaların dijitalleşmesi 
gerektiğini biz senelerdir söylüyoruz. Bu konularda eğitimler 
ve danışmanlıklar veriyoruz. Bu döneme hazırlıklı girmiş 
olanlar, bir nebze daha rahat atlatabildiler. Ama tren kaçmış 
değil…Bu dönemde firmalar dijitale daha fazla yatırım yapma 
gerektiğini hissettiler ve alev iyice harmanlandı. 

E-ticarette “Yanlış zaman” diye bir şey yok. Bugün yarından 
her zaman doğru bir zaman. Eskiden belki projeler vardı ama 
yönetim kurulları önünde duruyordu. Şimdi onlar aksiyona 
alındı. Panik olmaya da gerek yok. Tüketicinin dijitalleşmesi 
anlık bir şey değil.

Firmaların kendilerine doğru dijitalleşmeyi de bulmaları 
gerekiyor bu dönemde. Yanlış veya fazla dijitalleşme 
şeklinde durumlar da var. Dolayısıyla “Doğru bir şekilde 
dijital tüketiciyi anlayarak ürünlerimi nasıl iletebilirim. Belki 
ürünlerimi iletmem ama dijital tüketiciyle sadece konuşma 
anlamında ilişki kurabilirim.” Yani adım adım e-ticaret yap-
masalar bile ticaretlerinin bir bölümünü yani dijitale geçire-
bilmesi bu dönemde yeterli adım bile olabilir. 

Soysal ve ETİD iş birliğiyle yaptığımız anket sonuçlarında 
gördük ki e-ticaret firmalarının %25’lik bir kısmı kendi kargo 
sistemini kurmayı planlıyor. Bunun sebebi kargocuların işini 
yapamaması değil, sektörün kapasiteye ihtiyaç duyması. 
Bugün Türkiye’de kargo firmalarının toplam günlük kapasi-
tesi 2,5 milyon paket. Bunun 1,5 milyonu e-ticaret. 
Büyümenin yüzde 70’lere çıkacağını varsayarsak herkesin 
kapasite yaratacak yatırımlar yapması gerekliliği ortaya 
çıkıyor.

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN 
E-TİCARETTE TREN KAÇTI MI?

FAZLA VEYA YANLIŞ 
DİJİTALLEŞME

BÜYÜMENİN %70’E 
ÇIKACAĞINI 
ÖNGÖRÜYORUZ
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E-TİCARETTE NEREYE GİDİYORUZ?

Emre Ekmekçi                                                                                                                                                                                                                            
ETİD,
Yönetim Kurulu Başkanı



BUNLAR DA 
KARGO 

BUNLAR DA 
KARGO 

KARGO İŞİ ÖZEN İSTER, MÜŞTERİ ÖZENLİ PAKET İSTER 
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Yaşadığımız bu süreci ve hız yönetimini markalar için farklı 
gruplara ayırmak gerekiyor. İlki öz sermaye kuvveti ile 
büyümüş karlı, yedek akçeli firmalar…İkincisi sürekli maliyetli 
para kaynakları ile büyümüş firmalar...Diğeri ise toplam piyasa 
tedarik borcu ile maliyetli ana para borcu toplam cirosu içinde 
%40’ın üstünde olanlar…Bu üç grup kendi yapıları ve 
öngörüleri doğrultusunda hızlı kararlar alarak süreci yönetti. 
Birinci grubun dışa bağımlılığının az olması ona büyük avantaj 
sağlarken, diğer gruplar da tedarikçilerinin onlara gösterdiği 
destek ve verdikleri “Yanınızdayız” mesajıyla hızlı bir şekilde 
şok evresini atlatmayı ve süreçten en az hasarla çıkmayı 
hedefliyor.

Bu dönem birçok marka ciroların yanında personel moti-
vasyonu konusuna da kafa yoruyor. Bu konunun aslında hızla 
iyileştirebilecek olduğunu danışmanlık verdiğim bir elektronik 
mağazalar zincirinin günlük cirolarını inceleyince daha da iyi 
fark ettim. Bu zincirin genel müdürü oldukça pozitif ve 
sahanın inandığı bir kimlikti. Kendisine belirli zamanlarda 
mağazaları ziyaret etmesini önerirdim. Günlük ciroları incele-
diğimde de artışların hep onun mağaza ziyareti yaptığı gün-
lerde olduğunu fark ettim. Hep söylerim, gezen kurt aç 
kalmaz. Bayi ve mağaza ziyaretlerini özellikle bu dönemde 
ihmal etmeyin, sonuçlarını çok hızlı göreceksiniz.

Bu dönemde yapılacak son şey, hızdan korkmak. Bu korkuyu 
yaşayanlara tek söyleyebileceğim sağa çekip, dörtlüleri   
yakarak kendilerini beklemeye almaları. Çünkü hızdan korkan-
lar, hedefine doğru kararlılık ve hızla gidenlerin önünde engel 
olup onları kazaya kurban edebilirler.

Cadde ve alışveriş merkezlerine girmek için sırada bekleyen 
birçok markamız var. Fırsatların çok olduğu bu dönemde 
doğru fizibilite çalışmaları yaparak hızlıca bunları değerlendi-
rebilirler. Bu zorlu dönemde karlı çıkacak olan markalar, doğru 
hesap ve doğru öngörüyü hızlı karar verme ile birleştirebilen-
ler olacaktır. 

