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Değerli dostlar,

Bu sayıya başka bir kapak ile hazırlanmıştık. 
İzmir ve Ege Bölgesi’ni vuran depremin ve yaşanan büyük acının ardından, depremin 
simgesi haline gelmiş olan birleşmiş eller görseli ile yaptık kapağımızı. Tüm halkımıza 
başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletiyoruz.

Dergide deprem için hazırladığımız özel dosyanın yanı sıra sektörün sıcak gündemini 
ele alan değerli yazılara ve bilgilere de yer verdik.

Acısız günler dileklerimle,

Sevgilerle…

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. 

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

YÖNETİM ADRESİ:
MASLAK-SARIYER/İSTANBUL Tel: 0212 212 99 70 Fax: 0212 212 38 36  
soysaldergi@soysal.com.tr - www.soysal.com.tr
twitter.com / soysalegitimdanismanlik 

SOYSAL DERGİ
EDİTÖR: Sedef Olgaç 

E-DERGİ GRAFİK TASARIM: Şeyma Yıldız 

YAYIN TÜRÜ: Yerel, Süreli, Aylık Dergi

İÇİNDEKİLER

E-TİCARETTE DEĞİŞEN TÜKETİCİ ALIŞKANLIKLARI

DENEME: CÜNEYT YAVUZ

E-TİCARETTE YOL AYRIMI

MAĞDUR MARKALAR CANAVAR MÜŞTERİYE KARŞI

ÖZEL DOSYA: DEPREMDE TOPLUMSAL DAYANIŞMA

PERAKENDE GÜNLERİ’NDE TÜRES ÖZEL ETKİNLİKLERİ

İSMAİL KUTLU’DAN GIZIA BRASSERIE

MOBİL İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE NELER OLUYOR

PERAKENDE GÜNEŞİ ÖDÜLLERİ HEYECANI BAŞLADI

DİJİTAL KDV İADESİ ÇÖZÜMLERİ

SOYSAL DİJİTAL DANIŞMANLIK SEKTÖRÜN HİZMETİNDE

3

7

9

11

15

31

33

35

37

39

41



9

Sedat Kılıç
RELATED DIGITAL 
CEO

Pandemi, E-Ticaretteki Tüketim 
Alışkanlıklarını Yeniden Belirledi!

C vitamini 
satışlarında

Bahçe 
şezlonglarının

satışlarında

 287 
TL

E-ticarette Sepet 
Ortalaması

Çalışma masası 
ve sandalyesi
satışlarında

%
53

Kamp 
sandalyesi 
satışlarında

Ev dekorasyon/
mobilya sektöründe

Mobile yatırım
yapan firmaların 

ziyaretçi sayılarında

Mobile yatırım
yapan firmaların

satın alma oranlarında

%
62

%
51

%
82

%
47

%
8

%
22

En çok sipariş  verilen gün-saat
Pandemi öncesi:

 Pazar
Pandemi sonrası: 

Perşembe

16:00 - 17:00 21:00 - 22:00
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Pandeminin ardından hayatın her alanında yaşanan 
köklü değişim, e-ticaretteki tüketim alışkanlıklarına 
da yansıdı. Related Digital’in verilerine göre; uzak-
tan eğitime geçilmesinin ardından “çalışma masası 
ve sandalyesi” satışları 2019’a göre yüzde 53 arttı. 
Tatil alışkanlıklarındaki değişim de ev dekorasyon / 
mobilya sektörünü hareketlendirdi. Bu dönemin 
yıldızı ise geçen yıla oranla satışlarında yüzde 82’lik 
artış yaşanan “kamp sandalyesi” oldu. Bağışıklık 
sistemini destekleyici vitaminler ve takviye ürünler, 
Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü Mart ayından 
sonra büyük bir taleple karşılaşmış, yaz aylarında 
ise geri planda kalmıştı. Söz konusu ürünler, Eylül 
ayından sonra yine tırmanışa geçti. Özellikle C vita-
mini satışlarında yüzde 62 artış yaşandı. Satışlardaki 
yükseliş; sepet ortalamasına da yansıdı. Geçen yıl 
267 TL olan online alışverişlerin sepet ortalaması, 
pandeminin ardından 287 TL’ye yükseldi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin ardından 
günlük yaşamda ve çalışma hayatında yaşanan köklü 
değişimin e-ticaretteki yansımaları devam ediyor. 
Evden çalışma sisteminin tercih edilmesi, tatil alışkan-
lıklarının değişmesi, uzaktan eğitim sistemine geçil-
mesi; e-ticaretteki tüketim alışkanlıklarını da yeniden 
belirledi. Hem dünyanın hem de Türkiye’nin ilk dijital 
pazarlama teknoloji ve servis sağlayıcılarından Doğuş 
Grubu çatısı altındaki Related Digital de açıkladığı 
verilerle bu değişimi gözler önüne serdi.

Uzaktan eğitim sistemine geçilmesi okul alışverişinin 
içeriğini yeniden düzenledi. Related Digital’in veriler-
ine göre; geçtiğimiz yıllarda 15 Ağustos - 15 Eylül arası 
okula dönüş döneminde online alışverişlerde kırtasiye 
ve giyim sektöründe yüzde 30 ile yüzde 40 oranında 
artış yaşanıyordu. Bu yıl ise e-ticaret hacminin 
artmasına karşın, online alışverişlerde kırtasiye ve 
giyim sektöründeki artış yüzde 22’de kaldı. Online 
satışlarda 2020’nin okula dönüş döneminin öne çıkan 
ürünleri ise tablet, bilgisayar ve bilgisayar aksesuar-
ları, laptop sehpası, kulaklık, çalışma masası ve san-
dalyesi, yazı tahtası oldu. Ağustos-Eylül aylarında 
çalışma masası ve sandalye kapsamındaki online 
satışlarda 2019’a göre yüzde 53 artış yaşandı. 

Pandemi sürecinde sepetini en çok dolduran iller ise 
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya oldu. 
E-ticarette satışlarda yaşanan yükseliş; sepet orta-
lamasına da yansıdı. Geçen yıl 267 TL olan online 
alışverişlerin sepet ortalaması, pandeminin ardından 
287 TL’ye yükseldi. Pandemi e-ticarette alışveriş 
alışkanlıklarını değiştirdiği gibi alışveriş yapılan saat-
leri de değiştirdi. Pandemi öncesi en çok sipariş 
verilen gün ve saat aralığı Pazar günü saat 16:00-17:00 
iken, pandemi sonrası en çok sipariş verilen gün ve 
saat aralığı Perşembe günü 21:00-22:00 oldu. 

