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Değerli dostlar,

Bulutların arasından güneşi görmeye başladık. Perakende sektörünü yakından izleyen, 
değerli ekonomist dostumuz Fatih Keresteci’nin 2021 ekonomisi ile ilgili yazısı da bu 
konuyu vurguluyor.

Güneşli havalara doğru giderken sektörümüzün değerli derneklerinden görüş aldık. 
Başkanlarımıza 2021’in en öncelikli 3 hedefini sorduk. Bu hedefleri okuduğunuzda, 
sektörün tüm paydaşlarının yol haritası ortaya çıkıyor.

Vakit yaklaştıkça PG21 ile ilgili haberlerimiz de arttı. Büyük buluşma 2-3 Haziran’da.

Güzel okumalar ve bol güneşli günler diliyorum. Sevgilerle…

Suat Soysal

https://perakendegunleri.com/dergi-kayit-pg20/
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“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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Her yönüyle kötü geçen 2020’nin ardından 2021’e umut-
larla başlıyoruz. Aşılama süreçlerinin başarılı geçeceği 
umudu pandemi korkusunu azaltıyor. Türkiye’de ekonomi 
yönetiminde hem kadro hem de bakış açısı bazında 
gerçekleştirilen değişiklik ekonomik kriz endişelerini gide-
rerek umut dolu bir tablo sunuyor. En kötüsü geride kaldı 
diyebiliriz. Ancak, önümüzdeki yol uzun ve engebeli. Bu 
nedenle de yapılması gerekenler listesi uzun. TCMB 
Başkanı Ağbal’ın gerek söylemleri gerekse de attığı adım-
lar finansal istikrarın sağlanmasına yardımcı oluyor. AB ve 
ABD cephelerinden korkulan derecede bir yaptırım kararı 
çıkmaması yatırımcı güvenini destekliyor. Şimdi bunların 
üzerine yapısal ve stratejik reformlarla birlikte binayı inşa 
etmemiz gerekecek. 2021’de bizi en çok zorlayacak unsur 
gerek şirketlerin gerekse de bankaların bozulan 
bilançolarını tedavi etmek olacak. Bunun için taze kaynağa 
ihtiyacımız var.

Türkiye’de varlıkların göreceli olarak oldukça ucuz kalmış 
olması da bu sürecin hızlı ilerlemesine yardımcı olabilir. 
Hülasa, son dönemdeki isabetli ve kararlı adımların sürme-
si halinde 2021 yılı Türkiye ekonomisi açısından 
restorasyon yılı olabilir. Dünyada pandeminin etkilerini 
silmeye çalışırken kuvvetli bir büyüme sürecine girebilir ki 
bize etkisi olumlu olur. Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi, 
“Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben 
hiçbir zaman umudumu yitirmedim.” Umutları durmadan 
yeşil tutarak daha iyi, daha sağlıklı ve daha başarılı günler, 
aylar ve yıllar dilerim. 

Dünyada para gani gani… Üstelik 
fiyatı da çok ucuz. Biz doğru 
adımları atarsak o paranın sınırlı 
bir kısmının dahi gelmesi bizi 
amaçlarımıza ulaştırmakta kâfi 
gelecektir. 

Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi, 
“Umutsuz durumlar yoktur. 
Umutsuz insanlar vardır. Ben 
hiçbir zaman umudumu 
yitirmedim.”

Bu kaynağı bir yandan yurt dışından sağlarken diğer 
yandan da son yıllarda TL’ye güvenmeyen yurt içi 
yerleşikleri ikna ederek elde edebiliriz. Bu nedenle de 
kredibiliteyi tesis etme yönündeki adımlarımızı kararlılıkla 
sürdürmemiz gerekecek. Yıllardır potansiyelinin altında 
büyüyen Türkiye ekonomisini yeniden ivmelendirmemiz 
gerekiyor. Bu da ancak üretim ve yatırımla olacak ki bunun 
da olmazsa olmazı güvenin tesis edilmesidir. Güven sağla-
namazsa yatırım olmaz, yatırım olmazsa kalıcı büyüme 
olmaz, büyüme olmazsa istihdam sağlanamaz! Dünyada 
para gani gani… Üstelik fiyatı da çok ucuz. Biz doğru adım-
ları atarsak o paranın sınırlı bir kısmının dahi gelmesi bizi 
amaçlarımıza ulaştırmakta kâfi gelecektir. 

Her yönüyle kötü geçen 2020’nin 
ardından 2021’e umutlarla 
başlıyoruz. Aşılama süreçlerinin 
başarılı geçeceği umudu pandemi 
korkusunu azaltıyor.
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Fatih Keresteci
DNG Danışmanlık
Ekonomist 
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Zeki Sarıbekir
Ambalaj Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

Çok geniş coğrafyaya ihracat 
yapan bir sektörüz. Lojistik 
yönünden avantaja ve fiyat 
kalite dengesine sahip olmanın 
olumlu etkilerini pandemi ile 
birlikte daha çok gördük. Dün-
yadan Türkiye’ye doğru bir 
talep var ve bu doğrultuda bu 
sene 5 milyar dolar ihracatı 
yakalayacağımızı öngörüyoruz. 
Daha çok ülkeye ambalaj sat-
mayı, pazar sayımızı artırarak 
ürettiğimizin en az yarısını 
ihraç etmeyi hedefliyoruz.
Ayrıca, STA’ların devreye 
girmesini önemsiyoruz. 

Dünyayı etkisi altına alan 
Covid-19 pandemisi ile amba-
lajın ne kadar önemli ve gerekli 
olduğu bir kez daha anlaşılmış 
oldu. Ambalaj ürünlerin hijyenik 
kalmasını sağladığı gibi ambalaj 
olmadan ürünler satılamaz ve 
sevk edilemez. 