Bu süreçte hızlı karar alma ve uygulamanın da önemi herkes 
tarafından fark edildi. Artık toplantılar üst yönetimin konfor 
alanından çıkarak küçük gruplarla daha hızlı yapılır oldu, içteki 
iletişim arttı, üst yönetimi hiç göremeyen kadrolar ve mağaza 
yöneticilerimiz dijital ortamın sağladığı hız sayesinde bu 
kadrolarla tanışma ve konuşma fırsatı yakaladı. Bunu yapan 
markaların çalışanlarında aidiyet duygusunun artması da 
gözlenebilir sonuçlardan biri oldu.

9 10

A.Gökhan Er
Perakende Yönetim Danışmanı

GEZEN KURT AÇ KALMAZ

HIZDAN KORKANLAR 
SAĞA ÇEKSİNLER

DOĞRU MATEMATİK 
DOĞRU ÖNGÖRÜ 

DİJİTALİN HIZINA 
GÜVENENLER KAZANDI

HIZDAN KORKANLAR 
SAĞA ÇEKSİNLER!
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Maptriks olarak 10 yıldır işletmelerin sürdürülebilir başarı 
sağlaması adına çözümler ve danışmanlık çalışmaları 
yürütüyoruz. İşletmeler için birçok parametre başarı kriteri 
olarak sayılabilir. Hatta bu kriterler sektör özelinde ayrışarak 
farklılaşabilir. Fakat bütün sektörlerde etkili olan ana kriter 
lokasyondur. Lokasyon analitiğini işinin temeline alan bir 
şirket olarak bizim sürdürülebilir başarı için mottomuz 
“Doğru ürün, Doğru müşteri, Doğru lokasyon” üçlüsüdür. 
“Hedef kitlem nerede?” “Daha karlı mağazaları nerede 
açmalıyız?”, “Hangi pazara girmeliyim?” gibi sorular ile hedef 
kitlelerine hitap edebilecek doğru lokasyonlarda konumlan-
malarını ve bu lokasyonlarda da doğru ürün grupları ile 
bulunmalarını sağlamak üzere harita ve analiz gücümüzü 
kullanıyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz pandemi sürecini 
de göz önüne alacak olursak lokasyon analitiğinin “Nerede 
mağaza açmalıyım?” ötesine geçtiğini görebiliriz. Artık 
yatırımcılar nerelerde kimlerin yaşadığını ve nelere ihtiyaç 
duyup hangi ürünleri tercih ettiğini ya da edebileceğini 
bilmek istiyor. 

Tüketicilerin satın alma eğilimleri artık daha talepkar ve 
bulunduğu konumda aradığı ürünü bulmak üzerine kurulu. 
Artan talebe stock-out olmadan cevap verebilmek doğru 
depolama sistemlerini kullanmak, ürün planlaması yapabil-
mek, müşteriyi ve hedef kitleyi doğru tanımak, müşteri hedef 
kitlesini segmente edebilmek oldukça kritik önem taşıyor.

Google’ın yayınladığı istatistiklere göre tüketicilerin %25’i 
ve fazlası bir ürünü almadan önce internetten bakıyor ve 
sonra mağazadan satın alım yapıyor. %10’u ve fazlası ise 
mağazaya gidiyor, daha sonra internetten alım yapıyor. Bu 
istatistiklere baktığımızda mağaza trafiğinin aslında 
arttığını görüyoruz. Firmalar, müşterilerin internette 
görerek almak istediği ürünü, doğru mağazaya konum-
landırırsa  müşteri ürünü alarak mağazadan ayrılacaktır. 

Nevo tamamen B2C’ye dokunmayı hedeflediğimiz ve 
kullanıcı deneyiminin arttırarak lokasyonun aslında günlük 
yaşantımızda da çok kritik olduğunu göstermek iste-
diğimiz mobil uygulamamız. Nevo diğer mobil uygulama 
ve harita platformlarının yanında size gitmek istediğiniz 
noktalar için optimizasyon yapma imkanı sunuyor. 
Kullanıcı böylece günlük uğraması gereken noktalar için 
trafikte daha az zaman kaybederek kendisine ayırabileceği 
vakti kazanmış oluyor.

Kivo, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yatırımları için 
“Doğru ürün, Doğru müşteri ve Doğru lokasyon” üçlüsünü 
işletmelere sunuyor. Kivo bizim için kapsam gücümüzü 
arttırmak ve küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için de 
çözümler sunabilmek adına geliştirdiğimiz bir ürün. Sek-
töre yeni giriş yapan girişimciler ile, şube sayısı rakiplerine 
göre nispeten az olan markalara şubeleşme yolunda 
ihtiyaç duyduğu desteği vermek istedik. 