Bu dönemde satışlarını artırmak isteyen şirketler 
yatırımlara ağırlık verdi. Bu kapsamda mobil uygula-
ma veya sitelere yatırım yapan firmaların ziyaretçi 
sayılarında yüzde 8 artış, satın alma oranında ise 
yüzde 22 artış yaşandı. 

1999 yılında Euromessage adıyla kurulan Related Digital, 
dünyanın ilk dijital pazarlama teknoloji ve servis 
sağlayıcılarından biridir. Grup, İstanbul, Hamburg, Dubai 
ve Londra’daki ofislerindeki 150 civarında uzmanıyla 
yurtiçi ve yurtdışında 1.000’e yakın kuruma entegre 
çözümler sunmaktadır. Aralarında Estee Lauder, Ikea, 
GAP, Siemens, Turkcell, GarantiBBVA, Allianz’ın da bulun-
duğu çok sayıda ismin global çözüm ortağı olan Related 
Digital, Türkiye’de de Akbank, Boyner gibi sektörünün 
önemli oyuncularına hizmet vermektedir. Related Digital, 
dünya çapında bir SaaS teknoloji şirketi olarak şirket satın 
alma ve yatırım stratejisiyle istikrarlı büyümesini 
sürdürmektedir. 20 yıldır teknoloji alanında hizmet sunan 
Related Digital, omnichannel (çoklu kanal) pazarlama 
platformu hizmetleri, yapay zekâ destekli büyük veri ana-
lizi, segmentasyon, kişiselleştirme, pazarlama çözümleri 
ve ürün önerileri geliştirmektedir. Daha fazla bilgi için 
relateddigital.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Pandeminin tatil alışkanlıklarını değiştirmesi ve insan-
ların kalabalıktan uzak bireysel tatil seçeneklerine 
yönelmesi online alışverişe de yansıdı. 

Related Digital’in verilerine göre; Haziran ayından 
sonra ev dekorasyon / mobilya sektöründe online 
satışlarda 2019’a oranla yüzde 47’lik artış meydana 
geldi. Yaz aylarının başlarında bahçe mobilyaları 
satışlarında yüzde 36, kamp sandalyesi satışlarında 
yüzde 82, bahçe şezlongları satışlarında ise yüzde 51 
artış yaşandı.

KIRTASİYE 
VE GİYİM 
SEKTÖRÜNDE 
GERİLEME!

SİPARİŞ GÜNÜ 
VE SAATİ
DEĞİŞTİ!

YATIRIM YAPAN 
ŞİRKETLERİN 
MOBİL UYGULAMA 
ÜZERİNDEN SATIŞLARI 
YÜKSELDİ

BAHÇE 
ŞEZLONGLARININ 
SATIŞLARI %51 ARTTI!
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Perakende sektöründe çok güçlü markalarımız var. Bu markalar bugünlere pek çok iç 
ve dış zorluğu yenerek geldi. Hatta bir anket yapsak en güçlü yanımız krizlere 
dayanıklılığımızdır diyenlerin sayısının çoğunlukta olacağını düşünüyorum. Bu 
konuda tartışmasız liderlik bizdedir. Kriz yönetimi konusunda hem tecrübemiz çok 
hem de direncimiz çok kuvvetli.

Peki bu yeni pandemi kaynaklı global krizle de baş edebilecek ve üstesinden gelebi-
lecek güçte miyiz? Bu sorunun cevabını değişimi yönetebilme kabiliyetimiz belirleye-
cek. İşimizi devam ettirme mücadelesinde kazananlar kendilerini değişen şartlara en 
iyi şekilde adapte etmeyi başaranlar olacak. Bugüne kadar değişime hızla adapte 
olduk. Örneğin tekstil sektöründeki üretim gücümüzü markalaşmaya, takiben de 
perakendeciliğe hızla taşıdık. Müşteri memnuniyeti odaklılığımız, esnekliğimiz, sorun 
çözme kapasitemiz ve biz yaparız yaklaşımımızla bugünlere geldik. Tüm zorluklara 
rağmen istikamet hep ileriydi.

Yeni işe başlayan ve yola çıkan bir işletme değilseniz şimdi sanki bir adım geri 
gitmek, ya da en azından yana çekilmek ve takiben oluşan yeni yörüngeye 
geçmek gerekecek. Bu krizle beraber öncekilerinden daha derin bir eksen
değişikliği ortaya çıkacak gibi görünüyor.  

Hep ileriye gitmeyi hedeflemiş ve kazanmayı alışkanlık haline getirmiş liderler olarak 
bu bizler için sıra dışı bir durum. 

Bu ‘yeni normal’ lafını bu yüzden tehlikeli buluyorum. Kısa sürede geçip gidecek 
ve bugünün bilgileriyle hızla kavrayabileceğimiz bir normal hemen şuracıkta bizi 
bekliyormuş gibi hissettiriyor insana. Bu yanılgı bizi değişimi hafife almaya ve bazı 
idari kararlarımızı daha yavaş hayata geçirmeye yönlendirebilir diye çekiniyorum. 
Yani yavaş yavaş ve günü idare ederek çıkabilecek miyiz bu işin içinden, emin değilim.

İşte sorun da (olumlu bir kişiliğe sahipseniz, bunu ‘çözüm de’ diye okuyabilirsiniz) tam 
bu noktada başlıyor. 

Tüm dünyada pek çok farklı dinamik aynı anda sahne alıyor bu aralar: Dünyanın en 
zengin dönemindeyiz. Dünya kaynaklarını hızla tüketiyoruz ve yaşanmaz bir dünya 
yolunda hızla ilerliyoruz. Dünyanın görece en barışçıl dönemindeyiz. Çok kutuplu bir 
dünyada bölgesel kavgalar hızla tırmanmaya gebe görünüyor. Dünyada sınırlar kalktı 
(evet virüs için kalktığı kesin), küresel bir köyde yaşıyoruz.  ‘Hadi atla bir dünya turu 
yapalım!’, ne zaman diyebileceğiz, belli değil.