Sektörümüzün yeni ihracat 
pazarlarına açılmasına fırsat 
sunmaya çalıştığımız Avrasya 
Ambalaj İstanbul Fuarı’mızı 
pandeminin gidişatını takiben 
hibrit fuar olarak düzenlemeyi 
ve ambalaj sektörümüzü en iyi 
şekilde temsil etmeyi 
hedefliyoruz. Pandemi birçok 
konuya bakış açımızı ve iş yapış 
şekillerimizi derinden etkiledi. 
Dijitalleşmeyle başlayan ama 
pandemiyle hızlanan e-ticaret 
arttıkça daha çok ambalaja 
ihtiyaç duyulacak. Çünkü 
e-ticarette ürün iyi bir şekilde 
ambalajlanmalı ve güvenli bir 
şekilde tüketiciye gitmeli. Bu 
nedenle önümüzdeki yıllarda 
perakende sektörleri için amba-
lajın öneminin daha da arta-
cağına inanıyoruz. Dünya artık 
eskisi gibi olmayacak. Bu 
sebeple ambalaj sektörü olarak 
geri dönüşüm ve sürdürülebi-
lirliğe, teknolojiye, kaliteye ve 
ürün çeşitliliğine önem vererek 
çalışmaya devam edeceğiz.

Sektörümüzün sürdürülebi-
lirliği, teknoloji, kalite ve ürün 
çeşitliliği olarak gelişmiş ülke-
lerle rekabeti için güncel 
eğitimlerin önemini bilerek, sek-
törümüzün ihtiyaçlarına yönelik 
eğitimlerimizi ASD 
Ambalaj Akademisi online 
eğitimleri ile sürdüreceğiz. Tüm 
bunların ışığında 2023'te 30 
milyar dolarlık pazar büyüklüğü, 
en az 8 milyar dolarlık ihracat ve 
kişi başı yıllık 380 dolar ambalaj 
tüketimi seviyesine ulaşmak için 
var gücümüzle çalışacağız.

1Çok geniş coğrafyaya ihracat 1Çok geniş coğrafyaya ihracat 
yapan bir sektörüz. Lojistik 1yapan bir sektörüz. Lojistik 
yönünden avantaja ve fiyat 1yönünden avantaja ve fiyat 
kalite dengesine sahip olmanın 1kalite dengesine sahip olmanın 
olumlu etkilerini pandemi ile 1olumlu etkilerini pandemi ile 
birlikte daha çok gördük. Dün1birlikte daha çok gördük. Dün
yadan Türkiye’ye doğru bir 1yadan Türkiye’ye doğru bir 
talep var ve bu doğrultuda bu 1talep var ve bu doğrultuda bu 
sene 5 milyar dolar ihracatı 1sene 5 milyar dolar ihracatı 
yakalayacağımızı öngörüyoruz. 1yakalayacağımızı öngörüyoruz. 
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Prof. Dr. Hüseyin Altaş
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Pandemi Sonrası Ciro ve Ziyaret Sayıları
2021 yılı için tüm planlamalarımızı yine önce halk sağlığı diyerek yapıyoruz. Salgın henüz 
sona ermedi ve 2021 yılı planlamalarını bu doğrultuda yapıyoruz. Bu yönüyle salgınla 
mücadele, alınacak tedbirler ve bu döneme uygun stratejiler ana gündem maddesi 
olmaya devam edecektir. Yaygın aşılamanın başlaması ve salgının sonra ermesiyle 
birlikte yeniden tüm paydaşlarımızla ciro ve ziyaret sayılarımızı artırmaya çalışacağımız  

Ticari Gayrimenkul Kiralama Düzenlemesi
Bildiğiniz gibi Türkiye’de ticari gayrimenkul kiralama esasları, konut kiralama süreçleri gibi 

günlerin yakın olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda kiracılıklarımızla el ele vererek işlerin nasıl 
büyütüleceğine ve cirolarımızı hep birlikte nasıl artıracağımıza odaklanılması gerektiğini 
düşünüyoruz. Her şey yolunda giderse de sektörel olarak pandemi yaralarını sarmamız da 
zaman alacak.

Borçlar Kanunu çerçevesinde düzenleniyor ve sektörümüzü yakından ilgilendiren 
Borçlar Kanunu’nun kiralamaya ilişkin daha önce ertelenen maddeleri 1 Temmuz 
2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Bu vesileyle sektörün uzun zamandır 
gündeminde olan ticari gayrimenkul kiralarına yönelik birçok ülkede olduğu 
gibi ayrı bir kanuni düzenlemenin hazırlanması konusu da 2021 yılında gün-
demimizde olacak.2

AVM Yatırımcısının Döviz Kredi Borçları
Pandeminin en başındaki dönemde kiracısından kira almayan AVM’ler sonraki dönemlerde 
de zor durumdaki perakendecisine imkanları ölçüsünde destek olmaya devam etti.

Bu destekler kapsamında paydaşlarımız olan başta perakende ve yeme-içme sek-
törlerinde faaliyet gösterenler olmak üzere kiracılarımıza üyelerimiz tarafından 
şimdiye kadar 5 milyar TL’yi aşkın kira desteği alışveriş merkezi yatırımcıları 
tarafından verildi. Bu destekler, üyelerimizin kredilerinin yapılandırılması talepleri 
gerekli karşılığı bulmamış olmasına rağmen gerçekleştirilmiştir. Kendisi de döviz 
cinsinden borçlu durumda olan AVM yatırımcısı tüm bu destekleri sağlarken  

benzer yaklaşımın finans kuruluşları tarafından yatırımcılarımıza gösterilmesi ve AVM 
yatırımcısının döviz cinsinden olan kredi borçlarını TL’ye çevrilmesi büyük önem arz 
etmektedir ve bu konu 2021 yılında da AYD olarak gündeminizde yer almaya devam 
edecektir. 

3
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Sinan Öncel
Birleşmiş Markalar Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Salgının Avrupa’da yayıldığı Mart 2020’den itibaren küresel alışkanlıkların ve 
yaşam tarzının değiştiği farklı bir döneme girildi. Bu yeni dönemde 
markalarımızın da beklentileri doğrultusunda 2021’de odaklandığımız konuları 
3 başlıkta toplayabiliriz. 

