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Deðerli dostlarým, 

Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde 

sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk altý 

aylýk döneminde þube bazýnda yüzde 12'lik büyüme kaydedildi. Ýstanbul'daki yerel 

perakendeciler ise, þube bazýnda yüzde 21 büyüme kaydederken, yüzde 19 oranýnda 

personel artýþý yaþandý. Tüm bu veriler gösteriyor ki; TPF üyesi perakendeciler, sadece 

yatýrým yapmakla kalmayýp istihdama da büyük oranda katký saðlýyor. Ýþszilik 

sorununun yaþandýðý bir ortamda, yeni istihdam alanlarý yaratmayý hem sektöre hem 

de ülke ekonomisine katma deðer olarak görüyorum ve bu durumu herkesin 

önemsemesi gerektiðini düþünüyorum.

“Üyelerimiz zam yapmadý”

Ramazan ayýnda, her yýl olduðu gibi bu yýl da fýrsatçýlar boþ durmadý. Ramazan ayý 

gelmeden baþlayan zam spekülasyonlarý yine ayyuka çýktý. Haliyle vatandaþýmýzý 

tedirgin etti. Ancak zam söylentileri sadece spekülasyon olarak kaldý. Çünkü TPF olarak 

biz,  üye market zincirlerimizin hiçbirinde zam yapmadýk. Üstelik 30 kalem ürünün 

12'sinde fiyat düþüþü gerçekleþti. Zam fýrsatçýlarýna fýrsat vermedik yani. Böylesine 

mübarek bir ayda, bu türden yalan yanlýþ söylemlerle vatandaþý tedirgin etmek isteyen 

çýkar gruplarýna hiçbir zaman fýrsat vermemek gerekir.  Dolayýsýyla burada 

meslektaþlarýmýza büyük görev düþüyor. Bu konuda ortak bir tavýr sergilenmesi 

gerektiðini düþünüyorum. Bizler müþterilerimizle var olan bir meslek grubuyuz. 

Onlarýn hassasiyetlerini dikkate almak zorundayýz.

TPF'den Somali'ye yardým…

Kenya, Somali, Uganda, Etiyopya ve Cibuti… Kara Kýta, son 60 yýlýn en büyük 

kuraklýðýný yaþýyor. Kuraklýðýn sonucu yüzbinlerce kiþi aç, hasta, ölüm kol geziyor… 

Dünyaya gözlerini yeni açmýþ bebekler açlýkla mücadele ediyor. Orada bir insanlýk 

dramý yaþanýyor. Yaþanan bu insanlýk dramýna elbette kayýtsýz kalamazdýk. Hiçbir insan 

evladý kayýtsýz kalamaz, kalmamalý. 

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, Türk Ýþbirliði ve Kalkýnma Ajansý ile Türk Kýzýlayý'nýn Somali 

için yürüttüðü kampanyaya federasyon olarak biz de destek verdik. Önceliðimiz bebek 

ve çocuklardý. Türkiye'den giden ilk uçaða 22 tonluk malzeme yardýmýnda bulunduk. 

Bebek mamasý, süt tozu, bebe bisküvisi… Ardýndan 15 Aðustos'ta kalkan “Burak A” 

gemisiyle bakliyat aðýrlýklý gýda malzemesi gönderdik. Yardýmlarýmýz devam edecek. 

Somali halký için elini taþýn altýna koyan üyelerimize teþekkür ediyorum. 

Ramazan Beyramýnýzý tebrik eder, saðlýk ve esenlikler dilerim. 

Saygýlarýmla,
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Aygün, Türkiye Perakendeciler katkýda bulunacak. Toplam yardým 
Federasyonu üyelerinin geçtiðimiz yýl miktarýmýz 500 bin TL'yi bulacak” dedi. 
yüzde 16'lýk bir büyüme yakaladýðýný, bu 
yýl ise yüzde 20 büyüme beklediklerini 
hatýrlatarak, 2011'in ilk yarýsý itibariyle 
büyümenin yüzde 13 olduðunu söyledi. 

Gecede söz alan Ýstanbul PERDER Baþkaný Selamet Aygün, yýlýn ikinci yarýsýnda 
Reþat Narman konuþmasýnda yerel biraz yavaþlama olsa bile yýl sonunda TPF 

Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun zincirlerin Türk ekonominse saðladýðý katký üyelerinin yüzde 20'lik bir büyüme oranýný 
(TPF) Ýstanbul'da gerçekleþtirdiði iftar; 12 ve özellikle de personel istihdamýndaki yakalayacaðýný vurguladý.
bölge PERDER'inden üyeler, üreticiler ve önemi vurgu yaptý. Narman, ilk altý ay 
tedarikçilerden yaklaþýk 1000 kiþiyi bir araya verilerine göre Ýstanbul'da yerel 
getirdi. perakendecilerin yüzde 21 büyüdüðünü, 

yüzde 19 oranýnda da personel alýmý 
Somali'ye yardým için federasyonun yaptýklarýný açýkladý.
desteðini sürdüreceðini ifade eden Aygün, 
“Türkiye'den giden 40'ar tonluk iki yardým 

Dünya'da kriz sürerken Türkiye'de krizin uçaðýndan ilkinin 22 tonu, TPF tarafýndan 
etkilerinin görülmediðinin vurgulandýðý hazýrlandý. 5 bin koli bebek mamasý, 5 bin 
yemekte konuþan TPF Yönetim Kurulu kilogram süt tozu, bin koli bebe bisküvisi 
Baþkaný Selamet Aygün, “Ülkemize kriz ile toplam 22 tonluk katkýda bulunduk. 
gelmeden krizi getiren, zam gelmeden zam Federasyon ve üyelerimiz, 15 Aðustos'ta 

Türk Kýzýlayý getirmeye çalýþan felaket tellallarý var. Kriz kalkacak yardým gemisinde daha büyük 
Yönetim Kurulu perakende sektörüne hiç 

Üyesi Fecri uðramayacak” dedi. Aygün 
Alpaslan ise sözlerine þöyle devam etti:
yaptýðý “Bu konuda herkesin duyarlý olmasý 
konuþmada, gerekiyor. Özellikle ulusal basýnda 
15 çýkan moral bozucu haberlere 
Aðustos'ta kalkacak gemiyle birikte bakýp karamsarlýða düþmemeliyiz. 
Somali'de 12 bin çadýrlýk bir çadýrkent Türkiye'nin güçlü bir bankacýlýk 
kuracaklarýný açýkladý. Bu gemide 7000 sistemi ve son derece dinamik bir 
tonluk yardýmýn bir kýsmýnda TPF'nin nüfus yapýsý bulunmaktadýr. 
katkýsýný yeniden alacaklarýný ifade eden Özellikle gýda perakendeciliðinde 
Alpaslan, Türkiye Perakendeciler geçmiþ yýllardaki durumlarý da 
Federasyonu'nu duyarlýlýðýndan dolayý hatýrladýðýmýzda krizden korkacak, 
tebrik ve takdir ettiklerini de söyledi.çekinecek bir durum yoktur. 

“Ýstihdam saðlamayý 
sürdürüyoruz”

Somali'ye 500 bin TL'lik 
yardým

“TPF üyeleri büyümeye 
devam ediyor”

Somali'de 
12 bin 
çadýrlýk 
Çadýrkent

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Toplantýsý da 
Çýraðan'da gerçekleþtirildi

haberler
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Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), 12 bölge PERDER'leri çatýsý altýndaki yerel 
perakendecileri Çýraðan Sarayý'nda düzenlenen iftar yemeðinde buluþturdu

Selamet Aygün Reþat Narman 

Fecri 
Alpaslan
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Türkiye Perakendeciler Federasyonu Baþkaný Selamet Aygün, deðiþik kesimlerden 
gelen 'kriz' açýklamalarýný eleþtirdi…
Türkiye Perakendeciler hükümetin gündemine 
Federasyonu (TPF) Yönetim girmemesine iliþkin de 
Kurulu Baþkaný Selamet açýklamalarda bulundu. 
Aygün, kriz Aygün, “Yasa þu anda 
açýklamalarýndan perakende mecliste, bekliyor… Yasa 
sektörünün rahatsýz koyucuyla, bakanlýkla 
olduðunu söyledi. Kýsa bir istiþareler yaptýk, Yerel 
süre öncesine kadar perakendecilerin ihtiyaçlarýný, 
Türkiye'nin dünyanýn en bu yasadan beklentilerini, 
hýzlý büyüyen ülkesi olarak nasýl olmasý gerektiði 
nitelendirildiðini hatýrlatan yönündeki raporlarýmýzý 
Aygün, birbiri ardýna gelen sunduk, diyalog kurduk. 80 
'kriz' söyleminin tüm Türkiye milyar dolarlýk bir ciroyu 
için acý sonuçlar temsil eden böyle bir 
doðuracaðýný belirtti.  sektörün bir yasasýnýn 
Aygün, 'Bunun vebali aðýr mutlaka olmasý gerekiyor. 
olur, hiçbir sorunun Sektördeki yabancý 
olmadýðý ekonomilerde bile oyuncular, yasa 
harcamalarýn bir anda olmamasýndan kaynaklý 
kesilmesi acý neticeler boþluklardan, açýklardan 
doðurur. Bu sonuçlarý yararlanarak daha da 
düþünmeden yapýlan güçlendikten sonra mý bu 
açýklamalar karþýsýnda tüm yasa çýkacak?” dedi.

yaþanan sebze-meyve bolluðu, Türkiye'de taraflarý düþünmeye 
üretilen kýrmýzý mercimek-pirinç gibi bakliyat çaðýrýyoruz” dedi. 
rekoltelerinin yüksek olmasý zamsýz Organize perakende sektörünün ekonominin 
Ramazan geçirme kararýmýzý destekliyor” emniyet sibobu olduðunun altýný çizen 

“Pazar günleri de kapalý olmak istiyoruz. 7 dedi.  Aygün, “Ekonomide harcamalarýn 
gün hizmet verdiðimiz için çalýþanlarýmýz kesilmesine neden olan açýklamalar, canlýnýn 
baþka mesleklere yönelebiliyor. Dolayýsýyla Ramazaný zamsýz geçirmelerini destekleyen yaþam damarýný kesmeye benzer. Ekonomi 
kalifiye eleman sýkýntýsý yaþýyoruz. Ayný koþullarý Aygün, þöyle anlattý:çarklarýnýn dönmesi için harcamalarýn 
bölgede ihtiyacýn üzerinde market  “Ramazan ayýnýn yaz aylarýna denk gelmesi sürmesi gerek. Tüketiciler harcamalarý için 
açýlmasýnýn da engellenmesi gerekiyor. nedeniyle sebze ve meyve bolluðu bazý tedbirler alabilirler. Ancak kriz bölgesi 
Türkiye perakendesinin 3-5 firmanýn tekeline yaþanýyor, dolayýsýyla bu fiyatlara da olarak nitelenen Avrupa'da bile bu durum 
kalmasýný istemiyoruz. Bakkallar tarafýnda, yansýyor. Bakliyat ürünlerinde yaz aylarýnda henüz gerçekleþmemiþken, panik yaratan bu 
Perakendecilik Yasasý'nýn çýkmasýný tüketim azalýr, Ramazan'da artar. Bu durum tür açýklamalarýn ardýndan zorunlu 
istemiyormuþuz gibi bir kanaat var. Biz arz-talep dengesini saðlýyor ve zam harcamalar bile erteleme noktasýna geliniyor. 
istiyoruz ki bakkallar da hayatýný devam gerekliliði ortadan kalkýyor. Ayrýca bu sene Bu çok tehlikeli” dedi. 
ettirsin. Onlar toplumumuzun olmazsa Türkiye'de üretilen kýrmýzý mercimek, pirinç 
olmazlarý arasýnda. Daha önce federasyon ve gibi ürünlerin rekoltesi yüksek. Bakliyat 
dernekler yokken, yaný baþýmýzdaki üreticilerinin sorumlu davranýþlarý nedeniyle 

Selamet Aygün, federasyona üye 275 
meslektaþýmýzla belki öldüresiye rekabet zaten 4-5 yýldýr özellikle bu dönemde zam 

market zincirinin Ramazan boyunca zam 
ediyorduk; o bizi bitirmeye ya da biz onu yapýlmýyor.”

yapmayacaðýný açýkladý.  Bazý kesimlerin 
bitirmeye çalýþýyorduk. Ama dernekleþtikten, 

Ramazan fýrsatçýlýðý yaptýðýný vurgulayan 
federasyon da oluþtuktan sonra 'onu nasýl 

Aygün,  “Federasyon üyesi marketler 
yaþatabiliriz, biz nasýl yaþayabiliriz, hep 

kurduðumuz Fayda A.Þ. ile ortak satýn alma 
birlikte nasýl ayakta kalabiliriz'in çalýþmalarýný 

yapýyor ve fiyat avantajý saðlýyoruz. Siyasi ve Selamet Aygün, Kamuoyunda Perakende yapýyoruz. Biz meslektaþlarýmýz adýna 
ekonomik istikrar baþta olmak üzere Yasasý olarak bilinen Alýþveriþ Merkezleri ve yapýlmasý gereken ne ise, elimizden geleni 
Ramazan'ýn yaz aylarýna gelmesi nedeniyle Büyük Maðazalar Yasa Tasarýsý'nýn ardýmýza koymadan çalýþacaðýz.”

Aygün sektörün beklentilerini 
þöyle sýraladý; 

“Ramazan'da zam yok” 

“Tasarý bir an önce 
yasalaþmalý”
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Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, Türk Ýþbirliði ve bebek mamasý, 5 bin kilogram süt tozu, bin dindirilmesiyle anne ve babalarýn da 
Kalkýnma Ajansý (TÝKA) ve Türk Kýzýlayý'nýn koli bebe bisküvisi ile toplam 22 tonluk acýlarýnýn azalacaðýný düþündüklerini 
yürüttüðü kampanyaya katýlan ve ilk kalkan katkýda bulunmuþtu. Baþbakan Yardýmcýsý belirtti. Aygün, “TPF üyelerinin desteði ile 
yardým uçaklarýna destek olan Türkiye Bekir Bozdað, Saðlýk Bakaný Recep Akdað, yardýma muhtaç bu ülkeye desteðimizi 
Perakendeciler Federasyonu (TPF), ikinci Tarým Gýda ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi sürdürüyoruz. Somali halkýnýn yanýndayýz” 
aþamada yola çýkan yardým gemisine de Eker, Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet dedi.
katkýda bulundu. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, Görmez, TÝKA Baþkaný Serdar Çam, Kýzýlay 
Türk Ýþbirliði ve Kalkýnma Ajansý (TÝKA), Genel Baþkaný Tekin Küçükali Baþbakanlýk 
Türk Kýzýlayý'nýn yürüttüðü kampanya Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanvekili 

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Baþkaný 
kapsamýnda ikinci yardým konvoyu olarak Ejder Kaya ve Sabah Gazetesi Genel Yayýn 

Selamet Aygün, gündemin çok çabuk 
adlandýrýlan 'Burak A' adlý gemi Ýstanbul Yönetmeni Erdal Þafak'ýn hazýr bulunduðu 

deðiþtiðine ve insanlarýn en vahim olaylarý 
Ambarlý Limaný'ndan hareket etti. Türkiye ilk geminin kalkýþ töreninde heyette 

dahi çabuk unuttuðuna deðindi. Aygün, 
Perakendeciler Federasyonu (TPF) bu bulunan TPF Yönetim Kurulu Baþkaný 

“Ýlk konvoyda çocuklara öncelik verdik. 
gemiyle bu kez bakliyat yardýmýný Somali'ye Selamet Aygün, federasyonun 

Çocuklarýn acýlarýnýn dindirilmesiyle anne 
gönderdi. TPF bugüne dek yapýlan yardýmýn yardýmlarýnýn süreceðini açýklamýþtý. 

ve babalarýn da acýlarýnýn azalacaðýný 
500 bin Lira olduðunu açýkladý. 

düþündük. Bu kez yardýmlarda ebeveynlerin 
TPF Yönetim Kurulu Baþkan yardýmcýsý 

beslenmesini dikkate aldýk ve bakliyat 
Mustafa Altunbilek, TPF Yönetim Kurulu 

gönderiyoruz. Gýda yardýmý bir süre sonra 
Baþkan Yardýmcýsý Turan Özbahçeci, TPF 

tükenecektir. Gündem deðiþtikçe de Somali 
Yönetim Kurulu Üyeleri Hacý Mustafa 

unutulacaktýr. TPF olarak Somali'nin Türkiye'den giden 40'ar tonluk iki yardým Narman, Mahmut Kara ve Zeki Paþalý ile 
unutulmasýný istemiyoruz. Amacýmýz anlýk uçaðýndan ilkinde bulunan yardýmýn 22 törene katýlan Aygün, çocuklara öncelik 
yardýmlar deðil, kalýcý yardýmlar için de tonu TPF tarafýndan hazýrlanmýþtý. Öncelik verdiklerini, çocuklarýn acýlarýnýn 
çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz” dedi.bebeklere ve çocuklara veren TPF, 5 bin koli 

“Somali unutulmasýn”

Ýlk uçaklarda 22 ton katkýda 
bulunuldu

haberler

TPF’den Somali’ye destek

perder

Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun Somali'ye yaptýðý yardým miktarý 500 bin 
liraya ulaþtý
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Zeki Paþalý, Reþat Narman, Mahmut Kara, Mustafa Altunbilek, Selamet Aygün, Tekin Küçükali



haberler

“Sizin Dükkân Torunlara Kalýr mý?”

perder

Ahmet Þerif Ýzgören, PERDER üyelerine “Sizin Dükkân Torunlara Kalýr mý?” konulu 
bir seminer verdi 
Ankara PERDER, 25 Haziran 2011 Seminere katýlan Türkiye Perakendeciler söyledi. Aygün, “Talip olduðumuz iþin 
tarihinde, Ramada Plaza Ankara Otel'de Federasyonu Baþkaný Selamet Aygün, kýsa ilimini öðrenmek zorundayýz. Bugün 
düzenlediði seminerde Ahmet Þerif bir zamanda büyük yol kat eden TPF'nin, burada Ankara PERDER'in ev sahipliðinde 
Ýzgören'i aðýrladý. Ýzgören, “Sizin Dükkân Nisan ayýnda düzenlediði “Yerel Zincirler gerçekleþen eðitim gibi 
Torunlara Kalýr mý?” konulu konuþmasýyla Buluþuyor” organizasyonu ile 5 binin organizasyonlarýmýz, diðer bölgelerimizde 
büyük beðeni topladý. üzerinde katýlýmcýyý bir araya getirdiklerini de devam edecektir.”dedi. 

Ardýndan seminerine baþlayan Ahmet Þerif 
Ýzgören, Kurduðumuz iþletmelerin geleceðe 
yönelik açýlýmlarý ne olacak? Yaþama 
olasýlýklarý nedir? Büyümeyi sürdürebilecek 
ve gerçekten torunlarýmýza iþleyen 
dükkânlar býrakabilecek miyiz? gibi sorularý 
kurum kültürü, gelecek, iletiþim ve bilgi 
baþlýklarý altýnda katýlýmcýlara aktardý.

Seminer Arsis Güvenlik, Orsa Elektronik, 
Yörsan, Doðu Karadeniz  Hayat Kimya, Gür 
Zeytin, Aytaç, Fark Bilgisayar, Baðdat 
Baharat, Harika Gýda, Öncü Salça ve 
Sütaþ'ýn sponsorluðunda gerçekleþti. 
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Ege PERDER sektörü iftarda buluþturdu
Ege PERDER geleneksel iftar yemeðini Kaya Thermal Otel havuz baþýnda verdi

Yemeðe, Urla Kaymakamý Þehmus Son yýllarda yerel perakendenin, uluslar arasý Meclis Baþkaný Selami Poyraz. Ege 
Günaydýn, Ýzmir Ticaret Odasý Meclis perakende markalarýndan daha hýzlý Perakendeciler Derneði üyelerine 
Baþkaný Selami Poyraz, Ýzmir Ticaret Odasý büyüdüðüne dikkat çeken Veli Gürler, Artýk gerçekleþtirdikleri sosyal sorumluluk 
Baþkaný Ekrem Demirtaþ, Ýzmir Tarým Ýl rekabetten korkmuyoruz. Çünkü biz oyunun projeleri için teþekkür etti. Sivil toplum 
Müdürü Ahmet Güldal, Türk Kýzýlayý Ege kurallarýný deðiþtirebilecek bilgi ve tecrübeyi kuruluþlarýnýn öneminden bahseden Selami 
Bölge Müdürü Gökay Gök, sektörde faaliyet edindik dedi. Poyraz Ege PERDER bunun somut 
gösteren üretici ve tedarikçi firmalarýn üst Kýsa bir konuþma yapan Ýzmir Ticaret Odasý örneklerinden biridir dedi.
düzey yöneticileri katýldý. Yaklaþýk 
400 konuðun aðýrlandýðý yemeðe 
ilgi büyüktü.

Yemekte bir konuþma yapan Ege 
PERDER Yönetim Kurulu Baþkaný 
Veli Gürler, tüm katýlýmcýlara 
teþekkür etti. Ege PERDER'in bu 
gün ulaþtýðý gücü rakamlarla 
veren Veli Gürler, yerel 
perakendenin desteklenmesini 
istedi. Gerçekleþtirilen sosyal 
sorumluluk projelerinden de 
bahseden Veli Gürler ' Bizler bu 
ülkede kazandýklarýmýzý bu ülke 
için harcýyoruz. Sizlerin desteði ile 
daha büyük projelere imza 
atacaðýmýza inanýyorum ' dedi. 





haberler

Makro çalýþanlarý fitrelerini 
Somali’ye gönderiyor

Makro, son 50 yýlýn en aðýr kuraklýðýný tarafýndan bölgeye iletilecek olan 
yaþayan Somali'ye yardým eli uzatýyor. yardýmlar Somali'de açlýk çeken 
Milyonlarca insanýn açlýkla karþý karþýya binlerce çocuða ulaþtýrýlacak.
kaldýðý Afrika ülkesi Somali'de daha fazla Makro ailesi olarak Afrika'da 
çocuk ölümü olmamasý için harekete geçen yaþanan açlýða karþý duyarsýz 
Makro, çalýþanlarý ile beraber bir yardým kalamayacaklarýný belirten Makro 
kampanyasý baþlattý. Kampanya kapsamýnda Yönetim Kurulu Baþkaný Þeref 
Makro, Türkiye'nin 13 ilinde bulunan toplam Songör sözlerine þöyle devam etti: 
150 Makro maðazasýnýn 5 bine yakýn “Kara kýtanýn kara bahtýný 
çalýþaný adýna bir iftar ve bir fitre bedeli deðiþtirmek adýna bir þeyler yapmak 
tutarýnda baðýþta bulundu. Yapýlan yardým istedik. Kampanyaya destek veren 
çalýþmasý karþýsýnda son derece etkilenen tüm Makro çalýþanlarýna çok 
Makro çalýþanlarýnýn her biri kendi bütçeleri teþekkür ediyorum. Afrika halkýnýn 
ölçüsünde kampanyaya baðýþ yaparak destek bu dramdan bir an önce 
oldular. Kýzýlay ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý kurtulmasýný diliyoruz.”

perder

Türkiye çapýndaki tüm Makro çalýþanlarý, büyük 
bir kuraklýk ve açlýkla karþý kaþýya olan Somali'de 
yaþananlara “dur” demek için kollarý sývadý. 
Makro, binlerce çocuðu açlýktan kurtarmak için 
baþlattýðý yardým kampanyasý çerçevesinde, her bir 
çalýþanýnýn bir iftar ve fitre bedelini bölgeye 
gönderiyor

Groseri, Yýlýn Annesi’ni ödüllendirdi

Hoþ Geldin Bebek Kampanyasý kapsamýnda Yaðmur'un doðumu ile yaþadýðýmýz inanamadýk. Eþim Groseri Ceyhan 
Adana, Ceyhan ve Mersin'deki hastaneler mutluluk Groseri'nin anlamlý kampanyasý ile maðazasýna giderek bu bilgiyi teyit etti. 
ziyaret edilerek, doðum yapan annelere, pekiþti. Eþime, telefonla benim Yýlýn Groseri Groseri, bizim için çok güzel ve kapsamlý 
ihtiyaç duyabilecekleri gýda ve gýda dýþý Annesi seçildiðim bilgisi verildiðinde bir hediye seti hazýrlamýþ, çok mutluyuz, 
ürünlerden oluþan 500 adet Groseri'ye teþekkür ediyoruz.” 
hediye paketi armaðan edildi. dedi. Yýllýn Groseri Annesine; 
Hediyelerini alan ve paketin Prima bebek bezi, Orkid 
içerisindeki formu doldurarak hijyenik ped, Johnson Baby 
Groseri Çocuk Kulübü kartý ile Ýyi ki Doðdun paketi, ýslak 
1 Mayýs  30 Haziran 2011 mendil, kolonya, kulak 
tarihleri arasýnda en fazla temizleme çubuðu, vücut 
alýþveriþ yapan anne Yýlýn yýkama jeli, krem, sabun, 
Groseri Annesi olarak bebe yaðý, bakým kremi, 
belirlendi. Yýlýn Groseri pudra, piþik kremi, Wee 
Annesine, bebek ve anne biberon, alýþtýrma bardaðý, 
bakým ürünlerinden oluþan emzik, emzik askýsý, emzik 
özel bir hediye seti armaðan kabý, geniþ aðýzlý biberon, 
edildi. göðüs pedi, göðüs pompasý, 
Yýlýn Groseri Annesi, Groseri bebek bardaðý, sulu diþ 
Adana Ceyhan maðazasý halkasý, burun aspiratörü, 
müþterisi Nazlý Denizoðlu týrnak makasý armaðan edildi.
oldu. Nazlý Denizoðlu; “Kýzým 

Groseri Çocuk Kulübü kartý ile 1 Mayýs  30 Haziran 2011 tarihleri arasýnda en fazla 
alýþveriþ yapan anne Yýlýn Groseri Annesi olarak ödülünü aldý

12 Temmuz - Aðustos



haberler

Hakmar Ekspres’ten lojistik yatýrýmý

Hakmar'dan bu defa maðaza yatýrýmý deðil Konuyla ilgili Hakmar Yönetim Kurulu açýlan lojistik merkezi bizim bu alandaki 
lojistik merkezi yatýrýmý haberi geldi. Üyesi Ýsa Albayrak þu bilgileri aktardý: "Bu 4'üncü yatýrýmýmýz oldu. Pendik'te sadece 

18 tane süpermarket konseptinde Hakmar 
maðazalarýmýza hizmet saðlayan 7 bin 
metrekarelik bir merkezimiz var. Bu zaten 
bizim ilk lojistik merkezimizdi. 
Sancaktepe'de 7 bin metrekarelik ikinci 
bölge merkezimiz o bölgedeki Hakmar 
Ekspres'lerin lojistik altyapýsýný karþýlýyor. 
Burasýnýn kapasitesi 100 maðaza. 
Tepeören'de yine 100 maðaza kapasiteli 10 
bin metrekarelik 3'üncü bir lojistik 
merkezimiz daha vardý. Bu da Tepeören 
bölgesindeki maðazalarýmýzý ve açýlacak 
olanlarý kapsýyor. Gebze için açtýðýmýz 
4'üncü bölge merkezimizin alaný ise 12 bin 
metrekare. Burasý 120 maðazayý 
karþýlayabilecek kapasiteye sahip. Þu anda 
vardiyalý sistemle 60 kiþiyi daha bu 
merkezde istihdam etmeye baþladýk. 
Toplamda 320 Hakmar Ekspres'i kapsayan 
bir lojistik aðý oluþturduk”. 

perder

Ýstanbul PERDER üyesi Hakmar Ekspres, Gebze'de yeni açtýðý lojistik merkeziyle bu 
bölgede açýlacak ve açýlmakta olan 120 maðazaya hizmet verecek altyapýyý oluþturdu  

Kayseri PERDER’de yoðun gündem

Kayseri PERDER Yönetim Kurulu, 
Ticaret Borsasý Baþkaný Þaban 
Ünlü'yü ziyaret etti. Ziiyaret 
kapsamýnda sektörün sorunlarý ve 
ticaretin geleceði hakkýnda görüþ 
alýþ veriþinde bulunuldu. Kayseri 
PERDER Baþkaný Selahattin Kýlýç, 
PERDER oluþumu ve Fayda A.Þ. 
hakkýnda bilgi verdi. 

Kayseri PERDER Yönetimi, daha 
sonraki günlerde Kayseri Ticaret 
Odasý tarafýndan düzenlenen 
'Toptan ve Perakende Gýda 
Satýcýlarýnýn Sorunlarý' baþlýklý 
toplantýya katýldý. Ticaret Odasý 
Baþkaný H.Ali Kilci'nin baþkanlýðýnda 
gerçekleþen toplantýda sektörün 
önde gelen toptancý ve 
perakendecileri de vardý. Toplantýda 
sektörün sorunlarý masaya yatýrýldý 
ve önemli kararlar alýndý. 

Kayseri PERDER Yönetimi, bölgelerinde bulunan sivil toplum kuruluþlarýyla bir 
araya gelerek perakende sektörünü deðerlendirdi
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Hedef Grup, kara kýrada yaþanan kuraklýk ve yarattýðý en önemli tehdit ve sýkýntý hiç getirmek için tüm kurum ve bireylerin 
açlýkla ilgili olarak bir açýklama yaptý. þüphesiz öncelikle açlýk konusunda kendini sorumluluk alma vakti gelmiþtir. 
Açýklamada þu konulara deðinildi: gösteriyor.

BM'ye göre, Somali, Kenya, Etiyopya ve Hedef Grup, dünyada yaþanan felaketlere 
Dünyanýn deðiþik bölgelerinde yaþanan Cibuti son on yýlýn en kötü kuraklýðý ile duyarlý davranýlmasý gerekliliðinden 
ekonomik sýkýntýlarý, elveriþsiz iklim karþý karþýya bulunmaktadýr. Ýletiþim hareketle, her yýl müþterileri için yapmýþ 
koþullarýný, doðal afetler sonucu oluþan araçlarýnýn çok yaygýn olarak kullanýldýðý bu olduðu geleneksel iftar yemeklerini bu sene 
zararlarý, uzun yýllar devam eden savaþlarý dönemde yaþanýlan trajedi net bir þekilde yapmayarak, bu konuda ayrýlan bütçesini 
tüm dünya kaygý ve üzüntüyle izliyor. Bu görülebiliyor. Gelecek nesiller için erzak yardýmý þeklinde kullanarak ihtiyacý 
olumsuz koþullarýn insanlar üzerinde dünyamýzý daha yaþanýlasý bir yer haline olan ülkelere gönderme kararý almýþtýr.

haberler

Hadim’den entegre et tesisi  

Kurulan tesiste iþlenen et ürünleri Hadim Belediye Baþkaný Ýsmail Karaman, ÝTSO kapalý alana kurulu olup, beyaz ve kýrmýzý 
AVM'nin yeni markasý "Tat Mahal" markasý Baþkaný Metin Anýl, Ýlçe Tarým Müdürü et iþleme odalarý, soðuk muhafaza odalarý, 
ile müþterilerinin beðenisine sunulmaya Mahmut Doðru ve bazý protokol üyeleri kemik odasý, sucuk duþlama odasý, paket 
baþladý. Ýnegöl Bursa Karayolu üzerinde Hadim Alýþveriþ Merkezleri Yönetim servis ürünleri saklama odasý ve þok 
yaklaþýk 500 metrekarekapalý alan Danýþmaný Necmettin Kuru tarafýndan odalarýndan oluþan, Ýtalya ve Japonya'dan 
üzerinde inþa edilen tesiste þubelerde tesis gezdirilerek teknik bilgiler verildi. makine parkurunu temin ettiðimiz, 
satýlan et ve tavuk ürünlerinin üretimi ve Tesis hakkýnda bilgiler veren Hadim zemininde tamamen anti bakteriyel 
paketlenmesi yapýlacak. AK Parti Bursa Alýþveriþ Merkezleri Yönetim Danýþmaný mikrop üretmeyen gýda seramiðinin 
Milletvekili Hüseyin Þahin, Ýlçe Necmettin Kuru: “Merkezimiz ve kullanýldýðý, bütün tesiste kullanýlan 
Kaymakamý Durmuþ Gencer, Belediye depolarýmýzýn olduðu alanda faaliyete malzemelerin krom paslanmaz ve 
Baþkan Yardýmcýsý Turgay Yel, Cerrah geçirdiðimiz tesis yaklaþýk 500 metrekare Polyamit'den oluþtuðu bir tesis.”dedi.

perder

Bursa PERDER üyesi Hadim AVM müþterilerine daha kaliteli hizmet sunabilmek 
adýna bünyesinde et entegre tesisi kurdu  

Reþat Narman Selamet Aygün

Ýftar bütçesi Kara Kýta’ya…
Ýstanbul PERDER üyesi Reyon Marketler Zinciri'ni çatýsý altýnda bulunduran Hedef 
Grup, bu yýl iftar için ayrýlan bütçeyi erzak yardýmý þeklinde ihtiyacý olan ülkelere 
gönderme kararý aldý

14 Temmuz - Aðustos





haberler

Makro’da yeni atama

Son yýllarda birçok farklý kentte 
yatýrýmlarýný sürdürerek Türkiye perakende 
sektöründe önemli bir oyuncu haline gelen 
Makro,  yakýn zamanda Ýstanbul'da da 
birtakým yatýrýmlar yapmýþtý. Uzun 
zamandýr ulusal market klasmanýnda yer 
alan Makro, kurumsal yapýsýný günden 
güne geliþtirmeye devam ederken 
profesyonel kadrolara yer açmaya baþladý. 
Bunun en önemli örneði de Ahmet Yontar. 
Yontar, Makro çatýsý altýnda profesyonel 
yaþamýný üst düzey yönetici olarak 
sürdürmeyi, üretime ve yeni projelere 
dönüþtürecek bir ekibi yönetmeyi 
hedefliyor. Yeni ürün ve proje takýmlarýna 
liderlik etme ve yetenekli çalýþanlarýn 
potansiyellerini ortaya çýkarabilme 
konusunda baþarlý bir yönetici olan Yontar, 
sektörel deneyimini bu alanda kariyer 
yapmak isteyen gençlere aktaracak. 

perder

Uzun yýllar önemli firmalarda baþarýlý operasyonlara imza atan Ahmet Yontar, 
Makro'nun Satýnalma ve Pazarlama Direktörlüðü görevine getirildi

Kasada ünlü var

Ýçecek Festivali kapsamýnda Coca Cola ayýnda Ýstanbul Güneþli maðazasýnda eþliðinde süsledi.  Makro, gece müþterileri 
tarafýndan saðlanan Ritm Grubu ve Resim farklý bir uygulamaya imza attý.  Ramazan için sahura özel tahin, pekmez, tahinli 
Grubu, Makro müþterilerine birbirinden ayý boyunca 24 saat açýk kalan Ýstanbul pide, hurma, kuru bamya ve tatlý 
eðlenceli anlar yaþattý. Coca Cola ve Güneþli Makro maðazasý, sahur sofralarýný çeþitlerini Güneþli maðazasýnda günün 24 
Makro'nun ortaklaþa düzenlediði “Ýçecek fýrýndan yeni çýkmýþ sýcacýk pideler saati raflarýnda sundu. 
Festivali'nin ünlü konuklarý vardý.  
Festival kapsamýnda sunucu Vatan 
Þaþmaz ve lezzet ustasý Sahrap 
Soysal kasalara geçerek Makro 
müþterilerine içecek sattý. Lezzet 
ustasý Sahrap Soysal ve sunucu 
Vatan Þaþmaz, Makro Abidinpaþa 
maðazasýnda Makro müþterileriyle 
keyifli anlar yaþadýlar. Kasalara 
geçip kasiyerlik de yapan ünlüler, 
büyük ilgi gördü. Makro 
müþterileriyle sohbet edip fotoðraf 
çektiren Þaþmaz ve Soysal, 
hayranlarýna imza daðýttý. 