Listeyi uzatmak mümkün…

Böylesine zorlu bir dönemdeyken bir iki hap çare sunmaya çalışmak delilik olur. 
Ancak bazı sorular sorabiliriz. Aşağıda size bir liste:

-Sürdürülebilirlik ve karbon ayak izi ölçümleri anlamında şirketim ne aşamada? 
Tüketmeden tüketim ürünü satmak mümkün mü?
-Müşterilerimiz için E-ticaret alışveriş deneyimimiz, kapısında ‘Buyurun, hoş geldiniz!’ 
dediğimiz mağazalarımız kadar akıcı ve samimi mi?
-Şirketimin karar mekanizmalarında veri yönetimi ne kadar ön planda? Şirketim akıllı 
mı, yoksa sadece sizin aklınız ve beceriniz kadar mı akıllı (o da yetti ve bundan sonra 
yetecek diyorsanız, bilemem)?
-Yetişmiş eleman bulabiliyor musunuz? Bulduğunuzu tutabiliyor musunuz? Sahi 
nerede bu yeni yetenekler?
-Her kademede kadın ve erkek çalışan dengeniz sağlıklı mı? Takım çalışması kültürü, 
risk alma kültürü gelişmiş mi? Yoksa organizasyonel piramidimiz içinde güvenli 
limanlarda fırtınanın geçmesini bekleyen balık tutanlara mı emanet işler?

Bu soruları beraber çoğaltıp, hep beraber üzerinde düşünebilir, aksiyona geçebiliriz. 
Hatta bu yazıyı yazma motivasyonum olarak diyorum ki birbirimizi sabah akşam 
dürtelim, uyaralım, yeni yeni zorlu sorular soralım, eleştiriler getirelim. Akıllı tartışma-
ların sayısını artıralım.

Zorlanıyoruz, farkındayım. Kimse işini hafife almıyor, onu da biliyorum.

Ama küvet ısınıyor ve şimdilik bir şey olmazmış rehavetine; Dikkat! diyorum.
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MAVİ, CEO



1999 yılında Euromessage adıyla kurulan Related Digital, 
dünyanın ilk dijital pazarlama teknoloji ve servis 
sağlayıcılarından biridir. Grup, İstanbul, Hamburg, Dubai 
ve Londra’daki ofislerindeki 150 civarında uzmanıyla 
yurtiçi ve yurtdışında 1.000’e yakın kuruma entegre 
çözümler sunmaktadır. Aralarında Estee Lauder, Ikea, 
GAP, Siemens, Turkcell, GarantiBBVA, Allianz’ın da bulun-
duğu çok sayıda ismin global çözüm ortağı olan Related 
Digital, Türkiye’de de Akbank, Boyner gibi sektörünün 
önemli oyuncularına hizmet vermektedir. Related Digital, 
dünya çapında bir SaaS teknoloji şirketi olarak şirket satın 
alma ve yatırım stratejisiyle istikrarlı büyümesini 
sürdürmektedir. 20 yıldır teknoloji alanında hizmet sunan 
Related Digital, omnichannel (çoklu kanal) pazarlama 
platformu hizmetleri, yapay zekâ destekli büyük veri ana-
lizi, segmentasyon, kişiselleştirme, pazarlama çözümleri 
ve ürün önerileri geliştirmektedir. Daha fazla bilgi için 
relateddigital.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

2017’de yayınladığım “Güven Ekonomisi” kitabımda, güven 
konusunun ekonominin ve tüm iş modellerinin en önemli yapı 
taşlarından biri olduğunu yazmıştım. Bugün geldiğimiz nokta-
da ise güven olmadan hiçbir işte ilerlemenin mümkün 
olmadığını görüyoruz. Güvensizlik olan bir ortamda ne iş 
yapılabilir ne de çalışılabilir. Warren Bu�et’in dediği gibi, güven 
soluduğumuz havaya benzer; normal zamanda kimse varlığını 
fark etmez, ancak havasız kaldığımızda önemini anlarız. Pan-
demi döneminde bu çok daha belirgin hale geldi. Artık daha iyi 
görüyoruz ki, başarılı bir marka olmanın yolu müşterilere 
güvenmekten ve karşılığında onların da güvenini kazanmaktan 
geçiyor. Amazon bunun en bilinen ama en iyi örneği. 
Amazon’dan bir ürün aldığınızda ve iade etmek istediğinizde 
asla “hayır” cevabını almazsınız. Çünkü Amazon size güvenir 
ve kötü niyetiniz olmadığını bilir. 

Güven konusu özellikle data paylaşımı konusunda öne çıkıyor. 
Müşteri markaya bilgisini verirken, bu bilginin kötüye kullanıla-
bileceğine dair bir şüphe duymamalı. Müşterileriyle bu güven 
bağını kurabilen markalar uzun soluklu olabilecek. Bazı marka-
ların müşterileriyle olan ilişkilerinde göze çarpan bir başka hata 
ise müşteriye yaptığı bir hatanın bedelini ödetmeye çalışmak. 
Elbette karşılığında müşteri de intikam almak isteyecektir. Bu 
da içinden çıkılamaz kötü bir güvensizlik döngüsü yaratacaktır. 

Çok sık konuştuğumuz inovasyon da aslında güvenin olduğu 
ortamda ortaya çıkan bir şey. Eğer inovatif bir marka olmak 
istiyorsanız, önce hem çalışanlarınızın hem müşterilerinizin size 
güvenmesini, her koşulda onların yanında olduğunuzu hisset-
tirmelisiniz. Böylece inovasyon denemelerinizde başarıya 
ulaşın veya ulaşmayın, onlar da sizi yarı yolda bırakmayacaktır. 
Bu dönemden çıkartmamız gereken en büyük ders, birbirimize 
güvenmeyi yeni baştan öğrenmemiz gerektiği. Pandemi sü-
recinde devletler ve vatandaşlar arasındaki ilişki de bu güvenin 
en büyük örneklerinden biri. Devletin kendisi için iyi bir şey 
yaptığına inanan vatandaşlar, kısıtlamalara uymak konusunda 
çok daha iş birlikçi oldular. Özellikle Asya’da bu güven 
Avrupa’ya göre çok daha belirgindi. Bu da gösteriyor ki 
Avrupa devletlerinin güven inşa etmek konusunda daha 
gidecek çok yolları var.

Amazon e-ticarette güven unsurunu en iyi inşa eden marka-
lardan biri ama e-ticarette güven ilişkisi henüz çok iyi kurulama-
dı. Halbuki e-ticaret aslında bir mucize. Çünkü insanlar hiç 
görmedikleri bir depodan, hiç ziyaret etmedikleri bir mağaza-
dan alışveriş yapmaya cesaret edebiliyorlar. E-ticarette ilerle-
mek isteyen firmaların başarılı müşteri iletişimi ağını çok iyi 
kurmaları gerekiyor çünkü hala çoğunun müşteri ilişkileri çok 
zayıf. Günümüzde çoğu marka e-ticarete sadece para ödeme 
ve “işlem” olarak bakıyor, halbuki doğru yaklaşım sadece bu 
alışveriş işlemi değil tüm süreci kapsayan bir “ilişki” üzerine 
olmalı. 

