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Geldik yılın en son sayısına.
Bu sayımızla beraber 9 sayı yayınlamış olduk.
Heyecanını her zaman koruyan ekibimizin
hazırladığı, birbirinden değerli konuklarımızın katkıda bulunduğu, bize inanan insanların okuduğu tam 9 sayı…
Bu sayıdaki yazıma bu koca yürekli insanlara teşekkür ederek başlamak istedim.
Bu dergideki ilk yazımda da dediğim gibi bu
bir bayrak yarışı, şu an bayrak bizde, önümüzde onlarca yüzlerce sayımız var. Her
geçen gün büyüyoruz. Güzel konulara değinmek istiyoruz.
Bu ayki konumuzu da e-ticaret olarak
belirledik.
Eee konumuz e- ticaret olunca da sloganı “
E- Ticaret Eşittir IdeaSoft ” olan e- ticaret

öncülerinden IdeaSoft’un CEO’su Seyhun
Özkara ile röportaj yapmak istedik, bizi
kırmayıp katkıda bulunduğu için buradan
tekrar teşekkür ederiz.

Katlayın

Bu Sayıda Katkıda Bulunanlar
Elif Uzun, Abdullah Öğük, Kader Kalem,
Nazan Taşlı

Takıştır markası kurucusu Celal Uzunoğlu
ve Bebegen markası kurucusu Ömer Gürler
ile yaptığımız röportajlarda da başarılı
marka ve e- ticaret hikâyelerine yer verdik.
Özkan Gözütok ise “Adı E- Ticaret, Bu
Bildiğin Ticaret” yazısında e- ticaretin her
geçen gün kolaylaştığını ve öneminin arttığını belirtti. Dolu dolu hazırladığımız bu
sayımızda dünyada e- ticaret ve Türkiye’de
e- ticaret hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Ekibimizin hazırladığı yazı ve içeriklere de
ulaşabilirsiniz.
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Dijital Basın

Keyifli okumalar dilerim.
Seneye görüşürüz.
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SNAPCHAT MUSİC İLE AR FİLTRELERE MÜZİK
EKLENEBİLECEK.

GÜNCEL

Dünyanın en büyük plak şirketlerinden
biri olan Sony Music ve Snapchat arasında ortaklı kurulduğu açıklandı. Snapchat
bu gelişmeyi blog yazısında duyurdu ve bu
ortaklık sayesinde Snapchat’teki filtrelere
müzik eklenebileceği açıklandı. Snapchat
kullanıcıları, paylaştıkları filtreli videolara
müzik eklemek konusunda çaba harcıyordu. Platformun yeni özelliğiyle birlikte Instagram’da olduğu gibi müzik eklemek çok
daha kolay bir hâl alacak.
Üstelik yeni özellik Sony Music ortaklığıyla
gerçekleştiği için müzik içeren hikâyelerinizi
yayınlarken telif sorunu yaşamayacaksınız.

TÜRKİYE’DEN DÜNYADAN
YEMEKSEPETİ YENİ EĞİTİM PLATFORMU VİTAMİN’İ
DEVREYE ALIYOR.
Yemeksepeti, restoranların dijital gelişimine
katkıda bulunmak ve e-ticaret dönüşümlerine destek olmak amacıyla yeni eğitim
platformu ‘Yemeksepeti Vitamin’i hizmete
sunuyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre Yemeksepeti, 20 yıldır iş ortağı restoranlara sunduğu

fayda ve imkânlara bir yenisini daha ekledi.
Teknolojik altyapısını ve tecrübesini iş
ortakları ile paylaşarak son dönemde 50
binden fazla restoranının dijitalleşmesini
sağlayan Yemeksepeti, “Yemeksepeti Vitamin” adını verdiği eğitim platformu ile bu
süreci bir ileri noktaya taşıyor.

INSTAGRAM’IN YENİ ÖZELLİĞİ TÜRKİYE’DE DE
TEST EDİLİYOR: HİKÂYE BEĞENME.
Sosyal medya platformu Instagram, hikâyelerine beğenme özelliği üzerinde çalışıyor. Bu özellik sınırlı sayıda kullanıcıya test
amaçlı açıldı. Türkiye’den de bazı kullanıcılar bu özelliğe eriştiğini belirtti.
Instagram, dünyanın en çok kullanılan
sosyal medya mecralarının başında geliyor.
Şirket hikâyelerde kullanılmak üzerine yeni

bir özellik geliştiriliyor. Son haberlere göre
bu özelliğin test süreci başladı.
Artık atılan story’ler için beğeni imkânı
olacak. Mesaj gönder işaretinin yanında
ufak bir kalp çıkacak ve oradan beğeni atılabilecek. Bu özellik henüz sınırlı sayıda kullanıcıya açıldı. Türkiye’den de bazı kullanıcılar özelliğe eriştiğini belirtti.

TELEGRAM 8.3, KORUMALI İÇERİK ÖZELLİĞİ İLE
GELDİ
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Telegram 8.3 güncellemesi ile mesajlaşma
uygulaması birçok yeniliği kullanıcıları ile
buluşturuyor. Güncelleme; başkalarının
gruplardan ve kanallardan içerik kaydetmesini engelleyen araçları, belirli sürelerdeki
mesajları silme yeteneğini, bağlı cihazlarınızı yönetmenin yeni yollarını, kanalınız adına
genel gruplarda anonim olarak paylaşımda
bulunmayı ve daha fazlasını beraberinde
getiriyor.
Öncelikle, Telegram 8.3 gruplarda ve kanallarda korumalı içerik sayesinde içerik
oluşturucuların yayınladıkları içeriği korumalarını sağlıyor. Bu anlamda içerik yalnızca hedef kitleler için kullanılabilir oluyor.
Artık Grup ve Kanal sahipleri sohbetlerinden mesaj iletmeyi kısıtlayarak ekran görüntülerinin engellenmesini ve gönderilerden
medyanın kaydedilmesini sınırlayabilecek.

Ek olarak, mesajları tarihe göre silme ile
herhangi bir birebir sohbetteki belirli bir
güne veya bir zaman dilimine ait sohbet
geçmişini temizlemek mümkün olacak.
Bağlı cihazları yönetme sayesindeyse hesabınızla nerede oturum açılacağını kontrol
etmenize olanak tanınıyor. Genel gruplarda anonim gönderim ise sohbetlerde mesaj
gönderirken kanal olarak görünme özelliği
sağlıyor.
Aramayla oturum açma ile azı mobil cihazlara kısa mesajla kod almak yerine Telegram’dan arama alma ve ardından arayan
telefon numarasının birkaç rakamını girme
seçeneği sunuluyor. Android’de küresel
sohbet temaları, iOS 13 ve üstünde metin
tanıma, iOS’te medya başlıklarında metin
biçimlendirme ve yeniden tasarlanan kişi
bilgileri diğer yenilikler arasında.

Sanatçıların telif ücreti için muhatap Sony
ve Snapchat olacak. ‘Sound Lenses‘ olarak
adlandırılan bu özelliğin Türkçe karşılığını
şu an bilmesek de işimize yarayacağı kesin.
Bizim ‘Sesli Lensler‘ olarak çevirdiğimiz
özelliğin tam olarak ne zaman çıkacağı bilgisi paylaşılmasa da yakında geleceği açıklandı.
Hakkında henüz fazla detaya sahip olmasak
da bu özelliğin kullanıcıları daha fazla AR
filtre kullanmaya iteceği kesin. Sony Music’in entegrasyonu sayesinde filtrelere istediğiniz müziği birkaç tıkla dahil etmeniz
mümkün olacak.

TRENDYOL, TURKCELL İŞ BİRLİĞİYLE İŞ ORTAKLARININ
İLETİŞİM İHTİYAÇLARINA ÇÖZÜM SUNUYOR.
İş birliği kapsamında Trendyol satıcıları,
sunulan ücretsiz uygulamalara ve avantajlı
paketlere kolaylıkla ulaşırken, işlerini büyütebilme fırsatı yakalıyor.
Trendyol ve Turkcell ile yaptığı iş birliğiyle,
iş ortağı olan satıcılara uçtan uca tüm iletişim ihtiyaçlarında fırsatlar sunuyor.
Trendyol açıklamasına göre, Trendyol ile
Turkcell yeni bir iş birliğine imza attı.
İş birliği kapsamında, Turkcell, sadece
Trendyol satıcılarına özel hayata geçirdiği
avantajlı kampanyalarla mobil internetten,
sabit internete, dijital reklam paketlerinden,
toplu SMS gönderimine birçok ürün ve
çözüm sunuyor.
Böylece Trendyol iş ortaklarının daha fazla
potansiyel müşteriye ulaşması sağlanırken,
satışlarının artmasıyla da iş hacimlerini büyütmeleri hedefleniyor.
İş birliği kapsamında, Turkcell müşterisi
olup Trendyol’da mağazası olan satıcılar,

Trendyol uygulaması ve web sitesinde yapacakları internet kullanımlarında geçerli 5
GB mobil internet paketine ücretsiz sahip
olabiliyor. Trendyol’da mağazası olan satıcılar bu sayede 6 ay boyunca toplamda 30 GB
ücretsiz mobil internet kazanıyor.
Trendyol satıcılarına, Turkcell Fiber Kampanyası ile 84,90 TL’den başlayan indirimli fiyatlarla yüksek hız deneyimi sunan
sabit internet hizmetinde destek sağlanırken, reklam iletişimi yapmak ve yeni müşteri kitlesi edinmek isteyen işletmeler için
de avantajlı fiyatlarla dijital reklam paketleri
sunuluyor.
Trendyol iş ortakları, hedefli SMS gönderimi sağlayan AdPlus KOBİ Paketlerinde
yüzde 50’ye varan indirimle SMS veya MMS
gönderebilme fırsatı elde ederken, toplu
SMS servisi Mesaj Üssü Paketleri sayesinde
de yüzde 40’ı aşan indirimlerle müşteri kitlesine hızlı ve avantajlı bir şekilde erişebiliyor.

EFSANE MEDYA OYNATICISI WİNAMP GERİ
DÖNÜYOR.
Bir zamanların efsane medya oynatıcısı ve diğer içerik yaratıcılarını ve tüketicileriWinamp, yenilenen tasarımıyla geri dönme- ni bir araya getiren ses meraklıları için tek
ye hazırlanıyor. Winamp’in popüler müzik durak olacağı’ ifadesi yer aldı:
ve podcast servisi Spotify benzeri bir dinle- “Yeni nesil için Winamp’ı inşa ediyoruz.
me platformu olacağı iddia ediliyor.
Winamp sadece güncellenmekle kalmadı,
Spotify, Fizy, Tidal, Apple Music gibi online
tamamen yeniden düzenlendi.”
platformların artmasıyla popülerliğini kay- Beta programına kayıt olanlar, uygulamabeden Winamp, yenilenerek müzik piyasa- nın yeni sürümünü test edebilecek.
sına dönüş yapıyor.
1997’de hizmet veremeye başlayan ve
Winamp, web sitesini ve logosunu yeniledi. 2013 yılında durdurulan Winamp’ın eski
Spotify benzeri bir müzik dinleme platfor- sürümleri, hâlihazırda kullanılabiliyor.
mu olacağı iddia edilen Winamp’in sitesinde
‘müzik, podcast, radyo istasyonu, sesli kitap
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Yeni Müşteriler

GÜNCEL

Has-Mer Sigorta Web Sitesi
Yenileniyor!

SERBAY’DAN HABERLER

Sigorta sektöründeki profesyonel ve ilkeli
çalışma anlayışıyla hizmet veren Has-Mer
Sigorta, yeni kurumsal web sitesi için Serbay
Interactive’i tercih etti.

DÜZCE KALKINMA VE TANITMA VAKFI
WEBSİTESİNİ YAYINLADIK.

Serbesler Aramıza Katıldı.

“ Düzce İçin Varız “ sloganıyla Düzce’yi kalkındırmak ve tanıtmak için kurulan vakıf, dijitalde yerini aldı. Projelerine, haberlerine ve Düzce hakkında tüm bilgilere duzcekalkinmavakfi.org.tr
adresinden ulaşabilirsiniz.

Sakarya’da kuyumculuk sektörünün lider
firmaları denince ilk akla gelen markalardan biri olan Serbesler, web site çalışmaları
için aramıza katıldı.

E-TİCARETTE ÖNE ÇIKIN EĞİTİMİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

KONURALP BEY OSGB ARAMIZA KATILDI.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ve Serbay Akademi iş birliği ile düzenlenen
‘Hepsiburada ve IdeaSoft Eğitimi ile e-ticarette öne çıkın’ eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde, Düzce’nin e-ticaret sektöründe hangi konumda olduğunu, yerelde başarı yakalamış ve Türkiye’nin her yerine ürün satabilen
markaların başarı hikayeleri, E-ticarete nasıl başlanır, e-ticaret nasıl yapılır,
ne satılır, nereden satılır, nasıl pazarlanır, nasıl fark yaratılır, pazaryerlerinin
Dünya pazarındaki yeri, pazaryerlerinin önemi, E-Ticarette Plan ve Bütçe
Yönetimi hakkında bilgiler verildi.

Düzce ve çevre illerde iş güvenliği ve
sağlığı hizmetlerinde lider konumda
olan Konuralp Bey Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’nin web sitesini yayınladık.
Eğitimlerine, hizmetlerine ve kurumsal
haberlerine ulaşmak için
konuralpgrup.com.tr’ yi ziyaret
edebilirsiniz.