Makro, gerçekleþtirdiði renkli 
etkinliklerin yaný sýra Ramazan 

Makro Güneþli'de 
maðaza kapanmadý

Makro Abidinpaþa maðazasý, Coca Cola'nýn desteðiyle gerçekleþtirilen “Ýçecek 
Festivali'ne ev sahipliði yaptý
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Ahmet Yontar



haberler

Ege PERDER “Mutlu Çocuk” 
için çalýþýyor

Ege PERDER, Türk Kýzýlayý Ege Bölge Müdürlüðü'nün 'Küçük 
Yürekler Büyük Adýmlar Atýyor, Hayat Kurtarýyor! 
Büyüklerini Kan Baðýþlamaya Ýkna Ediyor, Örnek Oluyor' 
sloganýyla ilköðretim öðrencilerine yönelik baþlattýðý 
kampanyaya destek verdi. 
Türk Kýzýlayý Ege Bölge Müdürlüðü ve Ýzmir Ýl Milli Eðitim 
Müdürlüðü'nün ortak projesi olan kampanyada, baþarý 
gösteren 65 öðrenciye Ege PERDER tarafýndan bisiklet 
hediye edildi. Öðrenciler, 14 Haziran Dünya Kan Baðýþçýlarý 
Günü'nde Ýzmir Hilton Oteli'nde düzenlenen töreninde 
bisikletlerini teslim aldýlar. Ödül töreninde konuþan Türk 
Kýzýlayý Ege Bölge Müdürü Dr. Gökay Gök, projeye destek 
veren Ege PERDER Yönetim Kurulu Baþkaný Veli Gürler'e 
plaket verdi.
Ege PERDER üyesi Karabýyýk Market ve Halk Market 
kampanyaya sponsorluk eden marketlerdendi. 

perder

Ege PERDER, 'Mutlu Çocuk'  
kampanyasý kapsamýnda 65 
öðrenciye bisiklet hediye etti

Pekdemir’den eðitime katký

Denizli Valisi Yavuz Erkmen'in makamýnda hayýrseverler tarafýndan karþýlanmasý katýldýðý imza töreninde yaptýðý 
imzalan protokollerle, Pekdemir Alýþveriþ hedeflenen okulun maliyetinin, imzalanan konuþmada, hayýrsever iþadamlarýna 
Merkezleri adýna Cemal Pekdemir, Askon protokollerle birlikte 2 milyon 550 bin TL'si teþekkür ederek, özel sektör kuruluþlarýnýn 
Demir Çelik AÞ adýna da Demir Aslan karþýlanmýþ oldu. Vali Erkmen, hayýrseverler eðitim alanýna yaptýklarý katkýnýn sadeve 
Konyalýoðlu 75'er bin TL'lik protokollere Cemal Pekdemir, Demir Aslan Konyalýoðlu, maddi deðil manevi anlamda da son derece 
imza attý. Atölyeleri ile birlikte 10 milyon Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Adem Oklu önemli ve takdir görmesi gereken bir 
TL'ye mal olmasý beklenen ve yarýsýnýn ve Ýl Milli Eðitim Müdürü Mahmut Oðuz'un davranýþ olduðunu vurguladý.  

Ege PERDER üyesi Pekdemir, kentteki üçüncü endüstri meslek lisesinin yapýmýna 
katký saðlýyor  
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haberler

Öncü’den çocuklara mini market

Sivas'ta Öncü Gýda ve Sosyal Hizmetler Ýl Genel Müdürü Mehmet Haser 26 maðaza marketin grubun sosyal sorumluluk projesi 
Müdürlüðü ortaklýðýnda gerçekleþtirilen ulaþtýklarýný, bölgesel ve ulusal bir güç kapsamýnda açýldýðýný belirterek, yetiþtirme 
“Mini Market” sosyal sorumluluk projesinin olmayý hedeflediklerini bunun için þirket alt yurdunda kalan çocuklarýn ihtiyaçlarýný 
tanýtýmýnda bir de “Sosyal Sorumluluk' da yapý faaliyetelerine hýz verdikleri belirterek ücret ödemeden karþýlayacaklarý yer olan 
Öncü Misyonu Ve Gelecek Perspektifi” rakamlarla geldikleri nokta hakkýnda bilgi mini markette küçüklere yönelik her türlü 
konulu toplantý gerçekleþtirildi. Öncü Gýda verdi. Genel Müdür Mehmet Haser, mini ürünün yer aldýðýný söyledi. 

perder

Ankara PERDER üyesi  Öncü Gýda, Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðü ile 
gerçekleþtirdiði ortak proje kapsamýnda bir “mini market” açýlýþý gerçekleþtirdi 

Paþalý, çocuklarý aðýrladý

Yaptýðý sosyal sorumluluk projeleriyle gezmek için de Türkiye'ye sýk sýk gelmek 
ilklerin öncüsü olmayý sürdüren Paþalý istediklerini belirttiler...
Grup ve Hedef AVM, 9. Uluslararasý 

Paþa Sofrasý'ndaki leziz ziyafetten sonra, Türkçe Olimpiyatlarý'na katýlmak üzere 
çocuklar Beykoz iskelesinden kalkan bir ülkemize gelen 1000 çocuktan 100'ünü 
gemi ile Boðaz seferi yaptýlar. 2 saat süren muhteþem bir organizasyonla aðýrladý. 
turda özellikle boðaz köprüsüne hayranlýk Tanzanya, Ürdün, Azerbaycan, Mýsýr, Çocuklarýn eðlenceli zaman geçirmelerini 
duyan çocuklar, bol bol fotoðraf çektiler. Tacikistan, Pakistan, Kýrgýzistan, Nijerya, saðlamak adýna hazýrlanan 
Ardýndan Türkçe Olimpiyatlarý'nda Tanzanya, Moldova, Türkistan, organizasyonun baþlangýcý Paþa 
sunacaklarý gösterilerden kýsa kýsa showlar Türkmenistan ve Kazakistan gibi birçok Sofrasý'nda oldu. Paþa Sofrasý'nda Türk 
yaptýlar. Gecenin sonuna doðru iyice coþan farklý ülkeden Paþalý Grup'un hazýrladýðý mutfaðýnýn enfes yemeklerinden tadan 
çocuklar, organizasyon yetkililerini de organizasyona katýlan çocuklar, 9. çocuklar, ardýndan Ýstanbul Boðazý'nýn 
kaldýrarak, hep birlikte halay çektiler. Uluslararasý Türkçe Olimpiyatlarý için bol eþsiz manzarasýný izlemek için tekne turu 
Türkiye'yi çok sevdiklerini söyleyen bol enerji depoladýlar. Tüm çocuklara yaptýlar...
çocuklar; sadece olimpiyatlar için deðil, olimpiyatlarda baþarýlar diliyoruz...

Tekne gezisinde muhteþem 
gösteri

Organizasyona hangi ülkeler 
katýldý?

Paþalý Grup, 9. Uluslararasý Türkçe Olimpiyatlarý için ülkemize gelen çocuklardan 
100'e yakýnýný muhteþem bir organizasyonla aðýrladý...
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Fayda, Anuga’ya katýlýyor

Gýdada Neffis, gýda dýþýnda Saff olarak kapýlarýný tüm gýda 
adlý markalarýyla tüm yerli firmalarýna açýyor . Anuga, 
perakendecilere uygun fiyatlý ve dünyanýn en büyük gýda ve 
kaliteli ürünler sunan Fayda içecek fuarý olmasýnýn yaný sýra, 
A.Þ., iki yýlda bir düzenlenen yeni pazarlar ve hedef müþteriler 
Uluslararasý Anuga Gýda için sektörün en önemli 
Fuarý'nda Neffis markasýyla organizasyonlarýndan biri 
stand açarak, uluslararasý konumunda.  95 ülkeden 6.607 
fuarlarýna birini daha ekleyecek.  firmanýn katýlmýdýðý fuara, 
8-12 Ekim 2011 tarihleri Ýstanbul Ticaret Odasý'dan 135 
arasýnda Almanya'nýn Köln firma ile milli katýlým 
þehrinde yapýlacak olan fuar, 6 gerçekleþtirilmiþti. Bu yýl da 
bin 500 katýlýmcý firmasý, 150 Türkiyeli firmalarýn ilgi 
bin ticari ziyaretçisi ve 300.000 göstereceði fuarda, Fayda standý 
metrekarelik teþhir alanlarýyla, HALL 11.3'te C19 numaralý 
dalýna önemli bir organizasyon bölümde açýlacak. 

perder

Fayda A.Þ., iki yýlda bir düzenlenen Uluslararasý Anuga Gýda Fuarý'nda Neffis 
markasýyla stand açarak, uluslararasý fuarlarýna birini daha ekleyecek  

“Hepimiz Türkiye için çalýþýyoruz”

Tarým Ürünleri Hububat Bakliyat Ýþleme ve þunlarý söyledi: alýyorsunuz. Perakendeciler ile üreticiler 
Paketleme Sanayicileri Derneði, Tüm Gýda "Bu akþam Türkiye Perakendeciler arasýnda köprü kuruyorsunuz ve köprü 
Dýþ Ticaret Derneði ve Organik Ürün Federasyonu adýna her sene olduðu gibi sayesinde Türk tarýmý kendini geliþtiriyor. 
Üreticileri ve Sanayicileri Derneði üyelerini burada olmak istedik. Özellikle  bakliyat, Burada özellikle Somali örneðini 
ve sektör temsilcilerini iftar yemeðinde gýda dýþ ticareti ve organik ürün gibi üç hatýrlatmak istiyorum. Geniþ coðrafyasý, 
buluþturdu. Gecede söz alan Türkiye önemli sektörü temsil eden bu derneklerin tarýma uygun arazileri bulunan, geçmiþte 
Perakendeciler Federasyonu Baþkaný ülkemiz adýna çok önemli olduðunu bir tarým ülkesi olan Somali'da bugün 
Selamet Aygün konuþmasýnda sivil toplum düþünmekteyim. Sizler tarým sektörünün ve insanlar açlýktan ölüyor. Çoðu kiþi ülkede 
kuruluþlarýnýn önemine dikkat çekti. Aygün üreticilerin geliþimi adýna sorumluluk tarým yapýlamamasýný ve açlýðý iç savaþa 

baðlýyor. Oysa konuya bir de diðer 
açýdan bakmak lazým. Ülkede iç 
savaþ olmasý ve kan dökülmesinin 
altýnda yatan neden aslýnda 
tarýmýn geliþmemesi ve açlýktýr. 
Bunu yaratan da maalesef yýllardýr 
Afrika ülkelerini sömüren kapitalist 
sistemdir. Somali'de sizlerin yaptýðý 
gibi sorumluluk alan sivil toplum 
kuruluþlarý geliþmiþ olsaydý 
bunlarýn yaþanacaðýna, ülkenin 
kaynaklarýnýn dýþ etkenlerce bu 
kadar kolay sömürülebileceðine 
ben inanmýyorum. Bu yüzden bu 
örneði de hatýrlatmýþ olarak sizlere 
çalýþmalarýnýzda baþarýlar 
diliyorum ve özellikle üç derneðin 
gösterdiði iþbirliðini de tebrik 
ediyorum".

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Baþkaný Selamet Aygün, PAKDER, ORGÜDER 
ve TÜGÝDER'in ortak davetine katýlarak destek verdi  

Selamet Aygün
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TPF Genel Koordinatörlüðü’ne 
Gurbet Altay getirildi

Perakende sektöründe reklam, halkla bulunan Altay, ÝÞKUR Beyaz Nokta Geliþim Vakfý, 
iliþkiler müdürü, idari iþler müdürü, perakende eðitmeni ve Bahçelievler Ýþ Adamlarý 
kurumsal satýþ müdürü, satýn alma Baþbakanlýk Ulusal Derneði, Dünya Yaþlanma 
yöneticisi ve yönetim kurulu temsilcisi Ajans, Ulusal Gençlik Konseyi, Dünya Çevre 
olarak görev alan Gurbet Altay, çalýþtýðý koçudur. Hazýrladýðý Bilinci Derneði, Dünya Sivil 
kurumlarda koordinasyon görevinin yaný radyo programlarýnda, Tolum Kuruluþlarý 
sýra sosyal projelere de liderlik etti. 1968 sektörel geliþimler Platformu, Dünya Çocuk 
Almanya doðumlu, aslen Zonguldaklý olan hakkýnda bilgi ve firma Platformu (STK ÇOGEP) ve 
Gurbet Altay, Ýstanbul Teknik Üniversitesi analizleri aktararak MÜSÝAD gibi birçok sivil 
Mühendislik Fakültesi mezunu. tüketicinin toplum kuruluþunda da 

bilinçlenmesine çeþitli görevlerde 
Eðitimci olarak öne çýkýyor destek vermesinden bulunuyor. Yaptýðý 
”Eðitim kalpte baþlar” prensibiyle kariyerini dolayý radyocular seminerler ve programlar 
sürdüren Gurbet Altay, çalýþan ve müþteri birlikleri tarafýndan birçok Tüketici Ödülü, 
sadakati üzerine çok sayýda eðitim verdi. “yýlýn eðitimcisi” Verimlilik Ödülü, En Ýyi 
'Çalýþanlarýn þirkete baðlýlýðý', 'müþteri seçilmiþtir. Eðitimci Radyocu ve 
memnuniyeti', 'müþteri tanýnmasý', 'müþteri çevreye duyarlýlýðý 
sadakati', 'zaman yönetimi', 'iletiþim', 'ürün Halen çeþitli radyolarda ve televizyonlarda sebebiyle Altýn Çam Ödülü'ne layýk 
perakende analizi' ve 'günümüzde sosyal ekonomi, sektör ve tüketici programlarý görülmüþtür. Gurbet Altay, sosyal projelere 
projeler nasýl olmalý', 'sosyal projeler nasýl yapan Altay, Türkiye Omurilik Felçlileri destek amaçlý olarak birçok panelde 
yapýlmalý' gibi konularda eðitim uzmanlýðý Derneði'nde proje danýþmanlýðýnýn yaný sýra moderatör olarak da yer aldý.

perder

Türkiye Perakendeciler Federasyonu projelerinde uzun yýllar eðitmen, konuþmacý ve 
moderatör olarak görev alan Gurbet Altay, TPF Genel Koordinatörü ve Genel 
Danýþmaný oldu

TPF ve YZB siteleri yenilendi

Perakende sektöründeki son geliþmeler, yazarlarýn yazýlarýný siteden takip www.yerelzincirlerbulusuyor.org 
Anadolu'da faaliyet gösteren PERDER edebilirsiniz. Perakende sektörünün her yýl adresinden geçmiþ yýllardaki 
üyelerinin açýlýþlarý, etkinlikleri, yeni merakla beklediði “Yerel Zincirler organizasyonlar hakkýnda bilgi alýrken, yeni 
üyeler..vb gibi bilgilere artýk daha kolay Buluþuyor” organizasyonu artýk yeni organizasyon ile ilgili geliþmeleri de 
ulaþabilirsiniz. Konusunda uzman yüzüyle sizlere bir týk daha yakýn. yakýndan takip edebilirsiniz.

Türkiye Pearkendeciler Federasyonu'nun sitesi www.tpdf.org yenilendi. Site 
yenilenen yüzüyle kullanýcýlarýna daha kolay ulaþým saðlýyor

Gurbet Altay
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Kayseri PERDER üyeleri eðitimde

Kayseri PERDER tarafýndan düzenlenen eðitim seminerine 60 üye 
katýldý. Uzun yýllar perakende sektöründe bulunan Ercüment 
Tunçalp tarafýndan verilen eðitim, Kayseri Ticaret Borsasý Eðitim 
Salonu'nda gerçekleþti. Tunçalp Maðazalarda Kayýp-Kaçaðý Önleme, 
Maðazalarda Verimlilik ve Görsel Düzenleme, Alan Yönetimi baþlýklý 
konularda bilgi verdi. 

Seminerin son bölümünde ise, Kayseri PERDER Baþkaný Selahattin 
Kýlýç üyelerden Beðendim Market ortaklarýndan Musa Koca'ya 
rozetini taktý. Kýlýç, ayrýca Ercüment Tunçalp'e de bir plaket verdi. 
Kayseri PERDER Genel Sekreteri Halit Kurt, 'Eðitim faaliyetlerimiz 
Ramazan'dan sonra da devam edecek' diye konuþtu. 

perder

Kayseri PERDER üyeleri,  maðazacýlýk 
eðitimi için Ercümet Tunçalp ile bir araya 
geldiler

Selahattin KýlýçErcüment Tunçalp

Denmar, bir
Mevsim satýn aldý

Böylelikle Denmar'ýn maðaza sayýsý 9'a yükseldi. Yeni maðaza 
Denmar'ýn Bornova'dakim ikinci maðazasý olup, 450 metrekare alanda 
15 personel ile hizmet veriyor.

Ege PERDER üyesi Denmar AVM, 
Mevsim Market'in Bornova maðazasýný 
satýn aldý

Onur web sitesini yeniledi
Web sitesini yenileyen Onur,  yapacaklarý üyelik sayesinde, dijital ürün gerçekleþtirilebiliyor. Ýstanbul Anadolu 
www.onurmarket.net ile tüketiciye daha kataloðu, haftanýn ürünü, maðazalar ve tüm Yakasý, Trakya ve Batý Karadeniz'de toplam 
hýzlý ulaþmayý hedefliyor. Onur'un yeni web haberlere kolayca eriþebiliyor. Ayrýca yeni 42 maðazasý bulunan Onur, Türkiye'de yerel 
sitesi birçok yeniliði beraberinde getiriyor. ürün, maðaza yeri önerisi vb. tüm tüketici perakendenin öncüsü ve lideri olmayý 
Onur müþterileri internet sayfasý üzerinden talepleri www.onurmarket.net adresinden hedefliyor. 

Ýstanbul PERDER ÜYESÝ Onur, deðiþim rüzgarýný online dünyaya da taþýdý
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Bahar þenlikleri
Bahar AVM, Zirve þubesin 4'üncü,  geleneksel hale getirdiði kuruluþ Sýrýk adam, ateþbaz, yýlan þov, yüz 
Çarþamba þubesinin 6'ýncý yýlýný þenlikleri, bu yýl da sürpriz aktivitelere süslemeleri gibi aktivitelere bölge halký 
þenliklerle kutladý. Bahar AVM'nin sahne oldu. yoðun ilgi gösterdi.

perder

Çalýþanlar ve müþteriler doyasýya eðlendi
Biçen Market yaza merhaba mangal partisi, Avcýlar 
Paþaeli Parký'nda yapýldý. Yaklaþýk 1.000 kiþinin 
katýldýðý gece 9 Haziran 2011 tarihinde Avcýlar 
Paþaeli Parký'nda gerçekleþti Biçen çalýþanlarý ve 
müþterileri, müzik eþliðinde halaylar çekip, yöresel 
danslar yaparak hep birlikte eðlendiler. Sesine 
güvenen katýlýmcýlar sahnede birbirinden güzel 
þarkýlar seslendirdiler. Gecenin sonunda halat 
çekme, çuval ve mumya yarýþmalarý yapýldý. Yarýþma 
birincilerine ödüller verildi.

Metropol müþterisi ‘Jeep’lendi 
Karadeniz PERDER üyesi Metropol AVM, 30 TL 
üzeri alýþveriþ yapan ve çekiliþi kazanan 
müþterisinin Dacia Duster Jeep'ini teslim etti.
Yaklaþýk 3 aydýr 30 TL üzerinde alýþveriþ yapan 
müþterilerini araç çekiliþine dahil eden Metropol 
Alýþveriþ Merkezi, çekiliþ numarasý verdiði 45 bin 
500 müþterisi arasýndan talihliyi belirledi.  
Yapýlan çekiliþte 31674 nolu biletin sahibi 
M.Yusuf Tanrýverdi Dacia Duster Jeep'in sahibi 
oldu. M.Yusuf Tanvýverdi'ye aracýn anahtarlarý 
Metropol A.V.M. sahibi Hüseyin Hacat 
tarafýndan teslim edildi. Büyük ödül dýþýnda irili 
ufaklý pek çok ödülün daðýtýldýðý noter 
huzurunda yapýlan çekiliþle diðer hediyeler de 
sahiplerini buldu.
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Bütün çocuklar birinci...
Kilpa Market ve Prima tarafýndan “Çocuk Emekleme Yarýþmasý” düzenlendi. 
Trabzon Varlýbaþ Atapark AVM'de, 10 Temmuz 2011 tarihinde düzenlenen 
yarýþmayý 100'ün üzerinde seyirci izledi. Ailelerinin yardýmý ve 
yönlendirmesi ile baþlangýç noktasýndan dört metre uzaklýktaki bitiþ 
noktasýna kadar ilerlemeye çalýþan küçük yarýþmacýlar seyircilerin ilgi odaðý 
oldu. Katýlan tüm çocuklarýn birinci ilan edildiði yarýþmada, ailelere Prima 
bez ve Pampers ýslak havlu hediye edildi. Trabzon halkýnýn gösterdiði ilgi ve 
çeþitli mecralardan gelen talepler doðrultusunda yarýþmanýn geleneksel hale 
getirilmesi düþünülüyor. 

perder

Ýsra çalýþanlarýný aðýrladý  
Bursa PERDER üyesi Ýsra, çalýþanlarýný izler býrakan bu gezi programlarýný gelen organizasyonlarda bu sene 202 
geçen yýl Çanakkale'de gezdirdikten sonra talepler de göz önüne alýnarak her yýl personelimizi geziye götürdük. 
bu yýl da Ýstanbul'da bir organizasyon “geleneksel personel gezisi” olarak Çalýþanlarýmýzayönelik çalýþmalarý zaman 
düzenledi. Firmadan gelen açýklamada uygulamaya baþladýk. içinde arttýrarak uygulama gayretimiz 
konuyla ilgili þu bilgiler aktarýldý: Personellerimizin yaný sýra geziye katýlmak devam edecek".
"Personel ve aileleri üzerinde çok olumlu isteyen ailelerine de yer verdiðimiz bu 

Üçler ailesinin 11’inci buluþmasý
Ýstanbul PERDER üyesi Üçler'in çalýþanlarý, performans gösteren çalýþma arkadaþlarýný Müþteri Hizmeti Veren Maðaza” konulu 
Çayýrbaþý Korupark'ta bir araya geldi. Üçler ödüllendirdi. yarýþma kategorilerinde ödül almaya hak 
Market, geleneksel hale gelen ve bu yýl kazanan þubeler ödüllendirilirken, Üçler 
11'incisini gerçekleþtirdiði motivasyon Gecede,“En Ýyi Çýkýþ Yapan Maðaza” ,“Görsel Market'te 10 yýlýný dolduranlara da, plaket 
gecesiyle kurum içerisinde olaðanüstü Standartlarý En Ýyi Olan Maðaza”  ve “En Ýyi verildi. 
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Show Hipermarket’te yaþgünü kutlamasý  
Ýstanbul PERDER üyesi Show, 13'üncü 
yaþgününü çeþitli organizasyonlarla 
kutladý. Show Hipermarket'in 
geleneksel hale getirdiði ve her yýl 
düzenlediði kutlamalarda maðazalarda 
animatörlerin gösterileri, tat panelleri,  
belirli oranlarda alýþveriþ yapan 
müþterilerine hediyeler, bazý ürün 
gruplarýnda indirimler, müþterilere özel 
grup indirimleri, kategori indirimleri ve 
çekiliþler gibi aktiviteler art arda 
gerçekleþtirildi. Kutlamalara halk 
tarafýndan yoðun ilgi gösterildi. 

perder

Milli Pazar’a yeni lojistik merkezi  
Bursa'da 25 maðaza ile hizmet veren Bursa dekorasyonu süren 26'ýncý þubesini de taþýnacak. Soðuk hava depolarý ve ürünlerin 
PERDER üyesi  Milli Pazar, 30 bin metrekare yakýnda açacak. paketlendiði alanlarýn tek çatý altýnda 
alana kurulan yeni lojistik merkezinin toplanacaðý merkezde yaklaþýk 2 bin 
inþaatýný yakýnda bitiriyor. Milli Pazar ayrýca Milli Pazar Bademli'de inþaasý devam eden metrekare alana Milli Pazar'ýn idari birim 
þu anda kiralanmýþ durumda bulunan ve lojistik merkezine ise Ramazan'dan sonra ofisleri de taþýnmýþ olacak.

Sincap’la alýþveriþten Umre’ye  
Konya PERDER üyesi Sincap Marketler gönderilirken 11 talihli çift de Konya Mustafa Deresal, konula ilgili açýklamasýnda, 
Zinciri, Umre ve Termal Kampanyasý'nýn Havaalaný'nda Sincap Marketler Zinciri ve misyon ve deðerlerinin halkýn kendisi 
Umre seyahati talihlilerini kutsal topraklara Sami Yýldýz Turizm yetkilileri tarafýndan olduðunu belirterek, mübarek 3 aylarda 22 
uðurladý. Çekiliþle belirlenen 11 çift Sami dualarla uðurlandý. kiþiyi Umre'ye göndermenin ayrý bir sevinç 
Yýldýz Turizm aracýlýðýyla Umre'ye Sincap Market Yönetim Kurulu Üyesi kaynaðý olduðunu söyledi.

26 Temmuz - Aðustos





gündem

28 Temmuz - Aðustos

perder
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2000'li yýllarýn tüketicisi benzersiz… 
Ýstekleri, beklentileri sýnýrsýz, sadakati ise Çevre,insan ve hayvan saðlýðýna zarar 
düþük. Siz en iyi ürünü sunduðunuzu vermeyen bir tarýmsal üretimin yapýlmasý 
düþünseniz de yarýn bir baþka rakibiniz farklý ,doðal kaynaklarýn korunmasý, tarýmda 
bir yenilikle çýkýp tüketicinin kalbini izlenebilirlik ile sürdürebilirlik ile gýda 
çalabiliyor. Beklentilere en iyi cevap vermek güvenliðinin saðlanmasý amacýyla yapýlan 
için beklentileri iyi analiz etmek gerekiyor. tarýmsal üretim modeline iyi tarým denir.
Ancak beklentiler de son dönemde ciddi bir Amaçlarý çevre, insan ve hayvan saðlýðýna zarar 
dönüþüm yaþýyor. Artýk bilinçli tüketicinin vermeyen bir tarýmsal üretimin yapýlmasý, 
gündeminde düþük fiyat, ürün çeþidi gibi doðal kaynaklarýn korunmasý, tarýmda 
kriterlerin ötesinde saðlýk, çevreye duyarlýlýk izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik, gýda 
ve fonksiyonellik var. Bu perakendeciliðin güvenliðinin saðlanmasý þeklinde sýralanýr. 
sýnýrlarý da geniþletiyor. Perakendeci artýk 
sadece tedarikçiden gelen ürünü satmýyor. 
Tüketiciden gelen talep doðrultusunda 

Ülkemizde Ýyi Tarým Uygulamalarý (ÝTU) tedarikçiyi yönlendiriyor… Ýyi Tarým 
07/12/2010 tarihli ve 27778 sayýlý Resmi Uygulamalarý ya da kýsa adýyla ÝTU, 
Gazetede yayýmlanan Ýyi Tarým Uygulamalarý baþrolünde perakendecinin olduðu ve 
Hakkýnda Yönetmelik hükümleri doðrultusunda üreticiden çiftçiye uzanan tedarik zincirinin 
yürütülmektedir. Bitkisel Üretimde Ýyi Tarým tüm halkalarýný etkileyen yeni bir uygulama. 

ÝTU nedir?

ÝTU nasýl uygulanýr?

Sektörde iyi tarým 
uygulamalarý



Uygulamalarý gerçekleþtirilirken aþaðýdaki için dönüþümlü üretim yapmalýdýr. esaslarýna bakýlarak, sulama suyu kaynaðý 
hususlara uyulmasý gerekmektedir. Üretim sýrasýnda yapýlan bütün iþlemler yýlda en az bir kez mikrobiyal, kimyasal ve 
Ýyi Tarým Uygulamalarý faaliyetinde çifçiler tarafýndan kayýt altýna alýnmalý ve mineral kirleticiler bakýmýndan analiz 
bulunmak isteyen üreticiler için “Bitkisel daha sonra yapýlacak kontroller için saklý ettirilmelidir.
Üretimde Ýyi Tarým Uygulamalarý Kriterleri” tutulmalýdýr. Bu kayýtlarda; ürün çeþidi, Hastalýk ve zararlýlarla mücadele "Entegre 
belirlenmiþ olup, ekli kriterler ve kontrol ürünün bulunduðu coðrafi bölge, gübre Mücadele Teknik Talimatlarý" doðrultusunda 
noktalarýna  “http://iyi.tarim.gov.tr ” uygulama zamaný, uygulama nedeni, teknik öncelikle kültürel tedbirler,mekanik 
adresinden ulaþýlabilir. izin, kullanýlan kimyasalýn ticaret ismi ve mücadele, biyolojik mücadele veya 
Bitkisel Üretimde “Ýyi Tarým Uygulamalarý miktarý, uygulama aleti, operatörün ismi ve biyoteknik yöntemler uygulanmalýdýr.
Sertifikasý” almak isteyen üreticiler, bu uygulama zamanýndan kaç gün sonra hasat  Bütün pestisit uygulamalarý ile ilgili 
kriterleri uygulamalý ve yetkilendirilmiþ bir yapýlmasý gerektiði, sulama zamaný, kayýtlar tutulmalý, Pestisit kalýntý 
kuruluþla sözleþme yaparak gerekli kontrol yöntemi ve miktarý gibi bilgileri içermelidir. analizlerinin sýklýðý, risk deðerlendirmelerine 
ve sertifikasyon süreçlerini baþlatmalýdýr. Topraðýn iþlenmesinde, erozyonu azaltacak göre yapýlmalý, maksimum kalýntý 
Ýyi Tarým Uygulamalarý Bitkisel Üretim ve topraðýn fiziksel yapýsýný koruyacak limitlerinin aþýlmasý durumunda ise bir acil 
alanýnda yetkilendirmek isteyen Kontrol ve teknikler kullanýlmalýdýr. Seçilen çeþitler eylem planý mevcut olmalýdýr. Tarýmsal 
Sertifikasyon Kuruluþlarý, iyi tarým virüsten ari, hastalýk ve zararlýlara karþý kimyasallarý kullanan, taþýyan ve uygulayan 
uygulamalarý belgelendirme prosedürünü dayanýklý olmalýdýr. iþçilere bu konuda eðitim verilmeli; 
söz konusu kriterler ve kontrol noktalarýna Uygun zamanda ve miktarda gübre iþletmede ilk yardým eðitimi alan kiþiler 
uygun olarak hazýrlamalarý gerekmektedir. kullanýmý için toprak analizleri yýlda en az bulunmalýdýr.
Tarým ve Gýda Bakanlýðý tarafýndan Ýyi Tarým bir defa, yaprak analizleri ihtiyaç Bütün bu aþamalardan sonra ürün, 
Uygulamalarý konusunda yetkilendirilmiþ duyulduðunda yaptýrýlmalý. Gübreleme, Gýda,Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnca 
Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluþlarý toprak yapýsýna göre hangi gübrenin uygun yetkilendirilmiþ kuruluþlar tarafýndan Ýyi 
yetkilendirildikleri kapsamda Ýyi Tarým olduðunu belirledikten sonra, bitkinin Tarým Ürünü Sertifikasý ile belgelendirilir.
Uygulamalarý Sertifikasý vermekte olup, ihtiyaç duyduðu miktarda ve zamanda 
yayýnlanan bu kriterlere uyumu iyi tarým yapýlmalýdýr.
uygulamalarý belgelendirme prosedürlerinde Su kaynaklarýný en iyi þekilde 
saðlayýp 3 ay içerisinde Bakanlýða bildirmek deðerlendirilebilecek ve bitkinin ihtiyaç 
ve söz konusu kriterleri ve kontrol duyacaðý suyu temin edebilecek 
noktalarýna uymalarý gerekmektedir. sulama sistemleri kurulmalýdýr. 

Sulama için asla atýk su 
(kanalizasyon suyu) 
kullanýlmamalýdýr. Risk 
deðerlendirme 

Ýyi Tarým Uygulamalarý, topraktan sofraya 
kadar uzanan bütün üretim ve pazarlama 
aþamalarýný kapsar. Karar vermeden önce 
üretim alanýnda daha önce yetiþtirilen ürün 
veya tarýmsal faaliyetler bilinmeli, insan 
saðlýðý ve çevreye olan etkileri 
deðerlendirilmeli, kontrol altýna 
alýnamayacak riskler söz konusu ise bu 
alanlar iyi Tarým Uygulamalarýnda 
kullanýlmamalýdýr. Üreticiler, üretim 
kararýný vermeden önce risk 
deðerlendirilmesi yapmalýdýr. Risk 
deðerlendirilmesi; toprak tipi, 
erozyon, taban suyu seviyesi ve 
kalitesi, sürdürülebilir su 
kaynaklarýnýn varlýðý, arazinin 
ilk kullanýmý, parazit ve 
diðer asalaklarla bulaþýk 
olmasý ve bitiþik alanlara 
etkisi göz önünde 
tutularak yapýlmalýdýr. 
Toprak saðlýðýnýn 
korunmasý, tarým 
ilaçlarýna baðýmlýlýðýn 
azaltýlmasý ve bitki 
saðlýðýnýn maksimum 
düzeyde saðlanabilmesi 

Topraktan sofraya bütün 
aþamalarý kapsýyor
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“Sektör destek oldukça Ýyi Tarým 
geliþecektir”

bir prosedür yok sadece iyi izlenebilirlik, süreklilik 
ve araþtýrma bu iþin olmazsa olmazlarýndan. 
Ürün alýmlarýmýzý yýl boyunca yapýyoruz. 

Erdoðan Akyüzlü Tüketicilerimiz iyi tarýmýn ne olduðunu henüz 
bilmemektedir. Bu nedenle iyi tarým ürünleri Kiler Kilpa Satýnalma Müdürü
gerekli ilgiyi göstermemektedir. Bu ürünleri Özellikle Meyve sebze bakliyat gibi ürünler 
raflara koyduðumuzda çok az ciro artýþý oldu satýyoruz. Saðlýklý, saðlam, temiz ürünleri 
bununda nedeni tüketicilerin henüz iyi tarým tarladan en kýsa sürede müþteride olacak olmasý 
hakkýnda bilgilendirilmemiþ olduklarý ön plana ürünlerin özellikleri arasýnda. Genelde Antalya 
çýkmaktadýr. Her market veya satýþ noktasýnýn iyi menþeli firmalardan saðlýklý, taze ürünleri 
tarým uygulamalý ürünleri satarak hem saðlýklý seçiyoruz. Bu uygulamayý 2 yýl yýldýr yapýyoruz 
ürün satmak hem de bu ürünleri üretmiþ olan yatýrýmlarýmýz bu yönde artýrýyoruz, bizim için 
þahýs ve firmalara destek olmalýdýr. Ülkemizde bu halk saðlýðý önemli, kendi yemediðimiz bir ürünü 
ürünlerin yeterince þuan için yer bulduðunu müþterimize yedirmeyiz ilkesi benimsedik ve bu 
düþünmüyorum. Ýyi tarým uygulamalý ürünler doðrultuda yürüyoruz. Ýyi tarým uygulamasý için 
gerekli özen ve ilgiyi satýcý çerçevesinde 

gündem

“Sadece sertifika vermek 
yeterli deðil”

yürütülen, gýda ürünlerinde ilaç ve gübre 
kullanýmýnýn kurallara uygun iþletilmesini 
saðlayan uygulamalar bulunuyordu. 

