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PERAKENDE 
SEKTÖRÜNÜN YOL 

HARİTASI
Perakende sektörünün önde gelen 

liderleri ve akademisyenler Endüstri 4.0 
stratejisini belirledi.
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BAHÇEŞEHIR Üniversitesi ve Turkishtime or-
taklığında düzenlediğimiz Endüstri 4.0 toplantı 
serilerinin beşincisini perakende sektörü değer-
li temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirdik. 
Toplantının ilk bölümünde; “Perakende sektörü 
Endüstri 4.0’dan ne anlıyor, sektörde mevcut al-
gı nedir?” ve “AR-GE, üretim, lojistik, pazarlama, 
satış ve müşteri hizmeti gibi aşamaların nerele-
rinde Endüstri 4.0 kullanılır?” soruları çerçeve-
sinde verimli değerlendirmeler yapıldı. 

Endüstri 4.0 algısında kullanılacak teknoloji-
nin ucuz ve ulaşılabilir olmasının gereğine de-
ğinilerek, doğrudan satış ve maliyete etki eden 
teknolojilerin ortak amaç olduğu konusunda fi-
kir birliğine varıldı. Özellikle internetin mobil-
de de kullanımı hususunda Amazon, Alibaba gibi 
e-ticaret sitelerinin bugüne kadar verilen sipariş 
verileri ile müşteri talepleri hakkında tahmin-
ler yaparak, ürünleri müşterileri ile buluşturduğu 
ve bunda da başarı oranının %90’lar seviyesin-
de seyrettiği; gençlerin artık klasik kalıplardan 
kurtulduğu ve onların düşünce yapısına ulaş-
manın daha da zorlaştığı; bu nedenle günümüz 
şartlarında yeni iletişim yollarının yaratılma-
sı öne çıkan değerlendirmeler oldu. Bunlara pa-
ralel olarak gençlerin Youtube gibi sosyal medya 
araçlarını kullanım oranı ve 2025 sonrası tah-
minlerde değişime ayak uyduramayan ürünlerin 
%70’inin satışlarının düşeceği, hatta ürünlerin 
piyasadan silineceği birinci bölümde vurgulanan 
diğer önemli değerlendirmeler arasındaydı.

Toplantının ikinci bölümünde ise daha çok çö-
züm önerilerine odaklanıldı. Satın alma süre-
cinde çoğu insanın genellikle dokunarak, dene-
yimleyerek alışveriş yaptığı ve bu noktada insan 
faktörünün önemi ile ilgili bir soru sorarak değer-
li konuklarımızın görüşlerinden faydalanmaya 

çalıştık. Endüstri 4.0 algısında yapay zeka, büyük 
veri, bilgi teknolojileri tabanlı çözümler, blockc-
hain, çok boyutlu yazıcılar, algoritma çalışmaları 
gibi kavramlara değinildi. Günümüzde müşteri-
lerin de dijitalleştiği, adeta bir veri kaynağı ol-
duğu ve veri kaynaklarının yine müşteri odak-
lı, onun ihtiyaçlarına cevap verecek bir şekilde 
dönüşümü hadisesi öne çıktı. Dönüşüm sürecin-
de literatüre yeni eklenen kavramların Türkçe’ye 
adaptasyon sorununun varlığı toplantıda keyifli 
bir tartışma havası yarattı. Türkiye’de şirketlerin 
büyük bir kısmının birinci kuşak yöneticiler ta-
rafından yönetildiği gerçeği hatırlatılarak; pat-
ronların risk almayı sevmediği, bu noktada yeni 
kavramları anlatmanın zor olduğu, yabancı ke-
limelerin sadeleştirilerek Türkçe karşılıkları ile 
ülkemize uyarlanmaları ve yeni teknolojilere ya-
pılacak yatırımların şirkete orta ve uzun vade-
de sağlayacağı faydanın somut bir şekilde anla-
tılıyor olmasının öneminden bahsedildi. Burada 
üniversite ve sektörün birlikte bu soruna bir çare 
bulması gerektiğine de değinildi. 

Toplantıda genel hatları ile perakende sektörü-
nün sorunları, gençlerin iş hayatına entegre sü-
reçleri, akademi-sektör işbirliği, Endüstri 4.0’da 
yeni kavramlar ve insan faktörü, bu kavramların 
anlaşılması ve anlatılmasında yaşanan sıkıntılar 
gibi birçok farklı konuyu konuştuk. 

Tartışmalar sırasında değerli sektör liderleri-
mizden biri Twitter kurucusu Jack Dorsey’in tek-
noloji ile ilgili bir sözünü hatırlattı. Bu söz üzerin-
den yazımı sonlandırmak istiyorum: 

“Teknoloji gerçekten sadece bir araçtır; insana 
odaklanmayan, müşteriye güven vermeyen ve 
yenilikler, değişimler vaat etmeyen teknolojinin 
sektörde bir önemi yoktur…” 

Keyifli okumalar. 

Doç. Dr. Burak Küntay
BAU Hükümet ve Liderlik Okulu Başkanı - 
Turkistime Toplantı Moderatörü  

“TEKNOLOJİ SADECE BİR ARAÇTIR”
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BAHÇEŞEH İR Ü N İVERSİTESİ - TU RKISHTIM E 
Endüstri  4 .0 Or tak A kı l  Toplantıs ı   

PERAKENDE SEKTÖRÜ 
ALGORİTMASINI ARIYOR
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Bahçeşehir Üniversitesi ve Turkishtime’ın birlikte düzenlediği Ortak 
Akıl Toplantıları’nın beşincisinde bu kez perakende sektörü temsilcileri 

buluştu. E-ticarette belli bir yol alan sektör artık elinde oluşan büyük 
veriyi değerlendirecek algoritmalara ihtiyaç duyuyor. Bunun için de sektör 

temsilcileri üniversitelerle işbirliği yapma konusunda hem fikir. 
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BASF - TURKISHTIME ORTAK AKIL BULUŞMALARI

konuşacağız?’ dedi. İsmail bunu söylüyor, ancak 
Nişantaşı’ndaki 2 bin metrekarelik garajı 1 yıl önce 
kapatıp, mağaza haline getirdi. 150’ye yakın Türk 
tasarımcı ile bir iş modeli oluşturdu. Çok da başarılı 
gidiyor. Yanında Serdar Sunay’ın, Süleyman Orak-
çıoğlu’nun mağazası var. İşte biz işlerimize bu ka-
dar yoğunlaşmışken ve gerçekten gece gündüz reel 
sektörle ilgili konuları konuşurken, ben de İsmail’e, 
‘Bize nesnelerin internetini anlatacaksın’ dedim. 
Perakende sektörünün dijitalleşme ile ne kadar bü-
yük bir evrim geçireceğini az çok tahmin ediyoruz. 
Kendi kendime düşünmeye başladım. Robotlar ta-
sarım da yapacaklar mı mesela? Sonra bir maka-
le okudum. Bir robot Leonardo da Vinci gibi çizim 
yapamayacak. İnsani duyguları taşımayacak. En 
azından tasarımcılar adına yaratıcılık nosyonunu 
üstlenemeyeceklerini şu an için biliyoruz. Yine de 
fena tasarımlar yapmayacaklar gibi de geliyor. Cid-
di anlamda düşünen yaratıklar da olabilirler. Step-
han Hawking’in dediği gibi ‘Bu, dünyanın sonunu 
da getirebilir.’ Perakende sektörüne döndüğümüz 
zaman, bu fikir platformunda bize düşünmeyi sağ-
layacaksınız gibi geliyor. 

DOÇ. DR. BURAK KÜNTAY: Bu toplantılarda ben 
önemli bir şey öğrendim. Dijitalin içinden gelen ve 
dijitalden anlayan birçok meslek dalı var. Buna is-

DOÇ. DR. BURAK KÜNTAY: Bundan bir müddet 
önce Almanya merkezli olmak üzere dünyada En-
düstri 4.0 konsepti gündeme geldi. Ancak her sek-
törün Endüstri 4.0 algısı aynı olamaz. Türkiye şart-
larında da dünya şartlarında da bu mümkün değil. 
Üstelik sektörlerin sadece Endüstri 4.0’a geçmesi 
yetmiyor. Sadece satıcı ve üreticinin değil, toplu-
mun da buna müsait olması gerekiyor ki bu nok-
tada arz ile talep eden arasında bir köprü kurula-
bilsin. Dolayısıyla, şu ana kadar farklı sektörlerle 
birlikte bu toplantıları gerçekleştirdik. Önce bili-
şim sektörü ile başladık. Ardından lojistik, otomo-
tiv ve turizm sektörü ile buluştuk. Beşinci toplan-
tımız ise perakende sektörü. Türkiye’nin en güzide 
yöneticileri ile bugün birlikteyiz. Bu güzel organi-
zasyon için Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Bir-
leşmiş Markalar Derneği ve Bahçeşehir Üniver-
sitesi’ne çok teşekkür ediyorum. Toplantımız iki 
bölüm halinde ilerleyecek. Öncelikle sektör En-
düstri 4.0’dan ne anlıyor, mevcut algısı ne durum-
da, bunu tartışalım. İkinci bölümde ise bundan 
sonra ne yapmamız gerektiğini konuşacağız.

SINAN ÖNCEL: Bugün burada bizi ağırladığınız 
için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yola çıkma-
dan önce sevgili arkadaşım İsmail (Kutlu) ile te-
lefonlaştık. İsmail, ‘Biz buraya gidiyoruz, ama ne 

T
ürkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu’nun ra-
poruna göre perakende sektörünün toplam cirosu 2018’de 880 
milyar TL’ye ulaşacak. Bu cironun yaklaşık yüzde 30-33’lük bölü-
münü organize perakende sektörü sırtlanmış durumda. Dünya, En-
düstri 4.0’ı konuşurken bu dev sektörün temsilcileri de Bahçeşe-

hir Üniversitesi ve Turkishtime’in Ortak Akıl Toplantı’sında buluştu. E-ticarette 
uzun bir süredir yol alan ve ellerinde ciddi bir data bulunan perakendeciler, şim-
di bu büyük veriyi doğru kullanarak fark yaratma peşinde. “Big data” denilen 
büyük veriyi doğru analiz etmek demek verimi ve satışı arttırmak, maliyetleri 
düşürmek ve rekabet üstünlüğü sağlamak demek. Böyle olunca da büyük ve-
riyi işleyecek algoritmanın ne olacağına dair seçim büyük önem kazanıyor. Di-
jital zemine oturan yeni dünyanın sektöre büyük fırsatlar sunduğunun farkında 
olan perakende sektörü bu dönüşümü kaçırmamak için üniversitelerle işbirli-
ğine hazır. Üniversitelerle perakende sektörü arasında gerçekleşecek bu iş-
birliği, yeni dünyayı anlamak ve dünyaya entegre kalabilmek için önem taşıyor.
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sizi geçer. Ne yazık ki uzun dönemler üniversite ile 
sektörler arasında sanki görünmez bir duvar örül-
müş gibiydi. Ancak son yıllardaki çalışmalarla sek-
törler problemlerinin üniversiteler tarafından çö-
züleceğine inanmaya başladı. Sadece bizim için 
söylemiyorum, bugün Türkiye’de 186 tane üniver-
site var. Üniversite ile işbirliği inanın sizlere umdu-
ğunuzun da ötesinde kolaylıklar sağlayacaktır. 