MERA CHOCOLATE KURUMSAL WEBSİTESİ İLE
KARŞINIZDA!
Eşsiz lezzetler Mera’da sizleri bekliyor. Kısa bir
süre içinde tamamlanan web sitesi, ihtiyaç duyulan dijital menüyü de içinde barındırıyor.
meracikolata.com adresinden detaylı bilgilere
ulaşabilirsiniz.
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Turna Ahşap Web Site Çalışmaları
İçin Serbay Interactıve İle Anlaştı.
Ahşap ve insan arasındaki doğal uyumun
en kaliteli halini hizmete dönüştürmek hedefiyle kurulan Turna Ahşap, yeni modern
web sitesiile dijitalde yerini korumak istiyor.
Çok yakında yayında olacakweb sitesi için
çalışmalar devam ediyor.
Gölyaka Belediyesi Aramıza Katıldı.
“ Yeni Nesil Belediyecilik ” anlayışı ile
hizmet veren Gölyaka Belediyesi, web sitelerini yeni arayüz ile buluşturuyor. Yapımı
devam eden web sitesini çok yakında ziyaret
edebileceksiniz.
The Oba Hotel Çok Yakında Sizlerle.
Bodrum’da denize sıfır mükemmel lokasyonu ile Ege ormanlarının yanı başında, sade,
minimalist ve şık bir yaklaşımla, birinci sınıf
lezzete vurgu yaparak ailenizle keyifli bir
tatil geçirmeniz için çalışan The Oba Hotel,
yeni web site çalışmaları için Serbay
Interactive’i tercih etti.

SERBAY VE IDEASOFT E-TİCARETTE KADIN
GİRİŞİMCİLERE DESTEK OLUYOR.
E-ticarete adım atmak isteyen tüm kadın girişimcilere fırsatlar sunan Serbay
ve IdeaSoft, yıl sonuna kadar geçerli olan yeni bir kampanya ile kadınların işlerini profesyonel ilerletebilmesine yönelik destek oluyor. Serbay Interactive Ajans Başkanı Görkem Özdemir desteklerle ilgili bilgiler verdi.
Özdemir “Girişimci kadınlara özel avantajlı e-ticaret paketleri, pazarlama
desteği, ücretsiz e-ticaret eğitimleri, ücretsiz sanal POS ve kargo anlaşması
gibi birçok teknik imkanlar sunuyor. Kampanya dahilinde kadınlara anında
e-ticaret sitesi kurma imkanı veriyoruz ve anlaşmalı olunan çözüm ortakları
ile kadın girişimcilerin gücünü artırmasını hedefliyoruz” dedi.

Best Otomotiv Ideasoft Alt Yapısı İle
E-Ticarette!
Otomotiv sektöründe hizmet veren Best
Otomotiv, Ideasoft alt yapısını kullanarak
ürünlerini tüm Türkiye’ye sunmaya hazırlanıyor. E-Ticaret Dostu ile e-ticaret hayatına
başlayacak olan Best Otomotiv Web sitesi
yakın bir zamanda yayında olacak.
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GÜNCEL

YENİ İNSANLAR YENİ
UMUTLAR

ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ!

Fatma Bozkurt

Fatma Zehra Mengi

Serbay Interactive, Stajyer

Serbay ekibinde olmanın verdiği ayrıcalıklar ile her
gün yeni şeyler öğrenerek tecrübelerimi
zenginleştiriyorum.

Lisans eğitimim süresince çoğunlukla fotoğraf ve video çekimleri ile ilgilendim. Üniversitemin düzenlediği Nostalji & İstanbul temalı yarışmalarda derece aldım. Okul
dergisinde hobi editörlüğü yaptım. Zorunlu
stajım esnasında tanıştığım gazeteci arkadaşım Ali Demirtaş’ın düzenlediği, ‘Anne ben
gazeteci miyim?’ platformu; Medya, Kültür,
Toplum söyleşilerinde fotoğraf çekimlerini
gerçekleştirdim. Pandemi ile evlerde yoğun
olarak geçirdiğimiz zamanlarda da resim ile
tanıştım. Bugün resme ve fotoğraf çekimle12

‘‘

Merhaba, ben Fatma Zehra Mengi. 1997
Eskişehir doğumluyum. İstanbul Gelişim
Üniversite’sinde %75 burs ile Medya ve İletişim Sistemleri bölümünü, pandemi süreci
ile birlikte birçok arkadaşım gibi online
olarak bitirdim. Zorunlu stajımı Star Gazetesi’nin hafta sonu ekleri bölümünde yoğunluklu olarak röportajlar için çekim yapıp,
düzenlemelerini gerçekleştirirken kendi haberimin ve bir röportajımın da yayınlanması
fırsatını buldum. Pandemi sürecinin devam
etmesi ile birlikte bir süre boşluk yaşasam
da, Serbay ailesinin bünyesinde staj yapma
fırsatı elde ettim.

rine olan ilgim artarak devam ediyor. Her ne
kadar alanlarım resim ve fotoğraf üzerine
olsa da, mesleğimi pratik yaparak keşfetmek
istedim ve Serbay ile yolum böyle kesişti.
Medya’nın çeşitli kulvarlarında da kendimi
geliştirmek için çıktığım bu yolda aynı zamanda deneyimsizliğimin verdiği endişelerim vardı. Ayrıca genel olarak çekinen bir
yapıya sahibim. Bu sebeple başvurum kabul
edildiğinde çok sevinsem de aynı zamanda
da oldukça gerildim. Ancak buradaki sıcak
Serbay ailesi korkularımı gün ve gün hafifletti. Ayrıca buraya başladığım ilk dakikadan itibaren birçok yeni bilgi öğrendim. Bu
bilgileri donanımlı insanlardan öğrenmenin
beni ileriye taşıyacağına inanıyorum. Mezuniyet sonrası ilk deneyimimde geliştiğimi
hissettiğim için çok mutluyum.
Alanında kendini geliştirmiş ekip arkadaşlarım sayesinde Serbay’da farklı birçok
konuda tecrübe kazanmaya ve yeni şeyler
öğrenmeye devam edeceğimi biliyorum.
Bana burada staj yapma şansı veren Serbay
ailesine teşekkürlerimi sunuyorum.

‘‘

Hayatım sadece akademik başarıdan ibaret
değil. Ben, insanların yalnızca bir meslek öğrenmesini ve bütün olaya akademik yaklaşmasını
doğru bulmuyorum.

Merhaba, ben Fatma Bozkurt. Hacettepe Üniversitesi Almanca Mütercim Tercümanlık bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Bunun
yanında, mesleğim gereği oluşan ilgimden
dolayı Uluslararası İlişkiler bölümünde
yandal yapmaktayım. Ortaokul eğitimimi
Almanya’da tamamlayıp Türkiye’ye döndüğüm o küçük yaşımda bile kendimi Türkiye ve Almanya arasında bir köprü olarak
görmüş ve ilerleyen yıllarda bu kültürlerarası köprü olma durumunu nasıl daha belirgin icra edeceğimi düşünürken kendimi
tercüman olmaya adım adım yaklaşırken
buldum. Küçük yaşımdan beri süregelen
dil öğrenme merakı, yeni insanlarla tanışmayı, bağlantılar kurmayı sevmem ve ruhumun bütün bu saydıklarımdan beslenmesi
şu an hayatımı idame ettirmem için elimdeki
altın anahtar olmuştu bile. Hayatım sadece
akademik başarıdan ibaret değil. Ben, insanların yalnızca bir meslek öğrenmesini ve
bütün olaya akademik yaklaşmasını doğru
bulmuyorum. Bir tercüman veyahut başka

‘‘

‘‘

Serbay Interactive, Stajyer

bir meslek dalı mensubu kişinin sosyal hayatının da oldukça canlı olmasını savunan
taraftayım. Bu sebeple yaklaşık 3 yıldır aktif
bir şekilde bana kendimi bulma, kendimi geliştirme fırsatı tanıyan ve bununla beraber
en kalıcı öğrenmenin yaşayarak, yaparak ve
üreterek öğrenme olduğunu öğreten üniversitemin izcilik topluluğunda yer almaktayım.
Bünyesinde Almanca Tercüman olarak çalıştığım Serbay ile yollarımız kesişeli çok
olmadı. Fakat şunu itiraf etmeliyim ki, dışarıda öğrencileri sırf tecrübesiz gördükleri için ve bu sebeple niteliksiz olarak kategorize eden oluşumlara inat bünyesinde biz
gençlere sahada pişme fırsatı sunan, bu doğrultuda takındığı değer veren tutumu ve yine
biz gençlerin gelişimi için her türlü olanağı
sağlayan Serbay ile tanıştığıma çok memnunum. Umarım Serbay ile uzun soluklu,
çokça ürettiğimiz ve benim ise tecrübe kazandığım nice huzurlu yıllar olur. Bana şans
verdikleri için ve bu ailenin parçası olduğum
için mutluyum. Teşekkürler Serbay.
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ENGELLER BAŞARIYA ENGEL
DEĞİL
Engelliler Günü Boyunca Engelli Bireylere
Karşı Farkındalığımız Çok Yüksekti Oysaki Her
Günümüzü Engelli Bireylerin Farkında Olarak
Geçirmemiz Gerekiyor.

Geçtiğimiz günlerde Dünya Engelliler
Günü kutlandı. O gün boyunca engelli bireylere karşı farkındalığımız çok yüksek
ve empati duygumuz olabildiğince fazlaydı. Oysaki her günümüzü engelli bireylerin
farkında olarak geçirmemiz gerekiyor. Onların hayatını zorlaştıran şey sadece engelleri
değil, onların engellerine toleransı olmayan
bizleriz. En büyük görevimiz empati kurarak onların engellerini kaldırmak ve herkes
gibi toplumsal hayata tam katılmalarını
sağlamaktır.
Dünyada 1 milyondan fazla engelli birey
bulunmakta. Bireyin doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesine engelli
olma durumu denir. Şu an da bir engelimiz
olmasa bile 1 saniye veya 1 yıl sonra engelli
bir birey olmayacağımızın bir garantisi bulunmamakta. Çünkü bütün insanlar birer
engelli birey adayıdır.
Engelli bireyler hayatın her alanında zorlukları aşarak çok başarılı işlere imza atmaktadırlar. Engellerinin olduğu alanlar onların
başka alanlara yönelmelerine ve yöneldikleri alanda işlerini en iyi şekilde yapmalarına
engel değil.
Engelli bireylerin toplumda ötekileştirilmemesinin ve toplumsal yaşama katılmalarının
en güzel yolu onların istihdam edilmeleridir.
Günümüzde engelli bireylerin istihdam edilmesinde pozitif ayrımcılık yapılmakta. Ama
hala bazı ön yargılarda yıkılabilmiş durumda
değil. Örneğin; ‘engelli işçiler sık sık mazeret izni alırlar ve sürekli hastalanırlar, verimli
ve iyi çalışmazlar, hislidirler; alıngan, kırılgan olurlar ve çabuk kızarlar. Diğer çalışanları rahatsız etmektedirler ve genel çalışma
temposunu düşürmektedirler, daha çok iş
14

kazalarına maruz kalmaktadırlar, halkla ilişkiler açısından olumsuz bir manzara oluşturmaktadırlar, iş yerinde özel düzenlemelerin yapılması masraflıdır, işten çıkarmak
ve işlenen suça karşılık ceza vermek daha
zordur’ gibi düşünceler işverenler tarafında
mevcuttur, oysa bunların yanında bir de gerçeklere bakalım; engelli bireylerin işi bırakma ihtimalleri daha az olmaktadır, sorumlu
ve kesintisiz odaklanarak çalışmaktadırlar,
daha az iş kazalarına sebep olmaktadırlar,
işlerini daha çabuk kavramaktadırlar, daha
çok iş bilincine sahip olmaktadırlar, normal
işçiler kadar verim kazandırmaktadırlar, işlerine zamanında gelmektedirler.
Birçok engel tanımayan engelli birey adını
çok fazla duyurmuştur. Ampute Futbol
Milli Takımı’mız 19 Eylül Gaziler Günü’nde Avrupa Şampiyonası’nın finalinde İspanya’yı yenerek üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanmış oldu.
Küçük yaşlarda geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle işitme kaybı yaşayan Sabri Kıroğlu, ilgi duyduğu karate sporunda ilerlemeye
karar verdi. 6 yaşında başladığı kariyerine
Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları sığdıran
Kıroğlu, çalışmalarını Dünya İşitme Engelliler Karate Şampiyonası’nda altın madalyaya ulaşmak için yoğun tempoyla sürdürüyor.
Daha önce adını çok duyduğumuz ama bir
engele sahip olduğunu bilmediğimiz Frida
Kahlo, çocukken çocuk felci geçirmiş ve
bu felç yüzünden bir bacağı sakatlanmış ve
sayısız ameliyat geçirmiştir. Ünlü ressamın
resme bu rahatsızlığı yüzünden başladığı
söyleniyor.

Feyzanur Keskin
Kod8 Yazılım
Mobil Developer

engelli bir birey olmasına rağmen 41 yıldır
resim yapıyor ve resimleri ile sergiler açıyor.
Armağan, Amerika eski başkanlarından
Clinton’ın da portresini yapmış. Menajeri Joan Eroncel ile birlikte gittiği ülkelerde
uluslararası ün kazanan Eşref Armağan’ın
beyin yapısı Harvard Üniversitesi’nde incelenmiş ve görmediği hâlde nasıl resim yapabildiği bilimsel çalışmalara konu olmuş.
Beyin Hücreleri kâinatın gizemleri ile
meşgul olan astrofizikçi olan Hawking ALS
hastasıdır ve tedavisi mümkün olmayan bu
hastalığına rağmen evrenin sırlarını anlatan
kitaplara ve bilimsel çalışmalara imza atmıştır. Bu hastalıkta beyin sağlam kalmasına
rağmen bütün vücut çöker. Genel başarıda ‘beynin sağlam ise vücudunun neresi engelli olursa olsun, başarıyı yakalarsın’ inancı
adeta Hawking’de anlam bulur ve doktorların birkaç yıl ömür biçmesine rağmen elli
yıla yakın zamandan beri yaşam mücadelesine bilimsel çalışmaları ile devam etmekte
olan ünlü astrofizikçi birçok bilimsel başarının altına imza attı.
Daha bir sürü başarı elde etmiş çoğunun
ismini bildiğimiz ama engelli olduğunu bilmediğimiz engelli bireyler mevcut. Onlara
kendi bakış açımızla davranıyoruz. Oysa
insanlara kendi bakış açımızdan değil her
açıdan bakmalı ve ona göre davranmalıyız.