BMD 2021 yılı öncelikli hedefleri 

1 2
3

Müşteri alışkanlıkları ve beklentileri doğrultusunda 
e-ticaret altyapısının güçlendirilmesi,

Markalarımızın tüm dünyada güçlenen e-ticarete, 
e-ihracat yoluyla entegre edilmesi,  

Salgın döneminde mağaza cirolarındaki düşüşle ters orantılı 
olan tüm gider kalemlerinin güncellenmesi. Bu konuda kamu 
otoritesine ilettiğimiz taleplerimizin beklentilerimiz 
doğrultusunda sonuçlanması için girişimlerimizi sürdüreceğiz.   
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Melih Şahinöz
Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

2021’de öncelikli hedefimiz, gelecekte benzer krizlere ve kapanmalara karşı sektörümüzün işlerliğini kaybetme-
mesi, verimli ve sürdürülebilir şekilde çalışmaya devam edebilmesine yönelik yapılanma olacak. Bu amaçla 
2020’de sektör paydaşlarımız İHBİR, TURYİD, TUSİD, TÜRES, TÜROB, TÜROFED, YESİDEF ve ZÜCDER ile 
bir araya gelerek gerçekleştirdiğimiz Ev Dışı Tüketim Platformunu 2021 yılında güçlendirerek kurumsal 
hale getirmeyi amaçlıyoruz. Platformun hayata geçirmiş olduğu Ziraat Bankası Bankkart Başak Tedarik Zinciri 
Finansmanı uygulamasını yaygınlaştırıp, sektörün finansal sürdürebilirliğine katkı sağlıyor olacağız. Yine bu tip 
olağanüstü durumlarda tedarikçilerin de sektöre yönelik teşvik ve desteklerden yararlanabilmesi için özel 
NACE kodu oluşturulması konusunda TOBB bünyesinde girişimimizi devam ettireceğiz.

2020 yılı pandeminin de etkisi ile Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri için zorlu geçti ve maalesef aynı 
zorluk derecesi ile 2021 yılına devretti.

2021’de öncelikli hedefimiz, gelecekte benzer krizlere ve kapanmalara karşı sektörümüzün işlerliğini kaybetme
mesi, verimli ve sürdürülebilir şekilde çalışmaya devam edebilmesine yönelik yapılanma olacak. 
2020’de sektör paydaşlarımız İHBİR, 
bir araya gelerek gerçekleştirdiğimiz Ev Dışı Tüketim Platformunu 2021 yılında güçlendirerek kurumsal 
hale getirmeyi amaçlıyoruz.
Finansmanı uygulamasını yaygınlaştırıp, sektörün finansal sürdürebilirliğine katkı sağlıyor olacağız. Yine bu tip 
olağanüstü durumlarda tedarikçilerin de sektöre yönelik teşvik ve desteklerden yararlanabilmesi için özel 
NACE kodu oluşturulması konusunda TOBB bünyesinde girişimimizi devam ettireceğiz.

2020 yılı pandeminin de etkisi ile Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri için zorlu geçti ve maalesef aynı 
zorluk derecesi ile 2021 yılına devretti.

1 Finansmanı uygulamasını yaygınlaştırıp, sektörün finansal sürdürebilirliğine katkı sağlıyor olacağız. Yine bu tip 
olağanüstü durumlarda tedarikçilerin de sektöre yönelik teşvik ve desteklerden yararlanabilmesi için özel 
NACE kodu oluşturulması konusunda TOBB bünyesinde girişimimizi devam ettireceğiz.

2
3 Bir başka hedefimiz ise, sektörümüzün paydaşları STK’larımız ile tüm oyuncuların buluşma noktası 

olacağı bir dijital platformun hazırlığı içerisindeyiz. “Türkiye’nin Ev Dışı Tüketim Dijital Portalı’’ olarak 
hizmet verecek bu platform sektörümüzün referans noktası olup yurt içi/yurt dışı başvuru kaynağı 
ve ticari ilişki geliştirme görevi görecek. Ürettiğimiz gıda ürünlerinin ihracatından, turizmimizin 
gelişmesine, Türk Gastronomisi’nin tanıtımına kadar çok yönlü fayda sağlayacağına inanıyoruz

2021’deki en önemli hedefimiz, halkımızın ev dışında da güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşımına sürdürüle-
bilir şekilde destek olmak için GGD ile geliştirdiğimiz Tedarik Zincirinde Güven Rehberi’ni baz alan 
Güvenilir Tedarikçi Sertifika Programını hayata geçirmektir. Restoran, otel gibi noktalarda tüketilen 
besinlerle ilgili hijyen ve tazelik konusunda tüketicilerin doğrudan bilgilendirilmesi ve bilinçlendiril-
mesini hedeflemekteyiz. Halkımızın gelecekte güvenle ev dışında yemek yemeyi tercih etmesi için 
dijital ortamda izlenebilir altyapı oluşturmaktayız. 

ETÜDER 2021 yılı öncelikli hedefleri 
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Galip Aykaç
Gıda Perakendecileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

Üyelerimizin ve sektörün yaşadığı sorunları ve mevzuat, operasyon, istihdam, insan 
kaynakları, verimlilik gibi pek çok alanda yaşanan sıkıntıları, tüm paydaşlarla bilgi 
alışverişini sağlayarak çözüme ulaştırma yönünde proaktif çalışmaları sürdürmek, 
derneğimizin öncelikli hedefi olacaktır.

İnanıyoruz ki 2021 yılında, derneğimiz bünyesinde sürdürülen çalışmalar üyelerimizin değerli 
katkıları ve aralarındaki gönüllü iş birlikleri sayesinde sektörün, toplumun ve topyekûn ülke ekono-
misinin faydasına sonuçlar doğuracaktır. Sektör ve ülke faydasına çalışmaların verimli sonuçlara 
ulaşması için derneğimiz tüm çabasını ve desteğini vermeye devam edecektir.