Osman Kalafat
Bakanlýðýn çalýþmasý ile birlikte Kalafatlar Tanzim Satýþ Yönetim 
uygulamalara genel bir ad verildi ve “Ýyi Kurulu Üyesi 
Tarým” denildi. Burada bir sertifika verilerek Ýyi tarým uygulamalarýný Tarým ve Gýda 
perakendecilerin iþe dahil olunmasý Bakanlýðý'nýn perakende sektörüyle 
amaçlandý . Bunu çok yerinde buluyorum baþlattýðý ortak proje olmadan önce de 
çünkü gýda sektörünü ilgilendiren herhangi biliyorduk. Tarýmla ilgili bir kiþiyim bu 
bir adýmý, organize gýda perakendecilerini konuda yatýrýmlarým da var. Ancak o 
iþe dahil etmeden baþarýya ulaþtýrmanýz zamanlar için adý konulmamýþtý, bakanlýðýn 
mümkün deðil. Perakendeciler üreticileri bu konudaki teþvik ve tedbirleriyle Osman Kalafat

Erdoðan 
Akyüzlü
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teþvik ettiði sürece bu uygulamalar baþarýlý bildiðim için ürünün kalitesine de dikkat 
olabilir. ediyorum. Sertifikasyon kuruluþlarýnýn 

yanlýþ yönlendirdiði bu yüzden ürünün 
kalitesi düþmüþ üreticilerle çalýþmýyorum. 

Sertifikayý hak ettiði halde alamayan Yerel perakendeci dostlarýma tavsiyem bu 
üreticiler olduðu gibi sertifika alýrken ürünleri satacaklarsa iyi araþtýrma 
yanlýþ yönlendirilen birçok üretici de yapmalarýdýr. 
bulunuyor. Üretici “Ýyi Tarým Sertifikasý” 

Ben hem konuyla ilgili olduðum hem de 
alabilmek için sertifikasyon firmasýna Bakanlýk yetkililerinden beklentimiz ise bunu bir sorumluluk gereði gördüðüm için 
gidiyor. Sertifikasyon firmasý ona þu marka baþlattýklarý bu güzel uygulamayý takip uygulama baþladýktan  sonra ayrýntýlarýný 
ilacý kullan, þu marka gübreyi kullan diyor. etmeleridir. Proje çok güzel ancak içinde takip etmeye baþladým. Bu uygulamayý 
Söyledikleri markalar sertifika alabilmek baþlatan üreticileri ziyaret ettim. dikkat edilmesi gereken çok ayrýntý var. 
için gerekli kurallara uyuyor belki ama Perakendecileri bu projenin içine dahil Uygulamalarý yerinde gördüm. Þunu 
verdiði sonuç iyi deðil. Ürün kötü oluyor. üzülerek belirtmek istiyorum ilk aylarda iyi etmek istiyorlar ise ürüne sadece sertifika 
Oysa hem iyi tarýma uygun, hem de baþlayan proje ne yazýk ki sonradan kan vermek yetmiyor. Ürünün müþterinin tercih 
kaliteli ürün alabileceðin ilaç ve gübreler kaybetti. Bakanlýk iþin baþlarýnda olaya edeceði þekilde kaliteli ve lezzetli olmasý 
mevcut. Sertifikasyon kuruluþu burada müdahildi. Ancak sonra çekildi ve gerekiyor. Bu konuyu sadece sertifikasyon 
üreticinin ürün kalitesini iyileþtirmek için sertifikalandýrma sürecini özel sektöre kuruluþlarýna býrakýrsanýz projenin yurt 
bir tavsiye vermiyor. Kendi istediði devretti. Sertifika kuruluþlarý üreticilere “Ýyi çapýnda yayýlmasýný saðlamanýz çok zor. 
markalara yönlendiriyor. Böyle olunca Tarým Sertifikasý” vermeye baþladý. Bakanlýðýn belirleyeceði tarýmdan, sebze 
bizler bu yetiþtirilen ürünleri meyveden anlayan yetkililerin bu projenin 
marketimizde satamýyoruz. Çünkü Sertifika kuruluþlarý iþini yanlýþ yapýyor içinde yer almasý gerekiyor.  Tarýmý iyi 
bizlerin asýl gücü sebze meyve. Orada demiyorum ancak önemli bir bölümü bu iþi bilmeyen kiþilerin üreticiyi ellerindeki 
lezzetsiz ürün satarsak müþterilerimizi bilerek yapmýyor.  Örnek vermek gerekirse listeden kendi istedikleri ilaç ve gübrelere 
kaybederiz. Bafra bu konuda çok önemli yatýrým yaptý. yönlendirmesi yeterli deðildir. Ürünün 

Biz Karadeniz PERDER olarak Bafra'yý cinsi, topraðýn yapýsý, hava ve iklim þartlarý, 
ziyaret ettik. Oradaki domates üreticilerinin kullanýlan suyun yapýsý ve sulama tekniði 
tesislerini gezdik. Bütün standartlarý gibi birçok ayrýntý var. Bunlara uygun ilaç 
harfiyen uymasýna karþýn sadece sertifika ve gübre kullanmak gerekli… Sertifika 
kuruluþlarýnýn istediði yüklü meblaðlarý firmasýnýn sadece belgeyi vermesi deðil Ben iyi tarým ürünlerini marketlerimde ödeyemedikleri için sertifika alamayan bütün bunlarý analiz edip üreticiyi doðru satýyorum. Mevsimsel olarak kýþýn elma, üreticileri gördük. Bu açýkçasý bizi üzdü ve yönlendirmesi gerekli. Bakanlýðýmýz bu armut yazýn çekirdeksiz karpuz gibi ürünler uygulama hakkýnda þüphe duymamýza yol sorunlara çözüm getirirse “Ýyi Tarým” satýyoruz. Burada çalýþtýðýmýz firmalarýn açtý. Üyelerimizi buna teþvik etmemize sertifikayý ürünler gelecekte yerel market hepsinin sertifikasý var. Yalnýz ben sertifikalý karþýn bu þüphe sonrasý yeterince katýlým 

zincirlerinde de yaygýnlaþacaktýr. üreticilerle çalýþýrken meseleyi de iyi saðlayamadýk. 

“Sertifikasyon sürecine 
dikkat edilmeli”

“Devlet birimlerinin daha 
etkin olmasý gerekir”

“Öncesinde iyi araþtýrma 
yapýlmalý”
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Baþucumuzda asýlý olan bayramlýk Bayramlar en çok çocuklarý mutlu eder. Firmalarýn televizyon reklamlarýndaki yarýþý, 
kýyafetler… Sýcak sohbetler ve büyük bir Çocuklar sabahýn erken saatlerinde kalkar, marketlerin el ilanlarý çeþit çeþit 
aile baþucunda duran yeni ayakkabýlarýný, kampanyalarýn müjdesini veriyor. 
olmanýn sevinci… Bunlar, toplumsal bayramlýklarýný bin bir özenle giyer bayram Reklamlarda, kýyasýya rekabet yaþanýrken, 
dayanýþmayý ve yardýmlaþmayý saðlayan þenliðine hazýrlanýrlar. Aile büyüklerinin eli marketler de indirimlerle tüketicileri 
dini bayramlarý özetleyen duygulardan öpülür, dört gözle beklenen bayram kendilerine çekmeye çalýþýyor.
sadece birkaçý. Ramazan ayý tüm dünyadaki harçlýklarý alýnýr, daha sonra ise komþularýn 
Müslümanlar için önemli bir aydýr. tek tek kapýsý çalýnarak çocuklarýn Bir aya yayýlan Ramazan'ýn bereket ve 
Ramazan ayý hoþgörülük, kardeþlik ve vazgeçilmez rüyasý þekerler, çikolatalar birlikteliðine vurgu yapýlan kampanyalarda,
birlikte olmanýn, paylaþmanýn da ayýdýr ayný toplanmaya baþlanýr. Toplumsal yaþamda tüketicilerin daha çok insani duygularýna 
zamanda. Bu ayda insanlar daha sabýrlý, büyük bir öneme sahip olan dini bayramlar, hitap ediliyor. Bu iki olguyu firmalarýn TV 
yardýmsever ve bol gönüllü oluyorlar. Dini yardýmlaþmaya, insanlarý birleþtirmeyi, reklamlarýnda çokça görebilirsiniz.
bayramlarýn insanlarý birleþtiren, sosyal unutmaya yüz tuttuðumuz birçok duyguyu 
yardýmlaþmayý ve dayanýþmayý saðlayan bir tekrar canlandýrýyor. Evlerimiz, sofralarýmýz Bunun yanýnda marketler düzenledikleri 
yapýsý vardýr. Bugünde ilgiye, sevgiye ve bayramlarla þenleniyor, mutluluðumuz bir kukla gösterileri, alýþveriþ çekleriyle 
yardýma muhtaç olan insanlar hatýrlanýr, kat daha artýyor. kampanyalarýn bayram havasýnda 
onlar için uþak da olsa bir iyilik yapmak geçmesini saðlýyorlar. þenlikli kampanyalar, 
insanlarý mutlu eder. Her bayram gibi Bereketiyle gelen Ramazan ayýnda, yerel satýþ noktalarýna ayrý bir hareketlilik katýyor. 
Ramazan Bayramý'nda da 7'den market zincirleri de çeþitli aktiviteler ve Tüm bu yapýlanlar hem tüketicileri hem de 
70'e herkesi bir heyecan sarar. Günler kampanyalar düzenleyerek, müþterilerinin market sahiplerini memnun ediyor. 
öncesinden uzaktaki akrabalarýmýz, ilgisini çekmeyi baþarýyor. Marketler Ramazan ayýnda tüketiciler genellikle 
dostlarýmýz için hazýrlýklar baþlanýr, hazýrladýklarý gýda paketleriyle, toplu fiyatlarýn artmasýndan yakýnýr. Bu yýl 
baklavalar açýlýr, dolmalar sarýlýr… O gün satýþlar gerçekleþtirirken Ramazan ayýnýn Ramazan ayýnýn yaz ayýna denk gelmesi, 
en güzel giysiler giyilir, akrabalar, dostlar bir bereketinden sebze-meyve fiyatlarýnýn artýrmadýðý gibi, 
araya gelir ve bayramýn sevinci hep birlikte de nasiplerini alýyorlar. fiyatlar daha da ucuzluyor. Diðer ürünlerin 
yaþanýr. Günlük koþuþturmanýn içinde vakit fiyatlarýnýn düþmesi ya da ayný kalmasý, 
ayýramadýðýmýz ya da unuttuðumuz birçok Perakendeciler kampanyalar düzenlerken, tüketicilerin bereketli bir Ramazan 
dostumuzu, büyüklerimizi bayram firmalar da boþ durmuyor. Kampanya geçirmelerini saðladý.
vesilesiyle hatýrlar, birlikte olmanýn üstüne kampanya düzenleyerek, 
sevincini onlarla paylaþýrýz. tüketicilerin ilgisini çekmeye baþladýlar bile. 

11 ayýn sultaný Ramazan
Ramazan ayý her zaman olduðu gibi perakende sektöründe yine coþkuyla karþýlandý. 
Yýl içinde en durgun ay olarak görülen Aðustos, Ramazan sayesinde normalin 
üzerinde hareketli geçerken market zincirleri çeþitli aktivitelerle müþterilerine hep 
özlemle hatýrlanan o eski Ramazanlar'ýn nostaljisini yaþattý
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Makro'da nostaljik Ramazan
Ramazan ayý boyunca Makro'nun maðazalarýnda sergilenen Hacivat- Karagöz oyunu 
ile çocuklar unutulmaya yüz tutmuþ eski Ramazan geleneklerini öðrenecek ve 
eðlencenin keyfini çýkardý. Ýftar saatinde müþterilerine lezzetli ramazan menüleri 
eþiðinde eþsiz ziyafetler sunacak olan Makro, nostaljik Ramazan ayý so1ralarýnýn 
keyfini müþterilerine özel olarak hazýrladýðý Ýftariyelik Masa'sýnda yaþattý. Ramazan ayý 
boyunca ayrýca Makro maðazalarýnda Orta Oyunlarý oynandý.

Groseri'de Hacivat Karagöz sahne aldý
Ramazan ayý süresince tüm Groseri maðazalarýnda stantlar 
kurularak Ramazan ayýna özel kostümlü tadým elemanlarý 
taraþýndan Cappy Ramazan Þerbeti tadýmý yapýldý. Ayrýca 
Geleneksel Ramazan þerbetçisi maðazalarda þerbet ikramý yaparken, 
Hacivat Karagöz gösterileri ile Groseri maðazalarýnda Ramazan 
coþkusu yaþandý.

Sincap'ta Ramazan fasýl ile geçti
Sincap Marketler Zinciri, Ramazana özel iftar sonralarýnda Grup 
Fasýltý ile düzenlemiþ olduðu fasýl programlarýyla müþterilerine 
keyifli saatler yaþattý. Sincap Marketler Zinciri, Otogar þubesinde 
baþlatýp diðer þubelerinde de devam ettirdiði fasýl programlarýnda 
eski Ramazanlarý aratmayacak anlar yaþattý. Sincap Market, 
Ramazan ayýna uygun müzikler eþiðinde müþterilerine ayný 
zamanda çeþitli ikramlar da sundu.



gündem
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Kýrmýzý et üretiminde düþüþ

Haziran itibariyle manda eti üretimi dururken sýðýr eti üretimi 36 bin 
387, koyun eti üretimi 10 bin 887 ton, keçi eti üretimi 507 ton olarak 
gerçekleþti. “Türkiye Ýstatistik Kurumu tarafýndan yayýmlanan aylýk 
kýrmýzý et üretim istatistikleri, hayvansal ürünleri girdi olarak kullanan 
sanayinin NACE Rev.2'ye göre 10.11 ve 15.11 baþlýðý altýnda faaliyet 
gösteren iþletmelerden derlenmektedir” açýklamasýný yaptý. Bültene göre, 
bu yýlýn Haziran ayý itibariyle toplam kýrmýzý et üretimi bir önceki aya 
göre yüzde 0.7 artarak geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 15.7 azalarak 
47 bir 781 ton olarak gerçekleþti. Toplam kýrmýzý et üretimi Mayýs ayýnda 
47 bin 467 ton olmuþtu. Söz konusu dönemde sýðýr eti üretimi geçen 
yýlýn ayný dönemine göre yüzde 19.2 azalarak 36 bin 387 ton oldu. Sýðýr 
eti üretimi Haziran'da bir önceki aya göre yüzde 5.2 azalýþ gösterdi.

Koyun eti üretimi Haziran ayýnda bir önceki aya göre yüzde 47.2 artarak 
7 bin 395 tondan 10 bin 887 tona yükseldi. Koyun eti üretimi 
Haziran'da geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 11.5 artýþ gösterdi. 
Haziran ayýnda Manda eti üretimi durdu. Mayýs ayýnda 154 ton, geçen 
yýlýn Haziran ayýnda ise 281 ton manda eti üretilmiþti. Keçi eti üretimi 
bir ayda yüzde 67.2 azalýþ gösterdi. Mayýs'ta bin 544 ton keçi eti 
üretilirken bu rakam Haziran'da 507 tona geriledi. Keçi eti üretimi söz 
konusu dönemde geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 69.3 azalýþ 
gösterdi.

Koyun eti tüketimi artýþta

Kýrmýzý et üretimi Haziran'da geçen yýlýn ayný dönemine göre yaklaþýk yüzde 16 
azalarak 47 bin 781 ton olarak gerçekleþti

Yerli üretime ve KOBÝ’lere destek

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün, Bir yatýrýmýn ortalama 3 milyon lira 
yerli üretimi güçlendirmek adýna KOBÝ'lerin yeni olduðunu ve 40 kiþilik istihdam 
hükümet döneminde de kesintisiz þekilde oluþturduðunu düþünürsek, uygulama 
destekleneceðini açýkladý. Nihat Ergün, sonucunda 400 bin kiþiye istihdam 
yatýrýmcýlara Organize Sanayi Bölgeleri'nde saðlayacak olan yatýrýmlarýn toplam deðeri 
bedelsiz arsa tahsisi uygulamasýný önümüzdeki 30 milyar liraya ulaþacaktýr. Bu da milli 
dönemde etkinleþtireceklerini söyledi. gelire 100 milyar lira ilave anlamýna 

gelecektir” dedi. Konuþmasýnda KOSGEB 
Ergün, yaptýðý açýklamada, bu yýl içinde kabul tarafýndan, KOBÝ'lere verilecek yeni 
edilen ikinci Torba Kanun'da da iþ dünyasýný destekler konusunda bilgiler veren Ergün, 
yakýndan ilgilendiren düzenlemeler bulunduðunu borsaya açýlmak isteyen KOBÝ'ler için özel 
belirterek, öncelikle Bakanlar Kurulu'nun bir destek programýný devreye aldýklarýn 
belirleyeceði þehirlerde, yatýrýmcýlara OSB'lerde bildirdi. Bu program kapsamýnda, KOSGEB 
bedelsiz arsa tahsisinin önünü açtýklarýný söyledi. aracýlýðý ile borsaya açýlacak KOBÝ'lerin 
Konuyla ilgili Bakanlar Kurulu kararýnýn Resmi yapacaklarý masraflarýn, 100 bin liraya 
Gazete'de yayýmlanarak uygulamaya baþlandýðýný kadar olan kýsmýnýn karþýlanacaðýný 
ifade eden Ergün “Böylece mevcut OSB'lerde belirten Ergün, bunun ise KOBÝ'ler için çok 
bulunan tahsisi yapýlmamýþ yaklaþýk 11 bin 500 önemli bir fýrsat olduðunu kaydetti. 
parseli, yatýrým ve istihdamý artýrmak amacýyla Ergün, söz konusu imkanla KOBÝ'lerin 
kullanabileceðiz. Uygulama sonucunda 10 bin borsaya açýlma maliyetlerini ciddi oranda 
civarýnda yatýrýmýn gerçekleþmesini bekliyoruz. düþürdüklerini bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün yerli üreticileri destekleyecek yeni 
projelerini açýkladý



Bakanlýk 
et üretimi için 
yatýrým yapýyor

Bölgede özellikle tarým ve hayvancýlýðýn geliþtirilmesi yönünde 
Diyarbakýr açýsýndan çok önemli bir yatýrýmýn bulunduðu kaydeden 
Bakan Eker, DESOB'un da yürütücüsü olduðu Türkiye'nin ilk 
Organize Hayvancýlýk Bölgesi'nin alt yapý çalýþmalarýnýn 
tamamlandýðýný söyledi.
Eker, Kýrsal Kalkýnma ve Destekleme Kurumunun ilana çýktýðýný ve 
proje çaðrýsý yapýldýðýna dikkati çekerek, "Bu proje ile saðlanacak 
fonlardan bazýlarýnda yüzde 50 bazýlarýnda yüzde 65 ki KDV ile 
birlikte yüzde 70'lerin üzerine çýkýyor. Bu oranlarda hibeyle 
hayvancýlýk projeleri özellikle üretim tesisleri hibe olarak 
desteklenecek" dedi.
Diyarbakýr'da bu alanda faaliyet gösteren yatýrýmcýlara bir çaðrýsýnýn 
olduðunu belirten Eker, "Çaðrým; mutlaka bu projelerden istifade 
etmeleri, faydalanmalarý ve Diyarbakýr'da yatýrýmlara bir an önce 
baþlamalarýdýr. Bunun parasý hazýr. 1 milyon avroya kadarki bazý 
projelerin yüzde 50'si, bazýlarýnýn da yüzde 65'i hibe olacak. 
Dolayýsýyla Diyarbakýr için bu bir ilktir. Organize Hayvancýlýk 
Bölgesi'nde 103 tesis kurulacak. Bunlar için ilana çýktýk. Aðustos ayý 
son ay" diye konuþtu.
Diyarbakýr adýna bu imkanýn çok iyi kullanýlmasý gerektiðini anlatan 
Bakan Eker, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "O kadar büyük bir yatýrým 
imkaný, bu kadar büyük bir hibe oraný, hiçbir zaman hiçbir yerde 
uygulanmýþ deðildir".

Tarým ve Gýda Bakaný Mehdi Eker, 
Diyarbakýr'da kurulan Organize 
Hayvancýlýk Bölgesi'ne yatýrýlacak 1 
milyona yüzde 70'e varan oranda hibe 
verdiklerini söyledi 

gündem
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perder

Mehdi Eker



perakende turu

Gelecek kuþaklara aný…
Aný Bisküvi Genek Koordinatörü Ýbrahim imkan vermiþtir. Bu maðazalar da kendi süper market yöneticisi, bilecektir ve 
Rýfký Boynukalýn tarafýndan düzenlenen aralarýnda sýnýflanmýþtýr. anlayacaktýr ki, satýþ bakýmýndan bekli de 
kitap, firma yöneticilerinin basýnda çýkan A- Büyük maðazalar, en iyi reklam ambalajýn da kendisidir. 
makale ve açýklamalarýndan oluþuyor. Bu B- Halk maðazalar, Çünkü tüketici ambalajlý malý hem sever, 
kitapta okuyucular, 1972 yýlýndan 2011 C- Posta ile satýþ maðazalarý, hem de birçok hususiyetler arar. Örneðin, 
yýlýna kadar geçen bir süreçte, Türkiye'deki D- Çok sayýda þubesi olan maðazalarý, kullanýþlý olmasý, elde kolayca taþýnabilecek 
deðiþimi, sanayicinin sorunlarýný, E- Tüketici kooperatifleri olarak biçimde olmasýdýr. Avrupa'da Unilever 
Karaman'ýn ne kadar önemli bir il olduðunu adlandýrýlabilirler. Þirketi Baþkaný ''Ambalaj yoksa marka da 
ve Aný Bisküvi'nin büyümesine, geliþmesine yoktur, marka yoksa baþarý da yoktur''der. Söz konusu maðazalarda ortak karakteristik 
tanýklýk edecekler. Ambalaja bir misal verecek olursak þiþe özellik, hem toptancý hem de perakendeci 
Kitabýn dikkat çekici konularýndan bir týpasý bile psikolojik araþtýrmalara konu fonksiyonlarýn bir anda yürütülmüþ 
tanesi Ýbrahim Rýfký Boynukalýn'ýn, 1972 olmuþtur. Þiþe týpalarýnýn güzelleþmesi, olmasýdýr.
yýlnda Akþam Gazete'sinde yayýmlanan sanatkârane bir takdim malýn satýþýný 
“Süpermarketler” baþlýklý yazýsý. arttýrdýðý görülmüþtür. Marketlerde mal ile 
Boynukalýn, yazýsýnda özetle þunlarý kaleme müþteri arasýna satýcý girmemekte sadece Süpermarketlerin açýlmasý, yaygýn halde 
lamýþ: sorulduðunda hizmetini ifa etmektedir. Her tüm büyük vilayet ve kaza merkezlerine 
“Tüketiciye gerek sýnai,  gerekse gýda büyük maðazaya da market denemez. kurulmasý sayýsýz fayda doðuracaktýr. Ýlk 
mamullerinin en kolay en ucuz ve en Marketlerin kendilerine has birçok özellikleri planda aracýlarýn ortadan kalkmasý ile 
güvenilir þekilde ulaþmasý için, büyük vardýr.üreticiden tüketiciye ulaþma kýsa mesafede 
geliþmiþ maðazalar diðer ismi Batýda “ 

gerçekleþtiðinden mamullerin fiyatlarý ucuz 
Süpermarket” olarak tanýmlanan 

ve belirli hale gelecektir. Ayrýca temiz ve 
maðazalarýn açýlmasý, çalýþmasý ve 

saðlýða elveriþli mamul, ambalajlý 
getireceði faydalar hakkýnda ilgilileri 

mal saðlýðýnýn korunmasýnda 
uyarmakta fayda vardýr.

vasýta olacaktýr. Her 
büyük maðaza 

Tüketicilerin kaliteli, ucuz ve en kolay 
þekilde, mal alma arzusunu bilen 
gerek devlet sektörü, gerekse özel 
sektörün ticaret ilgilileri tüketicilerin, 
yukarýda arzularýný en iyi 
gerçekleþtirecekleri satýþ yerini 
“üreticiden-tüketiciye”, “ekmekten-
otomobile” sloganlarý ile 
süpermarketleri kurmuþlardýr. Ve 
zaten devletler, tüketicileri korumak 
için kanun çýkarmak zorunluluðunu 
duymuþlardýr. Nitekim, 2. Beþ Yýllýk 
Kalkýnma Planý'nda, “Devlet 
ekonomik hayatýn düzenleyicisi 
olarak… tekelci güçlerin 
belirlemesine engel olacak, 
tüketicinin ezilmesine müsaade 
etmiyecektir .” denmiþtir.
Batýda: ( üretici-aracý-toptancý-
perakendeci ve tüketici ) zincir 
sistemi, yýkýlmýþ doðrudan doðruya 
üreticiden-tüketiciye ulaþan kýsa bir 
zincir meydana getirilmiþtir.
Bu sonuç bütünleþmiþ bir ticari 
hayat doðurmuþ ve her þehirde 
þubesi olan maðazalarýn açýlmasýna, 

Faydalarý ve özellikleri

Süpermarketlerin gerekliliði 

perder

Aný Bisküvi, “Türkiye- Karaman ve Aný Bisküvi” adlý bir kitap yayýmladý
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perakende turu
perder

1. Her malýn bulunacaðý reyonlar.
2. Katlar arasýna yürüyen merdiven Cumhuriyet'in kuruluþundan, 1950 yýlýna Ülkemizde iþçi, memur, az gelirli ve köylü 
konmuþtur. kadar ticari hayatý yürütenler ve hala da vatandaþlarýmýzýn daha kaliteli, kesesine 
3. Arabasý ile gelenlere park yeri vardýr. devam ettirenler, toptancýlar, uygun ve güven dolu mal alma arzularýnýn 
4. Kadýnlar marketlerin en büyük komisyoncular, perakendeciler, pazarcýlar ve gerçekleþtirilmesi, diðer yandan ülkede fiyat 
müþterileri olduðu için çocuklarý iþportacýlar olmuþtur. Zamanýn hükümeti istikrarýnýn saðlanmasýna hizmet 
býrakabilecekleri park ve yuvalarýn bunlar arasýna büyük maðazayý ilave bakýmýndan süpermarketler þarttýr. Bu arada 
bulundurulmasý. etmiþtir. Toptancýlar, perakendeciler ve þunu da kaydetmek yerinde olacaktýr. 
5. Eve en kýsa zamanda teslimatýn aracýlar ile iþportacýlar hala yaþamaktadýr. Hükümetimiz ve konu ile ilgili 
yapýlmasý sayýlabilir. Ancak süpermarketlerin bir biri peþi sýra yetkililerimiz, büyük maðazalarýn 

açýlmasýnda hýzlanma baþlamýþtýr. açýlmasýna ön ayak olmak için teþvik 
tedbirleri ve idari kolaylýklar saðlamalýdýr.”

Türkiye'de durum Sonuç

“ Üretimimizi satacak kanallarýn en 
baþýnda yerel marketleri görüyoruz”
Aný Bisküvi Koordinatörü olarak görev yaparken ve 
ayný zamanda Aný Bisküvinin Kurucu Ortaðý olmadan 
önce, Paþabahçe  Þiþe Cam topluluðunda 30 yýl 
planlamacý ve araþtýrmacý olarak görev yaptým. 
Dolaysiyle ülkemizdeki sanayileþme yanýnda 
ekonomik ve sosyal  geliþmeleri de takip ediyordum. 
Süpermarketlerin gerekli olduðunu 39 yýl önce 
öngördüm.

Aný Bisküvi'yi 17 yýl önce kurduðumuzda 40 
personelimiz vardý ve günde 20 ton mamül 
üretebiliyorduk. Þimdi 900 çalýþanýmýzla  günde 180 
ton üretiyoruz. Bir bisküvicinin yapmasý gereken  her 
mamülü yapýyor olmamýzý,  bir üretici olarak 
gerçekleþtirdiðimiz yatýrýmlarla nerelere ulaþtýðýmýzý 
ticari ve sanayi çevrelerine sunmalýyýz diye 
düþündük. Yazýlar  ve beyanatlarýmýz kalýcý olsun diye 
bir kitapta toplama fikrini hayata geçirdik. Bilimsel, 
ekonomik ve sosyal içerikli kitaplar  okumak ve 
yayýnlamayý çok seviyorum. Bu üçüncü kitabým. Bu 
kitabý okuyan süpermarket sahipleri ve özellikle 
satýnalma departmanýndaki yetkililer, alýþýlmýþýn 
dýþýna çýkarak  hem kaliteli hem de hesaplý mamül  
alma  tercihlerini  kullanarak þirketlerini 

kazandýrmaya yol açacak  þirketlerin varlýðýna dikkati çekmek istiyoruz. 
Biz  Anadolu'nun milli sermayesi olarak üretimimizi pazarlayýp 
satacak, teþhir edecek kanallarýn en baþýnda yerel market kuruluþlarýný 
görüyoruz. Kâr ve kazancýmýz ülkemiz  insanýna yatýrým olarak 
dönecektir. Her yýl yaptýðýmýz ek tesis yeni ek istihdam yaratacak ve 
iþsizliðe bir nebze olarak çözüm olacaktýr.

Rýfký Boynukalýn
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Eray Teknoloji adres deðiþtirdi
24 yýldýr perakende sektörüne 
cihaz ve hizmet saðlayan 
Ankara merkezli Eray 
Teknoloji, 4 Haziran 2011 
tarihinde yeni merkez 
binasýnýn açýlýþýný 
gerçekleþtirdi. Ankara 
Öveçler'de bulunan yeni 
merkezin açýlýþýný, Eray 
Teknoloji Yönetim Kurulu 
Baþkaný Yakup Demir, Mettler 
Toledo Perakende Satýþ 
Müdürü Andre Visser 
gerçekleþtirdi. Eray Teknoloji 
Yönetim Kurulu Baþkaný Yakup 
Demir; bina teknolojilerinin 
deðiþmesi ve sektörün 
ihtiyaçlarýna daha iyi hizmet 
vermek amacýyla yeni bir 
merkez açma kararý aldýklarýný 
açýkladý. Eray Teknoloji 
A.Þ.'nin, Ýstanbul ve Ýzmir'de 
de þubeleri bulunuyor.

perder

Eray Teknoloji, Ankara Öveçler'deki yeni merkez binasý açtý 

Sektörde 35 yýl…
Maðaza, market, alýþveriþ merkezi ve Gecenin sonunda kuruluþ pastasý Yalçýn yaþattý. Gökçelik Üretim Müdürü Akýn 
depolama alanlarýna raf ve raf sistemleri Aras ve ailesi tarafýndan kesildi. Daha sonra Kaplan'ýn konservatuar öðretmenleri ile 
üreten Gökçelik, 35'inci yýlýný Almira þirket personeline plaketleri verildi. Pop birlikte verdiði mini halk müziði dinletisi de 
Hotel'de kutladý. 1976 yýlýnda Bursa'da müzik sanatçýsý Sefa, sesi ve sahne geceye renk kattý. 
kurulan ve “rafýn olduðu her yerde” performansýyla katýlýmcýlara keyifli bir gece 
sloganýyla faaliyet gösteren Gökçelik'i 
tedarikçileri yalnýz býrakmadý. 
Gökçelik Yönetim Kurulu Baþkaný Yalçýn 
Aras, þirketin ilk demirbaþlarý olan masa ve 
daktiloyu da beraberlerinde getirdiklerini 
hatýrlatarak, “Sakladýðým eþyalarý gittiðim 
her yere götürüyorum. Onlara her 
baktýðýmda, iþe nasýl baþladýðýmý hatýrlýyor 
ve rehavete, umutsuzluða kapýlmadan 
iþlerime devam ediyorum.”dedi. Aras, 
“Gökçelik adýný 50'ye yakýn ülkeye 
yaptýðýmýz ihracatla duyurmayý baþardýk. 
Bugün geldiðimiz noktayý özümsüyorum. 
Fakat kesinlikle yeterli bulmuyorum. 
Hedefimiz, þu anki çalýþtýðýmýz kapalý alaný 
3 katýna çýkarmak. Yeni makina ve tesisler 
ile hem kapasitemizi artýrmak, hem de iç ve 
dýþ müþteri aðýmýzý yatýrým oranýnda 
geliþtirmektir." dedi. 

Gökçelik, 35'inci yýlýný çalýþanlarýyla birlikte kutladý
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Orkide Yaðlarý Yönetim Kurulu Baþkaný ihracattaki hýzlý yükseliþimiz, iç piyasada dolarý ihracattan olmak üzere; toplam 500 
Ahmet Küçükbay, müþteri, bayi, tedarikçi geçen yýla oranla saðladýðýmýz yüzde 30'luk milyon dolar ciro ve iç ve dýþ piyasada 
ve özverili çalýþanlarýn hepsinin büyük artýþ, 2011 yýlýnýn ilk altý ayýnda geçen yýlýn toplam 200 bin tonluk satýþ hedefine 
payýnýn olduðunu vurgulayan Küçükbay ayný dönemine göre iki katýna çýkardýðýmýz ulaþmak için var gücümüzle çalýþmaya 
sözlerine þöyle devam etti: ihracatýmýzla hedeflerimizi daha da devam ediyoruz”
“2011 yýlýnýn ilk aylarýndan beri iç piyasa ve yükseltiyoruz. 2011 yýlýnda 100 milyon Tekirdað  Muratlý'da 150 dönüm alan 

üzerine kuracaklarý ve Eylül 2012'de 
hizmete açýlmasýný planladýklarý ham yað 
üretim fabrikasýnýn hazýrlýklarýný da 
sürdürdüklerini belirten Ahmet Küçükbay, 
“Grup þirketlerimizden Reka A.Þ. tarafýndan 
kurulacak modern tesiste 500 kiþilik 
istihdam saðlayacak olmanýn gururunu 
yaþýyoruz” dedi. 
50 milyon dolarlýk yatýrýmla kurulacak 
fabrikada bölgedeki müstahsillerden 
toplayacaklarý ürünleri 
entegre tesislerinde iþleyerek ham yað 
üretirken; sadece ayçiçeði deðil, buðday, 
kanola, çeltik alýmý da yapacaklarýna dikkat 
çeken Küçükbay, yöredeki çiftçiler için 
önemli alternatif oluþturacaklarýný ve ülke 
ekonomisine katký saðlayacaklarýný dile 
getirdi.

“Hafif ve besleyici tatlýlarý tüketin”

perder

Eker Süt Ürünleri A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Nevra Eker, Ramazan ayý 
boyunca ve Ramazan Bayramý'nda saðlýk açýsýndan sütlü tatlýlarýn önemine dikkat 
çekti

2010 yýlýnda üretimden satýþlarýna göre 20 milyon lira barajýný aþan Ýzmirli 100 firma 
arasýnda 12'nci sýraya yükselen Orkide, yeni yatýrýmlar gerçekleþtirecek

Orkide yatýrýmlarla büyüyecek

perakende turu

Nevra Eker, geniþ ürün portföyleriyle perakende sektörünün raflarýný 
sütlü tatlýlarla zenginleþtirdiklerini hatýrlatar8ak þunlarý söyledi; 
“Geleneksel lezzetlere ve saðlýða önem veren bir firma olarak, 
Ramazan'da özellikle supangle, keþkül, sakýzlý muhallebi, tavukgöðsü 
ve sütlaç çeþitlerimizi içeren hafif ve besleyici ürünlerin tüketilmesini 
öneriyoruz. Tüm ürünlerimizi Eker kalitesi ve güvencesiyle 
sunuyoruz.”
 