Benim de yeni öğrendiğim, doğuştan görme
engelli bir birey olan Eşref Armağan görme
15
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KOD8’DEN HABERLER
Düzce Damla Haber8 Alt Yapısı
ile Buluştu.
Düzce’nin 41 yıllık köklü gazetesi Düzce Damla, Haber8 altyapısıyla buluştu.Düzce Damla’nın yepyeni arayüzü ile Batı Karadeniz
bölgesinden haberler ve köşe yazılarına ulaşmak için duzcedamla.
com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Emlak8 Portföyü Büyümeye
Devam Ediyor.
Kod8’in gayrimenkul firmaları için geliştirdiği Emlak8 paketi kullanıcıları giderek artmaya devam ediyor. Bu ay Özdemir Gayrimenkul,
Hakan Ergül Yatırım Danışmanlığı ve Beyköy Emlak Kod8 altyapısıyla hazır web sitelerini kuranlar arasında. Ayrıca Düzce’nin en çok
inşaat teslim eden firması Kardeniz İnşaat, Emlak8 konsept tasarımı ile yeni web sitesine kavuştu. Kardeniz İnşaat hakkında detaylı
bilgilere ve projelerine ulaşmak için kardenizinsaat.com adresini
ziyaret edebilirsiniz.

Düzcenin Sesi Yenilendi.
Düzce’nin güçlü gazetelerinden Düzcenin Sesi, web sitesi ve mobil
uygulamalarını Haber8 altyapısıyla yeniledi. Düzce’den haberdar
olmak için duzceninsesi.com.tr web portalını ziyaret edebilir ya
da Düzcenin Sesi mobil uygulamasını mağazadan indirebilirsiniz.

Biz Bolulular Mobil Uygulaması
Yayınlandı!
Geçtiğimiz aylarda Haber8 altyapısı ile buluşan Bolu’nun haber portalı Biz Bolulular’ın mobil uygulaması yenilenen arayüzü ile yayınlandı. Hem Android hem de iOS mağazalarında bulunan haber uygulamasını indirerek gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
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Fiziksel Dünyada Bir Müşterinizi Mutsuz Ederseniz
Bunu 6 kişi İle Paylaşır. Dijital Dünyada Bir Müşterinizi
Mutsuz Ederseniz Bunu 6000 Kişi ile Paylaşır.
-Jeff Bezos
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lanları ve kontrol merkezleri inşa etmek istiyor. JD’nin 51.51 milyar dolarlık bir piyasa
değeri var ve 2019 yılında 82,80 milyar dolar
gelir elde etti. Bu rakamlar, JD.com’u en çok
kazanan ikinci e-ticaret sitesi haline getirdi.

KAPAK

DÜNYA’DA E-TİCARET

Dünya genelinde 24
milyondan fazla e-ticaret
sitesi var.
E-ticaret web sitelerinin gelir bazlı sıralı listesi sürekli değişiyor; çünkü her geçen gün
daha fazla e-ticaret
sitesi ekosisteme
adım atıyor. 2020
itibariyle dünya genelinde 24 milyondan fazla e-ticaret
web sitesi var.

Dünyadaki En Çok Kazanan 10
E-Ticaret Şirketi

Bunun yanında;
Perakende sektöründe e-ticaret büyümesi açısından
Hindistan ilk sırada
yer alıyor.
2024 yılında tüm
perakende satışların
yüzde 95’i e-ticaret
siteleri üzerinden
yapılacak.
Amerika Birleşik
Devletleri’ndeki
2020 e-ticaret gelirlerinin bir önceki
yola göre 56,4 milyar dolar artarak 600
milyar doları aşması bekleniyor.
Amazon; elektronik, ev tadilatı, yemek,
spor ve fitness, sağlık ve tıp dahil olmak
üzere birçok e-ticaret kategorisine hakim
bir oyuncu olarak öne çıkıyor.
En çok kazanan e-ticaret şirketleri arasında ilk sırada yer alan Amazon’un mağazalarında 12 milyondan fazla ürün listeleniyor.
Çin’de 2023 yılına kadar e-ticaret sitelerinin 4 trilyon dolardan fazla gelir elde edeceği öngörülüyor. eBay’deki tüm ürünlerin
yüzde 80’inden fazlası yeni ürünler.
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Bu verilerden de anlayacağımız üzere
online alışveriş son birkaç yılda önemli
ölçüde büyüme kaydetti. Rakamlara göre
pazarın daha da büyümesi öngörülüyor. Bu
nedenle, dünyanın en büyük şirketleri e-ticaret pazarında büyük oyuncu olmak için
yatırımlarını e-ticarete yönlendiriyor. Bu
şirketlerden bazıları sektörde büyük isimler
arasında yer alıyor. Bazıları da e-ticaret ekosisteminde nispeten pek bilinmiyor.

piyasa değeri 13,47 milyar dolar. Toplam
geliri 2019’da 38,06 milyar dolar. En çok
kazanan e-ticaret siteleri arasında dördüncü
sırada yer alıyor.

Alibaba

Amazon

jd.com

Amazon, şüphesiz dünyanın en popüler ABD merkezli e-ticaret şirketlerinin çoğu
e-ticaret platformudur. Şirket, 1994 yılında
dünyanın her yerinden online tüketicilere
Washington’da online kitap satıcısı olarak ulaşıyor. Buna rağmen çeşitli internet yasae-ticarete başladı. Amazon’un kurucusu
ları sebebiyle Çin’de pek başarılı olamadılar.
Jeff Bezos, Amazon Inc. sayesinde artık Çin merkezli JD.com, bir anlamda Çin’in
dünyanın en zengin insanlarından biri oldu. “Amazon” versiyonudur. “Jingdong” olarak
Bugün Amazon, ürün yelpazesi çeşitliliği ile
da bilinen şirket 1998 yılında “360Buy”
online perakende sektöründe lider bir şirket adıyla Liu Qiangdong kuruldu; ancak 2004
haline geldi.
yılında online ticarete başladı. Şirketin merYapay zeka, dijital akış ve bulut bilişim en- kezi Pekin’de bulunuyor ve son birkaç yıldüstrilerinde çeşitli ürünler ve hizmetler daki hızlı büyümesi göz önüne alındığında,
de sağlayan Amazon’un aylık tahmini aylık Alibaba da dahil olmak üzere daha büyük
site trafiği yaklaşık 2.476 milyar ziyaret- e-ticaret şirketleri bunu bir tehdit olarak
tir. Amazon Prime, şirketin “altın madeni” görüyor.
olarak görülüyor. Bu teslimat hizmeti, müş- JD.com, yüksek teknolojili teslimatta pazar
terilerin Amazon’dan iki günlük sınırsız
lideridir. Şirket, otonom teslimatlar için drogönderim için abone olmalarını sağlar.
nelar ve kırsal alanlarda verimli bir teslimat
sistemi kullanıyor. Jingdong şimdi daha verimli bir teslimat sistemi için drone havaa-

Alibaba, en çok kazanan e-ticaret şirketleri
arasında önemli bir yer tutuyor. Bu e-ticaret
devi, dünyanın üçüncü büyük pazarı olan
Çin’de istisnai bir kaleye sahip olsa da, Alibaba, diğer pazarlara girmek ve küresel bir
isim olmak için sürekli büyüyor. Jack Ma,
Alibaba Group Holding Limitet’i 1999 yılında kurdu. Şirketin genel merkezi, Jack
Ma’nın 1990’larda küçük şirketler için web
siteleri yaparak girişimde bulunduğu Hangzhou’dadır. Şirket bugün, hem Alibaba.com
hem de 1688.com’u işletiyor.
Alibaba.com küresel işlemleri yönetirken,
1688.com ağırlıklı olarak Çin işlemlerinde yer alıyor. Alibaba için önemli bir satış
faktörü, yalnızca tüketicilere değil perakendecilere de hitap etmesidir. Şirketin temel
operasyonları Taobao, Tmall ve AliExpress
kapsamındadır. Taobao, şirketin en büyük
pazar yeridir ve Çin’de tüketiciden tüketiciye (C2C iş modeli ile hizmet vermektedir.
Tmall, Çin’deki işletmeden tüketiciye (B2C)
pazarından sorumluyken, AliExpress, şirketin küresel hedef kitlesine hizmet ediyor.

Suning

40 binden fazla şirketle, şirket sadece Japonya’da değil, küresel olarak kendisi için bir
varlık oluşturdu.
Bu e-ticaret şirketi, diğerlerinin yanı sıra
elektronik, ev aletleri, evcil hayvan malzemeleri, sağlık hizmetleri gibi çeşitli kategorilerdeki ürünlerle ilgileniyor. Platform
hem B2B hem de B2C işlemlerini kolaylaştırıyor. Şirket, ayrıca Lyft ve Pinterest gibi
diğer köklü platformlara yatırım yapmayı
da planlıyor.
Nihayetinde Rakuten, müşterilerinin her
türlü ihtiyacını karşılayan bir hizmet ağı sağlamayı amaçlıyor. En çok kazanan e-ticaret
siteleri arasında yer alan Rakuten, bunu yaparak markasını farklı nişlerde tanıtıyor. Rakuten’in 2019 yılındaki geliri, 2018 gelirlerine göre yüzde 14,7 oranında artarak, 11,6
milyar dolar oldu.

Wayfair
Amerika merkezli Wayfair Inc., mobilya ve
ev eşyaları satan e-ticaret şirketidir. 2002
yılında kurulan şirket, daha önce “CSN
Stores” adıyla biliniyordu. Dijital platform,
11 binden fazla global tedarikçinin sattığı 14
milyon ürüne erişim imkanı sağlıyor. Online
şirketin merkezi Boston, Massachusetts’te
bulunuyor. Wayfair’in Amerika Birleşik
eBay, dünyanın en büyük ve en çok kaza- Devletleri’nin yanı sıra Kanada, Almanya,
nan online pazaryerlerinden biridir. Ana iş İrlanda ve Birleşik Krallık’ta ofis ve depoları
modeli; ürün listeleme, online açık artırma yer alıyor. En çok kazanan e-ticaret siteleri
ve ürün satışı üzerine kuruludur. eBay’da arasında yer alan Wayfair şirketine bağlı in175 milyon aktif kullanıcı bulunuyor. Dev ternet siteleri şunlar; ana site Wayfair, Joss
pazaryerinde 1,2 milyar ürün ve hizmet lis- & Main, AllModern, Birch Lane ve Perigold.
teleniyor. eBay’da özellikle Uzak Doğu men- Wayfair hakkında 10 Temmuz 2020 tarihinşeli ve ağırlıklı olarak uygun fiyatlı ürünler de çocuk kaçakçılığına aracılık ettiği iddiaları
büyük talep görüyor. Bu sebeple eBay’de ortaya atıldı.
yüksek rekabet söz konusu. Şirketin 28,74
milyar dolar piyasa değeri var. 2019 yılında
10,80 milyar dolar gelir elde etti.

eBay

Rakuten

Suning.com, merkezi Çin’in Jiangsu eyaleti- Rakuten şirketi 1997 yılında kuruldu. Bugün
ne bağlı Nanjing kentinde bulunan en büyük “Japonya’nın Amazon’u” olarak biliniyor.
hükümet dışı perakendecilerden biridir. Çin Rakuten’in oldukça büyük bir pazarı var ve
ve Japonya’daki 700’den fazla şehri ve e-ti- Japonya’daki internet kullanıcılarının yüzde
caret platformunu kapsayan bin 600’den 90’ı bu platformu online alışveriş için kulfazla mağazaya sahiptir. Suning.com’un
lanıyor. Dünyanın dört bir yanına dağılmış
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Zalando
Zalando SE, merkezi Almanya’nın Berlin
kentinde bulunan bir e-ticaret şirketidir.
Şirket, moda ve yaşam tarzı ürünlerini 17
Avrupa pazarında müşterilerine sunuyor.
Şirket, 2008 yılında ilk olarak “Ifansho”
adıyla Almanya’da kuruldu. Daha sonra bu
ad, İtalyanca “zalare” yani “şaka yapmak”
anlamındaki “Zalando” olarak değiştirildi.
İsveçli şirket Kinnevik , yüzde 21’lik pay ile
Zalando’nun en büyük hissedarıdır. Haziran 2018’de Zalando, faaliyetlerini İrlanda
ve Çek Cumhuriyeti’ne genişletti. Pazarlara
Zalando’nun mevcut lojistik siteleri üzerinden hizmet veriliyor. Zalando, 12,59 milyar
dolar piyasa değerine ulaştı. 2019 yılında
toplam geliri 7,26 milyar dolar oldu. Bu rakamlarla en çok kazanan e-ticaret şirketleri
arasında sekizinci sırada yer alıyor.