2Bununla beraber, modern gıda perakendesinin tedarik zincirindeki tüm paydaşların sürek-
liliği, kayıt dışı ve enflasyonla mücadele, kaliteli ürün ve hizmetlere hızlı, ekonomik ve 
güvenli erişim gibi pek çok alandaki alt başlıklarla toplum ve ekonomi açısından önemini 
ortaya çıkaracak her türlü çalışmaya önayak olmak derneğimizin diğer önemli bir hedefidir.

3Derneğimizin en önemli katkılarından biri olan, üyeler arası sağlıklı iletişimin 
sürmesi, kamuyla ve diğer paydaşlarla yapıcı görüş alışverişinin devam 
etmesi, yeni iş birliklerinin kurulması ve mevcut olanların güçlendirilmesi 
yönünde, uygun ortamların sağlanması ve her türlü organizasyonun kesin-
tisiz sürmesi de öncelikli hedeflerimiz arasında yer alacaktır.

Modern gıda perakende-
cileri ile gıda servis 
zincirlerinin temsilcisi 
Gıda Perakendecileri 
Derneği, temel ihtiyaç 
ürünlerinin ve servislerinin 
tüketicilerle buluşturulması 
yönünde yoğun çaba sarf 
eden üyelerinin ve tüm 
sektörün gelişiminin 
önünün açılması 
yönündeki çalışmaları 
sürdürüyor. İçinde bulun-
duğumuz zor dönemde 
çok önemli bir kamu 
görevini üstlenerek, 
ihtiyaçların kesintisiz 
karşılanmasını sağlayan 
gıda perakendecileri ve 
servis zincirleri, GPD’nin 
kamu ile sağlam ve yapıcı 
iletişimi sayesinde sorun-
larını ve çözüme dair 
önerilerini hızlıca karar 
vericilerle paylaşma ve 
sonuca ulaşma imkanı 
buldu. Derneğimiz 2021 
yılında da üyelerinin ve 
sektörün faydasına katkı 
sağlayacak çalışmalarını 
sürdürmeyi hedefliyor.

GPD
2021 yılı 
öncelikli 
hedefleri 
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Esra Şengülen Ünsür
İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

Esra Şengülen Ünsür
İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

İletişimin Vazgeçilmez Etkisini Anlatacağız
Pandemi, insanlığın uzun zamandan beri görmediği türden ve uzun süren bir belirsizlik yaşanmasına sebep oldu. Olumsuz pek 
çok tarafına rağmen olumlu kazanımları olduğu da bir gerçek. Sektörümüz açısından bakıldığında iletişimin, yönetim 
süreçlerindeki etkisi ve değeri markalar tarafından bu dönemde daha çok anlaşıldı. Hatta iletişim stratejilerinde gözetilmesi 
gereken doğruların da altını çizdi. Toplumsal hassasiyetleri gözetmek, kaynakları ihtiyatlı kullanmak ve tüketici yerine insanı ön 
planda tutmak hiç olmadığı kadar önemli hale geldi. Samimi olmayan ya da fırsatçı iletişim biçimleri markalara zarar getirdiği 
gibi,  tüketicilerin markalardan öncelikli beklentisi insana ve topluma duyarlı bir yaklaşım göstermeleri oldu ve iletişim buna 
göre şekillenmeye başladı.

Derneğimizin öncelikleri de bu 
gelişmeler paralelinde oluşuyor. Her 
zaman olduğu gibi üyelerimiz 
arasındaki iletişimi, paylaşımı ve 
dayanışmayı güçlendirmeye 
devam ediyoruz. Bu yıl genişleyen 
hizmet kapasitesi ve uzaktan çalış-
mayla ilgili gereksinimleri doğru 
anlamamız ve yeni hedeflerimizi 
belirlemek için orta vadeli kararlar 
almak durumda kaldık. Bu noktada 
birbirimizin deneyimlerinden 
faydalanmaya daha çok 
ihtiyacımız oldu. 

Ayrıca sektörümüz pandemi süre-
cinde daha da vazgeçilmez bir 
etkiye kavuştu. Yalan haberlerin 
doğru haberlerden daha hızlı 
yayıldığı günümüz ortamında 
iletişimin gücünden faydalanmaya 
ne kadar çok ihtiyaç olduğu herkesin 
kabûlü. Dernek olarak doğru 
iletişim adımları atabilen markaları 
ödüllendirmeye, örneklerin pay-
laşılması için fırsatlar yaratmaya 
devam edeceğiz. PRİDA İletişim 
Ödülleri’nin bu yıl öncekilerden de 
kritik bir önemi olacağına 
inanıyorum. 

Son olarak, PR’ın kurumlar ve 
markaları “iyi”ye götüren süreçleri 
sahiplenen bir alan olduğunun altını 
çizmek istiyoruz. İnsanları bir araya 
getiren mecralarda, asıl işimizin 
bilinirlik sağlamak ve dikkat 
çekmek olmadığını; dünyanın, 
ülkenin, toplumun ve bireyin 
yararına işler yapılması için iletişim 
danışmanlarının adeta bir emniyet 
sübabı olduğunu hatırlatmaya 
devam edeceğiz. Çünkü hiçbir mar-
kanın bu gerçeği krizler yaşayarak 
anlamasını ve dolayısıyla da büyük 
kayıplar yaşamasını istemeyiz. 

1 32
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Serhan Tınastepe
Kategori Mağazacılığı Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

Modern perakendenin farklı alt kategorilerindeki öncü oyuncularını temsil eden Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD), 
güçlü üye yapısıyla ve etkin çalışmalarıyla kamuoyundaki etkinliğini sürdürmeye devam ediyor. Derneğimiz 2021 yılında da 
sektördeki ve kamuoyundaki gücünü artırmak, sektör sorunlarını proaktif bir yaklaşımla çözüme kavuşturmak ve üyeleri 
içindeki iş birliği alanlarını çoğaltarak verimlilik bazlı çalışmalara ön ayak olabilme amacıyla faaliyetlerini sürdürecek.