Böyle seçkin bir grubu bulmuşken Bahçeşe-
hir Üniversitesi’nin yapısından da söz etmek isti-
yorum. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları sade-
ce eğitimle uğraşan bir yapıya sahip. 1968 yılında 
dershanecilik ile çıktığı bu yolda bugün Türki-
ye’nin hemen hemen her noktasında 200’den faz-
la okul, 5 üniversite, dünyanın değişik yerlerinde 4 
uydu kampüsü, 4 tane dil okuluyla başarılı bir bü-
yüklüğe ulaştı. 4 kıtada, 15 ülkede, 128 farklı nok-
tada faaliyet göstermekteyiz. Biz üniversite olarak 
kuruluşumuzdan bu yana uluslararası karakterde 
ve yapıda olabilmeyi ön plana koyduk. Mezunla-
rımızın vizyon sahibi olması, dünyayı tanıması ve 
günceli takip edebilmesini hedefliyoruz. Aynı za-
manda mezunlarımızın iş arayan değil, iş yaratan 
olmaları için çalışıyoruz. 20 yıl önce üniversite-
yi kurduğumuzda uluslararası olmanın öneminin 
farkında olarak yola çıktık. 186 üniversite arasında 
da uluslararası alanda öncü konuma geldik. Ancak 

tinaden bazen diyorum ki ‘Benim yerime bir bilgi-
sayar mühendisi koyun, bir IT’ci koyun. Siyaset bi-
limcisinin teknik olarak ne işi var?’ Ama sonunda 
meseleyi anladım. Eğer Endüstri 4.0’ı farklı sek-
törlerin liderleri bana anlatabilirse, demek ki bu iş 
herkesin anlayacağı bir noktaya gelmiş demektir. 
Aslında bu noktada konu, dijitalin dışına çıkıp üni-
versite-sektör işbirliğine ve bu işbirliğinin alt yapı 
temelinin atıldığı bir noktaya doğru ilerliyor. Bahçe-
şehir Üniversitesi rektörü Sayın Prof. Dr. Şenay Yal-
çın’a öncelikle bu noktada söz vermek istiyorum.

PROF. DR. ŞENAY YALÇIN: Öncelikle böyle seç-
kin bir grubu üniversitemizde ağırlamaktan büyük 
bir mutluluk duyduğumu söylemek isterim. Sek-
törlerin gelişimi hep kendi dinamikleri içinde ger-
çekleşiyor. Siz isteseniz de istemeseniz de canlı bir 
organizma gibi bu değişimi yaşıyorsunuz. Öyle bir 
dünya ki yepyeni terimler karşımıza çıkıyor. ‘Diji-
tal doğan’ diye bir şey duydunuz mu? 1995’ten son-
ra doğan nesle verilen bir isim bu. İnternet olmayan 
ortamı bilmeyen bir nesilden söz ediyoruz. Onlar 
için farklı yaratılması gereken iş düzenleri var. Ar-
tık big data, akıllı otomasyon, bitcoin, blockchain 
gibi çok değişik kavramlardan söz ediyoruz. Bunla-
rı yakalamak zorundayız. Eğer değişimi yakalaya-
mazsanız geride kalırsınız, daha hızlı koşan gelip 

BMD Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Sinan Öncel, 
“Robotların en 

azından tasarımcılar 
adına yaratıcılık 

nosyonunu 
yapamayacaklarını 
şu an için biliyoruz. 

Ama yine de 
fena tasarımlar 
olmayacak gibi 
de geliyor” diye 

konuştu.
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İmkânlarımızdan yararlanmanızı kuvvetle tavsi-
ye ediyorum. 

DOÇ. DR. BURAK KÜNTAY: Biraz önce başladı-
ğımız konseptten devam edelim. Önce perakende 
sektörünün Endüstri 4.0 algısı nedir? Sektör bun-
dan ne anlıyor? Sektörü de ortak bir kalıba koy-
mak tabii ki zor. Önce bir ürünün AR-GE ve dizayn 
aşaması var. İkinci olarak üretimi, üçüncü olarak 
lojistiği söz konusu. Ardından dördüncü sırada pa-
zarlaması geliyor. Beşinci bölüm ise ürünün satışı. 
Altıncı sırada müşteri hizmetleri bulunmakta. Siz 
bunların arasına reel bir sürü şey daha ekleyebilir-
siniz. Endüstri 4.0 bu aşamaların neresinde ve na-
sıl kullanılır? 

KERIM TATLICI: Biz Migros olarak 3 yıldır üni-
versitelerle işbirliği yapıyoruz. IT ekibinden 26 ki-
şiyi master yapmaya gönderdik. 14’ü buraya geldi, 
10’unun tezi Bahçeşehir Üniversitesi’nden. Üniver-
site işbirliğinden çok memnun olduğumuzu söyle-
mek isterim. Mobil dünya, bulut, sosyal medya, bü-
yük veri, yapay zeka gelince maliyetlerin düşmesi, 
satışların artması gerekiyor. Türkiye’deki üniversi-
telerin, IT’cilerin öncelikle yapması gereken, tek-
nolojileri ucuz ve kolay erişilebilir hale getirmek 
aslında. Bu endüstri 2.0’da da 3.0’da da böyleydi, 

bu seviyeyi de yeterli görmüyoruz, daha yapacak 
çok işimiz var. Bu yapıdan dolayı yarattığımız or-
tamlarda her yıl sayıları 800 ila 1000 arasında de-
ğişen öğrencimizi yurtdışına göndermekteyiz. Bu 
öğrenciler farklı alan ve kategorilerde yurtdışında 
eğitim alıyorlar. Örneğin, bir mimarlık öğrencisi-
nin Roma’yı görmeden tasarım yapması tam anla-
mıyla doğru olmaz. Biz mimarlık öğrencilerimizi 
bir ya da iki dönem Roma’da oluşturduğumuz uy-
du eğitim merkezinde eğitime gönderiyoruz. Yi-
ne bir yazılımcının, bilgisayar mühendisinin Sili-
kon Vadisi’ni görmesi gerekmekte. Öğrencilerimiz 
sağlıkta  Köln’e, yatırım ve finans konularında ise 
Hong Kong’daki eğitim merkezine kısa veya uzun 
dönem gidebiliyor. Washington D.C, Berlin, Batum 
ve Kıbrıs’ta üniversitelerimiz var. Bu kampüsle-
rin tümü bizim öğrencilerimize açık. İnanılmaz 
bir ekosistem yarattık. Şartları sağlayan öğrencile-
rimiz istediği yere gidip gelebiliyor. Bugün 114 ül-
keden 3 bin 685 öğrencimiz var. İleride mezun-
larımız çalışma hayatında telefonu kaldırdığında 
başka bir ülkedeki sıra arkadaşı ile karşılaşabile-
cek. Sizler Türkiye’nin geleceğine yatırım yapan 
kutsal insanlarsınız. Kim ki iş yaratıyorsa o insan 
bize göre kutsaldır. Sizleri kutluyorum. Bu diji-
tal değişim ancak üniversitelerle yapılacak bir iş-
tir. Kendi kendinize bir yerden sonra tıkanırsınız. 

Beymen Grup 
Başkan Yardımcısı 
Serdar Sunay, 
“En kritik konu 
şu; perakende 
sektöründe işin 
başında olan bu 
konunun ne kadar 
farkında, ne kadar 
haberdar? Sektör 
ve dernekler 
olarak üniversite 
ile yapacağımız 
işbirliğinde her 
şeyden önce bu 
bilinci ortaya 
koymamız  
gerek” dedi.

BAHÇEŞEH İR Ü N İVERSİTESİ - TU RKISHTIM E 
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Prof. Dr. Şenay Yalçın
Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü

 KIMDIR? 

Ege Üniversitesi Fen 
Fakültesi’nden mezun olan 
Şenay Yalçın, 1974’de aynı 
üniversite ve fakültede 
yüksek lisans eğitimine 
başladı. Sonrasında Ege 
Üniversitesi Mühendislik 
Bilimleri Fakültesi’nde 
asistan olarak çalıştı. Aynı 
yıl doktora çalışmalarına 
başlayan Yalçın, 1979’da 
“Nükleer Silahlar” üzerine 
hazırladığı tezini tamamladı. 
Ardından İstanbul’da Hava 
Harp Okulu’nda öğretim üyesi 
olarak göreve başladı. Burada 
Fen Bilimleri Bölüm Başkanı 
iken kendi isteği ile ayrılarak, 
Bahçeşehir Üniversitesi’nin 
kuruluş çalışmalarına katıldı. 
Ardından aynı üniversitede 
Fen Edebiyat Fakültesi 
Dekanlığı, Mühendislik 
Fakültesi Dekanlığı ve İdari 
İşlerden Sorumlu Rektör 
Yardımcısı olarak çalıştı. 
Yalçın, Temmuz 2011’den bu 
yana Bahçeşehir Üniversitesi 
Rektörü olarak görev 
yapmaktadır.

Sinan Öncel
BMD Yönetim Kurulu Başkanı

 KIMDIR? 

1965'te İstanbul’da doğan 
Öncel, 1983’te Işıklar Askeri 
Lisesi’ni, 1987’de Marmara 
Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi İşletme 
Bölümü’nü, 1988’de ise 
İstanbul Üniversitesi İşletme 
İktisadı Enstitüsü’nü bitirdi. 
Aynı yıl kendi şirketini kurdu. 
9 yıldır Birleşmiş Markalar 
Derneği (BMD) yönetiminde 
görev alan Sinan Öncel 
halen BMD Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak görev 
yapıyor. 1 çocuk babası 
Öncel, İngilizce, Fransızca ve 
İtalyanca biliyor.

“DETERJAN SATMAKLA
ÜNLÜ BİR TASARIMCININ
AYAKKABASINI SATMAK
AYNI DEĞİL”
• Sinan Öncel

4.0’da, 5.0’da da böyle olacak. Satışı artırmayan ma-
liyeti düşürmeyen bir teknolojiyi isteyen var mı bil-
miyorum? Türkiye’de üretilmiş teknolojik ürünler 
kullanarak, maliyeti düşürüp rekabette güçlü hale 
gelmeliyiz.

DOÇ. DR. BURAK KÜNTAY: Migros’tan yola çı-
kalım biraz. Bildiğim kadarı ile Migros’un online 
sipariş hattı var.

KERIM TATLICI: Uzun zamandır bu uygulama-
mız var. Biz olayı üçe ayırdık. Öncelikle çalışan-
ların dijitale dost olması lazım. İnsanlar bugün bir 
program istiyor ama ‘sadece mobilde olsun’ diyor. 
Bizim dolayısı ile Migros olarak stratejimiz önce is-
tenen uygulamayı mobilde gerçekleştirmek. Mobi-
le uyumlu hale gelmeli; çalışanları ve müşterileri 
mobile dost haline getirmeliyiz. İkinci olarak in-
ternet dünyası gelişiyor ve gelişmeye devam ede-
cek, başka çare yok. Bu nedenle internetle uygun 
olmayan hiçbir çözüm kullanmamalıyız. Üçün-
cü olarak, çalışanlarımız ve müşterilerimiz şu an-
ki çocuklarımız olacak. Eğer onlara kullandıkları 
sistemleri veremezsek rekabette yenik düşeceğiz. 
Bizim müşteriyi dinlememiz lazım. Mutlaka yöne-
timde masaya 30 yaşından küçük arkadaşları al-
malıyız. Bugün şirkette çalışanların yüzde 30’una 
internet, mobil trafiği yetmiyor. Evde de öyle. Ar-
tık mutlaka video ile hazırlık yapmamız gerekiyor. 
Video geleceğin içeriği olacak. Reklam, kampanya, 
promosyon mutlaka video ile olmalı. 