YATIRIMCILAR MÜŞTERİLERİN 
NEYE İHTİYAÇ DUYABİLECEĞİNİ 
ÖNCEDEN BİLMEK İSTİYOR

MÜŞTERİ İÇİN HIZLI ÇÖZÜM
 “NEVO”: NE VAR ORADA

KİVO: KİM VAR ORADA
MAĞAZA TRAFİĞİ 
ASLINDA ARTIYOR
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DOĞRU ÜRÜN, DOĞRU MÜŞTERİ,
DOĞRU LOKASYON

Gökhan Akan                                                                                                                                                                                                                            
MAPTRIKS,
Managing Partner



Pandemi döneminde internet siparişi neredeyse her sektörde 
hareketlilik yaratırken, farklı çözümleri de beraberinde getirdi. 
Bu çözümlerden en dikkat çekeni ise özellikle yeme-içme 
sektöründeki uygulamalar oldu. Restoranlar, barlar ve daha 
birçok işletmenin tercih ettiği bu uygulamalar evden çıkmadan 
restoran keyfi yaşamak isteyenler için oldukça pratik. Türkiye’deki benzer uygulamalardan birini Biber Burger 

gerçekleştirdi. Pandemi döneminde burgerlerinin tüm mal-
zemelerini paket servisle evlere ulaştıran burgerci evinde 
hamburger pişirmek isteyenler için iyi bir alternatif yarattı.

Evde yemek yapmak ne kadar keyifli olsa da sevdiğiniz resto-
ranın alıştığınız lezzetlerinin de yeri ayrı. Özellikle İngiltere ve 
Amerika’da oldukça popüler olan “Recipe Box” uygulaması 
yemek istediğiniz yemeğin tüm malzemelerin size gönderil-
mesini sağlıyor ve size sadece malzemeleri birleştirip yemeği 
pişirmek kalıyor. Sipariş verdiğiniz porsiyona uygun malze-
menin gönderilmesi de yemek israfının önüne geçiyor.

MALZEMELER 
RESTORANDAN, PİŞİRMESİ 
SİZDEN

EVDE HAMBURGER 
KEYFİ
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Pandemi döneminde dışarıda yemek yemeyi özleyenlerin 

dışında, kokteyl içmeyi isteyenler de unutulmadı. Tüm mal-

zemelerin şe�af bir poşette veya plastik kahve bardağında 

hazırlanarak müşteriye teslim edildiği kokteyller pandemi 

döneminden sonra da sıkça tercih edilecek gibi görünüyor.

Eve yemek siparişlerinde en çok tercih edilen pizza, pan-

demi döneminde de popülaritesini kaybetmedi. Amerika’da 

bazı restoranlar bu alışkanlığı daha farklı bir boyuta taşıdı ve 

evlere pizza kiti yolladı.  Böylece müşteriler kendi fırınların-

da istedikleri şekilde pizzayı pişirebiliyorlar.

Pandemi dönemi, evde yapılması imkansız görünen yemekler-

in bile kolayca yapılabildiği bir dönem oldu. Bunlardan biri 

de Meksika mutfağı. Birçok restoran özel baharatları, sosları 

ve ekmekleriyle ünlü Meksika mutfağını tek bir pakete 

sığdırarak müşterilerine ulaştırmayı başardı.

POŞETTE HAZIR 
KOKTEYL 

PİZZA KİTİ İLE 
PRATİK PİZZA

EVDE KOLAY 
MEKSİKA YEMEĞİ

E-ticaret ve kargo uygulamalarıyla her zaman ilgi çeken Çin, 

pandemi döneminde dışarıya kokteyl servisinde de ilginç bir 

çözüm buldu. Çin’de müşteriyi içerde ağırlayamayan barlar, 

kokteylleri konserve kutularında hazırlayarak onlara paket 

servis sağladı. 

KONSERVE KUTUSUNDA 
KOKTEYL
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Özellikle pandemi döneminde online satış, gıda perakendecileri 
için önemli bir gündem maddesi haline geldi. Sağlıklı, güvenli ve 
hijyenik gıda alışverişi talebi nedeniyle e-ticaretin yükselişe 
geçmesi, tüketicilerin ihtiyaçlarına çözümler getirmek için bizi de 
harekete geçirdi. Kısa bir sürede yeni online market sitemizi dev-
reye aldık. Eker Market’e, www.market.eker.com adresinden 
ulaşılabiliyor. 

Eker Market’te, kendi marka değerlerimizi, zengin ürün port-
föyümüzü ve avantajlarımızı bir araya getirerek tüketicilerimize 
akılda kalıcı bir online alışveriş deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. 
Üst düzey hijyen ve sağlık koşullarında ürettiğimiz ürünlerimizi, 
doğrudan Eker Fabrikası’ndan kendi soğuk zincir araçlarımızla, 
4-6 °C sıcaklıkta koruyarak, en taze haliyle tüketicilerimizin 
kapısına kadar getiriyoruz. Dağıtım personelimiz pandemi döne-
mine özel olarak, eldiven ve maske kullanarak hizmet veriyor.

Eker Market’in sunduğu ayrıcalıkların başında, tüm Eker ürünle-
rini bir arada görme fırsatı bulunuyor. Tüketiciler, Eker’le 
özdeşleşen ayran gibi çok sevilen ürünlerimizin yanı sıra 
höşmerim gibi yöresel lezzetleri, dilimli kaşar peyniri gibi pratik 
ürünlerimizi de bulabiliyor. Eker Market ile ürün ailemiz hakkında 
farkındalık oluşuyor. 