2021 yılının, sektör içinde yeni normalin gereklerine göre yapılanmaların sürdürüleceği, verimliliğe her zaman olduğundan 
daha çok önem verileceği, bu sırada veriye ve bilgi alışverişine, paydaşlar arasında yapıcı iş birliklerine çokça ihtiyaç 
duyulacağı bir yıl olacağını bekleyerek, tüm çalışmalarımızı bu eksende sürdürmeye devam edeceğiz.

içindeki iş birliği alanlarını çoğaltarak verimlilik bazlı çalışmalara ön ayak olabilme amacıyla faaliyetlerini sürdürecek.

2021 yılının, sektör içinde yeni normalin gereklerine göre yapılanmaların sürdürüleceği, verimliliğe her zaman olduğundan 

1Bu çerçevede, her zaman 
önceliğimiz toplum sağlığı 
olmak kaydıyla ilk hedefimiz; 
sektör sorunlarının ve çözüm 
yollarının doğru tespit edil-
mesi, bu yönde ilgili paydaşlar-
la verimli ve yapıcı görüş 
alışverişlerinin sağlanması ve 
sektör faydası yaratacak 
çözümler geliştirilmesi olacaktır. 

içindeki iş birliği alanlarını çoğaltarak verimlilik bazlı çalışmalara ön ayak olabilme amacıyla faaliyetlerini sürdürecek.

2021 yılının, sektör içinde yeni normalin gereklerine göre yapılanmaların sürdürüleceği, verimliliğe her zaman olduğundan 

içindeki iş birliği alanlarını çoğaltarak verimlilik bazlı çalışmalara ön ayak olabilme amacıyla faaliyetlerini sürdürecek.

2021 yılının, sektör içinde yeni normalin gereklerine göre yapılanmaların sürdürüleceği, verimliliğe her zaman olduğundan 

2
Çalışmalarımızda sektörün 
tümünü kapsayan bir pencere-
den bakabilmek, kamuoyunda-
ki etkimizi daha da 
güçlendirmek için üye yapımızı 
genişletmek ve kategoriler 
bazında derinleştirmek diğer 
bir hedefimiz olarak öne 
çıkmaktadır.

içindeki iş birliği alanlarını çoğaltarak verimlilik bazlı çalışmalara ön ayak olabilme amacıyla faaliyetlerini sürdürecek.

2021 yılının, sektör içinde yeni normalin gereklerine göre yapılanmaların sürdürüleceği, verimliliğe her zaman olduğundan 

içindeki iş birliği alanlarını çoğaltarak verimlilik bazlı çalışmalara ön ayak olabilme amacıyla faaliyetlerini sürdürecek.

2021 yılının, sektör içinde yeni normalin gereklerine göre yapılanmaların sürdürüleceği, verimliliğe her zaman olduğundan 

3
Hedeflerimizde; üyelerimiz, 
sektör ve kamu arasında her 
türlü bilgi alışverişini sağlamak, 
pandemi sürecinde devlet 
destekleri, teşvikler, üyeleri-
mizin desteklere ve kredilere 
ulaşabilmeleri, tüketicilerin 
harcama potansiyellerinin 
artırılması, kiralayan-kiracı 
ilişkileri, mevzuat, istihdam, 
insan kaynakları, teknolojik 
gelişmeler gibi pek çok alanda 
gündemi takip ederek karşılıklı 
doğru bilgi akışını sürdürmek 
de bir dernek olmanın temel 
amacı olarak yer alacaktır.

KMD 2021 yılı öncelikli hedefleri 
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2020 yılında pandeminin etkisi ile sektörümüz ilk başta olumsuz bir seyir izlese de sonrasında insanların haberleşme 
hizmetlerinin zaruriyeti ve önemini hissetmeleriyle birlikte hızlı bir talep oluştu. Bu dönemde evden çalışmaya geçilmesi ve 
eğitimin online platformda devam etmesi ile zamanının büyük çoğunluğunu evden geçiren kişiler, günlük rutinlerinin 
büyük kısmını dijital platformda çözmeye yöneldi. 

2020 yılında sektörümüzün sertifikasyon ve yenilenmiş cihazlarının ekonomiye kazandırılmasını ele alan, Ticaret 
Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin’in de katıldığı bir istişare 
toplantısı düzenledik. Sertifikasyon vatandaşlarımızın güvenliği açısından büyük bir öneme sahip. 170 bin direkt, 800 
bin dolaylı istihdam sağlayan ve ciddi bir ekosisteme hizmet eden bir sektörümüz var. Sektörümüzün yüzde 80’in 
üzerindeki kısmını saha satış kanalları oluşturuyor. Sadece mobil iletişim için istihdam sağlayan bayilerimizin ölçek 
ekonomisi ve rekabet koşulları açısından desteklenmesi gerekiyor. Aksi halde istihdam kayıpları yaşanacağı gibi 
vatandaşlarımızın akıllı cihazlara erişiminde uzman personeller tarafından gerçekleştirilemediği için dijitalleşme 
yolunda olumsuz etkileri olacak.

2021 yılına baktığımızda mobil iletişimin öneminin artmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Hatta 
talebin eskiye oranla artış gösterdiği bir dönem yaşayacağımızı da düşünüyoruz. Akıllı telefon 
pazarında yüzde 5'lik bir yükselişin olacağını öngörüyoruz. Vatandaşlar hem iş hem de özel hayat-
larında verimliliği artırmak için akıllı telefonlara ihtiyaç duyuyor. Vatandaşın akıllı telefona 
ulaşmasının kolaylaştırılması gerektiğine inanıyoruz. 