Türkiye Diyetisyenler Derneði ve Türk Kardiyoloji Derneði üyesi 
diyetisyen Canan Aksoy, bu yýl günde ortalama 16 saat oruç 
tutulacak Ramazan ayýnda, hem daha az þeker içeren hem de daha 
az ya da hiç yað barýndýrmayan sütlü tatlýlarýn, baþka tatlý çeþitlerine 
göre kan þekerini daha kolay düzenleyeceðini söylüyor. Aksoy,  “Bu 
yýl iftar hayli geç saatte yapýlacak. Kýsa bir süre sonra da yatma vakti 
gelecek. Bu nedenle, bu yýl iftardan sonra sindirimi daha kolay olan 
meyve ya da sütlü tatlýlarla aðzýn tatlandýrýlmasýný öneriyoruz. Sütlü 
tatlýlar fosfor ve B vitaminleri açýsýndan zengin olduklarý için de diðer 
tatlýlardan daha besleyicidir. 150 gramlýk bir sütlü tatlý, günlük 
kalsiyum ihtiyacýnýn yaklaþýk üçte birini karþýlýyor” diyor. Nevra Eker

Ahmet Küçükbay
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Ramazan’da Bakliyat Sektörü

perder

Reis Gýda Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Reis, 
Ramazan ayýyla ilgili geliþmeleri deðerlendirdi

Sunar Grup bünyesinde yer alan Elita Gýda, Kuzey Afrika olmak üzere Avrupa'dan Uzak bulunduruyor. Sunar Profesyonel markalý 
2010 yýlýnda gerçekleþtirdiði 132 milyon Doðu'ya 56 ülkeye ihracat gerçekleþtiriyor. ürünlerle, yýllýk 360 bin ton üretim 
lirayý aþan “üretimden net satýþ cirosu” ve Elita Gýda, mýsýr yaðý ihracatýnda ise Türkiye gerçekleþen ev dýþý tüketime yönelik 
baþarýlý performansý ile Türkiye'nin sanayi mýsýr yaðý ihracatýnýn dörtte birini tek margarin pazarýndan % 5 oranýnda pay 
devlerini listeleyen ÝSO 500'de, 471'inci baþýna yaparak bu alandaki liderliði elinde almayý planlýyor.
sýrada yerini aldý. Sunar 
Grup'un rehberliði ve sinerjisi 
ile 3 yýl gibi kýsa sürede 
Türkiye'nin en büyük sanayi 
þirketleri arasýnda yerini alan 
Elita Gýda'nýn üretim tesisleri 
Türkiye'nin en büyük tarýmsal 
üretim bölgelerinden 
Çukurova Bölgesi'nde yer 
alýyor. Mýsýr yaðýnýn yaný sýra 
ayçiçeði, soya ve kanola 
yaðýný da yaðlý tohumdan 
iþleyebilen Elita Gýda, 
Türkiye'nin bu alandaki en 
modern tesislerine sahip 
þirketlerinden biri 
konumunda bulunuyor. 2009 
yýlýnda baþladýðý ihracat 
hamlesinde de büyük 
baþarýlar elde eden Elita Gýda, 
bugün baþta Orta Doðu ve 

Çukurova Bölgesi'ni pamuktan sonra 'mýsýr ambarýna' dönüþtüren Sunar Grup 
firmalarýndan Elita Gýda, 2010 yýlýnda Türkiye'nin en büyük 500 þirketi arasýnda 
yerini aldý

Çukurova’nýn yýldýzý

perakende turu

Mehmet Reis zam söylentileriyle ilgili, “Ramazan ayý öncesi alýþkanlýktan mý 
fýrsatçýlýktan mý bilinmez fiyatlarýn artacaðý yönünde  spekülasyonlar 
yapýlmaktadýr. Ramazan ayýný zam ayý olarak bilenler ve beklenti içinde olanlarýn 
öngördükleri zamlar bu Ramazan'da olmadý. Ramazan ayýnda en çok tüketilen 
pirinç baþta olmak üzere iþlenmiþ ya da iþlenmemiþ tarýmsal ürünlerde nohut 
hariç fiyatlarda artýþ yaþanmadýr” dedi. 

Mehmet Reis özellikle daðýtýlan kumanyalarýn içeriðine dikkat çekti ve sözlerini 
þöyle sürdürdü:
“Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gýda yardýmlarý yapýldý. Bir takým firmalar ucuzluk 
adý altýnda ürünü karýþtýrarak ya da hileler yaparak fiyata göre hazýrladý.  Ürünün 
cinsine, yöresine, analizine, kalibresine ve nem durumuna dikkat edilmeden 
kalitesi ve standardý düþük, Gýda Kodeksi'ne uygun olmayan ürünler kumanya 
kolileri içerisine yer alabiliyor. Bu kolilerde evimiz için satýn aldýðýmýz, 
mutfaðýmýzda piþirdiðimiz, güvenimizi kazanmýþ markalý ürünleri tercih ederek 
yardým yapýlmasý; kalite, hijyen ve saðlýk gibi kullaným standartlarýna uygunluk 
açýsýndan çok önemli”.

Mehmet Reis
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perder

Ýsveçli hijyen ve kaðýt devi SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget), Yýldýz Holding'in kiþisel 
bakým markalarýnýn üretiminden ve satýþýndan sorumlu Komili Kaðýt A.Þ.'nin %50'sine, 77 
milyon TL bedel karþýlýðýnda ortak oldu.
Türkiye pazarýnda gelecek vadeden kategoriler için konusunda uzman ve dünyanýn saygýn 
þirketleriyle ortaklýklar kurma stratejilerini hatýrlatan Yýldýz Holding Grup Baþkaný Dr. Zeki Ziya 
Sözen “SCA, kiþisel bakým alanýnda ulaþmak istediðimiz hedefleri anlayan ve bu hedeflere 
ulaþmak için gerekli uzmanlýða sahip dünya çapýnda bir organizasyon. Libresse, Libero gibi 
50'den fazla markasý ile dünya üzerinde kendine hak ettiði yeri açmýþ, tüketicilerin her anlamda 
güvendikleri markalarý üreten SCA'nýn katkýlarýyla birlikte Komili'nin, Türkiye pazarýndaki 
potansiyelini en iyi þekilde deðerlendireceðimize inanýyoruz” dedi.
Holding açýklamasýnda, halen Türkiye'nin dördüncü büyük bebek bezi ve hijyenik ped üreticisi 
konumunda olan ve operasyonlarý içerisinde þampuan, duþ jeli, sabun, ýslak havlu ve ýslak 
mendil gibi ürünler bulunan Komili'nin, bu anlaþma sonrasýnda SCA ve Yýldýz Holding ortaklýðý 
altýnda üretim ve pazarlama faaliyetlerini sürdüreceði belirtildi.  Ortaklýk anlaþmasýnýn yasal 
otoritelerin izinlerini takiben yürürlüðe gireceði duyurulan açýklamada, "Komili Kaðýt A. Þ. 'nin 
güçlü daðýtým aðý ve yerel üretim gücü ile SCA'nýn AR-GE ve marka geliþtirme potansiyeli ile 
birleþecek" denildi.

Ýsveçli SCA, Komili Kaðýt A.Þ.'ye yüzde 50 oranýnda ortak 
oldu

Komiliye yüzde 50 ortak

perakende turu

Zeki Ziya Sözen

Anavarza, Ramazan’da tüketime
dikkat çekiyor
Doðanýn mucizevi besini olan bal saðlýklý 
yaþamýmýzýn bir parçasý olarak Ramazan'da 
da her zamankinden daha önemli bir 
þekilde sofralarýmýzda olacak
Birçok beslenme ve diyet uzmaný Ramazan'da iftar ve sahurda bal 
tüketmenin önemini özellikle vurguluyor. Peki bu kadar önemli bir 
besin kaynaðýný nasýl tüketmeli… Çünkü birçok doðru bilinen yanlýþlar 
burada da kendini gösteriyor. Bunun için öncelikle arýlarýn bal üretme 
sürecine kýsaca bir göz atmak gerekiyor.
Anavarza Bal'ýn Kalite Güvence Müdürü Gýda Mühendisi Burcu Sezen 
bu süreci þöyle özetliyor: “Bal arýlarý 450 gr bal yapmak için 2 
milyondan fazla çiçekten nektar alýr. Uzun dilleri ile topladýklarý nektarý 
karýnlarýnda tutarlar.  Balarýlarý kovana döndüklerinde topladýklarý 
nektarý diðer iþçi arýlara aktarýr.  Ýþçi arýlar balarýlarýnýn karýnlarýndaki 
nektarý aðýzlarýyla emer ve yarým saat boyunca çiðner. Bu süre içinde 
enzimler nektarýn içindeki þekeri basit þekere dönüþtürür. Bu 
aþamadan sonra arýlar, kanatlarýný yelpaze gibi kullanarak, nektarýn 
içerdiði suyu buharlaþtýrýp peteklerdeki nektarý daha koyu kývamlý 
þurup haline dönüþtürür. Bal kývama geldiðinde arýlar petekte bulunan 
altýgen hücreleri balmumu ile kapatýr. Balmumu; arýlarýn vücutlarýndaki 
halkalarýn arasýnda, birbirine tutunarak terleme yoluyla elde edilir. 
Petek yapýmý arýyý çok yormaktadýr. Bir kilogram petek üreten arý 
kolonisi, 22-25 kilogram arasýnda bal kaybetmiþ demektir.” 
Burcu Sezen'in verdiði bilgilere göre zor þartlarda elde edilen ve sanayi 
ürünü olan balmumu, hiçbir besin deðeri olmadýðý halde sanki bal 
daha doðal tüketiliyormuþ zannedilerek ziyan ediliyor. 
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perder

Bu iþ ortaklýðýyla ilgili ürün tanýtým kokteyli, Yeniþehir'de 
yeni Bidonss bayi adresinde  gerçekleþtirildi. Bundan böyle 
Ýzmir ve çevresinde bulunan ve Bidonss ürünlerini edinmek, 
tanýmak isteyen firmalar 0232 449 42 42 ve 0232 458 40 
00 nolu telefonlardan irtibata geçebilir. Konuyla ilgili 
Özfiliz Elektronik Firma Ortaðý Adil Özfiliz þunlarý aktardý:
"Biz Ýzmir'de baskýlý etiketten barkod okuyucuya, market 
arabalarýndan el sepetine kadar geniþ bir ürün portföyünde 
perakendeci ve üretici dostlarýmýza ürün saðlýyoruz. Özfiliz 
portföyünde bulunmayan dökme teþhir ekipmanlarý 
alanýnda bölgemizde bir ihtiyaç olduðunu gözlemledik. 
Konuyla ilgili bu alanýn en iyi, en tecrübeli firmasý Bidonss 
ile baðlantýya geçtik. Görüþmelerimiz müsbet sonuç verdi 
ve Bidonss ürünlerini Ýzmir'e getirdik. Bu güzel iþbirliðinin 
hem bize hem Bidonss'a hem de ihtiyaçlarýna daha hýzlý 
çözüm saðlayacak Ýzmirli perakendeci ve üretici 
dostlarýmýza hayýrlý olmasýný diliyoruz".

Özfiliz Elektronik, dökme teþhir ekipmanlarý alanýnýn baþarýlý temsilcisi Bidonss'un 
Ýzmir operasyonundaki iþ ortaðý oldu  

Özfiliz Bidonss iþbirliði  

perakende turu

Üçge Elektronik’e Ýtalyan partner
Otomatik streçleme alanýnda dünyanýn önemli firmalarýndan Ýtalyan Grubbo 
Fabbri'nin Türkiye Distribütörü Üçge Elektronik pazarý yeniliklerle tanýþtýrýyor

Üçge Elektronik Endüstriyel Ürünler Satýþ 
Yönetmeni Sinan Kutnay, Grubbo Fabbri 
ortaklýðýyla sektöre sunulan MAP 
teknolojisinin (koruyucu atmosfer 
uygulamasý)  taze gýdalarýn ile 
paketlenmesinde kullanýmý giderek artan bir 
teknoloji olduðunu belirterek üreticilerin 
aðýr yatýrýmlar altýna girmeden Toplid 
makinesi ile bu son teknolojiyle üretim 
yapabileceklerini söyledi. Kutnay, yanýcý bir 
gaz olan oksijen kullanan makinenin 
“Oksijen Sertifikasýna sahip ve dünyanýn en 

küçük continious (bantlý) makinesi”  firmalara Fabbri çözümleri sunmaya 
olduðunu vurgulayarak 2,5 m2 kullaným baþladýklarýný belirtti. Yüz yüze iletiþim, 
alanýna sahip düþük iþlem maliyeti ve doðrudan müþteri ziyaretleriyle Türkiye 
dakikada 52 pakete çýkabilen yüksek üretim genelinde yoðun bir biçimde pazarlama 
verimliliðiyle benzersiz bir çözüm faaliyetlerini yürüttüklerini ifade eden Sinan 
sunduðunu vurguladý.  Kutnay, taze gýda paketlemesinde çözüm 
Kutnay, yaklaþýk iki yýldýr Gruppo Fabbri'nin arayan;  kýrmýzý et, beyaz et, süt ürünleri, 
distribütörlüðünü yürüttüklerini, bu kýsa su ürünleri, meyve-sebze ürünleri ve unlu 
süre zarfýnda özellikle beyaz et sektöründe mamuller üreticilerin TOPLid ile tanýþtýktan 
Bahar Tavukçuluk, Keskinoðlu, Banvit, sonra kafalarýnda soru iþareti kalmayacaðýn 
Abalýoðlu, Köytür ve Bakpiliç gibi önemli emin olduklarý söyledi.
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Tamek’in 5 yýllýk hedefi 

perder

2016 yýlýna kadar 1 milyar TL ciroya ulaþmayý planlayan Tamek Holding, yurtiçinde 
ve yurtdýþýnda þirket satýn alarak büyümeyi hedefliyor 

Tukaþ ve ülkemizde bitki koruma sektörünün lider azalmasýyla birlikte salçalýk domates 
þirketlerinden biri olan Hektaþ iþbirliði ile rekoltesi, geçtiðimiz yýla göre dünya 
“kontrollü tarým sistemi”  kapsamýnda domates ve genelinde %14, Türkiye'de ise %31 
turþuluk salatalýk üreticilerine yönelik olarak oranýnda düþmüþtür. Buna baðlý olarak, 
güvenli gýda çerçevesinde zararlý, hastalýk ve Türkiye'de 2010 yýlýnda salçalýk domates 
yabancý otlarla mücadelede dikkat edilmesi gereken rekoltesi 1.25 milyon ton olarak 
konularda bilgi ve pratik eðitim amacýyla gerçekleþirken, yaklaþýk 200.000 ton 
seminerler verildi. civarýnda da domates salçasý üretilmiþtir. 
Tukaþ ve Hektaþ þirketlerinin Yönetim Kurulu Ayný þekilde salatalýkta Mildiyö 
Baþkaný Nihat Karadað, “Tarým sektöründe 2010 hastalýðýnýn olumsuz etkileri nedeniyle 
yýlýnda yaþanan en önemli sorun, rekolte geçtiðimiz yýllara göre rekolte düþmüþtür. 
düþüklüðüdür. Kuraklýk ve olumsuz hava Çiftçilerimizin teknik bilgi ve uygulama 
koþullarýnýn yaný sýra dünya genelinde görülen alanlarýnda desteklenerek, ürün verim ve 
domates güvesi (Tuta Absoluta) ve  Mildiyö kalitesini yükseltmeye yönelik bu 
hastalýðý nedeniyle 2010 yýlýnda domates faaliyetler sürdürülmeye devam edilecek, 
üretiminde büyük boyutlarda verim kaybý çiftçilerimizin her alanda yanýnda 
yaþanmýþtýr. Domates ekim alanlarýnýn da olunacaktýr.“ diye konuþtu. 

Tukaþ'ýn birlikte çalýþtýðý çiftçilere kontrollü tarým sisteminin bir parçasý olan bitki 
koruma konusunda eðitim veriliyor 

Tukaþ sorumluluðunu biliyor

perakende turu

Gýda sektörünün en köklü ve en büyük Serdar Özakar ile Pazarlama Müdürü ve yurtdýþý þartlarýna uygun hale getirdik. 
kuruluþlarýndan Tamek Holding, yaklaþýk bir Cengiz Aksu katýldý. Bu yýl sonu itibariyle organizasyondaki 
yýldýr iþ yapýþ biçiminden organizasyon Son 5 yýlda sektörün en hýzlý büyüyen yapýlanmamýzý tamamlayacaðýz” dedi. 
yapýsýna, logosundan ürünlerine kadar þirketlerinden biri olduklarýný anlatan Tamek Tamek Holding'in 2011-2016 yýllarýný 
tamamen yenilendiði bir süreçten geçiyor. Holding CEO'su Metin Yüksel, “ Konsolide kapsayan 5 yýllýk bir iþ planý hazýrladýðýný 
2011 yýlýný 'Deðiþimin Miladý' ilan eden ve bazda 400 Milyon TL ciroya ulaþan anlatan Yüksel, “2016 yýlýna kadar ürün 
2016 yýlýna kadar olan süreci kapsayan 5 þirketimizin bundan sonraki büyüme gamýmýzý tamamlayacak yerli ve yabancý 
yýllýk bir iþ planý hazýrlayan Tamek Holding, modelini piyasanýn deðiþen koþullarýna þirketleri satýn alarak büyümeyi 
yurtiçinde ve yurtdýþýnda ürün gamýný uygun bir organizasyonla götürmesi hedefliyoruz. Þu anda görüþme halinde 
tamamlayacak þirketleri satýn alarak zorunlu hale geldiðinden 2011 yýlýný olduðumuz þirketler var. 2016 yýlý ciro 
büyümeyi hedefliyor. 2016 yýlý sonunda 1 'Deðiþimin Miladý' ilan ettik. Bu kapsamda hedefimiz 1 milyar TL” diye konuþtu. Bir 
milyar TL ciroya ulaþmayý planlayan Tamek organizasyon yapýmýzý danýþman þirketlerle nesilin “Tamek'se koy sepete” sloganý ile 
Holding, geçtiðimiz yýl piyasaya sunduðu yapýlan çalýþmalar neticesinde deðiþen ülke büyüdüðünü vurgulayan Yüksel, Tamek'in 
ve meyve suyunda pazar 2007 yýlýnda AC Nielsen'in 
payýný yüzde 16'ya yaptýðý araþtýrmada ilk akla 
çýkarmasýna katký saðlayan gelen lider marka olduðunu 
'Kahvaltým' serisini hatýrlattý. “Tamek'se koy 
büyütme kararý aldý. Tamek sepete” sloganýný yeni 
Holding'in hedeflerinin nesillere de benimsetmeyi 
anlatýldýðý ve 'Kahvaltým' hedeflediklerini anlatan 
markalý yeni ürünlerin Yüksel, “Kaliteli ve yenilikçi 
tanýtýldýðý basýn ürünlerle, çalýþanlarýmýza 
toplantýsýna Tamek daha iyi bir gelecek sunarak, 
Holding CEO'su Metin kazanan müþteriler 
Yüksel, Finans ve Ýdari Ýþler yaratarak insanýmýza, 
Direktörü Tuncay Erol, ülkemize ve doðaya katký 
Tedarik Zinciri ve saðlayarak büyüyeceðiz” 
Operasyon Direktörü Dr. dedi.
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Rafturk’ten sektöre 
yeni yatýrým
30 yýlý aþkýn süredir ekipman sektöründe faaliyet gösteren ancak son iki yýldýr isim, 
logo deðiþikliði ve tesis yatýrýmý gibi yeniliklerle öne çýkan Rafturk'teki deðiþimi 
Fabrika Müdürü Erhan Akten anlattý

perder
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ekipman dünyasý

Rafturk ekipman dünyasýnda son 
yýllarýn en dikkat çeken 
yatýrýmlarýndan birine imza attý. Bu 
yatýrýmýn gerçekleþtirilmesine nasýl 
karar verildi?

Rafturk yeni bir marka, öncesinde ise 
Eren Çelik olarak biliniyordunuz. Ýki 
yýllýk süre zarfýnda sektörün markaya 
yaklaþýmý nasýl oldu?

Rafturk'ün son dönemde dikkat çeken 
bu ataðý esasýnda fabrika 
yatýrýmýndan önce baþladý. Hangi 
yeni adýmlarý attýnýz son dönemde? 

Bu yatýrýmlar oldukça maliyetli. 
Finansman ile ilgili bir sýkýntý 
yaþadýnýz mý?

1980 yýlýnda Eren Çelik Ahþap ve Metal 
Möble Sanayi adýyla kurulan firmamýz, 
yaklaþýk iki yýl önce Rafturk markasýný 
tescilletti. Bu markayla önemli bir büyüme 
ivmesi yakalayarak raf ekipmaný, kasa altý ve 
aksesuar konusunda zengin ürün 
portföyümüzü yurt içi ve yurt dýþýnda 
sektörle buluþturuyoruz.
Kocaeli Dilovasý fabrikamýz kurulmadan 
önce ahþap ve metal üzerine 3 adet 
fabrikada üretim gerçekleþtiriyorduk. Ýlk 
olarak Tahtakale Mercan'da ticari 
faaliyetlerine baþlayan Rafturk, sonrasýnda 
Bayrampaþa'da bir üretim atelyesinde daha 
sonra ise yine Bayrampaþa'da 3 bin 500 
metrekare alan üzerindeki 5 katlý 
fabrikasýnda faaliyetlerini sürdürdü.
Müþteri sayýsýný hýzla artýran Rafturk, 

baþladýðý 2006 yýlýndan sonra bunu net mülkü. Kira vermiyoruz. Böyle bir imkan kapasitesini artýrmak için Kocaeli 
gördük. TPF'nin kurulmasý birçok tedarikçiyi olmasý çok önemli. Maliyet açýsýndan çok Dilovasý'nda 20 bin metrekare kapalý alana 
olduðu gibi bizi de deðiþime yönlendirdi. büyük avantaj. konuþlanan bu fabrika yatýrýmýný hayata 
Bu açýdan baktýðýmýzda esasýnda TPF yerel geçirdi. 
zincirlerin olduðu kadar sektördeki birçok Yeni fabrikamýzýn büyük olmasý imalat ve 
diðer firmanýn da kaderini deðiþtirdi. Bu sevkiyat bölümünde daha rahat hareket 
tarihten itibaren Ar-Ge'ye önem vermeye etmemizi, daha kontrollü olmamýzý ve daha 
ve ürün kalitesini giderek üst seviyeye hýzlý olmamýzý saðlýyor. Ayrýca dar alanlarda 
çekmeye baþladýk. Bizim için milat Grup iþ kazasý olma riski daha fazladýr. Büyük Eren yaygýn bir soyadý ve hem bizim 
Hatipoðlu ile çalýþmaya baþlamamýz oldu. alanlarda daha fazla önlem alarak bu riski sektörümüzde hem de birçok farklý alanda 
Grup Hatipoðlu ekipman kalitesine çok ortadan kaldýrýyoruz. benzer isimli firmalar mevcut. Dolayýsýyla 
önem veren bir firma ve bizi çok olumlu 

Rafturk iç pazarda ve dýþ ticarette 
yönlendirdi. Onlarýn isteklerine uyarken 

ayrýþmamýzý saðlayan bir marka oldu. 
kendi kalitemizi de yukarý taþýdýk. 

Bunun için fuarlarýn hepsine Rafturk olarak 
Sonrasýnda Rafturk ismi, yeni ürünler ve 

katýldýk. Sektörel yayýnlarý ve mecralarý iyi 
son olarak fabrika yatýrýmý geldi. Çýtamýzý 

kullandýk. Ziyaretlerimizde anlattýk. Geçen 
hýzla yukarý seviyeye taþýdýk.  

iki yýllýk süre içinde marka hakikaten belli 
bir bilinirliðe ulaþtý. Bu deðiþimi isim, logo Geçmiþte þartlarýn da etkisiyle organize 
ve kurumsal renklerle ilgili ciddi bir perakende ile deðil farklý kanallar çalýþtýk. 
araþtýrma yaparak belirlemiþtik. Geçen süre Ancak esas hedef kitlemizin organize 
içinde gördük ki herkes çok memnun. Kýsa market zincirleri olduðunu gördük. 

Hayýr çünkü hem Dilovasý, hem de sürede algý olarak çok saðlam bir yere Özellikle de Türkiye Perakendeciler 
Bayrampaþa'daki üç fabrika þirketin kendi ulaþtý. Federasyonu ve PERDER'lerin kurulmaya 

Erhan Akten



perder
ekipman dünyasý

Rafturk'un yerel zincirlerle ilgili 
hedefleri nelerdir?

2008 kriz yýlýydý ve ulusal basýnýn da 
tetiklemesiyle yatýrýmlarda bir 
durgunluk oldu. Siz ise tam tersine 
yatýrým kararý almýþsýnýz. Nasýl oldu 
bu?

Yerel zincirlerin geliþimiyle ilgili 
düþünceleriniz nelerdir? 

Perakendeciler Federasyonu'nun 
kurulmasýyla birlikte iletiþimlerini 
güçlendirdiler. Ýletiþim güçlenmesinin 
hepsine çok büyük yararlarý olduðunu 
düþünüyorum.  Ekipman ve teknoloji 
konusunda da geçmiþe oranla yerel 
zincirleri büyük bir atýlým içerisinde 
görüyorum. 

Çalýþtýðýmýz önemli firmalar var ancak daha 
da artýrmayý düþünüyoruz. Son iki yýlýmýz 
yeni markamýza gerçekleþtirdiðimiz 
yatýrýmlarla geçti. Þu anda bu yapýlanma 
sürecini bitirdik hem kapasite hem de 
marka imajý olarak istediðimiz noktaya 
ulaþtýk. Bundan sonra ise özellikle yerel 
zincirlerde daha çok sayýda firma ile 
çalýþmayý hedefliyoruz. 

çok maðaza açýyor. Gýda perakendesinde 
büyüme hýzlanýyor. Üçüncü olarak hem 
çevre ülkeler hem AB ülkeleri Türkiye'ye 
yöneliyor. Fiyat olarak AB'deki 
rakiplerimizin çok altýndayýz ama kalite 
olarak onlardan hiç eksiðimiz yok. 

Türkiye market ekipmanlarý sektörü, kriz 
Dolayýsýyla böyle dönemlerin düzgün iþ 

olduðunda daha iyi iþ yapýyor, ciro 
yapabilen firmalara getirdiði birçok avantaj 

patlamasý yaþýyor. Böyle bir durum var. 
var. Biz bunu gördüðümüz için krizlerden 

Birincisi kriz döneminde herkes iç 
korkmuyoruz, krizleri fýrsat olarak 

dinamiklerine eðiliyor ve özellikle 
görüyoruz. 

ekipmanýný, teknolojilerini yeniliyor. Ýkincisi 
ekipman yenilemenin de dýþýnda kriz 
dönemlerinde kiralar ucuzladýðý için 
maðaza açabilecek gücü olanlar daha da 

Yerel zincirler, özellikle Türkiye 
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Halka arz nasýl olur?

Pwc Türkiye'nin hazýrladýðý rehber, halka arz borçlanmalarýna imkan tanýr. Bunun Halka arzýn þirketlere getirdiði avantajlarla 
sürecinde þirketlerin geçireceði aþamalarý yanýnda halka arz ile beraber likit hale gelen birlikte katlanýlmasý gereken bazý maliyetler 
açýklayan bir rehber yayýnladý. Rehberde hisse senetleri dýþ borç kullanýmlarýnda bulunulmaktadýr:
verilen bilgiler þu þekilde: teminat olarak da gösterilebilir.
Halka arz, sermaye piyasasý araçlarýnýn 
satýn alýmý için halka çaðrýda Halka arz ile beraber þirketin hisselerinin 
bulunulmasýný, yatýrýmcýlarýn bir anonim organize pazarda iþlem görmesinin 

Þirketler halka arza aracýlýk eden kurumlara ortaklýða katýlmaya veya kurucu ortak hisselerin deðerinde bir artýþ yaratmasý 
yaptýklarý sözleþmelere göre halka arz olmaya davet edilmesini, hisse senetlerinin beklenir. Bu kapsamda, piyasadaki arz ve 
tutarýnýn üzerinden aracýlýk komisyonu borsalarda devamlý iþlem görmeye talep doðrultusunda deðiþen fiyat 
ödemektedir. Þirketler halka arzý baþlamasýný veya sermaye artýrýmý üzerinden þirketin hisselerinin satýlabilmesi 
gerçekleþtirilecek hisse senetlerinin ihraç kapsamýnda hisse senetlerinin satýþýný ifade imkaný hissedarlara önemli bir likidite 
edileceði deðer üzerinden binde iki (% 0.2) etmektedir. Halka arzýn þirket ve hissedarlar imkaný sunmaktadýr.
oranýnda bir kayýt ücreti SPK'ya açýsýnda belli baþlý avantaj ve dezavantajlarý 
ödemektedir.bulunmaktadýr. Bunlara ek olarak, belirli aralýklarla borsa 

bültenleri ve yatýrým-araþtýrma þirketlerince 
Þirketler hisselerini nominal deðerine göre yayýnlanan þirket bilgi ve verileri, þirketlerin 

Þirketler halka arzý gerçekleþtirilecek hisse primli fiyat ile halka arz ederek diðer ulusal ve uluslararasý çapta bilinirliðini 

senetlerinin ihraç edileceði deðer üzerinden finansman alternatiflerine göre daha uzun artýrmaktadýr. Bu bilinirlik sayesinde 

binde iki (%0.2) oranýnda bir kayýt ücreti vadeli kaynak bulabilmektedir. Halka arzla þirketlere ortak giriþimler ve iþbirlikleri 

SPK'ya ödemektedir.beraber güçlenen özkaynak yapýsý konularýnda daha fazla seçenek 
þirketlerin daha düþük maliyetler ile sunulmaktadýr.

Aracý kuruluþlara ödenen 
ücretler

SPK'ya ödenen ücretler

perder

PwC Türkiye, son dönemde özellikle gýda perakendesinde de gündemde olan halka 
arz konusuyla ilgili bir rehber yayýnladý



araþtýrma

ÝMKB'ye ödenen ücretler

Merkezi Kayýt Kuruluþu'na 
(MKK) ödemeler

Halka arza hazýrlýk

Halka arz edildikten sonraki 
süreç

ÝMKB ve SPK'ya baþvuru

ÝMKB þirket sermayesinin nominal 
deðerinin binde biri (%0.1) oranýnda bir 
kotasyon ücreti almaktadýr. Yeni Ekonomik 
Pazar için Pazar kayýt ücreti bu tarifenin 
yarýsý kadardýr.

MKK þirketlerden ödenmiþ sermayesinin 
binde biri (%0,1) oranýnda en az 2.000 TL 
en çok 50.000 TL olacak þekilde bir giriþ 
aidatý almaktadýr.

Hisse senetlerinin SPK kaydýna alýnarak 
borsaya kote olmasý ve iþlem görmesi için 
þirketlerin karþýlamasý gereken belli baþlý 
koþullar bulunmaktadýr. Gerekli koþullarý 
saðlayan bir þirketin halka arz süreci 
yaklaþýk olarak üç ile altý ay arasýnda bir 
zaman aralýðýný kapsamaktadýr. Ancak 
þirketin halka arza hazýr olmamasý 
durumunda finansal tablolarýn hazýrlanmasý 
ve gerekli organizasyonel iþlerin 
tamamlanmasý bu süreci uzatabilmektedir. operasyonlarý dýþýnda sektördeki geliþmeler 

ve piyasa koþullarý da göz önüne 
Þirketlerin halka arza hazýrlýk sürecinde, alýnmalýdýr. Þirket'in çalýþacaðý aracý kurum 

Hisse senetleri Borsada iþlem gören baþvuru aþamasýna kadar tamamlamalarý haricinde baðýmsýz bir danýþmanlýk 
þirketlerin baðýmsýz denetimden geçmiþ gereken süreç aþaðýdaki gibi özetlenebilir: þirketinden de objektif bir deðerleme talep 
yýllýk ve sýnýrlý baðýmsýz denetimden geçmiþ Özellikle finans ve halkla iliþkiler edilmektedir.
altý aylýk ara döneme ait finansal tablo ve departmanlarýndan orta düzey yöneticileri 
dipnotlarýnýn belirli süreler içerisinde ÝMKB de kapsayacak bir ekip oluþturularak Bütün aþamalardan sonra ÝMKB kotasyon 
ve kamuoyuyla paylaþýlmasý gerekmektedir. yapýlmasý gereken iþlemler belirlenmeli ve Yönetmeliði'nin 9. maddesine göre 
Bu yükümlülük belirlenen süre içerisinde planlanmalýdýr. Baþarýlý bir halka arz hazýrlanan belgeler ile varsa diðer talep 
yerine getirilmediði veya SPK'dan ek süre gerçekleþtirilmesi için þirket yönetimleri, edilen belgelerin hazýrlanmasý ve ÝMKB'ye 
izni alýnmadýðý durumlarda þirketin tüm süreci yönetecek bir finansal danýþman sunulmasý gerekir.
hisselerinin iþlem sýrasý geçici olarak görevlendirebilir. Hisselerin halka arzýný 
kapatýlmaktadýr. Borsada iþlem gören gerçekleþtirmek için SPK tarafýndan 
þirketler yatýrýmcý kararlarýný etkileyebilecek yetkilendirilmiþ bir aracý kurum ile 

Þirketler ön hazýrlýklarýný tamamladýktan bilgilerin kamuoyuna zamanýnda sözleþme yapýlmalýdýr.Halka arz sürecindeki 
sonra kayda alýnmak için SPK'ya, açýklanmasýndan sorumludur.görevlerin tanýmlanmasýný, zaman planýnýn 
hisselerinin ilgili pazarda iþlem görmesi için 

çýkarýlmasýný ve sorumluluklarýn 
ÝMKB'ye baþvururlar. Bu noktada, þirketin ÝMKB bir þirketin fiyatýnda olaðandýþý fiyat belirlenmesi gerekmektedir.
SPK ve ÝMKB'ye ayný zamanda baþvurmasý hareketi oluþtuðundaþirketten fiyatlarý  
sürecin kýsa olmasý açýsýndan önem etkileyebilecek geliþmelerle ilgili bilgi talep Þirket esas sözleþmesindeki maddelerin 
taþýmaktadýr. Þirketler baþvurularýný aracý etmektedir. Þirket yöneticileri ve diðer sermaye piyasasý mevzuatýna uygunluðu 
kurum aracýlýðýyla da yapabilmektedir. sorumlular verilen bilgilerden dolayý açýsýndan gerekli deðiþiklikleri içeren tadil 

yükümlü tutulmaktadýr.taslaðýný SPK'ya sunmalýdýr. Bu konuda 
Þirketin hisselerinin halka arzý için SPK'ya 

þirket kendi hukuk bölümünden veya hukuk 
yapýlan baþvurularýn kabul edilmesi için raf SPK'nýn 27 Ocak 2010 tarih ve 02/51 sayýlý danýþmanýndan destek almalýdýr.  SPK 
kayýt izahnamelerinin, ön talep toplama kararý ile hisseleri borsada iþlem gören mevzuatýna uygun finansal raporlama için 
duyurularýnýn, pay bilgi notlarýnýn, halka açýk þirketlerin temettü daðýtým ise SPK tarafýndan yetkilendirilmiþ baðýmsýz 
izahnamelerinin ve tasarruf sahipleri konusunda asgari zorunluluðu olan %20 denetim þirketi seçilmeli ve finansal tablo 
sirkülerlerinin SPK standartlarýna uygun oraný kaldýrýlmýþtýr. Þirketler temettüyü denetimi için sözleþme imzalanmalýdýr.
olmasý ve bu belgelerde denetim dönemine nakit, hisse senedi olarak veya hisse senedi 
ait yer alan finansal tablolarýn baðýmsýz ve nakit karma olarak daðýtabilirler. Bunun Halka arz fiyatý, halka arz izahnamesindeki 
denetim þirketince onaylanmýþ olmasý dýþýnda temettü daðýtýlmadan ortaklýk esaslara uygun olarak hesaplanmalýdýr. Bu 
gerekmektedir. bünyesinde de tutulabilir.fiyatýn belirlenmesinde þirketin 

perder
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Ipsos KMG araþtýrmasýna göre son beþ yýlda Ramazan ayý boyunca hýzlý tüketim 
ürünlerine harcanan para 2.3 milyar TL'den 4.5 milyar TL'ye çýktý

Ramazan’da nereye, 
ne kadar harcanýyor?