Chewy
Chewy, Haziran 2011 tarifinde Ryan Cohen
ve Michael Day tarafından “Bay Chewy” adı
altında kuruldu. Chewy, Inc. Florida eyaletine bağlı Dania Beach merkezli bir Amerikan online evcil hayvan maması ve diğer
evcil hayvanlarla ilgili ürünlerin online satıcısıdır. Şirket; Amazon, PetSmart, Whole
Foods Market ve Wayfair’den eski çalışanları ve yöneticileri bünyesine kattı.
Chewy, 2017 yılında PetSmart tarafından
3,35 milyar dolara satın alındı. Bu, o zamanlar bir e-ticaret işletmesinin şimdiye kadarki en büyük satın alma işlemi oldu. Şirket,
ilk halka arzını 2019 yılında tamamlayarak
1 milyar dolar topladı. Piyasa değeri 9,83
milyar dolar olan şirketin 2019 yılı e-ticaret
gelirleri 4,85 milyar dolara ulaştı. E-ticaret
sitesi, en çok kazanan e-ticaret şirketleri arasında onuncu sırada yer alıyor.

Coupang
Coupang, 2010 yılında Bom Kim tarafından kuruldu. Güney Kore merkezli bir e-ticaret şirketidir. Güney Kore’nin en büyük
online perakendecisidir. Coupang’ın yıllık
geliri 2019’da 6,3 milyar dolara ulaştı. Şirketin “Rocket Delivery” adlı teslimat ağı, 5
milyondan fazla ürünün aynı gün veya sonraki gün teslimatını sağlıyor. Coupang, siparişlerinin yüzde 99,6’sının 24 saat içinde
teslim edildiğini iddia ediyor.
En çok kazanan e-ticaret siteleri arasında
bulunan Coupang’ın genel merkezi Seul’de
Songpa-gu Bölgesi’nde bulunuyor. Ayrıca;
Pekin, Şangay, Los Angeles, Mountain View
ve Seattle’da ofisleri yer alıyor. Şirket Kasım
2018’de, SoftBank’tan 2 milyar dolar yatırım
aldı. Coupang’un diğer büyük yatırımcıları
arasında BlackRock ve Fidelity bulunuyor.
Coupang, Temmuz 2020’de Singapurlu akış
hizmeti HOOQ’un varlıklarını satın aldı.

22

23

Tayyare Limanı Dergisi

KAPAK

TÜRKİYE’DE E-TİCARET

Türkiye’de E- Ticaret
Pazarı Büyüyor.
Türkiye’de e- ticaret pazarının her yıl gelişmekte olduğu ve e-ticaret faaliyetlerinde bulunan işletme sayısının 2020-2021 yıllarında
büyük bir artış göstererek 256 bin 861 işletmeye ulaştığının da kaydedildiği raporda;
özellikle beyaz eşya, giyim, ayakkabı, elektronik, ev, bahçe, mobilya ve dekorasyon,
metalürji ile kimya sektörlerinin e-ticarette
en fazla artış gösteren alanlar olarak görüldüğü açıklandı. Raporun Türkiye ile ilgili
kısmında da sektörün durumu ve beklentiler şu şekilde özetlendi;
“Türkiye’nin e- ticaret penetrasyonu yüzde
44 seviyesindedir ve Türkiye bu pazarda gelişmekte olan ülkeler arasında lider konumunda. 2020- 2021 yılları itibariyle ülkemizde 37 milyon kişi online alışveriş yapmakta.
Teknolojinin Türkiye’de enerjik bir sektör
haline gelmesi ve toplumun hemen hemen
her alanında kullanılması e-ticarette tüketicilerin davranışlarında değişikliğe yol açtı.
Online perakende alanında pek çok marka,
tüketici ziyaretlerinin yüzde 70’den fazlasını
mobil kanallar üzerinden sağlıyor ve ciroların yüzde 60’tan fazlası da yine mobil uygulamalar üzerinden geliyor.
Önemli olan başka bir nokta ise Türkiye’deki tüketicilerin sosyal medya üzerinden ürün
inceleme ve satın almaya yönelmiş olması.
Bu durum da satın alma davranışlarında
önemli bir değişim olarak karşımıza çıkıyor.”

Türkiye’de E- Ticaretin
4 Yıl İçinde 2- 3 Katına
Çıkması Bekleniyor.
Pandemide 1 yılı geride bırakırken, Türkiye’nin önde gelen e- ticaret platformlarından Hepsiburada, Deloitte ile birlikte
pandemi döneminde Türkiye’de e- ticaret
ekosistemini değerlendiren bir araştırma
yürüttü.

E- ticaretin perakende
içindeki payı yüzde 15
bandını aştı.
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Yapılan araştırmaya göre e- ticaretin perakende içindeki payı yüzde 15 bandını aşmış
durumda, 2025’te yüzde 20’yi geçmesi bekleniyor. Global e- ticaret hacminin 2025 yılında 4,4 trilyon dolar seviyesine ulaşması
beklenirken e- ticaretin toplam perakende
içindeki payının yüzde 20,8’e yükseleceği
tahmin ediliyor.

Türkiye’de e- ticaretin
4 yıl içinde 2- 3 katına
çıkması bekleniyor.
Araştırmanın en ilgi çekici sonuçlarından
biri ise Türkiye’de e- ticaretin 4 yıl içinde
2- 3 katına çıkmasının beklenmesi. E- ticaretin 2020-2024 yılları arasındaki büyüme
tahminleri incelendiğinde Türkiye’de e- ticaretin her yıl ortalama yüzde 23,7 oranında
büyüyerek 4 yılda 2- 3 katına çıkması bekleniyor. Türkiye’de e- ticaret 2020 yılında pandeminin de etkisiyle 226 milyar TL büyüklüğe ulaştı ve yüzde 66 oranında büyüme
gösterdi. Bu verileri geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımızı da hatırlatalım.

Pandemi döneminde
tüketicilerin yüzde
84’ü e- ticareti daha
fazla tercih etmeye
başladı.

Pandemi döneminde tüketicilerin yüzde
84’ü e-ticareti daha fazla tercih etmeye başladı. Tüketicilerin yüzde 45’i pandemi döneminde eskiye kıyasla e-ticaret üzerinden 1,5
kat daha fazla alışveriş yapmaya başladıklarını söyledi. Bunun nedenleri arasında kalabalıktan kaçınma, ürün seçeneğinin daha fazla
olması, evden alışveriş yapmanın konforlu
olması ve sokağa çıkma saatleri nedeniyle
fiziksel mağazalara ayrılacak zaman bulunamaması gösterildi.

E- ticaret siteleri
işletmelerin yüzde
82’si için baskın satış
kanalı.
E- ticaret siteleri pandemi döneminde işletmelerin yüzde 82’si için baskın satış kanalı
haline geldi. İşletmelerin yüzde 86’sı tüketici
talebinin e- ticarete kayması nedeniyle pandemi döneminde e- ticaretin işlerin devamlılığında daha etkili bir hâle geldiğini belirtti.

yaptığını belirtti.
İşletmelerin yüzde 63.8’i için pandemi sonrası e-ticaretin satışlar içindeki payının artmasını bekliyor. Hepsiburada üzerinden
satış yapan işletmeler pandeminin sona
ermesi halinde bile e- ticaretin toplam satışları içindeki payının eski seviyelere inmeyeceğini öngörüyor. Salgın sonrasında e-ticaretin toplam satışları içindeki payının sabit
kalacağını düşünenlerin oranı yüzde 20,3
iken; normalleşme ile e- ticaretin toplam
satışları içindeki payının azalacağını düşünenlerin oranı yüzde 15.9 olarak açıklanıyor.

İşletmelerin yüzde
76’sı için e- ticaret
satışlarının ciro
içindeki payı arttı.
Pandemi döneminde işletmelerin yüzde
76’sı için e- ticaret satışlarının ciro içindeki
payı arttı. Bu dönemde Hepsiburada üzerinden satış yapan işletmelerin yüzde 53’ü için
e- ticaret satışları artış gösterirken fiziksel
mağaza satışları azaldı. İşletmelerin yüzde
39’u yalnızca online kanallar üzerinden satış
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Stoksuz E-ticaretin
Avantajları Nelerdir?

KAPAK

STOKSUZ E-TİCARET

Hâlâ keşfedilecek birçok ada bulunduran
koca bir denize benzetebileceğimiz e- ticaret, sürekli ortaya çıkan yeni iş modelleri ile
daha da zenginleşiyor. Son teknolojik gelişmelerin ve müşterilerin durmaksın değişen
beklentileri ışığında ortaya çıkan yeni ticaret
modelleri, yoğun rekabet ortamında fark yaratmak açısından oldukça önemli. Stoksuz
e- ticaret ya da global adı ile dropshipping,
internet üzerinden satış yapanlar arasında
iyice yaygınlaşmaya başlayan bir iş modeli.
Stoksuz e-ticaret; internet üzerinden satılan ürünün satıcıya hiç ulaşmadan, doğrudan tedarikçi tarafından son müşteriye
ulaştırıldığı bir iş modeli olarak tanımlanabilir. Böyle çalışan işletmeler, hiçbir şekilde
satmak için ürün tedarik etmez ve dolayısıyla bu ürünleri depolamak gibi faaliyetlerde
bulunmaz. Son kullanıcı ve tedarikçi arasında bir köprü vazifesi görür. Buradan hareketle stoksuz e-ticaret bir tür aracılık işlemi
olarak da yorumlanabilir.

Yabancı Stoksuz
E-Ticaret Tedarikçileri

E- ticaret daha çok perakende tarafında biliniyor olsa da, AliExpress birçok tedarikçiye
ulaşabileceğiniz devasa bir platformdur. Çin
pazarında hizmet veriyor olması sayesinde,
ilgi çekici pek çok ürünü oldukça uygun fiyatlara tedarik edebilme imkânı sağlar.

SaleHoo

YeniStoksuz

Eski bir dropshipper tarafından kurulmuş
olması itibarı ile bu işle uğraşanların tüm
ihtiyaçlarını karşılayacak özelliklere sahip
bir tedarikçidir. Arama motoruna benzer
şekilde çalışır ve böylece aradığınız ürüne
ulaşmanızı oldukça kolaylaştırır.

Geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Giyim
eşyalarından cep telefonları aksesuarlarına,
kişisel bakım ürünlerinden oyuncağa kadar
çok çeşitli ürün seçenekleri için bu tedarikçi
ile çalışabilirsiniz.

BrandsGateaway
Saygın tasarımcıların imzasını taşıyan giyim
ürünlerinin ve aksesuarların bulunabileceği bir stoksuz e-ticaret tedarikçisidir. Gelir
seviyesi yüksek kişilere hitap eden giyim
ürünleri satmayı düşünüyorsanız BrandsGateaway isabetli bir tercih olabilir.

NordStrom

Amerika’nın en çok tercih edilen giyim tedarikçilerinin başında gelir. Ayakkabıdan
makyaj malzemelerine kadar birçok ürünü
burada bulabilirsiniz.

GndAtlanta
Takı alanında faaliyet göstermek istiyorsanız
tedarikçi olarak GndAtlanta’yı tercih edebilirsiniz. Özel günlere hitap eden tek taş yüzüklerden günlük kullanım için dizayn edilmiş takılara kadar pek çok çeşidi buradan
tedarik edip müşterilerinize sunabilirsiniz.

Yerli Stoksuz E-ticaret
Tedarikçileri

Geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Bebegen, bebek giyimi ve aksesuarları noktasında
Türkiye’nin önde gelen girişimlerindendir.

DHgate
Çin kökenli bir diğer stoksuz e-ticaret tedarikçisidir. Ürün çeşitliliği AliExpress’e göre
kısıtlıdır. Fakat dünyanın birçok ülkesinde
Digital Trade Center adı verilen merkezlerde, buradan tedarik edilebilen ürünlerin fiziksel olarak görülüp test edilmesine olanak
sağlar.
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Bünyesinde birçok türde ürün bulundurması ile dikkat çeken bir diğer tedarikçidir.

StokHanem
Daha çok ev eşyası ve giyim ürünü seçeneklerini kullanıcılarına sunan bir tedarikçidir.
Özellikle ev eşyaları kategorisinin banyo ve
mutfak gereçleri gibi alt başlıklara ayrılması,
bu alana yönelmek isteyen stoksuz e-ticaret
işlemleri için StokHanem’i cazip kılar.

AyakkabıXML
Adından da anlaşılabileceği üzere ayakkabı
kategorisine odaklanmış bir tedarikçidir.

ModaCar
Otomobil, motosiklet ve bisiklet aksesuarları konusunda özelleşmiş bir tedarikçi
olan ModaCar; hırdavat, pet shop ve kişisel bakım ürünleri alanlarında da seçenekler sunar.

E-hediyeci
Hediyelik eşya konseptinde benzerlerine
göre daha az rastlanan ürünlere yer verir.
Kişiye özel tasarım özelliği sebebiyle ilgili
çekici bir alternatif olarak değerlendirilebilir.

Gumush

Spocket
AliExpress kadar olmasa da geniş ürün
yelpazesine ulaşabileceğiniz bir tedarikçi
olması ile dikkat çeker. Özellikle Çin menşeli ürünlere yönelik ön yargılardan sıyrılmak adına Spocket üzerinden Amerika’da
ve Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren tedarikçilere ulaşabilirsiniz.

ToptancınBurada

Takıştır; Türkiye’nin en eski e- ticaret girişimlerinden olup hem stoksuz e- ticaret
hem de franchise bayilik kapsamında bayilikler vermektedir. Takı aksesuarları, saat,
takı ve toka gibi çok çeşitli ürün seçenekleri
için bu tedarikçi ile çalışabilirsiniz.

Gümüş ağırlıklı ürünleri satıcılara sunar.
Sadece gümüş takı değil, bu malzeme kullanılarak üretilmiş dekoratif ürünler ve ev
eşyaları da bu adreste bulunabilir.