Eker Market'te 11 ayrı kategoride yüzlerce ürünü lezzet sever-
lerle buluşturuyoruz. Müşterilerimizin çok sevdiği ayran ve 
yoğurt çeşitlerimizin yanı sıra, bağışıklığın güçlenmesine 
yardımcı olma özelliği ile pandemi sürecinde çok tercih edilen 
kefirlerimiz, probiyotik ürün ailesi, sütlü tatlılar, meyveli 
yoğurt çeşitleri, kaymak, tereyağı, süt, peynir, kaşar peyniri 
ve meyve suyu gibi ürünlerimizi müşterilerimizin beğenisine 
sunuyoruz. Bir de yoğun ilgi gören “fırsat paketleri” 
bölümümüz bulunuyor. Bu bölümde müşterilerimiz farklı 
ürünlerimizi bir arada ve indirimli olarak alabiliyor. Eker 
severler ayrıca yoğun olarak tükettikleri ürünleri, 3’lü 6’lı koli-
lerde alabiliyor. Özellikle büyük aileler, ayda birkaç seferde 
toplu olarak evlerine sipariş vererek online alışverişin avan-
tajlarını yaşıyor. En çok sipariş İstanbul’dan geliyor. Ortalama 
teslim süremiz 2 iş günü.

Eker severleri yaz tatilinde de ürünlerimizden mahrum 
bırakmamak için web sitemizi yoğun olarak kullandık. 
Müşterilerimiz ister yazlıkta ister kampta veya karavanda 
olsun, Eker soğutucu araçlarımızla soğuk zincir kırılmadan 
siparişleri oldukları yere ulaştırdık. Birlikte çalıştığımız diğer 
online perakende noktaları da büyük bir hızla büyümeye 
devam ederken, Eker Market’in yakın bir gelecekte, tüm 
online operasyonumuzun cirosal anlamda amiral gemisi 
olmasını hedefliyoruz.

4-6 °C’DE KORUNMUŞ 
TAZE ÜRÜNLER

FABRİKADAN EVE 
DOĞRUDAN TESLİM

AKŞAM SAATLERİNDE 
GÜNDÜZE GÖRE 
2 KAT FAZLA ALIŞVERİŞ 

HEDEF: TÜM ONLINE 
OPERASYONUN 
AMİRAL GEMİSİ OLMASI
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EKER E-TİCARETE BAŞLADI

Nevra Eker                                                                                                                                                                                                                            
EKER SÜT ÜRÜNLERİ,
Satış ve Pazarlamadan 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 



Qamar Group A.Ş’nin yenilikçi ve kazançlı bir konseptle sun-

duğu Mallkara AVM projesi 2022’de tüm Türkiye’nin ve özel-

likle Trakya’nın hizmetinde olmaya hazırlanıyor.

Mallkara AVM, Trakya’nın merkezinde, tarihi dokusu ve 

kültürüyle yol üzerinde mola vermek için avantajlı bir konum-

da yer alıyor. Günde 24.000 aracın geçiş yaptığı D110 

karayolunun bitişiğinde yer alan proje her şeyi tek 

molada sunuyor.

Mallkara AVM projesi geniş teras alanları ve restoranlarıyla 

alışverişin yanı sıra keyifli zaman geçirmek isteyenler için de 

birçok alternatif sunuyor. 6000 m2 restoran ve teras alanına 

sahip Mallkara AVM bu yönüyle arkadaş ve aile buluşmaları 

için ortak bir mekan haline geliyor.

Mallkara AVM projesini öne çıkaran bir diğer özellik ise 6.50 

olan kat yükseklikleri. Mağazalar ve restoranların rahat ve 

ferah bir şekilde kurulmasını sağlayan bu özellik ile indoor 

aktiviteler de Mallkara AVM’de rahatlıkla gerçekleştirilebili-

yor.

Uluslararası inşaat ve yaşam merkezleri tecrübesini yenilikçi 

trendleriyle buluşturan Qamar Group A.Ş, bu tecrübe ve 

vizyonunu Türkiye’ye de taşımayı amaçlıyor. Trakya’nın incisi 

olma yolunda hızla ilerleyen Mallkara AVM projesi de Qamar 

Group A.Ş’nin bu vizyonu çerçevesinde atılan projelerden 

biri.

Mallkara AVM farklı ölçekte mağazaları, teras restoranları, 

eğlence ve aktivite alanlarıyla hem alışveriş hem de keyifli 

vakit geçirme olanağı sunuyor. Mallkara AVM projesi 42.000 

m2 kapalı alan, 116 mağaza, 84 yataklı butik otel, 6000 m2 

restoran ve teras alanları, fitness salonu, sauna, hamam, spa 

merkezi, buz pateni, sinema, bowling, çocuk oyun ve aktivite 

alanları ve 350 araçlık otoparktan oluşuyor.
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YILLIK ARAÇ 
GEÇİŞİ 9.000.000

42.000 M2 
KAPALI ALAN

6000 M2 RESTORAN 
VE TERAS ALANLARI

6.50 METRE KAT 
YÜKSEKLİĞİ

MALLKARA AVM 2022’DE AÇILIYOR
QAMAR GROUP TÜRKİYE, 
Yönetim Kurulu Başkanı

Şahab Kamar



Formula 1 İstanbul Grand Prix'si 13-15 Kasım tarihlerinde 

gerçekleşecek. Yarış tutkunlarının gözdesi bu yarışla ilgili 

detaylar da en az yarışın kendisi kadar dikkat çekici.