Ipsos KMG'nin araþtýrmasýna göre, son beþ Genel Müdürü Kývanç Bilgeman, 'Bu durum artýran ürünlerden oldu. Hazýr çorbalarýn 
yýlda Ramazan ayýnda yapýlan hane tüketim ekonomik krizin etkisiyle sade 2008'de payý yüzde 56 artarken, makarna, puding, 
harcamasýnýn 1.5 kat arttýðý ortaya çýkýyor. deðiþmiþti. Bir önceki yýl 3.370 milyar TL reçel, salça, margarin, tereyað, peynir ve 
Türkiye'de her yýl Ramazan döneminde olan hýzlý tüketim ürünleri harcamasý 3.712 sütün tüketimi geriliyor.
ortalama bir aya kýyasla hýzlý tüketim milyar TL'ye gerilemiþti. 2010 Ramazan 
ürünlerine yaklaþýk yüzde 20 daha fazla dönemindeki harcama ise genel trende 2010 Ramazan döneminde harcamadan 
para harcanýrken, yýlýn geneline kýyasla et paralel bir performans gösterdi ve yaklaþýk ayrýlan payýn yýl geneline kýyasla en çok 
ürünleri daha fazla pay alýyor. Süt ve yað yüzde 19 arttý' dedi. arttýðý içecek kategorisinin önceki yýllarda 
ürünlerinin harcamasý ise Ramazan'da olduðu gibi gazlý meþrubatlar olduðuna 
düþerken, yýlýn geneline kýyasla payý en çok dikkat çeken Kývanç Bilgeman, 'Gazlý 
artan ürün gazlý meþrubat oluyor. içeceklerin payý yüzde 54 artarken, onu 

yüzde 53 ile maden sularý izledi. Ardýndan 
Ramazan'da yýlýn geneline kýyasla et 2005 yýlýnda Ramazan ayý boyunca hýzlý ise su, meyve suyu ve ayran geldi' dedi. 
ürünlerinin daha fazla pay aldýðýný belirten tüketim ürünleri için 2.779 milyar TL Bayram öncesi alýmlarýn etkisiyle Ramazan 
Bilgeman, süt ve yað ürünlerinin harcama yaparken, bu rakam 2010 ayýnda hediyelik çikolata ve þeker payýnýn 
harcamasýnýn ise gerilediðini belirtti. Geçen itibarýyla 4.486 milyar TL'ye ulaþtý. da tavan yaptýðýný belirten, 'Dondurma da 
Ramazan'da beyaz et tüketimi yüzde 11 Türkiye'de her yýl Ramazan döneminde Ramazan'ýn yaza denk gelmesiyle ön plana 
artarken, kýrmýzý etteki artýþ ise yüzde 59 ortalama bir aya kýyasla hýzlý tüketim çýktý' dedi. Geçen yýl dondurmanýn payý 
oldu. Þarküteri ürünleri ise yüzde 10 ürünlerine yaklaþýk yüzde 20 oranýnda daha yüzde 84, hediyelik çikolatalar ise yüzde 
geriledi. Hazýr çorba da bu dönemde payýný fazla para harcandýðýný belirten Ipsos KMG 259, þekerler ise yüzde 197 artmýþtý.

Et ürünlerine ayrýlan 
payda artýþ
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Fark yaratabilmek için

ÝK…

perder

Hýzla büyüyen perakende sektöründe  ihtiyaç 
duyulan yeterli sayýda eðitimli çalýþan ihtiyacý da 
katlanarak büyüyor. Herkes kalýcý ve iþinde 
uzmanlaþan çalýþan arýyor ancak sirkülasyon halen 
sektörün en önemli sorunu. Bu sayýmýzda 
perakendede insan kaynaklarý konusunu ele aldýk…

Perakende sektöründe istihdam talebi hizmetlerin zamanýnda 
artýyor ancak hem bu talebe cevap pazarlanabilmesi ve yeni satýþ 
bulmak hem de mevcut çalýþanlarýn yöntemleri bulunarak uygulamaya 
aidiyetini saðlamak oldukça zor. konulmasý gibi etkinliklerin tümü 
Ortak görüþ; “Sektör meslek olarak iþletmenin sahip olduðu insan 
görülmeli…” Konuyla ilgili kaynaðý ile gerçekleþtirilmektedir. 
söylenenler perakende sektörünün 
çalýþma koþullarýndan ve yasal Günümüzde personele yapýlan 
düzenlemelerden dolayý çalýþanlar yatýrýmlar halen en büyük gider 
tarafýndan kalýcý görülmediði, iþ kalemini oluþturmaya devam 
arayanlarýn kariyer planlamalarýna etmektedir. Henüz sektörün bu kadar 
perakende sektörünün diðer alanlara organize olmadýðý ve iþ süreçlerinin 
göre daha az dahil edildiði yönünde... bu kadar karýþýk olmadýðý yýllarda 
Çözüm için ise firmalar özellikle son personel yönetimi çalýþanlarla ilgili 
yýllarda ellerinden geleni yapýyor. kayýt tutma faaliyeti olarak 
Çalýþanlara kariyer planý sunmak, deðerlendirilmiþtir. Tutulan kayýtlarýn, 
eðitim ve daha katlanýlabilir çalýþma genellikle personel ücretleri, yan 
koþullarý, aidiyet artýrýcý sosyal ödemeler, sigorta kesenekleri ve 
faaliyetler, ödüllendirme prim sistemi benzeri muhasebe kayýtlarýný içermesi 
ve tabi ki ücret… Bütün bu süreç yeterli görülmüþtür. Bugün ise 
içinde insan kaynaklarý operasyonu çalýþanlarýn sayýsýnýn artmasý bir yana 
nasýl yürütülmeli peki? çalýþanlarla ilgili tutulacak kayýt sayýsý 

da birkaç katýna ulaþmýþ durumda. 
Geçmiþ yýllarda personel yönetimi 

Ýnsan kaynaklarý yönetimi geleneksel olarak tanýmlanan klasik yapý ile 
tanýmý itibariyle iþletmedeki insan günümüzün insan kaynaklarý 
kaynaðýnýn, iþletme amaçlarýný yönetimi arasýndaki fark birincisi 
gerçekleþtirecek bir þekilde daha ziyade iþ odaklý olmasý, kayýt 
planlanmasý, iþe alýnmasý, sistemini esas aldýðý statik yapýya 
çalýþtýrýlmasý, deðerlendirilmesi ve önem verdiði, insan iliþkilerinde bir 
diðer yasal iþlemlerin yapýlmasýdýr. takým kalýplarý ve normlarý esas alarak 
Her iþletmenin varlýðýný devam klasik yönetim anlayýþýný 
ettirebilmesi büyük ölçüde piyasalarla benimsediði, insan kaynaklarý 
ilgili geleceði doðru tahlil etmelerine, yönetiminin ise, insan odaklý olduðu, 
günceli yakalayabilmelerine, müþteri insaný önemli bir girdi ve kaynak 
davranýþlarýný doðru olarak gördüðü, dinamik yapýya önem 
okuyabilmelerine, her türlü girdi verdiði, misyon ve deðerleri göz 
maliyetlerini minimize ederek karý en önünde tutarak toplam kalite 
yüksek noktaya taþýyabilmelerine anlayýþýna ve stratejik planlamaya 
baðlýdýr. Ayrýca araþtýrma ve önem verdiði ve tüm organizasyona 
geliþtirme faaliyetlerinin danýþmanlýk hizmeti sunduðu 
gerçekleþtirilerek ürünlerin ya da þeklindedir. 



Ayþen Arýduru 

Fortune Kariyer Eðitim ve 

Danýþmanlýk Hizmetleri /

Managing Partner

“Maddi olduðu kadar manevi 
destek”

þirket yönetimi tarafýndan takdir 
edilecektir.  Mücadele etmek, özveride 
bulunmak ve iyi performans 
gösterdikten sonra mutlaka yükselme 
þanslarý mümkün olacaktýr. 

Yönetici kademelerinde sirkülasyon alt 
Çalýþanlarýn tanýnmasý ve takibi (izleme) kademe çalýþanlara göre daha az 
en önemli konu. Burda þirket seviyededir. Eleman düzeyinde 
yöneticilerine rol düþer. Ýþe alýrken iyi çalýþanlarda sirkülasyonun olma sebebi, 
seçimler yapmak, elemaný kazandýktan çok nitelikli eleman olmamalarý, düþük 
sonra verim alma yollarýna gitmek ücretle çalýþmalarý ve küçük bir ücret 
gerekir. Baþarýlý elemaný kaybetmemek farkýyla yer deðiþtirme hevesidir. Ayrýca 
önemli… Motivasyon kaynaklarý kariyer planlama çok etkin yapýlmadýðý 
yaratmak þart. için bazý deðerli elemanlar da 

kaybedilebiliyor. Ayrýca eðitim ve kiþisel 
geliþime önem verilmelidir. Sürekli 

veyayönetim kurullarýna düþen görevler geliþme hedeflenmelidir. 
var elbette. Bir personelin 

Elemanýn yarattýðý iþ sonuçlarýnýn sirkülasyonunun ya da deðiþmesinin Ýyi bir performans yönetim sistemi ve 
farkýnda olunmasý ve yönetici tarafýndan maliyeti firmaya yüksektir. Firma kariyer planlama en önemli 
takdiri en önemli püf nokta… Baþarýlý yöneticileri bunu göz önünde uygulamalardýr. Ödül ve ceza sistemleri 
elemanlarýn ayrýca prim ile bulundurmalýdýrlar. Sonuç olarak doðru uygulanmalýdýr. Baþarýlý elemanlar maddi 
ödüllendirilmesi bir seçenek. iþe alým yapmak en baþta þart. Sonra ve manevi onurlandýrýlmalýdýr. 
Motivasyon fýrsatlarý sadece parasal çalýþanýn kaybedilmemesi için uðraþ 

deðildir. Manevi yönden desteklemek, verilmelidir. Perakende sektörü her Her sektörde kariyer yapýlabilir. Kariyer 
küçük bazý jestler ve iþyerine baðlýlýk zaman Türkiye'de büyüme yapýlamayacaðý algýsý doðru deðildir. 
yaratýlmalýdýr. göstermektedir. Dolayýsýyla her çalýþan Bireysel geliþim, performans, çalýþýlan 

için iyi kariyer fýrsatlarý vardýr. süre istikrarý, kiþilik özellikleri, efor, 
Yöneticiler de kendi kariyerlerini Bulunduðu þirkette veya sektörde farklý çalýþkanlýk, iþine baðlýlýk kariyer geliþimi 
düþünürler. Burda da patronlara þirketlerde... için önemlidir. Bunlar olduðu sürece 
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Ayþegül Davutoðlu

HRM Danýþmanlýk 

Yönetici Ortaðý

bir personel departmaný olarak 
algýlamalarý; insan kaynaklarý süreçlerinin 
(iþe alým, eðitim, performans 
deðerlendirme, kariyer yönetimi vb.) 
hakkýyla uygulanabilmesi için gerekli olan Perakende sektöründe personel devir 
üst yönetim desteðini saðlamamalarý; hýzýnýn yoðun yaþanmasýnýn çalýþanlar 
yöneticilerin ayný zamanda bir insan açýsýndan temel nedeni; çalýþma 
kaynaklarý yöneticisi bakýþ açýsýyla iþlerine koþullarýnýn zorluðu,  çalýþma saatlerinin 
yaklaþmamalarý; insan kaynaðýný uzunluðu ve düþük ücret politikasýdýr. 
geliþtirmek için yapýlmasý gereken 
harcamalarý “yatýrým” olarak görmek yerine Bu sektörde faaliyet gösteren firmalarýn 
“gider / masraf kalemleri” olarak görmeleri çoðunun, diðer bazý sektörlerdeki 
gibi nedenlerden ötürü çalýþanlar bu firmalara göre kurumsal yapýlanma 
sektörde kariyer yapma konusunda açýsýndan gerekli yatýrýmlarý yapmamýþ ya 
yeterince motivasyona sahip da yapmakta gecikmiþ olmasý da devir 
olamamaktadýrlar. hýzýný arttýrmaktadýr. Firmalarýn stratejik 

büyüme kararlarýný hayata geçirmelerine 
Yöneticiler açýsýndan ise, akademik destek saðlayacak, iyi yapýlanmýþ bir 
ortamlarda bu sektörün yeterince insan kaynaklarý departmaný kurmakta 
tanýtýlmamasý ve mesleki eðitimlerin yavaþ davranmalarý; kursalar bile bu 
yetersizliði nedeniyle yetiþmiþ eleman departmaný stratejik bir ortak olarak 
bulmakta zorlanmalarý, sektördeki artan görmek yerine, klasik anlamda iþ gören 

“Yönetici takdiri en büyük motivasyon”

Ayþen Arýduru 

“Sektörün meslek olarak tercih edilirliðini saðlamalýyýz”

Ayþegül Davutoðlu
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rekabet nedeniyle eldeki yetenekleri yakalayýncaya kadar perakende sektöründe kiþisel görüþlerini içeren raporlar hazýrlýyor, 
korumakta güçlük çekmeleri sirkülasyonun geçici süre çalýþmayý tercih etmektedirler. öneriler getiriyorlar. Bu aþamada 
temel nedenleri olarak görülebilir. Gençleri perakende sektöründe kariyer sergiledikleri davranýþlar ve performanslarý 

yapmaya ve bu iþi meslek edinmeye da deðerlendirilen çalýþanlar ile ya devam 
yönlendirecek tanýtým faaliyetlerinin ya da tamam konuþmasý yapýlýyor. 
gerçekleþtirilmesi ve gerekli mesleki Devam edilen çalýþanlara mesleki geliþimleri 
eðitimlerin verilmesi konusunda firmalarýn, için eðitimler verilmeye devam edilirken, 

Diðer taraftan, devir hýzýnýn  “sýfýr” olmasý akademik çevrelerle iþbirliðine girmeleri ve usta- çýrak iliþkisi þeklinde yürütülen 

da hiçbir sektör için istenilen bir durum ihtiyaç duyduklarý insan kaynaðýnýn mentorluk hizmetleri sunuluyor. Daha iyi 

deðildir. Þirketler için yeni çalýþanlar yeni yetiþtirilmesinde de aktif rol almalarý bu bilenler daha az bilenlere öðretiyor. Sýnýf 

fikirler, yenilenme, geliþme ve þirket içi algýnýn büyük ölçüde deðiþmesine fýrsat eðitimlerinin yerini elektronik öðrenme 

körlükten korunma demektir. Diðer bazý saðlayacaktýr. Ayný zamanda, firmalarýn iyi metodu çoktan almaya baþladý bile. Diðer 

sektörlerde yüzde 5'lik sirkülasyon oraný iþleyen bir insan kaynaklarý yapýlanmasý sektörlerde uygulanmaya baþlanan, kiþinin 

normal olarak kabul edilirken, perakende kurmalarý, insan kaynaðýna yatýrým kendi seçebileceði esnek yan haklar, çalýþma 

sektörü için bu oran yüzde 15-25 yapmalarý ve yönetim modellerini saatleri gibi uygulamalar bu sektörde de 

aralýðýnda seyretmektedir. güncellemeleri bu algýnýn deðiþmesinde kendini göstermeye baþlýyor.  Eskiden emir 

Buradan hareketle, sektördeki firmalarýn büyük rol oynayacaktýr. komuta zinciri ile yönetilmeye çalýþýlan 

sirkülasyonu en aza indirmek için özellikle çalýþanlar, bugün  daha fazla iletiþime ve 

de insan kaynaklarý yapýlanmasýna ve geribildirime dayalý,  katýlýmcý yönetim 

iþleyen etkili sistemler kurmaya önem modelleri ile yönetilmeye baþladýlar.              

vermesi; insan kaynaklarý süreçlerinin etkili 
þekilde uygulanmasý için kaynak ayýrmalarý Geçmiþte iþletmelerde iþe alma, iþten 
ve bunu “yatýrým” olarak görmeleri; tüm çýkarma, ücret, yan ödemeler, sigorta Bugün yönetim modelleri ile ilgili gelinen 
üst düzey yöneticilerin ayný zamanda birer kesintileri, izinler, raporlu olunan gün son noktada, tek bir yönetim modelini 
insan kaynaklarý yöneticisi olarak sayýsý, iþe devamsýzlýk, geç kalma vb. benimsemek yerine “Durumsal Liderlik” 
kendilerini yetiþtirmeleri ve iþe alýmdan konularda  kayýt tutmaktan öteye gitmeyen modelini benimsemenin doðru olduðu 
baþlayarak, diðer tüm süreçlerde aktif ve bu þekliyle stratejik bir role de sahip yaygýn olarak kabul edilmiþ 
olarak rol almalarý; yeni yönetsel modellere olmayan Personel Yönetimi yerini, 1990'lý durumda…Durumsal Liderlikte yönetici 
hakim olmalarý ve uygulamalarý büyük yýllardan itibaren modern bir yönetim öncelikle çalýþanýn kendisinden yapmasý 
önem taþýmaktadýr. Çalýþma koþullarýný hem anlayýþýný ifade eden Ýnsan Kaynaklarý beklenen her bir iþ kalemi ile ilgili geliþim 
fiziksel, hem de saðlanan imkanlar Yönetimine býraktý. seviyesini tespit etmek zorundadýr. Daha 
açýsýndan iyileþtirmek, yaratýcý fikirlerle “Doðru iþe doðru insan”ý seçmek, sonrasýnda yetkinliði ve iþle ilgili istekliliðini 
sektördeki diðer firmalardan farklýlaþmak da oryantasyon, eðitim ve geliþim, yetenek dikkate alarak çalýþana her bir iþ kalemi ile 
bu yönetsel uygulamalarýn bir parçasý yönetimi, ücretlendirme gibi konulara ilgili 4 farklý yönetim modelinden 
olmalýdýr. Firmalarýn ayný zamanda, bu odaklanmýþ insan odaklý bir anlayýþý (yönlendiren, rehberlik eden, koçluk yapan, 
konuda yaptýklarý yatýrýmlarý ve insan benimseyen Ýnsan Kaynaklarý Yönetiminde delege eden) hangisini uygulayacaðýna 
kaynaklarý politikalarýný da markalaþma de her geçen gün farklý ve yeni uygulamalar karar verir ve bunu çalýþanla paylaþýr. 
süreçlerinin bir parçasý haline getirerek, “en karþýmýza çýkýyor. Ýnsan kaynaklarý süreçleri Yönetici bu modelde çalýþanýn geliþim 
çok çalýþýlmak istenen firmalar” arasýna arasýnda en kritik rol oynayan iþe alým / seviyesi ile uyumlu motivasyon araçlarýný 
girme yarýþýna dahil olmalarý gerekmektedir. seçme yerleþtirme sürecinde artýk klasik seçer ve uygular. Paylaþým, açýklýk, netlik ve 
Genç yetenekleri kazanmanýn ve elde mülakat teknikleri yerini, yetkinlik bazlý iletiþime dayalý olduðu için bu model ile 
tutmanýn gereklerinden biri de budur. (bilgi, beceri ve davranýþ) yapýlandýrýlmýþ hem yönetici ve çalýþan arasýndaki iliþki 

mülakatlara, hatta maliyetli ancak elde güçlenir, hem de çalýþanýn geliþimi 
edilen sonuçlar açýsýndan güvenirliði ihtiyacýna uygun olarak saðlanýr.    
yüksek ölçme merkezi (assessment centre)  
uygulamalarýna býrakýyor. Staj programlarý Güncel yönetsel modeller ve motivasyon 

Sektördeki firmalarýn kurumsallaþma daha iyi yapýlandýrýlarak, staj sonrasýnda o teorileri bize, yöneticinin en temel 

seviyeleri, MYO ya da Üniversitelerdeki firmada  kariyer yapma isteði duyan gençler görevlerinden birinin, çalýþanýn ihtiyaç 

mesleki eðitimlerin ve tanýtýmlarýn istihdam edilmeye çalýþýlýyor. düzeyini belirleyip buna uygun ödüller 

yetersizliði, iþin doðasý gereði çalýþma Eskiden iþe alým sonrasýnda sektör, firma ve saðlamasý gerektiðini söylüyor. Burada 

koþullarýnýn aðýr olmasý (uzun saatler, ürünler hakkýnda fazla bilgi sahibi olmadan, dikkat edilmesi gereken nokta, 

ayakta kalarak ve gerektiðinde her iþe yapýlacak olan iþin ve kendisinden çalýþanlarýn ihtiyaçlarýnýn önemli bir 

destek vererek çalýþmak), buna karþýlýk baz beklenilenin ne olduðunu tam olarak bölümünün temel nitelikli yani olmazsa 

ücret ve saðlanan yan haklarýn yetersizliði bilmeden kendisini müþterinin karþýsýnda olmaz ihtiyaçlar olduðu (ücretlerin ve 

de çalýþanlarda perakende sektöründe bulan çalýþanlar, artýk 2-3 aylýk sosyal haklarýn düzenli ödenmesi, iþ 

kariyer yapmanýn zor olduðu algýsý oryantasyon sürecine tabi tutuluyorlar. Bu ortamýnýn temizliði, ýþýklandýrmasý, 

uyandýrmaktadýr. Dolayýsýyla çalýþanlarýn süreçte çalýþanlar firmaya özel tasarlanmýþ yemek, servis vb. faktörler) ve bunlarýn 

çoðu ya çalýþmak zorunda olduklarý hem teknik, hem de kiþisel geliþim (iletiþim, olmamasýnýn çalýþanýn motivasyonunu 

durumlarda, tatillerde, askere gitmeden ikna etme, zor insanlarla baþa çýkabilme düþürdüðü, bunlarýn saðlanmýþ olmasýnýn 

önce, ya da daha iyi bir iþ imkaný vb.) eðitimleri alýyorlar. Maðazalarý gezip ise ek bir motivasyon yaratmadýðý 

“Sirkülasyon olmalý ama kararýnda 
olmalý”

“Doðru iþe doðru insaný seçmek 
önemli”

“Geleneksel deðil durumsal liderlik”

“Kaliteli gençleri sektöre çekmek 
gerekli”

dosya
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gerçeðidir. Çalýþanlarý bu baðlamda asýl dýþýnda çalýþanlarý mutlu eden iliþkilerin içinde olmalarý kaçýnýlmaz gibi 
motive eden faktörler ise tanýnmak, nasýl olmasý gerektiði ile ilgili kendisini görünmektedir. Bununla beraber, 
önemsenmek, takdir edilmek, diðerleri ile geliþtirmelidir. Çalýþanlarýnýn baþarýlý alaylýlýktan okulluluða geçilmeye baþlanan 
iyi iliþkiler geliþtirmek, saygý, güven ve olmalarýný kolaylaþtýrmalý, küçük büyük bu sektördeki yöneticilerin de týpký diðer 
baþarý duygusuyla gelen yükselmedir. demeden her baþarýyý kutlamalý, ve sektördeki profesyonel yöneticiler gibi, hem 
Çalýþanlar için iþ arkadaþlarýyla ve ödüllendirmelidir. En etkili ödülün takdir kendi geliþimleri, hem de çalýþanlarýn 
yöneticileriyle iyi iliþkiler içinde olmak ve verilen görev, yetki, sorumluluk geliþimi için “iþi yapan olmaktan” 
önemlidir. Ýlgi, saygý, nezaket, güven, artýþlarý olduðunu bilmelidir. Bu arada “yöneten” olmaya yönelmeleri 
destek, dayanýþma, ekip ruhu gibi takdir ve ödüllendirmenin adil olmasý, gerekmektedir. 
boyutlarý olan iyi iliþkiler geliþtiren objektif kriterlere dayanmasý büyük önem 
çalýþanlarýn zihinsel, fiziksel ve duygusal taþýr. Adaletli olmayan bir ödüllendirme Perakendeciliðin büyüyen ve büyürken de 
açýdan da saðlýklý olacaklarý bir gerçektir. ve terfi sistemi motivasyonu olumlu hýzla geliþen bir sektör olduðu gerçeðinden 
Kendisini benimseyen yöneticilerle ve iþ deðil, tam tersine olumsuz etkileyecektir. hareketle, çalýþanlarýn da kendilerini 
arkadaþlarýyla çalýþan bir kiþinin aidiyet geliþtirdikleri, özverili çalýþtýklarý, sabýrlý 
duygusunu da geliþecek ve kendisini Perakende sektörü, operasyonel yükü çok olduklarý takdirde bu alanda kariyer 
þirketiyle özdeþleþtirecektir. olan, yetiþmiþ / yetkin elaman sýkýntýsý yapabileceklerini ve az bulunur adaylar 
Yöneticiler öncelikle çalýþanlarý ile olan çekilen, çalýþma koþullarýnýn zor olduðu bir arasýna girebileceklerini unutmamalarýný 
iliþkilerini gözden geçirmeli, iþte ve iþ iþ alaný olduðu için yöneticilerin iþin bizzat tavsiye ederim. 

dosya

En çok iþ fýrsatý perakende sektöründe
Yenibiris.com, perakendecilik alanýnda 2011 ilk 
çeyreðindeki istihdam verilerini ve çalýþan 
profilini deðerlendirdi. Çalýþan devir hýzý 
bakýmýndan en hareketli sektörlerden biri olan 
perakendecilik-toptancýlýk sektöründe 
Yenibiris.com verilerine göre 2011 ilk 
çeyreðinde en çok ilan verilen iþ alanlarý satýþ-
pazarlama (%19,7), satýþ danýþmanlýðý-
tezgahtarlýk (%11,4), ve reyon (%4,4) oldu.

En çok ilan yayýnlanan iþ alanlarýnda 8. sýrada 
yer alan operasyon alaný, en çok baþvuru 
yapýlan alanlar arasýnda yüzde 7,4 ile ikinci 
olurken, yayýnlanan ilanlara paralel olarak satýþ-
pazarlama (yüzde 22,9) birinci sýrada yer aldý. 
En çok baþvuru yapýlan üçüncü iþ alaný ise 
satýþ danýþmanlýðý-tezgahtarlýk (yüzde 7,1) 
oldu.

Ýlanlardaki aranýlan pozisyon adýna bakýldýðýnda 
sýrasýyla en çok satýþ temsilcisi (yüzde 15,1), 
maðaza sorumlusu (yüzde 9,1) ve kasiyer 
(yüzde 8,8) arandý. Ýþverenler en çok bu 
pozisyonlar için ilan verirken adaylar ise en çok 
satýþ temsilcisi (yüzde 17,5), muhasebe 
sorumlusu (%12,1), maðaza yöneticisi (yüzde 
9,8) pozisyonlarýna baþvurdu.

Baþka pek çok sektörde olduðu gibi 
perakendecilik-toptancýlýk sektörünün nabzý da 
Ýstanbul'da atýyor. Ýþverenler tarafýndan verilen 

oraný yüzde 8,7. Özgeçmiþinde bu sektörde deneyimi olduðunu ilanlarýn yüzde 57'si Ýstanbul için 
belirten adaylarýn, yüzde 47'si Ýstanbul'da yaþýyor. Bunu yüzde 10'a yayýnlanýrken, en çok baþvuru da Ýstanbul'dan yayýnlanan ilanlara 
yakýn oranlarla sýrasýyla Ankara ve Ýzmir takip ediyor. Çalýþanlarýn (yüzde 53,7) yapýldý.
organizasyonlardaki yerlerine baktýðýmýzda en çok eleman (yüzde 
31,74), orta düzey yönetici (yüzde 16,06) ve danýþman (yüzde Perakendecilik-toptancýlýk sektöründe çalýþanlarýn büyük çoðunluðu 
9,78) olarak çalýþtýklarýný görüyoruz.(yüzde 87,2) tam zamanlý olarak çalýþýyor. Yarý zamanlý çalýþanlarýn 
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“Artýk yeni 

þeyleri konuþmalý 

ve tartýþmalýyýz”

kullanmak zorunda 
kalabiliyorsunuz.

Sosyal faaliyetlerle 
çalýþtýðý kurumu Altan Vural
kiþiye sevdirmek ve 1e1 Market Genel 
baðlýlýk yaratmak Müdürü
gerekli… Piknikler, Perakende zor bir sektör… 
moral motivasyon Emek yoðun çalýþýlan, iþ 
geceleri, çalýþanlarýn saatlerinin tutarsýz olduðu 
özel günlerinin hep bir sektör… Çalýþanlarýn 
birlikte kutlanmasý gün içindeki toplam mesailerini 

gibi. Bunlarý da özellikle son birkaç yýldýr düzeltseniz bile çalýþma saatleri ters. Bir 
hepimiz imkanlar dahilinde maðazanýn tamamen kapanmasý 22:30'u 
gerçekleþtirmeye çalýþýyoruz.buluyor. Bu insan evine gidip duþunu 

alýp, ailesinin yanýna oturduðunda gece 
Tabi bir de eðitim… Eðitimin önemini yarýsý oluyor. Tam tersi de var. Sabah 4'te 
hepimiz biliyoruz, hepimiz bu konuda kalkýp meyve sebze haline, balýk haline, 
birtakým çalýþmalar yapýyoruz. Ancak gel lojistik deposuna giden arkadaþlarýmýz 
gör ki eðitim verdiðimiz personel iþten var. Onlar da uykuya hasret. 
ayrýlýnca da iki kat üzülüyoruz. 

Bu zorluk herkes için var. Yöneticiler için 
Bunlarýn dýþýnda yeni bazý önerilerim de ayný. Hatta daha fazla diyebilirim 
var. çünkü personelimizin hiç olmazsa 
 - Kurumlarýn çalýþanlarýna özel emeklilik haftada bir kafasýný dinlendirme þansý var. 
imkaný tanýmasýnýn büyük fark yaratacaðý Ýþten çýktýðýnda da dinlenebilir. Bizlerin 
görüþündeyim. Belirli yýlýný dolduran böyle bir durumu yok. Haftada 7 gün 24 
çalýþanlarýn kurumlardan emekli olmasý ve saat telefonumuz çalabilir. Saat fark 
sigortalarý dýþýnda ayrýca özel emeklilik etmiyor, gece 3'te depodan arayabilirler. 
imkaný kazanmasý kalýcýlýk açýsýndan çok Dolayýsýyla perakende sektöründe üst 
fayda saðlayacaktýr. Bizim 1e1'de bu kademe yönetici olmak, eðer sosyal 
konuda bir projemiz var. Halen üzerinde hayatým olsun, kendime ayýracak çok 
çalýþýyoruz.zamaným olsun diyorsanýz hakikaten pek 

mantýklý bir seçim deðil maalesef. Vaziyet 
 - Devletin gýda perakendesinde iki yýldan böyle iken sektörde kalýcý, kaliteli, 
fazla çalýþmýþ personelin sigorta tecrübeli eleman bulmak inanýlmaz 
primlerinde indirim yapmasý ve indirimin zorlaþýyor. 
de perakendeci firma tarafýndan o 
çalýþanýn maaþýna yansýtýlmasý gerektiðini Ücret konusunda son yýllarda belli 
düþünüyorum. Bu indirim oraný çalýþanýn adýmlar atýldý. Özellikle çalýþanda cevher 
süresi ayný kurum içinde artýkça sürekli fark edildiði zaman, kiþinin iyi iþ yaptýðý 
daha fazla olmalý ve ücrete yansýmalýdýr. kuruma katký saðladýðý anlaþýldýðý zaman 

þartlar zorlanýyor. Çünkü herkes iyi 
- Meslek örgütlerinin de desteðiyle her çalýþaný elinde tutmak istiyor. Yalnýz 
kentte bir ticaret lisesi yaptýrmasý, bunu burada sorun bunu anlayabilecek ortam 
yaptýrýrken de imzalanacak protokol ile bu yaratmaktýr. Yöneticinin iyi performans 
liselerin “Perakende Ticaret Lisesi” ismiyle gösteren, iyi çalýþan kiþiyi görmesi gerekir. 
özel örgün eðitimle perakende eðitimini 
bir arada veren okullar olmasý gerektiðini Ayrýca prim ve ödül sistemi uygulamalarý 
düþünmekteyim. var. Eskiden gereksiz görülen bu konuda 

þimdi herkes bir þeyler yapmaktadýr. Her 
Bunlarý yaptýðýmýz takdirde kalýcý ve þirketin yapýsý farklý olduðu için herkes 
kaliteli çalýþanlarýmýz olacaktýr. Bunun kendine göre bir sistem uygulamaktadýr.
dýþýnda unutulmamasý gereken bir nokta 
ise kurum kültürü oluþturmanýn Ýþ saatlerini düzenlemek gerekli… Bu çok 
gerekliliðidir. Firmalarýmýz çalýþanlarýyla zor… Vardiya sistemi ile bu saðlanmaya 
iliþkilerinde akrabalýk kriterini geri plana çalýþýlýyor. Fakat vardiya sistemi dahi olsa 
itmeli ve profesyonellerin fikirlerini özellikle belirli kademelerdeki çalýþanlara 
uygulamasý için daha uygun bir ortam çok iþ düþüyor. Çünkü nitelikli çalýþan 
yaratabilmelidir. sayýsý az. Yetkin kiþileri haddinden fazla 

dosya

“Çalýþanlarýmýzý ortaðýmýz 

olarak görmeliyiz”
Ýhsan Biçen

Biçen Gýda Yönetim Kurulu Baþkaný
Büyük bir çoðunluðu aile þirketinden oluþan yerel 
zincir marketlerde kalifiye çalýþan eksikliði her 
zaman en büyük sorun olmuþtur. Perakendenin 
belli bir okulu olmamasý ve sektörün hýzlý 
büyümesi sonucu oluþan arz talep 
dengesizliðinin yaný sýra mesleðin de henüz imaj 
olarak istenilen noktada olmamasý buna etken. 
Genç bir insan bizlerde çalýþtýðýnda 
“perakendeciyim” demiyor, “markette 
çalýþýyorum” diyor. Hatta arkadaþlarý, bunu 
söylediðinde “bakkalda mý çalýþýyorsun?” diye 
dalga geçebiliyor. Bu imajý düzeltmemiz gerek. 
Bunun yolu ise sektörü deðerlendirmekten 
geçiyor. Sektörümüz istihdam sayýsý ve ekonomik 
veriler olarak tabi ki deðerli ancak sokaktaki insan 
için algýsý deðiþik. Son yýllarda burada olumlu bir 
geliþme oldu. Firmalarýmýzýn personel ücretleri, 
çalýþma saatleri, giyim kuþamý, yemeði, eðitim 
çalýþmalarý, sosyal faaliyetleri gibi her alanda 
atýlýmý oldu. Çünkü hiç kimse elindeki iþi 
öðrenmiþ elemaný kaybetmek istemiyor. 