SERDAR SUNAY: Şu anda elimde Accenture Diji-
talleşme Endeksi Türkiye sonuçları var. Sektörel sı-
ralamada çok enteresan bir şekilde finanstan sonra 
perakende ikinci sırada yer alıyor. Biz dijitalleşme-
de birçok sektörün önündeyiz. Listeye göre finan-
sal hizmetler sektörü yüzde 76 ile birinci, ben çok 
aşağılarda çıkacak diye beklerken ilginç bir şekilde 
perakende sektörü yüzde 72 ile ikinci. Şirket olarak 
bakıldığında birinci sırada Garanti Bankası, ikinci 
sırada ise Migros geliyor. Listede dijitalleşme öncü-
leri arasında 4 tane de perakendeci şirket var; bun-
lardan biri de grubumuzun şirketlerinden Beymen. 
Bunlar beni olumlu yönde çok şaşırtıyor. Migros’un 
yaptıkları sektörün ilerisinde ve bu onları dijital-
leşme konusunda sektör lideri konumuna oturtu-
yor. Kerim Tatlıcı’nın da değindiği gibi en kritik şey 
maliyetin düşürülmesi ve satışın artırılması. As-
lında tek maksat bu. Onun dışında ne söylerseniz 
söyleyin, net bir şekilde konu eninde sonunda satı-
şı artırmaya ve üretim maliyetini düşürmeye bağ-
lanacak. En kritik konu şu; perakende sektöründe 
işin başında olan insanlar bu konun ne kadar far-
kında, bu konudan ne kadar haberdar acaba? Bi-
zim sektör olarak, dernekler olarak üniversiteler ile 

W i t h
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yapacağımız işbirliğinde her şeyden önce bu bilinci 
ortaya koymamız gerekiyor. Bence perakende sek-
törünün büyük kesimi bu konuda yeterli bilinç se-
viyesine ulaşmış değil. Ancak bu seviyeye çok hızlı 
ulaşabiliriz diye de düşünüyorum. Bu Ankara’dan 
ya da başka yerden isteyeceğimiz değil, kendi ken-
dimize yapacağımız bir şey. Bakın yıllar sonra de-
miyorum, 3 gün sonra benim evimdeki buzdolabı 
kendi kendine Migros’u arayacak. Domates stoğu-
mun 250 grama indiğini görüp, sipariş verecek. Me-
sela, domatesin 4 gün içinde çürüyeceğini de hesap 
ederek 3 kilo domates alacak. Dediğim gibi, çok de-
ğil 3 gün sonra yani o kadar çabuk olacak bunlar. Bu 
nedenle üniversiteler ile işbirliğini hızlandırmanın 
önemini vurgulamak istiyorum. Süratle sonuçlara 
odaklanarak bu çalışmaları devreye sokalım. Bu-
gün Alibaba, Amazon, Otto yüzde 90 tahmin tutar-
lılığı (accuracy) ile yönetiyorlar siparişlerini. Müş-
terilerin o güne kadar vermiş olduğu siparişlere 
bakıp, ne alabileceğini öngörüyor, onun imalatını/
satın almasını yaptırıp deposuna koyuyor. Bu konu 
yapılabilir mi acaba değil! Üç tane şirket Amazon, 
Otto ve Alibaba bunu yapıyor ve yüzde 90 ile tuttu-
ruyor. Bunun getireceği stok yönetimi optimizas-
yonunun faaliyet neticelerine katkısını düşünün.

DOÇ. DR. BURAK KÜNTAY: Her toplantımızda 
teknolojinin üzerine giderken bir yerde “acaba”la-
rımız oluyor. Mesela az önce bahsettiğiniz hadiseyi 
en iyi yapanın Google olduğu kanaatindeyim. An-
cak sizin sektörünüz kapsamında Endüstri 4.0 sü-
recinin dokunma, hissetme ve birebir tecrübe et-
me tarafı nasıl gerçekleşecek? 

SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU: Sektörün son 30 
yıllık gelişimde aktif olarak görev almış bir kişi-
yim. Bu nedenle hangi noktadan buraya geldiğimi-
zi de çok iyi biliyorum. Aslında sektörümüz; çok 
hızlı, değişime ayak uyduran bir yapıya sahip. Bu-
gün baktığımızda da dünya markaları ile rekabet 
edebilecek bir duruma geldi. Kerim (Tatlıcı) karde-
şime katılıyorum. Özellikle bizim firmalarımız ya 
da gruplarımızda, IT ile diğer departmanlar ken-
dilerini ayrıştırıyor. Zaman zaman sıcak iletişim 
kurma konusunda sorunlar yaşanıyor. IT’nin ken-
dilerini yeniliklere karşı zorlayacağını düşünü-
yorlar. Burada dijital ve yazılım altyapısıyla ilgi-
li bizzat yaşadığımız örnekleri vermek istiyorum. 
Biz grup olarak dünyanın en büyük 5 danışman-
lık şirketinden biri ile 2012’de bir çalışma içine gir-
dik. Özellikle tedarik zincirinde iyileştirme ile ilgi-
li planlama konusunda danışmanlık aldık. Deyim 
yerindeyse laboratuar gibi bir departman kurduk. 
Ama 6 ay sonra sistem kilitlendi. Çünkü bir ürü-
nün üzerinde 2 milyon karakter var! Burada her 
sektör için söylüyorum, yaşamak ve öncelikleri de 

BAHÇEŞEH İR Ü N İVERSİTESİ - TU RKISHTIM E 
Endüstri  4 .0 Or tak A kı l  Toplantıs ı   

“ELİMİZDE BİR PUSULA
OLMALI, DENEME YANILMA
YOLU İLE KAYBEDECEK
ZAMANIMIZ YOK”
• Süleyman Orakçıoğlu

Ahmet Ş. Yanıkoğlu
Watsons Türkiye Genel Müdürü

 KIMDIR? 

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği bölümünden 
1988 yılında mezun 
oldu. Ardından Ecole 
Polytechnique de Montréal’de 
Proje Yönetimi ihtisası 
yaptı. İş hayatına Generali 
Sigorta A.Ş.’de Mühendislik 
Sigortaları Koordinatörü 
olarak başladı. Ardından 
aynı şirkette Genel Müdür 
Yardımcısı olarak görev aldı. 
1993 yılında ortaklarıyla 
beraber Türkiye’nin ilk 
güzellik ve kişisel bakım 
perakende zinciri olan 
Cosmo Shop’u kurdu. 2005 
yılında Cosmo Shop’un 
güzellik ve kişisel bakım 
perakendeciliğinde dünyanın 
lider şirketleri arasında yer 
alan A.S. Watson Grubu’na 
devrinden sonra Watsons 
Türkiye’de Genel Müdürlük 
görevini üstlendi.

Doç. Dr. Burak Küntay
BAU Hükümet ve Liderlik Okulu 
Başkanı / Turkishtime Toplantı 
Moderatörü

 KIMDIR? 

Burak Küntay, lisans eğitimini 
Siyaset Bilimi üzerine Florida 
Atlantic Üniversitesi’nde, 
yüksek lisansını da yine aynı 
üniversitede Uluslararası 
İlişkiler alanında yapmıştır. 
Ardından Siyaset Bilimi 
ve Uluslararası İlişkiler 
alanında doktorasını 
tamamlamıştır. Florida 
Atlantic Üniversitesi’nde 
Mütevelli Heyeti Üyeliği ve 
aynı üniversitede Vakıf Kurulu 
Üyeliği’nde bulunmuştur. 
Küntay, Bahçeşehir 
Üniversitesi’nde Hükümet 
ve Liderlik Okulu Başkanlığı 
ve Amerikan Araştırmaları 
Merkezi Kurucu Başkanlığı 
görevinin yanı sıra Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 
ve Rektör danışmanlığı 
görevlerini de yürütmektedir. 
Küntay, aynı zamanda 
Bahçeşehir Üniversitesi 
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler 
Fakültesi Öğretim Üyesi olarak 
da görev yapmaktadır.
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Dijital dünyada sosyo kültürel eğilimlerin, dav-
ranış bilimlerinin de bizim önümüzdeki dönemde 
çok önemli olacağını düşünüyorum. Bir Japon tü-
ketici ile İngiliz tüketicinin davranışları aynı değil. 
Bütünsel anlamda onları aynı potaya koymak hata 
yaptırır. Nasıl 360 derece iletişim diyorsak, 360 de-
rece dijital dönüşümün kendi parametreleri olmalı. 
Bu parametreleri yakalama konusunda da ne olursa 
olsun, her markanın kendine ait bir kimliği ruhu var. 
O ruhu yansıtmak için mutlaka dijital hayatın için-
de olmalıyız. O kimliği ve ruhu yaşatma konusunda 
müşterinin beklentileri neler, bunu keşfetmeliyiz. 
Ben çoğu zaman ürünlerin de bir aurası olduğuna 
inanıyorum. Müşterinin ürüne dokunduğunda, gör-
düğünde bu auradan etkilendiğini düşünüyorum. 
Belki standart ürünlerde farklı yöntemler izlenebilir. 
Ama trendleri, değişimi yansıtan teknoloji ve tasa-
rım konusunda insan hayatını kolaylaştıran ürünler 
konusunda daha farklı yöntemler, stratejiler izleme-
liyiz. Viral videoların çok etkileyici olduğunu düşü-
nüyorum. Tabii ki bir tek doğru yok. Bu nedenle hem 
öncülük etmeli hem de temkinli duruşumuz olmalı. 

BURAK ÖVÜNÇ: Buraya gelmeden bir araştır-
maya yapmak istedim. Endüstri 4.0’a özellikle üre-
tim şirketleri için ‘verimlilik odaklı olma’ diye ba-
kıyordum. Oysa teknolojinin bize kazandırdıkları 

buna göre planlamak lazım. Bir hastayı iyileştir-
mek için 3 ilaç veriyorsunuz. Ama o ilaçların tü-
münü birden içirirseniz hastayı öldürebilirsiniz de. 
Neyi, ne kadar yapmalıyız? 

Dünyaya baktığımızda; biz dünya ile entegre bir 
markayız. Son 20 günde ben Stuttgart’da 2 mağa-
za, Beyrut’ta 18’inci satış noktası, Madrit’te 3’üncü 
mağazayı açtım. Biz önce yazılım sistemlerimizde 
bir bütünlüğü yakalamaya çalışıyoruz. Yurtdışında 
hangi ülkede faaliyet gösteriyorsak o ülkenin kendi 
sistemi ve dili ile, sistemi hem onların hem de bizim 
anlayacağımız bir şekle getirip, bir bütünleşmeye 
gidiyoruz. İş hayatımdaki tecrübelerime dayana-
rak söylüyorum bir departmanın kendi adına başa-
rısı değil, toplam bütüne katkısı ve toplam bütün-
deki başarıyı yakalamamız gerek. ‘Ben kendi işimi 
yaptım, benim görevim buraya kadardı. Bundan 
sonrası beni ilgilendirmiyor’ yaklaşımı karşılaştı-
ğımız en büyük sorunlardan biri. Bütünlüğü yaka-
lamamız gerek. Bunun için katılımı ve paylaşımı 
nasıl artırırız ona bakmalıyız. Ben aynı zamanda 
akademisyenim de. Mimar Sinan Üniversitesi’nde 
ders veriyorum. 15 yıllık eğitimciyim. Ancak görü-
yorum ki gençlerin dünyası çok farklı. Bir anda on-
ların dünyasına girmek kolay değil. Mesela bir nu-
maralı gündemi soruyorum, haberdar değiller. Biz 
onların dünyasına girmeyi başarmalıyız. 