•
Klasik anlamda ticaret yapmak,
doğası gereği stok bulundurmanızı gerektirir. Bu da kaçınılmaz olarak ulaşmak istediğiniz iş hacmi doğrultusunda bir depo
kiralamanızı zorunlu kılar. Fakat stoksuz
e-ticaret bu zorunluluğu bertaraf eder.
Özellikle günümüzde kira fiyatlarının ne
denli arttığını düşündüğümüzde bu iş modelinin önemli bir gider kalemini ortadan
kaldırması çok faydalıdır.
•
Stok tutma zorunluluğunun olmaması sadece depo kirası ödemenizin önüne
geçmez. Sizi bu depoda istihdam edeceğiniz
çalışanların doğuracağı tüm masraflardan da
kurtarır.
•
Özellikle satış rakamlarınızın arttığı dönemlerde, sipariş edilen ürünlerin paketlenmesi ve kargolanması ciddi bir iş gücü
gerektirir. Stoksuz e-ticarette ise bu süreçler
tamamen tedarikçi firma tarafından yürütülür. Bunun için ne ekstra kişi istihdam etmeniz ne de bireysel olarak efor sarf etmeniz
gerekir.
•
Kargolama gibi süreçlerin sizin
sorumluluğunuzda olmaması sayesinde pazarlama ve tanıtım gibi e-ticaret için önem
taşıyan konulara yönelmeniz kolaylaşır.
•
Ürünlerinizin satılmaması sonucu
doğacak ekstra masrafları ve diğer olumsuzlukları dert etmenize gerek kalmaz. Şayet
zaman içinde bozulabilecek ürünler satıyorsanız bundan doğabilecek zararları üstlenmemiş olursunuz. Çünkü bunun sorumluluğu birlikte çalıştığınız tedarikçi firmadadır.
•
Başladığınız işin istediğiniz gibi
gitmemesi durumunda süreci gözden geçirmenize, gerekli düzenleme ve geliştirmeleri
yapmanıza imkân tanır. Büyük beklentilerle
satmaya başladığınız ürünün getirileri düşük
kalabilir. Bu gibi bir durumda stoksuz e-ticaret modelinin sağladığı esneklik sayesinde
hemen bu üründen vazgeçip alternatiflere
yönelebilirsiniz.
Stoksuz e- ticaret avantajları ara•
sında en önemlilerinden biri de birden fazla
tedarikçiyle çalışmanıza olanak vermesidir.
Bu sayede potansiyel müşterilerinize çok
geniş bir ürün yelpazesi sunarak sanal dükkânınızı daha ilgili çekici hâle getirebilirsiniz.
Düşük bir sermaye ile dahi stok•
suz e-ticaret modelinde çalışmaya başlayabilirsiniz. İnternet sitesi açmak ve e-ticaret altyapısı kurmak dışında ciddi bir maliyet gider
kaleminiz olmaz. Dolayısıyla zarar etme riskinizi de minimum düzeyde tutabilirsiniz.

Stoksuz E-ticaretin
Dezavantajları
Nelerdir?
Tedarik sürecinin tamamen kont•
rolünüz dışında olması zaman zaman sorun
yaratabilir. Örneğin altyapısal sorunlar
nedeni ile tedarikçinin stoğunda tükenmiş
olan bir ürün sizin sisteminizde mevcut
görünebilir ve aslında tükenmiş olan bir
ürünün satışını yapabilirsiniz.
•
Stoksuz e-ticaret kâr marjı düşük
bir iş modelidir. Bu durum satışların tedarikçiler üzerinden yapılmasından ileri gelir.
•
Kargolama süreci e-ticaret için
önemlidir. Özensiz paketlenmiş ürünler bu
süreçte zarar görebilir. Sizin müdahale edemediğiniz bir gönderimin ardından müşteri yıpranmış ya da kırılmış bir ürün teslim
alabilir.
Satışını yaptığınız ürünü fiziksel
•
olarak göremediğiniz için kalite anlamında
bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu gibi olumsuzluklar markanızın imajına ciddi zararlar
verebilir.
Stoksuz e- ticaret ile uğraşan pek
•
çok satıcı aynı tedarikçilerle çalışır. Bu da
rekabet ortamında ürünleriniz ile öne çıkmanızı sağlayacak bir farklılık yaratamayacağınız anlamına gelir.
Ürünlerin fiyatlandırması konu•
sunda tedarikçilere bağımlı şekilde hareket
etmeniz gerekebilir. Bu da dinamik fiyatlandırma yaparak satışlarınızı artırmanızı
engelleyebilir.

Stoksuz Satış Yapmak
İçin Ne Kadarlık Bütçe
Gerekir?
Stoksuz satış için büyük bir bütçeye ihtiyacınız yoktur. Web sitesi açmak, alan adı ve
sunucu ile altyapı kurulum maliyetleri, ilk
etapla belirli bir meblağ yatırmanız gereken kalemlerdir. Buna başlangıçta yapmayı
planladığınız reklam ve pazarlama çalışmalarının tutarlarını da ekleyebilirsiniz. Tüm
bunları düşündüğünüzde ortaya çıkan bütçe,
ürün satın alıp stok yaparak çalışacağınız bir
plana kıyasla çok daha düşük kalır.
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ADI E-TİCARET!
BU BİLDİĞİN TİCARET!

İster fiziki ister online ticaret yapın.
Yaptığınız işi hafife alarak, yeterli bütçe, yeterli zaman ve
yeterli bilgi sahibi değilseniz şüphesiz batarsınız!

Özkan Gözütok
Serbay Interactive,
Kreatif Direktör

İnsanlığın doğuşundan bu yana ticaret
vardır ve var olacaktır. Herkes bir gün ticaret yapabilir miyiz hayaliyle yaşamıştır ve yaşamaktadır. Çünkü ticaret yapabilen insanlar diğer insanlara göre daha fazla gelir ve
prestij elde edebilme ihtimali olan kişilerdir.
Tabii ki riski de diğer insanlara göre şüphesiz daha fazladır. Eğer gerçekten ticaret
yapmak sizin için önemliyse, ticarete başlamadan önce kendinizi maddi ve manevi
hazırlayarak var gücünüzle çalışmalısınız.
Çünkü kimse başarız olmak, iflas etmek
istemez.

Peki, E-Ticaret Sizin
Hayaliniz Mi? Hayaliniz
İçin Var Gücünüzle
Çalışıyor Musunuz?
Son dönemlerin popüler ticareti; internet
ticareti olarak tanımlanabilen e-ticaret ya
da e-ihracat, dijital platformları kullanarak
çeşitli mal ve hizmetlerin alım satım işlemlerini ifade etmektedir. Fiziksel olarak kullanabileceğimiz ya da faydalanabileceğimiz her türlü ürün ve hizmetin çevrim içi
olarak satışa sunulması e-ticaretin büyük bir
parçasıdır.
Evet bugün herkes bir şekilde e-ticaret hikayelerini kulaktan kulağa duyuyor ve kendisininde bir an önce e-ticaret yapması gerektiği
kanaatine varıyor.
Peki e-ticaret yapmaya başlamadan önce
‘neyi, ne kadara, nasıl satabileceği’ noktasında yeterli araştırmayı yapıyor mu?
Bence hayır.
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E-Ticarete başlayıp başarılı olma ihtima- •Satmak İstediğiniz Ürüne Olan Talebi İyi
li bugün çok zor. Başarısızlık ihtimali çok Araştırın.
yüksek. Bunun yüksek olmasının tek sebebi
insanların bu konuyu hafife alması ve ye- Satışa sunmayı düşündüğünüz ürüne interterli bütçe ve zamanı bu işe ayırmamasıdır. net ortamında bir talep yoksa, başarısızlığın
Siz nasıl ticaret yaparsanız yapın; ister fiziki, tohumlarını ekmiş olursunuz. Bu süreçte
ister online. Yeterli bütçe, yeterli zaman
internette en çok satılan ürünler arasından
ve yeterli bilgi sahibi değilseniz şüphesiz tercih yapmanız doğru bir yöntem olabilir.
batarsınız!
Çünkü fiziki ticarette kendi şehrinizde ve •7/24 Destek Alabileceğiniz Bir E-Ticaret
kendi mahallenizdeki işletmelerle rekabet Altyapısı Kullanın.
ederken, e-ticaret rakibiniz tüm ülke ve
dünya olabiliyor.
Her e-ticaret altyapısında birtakım aksaklıklar olabilir fakat önemli olan, anlık ve etkili
E-ticarette başarısızlık hikâyelerinin de
çözümler üretebilmektir. Bunun için de
başarı hikâyeleri kadar popüler olduğunu 7/24 destek alabileceğiniz bir e-ticaret altunutmamalısınız. Adınızdan hangi hikâye- yapısı kullanmanız gerekir. Bu noktada Türde söz edileceğini belirlemek ise tamamen kiye’nin lider e-ticaret altyapısı IdeaSoft’tan
sizin elinizdedir. Şans faktörü neredeyse hiç faydalanabilirsiniz.
yoktur ve süreç, sizin tercihlerinize göre şekillenir. İşte e-ticarette başarısızlık, bu ter- •Pazarlama Stratejinize Önem Verin
cihlerin yanlış yapılmasından kaynaklanır.
Sürdürülebilir bir başarı elde etmek istiyor- E-ticarette başarısızlık da başarı da pazarsanız, doğru tercihleri yapabilecek kadar lama stratejisi ile doğrudan bağlantılıdır.
bilgi birikimine sahip olduğunuzdan emin Ürünün kalitesi, fiyatı ve nitelikleri elbette
olmalısınız.
çok önemlidir fakat doğru bir şekilde pazarlayamadığınızda alıcı bulmanız çok zor olur.

E-Ticarete Başlarken Dikkat
Etmeniz Gereken Temel
Konular Nelerdir?
•Domain Seçiminde Özenli Davranın.

Domain yani alan adı, internet ortamındaki dükkânınızın tabelasıdır. Bu yüzden öylesine bir seçim yapmanız söz konusu bile
değildir.

Evet, e-ticarete başlarken bu konuları
önemseyerek ve her bir madde için günlerce
çalışma ve araştırma yaparak başlamalısınız.
Unutulmamalı ki; “Bolca heves içermeyen işler, bolca hüzünle biter.”

29

Tayyare Limanı Dergisi

projelerimiz olacak.

KAPAK

Bunun dışında da 2022 yılı e-ihracat için
önemli bir yıl olacak. E-ihracat çözümlerimizi de daha fazla işletmeye ulaştırmak,
e-ihracat yapan işletme sayısını artırmak
önceliklerimiz arasında olacaktır.

ÜRETİMİ SADECE ÜLKE İÇİ İÇİN
YAPMAMAK, BÜYÜK DÜŞÜNEREK

Tayyare Limanı Dergisi’ni hazırlayan ekip
Serbaygiller hakkında ne düşünüyorsunuz?

GLOBAL PAZARLARA SUNMAK

Serbaygiller uzunca süredir birlikte çalıştığımız iyi bir iş ortağımız. Kendileri ile çalışmaya başladığımız günden bu güne oldukça
istekli, azimli ve kararlı bir ekip. E-ticaret’in
önemini kavramış ve işletmelerin bu dönüşümünde her konuda destek olan bir iş ortağımız. Birlikte güzel işler ve projelere imza
attık. İlerleyen dönemde de daha farklı projelere ve işlere imza atacağımıza inanıyorum.
Sizleri seviyoruz. :)

OLDUKÇA ÖNEMLİ.
Seyhun Özkara
IdeaSoft, CEO

Nisa Aydın
Seyhun Bey hoş geldiniz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
Merhaba, doğma büyüme istanbulda yaşıyorum. Antalya Akseki’liyim. Evli ve 2
çocuk babasıyım. Ümiversite öğrencisiyken başladığımız serüvenimize 16 yıldır 3
ortak olarak devam ediyoruz. IdeaSoft’un
kurucu ortağı olarak ve yönetim kurulu başkanı olarak görevime devam ediyorum.
Ideasoft’un dönüm noktası dediğiniz an
hangi andır?
2009 yılında ürün firması olmak mı yoksa
proje firması olmak mı diye bir ayrımda
kaldık ve buradaki kararımızın önemli bir
dönüm noktası olduğunu düşünüyorum.
Bu genellikle ülkemizde birçok yazılım firmasının düştüğü bir hata aslında. Ürünü
geliştirmek istiyorsunuz fakat hayatınızı
devam ettirmek ve ekibinizin maaşlarını
ödemek için paraya da ihtiyacınız var. Gelen
özel geliştirme talepleri ve istekleri yapmayı
tercih ediyorsunuz. Bu durumda da ürün
geliştiremiyorsunuz. Bu bir kısır döngüye
giriyor ve proje firması olarak hayatınıza
devam ediyorsunuz.
Biz ürün firması olmaya karar verip, ne
kadar büyük de olsa hiçbir projeyi almayarak ürünümüzü geliştirmeye devam ettik.
Bu zamana kadar başarısız olduğunuz bir
girişim oldu mu?
Her girişim tabi ki başarı ile sonuçlanmıyor.
Bizim de ortaklarımızla veya bireysel olarak
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yapmış olduğumuz başarısız girişimler oldu.
Lise öğrencisiyken girişmiş olduğum bir
kafe maceram var. Bunda başarısız oldum.
İstanbul- Üsküdar’da bir kafe açıp 2 sene
sonra kapatmıştık. Bunun dışında tekstil
sektöründe e-ticaret alanında bir başarısızlığımız oldu. Ürün, doğru fiyat, tedarik gibi
birçok konuyu tecrübe etmemize ve öğrenmemize de vesile oldu. Her başarısız girişimden de mutlaka çıkarılacak deneyim ve
tecrübe edinilebiliyor.
Sizi e-ticarette en çok şaşırtan sektör
hangisi?
IdeaSoft olarak yaklaşık 40’dan fazla sektöre hizmet veriyoruz. Her sektörün içinde
de farklı dikey alanlar ve e-ticarette başarılı
olan örnekler var.
Beni en çok şaşırtan ve başarılı olarak gördüğüm örnekler farklı dikey alanlar oluyor.
Hâlâ da olmaya devam ediyor. Basitçe örneklemek gerekirse tekstil sektörü değil
fakat sadece kol düğmesi satışı yapan e-ticaret sitesi, logolu çorap online mağazası,
sadece online kravat satışı gibi dikeyler bulunuyor. Dikey örneklerde çok farklı ve başarılı örnekler çıkıyor.
Ülke ekonomisinde e-ihracatın önemi nedir?
Gelecekteki rolünü nasıl görüyorsunuz?
E-ihracat sadece bugüne özel, döviz kurunun yüksek olması sebebiyle önemsenecek
bir konu değil. 5 yıl önce de önemliydi, 5 yıl
sonra da önemli olacaktır. Üretimi sadece
ülke içi için yapmamak, büyük düşünerek
global pazarlara da sunmak oldukça önemli.
Bir işletme açısından da bakıldığında tüm

yumurtaları aynı sepete koymamış olmak oldukça önemli. E-ihracat da bu işi oldukça
kolaylaştırıyor. Devlet nezdinde de önemli
bir konu olduğu için 2022/2023 yıllarında
ihracatın ve özellikle e-ihracatın ivmeleneceğini düşünüyorum. Geleneksel ihracatçıların dışında ufak üreticilerin ve dijitalin
de devrede olması ile pozitif ayrışacağımızı
düşünüyorum.
2022’nin e- ticareti
düşünüyorsunuz?