Formula 1 araçları saatte 0’dan 100 kilometreye 3 saniyede 

ulaşabiliyor. Kalp krizlerine sebep olabilecek bu hız, uzman-

lara göre vücudun görünmez bir kuvvetle ezilmesiyle eş 

değer. Nefes kontrolünün oldukça hayati önem taşıdığı bu 

durum, F1 pilotlarının yarış öncesi birçok egzersiz yapma-

larını gerekli kılıyor. F1 araçlarının bu rekor hıza ulaşabilmele-

rinin sebebi de virajlara geldiklerinde ani fren yapmaları ve 

hemen tekrar hız kazanabilmeleri. 

F1 pilotları yarış sırasında kilo kaybı yaşıyor ve bu kayıp da 4 

kiloya kadar çıkabiliyor. Bunun sebeplerinden biri G kuv-

vetinin fiziksel etkisi. Bir diğer sebep de kokpitteki dayanıl-

maz sıcaklık. Kokpitteki sıcak hava yaklaşık 50 dereceyi bula-

biliyor. Pilotların biri ateşe dayanıklı, 

diğeri de normal yarış giysisi olmak üzere iki ayrı set giydiği 

düşünüldüğünde kokpitteki sıcaklığın nasıl bir etki yarattığı 

da tahmin edilebiliyor.

Formula 1 oldukça maliyetli bir yarış ve katılan takımlar için 

milyon dolarlık bütçeler ayrılıyor. Standart bir F1 arabasının 

maliyeti yaklaşık 7 milyon doları bulabiliyor. Üstelik bu rakam 

bazı temel parçalar eklenmemiş hali. Eğer araç kaza yaparsa 

oluşacak ek maliyetlerle bu rakam çok daha yükseğe çıkıyor.

Bir arabanın tekerleklerini değiştirmek ve yakıt ikmali 

yapmak standart sürücüler için oldukça uzun bir süre. F1 ekibi 

için ise bu işlem maksimum 3 saniye sürüyor. Bu süre oldukça 

kritik çünkü bazen lastik değiştirme ve yakıt ikmali için 

harcanan süre yarıştaki sıralamanın değişmesine neden 

oluyor. 
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F1’DE 3 SANİYEDE 
100 KİLOMETRE HIZ 

F1 ARACININ MALİYETİ 
7 MİLYON DOLAR

LASTİKLERİ 
DEĞİŞTİRMEK 
MAKSİMUM 3 SANİYE 
SÜRÜYOR

F1 PİLOTLARI
BİR YARIŞTA 
4 KG KAYBEDİYOR

HIZA ULAŞMAK KOLAY DEĞİL: 
BİR YARIŞTA 4 KG ZAYIFLIYORLAR



Perakende sektörü, pandemi sürecinde yeni pazarlama yön-

temleri keşfederken, hali hazırdaki birçok uygulamayı da 

tekrar değerlendirmeye başladı. Bunlardan biri de sms, yani 

kısa mesaj. Amerika’da birçok firma pandemi döneminde 

kısa mesaj uygulamasını daha efektif kullanmaya başladı. 

Uzun süredir sms ile pazarlama faaliyetlerini sürdüren Lamps 

Plus bu firmaların başında geliyor. Firma, pandemi döneminde 

sms yoluyla tasarımcıları ve müşterilerini bir araya getirerek 

evlerine almak istedikleri eşyaları seçmelerine yardımcı oldu. 

Örneğin bir müşteri salonunun fotoğrafını çekerek nasıl bir 

lamba alması gerektiğini markanın tasarımcılarından sms 

yoluyla direkt olarak öğrenebildi.

Yotpo’nun araştırmasından ortaya çıkan bir başka sonuç 
ise, gelen sms’lerin kullanıcı tarafından tıklanma oranının 
%98 oluşu. Bu yüksek oranla birlikte, mesajların %90’ının 
üç dakika içinde okunması ise sms pazarlamasının etkisine 
iyi bir örnek. Sms pazarlamasının öne çıkan bir diğer yanı 
ise kullanıcıların kişiselleştirilmiş mesaj beklentisi. Tüketi-
cilerin %54’ü eğer kendisine özel sms gelirse satın alma 
isteğinin artacağını belirtiyor.

Sms pazarlamada markaların dikkat etmesi gereken en 

önemli konu ise sadece göndermiş olmak için sms gönder-

memek. Sms kullanımını ürün tavsiyesi, önceki siparişleri 

referans alarak yeni gelen ürünleri iletmek gibi amaçlarla 

direkt sonuca yönelik kullanmak perakendeciler için yeni 

dönemin olmazsa olmazlarından biri olacak gibi duruyor.