Yurt dýþýndaki örnekleri incelediðimizde birçok 
firmanýn çalýþanlarýný belli hisselerle iþine ortak 
ettiðini görüyoruz. Biz de ilerleyen zamanlarda 
bu gibi adýmlarý atabilmeliyiz. Ben kendi 
firmamda gelecekte böyle bir sisteme geçmek 
isterim. Bunu düþünmeli ve nasýl olabileceðini 
tartýþmalýyýz.

Gýda perakendesinin ÝK departmanlarýyla ilgili de 
benim bazý görüþlerim var. Burada bir çeliþki söz 
konusu… Bizler kalifiye personel eksikliðinden 
þikayet ederek ÝK departmanlarý kuruyoruz. 
Ancak oraya halkla iliþkiler, psikoloji, rehber 
öðretmenlik, iþletme gibi bölümleri bitirmiþ 
insanlar baþvuruyor. Oysa orasý için de 
perakendeciliði bilen insan gerekli. Bilmediði 
zaman sahadaki sorunlardan haberi olmuyor ve 
mekanik kararlar alýyor. Bu defa sorun çözeyim 
derken daha beter çýkmaza girilebiliyor. 
Dolayýsýyla kalifiye personel sorununu çözmesi 
gereken ÝK departmanýnda kalifiye ÝK'cý eksikliði 
kendi baþýna bir sorun oluyor. 
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“Büyüme hýzýna uygun insan 

kaynaðý yok”
Mehmet Songör

Makro Genel Müdürü
Türkiye'de iþsiz insan sayýsý çok ancak perakende 
insan sýkýntýsý çekiyor. Esasýnda bizim mesleðimiz çok 
basit deðil, bize maðazada hangi iþi yapýyor olursa 
olsun öncelikle iletiþim kurabilen insan gerekli. Çünkü 
bizim asýl iþimiz iletiþim kurmak. Bu yüzden hýzla 
büyüyen sektör, ayný hýzla insan kaynaðý bulamýyor. 

Sektörümüzün en büyük problemi kesinlikle personel 
verimliliði… Bu konuda bizlere düþen sorumluluklar 
olduðu gibi devlete düþenler de var. Perakende büyük 
bir istihdam yaratmasýna raðmen sigorta primleri veya 
teþvik anlamýnda devletin herhangi bir adýmý olmuyor. 
Çok enterasan sektörlere bunlar yapýldýðý halde bizlere 
yapýlmýyor. Gýda perakendesi yarattýðý istihdamla bu 
desteði hak ediyor görüþündeyim.

Tabi bir de yasa konusu var. Burada özellikle çalýþma 
saatleri ve tatil günleri ile müsbet bir karar alýnabilmiþ 
olsaydý çalýþanlarýmýza çok olumlu yansýyacaktý. Ne 
yazýk ki bu konunun önüne engeller çýkarýlýyor. Yine de 
gelecek günlerde bazý geliþmeler olabilir. 

Çalýþanlarýmýzýn kalitesini artýrmanýn ve kuruma 
baðlýlýðýný güçlendirmenin en önemli yolu eðitimden 
geçiyor. Eðitim çalýþmalarýný firma bünyesinde devam 
ettirmenin yanýnda meslek liselerinin müfredatýna 
alýnmasý veya bu konuda özel perakendecilik meslek 
liseleri açýlmasý gerektiðini düþünüyoruz. Örgün 
eðitimle sektörümüze insan yetiþtirmeliyiz. 

Ayrýca çalýþanlarýnýn performanslarýnýn artmasý adýna 
baþarýya dayalý bir ücretlendirme gerçekleþtirilmedir. 
Çalýþma saatlerine dikkat edilmeli ve burada 
personelin hakký korunmalýdýr. Bütün bunlarý 
yapabilmenin yolu daha kurumsal ve ölçülebilir 
yapýlar kurmaktan geçiyor. 

“Mesleki eðitim 

programlarý soruna belli 

oranda çözüm getirir”
Harun Akgül

Akgüller Yönetim Kurulu 

Baþkaný
Ýþ-Kur ve Milli Eðitim müdürlüðü ile 
KARGEM destekli istihdam garantili 
eðitim protokolünü yürütmekteyiz. Ýþ 
birliði kapsamýndaki istihdam garantili 
iþgücü yetiþtirme kurslarý 
gerçekleþtiriliyor. Ýþ imkaný isteyen 
gençlerimize perakendecilik 
sektörünün çeþitli faaliyet alanlarýnda 

verdik.  Ýlk mezunlarýmýzý aldýk. Genç mesleki bilgi ve beceri kazandýrmak 
katýlýmcýlar 1 aylýk eðitimlerini amacýyla hazýrlanýyor. Teorik ve 
tamamladý. 21 kiþi mezun veren kurs uygulamalý etkinliklerden oluþan 
sonunda Akgüller ailesine katýlan 17 eðitim programýnýn sonunda baþarýlý 
kursiyer  maðaza ve genel merkezde olan katýlýmcýlar Milli Eðitim 
olmak üzere göreve baþlatýldý. Eðitimli Bakanlýðý'ndan onaylý sertifika alacak 
ve kalifiye personel sýkýntýsý ve maðazacýlýk sektöründe iþe 
sektörümüzdeki en büyük sorun. yerleþtirildi. Akgüller Genel Merkez 
Ýnsan kaynaklarý sürecindeki bütün eðitim salonunda uzman eðitimci 
problemler esasýnda en baþýndan kadrosunun verdiði eðitim programý;  
baþlýyor. Kiþiler perakendeyi kalýcý haftanýn 3 günü teorik derslerin yaný 
olarak görmüyor. Bu þekilde eðitim sýra 2 gün Akgüller Marketlerinde Staj 
çalýþmalarýyla bu sorunlarýn önüne yapma þansýna sahip oldu. Biz bu 
geçebileceðimizi düþünmekteyim.oluþuma Akgüller Akademi adýný 

“Ýnsani deðer istemek 

için insani istekleri 

vermek gerek”

çeliþkimizdir. Biz çalýþanýmýza diyoruz 
ki; “Müþteriye samimiyet, sýcaklýk 
gösterin. Güler yüzlü olun. Kibar 
olun”. Bütün bu söylediklerimiz 
insani deðerlerden oluþuyor aslýnda. Sabri Erdem
Ancak bu söylediðimiz insani Özhan Marketler Zinciri 
deðerlerin oluþabilmesi için onlarýn da Genel Müdürü
insani isteklerinin karþýlanmasý Bizlerin çalýþanlarýmýz konusunda 
gerekiyor. Bir kiþi, ailesini yaþadýðýmýz en büyük sýkýntý bana 
göremiyorsa, sevdiðiyle vakit göre de aslýnda en büyük 
geçiremiyorsa, kendine zaman 
ayýramýyorsa bu insani deðerleri nasýl 
koruyabilir?

Yasanýn çýkmamasýný isteyenlerin 
temel dayanaðý, “Tüketici buna alýþtý, 
artýk geri dönüþü olmaz” þeklinde. 
Bunu da anlamakta zorlanýyorum. 
Tüketici olan bu insanlarýn pek 
çoðunun eþi, dostu, bir akrabasý, bir 
tanýdýðý, sevdiði bir insan hizmet 
sektöründe çalýþmýyor mu? Niye 
insanlar sevdiklerini düþünmezler. 
Pazar günü markete gitmek bu kadar 
mý önemli? 

Kaldý ki marketler tatil yapmasýn diyen 
bu insanlarýn çoðu bir markete 
gittiðinde personel davranýþlarýndan 
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þikayet eder. Þikayetlerinde de “Burada çok mesai, prim, sosyal faaliyet hepsini gideceðini söylediðimizde, hangi kaliteli 
genç insanlar çalýþtýrýyorsunuz, nasýl yapýyoruz. Ancak bir yere kadar oluyor. Bu eleman gelip çalýþacak?
davranmasý gerektiðini bilmiyorlar” derler. iþin yolu yasa… O yasa çýkmalý ve bu 
Sektörün þartlarýndan dolayý çoðu kiþi bu insanlar tatil yapabilmeli… Dolayýsýyla herkesin aklýný baþýna almasý 
iþi evlenene kadar yapmaktadýr. Peki bu lazým… Sektörün çalýþma saatlerinin 
tüketicilere sormak lazým, hem þikayet Bu olmadýkça diðer söylenenlerin hepsi mutlaka normale indirilmesi ve pazar 
ediyorsunuz hem de kimse tatil yapmasýn havada kalýyor. Çok þey bilen, yazan ÝK tatilinin bu insanlara verilmesi lazým. Bu 
diyorsunuz. Bu þekilde nasýl olacak? uzmaný arkadaþlarýmýza sormak istiyorum. konuda yýllardýr bakanlarý dahi engelleyen, 

Dediðiniz her þeyi harfiyen yapacaðýmýzý yasayý çýkarmayanlarýn da ticari düþünceyi 
Ben bu konuda klasik söylemleri ama bunlara raðmen hiç haftasonu tatili bir kenara býrakýp biraz insani deðerleri ve 
duymaktan da biraz býktým. Eðitim, ücret, yapamayacaðýný, akþamlarý evine çok geç duygularýyla düþünmeleri lazým. 

perder
dosya

“Performans 

ölçülmeli ve 

çalýþan 

bilgilendirilmeli”

1000'in üzerinde çalýþanýn dönemde uygulanan oryantasyon süreci 
performansý bu sistem içinde eðitimlerle ve iþ hayatý süresince 
dahilinde her ay verilir. Bu kültür çalýþanýn kendisini 
deðerlendiriliyor. Her çalýþan güvende hissedeceði bir iþ ortamý yaratýr. 
aldýðý gelirin, hangi iþ Sisteminin yaný sýra deðerleri de 
kriterinden geldiðini detaylý Groseri'nin, çalýþan baðlýlýðýnýn önde gelen 

Levent Uðurses
olarak biliyor. Ýþ koþullarý nedenlerindendir.  

Groseri Yönetim ve 
deðiþtiðinde gelirinin 

Ýcra Kurulu Üyesi de deðiþeceðini biliyor. 
Groseri'nin Ýnsan Herkes her kadronun 
Kaynaklarý sistemi aldýðý geliri de biliyor. 
tamamen çalýþana adil Groseri çalýþanlarýna 
davranma esasýna uyan her konuda þeffaf ve 
bir sistem. Hak edene hak adil yaklaþýmý ile etkin 
ettiðini veren, etki eden olmayý ve kalabilmeyi baþarýyor. 
deðil aklý ve eylemleri ile tepki veren bir 
sistem.. Ýyi ile kötüyü ayýrt eden, iyiyi Groseri yine sektörde personel devir 
teþvik eden, kötüyü eleyen, sonuçtan hýzý en düþük kuruluþlardandýr. 
sorumluluk, sebepten baðýmsýzlýk ilkelerine Bunun en önemli sebebi yukarýda da 
baðlý çalýþan dinamik bir sürece sahip... anlattýðýmýz gibi þeffaf ve adaleti ön 
Özellikle ücret yapýsý ve performans plana çýkaran yapýsýdýr. Kurum 
deðerlendirme teknikleri ile farklýlaþýyor. kültürü her çalýþana iþe baþladýðý 

TPF’de eðitim meþalesi 

aydýnlanýyor

ediyor. M.E.B.  ile iþbirliði içerisinde, TPF eðitim süreçlerini tamamlayarak kalfalýk, 
Eðitim Danýþmaný Ekber Iþýk'ýn rehberliðinde ustalýk ve usta öðreticilik diplomalarýný 
sürdürülen eðitim projesi kapsamýnda almaya hak kazandýlar. AB entegrasyon 
Türkiye genelinde 4 binden fazla personel sürecinin zorunlu kýldýðý, uluslararasý 

geçerlilik niteliði olan söz konusu 
Eðitim projesi kapsamýnda Türkiye 

belgeler 4702 sayýlý ek yasa gereði 
genelinde 4 binden fazla personel çalýþma belgesi özelliði taþýmaktadýr.
kalfalýk, ustalýk ve usta öðreticilik TPF, organize perakendenin önemli bir 
diplomalarýný almaya hak kazandýlar sorunu olan nitelikli personel 

gereksinimini bu eðitim projesiyle 
önemli ölçüde giderirken, diðer yandan TPF  MEB iþbirliði temelinde yaklaþýk dört 
hizmet içi eðitim programlarýyla da yýldýr sürdürülen “Üretimden Eðitime  
eðitim çýtasýný yükseltmeye devam Eðitimden Üretime Niteliksel Dönüþüm” 
ediyor.projesi, yeni mezunlar vermeye devam 
TPF, bu eðitim projesiyle yalnýz üyelerine ediyor.
deðil ayný zamanda dolaylý olarak Türkiye Perakendeciler Federasyonu(TPF), 
perakende sektörüne de nitelikli, eðitimli perakende sektöründe yeniden yapýlanma 
personel hizmeti sunuyor. Diðer yandan ve sürdürülebilir büyüme sürecinde 
proje kapsamýnda yetiþtirdiði yüzlerce eðitimin önemli bir kilometre taþý olduðunu 
“usta öðretici” belgeli personel ile bütün öngörüyor. TPF, bu tespit ýþýðýnda istihdam 
perakende sektörüne eðitimci kadrolar ettiði binlerce personelini mesleki eðitim 
kazandýrýyor.merkezlerinde eðitim programlarýna dahil 
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Barilla Türkiye’den 
yaratýcý yenilikler

Öncelikle Barilla'nýn Türkiye'deki 

marka hikayesini okuyucularýmýza 

hatýrlatarak baþlayalým 

isterseniz?
1974 yýlýnda Bolu'da, Filiz Gýda adý ile 
Doðuþ Grubu bünyesinde kurulan þirket, 
1994 yýlýnda dünya makarna devi Barilla 
(Ýtalya) ile kurduðu ortaklýk ile pazar 
liderlerinden biri konumuna geldi. Filiz 
Gýda'nýn, 2003 yýlýnda Barilla tarafýndan 
satýn alýnmasýyla baþlayan bütünleþme 
süreci 2008 yýlý baþýnda, ticari ünvanýnýn  
Barilla Gýda A.Þ olarak deðiþmesi ile 
tamamlanmýþtýr. Barilla Gýda, Türkiye 
makarna pazarýnýn lider þirketidir.  
1877 yýlýnda  makarnanýn anavataný 
Ýtalya'da küçük bir fýrýn olarak doðan Barilla, 
bugün 10 ülkede kurulu 54 üretim tesisine 
sahiptir ve 130'u aþkýn ülkede, yýlda 3 
milyon ton üzerinde Barilla ürünü 
tüketilmektedir. 
Türkiye ofisinde 420'ye yakýn çalýþaný ve 
yaygýn daðýtým aðý ile ülkenin en büyük 
üretim kapasitesine ve en modern 
teknolojisine sahip firmalarýndandýr.
Barilla, makarna sektöründe Dünya'da, 
makarna soslarýnda Avrupa'da, unlu 
mamuller (ekmek, kraker, bisküvi, çikolata 
kaplamalý gofretler, kekler) alanýnda 
Ýtalya'da, gevrek ekmek alanýnda ise 
Ýskandinav ülkelerinde lider konumdadýr. 

Barilla bugün itibariyle Türkiye'de 

hangi kategorilerde kaç çeþit 

ürünle market raflarýnda yer firmayýz. Türkiye'de mevcut portföyümüzde ediyoruz. 1974'den beri Filiz markasý 
unlu mamuller kategorimizden Wasa ve makarnada lezzet, kalite ve güven arayan almaktadýr?
Gran Pavesi markalarý, makarna ve makarna tüketicilerin tercihi olmuþtur. Filiz markasý Barilla Türkiye;  Filiz,  Barilla, Wasa ve Gran 
sosu kategorilerinde ise Barilla ve Filiz altýnda ayrýca makarnada farklý lezzetler Pavesi markalarýnýn üretim, ithalat ve 
markalarý bulunuyor. arayanlar için yumurtalý, kepekli ve sebzeli daðýtýmýný gerçekleþtirmektedir.
Barilla ve Filiz markalarý altýnda farklý damak çeþitlerimiz mevcut. Makarnasýný yerken Aslýnda Barilla hep bir makarna firmasý 
zevki ihtiyaçlarýna cevap veriyoruz. günlük vitamin gereksinimini karþýlamak olarak bilinir. Ancak, Avrupa'da unlu 
Filiz ile geleneksel Türk damak tadýna hitap isteyenler için de Filiz Aktif serisi mevcut. mamuller sektöründe de çok kuvvetli bir 

perder

Makarnanýn anavataný Ýtalya'da doðan Barilla, Türkiye ile tanýþtýrdýðý yeni ürünlerle 
hem perakendecilerin raflarýný hem de tüketicilerin damaklarýný þenlendiriyor. 
Barilla'nýn Türkiye, Ortadoðu ve Afrika'dan sorumlu Bölge Direktörü Güneþ 
Karababa ile sohbetimizde markanýn dünden bugüne hikayesini ve son dönemdeki 
yenilikleri konuþtuk…

Güneþ Karababa



röportaj

Bugün Filiz markasý ile 29 çeþit 
makarna tüketicilerin beðenisine 
sunuluyor. Filiz markasý altýnda 
sadece makarna yok, durum 
buðdayýndaki uzmanlýðýmýzdan 
aldýðýmýz güvenle irmik de 
sunuyoruz Türk tüketicisine. 
Barilla markasý altýnda ise 
ülkemizde ürettiðimiz ürünler ile 
makarnada Ýtalyan tarzýný ve tadýný 
arayanlarý hedefliyoruz. Barilla, 
1877 yýlýnda Ýtalya'da doðmuþ, þu 
anda dünyada birçok ülkede pazar 
lideri olan bir marka. Türkiye'de, 
sadece durum buðdayýndan 
üretilen 15 çeþidin yaný sýra, Barilla 
La Collezione serisi adý altýnda çok 
özel 7 çeþit daha mevcut. Bu seride 
yer alan peynir dolgulu Tortellini, 
Lazanya, Tagliatelle, Pappardelle 
gibi ürünler ile de çok özel damak 

olduðu özel üretim teknolojisi ile lezzetten çok istekli deðildir fakat saðlýklý zevklerine hitap ediyoruz. Tam buðdaydan 
ödün vermeden, yüksek lif oraný saðlýyor. büyüyebilmeleri için sebze de yemeleri yapýlan 4 çeþidi ile Barilla Integrale serisini 
Ayrýca Barilla markasý altýnda 2 tanesi yeni gerekir. Piccolini, makarna ve taze sebzeleri 2009 yýlýnda pazara sunduk. Ekmek, 
olmak üzere 10 çeþit makarna sosunu biraraya getirerek bu soruna saðlýklý ve bisküvi gibi sektörlerde tam buðday 
tüketicilerin beðenisine sunuyoruz. lezzetli bir çözüm getiriyor. Hiçbir katký ürünlerinin kullanýmý giderek artýyor. 

maddesi içermeyen doðal içeriði ile hem Saðlýklý beslenmenin temel taþlarýndan 
çocuklar hem de aileleri için oldukça iyi Barilla, yeni markasý Piccolini ile birinin lifli gýdalar tüketmek olduðu artýk 
düþünülmüþ, faydalý bir ürün.bilinen bir gerçek. Çeþitli araþtýrmalar çocuklarýn sebze yemesiyle ilgili 
Ýçeriðinde % 25 oranýnda yer alan taze gösteriyor ki, vücudun günlük ihtiyacý olan soruna güzel bir çözüm getirdi. 
sebze püresi ile Piccolini pazarda bir ilk enerjinin yarýsý, makarna gibi saðlýklý Picollini hakkýnda ayrýntýlarý 
olma özelliðinin yaný sýra çocuklar kadar karbonhidrat kaynaklarýndan karþýlanmalý. sizden öðrenebilir miyiz? anne babalarýn da severek yiyeceði bir Bu iki saðlýk ihtiyacýna ayný anda cevap 

Barilla olarak saðlýklý beslenme, katkýsýz ürün. veren bir ürün olan Barilla integrale ile hem 
besin içerikleri ve katma deðerli ürünler Kabaklý-ýspanaklý, Havuçlu-domatesli ve yüksek lif oranýný hem de lezzeti bir arada 
yaratma konusunda derin araþtýrmalarýmýz balkabaklý-havuçlu 3 çeþidi ve çocuklarýn sunuyoruz. Yüksek lifli gýdalarýn lezzetten 
ve çalýþmalarýmýz var. Piccolini de benzer kolayca yiyebileceði küçük þeklilleri ile ödün verdiði genel kanýnýn aksine, Barilla 
bir çalýþmanýn ürünü. annelere lezzetli, saðlýklý ve eðlenceli bir tam buðday makarnasý, patentine sahip 
Çocuklarýn çoðu sebze yemek konusunda çözüm öneriyoruz.

Barilla ilgili þu günlerdeki en sýcak 

geliþme ambalajlarda 

gerçekleþtirilen yenilik… 

Bu konu hakkýnda sizden bilgi 

alabilir miyiz?
Barilla yepyeni kutularý ile raflardaki yerini 
almaya baþladý. Sürdürülebilir bir gelecek 
için geliþtirilen çevreci yeni kutular tek 
malzemeden üretilerek geri dönüþüm 
verimliliðinin artýrýlmasý hedefi ile 
tasarlandý. Bu çerçevede ön yüzdeki 
pencere kaldýrýldý Ayrýca kutularýn açma 
kapama sistemi de yeniden tasarlanarak 
makarnaseverlerin daha kolay 
kullanabileceði bir þekle getirildi. 
Eski haline göre koyulaþan mavi rengi ile 
hemen farkedebileceðiniz ambalajýn ön 
yüzünde kutu içerisindeki makarnanýn bir'e 
bir boyuttaki görselinin yaný sýra bu 
makarna ile yapabileceðiniz birbirinden 

perder

Barilla yeni ürünü Piccolini'yi Beslenme Uzmaný Dr. Yasemin Bradley'in katýlýmýyla Kanyon'da tanýttý
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lezzetli tariflerin görselleri de anlatmaya, ihtiyaçlarýný tek aðýzdan 
bulunuyor. Kutunun arka kýsmýnda duyurmaya baþladý. Ayrýca 
ise Gerçek Ýtalyan Lezzeti'ni ön plana birbirlerinden öðrenerek, daha verimli, 
çýkaran tariflerin detaylarýna ulaþmak ve etkili pazarlama stratejileri 
mümkün. geliþtirmeye baþladýlar. Tüm bunlarýn 

yanýnda halen yapýlmasý gereken 
þeylerin de olduðu muhakkak. Yeni Satýþ ve daðýtým 
yasal düzenlemeler, portföy yönetimi, kanallarýnýzýn içinde yerel 
yatýrým verimliliði, maðaza içi yaratýcý zincirler nasýl bir pay alýyor? 
uygulamalar, marka kimliði oluþturma 

Türkiye'de yerel ve yerli 
ve üreticilerle ortak proje geliþtirilmesi 

organize perakendecilerin önümüzde ki dönemde yerel  
geldiði noktayý ve perakendecilerin aðýrlýklý gündemini 
geleceklerini nasýl oluþturacak. 

deðerlendiriyorsunuz?
Baðýmsýz þirketlerin 2010 ölçümlerine Dergimiz aracýlýðýyla 
göre Hýzlý Tüketim Ürünlerinin toplam Türkiye'deki yerel zincir 
pazar büyüklüðünün 47 milyar TL marketlerin yöneticilerine 
civarýnda olduðu tahmin edilmektedir. 

iletmek istediðiniz mesajlar 
Bunun içerisinde yerel zincirlerin 

nelerdir?
aldýðý pay %30'lar seviyesindedir. 

2011 senesinde yaptýðýmýz son Barilla Gýda olarak hem unlu 
derece önemli olan Barilla Piccolini mamüller, hem de makarna 
lansmanýnda özellikle Yerel Zincirlerin kategorilerinde faaliyet gösteriyoruz. 
verdikleri desteklere teþekkürümüzü Her iki kategori için de Yerel Zincirler, 
iletmek isterim. bizim için de kritik bir öneme sahip. 
Ayrýca biz baþarýnýn bir sonuç deðil, Satýþ organizasyonumuzu son yýllarda 
bir yolculuk olduðuna inanan bir bu kanaldaki hýzlý geliþmelere adapte 
þirketiz. Yoðun rekabet ortamý içinde, olmak için sürekli olarak yeniliyor ve 
gün geçtikçe güçlenen Yerel Zincirlerin güçlendiriyoruz. Sonuçta, pazarda 
baþarý yolculuðunda onlarla beraber giderek artan payý ile Yerel Zincirler 
çalýþmaktan  büyük bir gurur önemli bir oyuncu.
duyuyoruz.Son yýllardaki müthiþ atýlým gösteren 
Ticari hayatta hep kazan-kazan Yerel Zincirlerin, en önemli 
ilkesiyle hareket ettiðimiz için, açýk giriþimlerinden birinin TPF / PERDER 
iletiþim, bilgi paylaþýmý, ortak proje çatýsý altýnda bir araya gelme 
üretimi ve düzenli deðerlendirme inisiyatifi olduðunu düþünüyoruz. Bu 
toplantýlarý aracýlýðýyla, baþarý oluþum sayesinde yerel 
yolculuðunun daha keyifli ve verimli perakendeciler bir çatý altýnda 
geçeceðine eminiz.toplandý ve kendisini daha iyi 
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Barilla yeni markasý Piccolini 
ile Kanyon'da ve Forum 
Ýstanbul'da çocuklar ve 
aileleriyle buluþtu... 

Barilla, çocuk beslenmesine yönelik 
geliþtirdiði yeni makarnasý Piccolini'yi 
tanýtmak üzere Kanyon ve Forum Ýstanbul 
Alýþveriþ Merkezlerinde çocuklar ve 
aileleriyle buluþtu. 

Kurulan dev stand'lara konuk olan çocuklar 
ve aileleri bir yandan Piccolini çeþitlerini 
tatma þansýný yakalarken bir yandan da 
çocuk eðitimi konusunda uzman bir ekip 
tarafýndan yürütülen yüz boyama, kesme-
yapýþtýrma ve resim yapma gibi aktivitelerle 
keyifli vakit geçirdiler.

Aktivite boyunca kendilerine daðýtýlan 
Piccolini þef önlükleri ve þapkalarýyla 
objektiflere poz veren çocuklar bir yandan 
da birbirinden lezzetli Piccolini çeþitlerini 
deneme fýrsatý yakaladýlar. 

Yenilikçi ve farklý ürünleri ile Türkiye'de 
makarna algýsýný deðiþtiren Barilla'nýn 
pazara sunduðu yepyeni markasý Piccolini, 
içeriðinde bulunan %25 taze sebze püresi ile 
pazarda bir ilk olma özelliðini taþýyor. 
Hiçbir katký maddesi içermeyen doðal içeriði 
ile Piccolini, çocuklarýn günlük vitamin, 
mineral ve lif  ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýna 
yardýmcý olurken ayný zamanda sebze 
yemede zorlanan çocuklar için de saðlýklý ve 
lezzetli bir çözüm sunuyor. 
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“Pazarda devrim yapacak
ürünler yarattýk” 

Öncelikle PNR 

Cosmetics'in geldiði 

noktayý konuþarak 

baþlayalým isterseniz…
Bizim birinci isteðimiz aksesuar 
ve aparatla ilgili bir kiþinin 
ihtiyaç duyduðu tüm ürünleri 
Punto markasýyla pazara 
sunmak. Bugüne kadar 
portföyümüze aldýðýmýz ürünler 
daha çok güzellik ve kiþisel 
bakým ile ilgiliydi. Bundan 
sonrasýnda ise bu ürünlerle 
birlikte diðer yardýmcý ürünleri 
de pazara sunacaðýz. Örneðin 
þemsiye… Bu da bizim ürün 
yapýmýza uygun þekilde çok 
satýlan, her evde birkaç adet 
bulunan, yardýmcý bir aparat. 
Kemer, þemsiye, saat gibi 
ürünler, fiyatý da uygunsa eðer 
hepimizde birden fazla olan 
ürünlerdir. Bir yenisini Biz bu markayla müþteri þaþýrtacak, ters zorla sunulaný almýyor. Kendi kiþisel bakým 
gördüðümüzde elimizdekinden farklý bir köþeye yatýracak bir ürün grubu çantasýný veya seyahat bakým setini orada 
þeyse almaktan çekinmiyoruz. Bunlara oluþturduk. Punto Express markasýyla 50 kendi oluþturuyor. 
genel olarak yardýmcý ürünler diyebiliriz. mililitre ve 100 mililitre ürünleri 1 TL ve 2 
Kiþinin kendini iyi, formda hissetmesi adýna TL'lik inanýlmaz fiyatlarla pazara sunacaðýz. Punto Express markasýndaki 
gerekli gördüðü tüm aparatlar… Biz burada Örneðin bir sporcuyu düþünelim. Bu kiþi ürünlerin Türkiye'de yaygýn 
“güzellik asistanýnýz” yaklaþýmýyla hizmet salona her gidiþinde 250 mililitre þampuan perakende noktalarýnda benzeri veriyoruz. Gerekli olan her þeyi Punto taþýmak zorunda mý? Veya uçak 

yok bildiðim kadarýyla deðil mi?markasýyla temin ediyoruz. Ýkinci isteðimiz seyahatlerini düþünelim. 100 mililitre 
Hayýr yok, ilk defa biz yapýyoruz. Neden ise özellikle güzellik ve kiþisel bakým üzerinde bir þey götüremiyorsun. Oteldeki 
yok derseniz, konuyu araþtýrdýk. Diyorlar ki alanýnda mevcut bakýþ açýsýný deðiþtirecek, ürünleri kullanmak zorunda kalýyorsun. 
bunlar zaten “sample” adýyla zaman inovatif ürünleri tüketicilere sunmak. Özellikle hanýmlar bunu istemiyor. Biz bu 
zaman daðýtýlýyormuþ, parayla satýlmazmýþ. Bununla ilgili de hazýrlýðýmýzý bitirmek ürün grubunda tam 50 barkod çalýþacaðýz. 
Bu çok saçma… Tüketici bunu parayla üzereyiz çok yakýnda bir lansman ile Hazýrladýðýmýz özel standlara ayrýca bu 
almak istediðinde nereden alacak bilmiyor? duyuracaðýz. ürünler için özel çantalar asacaðýz. Onlar 
Nerede, ne zaman daðýtýlacaðýný nereden 

da ayný fiyat sadece 2 TL… Tüketici satýþ 
bilecek? Oysa böyle bir ihtiyaç var. Þehir Konunun detaylarýný öðrenebilir noktasýna gittiði zaman standtan 
içinde veya þehir dýþý seyahatte, her nereye 

miyiz, markasý ne olacak bu ürün istediklerini seçip çantaya atacak, o þekilde 
giderse gitsin, yanýnda kiþisel bakým 

kasaya götürecek. Tamamen özgürlük grubunun ve içeriði nasýl olacak? malzemelerini götürmesi gereken bir durum 
yaratan bir durum… Tüketici kendisine Markamýzýn ismi “Punto Express” olacak. olduðunda insanlar niye 250 mililitrelik dev 

Pamuk ve güneþ bakým serisi grubunda da yeni ürünleri kýsa süre önce pazara bunan 
PNR Cosmetics, Eylül ayýnda “Punto Exspress” markasýyla sektörde benzeri olmayan 
inovatif ürünleri market raflarýyla tanýþtýrmaya hazýrlanýyor. PNR Cosmetics Yönetim 
Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Fevzi Pýnar ile bütün bu yenilikleri ve geleceðe dair 
hedeflerini konuþtuk

Fevzi Pýnar
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gibi ürünleri taþýmak zorunda kalsýn. Dikkat 
ederseniz hanýmlarýn seyahat bavullarýnýn 
yarýsýný bu malzemeler kaplar. Dolayýsýyla 
bu çok açýk bir ihtiyaç ve ben “Punto 
Express” markasýyla gerçekten çok ses 
getireceðimizi düþünüyorum. Bu markayla 
çalýþacaðýmýz üreticiler özel seçildi. 
Ambalajlarý özel yapýldý. Ürünlerin kaliteleri 
gerçekten yüksek… 

Marketler açýsýndan nasýl getirisi 

olacaðýný düþünüyorsunuz bu 

yeni ürünlerin?
Marketler açýsýndan hem maliyetli deðil 
hem karlýlýðý yüksek hem de müþterisine 
çok hoþ, güzel bir yenilik sunmuþ oluyor. 
Tek çekince hýrsýzlýk korkusu olabilir. Ancak 
bu korkuya gerek yok çünkü ürünler 1 TL… 
Ayný boyutta jilet satýlýyor markette fiyatý 
da 15 TL… Çalýnýrsa o çalýnýr, o zaman onu 
da satmaman lazým. Dolayýsýyla marketler 
için hiçbir dezavantajý yok. Üstelik müþteri 
hedef kitlesi çok 7'den 70'e kadar… Fiyatý 
çok uygun olduðu için genç tüketicilerin de 
rahatlýkla ulaþabileceði bir ürün. 

Punto markasýyla bir süre önce salonlarý, havaalanlarýnýn içindeki “free 
shop”lar gibi birçok deðiþik satýþ “Precut Pamuk” ürün grubunu da Marketlerin dýþýnda “Punto 
noktasýndan tüketiciye ulaþabilir. Hatta raflara sundunuz. Orada satýþlar Express” markasýnýn tüketiciyle 
fiyatý ve boyutu itibariyle bu ürünler için nasýl gidiyor? bulaþacaðý alanlar hangileri özel “kiþisel bakým otomatý” bile yapýlabilir. 