Her markanın 
kendine ait bir 
ruhu olduğuna 

vurgu yapan 
ORKA Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Süleyman 
Orakçıoğlu, 

"Nasıl 360 derece 
iletişim diyorsak, 
360 derece dijital 

dönüşümün kendi 
parametreleri 

olmalı" dedi. 
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baha kadar alet tabanı açıyor. Sonra Çin’e gönderi-
yoruz işlem tamam. Teknoloji ile işler acayip değiş-
ti. Bir diğer konu ise hangi mağazaya, hangi ürünü, 
hangi bedeni koymalıyım sorusu. Biz de herkes gibi 
bu işe Excel ile başladık. Sonra bir üniversite profe-
sörü ile proje ürettik. Şunu fark ettik ki büyük data-
yı işleyebilen bunu anlamlandırabilen bir algoritma 
olduğu zaman mağazada yanlış ürün koyma nede-
niyle ya da müşteri aradığını bulamadığı için yaşa-
dığımız satış kaybı yüzde 20’lerden yüzde 5’lere in-
di. Algoritmayı hayata geçirdik. Şimdi, “Stoğa göre 
mi dağıtım yapayım, müşteri memnuniyetini ya da 
satış kârını mı optimize edeyim” diye soruyor. En 
büyük gelişim fırsatlarımızdan biri bu.

DOÇ. DR. BURAK KÜNTAY: Sizin söylediğinizden 
anladığım, dizayn ile üretim adımlarının öncelik-
li olduğu. Son anlattığınız kısmı ben pazarlama-
nın bir parçası olarak görüyorum. Süleyman Bey’in 
(Orakçıoğlu) söylediklerinden de anladığım, her 
markanın kendine göre bir Endüstri 4.0 algısı var. 

BURAK ÖVÜNÇ: Bizim her mağazamızda müşte-
ri profili farklı, ürünler farklı, aynı muhitte AVM’ler 
farklı. Örneğin Mall of İstanbul‘un müşterisi başka, 
212’nin müşteri kitlesi başka. Her yere aynı ürünü 
koyduğunuz zaman aynı tepkiyi alamıyorsunuz. 

gözü ile bakarsak bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. 
Gelmeden önce ‘teknoloji bizim perakende sektö-
rüne verimlilikte neler katabilir?’ diye kabaca in-
celedim. Bir sıralama yaptım. Belki onların üze-
rine konuşmak faydalı olur. Birincisi; çok kanallı 
perakende dediğimiz olay. Hepimiz e-ticarete baş-
ladık. Müşterilere sosyal medyadan, e-ticaretten, 
mağazalardan, mobilden dokunuyoruz. Esasında 
konuştuğumuz müşteri tek müşteri. Şu anda biz-
de e-ticaretin aldığı pay yüzde 5’lerde, ama mağa-
za trafiğinin üçte biri kadar e-ticarette bir trafik var. 
Bu inanılmaz bir şey. Dolayısı ile biz müşterilerimi-
zin alışkanlıklarını, mağazaya geldiğinde nasıl kar-
şılanmayı, hangi fiyatı, nasıl hizmet almayı bilsek, 
ona göre planlama yapsak işlerimiz o kadar kolay-
laşır ki. Geçen hafta Almanya’daki şirketimizin top-
lantısındaydık. Bize bu konular uzak geliyor ama 
Almanya’da ayakkabı satışların yüzde 40’ı online 
olmuş durumda. Davranışı tahmin önemli bir ko-
nu. İkinci olarak; artık spor ayakkabının taban tek-
nolojisi Çin’de. Eskiden ne yapıyorduk? Bizim tasa-
rımcı çiziyordu, Çin’deki programa uymadığı için 
önce onu çevirip sonra Çin’e gönderiyordu. Çin’de o 
taban basılıyordu bizim arkadaşlar Çin’e gidiyor ta-
banı görüyordu. Büyük bir zaman kaybı. Arkadaşlar 
bir gün dedi ki, “3D printer alalım.” Bize sağladığı 
katkıya inanamazsınız. Direkt çiziyor, basıyor sa-

Perakende 
sektörü 
temsilcileri 
büyük veriyi 
anlamlandıran 
algoritmanın 
kendilerine 
rekabette 
büyük üstünlük 
sağlayacağının 
altını çizdi. 
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Ekrem Akyiğit
Akyiğit Mağazacılık Yönetim 
Kurulu Başkanı

 KIMDIR? 

1956 yılında Elazığ ilinin 
Canuşağı ilçesinde doğdu. 
İş hayatına henüz 5 yaşında 
iken gazete satarak başladı. 
Ağabeyinin yönlendirmesiyle 
mağaza vitrin ve görsel 
düzenleme alanına yöneldi. 
Yaklaşık 18 yıl bu alanda 
çalıştı.  Ardından İtalyanca 
koleksiyon anlamına gelen 
‘Collezione’ markasının 
temellerini attı. İlk mağazasını 
23 Ağustos 1987’de İstanbul 
‘da açtı. Londra Portsmouth 
Üniversitesi’nde pazarlama 
eğitimi aldı. Akyiğit Kültür 
ve Eğitim Vakfı’nı kurarak 
başkanlık görevini üstlendi.

Burak Övünç
FLO Mağazacılık CEO’su

 KIMDIR? 

1996’da Boğaziçi Üniversitesi 
Makine Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun olduktan 
sonra profesyonel iş hayatına 
aynı yıl Ford Otosan’da 
başladı. 2000 yılında Gillette/
P&G’ye geçerek; Türkiye, 
İngiltere, İrlanda, Orta Doğu 
ve Doğu Avrupa’yı kapsayan 
tedarik zinciri ve müşteri 
deneyimi projelerini yürüttü. 
2006’da Türkiye’ye Cadbury 
Kent Gıda’da ‘Müşteri 
Hizmetleri Koordinatörü’ 
olarak döndü. 2009 yılında 
Mavi Jeans’e katıldı ve şirketin 
perakende kanalındaki 
dönüşümünde öncü rol aldı. 
2014 yılından bu yana FLO 
Mağazacılık bünyesinde CEO 
olarak görev yapmakta.

“KONU ÖNÜNDE SONUNDA
SATIŞI ARTIRMAYA VE
MALİYETİ DÜŞÜRMEYE
BAĞLANACAK”
• Serdar Sunay

Portföyü mağazaya göre değiştirmek gerek. O port-
föyü değiştiren algoritma diyor ki, “Senin bu mağa-
zanda şu model daha çok satıyor. Bunu buraya bol 
koy.” Eskiden biz mağazaları üçe, beşe ayırırdık. 
Şimdi sonsuza ayırmış oluyoruz. Sistem tüm bu ve-
rilere göre portföy oluşturuyor. 

SERDAR SUNAY: Ben Süleyman başkanın (Orak-
çıoğlu) biraz önce söylediğini doğru mu yorumla-
dım bilmiyorum? Bana göre, iş prosesleri segment-
lerine bir bütün olarak bakmadığımızda ciddi 
sorunlar ile karşılaşılır. Satış sonrası servisin ya 
da satışın dijitalleşme ortamından ayırt edilmesi-
ni benim kafam almıyor. Yine Accenture’un araş-
tırmasında deniliyor ki, “Türk şirketlerinin dijital-
leşmesi, ürün ve hizmetler ile müşterilere yönelik 
dışsal yetkinliklerden ziyade içerideki süreçle-
re odaklandıklarını gösteriyor.” Bunun bir eksik-
lik olduğunu da söylüyor. Bu değerlendirme çalış-
masına katılan 104 firmanın, sadece üçte birinden 
daha azının büyümeyi desteklemek ve yeni müş-
terilere ulaşmak için dijitalleşmeyi kullandığı gö-
rülüyor. Örneğin, “dijitalleşmede tasarıma ağırlık 
versek, müşteri ve satış tarafını göz ardı etsek” an-
layışını ben düşünemiyorum bile. Bana, olaya bü-
tünsel olarak bakmak bir mecburiyet gibi geliyor. 

SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU: Dijitalleşmede bir 
bütünlüğün olması gerektiğine mutlaka inanıyo-
rum. Biz bugün birçok sistemi kullanıyoruz. Sa-
dece tedarik zincirinde satışta dijitalleşme ile iş 
bitmiyor. Mağaza içlerinde sıcak satışta hangi böl-
gelerin daha yoğunlaştığını, hangi raftaki ürünle-
rin daha çok sattığını biliyor, kullanıyoruz.

SERDAR SUNAY: Ama perakende sektörü için 
Endüstri 4.0 dediğimizde ben bunları anlamıyorum. 
Kerim Bey (Tatlıcı) belki daha net ifade eder. Yani, 
4.0 sadece teknolojiyi sektör KPI’larımızı hesapla-
mak ve raporlamakta kullanmayı anlamıyorum. 
Ben 4.0’dan, artificial intelligence’ın (yapay zeka) bi-
zim adımıza büyük datadan aldığı detayları kurgu-
lanan algoritma içinde işleyip, algoritmaları kendi 
kendine yürütmesini anlıyorum. Yoksa perakende 
sektörü, sizin söylediklerinizin hepsini şu an zaten 
yapıyor. Hatta ABD ve Avrupa’dan daha iyi yapıyo-
ruz. Biz orayı geçtik. Biz bir eşik atlamaktan bahse-
diyoruz. Artificial intelligence’ı bizim sektörde bu-
gün ancak 3-4 şirket kullanılıyor. Kerim Bey burada, 
örneğin onlar ciddi kullanıyor. O nedenle üniversite 
ve derneklerin işbirliğinin çok faydası olabilir. 

SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU: Tam ben de o nokta-
ya gelecektim. Endüstri 4.0, dijital dönüşümde biz-
leri bekleyen uygulamaları yapabilecek bir eğitim 
sistemi çok önemli.

W i t h
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DOÇ. DR. BURAK KÜNTAY: Turizm sektörü ai-
lem gereği içinde bulunduğum ve hala yakın oldu-
ğum bir sektör. Turizm sektöründen yöneticilerle 
Almanya’ya gittiğimizde ‘4.0 nedir?’ diye sordum. 
Bana çok basit bir açıklama yaptılar. Hangi sektör-
de iseniz sanayiye teknolojinin entegrasyonu diye 
özetlediler. Her şey tamam, ancak bu entegrasyo-
nu sağlamak için üretim zincirindeki başka nokta-
lardan feragat etmek zorunda mıyız? 

SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU: Mum ışığında ye-
mek mi, karnınızı doyurmak mı istiyorsunuz?