Kaynak: NRF, Julie Knudson

Dijital pazarlama platformu Yotpo’nun yaptığı araştırmalara 

göre e-mail hala online pazarlama için müşterilerin ilk tercihi 

olsa da sms ile iletişim halinde olmak isteyenlerin sayısı da bir 

hayli yüksek. Bu araştırmada %46’lık oranla e-mail ilk sırayı 

alırken, sms ile markalardan tanıtım almak isteyenlerin oranı 

%41. Sosyal medya pazarlamasını tercih edenlerin oranı 

%8’de kalırken, en son sırayı direkt aramalar alıyor.

PAZARLAMADA 
HIZLI VE “KISA” 
ÇÖZÜM: SMS
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MÜŞTERİLERİN 
%41’İ SMS 
İSTİYOR

EN BÜYÜK 
ETKEN 
HIZLI OLMASI

MESAJINIZ 3 DAKİKA 
İÇİNDE MÜŞTERİYE 
ULAŞIYOR



Online market alışverişindeki düşük kar marjını azaltmanın tek 
yolu teslimat ücreti uygulamaktır. Gelişmiş perakende 
pazarlarında online gıda alışverişinin sürdürülebilir bir iş 
modeli haline gelmesi için bunun dışında makul bir çözüm 
görünmüyor. Bu ücret de ortalama bir sepet büyüklüğü için 
%4 olmalı. Yine de bu, online alışverişi fiziksel mağaza ile 
kıyaslayan ve kargo ücreti ödemeyi hiç sevmeyen müşteriler 
göz önüne alınarak, tüm e-ticaret alışveriş operasyonları için 
fiyatlara %4’lük artış yapılması anlamına gelmemeli.

Elbette alışveriş tutarına bu teslimat ücretini eklemek, müşteri 
sayısını gözle görünür şekilde azaltacaktır. Bu tutarın eklen-
mesiyle, online market alışverişini sadece gün içinde hiç vakti 
olmayan ve online alışveriş yapmak zorunda olanların yap-
ması beklenen bir sonuç. Zaten uzun yıllardır bu tutarı 
ödemek istemeyen müşteri kitlesi, perakendecilerin bu ücreti 
kabul ettirmelerinin önündeki en büyük engel olarak duruyor. 
Aşağıdaki tablo bu durumu İngiltere’deki marketler üzerinden 
gösteriyor

İNGİLTERE’DE GIDA SEKTÖRÜNDE E-TİCARET TESLİMAT ÜCRETLERİ

Kaynak: Foley Retail Consulting

Paul Foley
FOLEY RETAIL CONSULTING, 
Kurucu

E-TİCARET GIDA PERAKENDESİ 
İÇİN KOLAY ÇARE DEĞİL! 
BÖLÜM-3
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Firmanın adı Teslimat ücreti 
aralığı

Ortalama sepet 
büyüklüğü

Yıllık alışveriş 
sıklığı

Ücretsiz teslimat 
sınırı 

Teslimat ücretinin 
alışveriş sepetine 

yüzdesi - Ortalama
Yıllık üyelik

Ocado UK

Tesco UK

Morrisons UK

Salnsbury UK

ASDA UK

£2.99-6.99 £69.99-109.99 £110 £75 1.0%

4.1%

3.8%

2.5%

3.5%

£100

Bulunmuyor

Bulunmuyor

Bulunmuyor

20

20

20

20

20

£60

£60

£90

£60

£1-7 £36-72

£30-60

£30-60

£24-60

£1-7

£1-5.50

£1-5



Pandemi dönemi sonrası robotlar artık hemen hemen her sektörde 
kullanılıyor. Çin’de kuryelere yardımcı olan iskelet robotlar ve 
Bangkok Central World alışveriş merkezindeki hijyen sorumlusu 
robotlar yeni dönemin en gözde uygulamaları. 

Daha önceleri konserlerde eğlence amaçlı kullanılan K9 robotu 
şimdilerde Central World’ün katlarında devriye geziyor ve gövde-
sine bağlı el dezenfektanını alışveriş merkezi ziyaretçilerine 
dağıtıyor. Küçük bir siyah köpeğe benzer tasarımıyla dikkat çeken 
K9 Robot müşterilerin her an el temizliğine dikkat etmesini 
sağlıyor.

Central World’deki robot ekibinin bir diğer üyesi ise ROC (Robot 
For Care). AVM girişinde ateşleri ölçülen ziyaretçiler, giriş yaptık-
tan sonra da ROC tarafından tekrar belirli saat aralıklarında 

  denetleniyorlar. ROC, ateşi 37.5 derecenin üzerinde çıkan kişileri 
hemen bir doktora görünmeleri konusunda uyarıyor.

Pandemi döneminde artan lojistik ve kargo servisleri için yeni 
uygulamalar da aynı hızda artıyor. Çin’de denemelerine başlanan 
bu yardımcı robotu sırtına bir çanta gibi takan kurye 50 kiloya 
kadar yemek paketini rahatça taşıyabiliyor. Bu yardımcı robot 
asansör olmayan binalarda veya aracın giremediği sokaklarda 
kuryeye büyük kolaylık sağlıyor.