Biz bu ürünün reklamlarýnda “Türkiye'de ilk olacak? 1 TL'yi atarsýn, ürünü makineden alýrsýn. 
ve tek” diyoruz. Pamuk Türkiye'de 100 Çok geniþ bir alaný var. Marketler dýþýnda Bunlarýn hepsiyle ilgili planlarýmýz var, 
yýldýr üretilen bir ürün, peki biz niye böyle parfümeriler ve kiþisel bakým maðazalarý perakende maðazalarýndan baþlayýp bu 
diyoruz? Çünkü bizim ürettiðimiz pamuk zaten bizim çalýþtýðýmýz perakende þekilde geliþtireceðiz.
gerçekten farklý… Punto Classic ve Punto kanallarý. Onun dýþýnda oteller, spor 

Deluxia markalarýyla iki çeþit 
ürünümüz var. Bu ürünlerin birinci 
farký ambalajlarý… Bu ürünlerin 
ambalajlarýndaki açma þekli þu anda 
Türkiye'de hiçbir üründe yok. Son 
derece pratik ve kullanýþlý… 
Ambalajlarýnýn dýþýnda ürün precut 
olduðu için kullaným kolaylýðý var. 
Tüketici kopardýðý anda kullanacaðý 
kadarý eline geliyor, fazlasý ya da eksiði 
gelmiyor. Ýkinci farký ise Punto Deluxia 
ürün grubundaki pamuðumuz yüzde 
yüz doðal pamuk içinde hiçbir 
polyester katkýsý yok. Mesela rengi 
piyasadaki pamuklar gibi bembeyaz 
deðil, Punto Deluxia markalý pamuðun 
rengi kýrýk beyaz çok hafif gri gibi. 
Bunun nedeni de içinde hiçbir katký 
maddesinin olmamasý. Hiçbir þekilde 
cildi çizmiyor, zedelemiyor. Hiçbir 
kimyasal madde içermiyor. Þu anda bu 
ürünün Türkiye'de benzeri yok. 
Avrupa'da tüketicilerin kullandýðý 
standartlarda ürün aslýnda budur. Biz 
bu ürünün fiyatýný da gayet uygun 
yaptýk, özellikle yüksek deðil. 
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elinizde kalaný veriyorsanýz, stoðunuzda Punto Deluxia markasýnda bu tip Bu ürünler kendi satýþlarýnýn 
yer tutmuyorsa çok güzel olur. Son yýllarda özellikli ürünler mi bulunuyor? yaný sýra “müþteri memnuniyeti 
güneþ kremi çok iyi satýlan bir ürün haline Punto çatýsý altýnda “Classic”, “Deluxia”, ve sadakati” yaratan ürünler 
geldi. Her haneye mutlaka bir tane giren ve “Med” ve “Professional” olmak üzere 4 deðil mi?
her yaz yenisi alýnan bir ürün. Hanenin ürün grubu var. Þimdi bunlara “Punto Kesinlikle öyle… Market zincirleri kiþisel 
nüfusuna göre bazen sezon boyunca birkaç Express” ürünlerimiz de eklenecek. Deluxia bakým standlarýnda yenilik yapmazlarsa, 
tane alýnýyor. Ayrýca yetiþkin kremlerinin ürün grubu özellikli ürünlerimiz. Bu marka sürekli kendilerini tekrar ederlerse çok ciddi 
yaný sýra yüksek korumalý çocuk kremleri ve altýndaki bütün ürünlerin farklýlýðý ve oranda müþteriyi kaybedebilir. Ýþin bir de 
güneþ sonrasý bakým da çok satýlýyor. muadillerine göre üstün özellikleri var. baþka bir boyutu var. Tüketici markete 
Dolayýsýyla bu pazarýn market zincirlerinde Bunlarý “Deluxia” markasý altýna alýyoruz. gittiðinde bu ürünleri bulamýyorsa bir süre 
önü açýk. Her geçen yýl payýný daha da “Classic” zaten bizim en yaygýn ve en çok sonra kiþisel bakýmla ilgili bütün alýþveriþini 
artýracaðýný göreceksiniz.  barkod olan markamýz. Bu, yaygýn bir arada yapabilmek için baþka yerlere 

perakende satýþ noktalarýna sunuluyor. gidiyor. Dolayýsýyla tarak, toka, fýrça, törpü 
Zincir marketlerle olan “Med” eczaneler, “Professional” ise satmayan market kadýn pedi, kaðýt havlu, 

kuaförler için. çalýþmalarýnýz ve özellikle bu ýslak mendil, pamuk gibi çok sattýðý ürünün 
ürünlerin yerel zincirlerdeki müþterisini de kaybediyor. Biz kiþisel 

PNR Cosmetics bu yýl güneþ güzellik asistaný mantýðýyla çalýþýyoruz. Bu performansý hakkýnda neler 
bakým serisinde de yeni bir ürünler yardýmcý ürünler. Tek tek söylemek istersiniz?

sayamayacaðým kadar çok ürün var ve bu markayý Türkiye ile tanýþtýrdý. O Bunlar çok satýlan, çok müþterisi olan 
sayý sürekli artýyor, artmaya da devam ancak fiyatý çok ucuz ürünler. Biz bu konuda bilgi verir misiniz?
edecek. Her þeyden önce bu ürünler bir kere ürünlerde bir devrim yapýyoruz. Sabit bir PNR Cosmetics çatýsý altýnda bu yýl 
alýnýp yýllarca kullanýlan ürünler deðil. markayla, Punto ile bu ürünleri sunuyoruz. itibariyle Polonya'nýn ve Avrupa Birliði'nin 
Bunlar fiyatlarý düþük ancak maliyeti de Tüketici gittiði zaman Punto markalý önde gelen üretici gruplarýndan Dax'a ait 
düþük yani markete kar býrakan ürünler. onlarca ürün görüyor. Yeri belli, yurdu Dr.Sun markasýný Türkiye'ye getirdik. 
Ayrýca çok hýzlý bir penetrasyonu var. belli… Ürünle ilgili sýkýntýsý olursa Dr.Sun, Avrupa'da yýllardýr kullanýlan, 
Markette þampuanýn yanýnda deðiþik muhatabý var. Dolayýsýyla ilk defa bu tarz baþarýsý kanýtlanmýþ bir marka. Ürün 
tasarýmlý, renkli ve yýl içinde deðiþen fýrça, ürünlerde, organize perakende ile yelpazesi çok geniþ. 15 ve 30 faktör güneþ 
toka, firkete koyduðun zaman bunlarýn çalýþabilecek devamlýlýða sahip istikrarlý bir kremlerinin yaný sýra nemlendirici ve güneþ 
satýlmamasý gibi bir durum söz konusu marka oluyor. sonrasý bakým ürünlerini de içeren, 
deðil. Müþteriye bizim sattýðýmýz ürünleri Marketlerle çalýþmamýzda ben bu çocuklara uygun ürünleri de içeren geniþ 
satmayabilirsin. Ancak bunun maliyeti organizasyonu gerçekleþtirirken bunun bir yelpazeye sahip.
sadece oradan kazanacaðýn 2 TL hatýrla, gönülle olmasýný istemedim. Meslekten geldiðim için marketçi 
olmayacaktýr. Bu ürünleri satmýyor olmanýn Saðolsunlar görüþtüðümüz arkadaþlarýmýz dostlarýmýzýn konuya bakýþýný gayet iyi 
maliyeti çok daha fazla. bize kolaylýk saðlamaya çalýþýyorlar. Ancak biliyorum. Bu tip mevsimsel, normal planýn 

bu mesele kiþisel samimiyetle olursa, bir içinde olmayan ancak kendi mevsiminde 
Yerel zincir temsilcilerine nasýl bir süre sonra iþ yürümez. Ben istiyorum ki rafa girip sonra çýkan ürünleri marketçiler 

gerçekten bu alandaki geleceði onlar da sever. Çünkü bunlar insaný yormaz. Eðer bir mesaj iletmek istersiniz?
görsün ve faydalansýn. de iadeli anlaþmýþsanýz, sezon bittiðinde Satýþlarýmýz içinde yerel zincirlerin payýnýn 

önümüzdeki dönemde daha 
fazla artacaðýna inanýyorum. 
Yerel zincirlere özellikle önem 
veriyorum. Arkadaþlarýmýzýn 
þunu bilmesi lazým. Çay, çorba, 
tuvalet kaðýdý satarken yanýnda 
bir tane de saç fýrçasý 
satabiliyorsan, bu sattýðýn 
fýrçadan diðer sattýðýn her üç 
üründen de fazla para 
kazanýrsýn. Belki çok 
satamazsýn, 100 kiþiden birine 
satarsýn ama ekstra kazançlýdýr. 
Üstelik yaratacaðý deðer çok 
fazladýr. Kiþi bu fýrçayý 
kullandýkça seni hatýrlayacaktýr. 
Bu yüzden metrekareleri 
ayarlarken mutlaka bu tip ürün 
gruplarýna yer ayrýlmalý ve 
maðazalar bu ürünlerle 
zenginleþtirilmelidir. 
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Provel yeni yatýrýmlarla
büyüyor

çýktý. Amacýmýz kadýnlarýn hayatýný Parex'in, pazara giriþ hikayesi ve yenilikler var mý?
kolaylaþtýran ve ev temizliðini keyifli hale þu anda pazardaki durumunu Parex 81 çeþit ürünle yola çýktý. Þimdiyse 
getiren ürünler geliþtirmek.  Parex 230 çeþit ürünle yola devam ediyoruz. özetler misiniz?
ürünlerini artýk tüm Türkiye'de Kimyasal olmayan temizlik ürünleri, mutfak Provel, 2010 yýlý Ekim ayýnda kuruldu. 
bulabilirsiniz. Satýþlarýmýz gayet iyi gidiyor. yardýmcýlarý ve çöp torbalarý kategorisindeki Þirket kurulduktan kýsa bir süre sonra, Parex 
Hedefimiz yýlsonunda pazarda yüzde 8  10 ürünlerle tüketicilerle buluþuyoruz. markalý ürünlerimizi 2011 yýlý baþýnda 
arasýnda pazar payý almak. Tüketicilerin beklentisi, ihtiyaçlarý üretmeye baþladýk. Ýlk ürünlerimizi elimize 

çerçevesinde koleksiyonumuza yeni ve aldýk. Sonra hýzlýca tüm Türkiye'deki 
inovatif ürünler ekliyoruz. Tüketicileri 2011 yýlsonu hedefleriniz distribüsyon aðýmýzý tamamladýk. Ve ilk 
ilklerle buluþturmayý ve pazarý büyütmeyi nelerdir? Ýlk yýl olmasýna raðmen lansmanýmýzý 81 çeþit ürünle 81 ilde 
hedefliyoruz. Bu doðrultuda özellikle gerçekleþtirdik. Türkiye'de tüm yerel tablo sizin için iyi midir?
kadýnlarýn hayatýný kolaylaþtýracak yer ve zincirlerde Parex markalý ürünler satýlmaya Bu bir yýl iyi geçti. Hem kýsa sürede 
cam temizlik sistemleri geliþtirdik. baþladý. istediðimiz ürün çeþitliliðini yakaladýk, hem 
Endüstriyel ürünlerle ilgili lansmanýmýzý da de cirolarýmýzý tutturuyoruz. Parex olarak 
gerçekleþtirdik. Ve bu kategoride 40 çeþitlik pazarda ilk yýlýn sonunda yüzde 8  10 Ürün portföyünüz hakkýnda bilgi 
bir ürün grubu oluþturduk. arasýnda pazar payý almayý hedefliyoruz. Ýlk verir misiniz? Gündemde baþka 
Þu anda ürün portföyümüz 230 çeþide 

Provel, geçtiðimiz yýl ev bakým ürünleri pazarýna katýlan genç bir firma… Buna karþýn 
sektörde çok önemli tecrübelere sahip bir ekibe sahipler. Kýsa sürede Parex 
markasýyla 230 çeþit ürüne ulaþan firmanýn hedeflerini Provel Kurucu Baþkaný Ferhat 
Sucu ile konuþtuk

Ferhat Sucu
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Yeni kategorilere girmeyi 

planlýyor musunuz? 
Parex artýk tüketici nezninde tanýnmaya 
baþlandý. Ürünler, ambalaj, tasarým 
konusunda olumlu dönüþler alýyoruz. 2012 
yýlýnda yeni kategoriler var gireceðimiz. 
Tüketicileri beklentisi ve ihtiyaçlarý 
doðrultusunda segmentlerimizi, 
çeþitliliðimizi arttýracaðýz.

Bu yýl için ciro hedefleriniz neler?
Bu yýlý 55  60 milyon TL. ciroyla kapatmayý 
hedefliyoruz.

Yakýn ve orta vadeli 

hedeflerinizden söz eder misiniz?
Parex olarak hedefimiz tüketicinin 
güvenerek satýn aldýðý ve hayatýna deðer 
kattýðý ürünleri ekonomik fiyatlarla 
sunmaya devam etmektir. Tüketicinin 
deðiþen ihtiyaçlarýný zamanýnda tespit 
ederek, yenilikçi ürünleri tüketici ile 
buluþturmayý hedefliyoruz. Bunun yaný sýra 

6 aylýk performansýmýzla hedefimize anlamda etkilendi. Biz ürünlerimize ve asýl hedefimiz bulunduðumuz kategorilerde 
ulaþabileceðimizi öngörmekteyiz. 2011 yýlý teknolojimize güveniyoruz. Faaliyet Pazar lideri olmak! Bunu baþarabilmek için 
içinde yeni bir fabrika da dâhil olmak üzere gösterdiðimiz tüm kategoriler düzenli de Sonrasýnda Parex'i yurt dýþýna taþýyýp 
bir dizi yatýrým yapmaya devam edeceðiz. olarak büyümektedir. Halen birçok ürünün global bir marka olmasýný saðlayacaðýz. Ve 
Eylül ayý sonunda Çerkezköy'de 11 bin hane penatrasyonlarýnýn son derece düþük bu hedefe ulaþmak adýna 2011 yýlý ikinci 
metrekarelik kapalý alanda faaliyete geçecek olduðunu dikkate aldýðýmýzda da büyüme yarýsýnda ihracata baþlamýþ bulunmaktayýz, 
olan 60 milyon TL'lik bir çöp torbasý fabrika potansiyelini de daha net görmekteyiz. yýl sonuna kadar komþu ülkelerimizin 
yatýrýmýmýz olacak. Bu fabrikanýn devreye Parex olarak tüketiciyi bilinçlendirmek, tamamýnda Parex markalý ürünlerin yer 
girmesiyle özellikle endüstriyel ürünler tüketimi arttýrmak ve pazarýn büyümesini almasýný istiyoruz. Hedefimizde Ortadoðu, 
konusunda bir adým daha öne geçeceðiz. saðlamak için üzerimize düþenleri Rusya, Ukrayna ve Afrika ülkeleri var. 
Sadece Parex için deðil ayný zamanda yapacaðýz.
private label ürünler için de üretim 
yapacaðýz. 

Mevcut üretim yapýnýzdan söz 

eder misiniz?
Üretim stratejimizi 3 ana baþlýkta 
özetlemenin doðru olduðunu 
düþünüyorum. Kendi ürettiðimiz ürünler, 
ithal ettiðimiz ürünler ve güçlü tedarikçilere 
üretim yaptýrdýðýmýz ürünler olarak 
gruplayabiliriz. Parex olarak amacýmýz güçlü 
bir Ar-Ge ile tüketici ihtiyaçlarýný tespit 
ederek, yüksek kaliteli ürünleri pazara 
sunmaktýr. 

Bulunduðunuz sektörde rekabet 

ortamýný nasýl 

deðerlendiriyorsunuz? Nasýl 

ayrýþacaksýnýz?
Perakendeciler için rekabet yaratan bir 
marka olmak amacýndaydýk ve ilk 6 ayda 
bunu önemli ölçüde baþardýðýmýzý 
düþünüyoruz. Parex'in pazara girmesiyle 
beraber yaþanýlan rekabet sonrasý hem 
perakendeci hem de tüketici pozitif 
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Karacabey MYO’da Sütaþ Bursu 

Karacabey Meslek Yüksekokulu'nda “Sütaþ yönetim modelinin en önemli parçasý 
Bursu” ve “Sütaþ Eðitimde Baþarý Desteði” Sütaþ, Uludað Üniversitesi ile imzaladýðý olarak görüyor, hem de sosyal 
programýný baþlattý. Uludað protokol ile 2011 yýlýnda üniversite (YGS) sorumluluðumuz olarak kabul ediyoruz. 
Üniversitesi'nde düzenlenen protokol imza sýnavlarýnda Uludað Üniversitesi Karacabey 
töreninde konuþan Sütaþ Yönetim Kurulu Meslek Yüksekokulu'nun “Büyük ve 1996 yýlýndan bu yana, Uludað Üniversitesi 
Baþkaný Muharrem Yýlmaz, “Sütaþ Burs Küçükbaþ Hayvan Yetiþtiriciliði Programý”, iþbirliðiyle, Türkiye'nin dört bir yanýndan 
programýyla, ülkemizin geleceði için “Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programý” ile binlerce çiftçiye ve giriþimciye süt 
stratejik öneme sahip olan süt ve süt “Laborant ve Veteriner Saðlýk Programý”ný hayvancýlýðý ve verimli iþletmecilik 
ürünleri sektörüne en baþarýlý gençlerin en yüksek puanla tercih eden öðrenciler için konularýnda eðitim saðladýk. Süt 
ilgisini çekmeyi hedefliyoruz” dedi.   “SÜTAÞ Bursu Programý”ný baþlattý.  Sütaþ, hayvancýlýðý ve süt teknolojileri 

baþlattýðý burs programýyla, üniversite öðrencilerinin uygulamalý dersleri için de 
Sütaþ, süt hayvancýlýðý ve süt teknolojileri sýnavýnda baþarýlý olan öðrencilerin bu kapýlarýmýzý öðrencilerimize açtýk. Bu yýl 
alanýnda eðitim çalýþmalarýný güçlendirerek, bölümleri daha çok tercih etmelerini teþvik baþlattýðýmýz burs programýyla, bu alandaki 
sektörün geliþimine katký saðlamaya devam etmeyi ve sektörde nitelikli insan kaynaðýný çabalarýmýzý pekiþtirirken, ülkemizin 
ediyor.  Sütaþ'ýn Uludað Üniversitesi'yle artýrmayý hedefliyor.  geleceði için stratejik öneme sahip olan süt 
iþbirliðiyle, Sütaþ Uygulamalý Hayvancýlýk ve süt ürünleri sektörüne, en baþarýlý 
Merkezi'nde 15 yýldýr sürdürdüðü eðitim Uludað Üniversitesi'nde gerçekleþtirilen gençlerimizin ilgisini çekmeyi hedefliyoruz” 
faaliyetlerinden, bugüne kadar binlerce imza töreninde konuþan Sütaþ Yönetim dedi.
üretici, giriþimci ve öðrenci ücretsiz olarak Kurulu Baþkaný Muharrem Yýlmaz, “36 
yararlandý.  Sütaþ, bu yýl, Uludað yýldýr yalnýzca sütçülüðe odaklanarak Þimdi de bir burs programýyla taçlanýyor. 
Üniversitesi Karacabey Meslek yaptýðýmýz çalýþmalarýmýzýn ödülü, Bu program, mesleki eðitim için 
Yüksekokulu'nda yeni bir burs programýný Türkiye'nin Sütçüsü ve sütün misyoneri öðrencilerimize yeni ufuklar açýyor. Sütaþ 
hayata geçirerek, eðitim alanýndaki olarak algýlanmamýzdýr.  Bu bize sektörü Burs programýyla desteklenen gençlerimizin 
desteðini bir adým ileri taþýyor.  Gençlere iyi topyekün ele alýp geliþtirme sorumluluðunu ülkemizde süt sektörünün geliþimine 
bir eðitim ve parlak bir gelecek için destek da yüklüyor. Eðitim faaliyetlerimizi, hem önemli katkýlarý olacaðýna inanýyorum” 
oluyor. Sütaþ'ýn 'Ottan Sofraya Süt Deðer Zinciri' dedi. 
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Sütaþ, Uludað Üniversitesi'yle 15 yýldýr devam eden ve binlerce üretici, giriþimci ve 
öðrencinin eðitimine destek saðlayan iþbirliðini bir adým daha ileri taþýdý



Öðrencilere bal dopingi
Anadolu Arý Çiftliði'nin 2009 yýlýnda Adana Valiliði ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile 
ortak yürütmeye baþladýðý proje 20'nci okula ulaþtý  

''Bal ve Saðlýk'' konulu bu sosyal projede 
20.'nci okul, Adana DSÝ Ýlköðretim 
Okulu oldu. Çocuklarýn ve eðitimcilerin 
yoðun iðliyle karþýladýðý proje gündelik 
hayatta bal tüketiminin saðlýðýmýza ne 
denli büyük katkýsý olduðunu ortaya 
koydu. Etkinlikte bal daðýtýlan öðrenciler 
tarafýndan soru yaðmuruna tutulan 
Sanpey Gýda Halkla Ýliþkiler Müdürü 
Ýbrahim Eren, ''karþýlaþtýðýmýz ilgiden ve 
bu projeyi gerçekleþtirerek ne kadar 
doðru bir yol tercih ettiðimizi 
görmekten bir kez daha mutlu olduk'' 
dedi. 2010-2011 Eðitim ve Öðretim 
yýlýnýn sonuna yaklaþýlan günlerde son 
3 okul kaldýðýný ve 2011- 2012 Eðitim 
sezonunda da okullarý ''Anadolu Arý 
Çiftliði ve saðlýk'' ile tanýþtýrmaya devam 
edeceklerini belirttiler. 2012 Yýlýna dair 
baþka sürpriz projeler de hazýrladýklarýný 
belirten firma yetkilisi, ''Balýn saðlýmýza 
katkýsýna''  tekrar vurgu yaptý. 

Türkiye'nin çaðdaþlaþmasýna katkýda bulunmak 
amacýyla kültürel alanlarda topluma fayda 
saðlayacak projelere öncülük eden ve bu yýl 
50'inci yýlýný kutlayan ETÝ'nin, sosyal sorumluluk 
bilinciyle hayata geçirdiði Eskiþehir ETÝ Arkeoloji 
Müzesi açýldý. 2007 yýlýnda Kültür ve Turizm 
Bakanlýðý ile imzalanan protokol doðrultusunda, 
ETÝ tarafýndan yeniden inþa edilen müzede, 
projelendirme aþamasýndan itibaren geliþen 
teknolojinin tüm imkânlarý kullanýldý. ETÝ olarak 
önceliklerinin, Türkiye'nin bugününe ve 
geleceðine hizmet edecek uzun soluklu ve 
sürdürülebilir projelere destek vermek olduðunu 
söyleyen ETÝ Yönetim Kurulu Baþkaný Firuzhan 
Kanatlý, bu proje ile amaçlarýnýn ülkemizdeki 
zenginlikleri ve güzellikleri toplum ile 
buluþturmak ve tarihin hafýzasý olan müzeleri 
ayakta tutmak olduðunu belirtti. Eskiþehir ETÝ 
Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek eþsiz eserler 
arasýnda, ayný zamanda ETÝ'nin de amblemi olan 
Hatti Uygarlýðý'na ait “Güneþ Kursu” yer alýyor.

Türkiye'de özel sektör desteði ile hayata geçirilen ilk müze olma özelliði taþýyan 
“Eskiþehir ETÝ Arkeoloji Müzesi”  tören ile açýldý

Eti’den örnek olacak proje

sosyal sorumluluk
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PERDER üyeleri 
Mayýs - Haziran açýlýþlarý

Ortakalan Araþtýrma Grubu tarafýndan bunlarýn toplu deðerlendirmelerini Dergimizdeki listeye 10 þube ve üzeri 
hazýrlanan araþtýrmamýzda 10 ve daha görebilirsiniz. marketleri dahil etme nedenimiz bütün 
üzeri þube sayýsýna PERDER üyesi “Market” kelimesini “içerisinde gýda satýþý PERDER üyelerinin fiziki büyüme 
marketlerin geride býraktýðýmýz iki aylýk da olan perakende satýþ noktalarý” olarak rakamlarýnýn dergi sayfalarý dahilinde 
dönemindeki performanslarýný tanýmladýðýmýzý ve satýþ kalemleri içerisinde verilmesinin mümkün olmayýþýdýr. Dergi 
deðerlendiriyoruz. gýda olmayan; “elektronik market”, “yapý ölçeðine sýðabilecek ve PERDER üyelerinin 
Aþaðýdaki tablodan 67 zincirin “Mayýs - market”, “tekstil market” gibi isimlere istikrarlý büyümesi hakkýnda sektörde fikir 
Haziran 2011” dönemindeki sahip olan perakende noktalarýný listemizin oluþturabilecek bir veri oluþturmak adýna 
performanslarýný ve hemen ardýndan da dýþýnda tuttuðumuzu tekrar belirtiriz. bu kriter uygulanmýþtýr. 

perder

Ortakalan Araþtýrma Grubu tarafýndan hazýrlanan listemizde 10 þube ve üstüne sahip 
67 PERDER üyesi zincir marketin Mayýs  Haziran 2011 dönemindeki açýlýþ 
performansýný görebilirsiniz

SIRA  ZÝNCÝR MARKET  TEMMUZ 2011 MAYIS 2011 FARK 1  TEMMUZ 2010 FARK 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Hakmar Express ( Ýstanbul)

Makromarket (Ulusal)

Bizim Toptan Satýþ (Ulusal)

Genpa (Antalya)

Onurex (Ýstanbul)

Mopaþ (Ýstanbul)

Çaðdaþ (Ankara)

Altunbilekler (Ankara)

Happy Center / Gross (Ýst.)

Pekdemir (Denizli)

Soykan  (Ankara)

Onur (Ýstanbul)

Uyum (Ýstanbul)

Akyurt (Ankara)

Yunus (Ankara)

Ardaþ (Ýstanbul)

Baþgimpa (Ankara)

Hadim (Bursa)

Marka AVM (Sivas)

Grup Hatipoðlu (Ýstanbul)

Birebir (Antalya)

Kibaroðlu (Ýzmir)

Kiler Kilpa (Trabzon)

Gümüþ AVM ( Ýçel )

Özhan (Bursa)

Merhamet Pazarý (Bursa)

Tema ( Erzurum )

Öncü (Sivas)

Sincap (Konya)

Çaðrý (Ýstanbul)

Seyhanlar (Bursa)

186

147

111

89

82

80

63

53

51

42

41

40

40

39

39

37

36

33

31

30

30

29

29

29

25

25

25

24

23

23

23

166

146

109

87

78

79

63

50

50

42

43

38

37

39

38

36

34

31

30

28

26

28

27

20

25

25

25

22

23

23

23

20

1

2

2

4

1

0

3

1

0

-2

2

3

0

1

1

2

2

1

2

4

1

2

9

0

0

0

2

0

0

0

96

114

98

79

46

73

54

47

45

34

45

32

30

35

35

28

25

25

23

26

20

21

22

15

23

23

21

17

22

21

17

90

33

13

10

36

7

9

6

6

8

-4

8

10

4

4

9

11

8

8

4

10

8

7

14

2

2

4

7

1

2

6
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32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

Reyon (Ýstanbul)

Çelikler  (Ankara)

Öztürk (Ankara)

Barýþ Gross (Ýzmir)

Biçen (Ýstanbul)

Hakmar (Ýstanbul)

Fiskomar (Giresun)

Halk (Aydýn)

Groseri (Adana)

Gün (Denizli)

Oruç (Ýstanbul)

Özkuruþlar (Ýstanbul)

Bildirici (Ankara)

Gürmar (Ýzmir)

Onur Beylikdüzü (Ýstanbul)

Tahtakale Spot (Antalya)

Gökkuþaðý (Ýstanbul)

Çetinkaya AVM  (Mersin)

Efor (Ýstanbul)

Furpa (Bursa)

Metropol (Çorum)

Erdemler (Ankara)

Show (Ýstanbul)

Ardaþ Ekspres (Ýstanbul)

Karadeniz Ýsmar (Trabzon)

Þanmar (Þanlýurfa)

Snowy (Ýstanbul)

Jestpa (Aksaray)

Akyüz (Samsun)

Aymar (Trabzon)

Emin (Ýstanbul)

Büyük Pastýrmacý (Kýrþehir)

Üçler (Ýstanbul)

Ravza (Bursa)

Ýsra (Bursa)

Snowy (Ýstanbul)

22

22

20

20

19

18

18

18

18

17

17

17

16

16

16

16

15

15

15

14

13

12

12

11

11

11

11

11

10

10

10

10

10

10

10

10

2076

22

21

20

20

18

18

18

18

17

17

17

17

16

16

16

16

14

15

14

13

13

12

11

11

11

11

10

11

10

10

10

10

10

9

9

9

2001

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

75

19

19

19

18

11

16

18

18

17

16

16

13

15

13

12

14

13

14

10

11

10

10

8

10

11

10

8

10

8

9

9

9

9

8

8

9

1660

3

3

1

2

8

2

0

0

1

1

1

4

1

3

4

2

2

1

5

3

3

2

4

1

0

1

3

1

2

1

1

1

1

2

2

1

416

istatistik
perder

Toplam

Deðerlendirmeler grubu toparlamak adýna liste en az 10 þube kendi içinden güçlü bir perakende zinciri 
kriteriyle ele alýnmýþtýr. Bu tablodaki daha çýkarýyor. Üstelik bu performans belirli 1 Mayýs 2011  1 Temmuz 2011 döneminde 
rakamlar ýþýðýnda Türkiye Perakendeciler coðrafi bölgelerle sýnýrlý deðil, PERDER 10 ve üzeri maðaza sayýna sahip olan 67 
Federasyonu çatýsý altýnda büyüyen üyeleri Türkiye'nin her yerinde büyümeye PERDER üyesi zincirinin, sahip olduklarý 
PERDER üyelerinin gösterdiði müthiþ devam ediyor.toplam þube sayýlarýna göre sýralanýþlarý 
büyüme performansýný görmek mümkün.yukarýdaki gibidir. Mayýs  Haziran 2011 

10 þube ve üzeri ilk 67 firmanýn yýllýk açýlýþ döneminde Türkiye'deki 10 market ve üzeri 
Listede yer alan 67 firma, sadece iki aylýk rakamlarýna baktýðýmýzda ise toplamda 416 PERDER üyesi firmanýn toplam maðaza 
bir dönemde 75 yeni maðazayý bünyelerine yeni maðaza görmekteyiz. Bu rakam ise her sayýsý 2076'ya ulaþtý.  
katmýþ durumda. Buradan görülebileceði sene ulusal ölçekte liderliðe oynayacak yeni 
gibi maðaza sayýsý açýsýndan en yaygýn ilk bir market zincirinin oluþmasýna eþdeðer.Dergi sayfalarýna sýðabilecek ölçekte bir veri 
67 PERDER üyesi, her iki aylýk dönemde 
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Bu listede PERDER üyesi zincir marketlerin olan 2076'nýn yüzde 47,44'ünü karþýlýyor. yüzde 45,34'lük bir oran anlamýna geliyor.
içinde en fazla þube sayýsýna sahip 12 
firmaya ayrý mercek tuttuk... Tabloda ilk 67 firmalýk listenin içinde þube sayýsý olarak Yeni açýlan maðaza oranýnda Hakmar'ýn 20 
12'yi almamýzýn nedeni bu marketlerin ana yarýya yakýnýný karþýlayan bu firmalar yeni maðaza ile genel toplam içinde yüzde 
listedeki toplam þube sayýsýnýn yarýsýndan açýlýþ rakamýnda da önemli bir performans 26,66'lýk bir paya sahip olduðunu 
fazlasýna sahip olmalarý... Bu listedeki 12 sergilemiþ durumda. Görüldüðü gibi ana görüyoruz. Onun ardýndan en yüksek oraný 
market zincirinin toplam þube rakamý olan tablodaki 75 yeni açýlýþýn 34'ü, ilk 12 firma 4 yeni maðaza ve yüzde 5,33 fark oranýyla 
985, ana listemizdeki toplam þube rakamý tarafýndan gerçekleþtirilmiþ durumda. Bu Onurex saðlamýþ durumda.

ZÝNCÝR MARKET

Hakmar Express ( Ýstanbul)

Gümüþ AVM ( Ýçel )

Onurex (Ýstanbul)

Birebir (Antalya)

Altunbilekler (Ankara)

Uyum (Ýstanbul)

Bizim Toptan Satýþ (Ulusal)

Genpa (Antalya)

Onur (Ýstanbul)

Baþgimpa (Ankara)

Hadim (Bursa)

Grup Hatipoðlu (Ýstanbul)

Kiler Kilpa (Trabzon)

Öncü (Sivas)

SIRA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Toplam

AÇILIÞ

20

9

4

4

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

59

Mayýs - Haziran 2011 döneminde 1'den fazla maðaza açanlar
Ortakalan Araþtýrma Grubu                                 www.ortakalan.com.tr/PERDER/haberler

ZÝNCÝR MARKET

Hakmar Express ( Ýstanbul)

Makromarket (Ulusal)

Bizim Toptan Satýþ (Ulusal)

Genpa (Antalya)

Onurex (Ýstanbul)

Mopaþ (Ýstanbul)

Çaðdaþ (Ankara)

Altunbilekler (Ankara)

Happy Center / Gross (Ýstanbul)

Pekdemir (Denizli)

Soykan  (Ankara)

Onur (Istanbul)

SIRA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FARK ORANIFARKTEMMUZ 2011 MAYIS 2011

Ýlk 12 market zincirinin payý

Ortakalan Araþtýrma Grubu                                   www.ortakalan.com.tr/PERDER/haberler

11

12

12 zincir toplam

Diðe 44 zincir toplam

Genel toplam

26,66

1, 33

2,66

2,66

5,33

1,33

0

4

1,33

0

0

2,66

45,34

54,66

100

20

1

2

2

4

1

0

3

1

0

-2

2

34

41

75

186

147

111

89

82

80

63

53

51

42

41

40

985

1091

2076

166

146

109

87

78

79

63

50

50

42

43

38

951

1050

2001
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Bu listede yer alan 14 market, toplam açýlýþ rakamý olan 75'in 59'unu gerçekleþtirmiþ durumda. Listeyi iller bazýnda incelediðimizde 
Ýstanbul'un 5 firma ile belli bir aðýrlýðý olduðunu görmekteyiz. Ankara ve Antalya ikiþer, Ýçel, Bursa, Trabzon ise birer üye ile bu listede yer 
alýyor. Ayrýca deðiþik coðrafi bölgelerde þubeleri olan ulusal kategorideki Makromarket ve BTT'nin de listede yer aldýðýný görüyoruz. 

Son bir yýl en çok maðaza açan 10 PERDER üyesi

ZÝNCÝR MARKET

Hakmar Express ( Ýstanbul)

Onurex (Ýstanbul)

Makromarket (Ulusal)

Gümüþ AVM ( Ýçel )

Bizim Toptan Satýþ (Ulusal)

Baþgimpa (Ankara)

Genpa (Antalya)

Uyum (Ýstanbul)

Birebir (Antalya)

Çaðdaþ (Ankara)

SIRA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Toplam

ARTIÞ

90

36

33

14

13

11

10

10

10

9

236

Ortakalan Araþtýrma Grubu                                 www.ortakalan.com.tr/PERDER/haberler

2010 yýlýnýn 1 Temmuz'u ile 2011 yýlýnýn 1 listede yer alan 10 firmanýn ise bir sene görmekteyiz. 
Temmuz günü karþýlaþtýrýldýðýnda  bir yýlda içinde 236 yeni maðaza açtýðýný 
en çok açýlýþ yapan 10 PERDER üyesi görmekteyiz. Ayrýca þubeleri birden fazla coðrafi bölgeye 
yukarýdaki listede yer alýyor. Maðaza sayýsý yayýlmýþ durumda olan ulusal kategorideki 
açýsýndan 10 þube üzerindeki 67 firmayý Yýllýk açýlýþ performansý açýsýndan ilk 10 Makromarket ve Bizim Toptan Satýþ'ýn da 
kapsayan listemizdeki firmalar yýllýk bazda üyenin iller bazýnda daðýlýmýnda 3 Ýstanbul, yýllýk performans bazýnda en çok açýlýþ 
toplamda 416 açýlýþ gerçekleþtirmiþti. Bu 2 Ankara ve 2 Antalya firmasýnýn olduðunu yapan ilk 10'a girmiþ durumda.