hakkında

ne

Pandemi ile birlikte e-ticaret’in öneminin ne
kadar arttığını hepimiz gördü. Öncesinde
dijitalleşen kendi e-ticaret süreçlerini başlatan birçok işletme bundan pozitif anlamda
faydalandı. Çünkü mağazalar, dükkanlar ve
alışveriş merkezleri kapalıydı. Bu dönemde
4, 5 milyon her yaştan yeni e-ticaret kullanıcısı alışverişlerini online yaptı. Eskiden e-ticaret önemli, işletmeler e-ticaret yapmalı
derdik, fakat bugün ve bundan sonrasında
ise artık e-ticaret her işletme için bir zorunluluk oldu. Dijitalleşmek zorundayız. Ürünlerimizi her kanaldan tüm ülkeye, hatta tüm
dünyaya satmalıyız.
Ideasoft’un 2022’de potansiyel ve mevcut
müşterilerine yeni bir haberi var mı?
IdeaSoft’un mevcut ürün yelpazesinin genişleyeceği ve mikro işletlerin, daha küçük
ölçekte işletmelerinde e-ticarete daha düşük
maliyetlerde katılabilmesine olanak sağlayan çözümleri hayata geçireceğimiz bir yıl
olacak. Bu yıl işletmelerin en çok desteğe
ihtiyacı olduğu yıl olacağını öngörüyoruz.
Ekonomik anlamda fayda sağlayacak ve ülkeyede katma değer oluşturacak
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Tayyare Limanı Dergisi’ni hazırlayan ekip
Serbaygiller hakkında ne düşünüyorsunuz?

HERKESİN BİR HİKÂYESİ
OLMALI HAYATTA, BENİM
HİKAYEM DE TAKIŞTIR.

Görkem Bey bizim çok eski dostumuz.
Yaptıkları her işte başarılı ve inanılmaz bir
mücadele veriyor. Biz takıştır ekibi olarak
onlarla birçok noktada partner olarak
çalışıyoruz.
Hangi işi yaparlarsa yapsınlar başarılı olduklarını biliyoruz ve daha da başarılı olacaklarına inanıyoruz.

Celal Uzunoğlu
Takıştır, Kurucu

Nisa Aydın
Dergimizin bu ayki konuğu takı sektörünün
önde gelen markalarından Takıştır’ın kurucusu Celal Uzunoğlu.
Celal Bey hoş geldiniz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
Ben Celal Uzunoğlu. Şirketin kurucu ortağıyım. Aynı zamanda genel müdürü ve
yönetim kurulu üyesiyim. Şirketimiz 2000
yılında kuruldu, ben de 2000 yılından beri
şirketteyim.
2003 yılına kadar marketlerin ve avmlerin içinde küçük stantlar şeklinde faaliyet
gösterdik.
Daha sonrasında mağazacılığa geçtik ve
2003 yılından beri Türkiye’nin her yerine
ve yurtdışına franchise veriyoruz. Kendimize ait mağazalarımız ve kendi konseptimizde sitemizde açılan mağazalarımız var.
Bununla beraber e-ticaret işine de girdik.
Türkiye’de e-ticarete ilk başlayanlardanız.
Orada da yoğun bir faaliyetimiz var. Hemen
hemen Türkiye’deki tüm e-pazaryerlerinin
ya aksesuar ortağıyız ya da pazaryerlerinde
çalışma yapıyoruz.
Takıştır markanızın geçtiğimiz günlerde
aldığı ödül hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
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Manevi anlamı yok yüksek. Tabii ki oradaki başarı sadece Celal Uzunoğlu’nun değil
de şirketin başarısı. Bu bir ekip çalışması.
Çünkü burada ciddi bir ekip çalışıyor. Ben
her seferinde bahsediyorum. Burası bir e- ticaret okulu. Ciddi bir mücadele ve uğraş var.

Tüm ekip geceli gündüzlü çalışıyor; analizler
yapılıyor, raporlar çıkarılıyor, rakipler taranıyor, ürünler bulunuyor ve fiyat çıkarılıyor.
Sonrasında ise sunum ve çekimler yapılıyor.
Çekimlerimiz ve tanıtımlarımız tamamen
kendimize özgü. Hepsini kendimiz yapıyoruz. Tüm bunların karşılığında da milyonlarca satıcının olduğu o platformda birinci olduk. Tabii ki bizim için manevi değeri
çok yüksek.

de arka tarafı var. Büyük bir toptancı olduk
bu arada. Türkiye’de sektörümüzdeki en
büyük toptancılarındanız. Hem internetten
XML bayilikler veriyoruz hem de normal
franchise bayiliklerimiz var.
Onların hem ürünlerini veriyoruz hem de
düzenlemelerini yapıyoruz. O konuda da
kendimizi geliştiriyoruz. Bayilerimizin daha
fazla iş ve daha fazla ciro yapmaları için ne
gerekiyorsa onun için mücadele veriyoruz.

E-ticarete girmek isteyen küçük işletmeler
ve girişimcilere tavsiyeleriniz nelerdir?

Ülke ekonomisinde e-ihracatın önemi nedir?
Gelecekteki rolünü nasıl görüyorsunuz?

Herkesin hayatta bir hikâyesi olmalı, benim
hikâyem de Takıştır. Eğer bir hikâyesi varsa
herkes başarılı olur.

Tabii biz e-ticaret yaparken de toptancılık
yaparken de yaptığımız işin her zaman bir
de arka tarafı var. Büyük bir toptancı olduk
bu arada. Türkiye’de sektörümüzdeki en
büyük toptancılarındanız. Hem internetten
XML bayilikler veriyoruz hem de normal
franchise bayiliklerimiz var.

Takıştır markasının geleceğinde e-ticaretin konumunu tam olarak nerede
görüyorsunuz?
E-ticaret sonsuz bir durum, yani sürekli
değişiyor ve gelişiyor. Önü çok açık; neler
olacağını kestirmek bile zor. Normalde ulaşamayacağımız dünyanın bir ucundaki insanlara e-ticaret sayesinde ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Daha çok yol almalıyız.
Kendimizi çok daha geliştirmeliyiz. Güzel
işler yapacağımıza inanıyorum. Bunun için
de ekibimize yeni insanlar katarak ve kendimizi geliştirerek daha iyi yerlere gelmeyi
hedefliyoruz.
Bildiğimiz kadarıyla sizinle beraber dropshipping yapan bayileriniz var. Bayilerinizden
aldığınız geri dönüşler nasıl oluyor?
Tabii biz e-ticaret yaparken de toptancılık
yaparken de yaptığımız işin her zaman bir

Onların hem ürünlerini veriyoruz hem de
düzenlemelerini yapıyoruz. O konuda da
kendimizi geliştiriyoruz. Bayilerimizin daha
fazla iş ve daha fazla ciro yapmaları için ne
gerekiyorsa onun için mücadele veriyoruz.
Ülke ekonomisinde e-ihracatın önemi nedir?
Gelecekteki rolünü nasıl görüyorsunuz?
E-ticaret inanılmaz büyüdü. Ülkemizde katlanarak her geçen gün yukarıya çıkıyor.
Kendim de yurt dışında yaşadığım için
oraya bakarak ne kadar daha büyüyeceğini
görebiliyorum. Pandemiler, hastalıklar ve
hava şartları gibi olaylardan dolayı e-ticaret
daha ileriye gidecek. E-ticaretin dünyada da
önü çok açık. Herkese ulaşma şansınız var
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E-TİCARETTE GELECEKTE
TÜRKİYE’NİN DÜNYADA
ÖNEMLİ BİR KONUMDA
OLACAĞINA İNANIYORUM.

E- TİCARET DOSTU ÇÖZÜM MERKEZİ
2011 yılında kurulan Serbay Interactive,
2015 yılına kadar yazılım departmanında
müşterilerine özel çözüm üretmekteyken,
2015 yılının Kasım ayından bu yana IdeaSoft’un Düzce, Bolu, Zonguldak ve Sakarya
bölge bayiliğini yapmaktadır.

Ömer Gürler
Bebegen, CEO

Nisa Aydın
Dergimizin bu ayki konuğu bebek tekstili
sektörünü e-ticarette oldukça başarılı bir şekilde yöneten Bebegen markasının CEO’su
Ömer Gürler.
Ömer Bey hoş geldiniz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
Ben Ömer Gürler. 1980 Karadeniz Ereğli
doğumluyum. Evliyim ve iki çocuğum var.
Yaklaşık 10 yıl tekstil sektöründe yöneticilik yaptıktan sonra 2016 yılında kendi şirketimizi Bebegen markası adı altında Gürler
Global Mağazacılık A.Ş. olarak kurduk. Altıncı senemizdeyiz. E-ticaret ile beraber Bebegen olarak büyümeye devam ediyoruz.
E-ticarette başarılı bir firma olmanızın en
önemli sebebi sizce nedir?
E-ticarette başarı olmanın en önemli kuralı
iyi bir marka ortaya koymak. Marka olmak
ülkemizde de dünyada da sizi farklı kılan bir
unsur. Aynı zamanda bunu farklı ürünlerle
öne çıkarmanız gerekiyor. Biz de başarıyı
burada yakaladığımızı düşünüyoruz.
%100 müşteri memnuniyeti ile çıktığımız
bu yolda Bebegen markasını bu duruma getirdik ve daha da büyütmeyi hedefliyoruz.
Aslında en önemli unsur şu; gece gündüz
çalışıyoruz.
Formül tamamen çalışmaktan geçiyor.
E-ticarete girmek isteyen küçük işletmeler
ve girişimcilere tavsiyeleriniz nelerdir?
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E-ticarete girmek isteyen birçok kişi ile görüşüyoruz. Onlara şunu söylüyoruz; e-tica-

rete girmek için girmeyin. E-ticaret 7/24
zihin yormanız gereken bir iş, her şey çok
hızlı değişiyor. Yeniliklere çok hızlı ayak uydurmanız gerekiyor. E-ticarete yeni girmek
isteyeler kendilerinde bu eforu görebiliyorlarsa başlayabilirler.
Bebegen markasının geleceğinde e-ticaretin konumunu tam olarak nerede
görüyorsunuz?
Bebegen’in marka olarak doğmasın başlangıcı zaten e-ticaret. Biz e-ticaret ile bu
noktaya geldik. Gittiğimiz noktada da hem
e-ticaret hem de e-ihracat mutlaka olacak.
Tabii ki Bebegen’in geleceğinde mağazalaşmayı, Bebegen’i hem Türkiye’de hem de
dünyada markalaştıracak hamleler yapmayı
ve e-ticarette devam ettirmeyi planlamaktayız. E-ticaret bizi dünyaya açıyor. Geçen ay
44 ülkeye ihracat yaptık. Düzce’den hem 81
ile hem de tüm dünyaya ürün göndermemizi sağlayan şey e-ticaret. Dolayısıyla e-ticaretin Bebegen bünyesindeki yeri çok ayrı
ve sürekli olacak.
Bildiğimiz kadarıyla bebek tekstili sektöründe çok fazla e-ticaret girişimi var. Bunun nedenini neye bağlıyorsunuz?
Türkiye’de bu konuda markalaşmış firmaların sayılarının az olması. Dolayısıyla sektör
itibari ile insanların dünyaya geldiği andan
itibaren ilk kıyafetlerin satıldığı sektör de
bu sektör. Dönemsel sıkıntıların olmasına rağmen tasarruf edilmeyen bir sektör.
Tabii az önceki söylediklerim gibi çok çalışılması gerekiyor ve işin sevilerek yapılması
gerekiyor.

Ülke ekonomisinde e-ihracatın önemi nedir?
Gelecekteki rolünü nasıl görüyorsunuz?

2020 yılı ile birlikte “E- Ticaret Dostu” sloganı kapsamında ticaretini internete taşımak
isteyen müşterilerimize online alışveriş siteleri, ödeme sistemleri, online reklam çözümleri ve sosyal medya yönetimi alanında hizmetlerini genişletmiştir ve uçtan uça
tam hizmet anlayışıyla e- ticaret sektöründe
hizmet vermektedir.

E- Ticaret Dostu Çözüm
Merkezinde Ne Tür İmkânlar
Var?