Yine 2021’de bünyemizdeki il temsilcilerimizle beraber yıllık değerlendirme toplantısı düzenledik. Toplantımızda 
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 
Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da yer aldı. Bu etkinliklerde, sektör temsilcilerimizle periyodik olarak 
bir araya gelerek onların taleplerini dile getirebilecekleri bir platform oluşturuyoruz. 2021 yılında ilkini 
düzenlediğimiz bu değerlendirme toplantısını bundan sonra her yıl gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

1
3
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Mustafa Kemal Turnacı
Mobil İletişim Araçları ve 
Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Kemal Turnacı
Mobil İletişim Araçları ve 
Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı SOYSAL DERGİ OCAK-ŞUBAT 2021 2019
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Alp Önder Özpamukçu
Türkiye Alışveriş Merkezleri ve 
Perakendeciler Federasyonu
Yönetim Kurulu Başkanı

Alp Önder Özpamukçu
Türkiye Alışveriş Merkezleri ve 
Perakendeciler Federasyonu
Yönetim Kurulu Başkanı

Sektörün çatı kuruluşu olan 
Federasyonumuz, kuruluş misyonu-
na uygun olarak; kurallı ve kayıt içi 
modern perakendenin güçlenmesi 
ve ticaret içindeki payının artma-
sıyla ülke ekonomimize ve refah 
artışına katkısının artırılmasını 
hedeflemektedir. Gelişmiş ülke-
lerde modern perakendenin payı 
%60 - %80 aralığındayken 
ülkemizde halen %33’lerde olan 
bu oranın yükseltilmesi ve bu yolla 
ülke ekonomimize katkının da 
artırılması öncelikli ve daimi 
hedefimizdir. ‘Birlikten güç doğar’ 
prensibi ile bütün perakendeyi 
kucaklarken, üye derneklerimiz ve 
firmalarımız arasında güç birliği ve 
değer paylaşımını sağlamak, bir 
yandan da sektör oyuncularının iş 
birliği platformunu oluşturmak ilk 
günden bu yana Federasyonumuzun 
temel hedefi olmuştur.

İkinci olarak, önümüzdeki dönem 
pandeminin de etkisiyle ekonomi-
nin dalgalanmanın devam ede-
ceğini öngörmek yanlış olmaz. 2021 
ile başlayan önümüzdeki kritik 
süreçte, sektör paydaşlarının geliş-
imini etkileyecek tüm dinamikleri 
yakinen takip ederek, kamuyu ve 
kanun yapıcıları sektörün önce-
liklerini koruyacak ve bu yolla ülke 
refahına katkısını artıracak şekilde, 
doğru yönlendirmenin her zaman-
kinden büyük önem taşıyacağını 
düşünüyoruz. Federasyon, sektörü 
ilgilendiren konularda komiteleri 
aracılığı ile hızlı görüşler oluşturarak 
bunları kanun koyucularla paylaş-
maya önümüzdeki dönemde de 
devam edecek. Özellikle böyle 
kritik dönemlerde esas fayda üre-
tecek duruşun mikro konuların 
yanı sıra, sektörü ve ekonomimizi 
ilgilendiren önemli konularda 
sektör oyuncularının omuz omuza 
birlikte çalışarak sağlam bir vizyon 
ortaya koyması olduğuna 
inanıyoruz. 2020 yılında başlayan 
ve 2021 için de en önemli gündem-
imiz olan COVID süreci birlikteliğin 
ve bir arada kolektif fayda üret-
menin önemini bir kez daha göster-
miş oldu.

Son olarak, Pandemi dönemi ile 
birlikte sektörün ciddi bir dönüşüm-
den geçtiğini görüyoruz. COVID, 
dijitalin belki yıllar içinde ortaya 
çıkacak gelişimini ülkemizde 
hızlandırdı ve sektörde dönüşümün 
artık bir ‘seçenek’ olmadığını ciddi 
bir şekilde ortaya koydu. Dünyada 
da çok hızlanan e-ticaretin fiziksel 
mağazalarla paralel bir şekilde 
ekonomiye katkı vermesi için 
önemli çalışmalar yapılıyor. Dünya 
örneklerini de takip ederek bu 
konulardaki gelişim ve düzenle-
melerin ülke ekonomimize, reka-
betçi ortama, tüketici haklarına 
katkı verecek şekilde sağlanması 
noktasında önemli bir sürecin bizi 
beklediğini düşünüyoruz. Bu 
konudaki çalışmalara sektöre fayda 
sağlayacak şekilde yön vermek, 
Federasyonumuzun bu dönem 
önemli hedeflerinden biridir.

SOYSAL DERGİ OCAK-ŞUBAT 202121 22
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İzzet Stamati
Tescilli Markalar Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

İzzet Stamati
Tescilli Markalar Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Covid-19 döneminde derneklerin ne kadar faal çalıştığının ve her sektörün sesini 
duyurması için ortak sorunları çözebilmek adına ne kadar önemli birer kuruluş 
olduğuna şahit oluk. Özellikle organize perakendenin ithalatçı firmalarını bir 
araya toplayan TMD’ye firmalar çok daha fazla ihtiyaç duyacaklardır. Bu yüzden,

TMD 2021 yılı öncelikli hedefleri 
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Dernek olarak üye sayımızı artırmak,

Üyelerin geniş katılımı ile ihtiyaçları belirlemek, bununla 
birlikte sosyal medya hesaplarının daha etkin kullanılmasını 
sağlamak,

Yurt içindeki imalatçıları yabancı markalar ile bir araya 
getirmek ve ülkenin ihracatının artmasına ön ayak olmak 
başlıca hedeflerimiz arasında.
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Ömer Düzgün
Türkiye Perakendeciler Federasyonu
Yönetim Kurulu Başkanı

Gıda perakendesinde tüm tarafların tek yürek, tek ses olamadığı bir dönemdeyiz. Ülkemizde market mağaza enflasyonu hızla 
artıyor. Türkiye’ye, sektöre oluşturulan değerin yerine market mağaza sayılarının yarıştığı, tüketici faydalarının unutulduğu bir 
dönemdeyiz. Türkiye Perakendeciler Federasyonu olarak, kurulduğumuz ilk günden itibaren çocuklarımıza, hemşerilerimize, 
sektörümüze, bölgemize, ülkemize daha fazla katma değer yaratmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 

Son iki yıldır olduğu gibi, 2021 
yılında da masamızda yer alacak 
diğer bir gündem maddesi ise 
"rekabet" konusu olacak. Sek-
törümüzde adil rekabet ortamının 
sağlanabilmesi için çalışmalarımızı 
devam ettireceğiz. Çalışma-
larımızdan alacağımız olumlu 
sonuçlar ile sektörümüz, yerel 
yatırımcı, küçük esnaf zarar 
görmeyecek. Üretici, dağıtım 
kanalı, müşteriler zarar görmeye-
cek. Türkiye’ye ve ekonomimize 
daha fazla katma değer yaratmak 
için yeni Perakende Yasası’nda 
yapılacak mağaza düzenlemesinin 
yanı sıra KDV eşitlemesi ile hem 
sektör nefes alabilecek hem de 
vatandaşlarımızın alışveriş sepeti 
daha uygun dolacak.