ÇOĞU MARKA E-TİCARETE 
SADECE “İŞLEM” OLARAK 
BAKIYOR. HALBUKİ DOĞRU 
YAKLAŞIM “İLİŞKİ” 
ÜZERİNE OLMALI 

EĞER MARKA MÜŞTERİYE 
HATASININ BEDELİNİ 
ÖDETMEYE ÇALIŞIRSA 
MÜŞTERİ İNTİKAM ALMAK 
İSTEYECEKTİR

İNOVATİF MARKALARIN EN 
BÜYÜK ÖZELLİĞİ 
GÜVENİLİR OLMALARI
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E-TİCARETTE YOL AYRIMI: 
İŞLEM Mİ İLİŞKİ Mİ?

Philipp Kristian Diekhöner
İnovasyon Stratejisti



Esra Şengülen Ünsür
İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI 
ŞİRKETLERİ DERNEĞİ (İDA),
Yönetim Kurulu Başkanı

MAĞDUR MARKALAR 
CANAVAR MÜŞTERİYE KARŞI

SOSYAL 
MEDYADAKİ 
VARLIĞIMIZ BİR 
GRUBUN İÇİNDE 
DEVİNİYOR.

Sosyal medya hesaplarımızla attığımız adımlar, 
kalabalık bir salonda yürüyüşümüzden farksız. 
Yüz yüze baktığımızda söyleyemeyeceklerimizi, 
herkes bize bakarken yapamayacaklarımızı o 
hesaplarda da yapamayız demektir.    

İnsanın karar verme sürecinde çevresinin etkisinin 
ne denli güçlü olduğunu ispatlayan Solomon Asch 
deneyinin çıktıları hâlâ geçerliliğini koruyor. 1953’te 
Amerika’da gerçekleştirilmiş; farklı versiyonlarla 
tekrarlanmış bir sosyal deney olan Asch 
deneyinde, denek kalabalık bir gruba alınıyor. Ken-
disinin denek olduğundan habersiz, sorulan basit 
sorulara doğru bildiği yanıtları veriyor. Gruptaki 
diğerleri ise görevleri gereği, her soruda yanlış 
cevapları ısrarla doğru olduğunu söyleyerek, 
kendilerinden emin biçimde yüksek sesle dile 
getiriyor. 

Bir iki sorudan sonra denek, gruba uyum göste-
rerek, sorulan basit sorunun son derece açık olan 
doğru yanıtını değil, gruptaki diğerlerinin verdiği 
yanlış yanıtı tekrarlıyor. Deneyin ispatladığı gibi 
insan, içinde bulunduğu gruptan dışlanmayı göze 
alamıyor, o gruba uyum sağlamak için kendi 
doğrularından, alışkanlıklarından vazgeçebiliyor, 
grubun genel tavrını pek uzun süre  sorgulamıyor.

Kendimize benzeyen, bizimle benzer düşünen, 
benzer şeylere yine benzer tepkiler veren yankı 
odalarımızda (echo chamber) “sosyalleşiyoruz”. 
Asch deneyindeki gibi, ait olduğumuz grubun 
davranış şekillerini tekrar ediyoruz, kendimizi o 
grubun içinde adeta kamufle ediyoruz. Kimi zaman 
bilerek, kimi zaman bilmeyerek grubun toplu aksi-
yonlarının da bir parçasına dönüşüyoruz. Gündem-
deki bir konuya grupça öfkeleniyor, 

HAYATIN BİR YANSIMASI
OLDUĞUNDAN SOSYAL 
UYUM KURALI SOSYAL 
MEDYADA DA
DEĞİŞMİYOR

Çok sık konuştuğumuz inovasyon da aslında güvenin olduğu 
ortamda ortaya çıkan bir şey. Eğer inovatif bir marka olmak 
istiyorsanız, önce hem çalışanlarınızın hem müşterilerinizin size 
güvenmesini, her koşulda onların yanında olduğunuzu hisset-
tirmelisiniz. Böylece inovasyon denemelerinizde başarıya 
ulaşın veya ulaşmayın, onlar da sizi yarı yolda bırakmayacaktır. 
Bu dönemden çıkartmamız gereken en büyük ders, birbirimize 
güvenmeyi yeni baştan öğrenmemiz gerektiği. Pandemi sü-
recinde devletler ve vatandaşlar arasındaki ilişki de bu güvenin 
en büyük örneklerinden biri. Devletin kendisi için iyi bir şey 
yaptığına inanan vatandaşlar, kısıtlamalara uymak konusunda 
çok daha iş birlikçi oldular. Özellikle Asya’da bu güven 
Avrupa’ya göre çok daha belirgindi. Bu da gösteriyor ki 
Avrupa devletlerinin güven inşa etmek konusunda daha 
gidecek çok yolları var.
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İnsanın karar verme sürecinde çevresinin etkisinin 
ne denli güçlü olduğunu ispatlayan Solomon Asch 
deneyinin çıktıları hâlâ geçerliliğini koruyor. 1953’te 
Amerika’da gerçekleştirilmiş; farklı versiyonlarla 
tekrarlanmış bir sosyal deney olan Asch 
deneyinde, denek kalabalık bir gruba alınıyor. Ken-
disinin denek olduğundan habersiz, sorulan basit 
sorulara doğru bildiği yanıtları veriyor. Gruptaki 
diğerleri ise görevleri gereği, her soruda yanlış 
cevapları ısrarla doğru olduğunu söyleyerek, 
kendilerinden emin biçimde yüksek sesle dile 
getiriyor. 

Kendimize benzeyen, bizimle benzer düşünen, 
benzer şeylere yine benzer tepkiler veren yankı 
odalarımızda (echo chamber) “sosyalleşiyoruz”. 
Asch deneyindeki gibi, ait olduğumuz grubun 
davranış şekillerini tekrar ediyoruz, kendimizi o 
grubun içinde adeta kamufle ediyoruz. Kimi zaman 
bilerek, kimi zaman bilmeyerek grubun toplu aksi-
yonlarının da bir parçasına dönüşüyoruz. Gündem-
deki bir konuya grupça öfkeleniyor, 
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bir açıklamaya hep birlikte alkış tutuyor, aynı günleri 
kutluyor, aynı kişileri eleştiriyoruz… Böylece birimizi ya 
da bir grubumuzu rahatsız eden her kişi ya da kuruma 
karşı birlikte mücadele edebiliyor, onlara birlikte 
saldırabiliyoruz. ‘Boykot’lu, ‘kahrolsun’lu hashtag’ler-
imizi seçip linçe girişiyoruz. Peki ya bir sebepten 
grubumuzdan ayrı düşünür, ayrı davranırsak? Mesela 
grubun yüksek sesle itiraz ettiği ya da kutladığı bir 
konuda sessiz kalırsak? O zaman da o linç bize geliyor 
ki bununla yaşayabilmek pek kolay değil.

