
         

 
 

BASIN BÜLTENĠ                                                                                                         10 Haziran 2021 

                                                                                                                                  TÜRKon/hb/21-30        

 

 

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE YENĠ DĠNAMĠKLER ELE ALINDI 

 

PERAKENDENĠN GELECEĞĠNĠ PANDEMĠ VE  

GENÇ KUġAKLAR BELĠRLEYECEK 
 

TÜRKONFED ve Paynet tarafından farklı sektörlerin sorunlarının tespit edilmesi ve çözüm 

önerileri üretilmesi amacıyla düzenlenen „Sektör BuluĢmaları‟nın ikinci etkinliğinde 

„Perakende Sektöründe Yeni Dinamikler‟ masaya yatırıldı. Özel sektör ve sivil toplum 

kuruluĢlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleĢen etkinlikte, Covid-19 süreci ile birlikte 

değiĢen tüketici alıĢkanlıklarına, genç kuĢağın taleplerine ve perakende sektörünün içinde 

bulunduğu durumdan çıkıĢ yollarına dikkat çekildi.   

 

10 Haziran 2021 / İstanbul - Türkiye‟deki farklı sektörlerin sorunlarının, o sektörün önde gelen 

isimlerinin katkılarıyla tespit edilmesi, gerçekçi ve sürdürülebilir çözüm önerileri üretilip, bunların 

uygulanmasına katkı sağlamak amacıyla Türk GiriĢim ve ĠĢ Dünyası Konfederasyonu 

(TÜRKONFED) ve Paynet tarafından düzenlenen „Sektör BuluĢmaları‟, „Perakende Sektöründe 

Yeni Dinamikler‟ temasıyla devam etti. ODE Yalıtım ve Dünya Gazetesi‟nin desteği, Türkiye Giyim 

Sanayicileri Derneği (TGSD) ve Birleşmiş Markalar Derneği‟nin (BMD) katkıları ile gerçekleştirilen 

etkinliğe TGSD MüĢterek BaĢkanı Sanem Dikmen, BMD Yönetim Kurulu BaĢkanı Sinan Öncel 

ve Paynet Genel Müdür Yardımcısı Serra Yılmaz katıldı. Etkinliğin moderatörlüğünü ise Dünya 

Gazetesi Yazı ĠĢleri Müdürü Handan Sema Ceylan üstlendi.  

 

Sanem Dikmen: “Salgın kontrol altına alınsa da online alıĢveriĢ alıĢkanlıkları devam edecek” 

 

Covid-19‟un hem hazır giyim üreticileri hem de markalar için dijitalleşmenin ve e-ticaret altyapısının 

ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyleyen TGSD MüĢterek BaĢkanı Sanem Dikmen, 

“Bankalararası Kart Merkezi‟nin (BKM) verilerine göre ülkemizde salgının ilk dalgasının yaşandığı 

Mart-Nisan 2020 döneminde 5 milyon kartla ilk kez online alışveriş yapıldı. 2020 geneline 

bakıldığında da internetten kartlı ödeme tutarı yüzde 37 büyüyerek 260 milyar TL‟ye ulaştı. Bir başka 

ifade ile her 5 TL‟lik kartlı ödemenin 1 TL‟si internetten yapıldı. Spesifik bir çalışma olmamakla 

birlikte hazır giyim perakendesinde de e-ticaretin payının yaklaşık bu oranlarda olduğunu 

söyleyebilirim. Salgın tamamen kontrol altına alınsa ve normale dönsek bile abiye kıyafet ve takım 

elbise gibi kategoriler dışındaki giyim ürünlerinde online alışveriş alışkanlıkları devam edecek. AVM 

ve cadde mağazaları hem satışın yapıldığı hem de ürünlerin sergilendiği alanlara dönüşecek. 

Müşteri mağazada ürüne dokunacak, deneyimleyecek sonra telefonundan ya da bilgisayarından 

online sipariş verecek. Diğer taraftan özellikle genç tüketicilerin sürdürülebilir, çevre dostu ürünlere 



         

 
 

olan talebi hızla artacak. Dolayısıyla hazır giyim üreticilerinin ve markaların bu gerçeklerden 

hareketle planlamalarını yapmaları gerekiyor” dedi. 