1 3
TPF 2021 yılı öncelikli hedefleri 

Karlılıkları korumanın zor olduğu; 
fiyatla, mağaza lokasyonuyla, ürün 
çeşidiyle rekabetin geride kaldığı 
bir dönemde sayısal büyüme 
yerine benimsediğimiz "değer" 
odaklı yaklaşım ile çalışmalarımızı 
yürütüyoruz. Tüketici beklenti-
lerini ve sektördeki tüketici 
değişimini yönetebilmek için 
"değer" odaklı yaklaşımımızı 
iletişim çalışmalarımız ve proje-
lerimiz dahil her alanda devam 
ettireceğiz. Artan maliyetler ve 
azalan karlılıklarla birlikte tüketici-
lerimiz fiyat konusunda daha da 
hassaslaştı; market sepetleri her 
geçen gün daha fazla bölünmeye 
devam ediyor. TPF olarak 
vatandaşlarımıza her noktada 
dokunmak için, onların ihtiyaçlarını 
karşılamak için teknoloji alanında 
dönüşüm çalışmalarımıza, bu 
alandaki yatırımlarımıza devam
edeceğiz.

5 bin 63 mağazasında 93 bine yakın 
çalışanı istihdam eden yerel zincirler 
olarak, agresif tutum sergilemek yerine 
vatandaşlarımıza mağazalarımızda, 
dijital varlıklarımızla online ortamda 
hizmet vereceğiz. Çalışanlarımızın 
mesleklerine dört elle sıkı sıkıya 
sarılmaları için eğitimlerimize ve 
yenilikçi İK uygulamalarını hayata 
geçirmeye devam edeceğiz. 
Yerel zincirler olarak, son 5 yıldır 
istihdamda neredeyse hep çift 
haneli büyüdük. 2021 yılında da 
yüzde 20 büyümeyi hedefliyoruz.
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Öncelikle yeni yılın tüm sektörümüze, ülkemize ve dünyaya sağlık, huzur ve başarılar getirmesini diliyoruz. Bu yılda da 
sektörün en etkili sesi TÜRES, sektörümüz için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmeye devam edecek. 

Sektörümüz için 2021 yılında belir-
lediğimiz ilk hedefimiz ve yoğun-
laşacağımız konu işletmelerimizi 
yeniden açmak ve müşterileri-
mize işletmelerimizde hizmet ver-
mektir. Zorlu geçen bir 2020’nin 
ardından ilk hedefimiz bu olacaktır. 
Halihazırda işletmeler sadece paket 
servis yapabiliyor ve bu durum 
sürdürülebilir değildir. TÜRES, yeni 
yılda da şu an esnafın en çok dert 
yandığı bu konuyu gündeme taşı-
maya ve işletmeleri açmak için 
çabalamaya devam edecektir.

Bir diğer hedefimiz ise üyelerimi-
zin sayısını artırıp daha güçlü bir 
STK olmaya ve sektörün birliğini 
artırmaya yönelik çalışmalar 
olacaktır. Bu süreçte de gördük ki 
sektörümüzün TÜRES’e ihtiyacı var 
ve biz de daha çok işletmeciye 
ulaşıp, kendimizi anlatacak ve 
birlikte hareket etmek için kendiler-
ini derneğe dâhil edeceğiz. Birlikten 
kuvvet doğar sözü çerçevesinde 
sektörümüze ulaşacağız.

Yeni yıla dair bir diğer hedefimiz 
de sektörümüzün resmi olarak 
tek bir bakanlığa bağlanmasını 
sağlamaktır. Şu an yeme içme 
sektörü hangi bakanlığa bağlı belli 
değil. Hem bakanlıklar hem de vali-
likler ve belediyeler yeme içme 
sektörü ile ilgili konularda farklı 
farklı yetkilerle donatılmış durum-
dalar. Bu sektörümüzde bir 
karmaşaya sebep veriyor. Bundan 
dolayı sektörümüzü tek bir bakan-
lığa bağlamalıyız ve muhatabımızın 
kim olduğunu netleştirmeliyiz.

Bu hedefler çerçevesinde sektörümüzü TÜRES çatısı altında toplanmaya davet ediyor, yeni yılın sektörümüze ve ülkemize 
hayırlar getirmesini diliyorum.
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TÜRES 2021 yılı öncelikli hedefleri 



2
SOYSAL DERGİ OCAK-ŞUBAT 202129 30

Doç. Dr. Mustafa Aydın
UFRAD Franchising Derneği 
Genel Başkan

Doç. Dr. Mustafa Aydın
UFRAD Franchising Derneği 
Genel Başkan

markalarımız ciddi sıkıntılara girdi. Caddelerde de 
gördüğümüz bu sıkıntılar hala devam etmekte ve pan-
demi sebebiyle çok ciddi bir ivme yakalayarak hem 
ulusal hem de uluslararası pazarlarda yükselişte olan 
markalarımız geri dönülemez yaralar aldı.

Ancak, umudumuzu kaybetmiyoruz ve UFRAD olarak 
Franchise markalarımızı ve yüzlerce lokasyonda 
faaliyet gösteren, on binlerce kişiye istihdam sağlayan 
sektörümüzü güçlü ve ayakta tutmak için çaba 
gösteriyoruz

Franchising sistemi ile büyüyen markalarımız artık 
sadece hizmet ihracatında önemli bir oyuncu değil ülke 
ekonomisinin kalkınması ve ülkemizin yurt dışında 
tanınması içinde önemli bir araç haline gelmiştir. 
UFRAD olarak sektörün sorunlarını ilgili bakanlıklarla 
paylaşarak ve çözüm önerilerimiz ile bu zor dönemde 
üyelerimize destek sağlıyoruz. 