SERDAR SUNAY: O kadar yapmayın Allah aşkı-
na! İkisi birbiri ile ayrılmaz. Burak Hocam sen ör-
neğin Beymen’de mağazaya geldiğinde yaşadığın o 
hazza ilaveten, onun ötesinde sunulabilen bir şey-
den bahsediyorum ben. Online da, bildiğimiz ma-
ğaza da aynen devam ediyor. Mağazada sana “hoş 
geldin” diyen adam var ya; artificial intelligence ile 
onun eline öyle bir imkân vereceğim ki daha ön-
ce Damat’tan aldığın gömleğin bedenini görecek. 
“Burak Hocam hoş geldiniz, gömleğinizden mem-
nun musunuz?” diyecek; bu bilgilerle bambaşka 
önerilerle beklentinizin ötesinde faydalar sunacak. 

KERIM TATLICI: Bir süre önce turizmcilerin bir 
toplantısına katılmıştım ben de. Bir turizm şirketi 
yöneticisi dedi ki; “ Benim aslında rakibim Airbnb 
ve Booking.” Baktım bunların ne turizmcisi var ne 
de oteli. Airbnb’in organizasyon şemasını gördüm. 
Bir tane bile IT’ci yok. Çalışanlarının yüzde 70’i za-
ten IT bilmek zorunda. 

AHMET YANIKOĞLU: Biliyorsunuz 11/11 Bekâr-
lar Günü’nde Alibaba’nın bir günde satışları 25 mil-
yar doları buldu. Bunun içinde helikopterler, yat-
lar da var. Yani Süleyman Bey’in bahsettiği gibi, 
karın doyurma da olmuş, mum ışığında yemek 
de. Bu örneği vermemin nedeni Çin’de e-ticaretin 
payının yüzde 20’leri aşmış olması ve bu konuda 
dünyada en ileri pazarı haline gelmesi. Yeni pera-
kende düzeni hızla klasik perakende modellerini 
tehdit eder hale geldi. Kerim Bey’in dediğine katı-
lıyorum. Endüstri 4.0 her sektörde olduğu gibi pe-
rakende de tüm süreçlerin dijitalleşmesi anlamına 
geliyor. Burada temel hedef tabii ki satışlarda ar-
tış veya maliyetlerde düşüş sağlamak yoluyla ve-
rimlilik artışı olmalı. Ancak, ben perakende dün-
yasının bunun da ötesinde büyük bir paradigma 
değişimi içinde olduğunu düşünüyorum. Yenilik 
ekonomisi tarihini incelediğiniz zaman endüstri-
lerde hakim paradigmaların, temel döngülerinin 
sonuna yaklaştıkları zamanlarda, değer üretimin-
de büyük sıçramaların imkansız hale geldiğini ve 
firmaların artık sineğini yağını çıkaran uygulama-
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“SATIŞI ARTIRMAYAN
MALİYETİ DÜŞÜRMEYEN
BİR TEKNOLOJİYİ İSTEYEN
VAR MI BİLMİYORUM”
• Kerim Tatlıcı

Kerim Tatlıcı
Migros Bilgi Teknolojileri 
Direktörü

 KIMDIR? 

1969 yılında doğan Tatlıcı, 
lisans eğitimini İstanbul 
Teknik Üniversitesi 
Matematik Mühendisliği 
bölümünde tamamladı. Koç 
Üniversitesi’nde MBA yaptı. 
Profesyonel iş yaşamına 
1993 yılında Migros’ta 
Mağaza Otomasyon Müdür 
Yardımcısı olarak başladı.  
Migros’ta Merkez Otomasyon, 
Yazılım Geliştirme ve 
Uygulama, Bilgi Teknolojileri 
ve Bilgi Teknolojileri 
Grup Müdürlüğü yapan 
Tatlıcı, Ocak 2014’te Bilgi 
Teknolojileri Direktörlüğü 
görevini üstlendi.

İsmail Kutlu
Gizia Yönetim Kurulu Başkanı

 KIMDIR? 

1966 yılında Malatyalı 
manifaturacı bir ailenin 
çocuğu olarak dünyaya geldi. 
1987’de tekstil sektörüne 
adım atarak İstanbul’da kendi 
şirketini kurdu. 2015 yılında 
Gizia markası ile sektörde 
yer alırken, yurtdışı pazarlara 
da açıldı. 2011  itibari ile 
Türkiye’de mağazalaşma 
sürecini başlattı. 2015’te 
tamamen Türk tasarımcıları 
ile beraber Gizia markası 
ürünlerin satıldığı Gizia Gate 
konseptini hayata geçirdi.
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dünyanın temel özelliği, her şeyin daha oynak, da-
ha belirsiz, daha karmaşık ve daha çelişkili hale 
gelmesi. Öngörülebilirlik, istikrar, karmaşıklıkla-
rın bertaraf edilmesi prensiplerine göre kurgulan-
mış ve iyi performans gösterebilmek için bunlara 
ihtiyaç duyan işletmelerin bu yeni dünya ile baş 
etmeleri çok mümkün görünmüyor. Dolayısıyla 
işletme kurgularının yeni dünyaya adapte olma-
sı gerekiyor. İşletme kurgularının hızla dönüşe-
rek, müşterilerinin özelliklerinden ve davranışla-
rından tamamen haberdar, son derece karmaşık 
süreçleri yapılandırıp yönetebilen, analitik karar 
süreçlerini tamamen içselleştirmiş ve her şart al-
tında çok hızlı icraat yapma kabiliyetine sahip bir 
hale gelmesi gerekiyor.

Buradaki asıl tehdit, 50-60 yıllık organizasyon 
geleneklerine sahip firmaların bu değişime ayak 
uydurup uyduramayacakları. Geçenlerde bir pa-
nelde Türkiye’nin ünlü bir melek yatırımcısına 
sordum, “Şirketlerin dijital dönüşümleri için ne 
tavsiye edersiniz?” diye. “Siz dijital dönüşümünü-
zü yapadurun. Bundan bir zarar gelmez ama ben-
ce eski düzen şirketlerinin yapabileceği en iyi şey 
yeni nesil şirketleri satın almak” dedi. Yani günü-
müzün güçlü şirketlerinin sağlıklı bir şekilde dö-
nüşümünü imkânsız görüyor. Çünkü yeni nesil iş 
dünyasına ayak uydurabilmek için bambaşka bir 

lara konsantre olduklarını görüyoruz. İçinde yaşa-
dığımız dönemde perakendenin de eğilimi bu yön-
de. Diğer konuşmacıların verdikleri örneklerdeki 
yapay zeka marifetiyle yapılan talep tahminleri, 
büyük verinin analizine dayalı lokasyon araştır-
maları gibi türlü teknoloji uygulamalarıyla verim-
lilik artışı sağlandığını görüyoruz. Ancak bu du-
rum, aynı zamanda mevcut paradigmanın sonuna 
yaklaştığımıza, sineğin çok da yağının kalmadığı-
na işaret ediyor.

Bizim mensubu olduğumuz global perakende 
grubu her iki yılda bir global hızlı tüketim firmala-
rının en üst düzey yöneticileriyle biraraya geldiği-
miz konferanslar düzenleniyor. Bu konferansların 
son ikisinde, geçtiğimiz 4-5 yıl içinde perakende 
sektöründe faaliyet gösteren global firmaların bu 
değişimi hissetmelerinden ileri gelen büyük bir 
endişe içinde olduklarını gözlemliyorum. Firma-
lar temel bir dönüşümün gerçekleşmekte olduğu-
nun farkında ve bu dönüşüme bir an önce adapte 
olmak gerekliliğinin endişesi içinde. 

Dönüşümün ana nedeni akıllı telefonların he-
men hemen her konuda müşterilerin temel etki-
leşim aracı haline gelmesi. Her şeyin bu cihazla-
rın sağladığı imkanlar vasıtasıyla yapılıyor olması 
müşteriyle etkileşime girilen her konuda bu dün-
yanın gerekliliklerine uyumu gerektiriyor. Bu 
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Watsons 
Türkiye Genel 
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Yanıkoğlu, 

“Mevcut 
içerik üretim 
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döngülerine 

göre çok yavaş, 
kısıtlı ve pahalı 
kalıyor. Bunun 

değişmesi 
lazım” diye 

konuştu.



Bugün çok gelişmiş bilgi platformlarına sahip ol-
mamıza rağmen bunlar hâlâ silolar halinde çalışı-
yor. Stok, lojistik, müşteri, finans, bordro sistemleri 
ayrı yapılar halinde çalışıyor. Yeni perakende dün-
yasında bunların birbiriyle devamlı etkileşim için-
de olduğu, çok esnek ve dinamik tek bir platforma 
ihtiyaç duyuyor. Doğal olarak, bu dünyayı yönete-
cek organizasyon yapısının da değişmesi gerekli. 
Geçenlerde görüştüğüm bir insan kaynakları da-
nışmanı son zamanlarda yaptığı yerleştirmelerin 
hepsinin yeni ortaya çıkan pozisyonlarda olduğu-
nu söyledi. Tabii ki bu ortamda çalışan insanların 
nitelik ve davranışlarının da yeni düzene uyum 
sağlaması gerekiyor. Bu kişilerin ihtiyaç duyulan 
yeni yetkinliklere sahip olması, bırakın dijitalle 
dost olmayı onunla yaşıyor olması gerek. Her bü-
yük dönüşüm döneminde olduğu gibi bu dönemde 
de perakende şirketleri arasında bunları yapabilen, 
yeni düzene uyum sağlayanlar olacak ama korka-
rım büyük bölümü başaramayacak. 

KERIM TATLICI: Bazı akademisyenler, Youtube 
videosu olmayan ürünlerin 2025’ten sona alınma-
yacağını söylüyor. Çok kırıcı bir şey! Belki yüzde 10 
doğru. Ama bugünkü çocuklar bir ürün Youtube’da 
değilse onu yok zannediyorlar. Ellerindeki cep te-

kafa yapısına sahip olmak gerektiğini düşünüyor.
Her ne kadar bu tehdit son derece endişe verici 

olsa da halen iş dünyasına hakim olan müthiş bir 
kurulu düzen var ve işin büyük bölümü hâlâ orada 
akıyor. ABD’de bile işin yüzde 90’ı yerleşmiş düzen 
içinde dönüyor. Dolayısıyla, henüz yüzde 10 düze-
yinde olan bir faaliyet için işin yüzde 90’ının üze-
rinde çalıştığı düzeni kökten değiştirecek bir yapı-
ya geçmek çok zor. Ancak, bir yandan da, mevcut 
düzeni korumaya çalışırken kökten dönüşüm için 
çok geç kalma riski de var. Bu kökten dönüşüm so-
nucunda elde etmemiz gereken yapının özellikle-
rini şöyle görüyorum: Öncelikle üretim aşamasın-
da son derece çevik bir yapıya ulaşmalıyız. Eskisi 
gibi ölçek ekonomilerine dayalı üretim sistemleri 
yerine çok düşük miktarlarda, belki 10 günde ka-
rar verip, 15 günde satışa sunacak şekilde üretim 
yapabilen bir arz yapısına geçmek gerekiyor. Bu-
nun yanı sıra, ürün ile ilgili çok daha fazla içerik 
üretebilmek de gerekiyor. Çünkü yeni dünyada 
son derece çeşitli içerik desteğine sahip olmadan 
bir ürünün kendine yer bulabilmesi imkansız. Ne 
var ki bu yoğun içeriği devamlı surette üretecek bir 
düzen henüz ortada yok. Mevcut içerik üretim me-
kanizmaları ürünlerin kısalan hayat döngülerine 
göre çok yavaş, kısıtlı ve pahalı kalıyor. 