ZENNA Araştırma ve Danışmanlık tarafından yapılan 
Sosyal Linçler ve Toplumu Anlama Araştırması’na göre 
Türkiye’de her 5 kullanıcıdan 1’si, sosyal medya plat-
formlarında markalara veya kişilere yönelik olumsuz 
paylaşım yaptığını söylüyor. En fazla şikayette bulunu-
lan sektörler; yeme-içme, telekomünikasyon, gıda ve 
bankacılık olarak sıralanırken, sosyal medyada marka-
lara yönelik linç olduğunu söyleyenlerin sadece yüzde 
52’si markaların bunu hak ettiğini ifade ediyor.

Bu yazı özelinde haksız yere linç edilmeye çalışılan 
yüzde 48’lik dilime, mağdur markaların durumuna 
bakalım.

Tüketicilerin markaları iyi kalpli olmaya, duyarlı ve 
hassas olmaya, taşın altına elini koyup gerektiğinde 
aktivist olmaya zorlaması güzel elbette. Bu yöndeki 
tüm akımlar desteklenmeli. Ancak markayla kendisinin 
yaşadığı bir sorunun münferit, anlık bir insan hatası 
olabileceğini hiç hesaba katmadan takipçilerini linçe 
davet etmek “canavar müşteri”liğin (customonster) ta 
kendisi. Herhangi bir tüketici şikâyetinden en temel 
farkı, canavar müşterinin hedefinin mağduriyetini 
gidermekten çok, marka itibarını zedelemek olması. 
Fiziksel ya da dijital linçlerin gruba ait olma refleksiyle 
bir anda kar topu etkisiyle büyüyebildiğini herkes 
biliyor. Canavar müşteri de bu ihtimale tüm gücüyle 
sarılıyor. Çoğu zaman anonim hesapları da kullanarak 
hukuki sorunları bertaraf edebileceğini de düşünerek 
markaya saldırıyor. Çok takipçili hesapların dikkatini 
çekmeyi, konuya onların da dahil olmasını sağlamayı 
kolluyor. Fırsatını bulursa konuyu sosyal medya plat-
formlarının dışına da taşımaya çalışıyor.

Fiziksel linçten farklı olarak kişinin acı çektiğini göz-
leriyle görmek ya da doğrudan bedensel zarar vermek 
mümkün olmadığından, hele de markalara yönelikse 
sosyal medyadaki linçin insanları durdurmak için pek 
büyük engeli de yok. Rahat koltuğundan, parmak-
larının ucuyla, kolayca, ortalama 100-200 karakterlik 
metinlerle oluveriyor. Ait olduğu gruba uyum sağlama 
konforunu da hesaba katınca gelsin “twitter storm”lar.

Böyle zamanlarda markaların paniklemeden sakin 
adımlar atması en doğrusu. Sorunu çözmek üzere 
samimiyetini göstermesinin iyi bir yolunu bulmaktan 
başka çare yok. Aslında kabul etmek gerekir ki canavar 
müşteriyi hiçbir açıklamayla ikna edebilmesi pek de 
mümkün değil. O, adeta marka pazardan silinsin 
hedefiyle çılgınca saldırırken, markanın özür dileme-
siyle, telafi önerileriyle bile sakinleşemez. Markanın 
samimiyetle vereceği mesajı gerçekten görebilecek, 
duyabilecek bir grup var: Canavar müşterinin pay-
laşımlarından haberdar olan diğer sosyal medya 
kullanıcıları. Marka da onlara sesini duyurabildiği, ken-
dini anlatabildiği, samimiyetini ispatlayabildiği ölçüde 
bu linçten sıyrılabilir.

Gün herkes için 24 saat, bir yıl 365 gün. Ne markaların 
ne de birlikte çalıştıkları profesyonellerin yok yere 
çıkan gürültülere ayıracak zamanı var. Yapıcı eleştiriler, 
verimli kampanyalar için zaman ve emek ayırmak 
kıymetli. Markanın e-güruh saldırılarıyla uğraşması 
kendisinden asıl beklentileri yerine getirmesini 
zorlaştırıyor. 

Haksız linçlere maruz kaldıklarında korkup bir kenara 
saklanmaları, iletişime ara vermeleri ya da panikleyip 
yersiz tavizlerle saldırıları yüreklendirmeleri onlara 
kaybettiriyor.

Markalardan tüketici beklentileri büyük. İtibarlarını 
koruyabilmeleri için toplumsal sorumluluklarını yerine 
getirmelerini istiyoruz. İklim krizi başta olmak üzere her 
düzeyde adaleti gözetmelerini bekliyoruz. Müşteri 
memnuniyetinden çalışan haklarına kadar pek çok 
konuda gerçek adımlar istiyoruz. Ve bu isteklerimizde 
kesinlikle haklıyız. Bu haklı taleplerde ya da böylesine 
kritik konularda gösterilen tepkiler, ne yazık ki canavar 
müşterilerin yersiz hezeyanları arasında sıradanlaşma 
riski taşıyor. “Hep aynı hava” yorumuna meydan veri-
yor. Üstelik, kişilerin ya da markaların maruz kaldığı 
haksız saldırılar, sosyal medyaya yönelik otoriter adım-
ların adeta zeminini oluşturuyor. İfade özgürlüğünün 
kıymetli mecralarındaki yanlış uygulamaların hepimize 
zararı büyük. Haksız saldırılar, haklı tepkileri gölgeliyor, 
haksız uygulamalara ortam sağlıyor.

HAKSIZ SALDIRILAR 
HAKLI TEPKİLERİ 
GÖLGELİYOR 

MARKALARIN 
PANİKLEMEDEN 
SAKİN ADIMLAR 
ATMASI EN DOĞRUSU

MAĞDUR MARKALAR 
CANAVAR MÜŞTERİYE
(CUSTOMONSTER) KARŞI
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İzmir ve Ege Bölgesi’ni vuran depremin 
ve yaşanan büyük acının ardından tüm 
ülkede toplumsal dayanışmanın çok 
güzel örneklerini gördük.