Türkiye’nin cari açığını azaltacak en önemli
unsulardan biri. Bunu birçok platformda
dile getiriyorum. Devletimizin e-ihracat
konusundaki desteklerinin artmasını bekliyoruz. Özellikle yurt dışı kargolama ile
ilgili teşviklerin gelmesini bekliyoruz. Türkiye’den bir Amazon bir Ali Express gibi
markalar neden çıkmasın?
Kurların arttığı bu dönemde dünyanın
en ucuz pazarlarından biriyiz. Bunu fırsat
olarak değerlendirmeliyiz. Gelecekte de
Türkiye’nin dünyada önemli bir konuma
oturacağını düşünüyorum. Bu konuda hem
devletimizin hem de e-ticaret yapan firmaların gerekli çalışmaları yapacaklarını düşünüyorum. Hatta birçok firma ihracattan
korkuyor. Tabii ilk aşamada zorlanılabilir
ama her firma muhakkak e-ihracat yapmalı.
Çünkü Çin çok uzak bir pazar ve maliyetleri
oldukça arttı. Türkiye hem Avrupa’ya hem
de Amerika’ya çok daha yakın ve fiyatlar
çok uygun. Bunu fırsat olarak görmeliyiz.

E- Ticaret ekosisteminde çalışan
•
herkes için Serbay Akademi iş birliği ile çeşitli e- ticaret organizasyonları ve eğitimleri
sunmaktadır.
•
Ödeme sistemleri, pazar yeri entegrasyonları, ürün girişi ve fotoğraf çekimleri gibi tüm organizasyonunuzu tek bir
noktadan yapmanızı sağlar.
•
Güçlü iş ortakları sayesinde birçok
markadan uygun fiyata hizmet ve ürün tedarik edebilmenizi sağlar.
•
Stoksuz e- ticaret sistemi noktasında hem altyapı kurulumu hem de stoksuz
e- ticaret yapan e-ticaret siteleri ile sizleri
buluşturur.
•
Trendyol, Hepsiburada, N11, Gittigidiyor ve Amazon gibi pazaryerleriyle sizleri buluşturur.

Tayyare Limanı Dergisi’ni hazırlayan ekip
Serbaygiller hakkında ne düşünüyorsunuz?

canli.ideasoft.com.tr’
Türkiye’nin Yakın Takibinde!

Serbaygiller ile çok yakın iletişim halindeyiz. Çok değerli bir ekip, çok güzel de çalışmaları var.
Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah
güzel projelere hep birlikte imza atarız.

E- ticaret denilince ilk akla gelen isim olan
IdeaSoft, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek
‘canlı ideasoft’ sitesini yayına aldı. E- ticarette hangi ürünlerin, hangi fiyata ve hangi
ilden satın alındığı anlık satış verileriyle
canli.ideasoft.com.tr adresinden canlı olarak
takip edilebiliyor.

Toplam Satılan Ürünler
Anlık Olarak
Güncelleniyor.
canli.ideasoft.com.tr
adresinden, Türkiye’de
anlık satın alınan ürünler, ürünlerin fiyatları ve satın alındığı iller
canlı olarak takip edilebiliyor. Müdahalesiz ve
şeffaf verilere dayanan
sitede 2020 yılından bu
yana satın alınan ürün
toplamı da anlık olarak
güncelleniyor. Satışı
gösterilen ürünler, anlık satış verilerinin
rastgele örneklenmesi ile oluşturulduğu
gibi herhangi bir moderasyon uygulanmadan paylaşılıyor.

İl, Fiyat ve Ürün Bazlı Canlı
Analiz.
İçinden geçtiğimiz pandemi sürecinde
e- ticarete olan talep her alanda artarken
fiziksel mağazalarında kepenk indirmek
zorunda kalan KOBİ’ler ya da e-ticarete
sıfırdan başlayacak olan girişimciler için
canlı satış haritası aynı zamanda bir sektör
rehberi görevi görüyor.
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PANDEMİ SÜRECİNDE
KADINLARIN TÜKETİM
EĞİLİMLERİ
Nazan Taşlı

Serbay Interactive,
Grafik Tasarımcı

2019 yılında Çin’de başlayan ve büyük bir dönemiyle birlikte haftanın her günü interhızla tüm dünyaya yayılan Covid-19 virüsü
netten alışveriş yapmaya başladı.
insanların yaşam biçimlerinde birçok değişikliğe gitmesine sebep oldu. Toplumsal Anketin bir diğer sonucuna göre çalışan kahayatı sağlık ve ekonomi alanında olumsuz
dınların pandemi döneminde fazla değişetkileyen bu küresel salgın aynı zamanda
meyen diğer online alışveriş alışkanlıkları ise
toplumun tüketim alışkanlıklarının da değiş- şu şekilde belirlendi:
mesine neden oldu. Küresel salgını durdurmak amacıyla uygulanan birtakım yöntem- -Sosyal medyadaki reklamlar ve e-posta biller, sokağa çıkma yasakları, ülkelerin seyahat dirimleri, erkeklere göre kadınların alışveriyasakları, insanların sosyal aktivelerini en az şinde daha etkili.
seviyeye indirmeleri, tüketicileri online uygulamalar üzerinden gıda, kozmetik, giyim, -Fırsat sitelerini ve kampanyaları erkeklerden
teknoloji vb. alanlarda alışveriş yapmaya
daha fazla takip ediyorlar.
yöneltti. Böylelikle fiziksel alışverişin yerini
hızlıca dolduran e-ticaret, pandemi sürecin- -İnce eleyip sık dokuduklarından, satın
de yükselişe geçti. Yatırımcıları etkileyen ve
almaya karar verdikleri ürünlerde bile alışyeni bir dönemin başlagıcını işaret eden bu verişe başlayıp sonlandırmaları 15-20 dakideğişim aynı zamanda markaların satış stra- kayı buluyor. Erkeklerde bu süre 7-8 dakika
tejisine de yansıdı.
oluyor.

Pandemi e-ticaret
anlamında günümüz
teknolojisinin getirdiği
yenilikçi çözümlerin
kendini daha fazla
gösterdiği, istek ve
ihtiyaçların bu kanalla
giderildiği bir süreç
olarak tanımlanabilir.
Avantajix.com’un, çalışan kadınların online
alışveriş eğilimlerini belirlemek amacıyla
gerçekleştirdiği bir ankete göre önceden
hafta sonuna yönelik (çarşamba ve perşembe günleri) alışveriş yapan kadınlar pandemi
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şimin artması kaçınılmaz bir sonuç olarak
karşımıza çıkıyor ve online alışveriş birçok
avantajı nedeniyle bireylerin tercih sebebi
olmaya devam ediyor.
Stratejisini bu anlamda geliştiren e-ticaret
siteleri günümüz popülerliğinin öncüsü
olarak sisteme ayak uyduruyor ve durumları fırsata çevirerek ilerlemesini sürdürüyor.

-Markaları sosyal ağlarda daha fazla tavsiye
ediyorlar.
-İade süresini sonuna kadar kullanmayı
tercih ediyorlar.
Bulunabilirlik açısından sınırsız bir imkân
sunan alışveriş siteleri ve bu ortamlarda gerçekleştirilen kampanyalar günümüz sosyal
medyasının da etkisiyle kadınların tüketim
eğilimlerini büyük ölçüde etkilemeye başladı. Bu nedenle tüketiciler için internet
üzerinden yapılan fiyat kıyaslamaları daha
önemli bir hâle geldi ve karar verilen ürünü
alma süresinde değişiklikler oldu.
Günümüzde sunulan tüm bu fırsatlar kadınlar açısından beklemeye değer bir ilgi görüyor. Pandemi süreciyle birlikte ise etkile37
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DOĞANIN SESİ TÜRKİYE

“ Doğanın Sesi Türkiye olarak bu ay ki
sayıda Hayvanlar Alemi kategorisinde
Arılar’a yer verdik. Keyifli okumalar... “
Arılar, insanlık tarihinin ilk doğal “tatlandırıcısı”
olarak bal üreten muhteşem yaratılışa sahip hayvanlardır. Biz insanların ve Dünya ‘mızdaki canlıların yaşamları, arıların ekosistemdeki önemine bağlıdır. Bu da Dünya ‘mız için “Arıların Önemi” ‘ni
göstermektedir.

Eray Şen

Serbay Interactive, Front-End

doganinsesiturkiye
doganinsesiturkiye.com

Dünyayı yeşillendirmek toprak, su ve güneş ışığından daha fazlasını
gerektirir. Dünya mahsullerinin en az yüzde 30’unun ve tüm bitkilerin yüzde 90’nının yayılması ve gelişim göstermesi için çapraz
tozlaşmaya ihtiyaçları vardır.
Arılar biyolojik çeşitliliğin ve doğanın korunmasında çok önemli
bir rol oynamaktadır. Arılar tozlaşmaya ve bunun sonucunda da
meyvelerin ve sebzelerin oluşumuna olanak sağlamaktadır. Arılar,
polenleri bir çiçekten diğerine taşıyarak doğanın sağlığı için çok
önemli bir unsur olan farklı bitki türlerinin varlığını garanti ederler.
Yediğimiz meyve ve sebzelerin büyük bir kısmına arılar sayesinde
sahip oluruz.
Kısacası, onları korumamızın tek sebebi sadece bal üretmeleri değildir. İçinde yaşadığımız ekosistem için çok daha büyük bir öneme
sahiptirler.

Bu dünyada arıların katkısı olmasaydı, kendilerini tozlaştıramadıkları
için birçok bitki türü çoğalamayacaktı. İnsanların yetiştirdiği bitkiler de dahil olmak üzere birçok meyve ve tohum ortadan kalkacaktı. Çiftlik hayvanlarını beslemek için kullanılan bitkiler bile arıların
yokluğundan etkilenecekti.
Bitkilerin çimlenmesi için, polenin, çiçeğin erkek kısmından (anter)
dişi kısma (damgalamaya) aktarılmasını gerekir. Arılar nektar
bulmak için çiçekten çiçeğe doğru hareket ettikçe, yapışkan yüzeyde polen taneleri bırakır ve bitkilerin büyümesine ve besinleri üretmesine izin verir.
Arılar, her yıl milyonlarca tarımsal ürün de dahil olmak üzere milyarlarca bitkiyi tozlaştırarak çalışan işçi arılar olarak ün kazanmaktadır.
Aslında arılar gibi tozlaştırıcılar yediğimiz her besinden birinde kilit
rol oynamaktadır.
Büyümek için tozlayıcılara duyulan ihtiyaç sadece çiftliklerde yetiştirilen meyve ve sebzeler değildir. Yabani bitki türlerinin çoğu
böcek tozlayıcılarına da bağlıdır. Arılar, vahşi hayvanlar için hayati
bir besin kaynağı olan birçok tohum, fındık, yemiş ve meyvenin
üretiminden sorumludur.
Arılar ayrıntılı kovanlarıyla bilinir, ancak milyonlarca diğer böcek ve
hayvan için ev inşa edilmesine de yardımcı olurlar. Tozlayıcı olarak
rolleri tropikal ormanların, savan ormanlık alanlarının ve ılıman
yaprak döken ormanların büyümesinde hayati önem taşımaktadır.
Söğüt ve kavak gibi birçok ağaç türü, arı gibi tozlayıcılar olmadan
büyüyemez.
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Kendi bahçenizde bile, kuşlardan ve sincaplardan binlerce küçük
böceğe kadar birçok küçük yaratığa ev sahipliği yapar. Arılar ortadan kaybolursa, hayatta kalmak için bu bitkilere bağımlı olan hayvanlar da yok olacaktır.
Arıları olmayan bir dünya, gıdası olmayan bir dünyadır . Aslında,
arıların önemi tarım ve nihayetinde yaşam için esastır.
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DUNE

Borçları artan ve öfkeli alacaklıları kapıya dayanan New
Yorklu laf ebesi bir kuyumcu, ayakta ve hayatta kalma umuduyla her şeyi riske atar.

Tür:
Aksiyon/Macera/
Drama
Çıkış Tarihi:
2021
Yönetmen:
Denis Villeneuve
Uzak bir gelecekte geçen “Dune”, ailesi çöl gezegeni
Arrakis’in kontrolüne sahip olan Paul Atreides’in hikayesini anlatıyor. Çok değerli bir kaynağın tek üreticisi
olan çöl gezegeni Arrakis’in kontrolü asil aileler arasında son derece talep görmektedir. “Baharat” adı verilen
bu kaynak, yüksek bilinç ve uzun bir yaşam süresi sunarken, beraberinde çok ciddi yan etkileri de getirmektedir.
Bu kaynağa sahip çıkmak yeterince kolay olmayacaktır.
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Tür:

Aksiyon
Macera/Drama

Çıkış Tarihi:
2000
Yönetmen:
Kinji Fukasaku

Günümüzden uzak bir gelecekte, Japon hükumeti çığırından
çıkmakta olan Japon gençlerine gözdağı vermek ve şiddet olaylarını azaltmak için çılgın bir plan yapar. Her yanından işsizlik,
karamsarlık ve şiddet akan bu ülke gençliği bu plan sonrasında dersini alacak, her şey düzelecektir. Plana göre şiddete meyilli Japon gençliğinden 42 öğrenci zorla bir adaya gönderilir.
Bu adada hayatta kalabilmek için gençler birbirini öldürmek
zorundadır.

Tür:

Korku/Gizem/
Drama

Çıkış Tarihi:
1997
Yönetmen:
Vincenzo Natali

Farklı sosyal gruplardan, farklı yeteneklere ve eksiklere sahip bir
grup insan kendilerini bir anda yokluğun ortasında, bir küpün
içerisinde bulur. Nasıl oraya geldikleri belli olmayan bu kişiler,
durumu anlayabilmek için birbirlerini tanımak ve birbirlerini
anlamak zorundadırlar.