METRO Türkiye 
Genel Müdürü 
Kubilay Özerkan, 
“Ortaya koyabildiğiniz 
algoritmalar ile  
neyin hangi durumda 
seçileceği büyük 
anlam kazanıyor”  
diye konuştu.
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Sami Kariyo
Penti Yönetim Kurulu Başkanı

 KIMDIR? 

1958 yılında İstanbul’da 
doğdu. Öğrenimini sırasıyla 
Robert Kolej, Amerika 
Colombia Üniversitesi 
ve Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi’nde sürdürdü. 
Çalışma yaşamına 1984 
yılında aile işletmesi olan 
Öğretmen Çorap Fabrikası 
A.Ş.’de başladı. Kısa sürede 
şirketin başına geçti ve 
1994 yılında Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevini üstlendi. 
Geçtiğimiz dönemlerde 
Çorap Sanayicileri Derneği, 
İSO Çorap Meslek 
Komitesi’nde ve BMD’de 
Başkan, Türkiye Giyim 
Sanayicileri Derneği’nde 
ise Başkan Yardımcısı 
olarak sektöre hizmet verdi. 
Kaynak ve birikimlerin 
bir bölümünü toplumla 
paylaşma amacıyla 2013 
yılında eşi ile birlikte Kariyo 
& Ababay Vakfı’nı kurdu.

Kubilay Özerkan
METRO Türkiye Genel Müdürü

 KIMDIR? 

1997 yılından bu yana Metro 
Group bünyesinde farklı 
görevler üstlendi. 2000-2005 
yılları arasında Metro Toptancı 
Market Romanya, Macaristan, 
Bulgaristan Yönetim 
Kurulu Üyeliği, 2005-
2008 yılları arasında Real 
Hipermarketleri Romanya 
ve Ukrayna’nın Yönetim 
Kurulu Üyeliği, 2008-2011 
yılları arasında ise Real 
Hipermarketleri Türkiye’nin 
Genel Müdürlüğü’nü yaptı. 
2011 yılından itibaren 
Metro Toptancı Market 
Genel Müdürlüğü görevini 
üstlendi. Aynı zamanda 
organize perakendenin çatı 
örgütü olan AYD, BMD, 
GPD, KMD ve TURYİD’in 
oluşturduğu Türkiye Alışveriş 
Merkezleri ve Perakendeciler 
Federasyonu (TAMPF) 
Başkanlığı görevini de 
yürütmekte.

“YAPILMASI GEREKEN
EN ÖNEMLİ ŞEY, BÜTÜN
SÜREÇLERİN ODAĞINA
MÜŞTERİYİ KOYMAK”
• Sami Kariyo

lefonlarının kılavuzuna bile bakmıyorlar. 2020’de 
Avrupa’da mobil trafiğin yüzde 72’si video olacak 
deniliyor. Bizim şirketler olarak mutlaka Youtube 
kanalı açmamız gerekiyor. Bence maliyetli de de-
ğil, üniversite öğrencileri 10 TL’ye video çekiyor.

AHMET YANIKOĞLU: Yeni dünyanın ihtiyaç-
larını karşılamak için belki artık fabrika üretim 
hattının sonuna bir içerik üretme birimi eklenip, 
ürünün bütün kullanıcılara kendisine ait içerik ile 
birlikte hazır olarak sunuluyor olması gerekecek. 
Perakendeciler de, bu içeriği müşterinin ihtiyacına 
göre nasıl kullandıkları ile rekabet edecek.

DOÇ. DR. BURAK KÜNTAY: Ahmet Bey, bah-
settiğiniz sıfırdan kurmak işine değinmek istiyo-
rum. Elon Musk’a bakın, SpaceX’i sıfırdan kurdu. 
Bill Gates, Kaliforniya’da özel bir alan aldı devlet-
ten, sıfırdan bir akıllı şehir kurma planları yapıyor. 
Devletlerin mevzuatlarının da endüstrileşme nok-
tasında teşvik edici olması ne derece önemlidir? 

SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU: Sayın başkan öğ-
renmenin sınırı yok. Mutlaka bunu bir program 
olarak uygulamaya geçirmeliyiz. Ben her şeyde so-
nuç odaklı düşünüyorum. Bize bu toplantının ne 
katkısı olacak, nasıl bir fayda sağlayacağız? Buna 
bakmalıyız. Bir şeylerin yapılması gerektiği konu-
sunda altyapı ve fikir var. Mutlaka yönümüzü bul-
mamız için elimizde bir pusula olmalı. Deneme 
yanılma yolu ile kaybedecek hiç zamanımız yok. 

SINAN ÖNCEL: Kerim (Tatlıcı) Bey, sakın yanlış 
anlamayın aynı görüşte olmadığımdan değil, orta-
lığı hareketlendirmek için söylüyorum. Ben deter-
jan satmakla Valentino ayakkabı satmanın farklı 
olduğunu düşünüyorum. Domates kaç kilo tüketi-
lecek, hangi diş macunu alınacak bunlar iyi kötü 
tahmin ediliyor. Ama Valentino ayakkabının pud-
ra tonunun, iki ton açığının önümüzdeki sezon sa-
tıp satmayacağını tahmin edemiyorsunuz. Kadın 
tüketicilerin davranışlarının öngörülemez olduğu-
nu düşünüyorum. Sadece antipatik bir ünlü giydi 
diye, satmayabiliyor bir ürün. Bir de şu var; geçen-
lerde Almanya’da Düsseldorf’ta bir ayakkabı fua-
rına gidiyorum. Adeta vücut hafızam gitmek iste-
miyor. Mükemmel bir düzen, her şey olağanüstü 
programlı ama heyecan vermiyor. Oysa Napoli’ye 
gittiğinizde sürprizler var. O sürpriz bizim ülkemi-
zi de canlı tutuyor. Yılmaz Erdoğan’ın dediği gibi, 
“Ben, senin benimle Tunalı Hilmi Caddesi’ne gele-
bilme ihtimalini sevdim.”O ihtimaller bize canlılık 
veriyor. Robotlar belki ters takla atacak, ama aşık 
olamayacak. Olamayacaklar herhalde tam bilmi-
yorum! Kerim Bey, ‘Youtube’de olmayan 2025’te 
kendine yer bulamayacak’ dedi. Zara’nın patronu 
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Amancio Ortega 2015’de dünyanın en zengin kişisi 
oldu. 10 tane bile fotoğrafı yok. Gizem sattırır deyip 
sadece indirim ilanı veriyor. 

SERDAR SUNAY: Şu konuya da değinmek isti-
yorum. Çalıştığımız harici şirketler dataların oluş-
turulması tarafında hızlı, ama algoritma geliştirme 
ve bunu kullanılan teknoloji ile çalışır hale getir-
mek konusunda süre uzayabiliyor. Algoritma ge-
liştirme konusu şirket dijitalleşme hedeflerine gö-
re çok özgün olduğundan, hazır bir şey gelmiyor. 
Veri var, o verinin bir ötesinde o veriyi daha efek-
tif kullanacak algoritmaları geliştirme konusun-
da istenen süratle netice alınabilmesi konusunda 
bence sorun yaşanabiliyor. İhtiyacını söylüyorsun. 
Bazen bir buçuk yıl algoritma hazırlama çalışması 
sürüyor. Bunlar çok uzun süreler. Aynen Ahmet’in 
(Yanıkoğlu) söylediği gibi buna ayak uyduran kala-
cak, uyduramayan gidecek. Üniversitelerle işbirliği 
yapılırsa, nerelerde onlardan istifade edeceğimize 
bir ışık tutulursa bunun sektöre büyük faydası olur.

SAMI KARIYO: Datadan önce konuşulması ge-
reken bir şey var. Ben datanın bir araç olduğu-
nu düşünüyorum. Sadece data değil, teknolojinin 
de bir araç olduğunu düşüyorum. Bana göre şu an 
firmaların yapmaları gereken temel şey müşteri 
odaklılık. Yani, bütün süreçlerin ortasına müşteri-
yi koyabilmek. Bu çok hoş bir laf ama 20 yıldır her-
kes kullanıyor. O kadar çok kullanıldı ki birçok laf 
gibi içi boşalmış vaziyette. Müşteri odaklılık ne de-
mek? Bana göre müşteriden en fazla datayı, birinci 
aşamada toplayabilmek demek. Çünkü müşteri ile 
sizin temasa geçtiğiniz bir sürü yer var. Call center, 
mağazalar, e-ticaret, CRM’den data topluyorsunuz. 
Burada söz ettiğim müşterinin cep telefonu, yaşı, 
cinsiyeti değil. Daha anlamlı hareketlerinin data-
sından söz ediyorum. Bir umman kadar bir data-
nın içinde küçük küçük noktalar bunlar. Algorit-
ma meselesi orada işe yaramaya başlıyor. İkinci 
aşamada dataları topladık; bunu nasıl anlayacağız? 
Bunlar analitik olarak bize ne getiriyor, bakmamız 
gerek. Üçüncü noktada, bütün bunları acaba nasıl 
aksiyon haline getireceğiz? O yüzden önümüzdeki 
yol meşakkatli ve zor. Bana göre teknoloji yapma-
mız gereken ana şeyin en dış çeperindeki unsur. 
Bir sürü firma hata yapıyor. ‘Ben bu datayı nasıl 
toplarım ve bu datayı nasıl analitik olarak nasıl çö-
zerim ve nasıl aksiyon haline dönüştürürüm’ diye 
düşünürken dış çeperden başlıyor. Bence işin te-
melinde teknolojinin sadece bir araç olduğunu dü-
şünerek marka ve iş modellerimizin aslında vaat-
lerini ortaya koyuyor olması lazım. Penti’nin bir 
marka vaadi var. Yaptığı bütün işlerde, attığı tüm 
adımlarda bu marka vaadi söz konusu. Bence mar-
kaların teknoloji konuşmadan önce birinci yapma-
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“DÜNYA DEĞİŞİYOR, 
BAŞTAKİLER DEĞİŞMEZSE
OLAYA 4-0 YENİK BAŞLARIZ”
• İsmail Kutlu

Süleyman Orakçıoğlu
ORKA Holding Yönetim  
Kurulu Başkanı

 KIMDIR? 

Atatürk Üniversitesi İşletme 
Fakültesi mezunu olan 
Orakçıoğlu, 1986 yılında 
ORKA Tekstil Sanayi ve 
Turizm Ticaret şirketini 
kurdu. Damat, Tween ve 
D’S markalarını Türk hazır 
giyim sektörüne kazandırdı. 
Ernst &Young tarafından 
düzenlenen ve 2004 yılında 
Türkiye’nin de ilk kez dâhil 
olduğu ‘Dünya Yılın Girişimcisi’ 
yarışmasında Türkiye 
birinciliğini kazarak ülkemizi 
Monaco’da temsil etti. Dünya 
Girişimcilik Akademisi’ne 
giren ilk Türk unvanına sahip. 
Türkiye İhracatçılar Meclisi 
Yönetim Kurulu’nda Başkan 
Vekili, İstanbul Hazır Giyim 
ve Konfeksiyon İhracatçı 
Birlikleri’nde Başkanlar Kurulu 
Başkanı, İstanbul Fashion 
Week’te Danışma Kurulu 
Başkanı olarak görev yapan 
Orakçıoğlu, Birleşmiş Markalar 
Derneği’nin Kurucu Başkanı 
olarak da hizmet verdi. 