Markalarımız çok zor bir yıl geçirdi. Kapanmak zorunda 
kalan markalarımız yüksek kiralar ve vergiler altında 
kaldılar ve maalesef özellikle AVM’lerde yer alan 

2021 yılında; geçen yıl olduğu gibi kamu ve sektör paydaşlarımız ile sorunlarımız dile getirmeye ve çözüm önerileri 
sunmaya devam edeceğiz. Önceliğimiz bu zor dönemi en az hasarla atlatabilmek için yapılması gerekenleri ilgili 
mercilere duyurmak ve hayata geçirilmesini takip etmek. 

Ayrıca, yeni dijital ve farklı bu dönemde faydalı uygulama ve iş yapma modellerini üyelerimizle 
buluşturarak markalarımızın yeni normale ayak uydurmalarına destek olmaya devam edeceğiz. 
Artık biliyoruz ki dijitalleşme bir mecburiyet ve bizler de bu değişime ayak uydurmalıyız. Daha fazla 
markamızı UFRAD çatısı altında toplayarak birbirimizden güç almak, daha etkin projeler geliştirmek 
diğer bir hedefimiz.

Pandemi aslında hepimizin hayatında bir dönüm noktası oldu. Hayatımızın tüm alanları pandemiden önce ve sonra 
olarak ikiye ayrıldı. Elbette Franchise sisteminde de değişim kaçınılmaz.  Öncesinde sadece en iyi kalite ve hizmetle 
yatırımcıları yakalayabilen firmalar artık dijitalleşmeyi de başarı hedeflerine eklemek zorunda. Tekrar belirtmek 
isterim ki dijital platformların kullanımı artık bir zorunluluktur. Bu platformları en verimli kullanabilen markalar öne 
çıkacaktır. Markalar, dijital pazarlamanın tüm kanallarını kullanmalılar. Bu yönde ciddi yatırım yapan markalar 
özellikle daha genç ve dinamik girişimcilere de kolaylıkla erişebilecekler. Biz de bu yolda üyelerimize her türlü 
desteği veriyoruz.

1
3

UFRAD 2021 yılı öncelikli hedefleri 
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“ZÜCDER B2B” platformumuz sayesinde online bir şekilde yerli üreticilerimizin yurt dışı 
pazarında yer almasını, sektörümüzün dış ticarette daha fazla aktiflik kazanmasını 
sağlıyoruz. Bu dijital platformumuz ile 7/24, mekân fark etmeksizin üreticilerimizin 
yurt dışındaki alıcılarla ikili görüşme yapmalarına imkan tanıyoruz. Sektörümüzü 
günümüz dünyasına adapte ediyor ve üyelerimize bu adaptasyon sürecinde destek 
olmanın büyük bir hazzını yaşıyoruz.

Sektörümüze 2004’ten beri öncülük yapıyor olmaktan dolayı büyük bir mutluluk içerisindeyiz. Üye-
lerimize, sektörümüze daima tüm koşullarda, en iyi şekilde destek olmaktayız ve olacağız. Hedefimiz, 
sektörümüzü ihracatta, dış ticaret fazlasında lider sektör olarak görmeye devam edebilmek. Sek-
törümüzün iç ve dış ticaret hacmini birlikte çok daha fazla büyüteceğiz. Bunun da “dijitalleşme” ile 
daha kolay olacağına inanıyoruz. Birlikte başarıyoruz ve başaracağız.

“ZÜCDER Kariyer” platformumuzla üyelerimizin kalifiye çalışan ihtiyacına cevap veri-
yoruz. Bu dijital platformumuzla sektörümüzün çalışan ihtiyacını karşılarken, yeni 
mezun gençlerimize istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca bu projemiz sadece 
yeni mezun gençlerimizi değil, staj yapmak isteyen üniversite ve KOBİ – meslek 
lisesi öğrencilerini de kapsamaktadır. Büyük bir gururla söylüyoruz ki bu projemizle 
birçok kuruluşa/kuruma örnek olacağız.

Zorlu pandemi sürecinde sektörümüzün e-ticaret üzerindeki satışlarının çok fazla 
arttığını gözlemledik. Bundan dolayı da “ZÜCDER E-ticaret” platformumuzu hayata 
geçirmeye karar verdik. 2021 yılında üyelerimize ve sektörümüze özel e-ticaret 
platformumuz sayesinde üyelerimiz ürünlerini günün herhangi bir saatinde suna-
bilecekler ve satış yapabilecekler.  Bu projemizle sektörümüzün iç ve dış ticaret hac-
minin daha fazla artacağını öngörüyoruz. Aynı zamanda üyelerimizi müşterileriyle bu 
platformumuz sayesinde de buluşturuyoruz.

ZÜCDER
2021 yılı 
öncelikli 
hedefleri 
“ZÜCDER’le Geleceğe 
Hazırlanın!” sloganıyla bu 
yıl 3 ana hedef üzerine 
yoğunlaşıyoruz.
• Dijitalleşme
• İhracat
• İstihdam 

2021 yılına yepyeni 
projelerimizle bu 3 ana 
hedef üzerinden 
ilerliyoruz. ZÜCDER 
olarak 2021’e, yeni 
normale, değişen ve 
gelişen dünyamıza ayak 
uyduruyor olmanın 
gururunu yaşamaktayız. 
Üyelerimizin ihtiyaçlarını 
ve isteklerini 
karşılayabileceğimiz aynı 
zamanda sektörümüzün 
iç ve dış ticaretine büyük 
oranda katkı 
sağlayacağımız dijital 
platformlarımızla 2021’e 
damga vuracağımıza 
inanmaktayız. 