K9 robota eşlik eden bir diğer robot ise LISA (Live Intelligent 
Service Assistant). Ekranında koca bir gülümsemeyle ziyaretçilere 
“Maskenizi takın” uyarısı yapan LISA aynı zamanda tuvalet yön-
lendirmesi görevini de üstleniyor.
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K9 ROBOT İLE HER DAKİKA 
EL HİJYENİ

37.5 DERECEYE DUYARLI ROBOT

50 KİLOLUK PAKETLERİ 
KOLAYCA TAŞIMA GÜLÜMSEYEN EKRANLAR İLE 

HIZLI YÖNLENDİRME



Konut ve işyeri kiralarında oldukça uzun sürelerden bu yana 
kiracılar lehine özel düzenlemeler söz konusudur. Kiracılar 
özellikle 6570 sayılı Kanunun yürürlüğü olan 1955 yılından 
bu yana (bundan önce de 1940 tarihli Milli Koruma Kanunu 
yürürlükte idi) kira bedelinin artışına ve feshe karşı temel 
olarak korunmaktadır. Bu korumanın arka planında 
kiracıların özellikle konut ihtiyacı içinde olan kiracıların 
ekonomik açıdan zayıflığı, barınmaya olan ihtiyacın ağır bas-
ması ile olmadık sözleşme koşullarına razı olmaları yattığı 
söylenebilir. 6570 sayılı Kanun’un hem konut hem de işyeri 
kiralarındaki bu kiracıyı koruyucu tutumu 6098 sayılı Türk 
Borçlar Kanunu için de söz konusudur. 

Alışveriş Merkezleri ise ülkemizin perakende sektöründe 
merkez konumdadır. Tüketicilerin bir mağazaya gitmesine 
gerek kalmaksızın evlerine kadar ürününü getiren e-ticaret 
günden güne önem ve hacim kazansa da güncel olmayan 
verilere göre Türkiye’de 454 Alışveriş Merkezi bulunmak-
tadır. Türkiye, Avrupa çapında alışveriş merkezi arzında üst 
sıralarda yer alan ülkelerden bir tanesidir. 

AVM kira sözleşmeleri neredeyse bir örnek içerikte muac-

celiyet kayıtları (TBK m. 346’ya aykırı), kira bedelinin öden-

memesi halinde yüksek cezai şartlar ( yine m. 346’ya aykırı), 

çok yüksek miktarlarda nakit depozitolar ( m. 342’ye aykırı), 

kira süresi dolmadan tahliye hali için cezai şartlar ( m. 325’e 

aykırı), kiracının kira sözleşmesini devretmeye ilişkin talebini 

götürü şekilde kısıtlayan maddeler ( m. 323’e aykırı) ile, kira 

sözleşmesinin haklı nedenle sona erdirilmesini engelleyen 

kayıtlar ile ( m. 331’e aykırı), kiracının herhangi bir yararı 

olmaksızın kira sözleşmesinin kurulmasını ya da sürdürül-

mesine şart olarak başka bir sözleşmenin söz konusu 

olabildiği ( m. 340’a aykırı), kira bedelinin belirlenmesinde 

serbesti tanıyan ( m. 344’e aykırı) gibi kayıtlarla donanmıştır. 

Kiracılar, AVM’lerle müzakerelerinde bu kayıtları duruma 

göre kabul etmek gibi bir pozisyonda kalabilmektedirler. 

Bu gerçeklikle birlikte alışveriş merkezleri, perakende
ticaretle uğraşan tacirler için bir mağaza kiralamak
istediklerinde kira sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinin 
ilginç uygulamalarının söz konusu olduğu yerlerdir. 

KONUT VE İŞYERİ 
KİRACISININ 
KORUNMASI VE 
ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ 

ALIŞVERİŞ MERKEZİ
UYGULAMASI VE 
6098 SAYILI 
KANUNUN ERTELENMESİ 
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BİR SEKTÖR UYGULAMASININ
EVRİMİ – ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE 
KİRA SÖZLEŞMELERİ VE 6098 SAYILI 
TÜRK BORÇLAR KANUNU

Av. Arb. Vehbi Kahveci, LL.M.Av. Arb. Vehbi Kahveci, LL.M.
KAHVECİ AVUKATLIK BÜROSU
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Bu düzenlemelerin ilk başta konut ve çatılı işyeri 

kiralarına ilişkin kanun hükümlerine (2012 öncesinde 

6570 sayılı Kanuna) 2012 sonrasında da 6098 sayılı 

Borçlar Kanunu’na aykırı olduğu ileri sürülebilecektir. 

Yalnız 2012 yılında yürürlüğe giren Türk Borçlar 

Kanunu’nun belli bazı maddeleri (özellikle burada 

anılan konulara ilişkin maddeleri) kiracının tacir veya 

tüzel kişi olduğu işyeri kiralarında- yasama tarihinde 

fazla örneği görülmedik şekilde- başka bir yasa ile 8 

yıllığına ertelenmiştir. Gerçekten de kira sözleşmesinin 

devrine ilişkin m. 323, erken tahliyeye ilişkin m. 325, 

önemli sebeple feshe ilişkin m. 331, bağlantılı sözleşme 

yapma yasağına ilişkin m. 340, güvence bedeline (de-

pozito) ilişkin m. 342, kiracı aleyhine değişiklik yapma 

yasağına ilişkin m. 343, kira bedelinin tespitine ilişkin 

m. 344, kiracı aleyhine düzenleme yapma yasağına 

ilişkin m. 346 ve tahliye sebeplerinin sınırlılığına ilişkin 

m. 354, 6098 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten 12 gün 

sonra 12.07.2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan bir 

yasa ile 01.07.2012 tarihinden itibaren 8 yıl süre ile 

ertelenmiştir. Bu ertelemenin anlamı ise bizatihi 

erteleme kanununda sözleşme serbestisi uyarınca kira 

sözleşmesinin uygulanmasıdır. Erteleme yasası ile 

işyeri kiralarında tacir veya tüzel kişi kiracılar 2012 

yılından 2020 yılının Temmuz ayına kadar eski kanun-

ların kendilerine sağladığı korumadan da yararlana-

mayacak bir sürecin içine sokulmak istenmiştir. 