Tür:
Animasyon/Macera/
Komedi
Çıkış Tarihi:
2021
Yönetmen:
Michael Rianda, Jeff
Rowe

Katie, hayalini kurduğu sinema okuluna girmeyi başarınca mutluluktan deliye döner. Evinden kilometrelerce uzaklıktaki okuluna
gitmek için hazırlıklara başlayan Katie’ye bu yolculuğunda ailesi
de eşlik eder. Keyifli bir şekilde yola koyulan aile, yolculuk sırasında robotların dünyayı istila ettiğini öğrenir. Teknoloji ayaklanıp,
robotlar sokaklarda dolaşmaya başlayınca, aile dünyayı kurtarmak
için zorlu bir mücadeleye girişir.

Tür:

Aksiyon/Macera/
Drama

Çıkış Tarihi:
2004-2009
Yönetmen:
Glen A. Larson,
Ronald D. Moore

Cylonlar’ın On İki Koloni’ye saldırmasından sonra sadece bir savaş
gemisi kurtulmayı başarır; Galactica. Komutan William Adama tarafından yönetilen gemi, kayıp gezegen Dünya’yı bulmak için harekete geçer.

FINCH
ARCANE

BATTLE ROYALE

Tür:
Suç/Gerilim/Drama
Çıkış Tarihi:
2019
Yönetmen:
Benny Safdie, Josh
Safdie

CUBE

UNCUT GEMS

Serbay Interactive
Video Designer

Tür:
Macera/Drama/
Bilim-Kurgu
Çıkış Tarihi:
2021
Yönetmen:
Miguel Sapochnik

Yıkım sonrası bir dünyada geçmekte olan bilim kurgu filmi bir
robotu temel alıyor. Ölmekte olan yaratıcısının köpeğini korumak
için yaratılan robot, bu sürede sevgiyi, dostluğu ve insan olmanın
ne demek olduğunu keşfediyor.

Tür:
Animasyon/
Macera/Aksiyon
Çıkış Tarihi:
2021
Yönetmen:
Pascal Charrue,
Arnaud Delord,
Jérôme Combe

Ütopik bir bölgede baskı gören bir yeraltı şehri olan Zaun’da geçen
Arcane, efsanevi iki League of Legends şampiyonunun hikayesini ve onların birbirinden ayrılmasına neden olan gücün hikayesini
konu ediyor.

RICK AND MORTY

THE GAME
Yavuz Selim Acar

Kendi hâlinde bir yatırım bankacısı, doğum gününde erkek kardeşinin kendisini gizemli bir oyuna davet etmesiyle tehlike ve paranoya dolu bir dünyaya sürüklenir.

THE MITCHELLS VS.
THE MACHINES

İZLEMEDEN OLMAZ

BATTLESTAR
GALACTICA
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Tür:
Gerilim/Gizem/
Drama
Çıkış Tarihi:
1997
Yönetmen:
David Fincher

Tür:
Animasyon/
Macera/Komedi
Çıkış Tarihi:
2013- Devam
Ediyor
Yönetmen:
Dan Harmon,
Justin Roiland

Süper bir bilim adamının ve onun pek parlak olmayan torununun maceralarını takip eden bir animasyon dizisi.
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BİR YARATICILIK OYUNU: REKLAM
Nisa Aydın

Alican Bey hoş geldiniz!
Merhaba!
Hoş buldum. :)
Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
Tabii... Ben Alican ama arkadaşlarım bana
Aliş der. Havas İstanbul’da “Creative Group
Head” olarak görev yapıyorum. Bisiklete
binmeyi, gün batımını izlemeyi, köpeklerle
eğlenmeyi, “Lezzet Durakları” keşfetmeyi,
güzel kitaplarda cümlelerin altını çizmeyi,
sürekli üniversite okumayı ve Djokovic’in
forehand’lerini seviyorum.
Reklam sektöründe çalışmaya nasıl karar
verdiniz?
ÖSS puanımla. :) Son ÖSS’ye girdim. (Sonra
adı ne oldu hiç bilmiyorum. Muhtemelen
4 senede bir değişiyordur hâlâ.) Lisede eşit
ağırlık okumama rağmen, sınava 2-3 ay kala
geometriden hiç çakmadığımı fark ettim. O
zamanlar “ortak alan” diye bir şey vardı. Sözelden girmek isterseniz 2 bölüme gidebiliyordunuz: Edebiyat ya da reklam. “Reklamcılar daha iyi para kazanıyordur herhalde”
diyerek ya da o hayali kurarak buna karar
verdim. :) Profesyonel aydınlanmadan bahsetmek gerekirse Miami Ad School sayesinde. Burslu olarak okuyordum, fikir nasıl bulunur öğrendim ve çok sevdim.
İçinde bulunmaktan gurur duyduğunuz
kampanyalardan söz eder misiniz?

Bu işi sevmeden
yapmak güç.
İçinde bulunduğum tüm kampanyaları seviyorum. Türk Hava Yolları için yaptığımız bir
işin sosyal medya postunda babamın yorumunu görmüştüm, gururlandırmıştı... Ama
yine de sanırım, GMag için hayata geçirdiğimiz “Onursuz Olmasın Aşk” diyeceğim.
Karakterinizin hangi yönü çalışmalarınıza
özgünlük katmanızı sağlıyor?
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Reklamcıysanız multi-karakter olmanız
lazım sanki... Bir gün hedef kitleniz ev hanımları olabilir mesela. Ev hanımları gibi

düşünmelisiniz. Bir içgörü keşfedecek ve
onlara özgü ve özgün bir reklam yapacaksınız. Bir gün hedef kitleniz, tuttuğunuz takımın rakip taraftarları olabilir. Onlar gibi
düşünecek, belki de seneler boyunca tribünlerde söylenecek marşı siz yazacaksınız.
Aldığınız ödüllerin size ne gibi katkıları
oldu?
Maaş + yol + yemek. :) Adınız duyulur, insanlar konuşur tabii ki ama asıl güzeli, aldığınız tatmin.
Müşterinizin beklentisi ile fikirleriniz uyuşmadığında bu durumu karşı tarafa nasıl izah
ediyorsunuz?
Müşterinin beklentisiyle fikirleriniz uyuşmadığında zaten yanlış bir iş sunmuş oluyorsunuz. :) Müşteri ihtiyacını yanlış biliyor ve siz
ona doğruyu gösteriyorsanız (ki yapmanız
gereken bir diğer iş de bu) tüm rasyonelleriyle savunun doğruyu, savunabildiğiniz
kadar.
Reklam sektöründe kendini geliştirmek isteyen kişilere tavsiyeleriniz nelerdir?

Alican Kılıçoğlu

Havas İstanbul
Creative Group Head
Mesleğinizi en iyi açıklayan kelimeler size
göre nelerdir?
Kelimelerle değil de bir duyguyla cevap
vermek isterim: Mutluluk. Tüm zorluklarına rağmen seviyorum, gerçekten.
Sektörün yaratıcılıkta sergilediği performans hakkında neler düşünüyorsunuz?
Dertleri hiç bitmeyen bir coğrafyada, günden güne daha iyiye giden nadir
şeylerden.
Son olarak mesleğinizin geleceği hakkında
ne düşünüyorsunuz?
Markaların iletişim ihtiyacı hep baki olacak.
O eski bildiğimiz reklamcılık, bugün yerini
yenisine bıraktı. Yarın da daha yenisine bırakacak ama reklamcılık hep var olacak. Gibi.
Şimdi çok daha kesin konuşmayayım. :)

“Her yiğidin yoğurt
yiyişi farklıdır” derler,
herkesin kendini
geliştirmek için farklı
yöntemleri vardır
tabii. Fakat bence en
önemlilerinden biri,
merak etmek.
Ajansları, markaları, sektörü, fikir bulmayı,
reklam yazmayı, çizmeyi, yapmayı... Daha
sayacak çok şey var, merak etmek. İsterseniz
adına araştırma ya da takip de diyebilirsiniz.
4334
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CULTPOP

CULTPOP’A HOŞ GELDİNİZ! Bu sayıdaki konumuz Türkçe Rap.
Türkçe Rap geçmişten günümüze kadar oldukça şekil değiştirdi. ‘Rapçi’ olarak adlandırdığımız kitlenin bir kısmı bunu fazlasıyla
eleştirirken geri kalanı kolayca adapte oldu
ve hayatının içine dahil etti. Hatta Rap sevmeyen grup bile müzik listelerine eklemeye
başladılar.
Popüler kültürün her ögesinde olduğu gibi
burada da gerçekten sevenler ve sevmiş
olmak için -çağa ayak uydurmak için- sevenler var. Kimisi eski tadının olmamasından şikâyetçi kimisi de müziğin dijitalleşmesinden hoşnut.
Ancak değişmeyen tek bir şey var; Rap müziğin isyankârlığı. Ne dersek diyelim hepimizin müzik listelerinin görünen veya gizlide bir bölümünde mutlaka Türkçe Rap’e
dair bir şarkı var.

Nisa Aydın

Kuşçuoğlu Altın & Pırlanta
E-Ticaret Yöneticisi

Türkiye’ye Rap’i tanıtan ilk grup olarak
kabul edilen bir şarkısı:

Burada da üçüncü dalgadan bir şarkı:

Ben kendi fikrimi söyleyecek olursam; birinci dalga, ikinci dalga ya da üçüncü dalgayı
seviyorum diyemem. Günümüzde Türkçe
Rap olarak adlandırılan birçok şarkıyı abartı
ve pek de gerek olmazmış böyle bir şarkıya olarak görsem de sevdiğim birçok şarkı
da var.
Peki, siz Türkçe Rap hakkında ne
düşünüyorsunuz?
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Film, büyük bir sanat hırsızını yakalamak
için sanat hırsızı Nolan Booth (Ryan Reynolds) ile ekip olmak zorunda kalan FBI
profil uzmanı John Hartley’in (Dwayne Johnson) maceralarını anlatıyor.

KREATİFİN KEŞFİ

FİLM
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Red Notice

Görünmeyen Misafir

Kader Kalem

Serbay Interactive
İş Geliştirme Uzmanı

MÜZİK

Varlıklı bir iş adamı olan Adrián Doria,
Asya pazarı ile yaptığı ticari anlaşmaları
ve yüksek teknoloji şirketi sebebiyle ‘Yılın
Adamı’ olarak adlandırılmıştır. Bir dağ oteli
odasında yanında fotoğrafçı sevgilisi Laura
Vidal’ın cesedi dururken polis tarafından
tutuklanır.

Edis – Arıyorum
Stephan – Crossfire

DİZİ

Hippie Sabotage - Devil Eyes

Shadow and Bone
Yetim bir haritacı olan Alina Starkov, savaştan parçalanmış dünyasının kaderini değiştirebilecek bir gücü açığa çıkardığında, karanlık
güçleri karşısında bulur.

ÖNERİ

George Orwell - Hayvan Çiftliği

46

KİTAP

Bir çiftlikte yaşayan hayvanlar, kendilerini
sömüren insanlara başkaldırıp çiftliğin yönetimini ele geçirir. Amaçları daha eşitlikçi bir topluluk oluşturmaktır. Aralarında en
akıllı olan domuzlar, kısa sürede önder bir
takım oluşturur; ama devrimi de yine onlar
yolundan saptırır.

SPOR
Binicilik
Ata binme becerisidir. Binicilik; atı kullanma sanatı olup bu, atı tam yerinde, sakin,
zamanında, güven içinde ve olabildiğince işe
uygun kuvvet sarf ettirerek kullanma becerisidir. Biniciliğin tarihi çok eski zamanlara
kadar uzanır.
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Kurguyla Gerçek Kesiştiğinde

KONUŞULANLAR

Reklamveren: DirecTV
Reklam Ajansı: TBWA/ Chiat/ Day Los Angeles

Nisa Aydın

Effie Avrupa’dan Türkiye’ye 1 Altın
Effie
Reklamveren: Reckitt/Finish
Reklam Ajansı: Havas Turkey

Simon’ı Kurtarmak

Reklamveren: APPLE
Reklam Ajansı: TBWA/ Media Arts Lab
Yönetmenler: Ivan& Jason Reitman

İmkânsızı İsteyenlere
Reklamveren: sahibinden.com
Reklam Ajansı: Rafineri
CCO: Emre Kaplan
Yönetici Kreatif Direktör: Kerim Gürsel
Prodüksiyon Şirketi: Filmpark
Yönetmen: Burak Çaldır

Dışına Değil, İçine Bak
Reklamveren: No Ugly
Reklam Ajansı: Innocean Avustralya
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Atasun Optik’in Yeni Reklam
Yüzleri Ali Sunal ve Dayı
Reklamveren: Atasun Optik
Reklam Ajansı: Roy + Teddy
Kreatif Direktör: Doruk Özer
Yönetmen: Hüseyin Aydın
Müzik: Persenk
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Gıda İsrafını Azaltan Kek
Reklamveren: Belçika Tarım ve Balıkçılık Ofisi & OVAM
Reklam Ajansı: Wunderman Thompson Benelüks

Herkesin Dilindeki Efsane
Reklamveren: Trendyol
Reklam Ajansı: Havas İstanbul
Yönetici Kreatif Direktör: Volkan Dalkılıç
Prodüksiyon Şirketi: Depo Film
Yönetmen: İlkay Kopan
Orijinal Söz Yazarı: Tarkan Tevetoğlu

51 Milyonda 1’in Değeri
Reklamveren: Türk Telekom
Reklam Ajansı: Concept
Yönetici Kreatif Direktör: Kerem Özkut
Prodüksiyon Şirketi: Kala Film
Yönetmen Ali Ardıç
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