Serdar Sunay
Boyner Grup Başkan Yardımcısı

 KIMDIR? 

Boğaziçi Üniversitesi İşletme 
Bölümü’nden 1978 yılında 
‘Rektör Ödülü’ ile mezun 
oldu. Arthur Andersen ve Koç 
Holding’de çalıştıktan sonra, 
1981 yılında Türkiye’nin en 
büyük gıda dışı perakende 
grubu olan Boyner’e katıldı. 
37 yıldır Boyner Grup’ta 
çalışan Sunay, grup dışında 
ise Akmerkez Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de 
harici yönetim kurulu üyeliği, 
Alışveriş Merkezleri ve 
Perakendeciler Derneği’nde 
ve Birleşmiş Markalar 
Derneği’nde Başkan 
yardımcılığı yaptı.
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cağız. Dönüşüm sürecinin ikinci ayağı ise müşteri 
tecrübesinin dijitalleşmesini sağlamak olacak. Bir 
örnek verecek olursak Jorge Luis Borges’in ‘Yolları 
Çatallanan Bahçe’ diye bir kitabı var. Borges bu ki-
tabında her muhtemel olay için ayrı ayrı ama aynı 
anda oluşan paralel evrenleri anlattığı bir hikaye-
yi aktarıyor. Bu kitabı okurken her sayfada verece-
ğiniz karar sizi başka sayfaya götürüyor ve herkes 
kendi kitabını yazmış oluyor. Youtube mu öne çı-
kacak, Instagram mı, yoksa başka bir şey mi bunun 
henüz kitabı yazılmadı. Çözüm önerilerini konu-
şurken bunun arkasında belli matematikler oldu-
ğunu da unutmamak lazım! Bugün baktığımızda 
işletmelerin giderek yeni teknolojilerle iç içe geç-
tiğini görüyoruz. Müdürlerimiz, yöneticilerimiz 
yeterli IT bilgisine sahip olmadıkça, yeni tekno-
lojilere hakim olmadıkça onlardan bir inovasyon 
bekleyemeyiz. Savaşta kullanılan bir terminoloji 
vardır: ‘Araçlar amaçları şekillendirir’. Örneğin; to-
pun bulunması savaşın nasıl yapılacağını ve strate-
jisini çok değiştirdi. Bugün içinde bulunduğumuz 
dönüşüm sürecini de böyle görmeliyiz.  Bütün li-
derlik ekiplerimizi yeni bilgilerle donatarak, on-
ları günümüzün değişen dünyasına hazırlıklı ha-
le getirmeliyiz. Ancak ekipleri hazır hale getirmek 
tek başına yeterli değil, hangi algoritmanın seçile-
ceği de ayrı bir sanat meselesi olarak ele alınma-
lı. Bu seçim sürecinin en önemli ayaklarından biri, 

ları gereken şey; “Benim marka vaadim ne? Buna 
bağlı olarak stratejim, insan kaynaklarım ne ve bu-
nunla ilgili hangi teknolojileri kullanacağım?” so-
rularının yanıtlarını üretmek. Twitter’in kurucu-
su Jack Dorsey, “Teknoloji sadece bizim stratejimi 
yerine getirmek üzere marka vaadimi yerine getir-
mek üzere kullandığımız bir araçtır” diyor. Bence 
işin başında böyle düşünmekte fayda var.

KUBILAY ÖZERKAN: Endüstri 4.0 dönüşümü-
nü incelerken, bu sürecin üç bölümde ele alınma-
sı gerektiğini düşünüyorum. Dijital bir vizyonun 
oluşturulması için ilk etapta aktarılan hikayenin 
tutarlı olması çok önemli. Siz mağazalar, e-ticaret 
siteleri gibi farklı kanallardan müşterilerinize ula-
şırken, önemli olan hikayenizi tüm bu kanallarda 
marka vaadine ve hedeflerine uyumlu bir şekil-
de yer vermek. Bu dönüşüm sürecinde birbirinden 
ayrılamayacak iki ayak var: İlki, operasyonların 
dijitalleşmesi. Operasyonların dijitalleşmesi süreci 
ülkemiz açısından aşmamız gereken bir dönemeç. 
Önümüzdeki 5 yıl içinde işgücü ihtiyacı azalacak 
ve artan iş gücü kaynaklarımızı başka alanlarda 
değerlendirmek üzere yeni iş fırsatları yaratmamız 
gerekecek. Eğer bu süreci doğru yönetemezsek, bu 
süreci aşamazsak Amazon’la ya da bu süreci ba-
şarıyla tamamlayan diğer firmalarla gerek Türki-
ye’de gerekse Avrupa’da rekabet etmekte zorlana-

Teknolojinin 
sadece bir araç 

olduğuna dikkat 
çeken Penti 

Yönetim Kurulu 
Başkanı Sami 
Kariyo, “Bizim 

marka ve iş 
modellerimizin 

vaatlerini ortaya 
koymamız 

lazım” ifadesini 
kullandı.
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online siteler bizden çok daha fazla yol almış du-
rumdalar. Gördüğüm birkaç örnek var. Yemek Se-
peti, sahibinden.com ve bir takım bankalar. Bugün 
bazı bankalarda işlemlerin yüzde 90’ı mobil üze-
rinden yürüyor. Oralarda bu konuların somut ör-
neklerle başarıldığını görüyoruz. 

SERDAR SUNAY: Müşteri benim mağazama gel-
diğinde ben Ahmet’in, Ekrem’in ya da Burak’ın 
mağazasına gidip gitmediğini bilmiyorum. Oysa 
online satış yapanlar biliyor. Hangi ürünün üzerin-
de kaç saat geçirildiği biliniyor. Artık sadece offli-
ne çalışan perakendeci kalmadı. Dolayısıyla sektör 
olarak, bizim elimizde de ciddi bir veri var. Orada-
ki hareketi, mağazalarımıza bir algoritma ile ak-
tarmalıyız. Burada herkesin söylediği gibi ciddi bir 
insan kalitesi değişimine ihtiyaç var. Organizas-
yonun tamamen buna göre şekillendirilmesi ge-
rek. Olayın yönetim kurulu seviyesinde ciddiyet-
le ele alınması lazım. Yönetim kurulunda bu bilgi 
ve donanım oluşmuşsa, orada bu içselleştirme var-
sa, bu yukarıdan aşağıya doğru yansıtılabilir. Yö-
netim statükocudur. Bugünü muhafaza etmek için 
elinden gelini yapar. Haklı olarak da yönetim ka-
fasında telaffuz etsin ya da etmesin, 31/12’ vardır; 
bu nedenle dijitalleşme ve dolayısıyla Endüstri 4.0, 
perakende sektörünün her an gündemindeki ön-
celik olmayabiliyor. Şurada konuştuğumuz ko-

üniversite-sektör iş birlikleri. Ortaya koyabildi-
ğiniz algoritmalar, master algoritma, neyin hangi 
durumda seçileceği çok anlam kazanıyor. Ben her 
sektörün üniversitelerle iş birliği yapması gerekti-
ğini, bunu geliştirecek kuluçka ortamları yaratıl-
masının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu-
gün rekabet ettiğimiz markalar artık olağan sektör 
rakipleri değil, Amazon gibi dünya devleriyle reka-
bet ediyoruz. Teknolojinin ışık hızıyla değiştiği bu 
ortamda iki yıllık projeler yok artık. Yeni metot-
larla 15 günde bir yeni bir probleme, yeni bir aşa-
ma kazandırıyorlar. İşte bu konjonktürde; üniver-
sitelerde yetiştirdiğimiz gençlerin bu süreçlere, 
teknolojilere, yeniliklere ve bu hıza uygun olması 
gerekiyor. Bu bütün organizasyon yapımızı değiş-
tirecek bir durum. Burada liderler olarak bize dü-
şen görev, şirketlerimizin tüm bölümlerini birbir-
leriyle entegre etme konusunda gerekli adımların 
atılmasını sağlamak olacak. 

SAMI KARIYO: Bir örnek vereceğim. Geçen haf-
ta Boğaziçi Üniversitesi’nde dijital marketing üze-
rine bir toplantı vardı. Her zaman üniversitelere 
perakendenin ya da sanayinin kolay kolay ortak 
bir frekans bulamadığını söylemişimdir. Bu semi-
nerde ilk defa perakendeciler ile üniversitenin çok 
fazla iç içe geçtiğine şahit oldum. Tüketiciye ulaş-
ma kanalı süreçlerimizi dijitalleşme konusunda 

Profesyonellerin, 
şirket sahiplerine 
süreci çok 
iyi anlatması 
gerektiğini 
vurgulayan Gizia 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İsmail 
Kutlu, “Patron 
parayı sever. 
Getirdiğiniz 
projeler para 
kazandıracak 
mı, inandırmak 
lazım” dedi.
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“BU SÜREÇTE HERKESİN
KENDİ MARKASI İÇİN BİR
DEĞER YARATMASI GEREK”
• Ekrem Akyiğit

nuları bizim sektörde yüzde 90 şirketin yönetim 
kuruluna götürün, şu detayda bir tartışma oluş-
turulamaz. Farkında bile değiller. Belki o nedenle 
104 şirketin katıldığı dijitalleşme endeksi çalışma-
sında sadece 8 tane perakende şirketi var.

KERIM TATLICI: ABD’deki tekstil şirketinde yö-
netimine giren bir IT’ci, “Ses kullanma teknolojisi 
kullanabilir miyiz?” demiş büyük tepki almış. Di-
zi izleyenlerin yüzde 70’inin aynı anda mobil te-
lefonla uğraştığını görüyorlar. Telefonda dizi din-
letiyor, dizi sırasında ses ile tanınan ürüne sipariş 
verirseniz yüzde 25 indirim yapıyor. Şu anda 3 dizi 
dinleniyor ABD’de.

SINAN ÖNCEL: Bizim de dizilerle ilgili bir girişi-
mimiz var. Hepiniz biliyorsunuz RTÜK dizilerdeki 
reklam süresini sınırlıyor. Biz de şu öneri ile gittik: 
Dizi çeken firmalar, prodüktörler gelsinler marka-
larla dizinin öncesinde anlaşsınlar. Dizi oynarken, 
başrol oyuncusunun kıyafetinin üzerinde marka-
nın logosu birkaç saniye görülsün. Onu da RTÜK 
reklamdan saymasın. Yurtdışına satılan diziler-
de de bu olsun. Örneğin Beyrut’ta diziyi izleyenler 
markamızı da görsün. İşte bununla ilgili görüşme-
lerimiz hâlâ devam ediyor. 

SAMI KARIYO: Mümkün olanları konuşmalıyız. 
Yemek Sepeti hem televizyon reklamlarını kulla-
nıyor, hem de dijital marketing de çok güçlü. Tele-
vizyon kanallarına reklam veriyorlar. O süre içe-
risinde tüketicilerin hangi anda siteye giriş yapıp 
yemek siparişi verdiklerini ölçüyorlar. Bunun so-
nucunda da reklam medya firmasına dönüp benim 
reklamlarımı, şuraya, şu kadar saniye koy diyorlar. 
Bu sayede, yarı fiyatına 4 misli verimlilik aldım di-
yebiliyorlar. Bunları gerçekleştirmek mümkün. O 
yüzden bence yüzde 100 online firmaların yaptık-
larını öğrenip, üniversiteler ile birlikte realize ede-
bileceğimiz çok şey var. 