TBK’nun işyeri kiralarında tacir kiracıya ilişkin korun-
masının ertelenmesi esasen bir çok kiraya verenin ama 
özellikle Alışveriş Merkezi İşletmecilerinin kiralama 
pratiklerine meşruiyet zemini hazırlamıştır. Elbette 
kiraya verenlerin (bu arada AVM işletmecilerinin) TBK 
ertelemesinden sırasında da belli konularda kiraya 
veren lehine düzenlemeleri her kiracıya kabul ettirme-
leri söz konusu değildir. Ancak erteleme döneminde 
Alışveriş Merkezi İşletmesine göre ekonomik olarak 
güç durumda olan, işletmesi için AVM’nin cazibesine 
muhtaç olan kiracı tacir veya tüzel kişi TBK’nun aslında 
kendisini de koruyan hükümlerinden yararlanamamıştır.  
Ne var ki 2020 Temmuz’u ile birlikte sekiz yıllık 
erteleme süresi dolmuş ve TBK’nun kiracıyı koruyan 
hükümleri herkes için yürürlüğe girmiştir. 

Artık kira sözleşmelerinin kaleme alınmasında büyük 
bir sektörün pratiğinin kanuna uyumlu şekilde 
değişmesinin de zamanı gelmiştir. 

Kira bedelinin ödenmemesi hali için muacceliyet kay-

dının veya kiracı aleyhine cezai şartların geçerliliği 

pekala tartışma konusu yapılabilecektir. Kira bedelinin 

yıldan yıla artmasındaki serbestliğin ortadan kalktığı ve 

ekonomik parametrelere göre kira bedelinde artışı 

öngören kanun hükümlerinin uygulama olanağı 

bulacağı açık bir hale gelmiştir. 

Burada dikkat edilmesi gereken başka bir nokta ise 

Yargıtay’ın ve Türk öğretisinin kiracının korunmasına 

ilişkin kurallarda bir kamu düzenini koruma amacı 

görmesidir. Bu amaç doğrultusunda bu hükümlerin 

derhal uygulanması söz konusu olabilecektir. Özellikle 

kiracı aleyhine düzenleme yasağı, değişiklik yasağı gibi 

yürürlüğü ertelenmiş hükümlerin derhal yani kira 

sözleşmesinin ne zaman kurulduğuna bakılmaksızın 

uygulanması söz konusu olabilecektir.

Bu konuda TBK m. 323 –“Kiracı, kiraya verenin yazılı 
rızasını almadıkça, kira ilişkisini başkasına devredemez. 
Kiraya veren, işyeri kiralarında haklı sebep olmadıkça 
bu rızayı vermekten kaçınamaz” şeklindedir. O halde 
kiracılar AVM’nin kiracı seçerken aradığı niteliklere 
uygun başka bir kiracıyı önererek kira sözleşmesini 
başkasına devredebileceklerdir. 

AVM’ler açısından ilginç olan kiracının başka bir kiracı 
adayı bularak kira sözleşmesini bir üçüncü kişiye devre-
debilecek olmasıdır.

Yine ertelemeden sonra üzerinde tartışma olabilecek 

bir başka konu (özellikle pandeminin yarattığı ekono-

mik olumsuzlukların da etkisi ile) kira sözleşmesini 

erkenden sona erdirmek isteyen, kiraladığı yeri kira 

sözleşmesindeki süre bitmeden kiraya verene iade 

etmek isteyen kiracının kiraya veren karşısındaki 

sorumluluğudur. Bu konu aslında Temmuz 2020’de 

işyeri kiraları için de yürürlüğe giren TBK m. 325 ile 

çözülmekte ve kiracının kiralananın benzer koşullarla 

kiraya verilebileceği makul bir süre için borçlarının 

devam edeceği hükme bağlanmaktadır. Yani yeni bir 

kiracı bulununcaya kadar geçmesi muhtemel süre 

kadar kiracı sorumludur esası m. 325’in kuralı olarak 

özetlenebilir. Bu hükmün emredici olup olmadığı ise 

ayrı bir tartışma konusudur ve hemen hemen her AVM 

sözleşmesinde kiracının süre dolmadan kira konusu 

yeri tahliye etmesine ilişkin çok yüksek meblağlarda 

cezai şartlar söz konusudur. 2020 Temmuzundan 

sonra bu cezai şartların talep edilip edilemeyeceğini ise 

yargı uygulaması gösterecektir. 
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Never Normal!
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