Özel Dosya’mızda sektör derneklerimizin 
yaptığı yardım ve destek çalışmalarına 
yer verdik. Amacımız, sektör olarak ne 
yaptığımız konusunda sizleri 
bilgilendirmek ve güzel örneklerin 
çoğalmasına katkıda bulunmak.

#deprem #toplumsaldayanisma



Birleşmiş Markalar Derneği (BMD)
tarafından, depremin olduğu 
30 Ekim 2020 Cuma gününün 
gecesi ve 31 Ekim 
2020 Cumartesi günü
İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kriz Masası’nın bildirmiş olduğu  
13 noktada toplamda 14.000 
çorba dağıtımı yapıldı.

#deprem #toplumsaldayanisma
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İzmir ve Ege Bölgesi’ni vuran depremin 
ve yaşanan büyük acının ardından tüm 
ülkede toplumsal dayanışmanın çok 
güzel örneklerini gördük.

Özel Dosya’mızda sektör derneklerimizin 
yaptığı yardım ve destek çalışmalarına 
yer verdik. Amacımız, sektör olarak ne 
yaptığımız konusunda sizleri 
bilgilendirmek ve güzel örneklerin 
çoğalmasına katkıda bulunmak.



Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları 
Derneği (AYD) üyesi Alışveriş Merkezleri 
geniş açık alanlarıyla, geceyi 
evlerinde geçirmek istemeyen 
vatandaşlar için hemen açık otopark ve 
açık etkinlik alanlarını hazır hale 
getirdi,  sıcak içecek ve çorba servisi 
yapıldı.

#deprem #toplumsaldayanisma

SOYSAL DERGİ KASIM 202019 20



Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği 
(TÜRES) Kızılay’a bağışladığı mobil 
mutfak tırı ile depremzedelerin yanında 
oldu.

#deprem #toplumsaldayanisma
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Tescilli Markalar Derneği (TMD)
üyeleri deprem bölgesine, acil ihtiyaç 
duyulan giyim eşyaları gönderdiler. Bazı 
üyeler de günlük cirolarını bağışlayarak 
destek oldular.

#deprem #toplumsaldayanisma
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Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD)
üyeleri kamp sandalyesi ve masası, 
fener, pil, arama kurtarma ekipmanı, 
giysi ve farklı ürünlerden oluşan destek 
paketleri ile depremzedelerin yanında 
oldu.

#deprem #toplumsaldayanisma
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Gıda Perakendecileri Derneği  (GPD)
üyeleri hijyen ürünleri, tuvalet kağıdı, 
kağıt havlu, kuru yiyecek, bebek 
maması, evcil hayvanlar için kuru mama, 
kişisel hijyen ürünleri ve farklı 
ürünlerden oluşan destek paketleri ile 
afet bölgesine destek oldu. 

#deprem #toplumsaldayanisma
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Aralık 2019
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD)  
başta 1999’daki Marmara depremi 
olmak üzere bugüne kadar yaklaşık 
2 bin 800 kişiyi enkaz altından sağ 
çıkaran AKUT’un 441 gönüllüsü için 
kurtarma çalışmalarında kullanılması 
amacıyla özel kıyafetler hazırlattı.   
AKUT ile yapılan iş birliği çerçevesince 
BMD üyesi markaların mağazalarında 
çalışan yaklaşık 400 bin personelin 
deprem bilincini artıracak eğitim 
videoları yapıldı.

#deprem #toplumsaldayanisma
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Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES), 
Türk Mutfağını dünyaya tanıtmayı ve bu kültürü 
gelecek nesillere taşımayı amaçlıyor. TÜRES 
yeme-içme pazarında dünya markalarının oluşturul-
ması, dünya gastronomi pazarından daha çok pay 
alınması ve gelir kazandırılması konusunda birçok 
çalışma yürütüyor.

TÜRES’İN ÇALIŞMALARINDAN 
ÖRNEKLER
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 TÜRES ÖZEL FUAR ALANI 
TÜRES GASTRONOMİ SAHNESİ

TÜRES ÖZEL ÖĞLE YEMEĞİ

3-4 MART 2021
20. Yıl

3-4 MART

3-4 MART 20213-4 MART 2021
PERAKENDE GÜNLERİ’NDE  

TÜRES ÖZEL ETKİNLİKLERİ

1000’i

Aşkın 
Marka

Yaklaşan 
Satış Noktası

Aşkın 
Çalışan 

Ticaret 
Hacmi 

12
BİN’e

200
BİN’i

25
MİLYAR
TL’lik

31

Yeme-içme sektöründe yüzde 18 KDV oranlarının yüzde 8’e 
düşürülmesi
Yüzde 12’lere varan yemek çeki komisyon oranlarının yüzde 
6’ya düşürülmesi
Doğal afetler için Kızılay ile ortaklaşa hareket etme pro-
tokolü ve günde 10.000 kişiye sıcak yemek çıkararak afet 
bölgelerinde hizmet verecek mobil mutfak tırı
TÜRES sponsorluğunda İSMEK’e açılan Mutfak Sanatları 
Okulu ile sektöre kalifiye eleman yetiştirilmesi
TÜRES sponsorluğunda İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün açılması 
Moritanya ve Nijer’de TİKA ile ortak yürütülen çalışma ile 
Türk yemek kültürünün anlatılması ve 620 gence mesleki 
eğitim verilmesi
Uluslararası Lezzet Festivali, İstanbul Gençlik Festivali, 
Etnospor, Ramazan Etkinlik Alanları, Ateşbaz-ı Veli Aşçı 
Dede Mutfak Tanıtım Günleri, Hayatına Sahip Çık vb. birçok 
etkinliğin organize edilmesi 



İSMAİL KUTLU’DAN 
GIZIA BRASSERIE…

Türk modasına yön veren Gizia’nın yeni yatırımı yeme 
içme sektöründe oldu.  Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi’nde 
Gizia, Gizia Gate ve Gizia Couture mağazaları ile varlık 
gösteren marka, sektöre heyecan verici bir giriş yaparak 
Gizia Brasserie’ yi hizmete açtı. 

Nişantaşı’nın en sevilen sokağı ve yenilenen Abdi İpekçi 
Meydanı’nda bulunan Gizia Brasserie, misafirlerine sabah, 
öğle, akşam öğünlerinde ve günün her saatinde tecrübeli 
ekibi ve hızlı servisi ile dünya mutfağının seçkin lezzetlerini 
sunuyor.