 

Sinan Öncel: “Tüm dünyada perakende sektörü çığlık atıyor” 

 

Covid-19‟un dünyada ve Türkiye‟de perakende sektörüne etkilerini değerlendiren BMD Yönetim 

Kurulu BaĢkanı Sinan Öncel, mevcut durumu Ressam Edward Munch‟ün dünyaca ünlü Çığlık 

tablosuna benzeterek, “Tabloda arka planda yer alan iki sakin kişiden biri deniz taşımacılığı yapan 

armatörler diğeri ise ham madde üreticileri. Tabloda normalliği simgeleyen gemi ise pandemi sonrası 

ekonomiyi anlatıyor. Ama şu an dünyanın içinde bulunduğu durum, önde çığlık atan kişiden farksız” 

diye konuştu. Türkiye‟de 17 Mayıs itibarıyla başlayan kademeli normalleşmenin sektörde bir 

hareketlenmeye yol açtığını da ifade eden Öncel, şöyle devam etti; “Ancak aldığımız yara çok 

büyük. Dolayısıyla yaraların sarılması, satış kadrolarının yeniden motive edilmesi ve makinelerin tam 

kapasiteye geçmesi için henüz önümüzde uzun bir zaman var. Bu noktada aşılanma oranının 

artması ve sağlıklı koşulların sağlanmasıyla birlikte turizm kapılarının açılması çok önemli. Çünkü bu 

dönemde hem fiyatlarımız çok geride kaldı hem de TÜFE-ÜFE arasındaki fark açıldı. 

Perakendecilerin katlanmak durumunda olduğu bu durumdan çıkışta, alım gücü yüksek olan 

turistlerin etkisi büyük olacak.” 

 

 

 
TÜRKONFED Hakkında:  

Çatısı altında 30 federasyon ve 274 dernek üzerinden 40 bine yakın şirket yer alan TÜRKONFED, üye tabanı ile toplam 

(enerji dışı) dış ticaretin yüzde 83'ünü, tarım ve kamu dışı kayıtlı istihdamın yaklaşık yüzde 55’ini sağlamaktadır. İs tanbul, 

Batı Anadolu, Marmara ve İç Anadolu, Trakya, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Orta Anadolu, Kuzey Anadolu, Doğu 

Karadeniz, İç Anadolu, Güney Ege, Doğu Marmara, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Güney Marmara, Çukurova, Kuzey 

Marmara, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu, Zafer, İpekyolu, Kapadokya, Mevlana, Doğu, Serhat, Dicle ve Fırat 

Sanayici ve İşadamları Federasyonu’nun yanı sıra Sektörel Dernekler Federasyonu, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, 

Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu da TÜRKONFED üyeleridir. TÜRKONFED, Avrupalı KOBİ’lerin çatı örgütü olan ve 12 

milyon firma ve 55 milyon çalışanı temsil eden Avrupa KOBİ Birliği (SMEunited) üyesidir.  

 

Paynet Hakkında:   

20 yılı aşkın sektör tecrübesine sahip Paynet, ödeme sistemleri konusunda Türkiye‟nin öncü şirketleri arasında yer alıyor. 

Bayi kanalında kredi kartı ile tahsilat fikriyle tohumları atılan Paynet, bugün farklı sektörlerde faaliyet gösteren 20.000‟den 

fazla işletmenin finansal süreçlerini dijitalleştiren lider ve Merkez Bankası lisanslı bir finansal teknoloji şirketi. Paynet; Link  

veya QR kod ile temassız ödeme alma, kart saklama, düzenli ödeme gibi yenilikçi ve güvenilir çözümleriyle üye iş 

yerlerinin ödeme akışını kolaylıkla, yer ve zaman sınırlaması olmadan yönetmelerini sağlıyor. Daha detaylı bilgi için: 

www.paynet.com.tr  

 

Bilgi için: 

TÜRKONFED Kurumsal İletişim Uzmanı / Zişan Eda Gökalp / 0537 391 22 43  / egokalp@turkonfed.org / 

www.turkonfed.org / info@turkonfed.org 

 

HUB İletişim / Rukiye Tekdemir 0549 667 10 04 / rukiyetekdemir@hubiletisim.com 
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