AHMET YANIKOĞLU: Yeni dünyanın en önem-
li özelliği tamamen müşteri odaklı olması. Peki biz 
müşteri odaklılıkta neredeyiz? Ürün odaklı veya iç-
ten dışa doğru çalışan bir ortamın tipik ilkesi “Çok 
iyi bir ürünüm var. Piyasaya çıktığında müşterisi-
ni bulur” şeklinde özetlenebilir. Bunun biraz daha 
ileri bir aşaması, “Ürünlerimi değişik müşterilerin 
ihtiyaçlarına göre çeşitlendiriyorum” olabilir. Pe-
rakende dünyasının genelinin halen bu aşamada 
olduğunu düşünüyorum. Halbuki, müşteri odak-
lı olabilmek için bu anlayışın dıştan içe olacak şe-
kilde değişmesi gerekiyor. “Müşterilerimin spesifik 
problemlerini anlıyorum ve bunlara çözüm olacak 
ürünler üretiyorum” diyebilecek ve hatta “Müşteri-
mi tamamen biliyorum. İşimin asıl amacı müşteri-

lerimi daha mutlu, daha başarılı kılacak faaliyetler-
de bulunmaktır” aşamasına geçebilecek işletmeler 
haline gelmek gerekiyor. Dikkat ederseniz bu aşa-
mada ürün belirleyici unsur olmaktan tamamen 
çıkıp yalnızca bir araç haline geliyor. Üniversiteler, 
yeni düzenin işletmelerinin sahip olması gereken 
organizasyon yapıları ve yeni süreçlerin tasarlan-
ması konusunda endüstriye yardımcı olabilir. Aynı 
zamanda bu düzende çalışacak insanların sahip ol-
ması gereken yetkinliklerin tespiti ve bu insan kay-
nağının yetiştirilmesi de üniversitelerden beklenir. 
Kamu tarafından en büyük beklenti bu paradigma 
değişimi ile ortaya çıkan girişimci ortama uygun 
zeminin hazırlanması. Yeni dünya, büyük şirket ol-
maya gerek duymadan son derece etkin ve başarılı 
işlerin ortaya çıkmasına fırsat tanıyor. Bu, özellikle 
endüstriyel gelişim noktasında nispeten geride kal-
mış ülkeler için çok büyük bir fırsat. Akıllı politika-
larla yeni düzenin gerekliliklerini diğer ülkelerden 
önce yerine getirip rekabette öne geçme şansı veri-
yor. Bu açıdan belki yüzyılda bir gelebilecek bir fır-
sat olduğunu düşünüyorum.

KERIM TATLICI: Bize Desing Thinking, AGILE, 
scrum’u bence üniversiteler kazandıracak. Bu tarz 
şeyleri üniversitede MBA ve master programlarına 
sokmak lazım. 

ISMAIL KUTLU: Hocam ben konuya farklı açı-
dan bakmak istiyorum. Masada çoğunluk profes-
yonellerden oluşuyor. Ben az önce Kerim Tatlı-
cı’nın anlattıklarının çoğunu anlamadım mesela. 
Serdar Bey (Sunay) önemli bir şey söyledi. “Yöne-
tim 31 Aralık’a bakar” dedi. Ne kazanmış, ne kay-
betmiş, gelecek yıl ne olacak ona bakar yönetim. 
Profesyoneller ise olaya daha farklı yaklaşır. Yuka-
rıya, yönetim kuruluna bunları ne kadar anlatabili-
yoruz; bu çok önemli. Patronla profesyoneller ara-
sında büyük bir anlaşmazlık var. Tabii herkes için 
söylemiyorum ama bizim sektörde şirketlerin yüz-
de 90’ını birinci kuşak patronlar yönetiyor. Çok ris-
ki sevmeyen, zorluklarla bir şeyler yapmış olan bir 
kuşak bu. Her şeyi riske edemeyen bir kuşak. Bu-
rada üniversitelerimize çok büyük görev düşüyor. 
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Bunları çok iyi anlatmamız lazım. Ben sabahtan 
beri dinliyorum şu anlatılanları; çoğundan patron-
ların, şirket sahiplerinin haberi bile yok. Sizin söy-
leyemediklerinizi ben söylüyorum. Ben ilkokul 
mezunu bir adamım. İlkokulu da köyde okudum. 
Bundan gocunmuyorum. Biliyorum bazı deyim-
leri bizim anlamamıza imkân yok. Belki Türk-
çesi de yok o ifadelerin. Ancak ben sabahtan beri 
söylediklerinizin yüzde 50’sini anlamadım. Ser-
dar Bey’in patronun öyle bir derdi yok. İkinci ku-
şak, yurtdışında okumuş. Ama gerçek böyle değil. 
Kendi kendimizi kandırmayalım. Bizim sektörde 
şirketlerimizin 90‘ının başındaki patron ya ilkokul 
ya ortaokul ya da lise mezunu. Bunları bilmelerine 
imkân yok. Patron parayı sever. Getirdiğiniz pro-
jeler para kazandırıyor mu, kazandıracak mı ona 
inandırmak lazım. Kalkıp da 5 yıl sonra sonuçlarını 
alacağız dediğin zaman baştan kaybediyorsun. Bu-
nu yavaş yavaş anlatmak, ikinci yılda şöyle, üçün-
cü yılda böyle olacak diye aktarmak gerek. Dünya 
değişiyor, baştakiler değişmezse, konuyu bize anla-
tamazsınız, Endüstri 4.0 değil, olaya 4.0 yenik baş-
larız o zaman. Atı alan da Üsküdar’ı geçer. Halen ne 
yapacağız diye düşünürüz. Herkes ‘tepedeki adam 
ikna edemiyoruz’ diyemiyor. Ancak doğru yakla-
şımla ikna edilebilirse işler çok daha hızlı yürür.

EKREM AKYIĞIT: Bundan senelerce önce Ame-
rika başkanlık seçimlerinde yarışan Al Gore Tür-
kiye’ye gelmişti. Katıldığı toplantıda şu ifadeleri 
kullandı: “Türkiye çok akıllı ve genç bir nüfusa sa-
hip. Daha önce matbaayı kaçırdınız, ilerlemede ge-
ri kaldınız. Şimdi yeni dijital bir devrim geliyor. İyi 
yönetirseniz çok büyük faydalar elde edersiniz.” 
Baktığımızda siyasilerin bu konuyu atladıklarını 
görüyoruz. Dünya görüşü gerekiyor. Bunun da yu-
karıdan aşağıya doğru süzülmesi lazım. 

Mesela bir başka konu da bir kitapta okumuş-
tum. Muhtar Kent’e Uber’le ilgili ‘hisse alın’ tekli-
fi gelmiş. Hepimizin konuşurken bile takdir ettiği 
Muhtar Kent bile dijital gelişimin hızını yakala-
makta zorlanmış. Endüstri 4.0 diyoruz, başından 
sonuna kadar bu süreci doğru yönetmeniz gereki-
yor. Kendi sektörümüzle ilgili baktığımızda, dijital 
marketingin devamında üretim tesisleri var. 

Fakat bunlar hâlâ bizim kullandığımız tekno-
lojiyi kullanmıyorlar. Dolayısıyla Endüstri 4.0 gibi 
değil, dijital pazarlama olarak düşünmemiz gere-
kiyor. Ve herkesin kendi markası için bu değer ya-
ratması lazım. İki hafta önce Güney Kore’de idim. 
Metroda gidiyorum, herkesin elinde mobil telefon, 
bir şeyler yapıyorlar. 

İşte benim markam için talip olduğum yer bu-
rası. Üniversiteler, Turquality ve BMD’nin ortak bir 
çatı altında toplanıp, dijital yönetimi konusunda 
çok şey yapabileceğini düşünüyorum.  _

PERAKENDE 
SEKTÖRÜNÜN 

YOL HARİTASINI 
BELİRLEYECEK  

5 ŞART

1 -  Büyük veriyi işleyecek algoritmalar geliştirmeli

Perakende sektörü gelişmiş bir bilgi platformuna sahip ancak, büyük veri-
yi işleyecek algoritmalara ihtiyaç duyuyor. Online hareketi mağazalara ak-
taracak bir algoritmanın oluşturulması konusunda ise ciddi bir insan kalite-
si gerekli. Burada söz edilen müşterilerin cep telefonu, cinsiyet ya da yaşı 
değil. Daha anlamlı hareketlerin datasının değerlendirilmesi. Bu anlamda 
üniversitelerle işbirliği yapılarak, her şirketin yapısına uygun özgün çözüm-
ler gündeme getirilmeli.

2 - Teknoloji, satışı artırıp maliyetleri düşürmeli

Mobil dünya, bulut, sosyal medya, büyük veri, yapay zeka gelince maliyet-
lerin düşmesi, satışların artması gerekiyor. Öncelikle teknolojinin ucuz ve 
kolay ulaşılabilir olması gerek. Satışı artırmayan, maliyeti düşürmeyen bir 
teknolojiyi kabul ettirmek zor. Bu nedenle Türkiye’de üniversitelerden ve 
IT’cilerden beklenen en önemli adım bu. 

3 - Çalışan ve yöneticilerdeki bilinç yükseltilmeli

4.0 yolunda ilerlerken en kritik konulardan biri de çalışan ve işverenin bu-
na ne kadar hazır olduğu. IT ile diğer departmanlar arasındaki kopukluğun 
giderilmesi büyük önem taşıyor. Yeni dönemde pozisyon ne olursa olsun IT 
bilgisi, aranan en önemli şartlardan. Sektörün hedefi üniversitelerle işbirli-
ği yaparak bu bilinci ortaya koyabilmek.

4 - Yönetim endüstri 4.0’ı içselleştirmeli

İleride çalışan ve müşteriler şimdiki çocuklar olacak. Onları anlamak ve ne 
istediklerini bilmek gerekiyor. Bu nedenle mutlaka yönetimde masaya 30 
yaşın altındakiler de oturmalı. Gençlerin dünyası, kullandıkları teknolojilere 
şirketler de hakim olmalı. Organizasyonun tamamen bu yeni dünya düze-
nine göre şekillendirilmesi gerekiyor. Yönetim kurulu seviyesinde ciddiyet-
le ele alınması ve burada içselleştirilmesi gerekiyor ki yukarıdan aşağıya 
doğru bu bakış açısı yansıtılabilsin. 

5 - İçerik desteği öne çıkmalı

Yeni dünya ölçek ekonomisine dayalı bir sistemden, daha hızlı ve küçük öl-
çekli üretim sürecine dönüşüyor. Çok kısa sürede karar verip, çok hızlı üre-
tip, satışa sunacak bir arz yapısı oluşturulmalı. Çok fazla içerik üretebilme-
li, marka vaadi olmalı. Genç nesil Youtube’ta görmediği ürünü yok sanıyor. 
Video geleceğin içeriği olacak. Reklam, kampanya, promosyon mutlaka vi-
deo ile olmalı.  _
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