Moda, sanat ve cemiyet dünyasının yeni buluşma noktası 
Gizia Brasserie, özel odun ateşinde 11 farklı pizza, geniş 
salata alternatifleri, birbirinden lezzetli makarna ve risotto-
lar, balık, et ve deniz ürünlerinden oluşan ana yemekler ve 
popüler atıştırmalıklarıyla her yaş ve her beslenme dü-
zenine hitap ediyor. Gizia Brasserie, iç ve dış alandan 
oluşan keyifli atmosferinde müşteri memnuniyeti önce-
liğiyle iddialı tatlı ve kahve önerilerini de öğün arası ve 
yemek sonrasında müşterileriyle buluşturuyor. Menüde 
vegan ve vejeteryan lezzetler yanı sıra sağlıklı smoothie ve 
kahveler de dikkat çekiyor.

Gizia Brasserie’nin üst katında yer alan VIP bölüm ise, 15 
kişilik özel davet ve organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.

Güne 09:30’da sabah kahvaltısı servisi ile başlayan Gizia 
Brasserie, öğlen ve akşam yemekleri ile kahve arası 
buluşmalarında hem semt sakinlerini hem de Nişantaşı 
severleri ağırlıyor. 

Gizia Brasserie Adres:
Abdi İpekçi Cd. No.20/2 Nişantaşı

giziabrasserieo�cial
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PERAKENDE GÜNEŞİ ÖDÜLLERİ 
HEYECANI BAŞLADI
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Perakende Günleri’nin 20.yılı vesilesiyle verilecek olan bu çok özel 
ödül, perakende sektöründe hep örnek alınmış, yol göstermiş, 

başarılarıyla sektöre imza atmış bir sektör 
liderine verilecektir.

Bu ödüller, Pandemi döneminde müşteri deneyiminden ürün 
geliştirmeye, iletişime, inovatif uygulamalara, sektöre katkıya, 

dijitalleşmeye uzanan geniş bir yelpazede, başarılarıyla öne çıkan 
kişi, kurum veya projelere verilecektir.

Sektörün en prestijli ödülleri olan Perakende Güneşi
Ödülleri, 3-4 Mart’ta, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek

Perakende Günleri’nde sahiplerini bulacak.  

Bu Yılın Ödül Kategorileri

Tüm sektörümüzden ödül adaylarını gerekçeleri ile birlikte 
(en az 150 kelime), 26 Kasım 2020’ye kadar  

odul.aday@soysal.com.tr’ye iletmelerini rica ederiz. 



Global Blue'nun New York Borsası'nda başarılı bir şekilde 
kote edilmesinin ve yıllardır süren yakın iş birliğinin 
ardından, Global Blue ve Çin'in en büyük dijital ödeme plat-
formu Ali Pay’in ana şirketi Ant Grup, dijital KDV iadesi 
çözümlerini geliştirmek için iş birliğini artırmaya kararı verdi. 

Bu stratejik ortaklık kapsamında hem uluslararası seyahat 
eden Çinli müşterilere hem de onlara hizmet veren peraken-
decilere mobil bir deneyim sağlayacak dijital Tax Free 
alışveriş çözümleri ve ürünleri geliştirmek için çeşitli iş 
birlikleri yapılması planlanıyor. 

Bu iş birliğinin tüm tarafları için ortak amaç, dünyanın çeşitli 
ülkelerine seyahat eden Çinli müşterilerin yurt dışındaki 
alışveriş deneyimini iyileştirmek ve markaların Çinli ziyaretçi 
potansiyelini yakalamasını sağlamak. Uluslararası alışveriş 
yeniden başladığında bu ortaklığın hem alışveriş yapanlara 
hem de perakendecilere fayda sağlayacağına inanıyoruz.

Global Blue’nun 50'den fazla ülkedeki geniş üye iş yeri ağı ve 
havaalanlarındaki varlığı, bu ilişkiyi genişletmek ve pazara 
yeni çözümler ve hizmetler sunmak için önemli bir potansi-
yel yaratıyor. Ayrıca bu iş birliği sayesinde Çin'in önde gelen 
online seyahat platformu Fliggy ve Ant Grup’un ortak 
olduğu diğer Asya kökenli dijital cüzdan operatörleri dahil 
olmak üzere Ali Baba ekosisteminde yeni bir sinerji oluşa-
cak. Bu ortaklıkla Global Blue ile çalışan perakendeciler daha 
geniş bir tüketici tabanına, daha gelişmiş bir dijital hizmet 
sunabilecekler. 

Global Blue Türkiye olarak biz de bu ortaklık sayesinde dün-
yada en çok seyahat eden ve alışveriş yapan Çinli ziyaretçi-
lere yönelik yeni ürünler geliştireceğiz. Seyahatlerin yeniden 
ivme kazanmasına paralel olarak bu yeni ürün ve pazarlama 
stratejilerimizden ülke ekonomimiz de yararlanacak. Bu 
doğrultuda kendi alt yapımızdaki gerekli çalışmaları ve 
hazırlıklarımızı hızla tamamlıyoruz. 
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Hülya Aslantaş
GLOBAL BLUE TÜRKİYE
Yönetim Kurulu Başkanı 

KDV 
İADESİNDE 
DİJİTAL ÇÖZÜMLER

SEYAHAT EDEN
ÇİNLİ MÜŞTERİ
POTANSİYELİNE 
ERİŞİM

DİJİTAL CÜZDAN 
OPERATÖRLERİ 
İLE ORTAK 
ÇALIŞMA

ÇİNLİ 
ZİYARETÇİLERE 
YÖNELİK PAZARLAMA 
STRATEJİLERİ

GLOBAL BLUE, ALI PAY’IN 
ANA ŞİRKETİ ANT GRUP İLE 
ORTAKLIĞINI PEKİŞTİRİYOR



Türk modasına yön veren Gizia’nın yeni yatırımı yeme 
içme sektöründe oldu.  Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi’nde 
Gizia, Gizia Gate ve Gizia Couture mağazaları ile varlık 
gösteren marka, sektöre heyecan verici bir giriş yaparak 
Gizia Brasserie’ yi hizmete açtı. 

Nişantaşı’nın en sevilen sokağı ve yenilenen Abdi İpekçi 
Meydanı’nda bulunan Gizia Brasserie, misafirlerine sabah, 
öğle, akşam öğünlerinde ve günün her saatinde tecrübeli 
ekibi ve hızlı servisi ile dünya mutfağının seçkin lezzetlerini 
sunuyor.

Moda, sanat ve cemiyet dünyasının yeni buluşma noktası 
Gizia Brasserie, özel odun ateşinde 11 farklı pizza, geniş 
salata alternatifleri, birbirinden lezzetli makarna ve risotto-
lar, balık, et ve deniz ürünlerinden oluşan ana yemekler ve 
popüler atıştırmalıklarıyla her yaş ve her beslenme dü-
zenine hitap ediyor. Gizia Brasserie, iç ve dış alandan 
oluşan keyifli atmosferinde müşteri memnuniyeti önce-
liğiyle iddialı tatlı ve kahve önerilerini de öğün arası ve 
yemek sonrasında müşterileriyle buluşturuyor. Menüde 
vegan ve vejeteryan lezzetler yanı sıra sağlıklı smoothie ve 
kahveler de dikkat çekiyor.

Gizia Brasserie’nin üst katında yer alan VIP bölüm ise, 15 
kişilik özel davet ve organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.

Güne 09:30’da sabah kahvaltısı servisi ile başlayan Gizia 
Brasserie, öğlen ve akşam yemekleri ile kahve arası 
buluşmalarında hem semt sakinlerini hem de Nişantaşı 
severleri ağırlıyor. 

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları 
Derneği (MOBİSAD) olarak, yirmi yıla yakın süredir mobil 
haberleşmede operatör, üretici, ithalatçı, dağıtıcı, servis 
sağlayıcı, bayi, alt bayilerin ortak sesini temsil ediyoruz. Üye-
lerimizin, sektör çalışanlarının ve tüketicilerin menfaatlerini 
ortak bir platformda değerlendirerek ülke yararına, sektörün 
hak ettiği büyümeye kavuşmasını amaçlıyoruz. MOBİSAD 
olarak kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve teknolojinin tanıtıl-
ması amaçlı farkındalık programlarının hayata geçirilmesi, 
inovasyonu ve sektörel istihdamı destekleyen projelerin 
oluşturması ve desteklenmesi adına çalışmalarımızı hız kes-
meden sürdürüyoruz.

Sektör, vatandaşlarımızın yakınları ile cep telefonundan 
iletişim kurma ihtiyaçları, uzaktan eğitim, uzaktan çalışma ve 
ertelenen ihtiyaçlar gibi faktörlerin devreye girmesi ile hızlı 
bir toparlanma yakaladı. Pazar araştırması yapan firmaların 
verilerine göre; temmuz ayında tüm daralmalar telafi 
edildiği gibi üzerine talep oluştuğunu ve 1 milyon satış 
adetine ulaşıldığını görüyoruz. 

Yaşadığımız bu salgın süreci sektörel kaynaklarımızı çok 
doğru kullandığımızı doğrular nitelikte oldu. Sektörümüzün 
faaliyete başladığı günden bugüne gündemimizde olan 2. el 
cep telefonlarının kayıt altına alınarak yeniden ekonomiye 
kazandırılması yönünde bir yönetmelik hazırlandı. Standart-
ları oluşturulduktan sonra uygulamaya geçecek olan yönet-
meliğin 2021’de vatandaşlarımız ve sektörümüz için olumlu 
sonuçlar doğuracağını, legal kanalın güçleneceği ve sektörel 
istihdamın artacağını düşünüyoruz. Legal kanala açılacak 
verimli ve güvenli ticaret alanı ile geleneksel satış kanalında 
daralmanın telafi edilebileceğine inanıyoruz. Dünyadaki 
oranı yüzde 12 olan yenilenmemiş cihazlarda verimli bir 
çalışma ile ihraç kalemi dahi oluşturabiliriz.

Aralık ayıyla birlikte dünyada, mart ayı itibariyle ise ülke-
mizde görülmeye başlanan koronavirüs pandemisi hepimiz 
için zorlu bir sürecin başlangıcı oldu. Bu süreçte bir kez daha 
gördük ki sağlık ve gıda hizmetinden sonra haberleşme 
hizmeti zaruri bir ihtiyaçtır ve sektörümüzün sorumluluğu 
sağlık sektörü gibi en ön saflarda yer almaktadır. Sektör, 
yaşadığımız bu zor günlerde insanların haberleşmesi, 
sevdikleriyle iletişim kurarak hayata tutunmaları, uzaktan 
çalışan insanların işlerini daha verimli yapabilmeleri gibi 
çalışmalarını sürdürdü. Ancak pandemi süreciyle sek-
törümüzdeki daralma yüzde 40 rakamına ulaştı. 
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Mustafa Kemal Turnacı
MOBİL İLETİŞİM ARAÇLARI 
VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 
İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 
(MOBİSAD)
Yönetim Kurulu Başkanı

MOBİL HABERLEŞME 
SEKTÖRÜNDEKİ 
DARALMA 
%40’I BULDU

2.EL CİHAZLARIN 
LEGALLEŞMESİ İLE 
İSTİHDAM ARTACAK

CEP TELEFONLARINDA 
1 MİLYON SATIŞ ADEDİ 
YAKALADIK

“DARALMAYA RAĞMEN 
CEP TELEFONU SATIŞI 
1 MİLYONA ULAŞTI”



http://soysal.com.tr/tr/soysal-dijital-danismanlik/



PERAKENDE 
GÜNLERİ’NDE

PETER 
HINSSEN

PASCAL 
COPPENS

ESRA 
ŞENGÜLEN 
ÜNSÜR

UFUK 
ÇARŞIBAŞIÜNSÜR ÇARŞIBAŞIÜNSÜR

Artı İletişim Yönetimi Yönetici Ortağı 
ve İDA Yönetim Kurulu Başkanı

ÇARŞIBAŞIÇARŞIBAŞIÇARŞIBAŞI
Artı İletişim Yönetimi Yönetici Ortağı Artı İletişim Yönetimi Yönetici Ortağı 

ÇARŞIBAŞIÇARŞIBAŞIÇARŞIBAŞI
Communication Partner 
Yönetici Ortağı

Sinolog, Girişimci

RESMİ TEKNOLOJİ 
MERKEZİ SPONSORU

Mağdur Markalar 
Canavar Müşteriye Karşı

UZMANLIK 
SAHNELERİ

Yazar, Fütürist

20. Yıl

3-4 MART

ANA SPONSOR

3-4 MART 
2021

HALİÇ KONGRE 
MERKEZİ

“Qubit” Düşünce Yapısı,
Pandemi ve ÇinNever Normal!

Artık ‘‘Normal’’ Yok!