Ortakalan Araþtýrma Grubu
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Kayýt dýþý ile mücadele
hayvan getirildiðini belirtiyor. 
Bu ürünlerin ülke ekonomisine verdiði 
zararýn dýþýnda, kayýtlý üretime, kayýtlý 
satýcýya, güvenli gýda isteyen müþteri 

Türkiye'de kayýtdýþý istihdam oranýnýn talebine vurduðu darbe büyüktür.  
TÜÝK'in 2011 Þubat dönemi verilerine göre Bazý kategori yöneticisi meslektaþlarýmýz 
yüzde 41 olduðu belirtilmektedir. yetersiz ürün bilgisi ile ucuz mal peþinde 
Neredeyse iki kiþiden birinin kayýtdýþý koþmaktalar. Oysa örneðin süt ürünlerinde, 
olmasý, en önemli maliyet kalemimizi de sütün fiyatý bellidir ve her peynirin 
aleyhimize þiþirmektedir.    ortalama ne kadar sütten üretildiði de 
Haksýz rekabet bununla sýnýrlý kalmayýp, kolayca hesaplanabilir.
kayýt dýþý üretimin ve kayýtdýþý perakende 
satýþýn gýda güvenliðini de kontrol dýþý 
býraktýðý görülmektedir. Bu þekilde hijyen ve 
gýda saðlýðý farký da tüketici dikkatini 

Bu hesaba uymayan ve oldukça düþük daðýtmaktadýr. 
fiyata alýnabilen peynirin sebebi beceri Gýda sektöründe çok sayýda küçük iþletme 
deðil hiledir. Bunu güçlü marka göze bulunmaktadýr. Perakendeci, gýda 
alamaz. Ama sadece fiyata endekslenmiþ güvenliðinde belirleyici rol üstlenmelidir. 
piyasa üreticisi göze alýr. Menþei belirsiz, kayýtdýþý ve kontrol dýþý 
Gýda sektöründe son kullaným tarihi ürünleri maðazaya sokmamalýdýr. 
geçmiþ, bozuk ve küflü peynirleri Alaný ve sataný ihbar etmelidirler. Amaç 
toplayanlar var. Bu peynirlerin eritilmesiyle sadece merdivenaltý ile fiyat bazlý mücadele 
ve bitkisel yað ve peyniraltý suyu tozu olmayýp, tüketici saðlýðý konusuna eðilmek 
ilavesiyle hileye en açýk süt ürünü olan ve bunuda PR olarak kullanmaktýr. 
taze kaþar peyniri üretilebilir. Demekki iki Elbette tüketiciye düþen görev de vardýr. 
çeþit kaþar peyniri vardýr. Birisi direkt Kayýtdýþý ürünleri almamasý ve kayýtlý, 
sütten yapýlan, diðeride eritme peynirden...ambalajlý ürünleri tercih etmesi , yani 
Ýkincisinin maliyeti çok ucuzdur ama saðlýk tükettiði ürünlerdeki gýda güvenliðini 
açýsýndan risk taþýr. Tüketicinin hileyi sorgulamasý beklenir. 
anlamasý zordur. Perakendecinin anlamasý Ancak tüketiciye bu eðitimi de 

Türkiye'de kayýtdýþý ekonomi payýnýn yüzde ve önlem almasý ise þarttýr. perakendecinin vermesi gerekir. 
28 olduðu, son sekiz yýlda sadece katma Ülkemizde rekabet halindeki iki discount 'Kayýtdýþý' veya 'merdivenaltý' diye 
deðer vergisinde 104 milyar liralýk kayýp market taze kaþar peynirini ayný fiyata adlandýrdýðýmýz üretimler malesef bir ihbar 
olduðu bildirildi. Kaynak: Maliye Bakanlýðý satmaktaydýlar. Birisi tedarikçiden deðiþik olmadýkça yasal denetimin yapýlmadýðý 
Hesap Uzmanlarý Kurulu. Yani çalýþmanýn adlarla büyük raf bedelleri tahsil tesislerde gerçekleþmektedir. O zaman bu 
temeli çok saðlam ama moral tarafý yýkýcý… etmekteydi. Diðeri ise sadece net alýþ ihbar ciddi perakendeci, ciddi üretici, 

fiyatýyla ilgiliydi.  Birincisinin sattýðý kaþar sorumlu medya mensubu  ve bilinçli 
Toplanamayan bu verginin cari açýða peynir eritmeden üretiliyordu, ikincisi tüketici tarafýndan üstlenilmelidir.  
olumsuz etkisi, kayýtlý þirketlere yük sütten. Bilmem anlatabildim mi ? 
bindirmesi, raftaki ürünlerin fiyatýný Her üründeki kalite farký da benzer 
þiþirmesi piyasalara ceza gibi durumlarda ayrýþýyordu. Elbette her 
deðerlendirilmelidir. kategoride ucuz ürünlere de ihtiyaç vardýr 
Bu bakýmdan kayýtdýþý ile mücadele her ama kayýtlý, kontrollü olmasý þartýyla.
sektör tarafýndan hayati derecede Ülkeye kaçak giren ve haksýz rekabete Federasyonumuz, kuruluþundan itibaren en 
önemsenmelidir. sebep olan tarým ve gýda ürünleri deðerinin önemli çalýþmalarý bu konuda yapmýþtýr. 
Bizim görevimiz perakende sektörü 10 milyon dolara ulaþtýðýný da Türkiye Örneðin satýnalýnan ürünlerin 
açýsýndan tehditleri dikkate almak Ziraatçiler Derneði (TZD) Genel Baþkaný faturalandýrýlmasý, gýda ürünü ise menþei 
olduðundan bu sorunu o açýdan masaya Ýbrahim Yetkin söylüyor. “Etten þekere, takibinin yapýlmasý, standartlara uygun 
yatýrýyoruz.  sigaradan çaya kadar birçok ürün yasa dýþý olmasý gibi birçok konuda üyelere eðitim ve 
Sadece devletin vergi kaybý tarafý bile her yollardan ülkeye giriyor.” diyor. Yetkin, bilgilendirme çalýþmalarý yapýlmýþtýr. 
vatandaþýn mücadelesini gerekli kýlarken, Türkiye'ye her yýl 500 bin ton þeker, Irak'tan 
kayýt dýþý kesim tarafýndan saðlanan kaçak ortalama 25 bin ton sigara, Ýran ve Geleneksel perakendeciliðin yerini organize 
avantajýn fiyat rekabetinde kullanýlmasý, Suriyeden 60 bin ton kaçak çay girdiðini perakendeciliðe býrakmasý çözüme yardýmcý 
mesleki açýdan da ek bir mücadeleyi gerekli söylüyor. olmakla birlikte, mali anlamda, saðlýk-
kýlmaktadýr. Son günlerin aktüel ürünü etteki kaçak hijyen ve menþei takibi gibi alanlarda ciddi 
Üstelik bu dezavantajlara ilaveten, kayýt oranýnýn yüzde 30 olduðunu ve heryýl çalýþmalara devam etmek, hem ülkemiz için 
dýþý istihdam boyutu da bulunmaktadýr. kaçak yollardan 500 bin civarýnda küçükbaþ hem mesleðimiz için hayýrlý olacaktýr.

“Kayýtdýþýnýn haksýz rekabet 
boyutu”

“Hileli ürünlere dikkat”

“Doðru çalýþan üreticiye 
haksýzlýk”

perder

Ercüment TUNÇALP

Kayýt dýþýnýn ülke ekonomisine 

verdiði zararýn dýþýnda, kayýtlý 

üretime, kayýtlý satýcýya, güvenli 

gýda isteyen müþteri talebine 

vurduðu darbe büyüktür
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Kurumsallýða geçiþ 
yol haritasýnda ilk çalýþma

Mavi Okyonus stratejisi:

Mavi Okyonusta temiz 
sularda olmak

Müþteri iliþkileri ve algý 
yönetimi

Bu sorularý daha da çeþitlendirebilir ve 
öncelikli hedef kitlemizi sorularýmýza doðru Azalt/Çoðalt
cevaplar vererek belirleyebiliriz. Varet/Yoket
Hedef kitlemle benim maðaza konseptim, Sektörde herkesin yaptýðý neyi artýk 
ürün çeþitliliðim, ürün fiyatlandýrmam, yapmayacaksýn?
ürün dönüþ hýzým, ürün sergilemem, Herkesin yapmadýðý kimsede olmayan neyi 
hizmet anlayýþým arz talep dengesinde mi? varedeceksin?
Müþterilerim bana kolaylýkla ulaþabiliyorlar Neyin oranýný azaltacak, herkeste olan 
mý? neyin oranýný arttýracaksýn?
Ben, hedef kitlem yani;müþterilerim 
tarafýndan nasýl algýlanýyorum? En güzel örnek Pegasus. Uçakta herkeste 
Nasýl algýlanmak istiyorum?, Diðerleri neler olan ikramý yok etti.Ýsteyen olursa ayrýca 
yapýyor onlarýn müþterisi kim? parayla sunuyor. Bilet fiyatlarýný otobüs 

fiyatlarýna indirdi.
Bu çalýþmalarla ancak mevcut tabloyu ve 
sonra hedeflenen resmi görebilirim. Bir baþka örnek Circle De Soleil. Sirklerin 
Bugünün fotoðrafýyla hedefteki resmin tümünde hayvanlar varken hayvanlarla 
yaklaþmasý için de stratejimi çalýþýr olan þovu yok etti.
belirlerim. Tema ve öykü kattý, eðlenceyi arttýrdý.

Daha pek çok örnek sýralayabilirim farklý 
stratejilerle Mavi Okyanusta yüzmeyi 
baþaranlara…

''Me to'' kýzýl denizde yüzmeden yani 
Peki siz ne yapmaktasýnýz?

“herkesin yaptýðýný herkes gibi yaparak ben 
Herkesten biri mi yoksa takip edilen misin? 

de varým, ben de öyle yapýyorum'' diye 
taklit eden olmadan,kýzýl denizin kirlenmiþ 

Farklýlýðýnýzý ortaya koyabileceðiniz  baþarý 
sularýndan çýkýp…

öyküleri yazmanýzý diliyorum.

Kendimi nasýl mavi okyanusta 
konumlandýrabilir nasýl farklýlaþabilirim?

Perakende sektöründe öncelikli 
olan iletiþimin samimiyeti…
Sevginiz ne kadar gerçek?
Sonsuz aþk mý vaadedilen?
Yoksa sadece temel Ýhtiyaçlar mý 
sizi arada sýrada da olsa bir araya 
getiren?
Ne sunuyorsak sunalým bunu 
almak isteyecek, ihtiyaç duyacak 
ya da sahip olma arzusunu 
hissedecek müþterilerimiz kimler?
Bizim müþterimiz kimdir?
Nerelerde oturur?
Hayatý nasýl yaþar?
Ýhtiyaç duyduklarý nelerdir?
Nasýl bir ortam arzular?
Ne konuþur? Nerelere gider? 
Dedikodu yapar mý? Nelerin 
dedikodusunu yapar?
Hangi gazeteleri okur?

perder

Ayþen LAÇÝNEL
Marka ve Ýnsan Kaynaklarý Danýþmaný

Sorularý daha da çeþitlendirebilir 

ve öncelikli hedef kitlemizi 

sorularýmýza doðru cevaplar 

vererek belirleyebiliriz
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Tüketici Ýlgilenimi 
halidir”. ilgilenimi “tüketicinin zamana ve duruma 
Bu sebeple ilgilenim bir nesneye atfedilen baðlý olmaksýzýn bir ürüne karþý duyduðu 
önem olarak deðerlendirilebilir. Müþterilerin ilgi, uyarýlma ve motivasyon hali” olarak 
ürünlerle ilgili olarak yaptýklarý tanýmlanmaktadýr. Tüketiciler için önem 
deðerlendirmelerde ilgilenim büyük bir taþýyan birçok ürün bulunmaktadýr, ancak 
öneme sahiptir. Ýlgilenim kavramý bu ürünlere karþý tüketicilerin ilgilenim 
tüketicilerin satýn alma ve iletiþim seviyeleri her zaman yüksek olmayabilir. 
davranýþlarýný etkileyen ve kiþiden kiþiye Satýn alma ilgilenimi “bir satýn alma kararý 
farklýlýk gösteren bir durumdur. Ýlgilenim verilmesi gerektiði zaman, girilecek riskin ve 
seviyesine baðlý olarak tüketicilerin karar elde edilecek menfaatin büyüklüðüne göre, 
alma süreçleri ve bilgi arama faaliyetleri ürünü satýn alma kararýna karþý tüketicinin 
farklýlýk göstermekte ve buna olarak da hissettiði ilgi, uyarýlma ve motivasyon hali” 
tutundurma mesajlarýna karþý aktif veya olarak tanýmlanmaktadýr. Ürün sadece satýn 
pasif olabilmektedir. alma kararý verilmesi gerektiði zaman, 
Ýlgilenim kavramý konu üzerinde çalýþan geçici bir süre için önemli olarak algýlanýr. 
akademisyenler tarafýndan çeþitli þekillerde Ürün ilgilenimi ile satýn alma ilgilenimi 
sýnýflandýrýlmýþtýr. Bu sýnýflandýrmalardan birbirlerinden farklýdýr. Satýn alma ilgilenimi 
birine göre ilgilenim ikiye ayrýlmaktadýr; bireylerin satýn alma faaliyetleri ile ilgilidir. 
· Sürekli ilgilenim Diðer taraftan ürün ilgilenimi belirli bir 
· Durumsal ilgilenim ürün kategorisine karþý duyulan 

ilgilenimdir. Örneðin bir kiþi belirli bir ürün 
veya markaya karþý yüksek ilgilenime sahip Sürekli ilgilenim, tüketicinin bir ürüne karþý 

olabilirken, satýn alma ilgilenimi marka sahip olduðu ilgilenim derecesinin uzun 

sadakati gibi sebepler dolayýsýyla düþük süreli olmasýdýr. Sürekli ilgilenimde tüketici 

olabilmektedir. Reklam ilgilenimi ise ve ürün arasýndaki iliþki, belirli bir satýn 

“reklâmýn kendisine veya reklamdaki ürünle alma iþleminden baðýmsýzdýr. Ürüne 

ilgili mesaja karþý kiþinin hissettiði ilgi, duyulan sürekli ilgilenim seviyesi arttýkça 

uyarýlma ve motivasyon hali” olarak kiþinin bilgi arama, elde ettiði bilgiyi 

tanýmlanmaktadýr.paylaþma çabalarý ve ürünle ilgili bilgi için 

Farklý ilgilenim seviyelerine sahip danýþýlan kiþi olma özelliði de artmaktadýr. 

tüketicilerin davranýþlarý da farklýlýk Durumsal ilgilenim kavramýnýn çýkýþ 

gösterecektir. Örneðin ilgilenim düþük noktasý, sürekli ilgilenim kavramýndan Tüketiciler pek çok alternatif arasýndan 
olduðunda, tüketiciler genellikle bildikleri farklýdýr. Durumsal ilgilenim belirli belirli markalarý seçmektedirler. Bu 
ve güvendikleri markalara yönelmektedirler. durumlarda bir ürüne karþý artan ilgilenim durumun sebeplerini ortaya çýkarmak 
Tüketicilerin ilgilenim düzeylerine göre bilgi seviyesidir ve geçici bir durumdur, satýn pazarlama disiplininin önemli araþtýrma 
arayýþý davranýþlarý ve satýnalma kararlarý alma iþleminin tamamlanmasýnýn ardýndan alanlarýndan birini oluþturmaktadýr.  
deðiþmektedir. Yüksek ilgilenim düzeyine son bulmaktadýr.  Ýlgilenim kavramý ile ilgili Ýlgilenim kavramý tüketici davranýþýnýn 
sahip tüketiciler bilgi arayýþý için daha fazla olarak yapýlan bir diðer sýnýflandýrmaya göre anlaþýlmasý ve açýklanmasýnda uzun süredir 
zaman harcamaktadýrlar. Pazarlamacýlara ise ilgilenim üç grupta ele alýnmaktadýr;faydalanýlan önemli bir kavramdýr. 

· Reklam ilgilenimi düþen görev sattýklarý ürünlere karþý Literatürde en yaygýn olarak kullanýlan 
· Ürün ilgilenimi tüketicilerin ilgilenim seviyelerini sürekli tanýma göre “ilgilenim belirli bir uyaran ya 
· Satýn alma kararý ilgilenimi olarak canlý tutacak faaliyetlerde da durum tarafýndan uyarýlan, 

bulunmaktýr. Literatürde yer alan tanýmlara göre ürün gözlemlenemeyen ilgi, ve motivasyon 

perder

Dursun YENER
Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu

dursunyener@beykoz.edu.tr

Tüketiciler için önem taþýyan 

birçok ürün bulunmaktadýr, ancak 

bu ürünlere karþý tüketicilerin 

ilgilenim seviyeleri her zaman 

yüksek olmayabilir
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serbest köþe

Perakende sektörünün 
kanayan yarasý: 
“Personel sirkülasyonu”…

odaklý, hizmet kalitesi eksenli rekabet tarzý faktörler personelin perakendeciliði iyi bir 

iþletmelerin yaþama ve büyüme iþe ulaþma yolunda “ara iþ” olarak görme 

süreçlerinin önemli kilometre taþlarýný algýsýnýn oluþmasýna neden olmaktadýr. 

oluþturmaktadýr. Hizmet kalitesinin Ýþletmelerin hizmet kalitesini arttýrma ve 

iþletmeler için bir varlýk nedeni olmasý ve kurum kültürlerini oluþturma süreçlerinde 

bu hizmetin iyi bir takým eliyle takým oyuncularýnýn bu yanlýþ algýlarýný 

yürütülebileceði gerçekliði norm kadronun revize ederek, perakende sektöründeki 

önemini bir kez daha açýða çýkarmaktadýr. kanayan bu yarayý saracak ve personel 

Dolayýsýyla iþletmeler, yatýrým ve istihdam sirkülasyonunu minimalize edecek 

programlarýnda insana ve insan politikalar üretmelidirler.

kaynaklarýna yatýrýmý bu perspektif 

içerisinde deðerlendirmelidirler.

Ýþletmelerin varlýk nedenleri olan müþteri 

memnuniyeti ve sadakatine giden yolun 

Perakende sektöründe yaþanan gerçeklikle personel memnuniyetinden geçtiði gerçeði 

yüzleþildiðinde yoðun personel hiçbir zaman göz ardý edilmemelidir.

sirkülasyonu sonucu bir yandan Bu tespit pedagojik açýdan irdelendiðinde 

iþletmelerin enerjilerini bu alanda tükettiði hizmet veren  hizmet alan denklemi 

görülürken diðer yandan hizmetin içerisinde hizmet üreten personelin moral, 

aksamasýna, kalite ve verimliliðin motivasyon ve psikolojik fotoðrafýnýn 

düþmesine neden olduðu görülmektedir. üretkenliðine yani müþteriye yansýdýðý 

Sorunun çözümsüzlüðünde farklý olgular ve görülür. Dolayýsýyla müþteri 

farklý algýlar rol oynamaktadýr. Ancak hiçbir memnuniyetine giden yolun taþlarý 

olgu sorunun çözümünde iþletmelerin personel memnuniyeti ile örülmektedir. Bu 

yönetim ve istihdam politikalarý kadar sonuçtan hareketle iþletmelerin ÝK 

belirleyici bir rol oynamamaktadýr. departmanlarý kurum içerisinde bir 

Ýþletmelerin istihdam ölçeklerinde temel boyutuyla da rehberlik servisi misyonu 

aldýklarý kriterler sirkülasyonun oranýyla yüklenmelidirler.
Ýþletmeler ortak kurum kültürünü Bir bütün olarak perakende sektörünün bire bir örtüþmektedir. Ýþletmelerin 
yaratýrken biz olmayý, ekip ruhu ile sürdürülebilir büyüme süreçleri analiz perakende sektöründeki bu yoðun 
bütünsellik içerisinde sürdürülebilir edildiðinde sektörün karþýlaþtýðý en önemli sirkülasyonun nedenlerini dýþsal olgularda 
büyümeyi denetlemektedirler. Ancak handikaplardan birinin norm kadro aramalarý ya da yalnýzca personel 
özeleþtirel bir yaklaþýmla bakýldýðýnda oluþturulma(ma)sý olduðu görülür. üzerinden izah etmeleri sorunun 
iþletmelerin her yönetim kademesindeki Sürdürülebilir büyümenin vazgeçilmez çözümsüzlüðünü derinleþtirmektedir. 
karar süreçlerinde demokratik önkoþullarýndan birisi ve hizmet kalitesinin Perakendeciliðin personel açýsýndan meslek 
katýlýmcýlýktan kaçýndýklarý görülür: olmazsa olmazý insan (iþgücü) faktörüdür. olarak görülmemesinde ya da personel 
yukarýdan aþaðý uygulanan kararlar ve Bu gerçeklik iþletmeleri kaliteli-etkin-verimli sirkülasyon oranýn artýþýnda iþletmelerin 
yapýlan performans deðerlendirmeleri rutin hizmet üretmede zorunlu olarak nitelikli, yönetim politikalarýnýn ne ölçüde sorumlu 
bir sonuçtur. Oysa “aþaðýdaki” her kalifiye oyunculardan kurulu takým(norm olduðuyla yüzleþen özeleþtirel bir yaklaþým 
departman ya da reyonun bütün kadro) oluþturmaya yöneltmektedir. sorunun çözümünde önemli bir rol 

oynayabilir.Perakende sektöründe iþletmeler çok çeþitli çalýþanlarýnýn eleþtiri, öneri ve karar 

rekabet argümanlarý kullanmaktadýrlar. Sektörün yoðun çalýþma saatleri, süreçlerine katýlýmlarý “ biz olma 

Ancak hiçbir rekabet biçimi hizmet kalitesi istihdamdaki düþük ücret politikasý, kolay kültürünü” yaratmada ve de personel 

eksenli rekabetin önceliði ile iþe alýp kolay iþten çýkarma yöntemi, sosyal sirkülasyon oranýný düþürmede bir anahtar 

karþýlaþtýrýlamaz. Müþteri memnuniyeti ve özlük haklarýn yoksunluðu ve benzeri olamaz mý?

“Müþteri memnuniyetine 

giden yol”
“Sirkülasyon verimi 

düþürüyor”

perder

Ekber IÞIK
TPF Eðitim Danýþmaný
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serbest köþe

Yönetim kurulunda
kadýnlarýn sesi yükseliyor!

yeralsa da, FTSE 100 endeksinde yeralan 

þirketlerde YK üyeliklerinin sadece %11'ini EZI ile EPWN'in araþtýrmasýnýn deteylarýnda 
kadýn üyeler dolduruyor. Analiz edilen ülkeler arasý büyük farklýlýlýklarý da 
þirketlerin dörtte birinde yönetim kurullarý görüyorsunuz; kadýn YK üyeleri için kota 
tamamen erkeklerden oluþuyor. uygulamasý bulunan Finlandiya (%28.8), 

Ýsveç (%28.7) ve Norveç (%31.9 gibi 

K.Avrupa ülkelerindeki yönetim 

kurullarýnda kadýn üyelerin oraný %30'lara Yukarýdaki uluslararasý araþtýrmanýn Türkiye 
ulaþýyor. Norveç'de kadýnlarýn %80'inin verileri ile karþýlaþtýrmasýný ise EZI Istanbul 
profesyonel olarak çalýþarak iþ hayatýnda ofisinin 2010 yýlý sonu itibarý ile IMKB-100 
yer aldýðý belirtiliyor; bunu kolaylaþtýrmak endeksinde yeralan þirketlere yönelik analizi 
için de saðlýk, kreþ, çocuk bakýmý veriyor. Yapýlan çalýþmada IMKB-100 
konularýnda son derece kapsamlý destekler endeksinde yeralan þirketlerde kadýn YK 
mevcut. Norveç'de 1985 yýlýndan beri üyelerinin toplama oranýnýn %10.5 
kamu kurumlarýnda kadýnlar için %40'lýk bir seviyesinde olduðu görülüyor. Analize 
kota uygulamasý bulunurken, 2005 yýlýnda konu olan 100 þirketten 49 tanesinde ise 
ise Oslo Borsasýnda halka açýk olan 500 hiç kadýn YK üyesi yok. Türkiye açýsýndan 
þirket ile, yönetim kurulunda 10 üyeden ilginç olabilecek deðerlendirme ise, yönetim 
fazla bulunan kamu kurumlarýnda kadýn kurullarýnda görev yapan þirket hissedarý ve 
(veya erkek!) YK üyelerinin oranýnýn %33 kadýn üyelerin sýnýflandýrmaya alýnmadýðý 
altýnda olmamasý þartý getirilmiþ. Bu durum; aile üyesi veya hissedar olmayan 
mevzuat çýkarýldýðýnda Norveç'de kadýn YK kadýn YK üyelerinin toplama oraný %6'lý 
üyelerinin oraný %7.3 iken bugun %50'lere seviyelere kadar düþüyor. Özetle Türkiye, 
yaklaþmýþ durumda. “sýcak kanlý” Akdenizli komþularýndan pek 

de farklý performans göstermiyor !
Portekiz (%3), Ýtalya (%5), Yunanistan 

(%9) gibi “sýcak kanlý” Akdeniz ülkelerinde 

kadýn YK üyelerinin oraný hala tek 

basamaklý seviyelerde seyrediyor! Bu 
McKinsey&Co. firmasýnýn 2007 yýlýnda gruptaki tek “gurur vesilesi” ise yeni kota 
yapmýþ olduðu “Women Matter” baþlýklý uygulamasýna geçen Ýspanya'nýn oranýný 
araþtýrmada, YKnda 3 ve daha fazla kadýn %10.3'e yükseltebilmiþ olmasý! Ýlginç olan 
üyenin görev yaptýðý þirketlerin %80, baþka bir sonuç ise Almanya (%8.7) ve 

Egon Zehnder International (EZI) CEO'su kadýn olan þirketlerin ise %35 Ýsviçre (%8.3) gibi DACH grubundaki 
danýþmanlýk firmasý ile European oranýnda daha yüksek sermeye karlýlýðý elde ülkelerde de kadýn YK üyelerinin oranýnýn 
Professional Women Network (EPWN) ettiði tespit edilmiþ. McKinsey, Yönetim pek de yüksek olmamasý. Alman Bakanlar 
organizasyonunun, Boardex verilerini Kuruluna eklenen her kadýn YK üyesi için Kurulu geçen sene içinde, 2013 yýlýna kadar 
kullanarak 17 Avrupa ülkesindeki yönetim sermaye karlýlýðýnýn %10 arttýðýný büyük þirketlerdeki kritik yönetici rollerinin 
kurullarýný analiz ederek ulaþtýðý sonuçlar, hesaplamýþ; hisse fiyatý ise “akranlarýna” %30'unun kadýn yöneticiler tarafýndan 
kadýnlarýn yönetimdeki aðýrlýðýnýn yavaþ göre 2 kat daha hýzlý yükselmiþ. Catalyst doldurulmasýný “arzu ettiðini” belirten bir 
yavaþ arttýðýný kanýtlýyor. Araþtýrmaya dahil danýþmanlýk þirketinin Fortune 500 tavsiye kararýný açýkladý. Buna benzer bir 
edilen farklý sektörlerde, yýllýk 4 milyar Euro þirketlerinde yapmýþ olduðu benzer bir açýklama Ýngiltere Baþbakaný David 
ve üzeri ciroya sahip 340 þirketin yaklaþýk araþtýrmada ise, cinsiyet ayýrýmý konusunda Cameron'dan geldi. Cameron, tüm büyük 
%80'inde en az 1 kadýn YK (YK) üyesi pozitif ayýrýmcýlýk yapan, önlem alan þirketlerin yönetim kurullarýnda kadýn 
bulunduðu tespit edilmiþ. Bu oran 2008 þirketlerin, almayanlardan %53 daha iyi üyelerin oranýnýn 2015 yýlýna kadar %25 
yýlýnda %72, 2006 yýlýnda ise %68 performans gösterdiði sonucu ortaya seviyesine ulaþmasýný “arzu ettiðini” 
seviyesinde imiþ. Analiz edilen þirketlerde çýkarýlmýþ. Kadýnlarýn YKnda artarak görev belirtti. EZI ile EPWN araþtýrmasýnda 
kadýn YK üyelerinin sayýsýnýn toplama oraný almasý sadece fýrsat eþitliði açýsýndan deðil, Ýngiltere'de kadýn YK üyelerinin oraný 
ise %12.2 (2008 yýlý oraný %9.7). þirketin performansý açýsýndan da önem %13.3 ile Avrupa ortalamasýnýn üstünde 

taþýyor. 

Kota yardým ediyor

Türkiye geriden takip ediyor

Kadýnlar performansý da 

artýrýyor

perder

Murat YEÞILDERE
PERYÖN Asil Üyesi  

Kurumsal Ýliþkiler Ýç Anadolu Þubesi Sorumlusu

McKinsey, Yönetim Kuruluna 

eklenen her kadýn YK üyesi için 

sermaye karlýlýðýnýn %10 arttýðýný 

hesaplamýþ; hisse fiyatý ise 

“akranlarýna” göre 2 kat daha 

hýzlý yükselmiþ
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sivil toplum

“Perakendeci ve üretici
arasýnda köprüyüz”

 Kýrýlma 1994 krizinde yaþandý. O yýldan 
sonra TMO bakliyat alýmlarýný durdurdu. 
Sadece buðdayda taban fiyat belirlemeye 
baþladý. Bu karardan sonra üretici ekimden 
kaçmaya baþladý. Çünkü önceden devlet 
garantisi vardý. Devlet elini çekince herkes 
pancar ve buðday gibi ürünlere döndü. 
Çünkü o yýla kadar üreticinin özel sektörle 
çalýþma alýþkanlýðý yoktu. Devlet bu kararý 
birden alýnca, bir “ara geçiþ modeli” 
uygulamayýnca bir anda üretici ekimden 
kaçtý ve maalesef sektörde büyük bir kan 
kaybý yaþandý. Bu arada biz geri giderken 
Kanada, ABD, Meksika gibi ülkeler 
bakliyatta büyük atýlým yaptý. Örneðin yeþil 
mercimekte Kanada hükümetinin özel 
desteðiyle bu ülke lider konuma geldi. 
Devletin destek vermesinin nedeni 
Kanada'nýn yeþil mercimekteki inanýlmaz 
besleyicilik ve saðlýða faydalarýný görmüþ, 
ihracat þansýnýn yüksek olduðunu anlamýþ 
olmasý ve bu ürünü stratejik ürün olarak 
belirlemesidir. 

Sonrasýnda PAKDER'in önemli 

çabalarýyla birkaç yýldýr 

toparlanma süreci baþladý. 

Bundan bahseder misiniz?
1994'te alýnan büyük yaradan sonra bu 
düþüþ yýllarca sürdü. Ancak paketli bakliyat 
sektörünün geliþmesiyle, PAKDER'in 
çalýþmalarýyla üretici nihayet özel sektörle yer alýrdý. Enteresan bir rakam vereyim Öncelikle Paketli Bakliyat 
çalýþma alýþkanlýðýný geri kazanmaya 1987 yýlýnda bakliyat ihracatýmýz 756 bin Sektörü'nün Türkiye'deki 
baþladý. Derneðimiz bu konuda gerçekten 989 kilo. Bugünün rayicinden ele alýrsan durumuyla ilgili sizin 
çok emek verdi. 2007 yýlýndan itibaren 750 milyon dolar eder. Bugün ise 

deðerlendirmelerinizi öðrenmek devlet tekrar destek primi vermeye baþladý. ihracatýmýz 200 milyon dolar civarýnda. 
isteriz… Geç kalýnmadý mý derseniz elbette çok geç Kayýp çok büyük… PAKDER'in en önemli 
Türkiye 1985 ile 1994 arasýnda dünyanýn kalýndý. Ancak en azýndan bundan sonrasý amacý ve her platformda dile getirdiði konu 
en önemli bakliyat üreticilerinden biriydi. için umutluyuz. bu kaybedilen üretimi geri kazanmaktýr. 
Örneðin yeþil mercimekte dünyadaki en 
önde gelen ihracatçý ülke konumundaydýk. Tüketicilerin bakliyata bakýþý, Peki bu kaybýn yaþanmasýna ne 
Mercimekte birinciydik, bakliyatýn Türk insanýnýn bakliyata ilgili etken oldu, niye bu duruma geldi genelinde ise Dünya ticaretinde hep ilk üçte 

1980'lerden bugüne nasýl deðiþti?ihracat?

perder

Tarým Ürünleri Hububat Bakliyat Ýþleme ve Paketleme Sanayicileri Derneði 
(PAKDER), perakendeciler ve tarým üreticileri arasýnda köprü kurarak hem sektörü 
kayýt altýna alýyor hem de tarým standartlarýný yükseltiyor. Ülke adýna bu önemli 
görevi gerçekleþtiren derneðin çalýþmalarýný PAKDER Baþkaný Hakký Ýsmet Aral ile 
konuþtuk

Hakký Ýsmet Aral
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perder

yýllarca ikinci plana itilen bulgurun deðeri açýsýndan 70'inci. Buna karþýn çeltikte 
þimdi anlaþýlýyor. Kentli ve eðitimli 39'uncu sýrada olmamýza karþýn 7'inci 
tüketici eskiden bulguru hor görürken sýradayýz. Yani çeltikte bilimsel üretimle bu 
þimdi bulgurun kalitesini ve yararýný iþi baþarmýþýz. Dolayýsýyla biz verimlilik için 
anladý. Bizim PAKDER olarak isteðimiz çalýþmalýyýz. 
saðlýklý beslenme yönünde geliþen bu 
trende, kendi kültürümüzün deðiþmezi Tüketici ve üretici cephesinde 
olan ve esas olarak yararlarý saymakla gerçekleþtirdiðiniz bu çalýþmalarla 
bitmeyecek bakliyat ürünlerini dahil ilgili yerel zincirlere iletmek 
etmek.

istediðiniz mesajýnýz, onlardan 

beklentileriniz nelerdir?
Bu amaçla ilgili PAKDER'in 

Bakliyatýn yüzde 60'ý perakende 
çalýþmalarý nasýl gidiyor ve 

kanallarýndan tüketiciye ulaþýyor. Diðer 
bundan sonra neler yapýlacak? kanallar semt pazarlarý, catering, askeriye, 
 PAKDER kýsa bir süre önce yeni bir açýk ürün satýlan diðer kanallar vs… Bu 
yönetim belirledi. Önceki yönetimdeki pay, her geçen gün perakende lehine 

Nüfus neredeyse ikiye katlamýþ olmasýna aðabeylerimiz ve arkadaþlarýmýz tüketiciyi artmaktadýr. Dolayýsýyla perakendecilerin 
karþýn ne yazýk ki talep ayný oranda bilinçlendirmeyle ilgili birçok çalýþma yaptý. önemi bu noktada büyük... Yerel zincirleri 
artmýyor. En büyük etken ülkemizdeki Þimdi biz bayraðý devraldýk. Bizim yakýndan takip ediyor, PAKDER olarak 
beslenme kültürünün deðiþmesi. Ürün avantajýmýz özellikle Saðlýk Bakanlýðý'nýn bu onlarýn geliþiminden mutluluk duyuyoruz. 
bazýnda mercimek gibi ürünler kendini konuda çok kararlý ve istekli olmasýdýr. Bizler perakende zincirleri için iyi 
korudu çünkü halen bir çorba kültürümüz Konuyla ilgili bakanlýk yetkilileri ile üreticileriz. Birçoðu gýda toptancýlýðýndan 
var. Ancak özellikle piþirmesi zaman görüþeceðiz. 29 Eylül 2010 tarihinde geldiði için bu sektörü de iyi biliyorlar. 
isteyen taneli ürünlerde tüketim artmýyor. yayýnlanan Türkiye Saðlýklý Beslenme ve Kendi sektörleri gibi görüyorlar. Bu açýdan 
Kentlerde önce öðle yemeði ortadan kalktý. Hareketli Hayat Programý, Baþbakanlýk bizleri anlýyorlar. Beklentimiz özellikle 
Herkes çalýþmaya baþladý. Sonrasýnda ise Genelgesi gereði derneðimiz bakliyat indirim dönemlerinde zararýna mal 
akþam yemeði ortadan kalkmaya baþladý. konusunda üzerine düþen görevi en kýsa satýþlarýna dikkat etmeleridir. Biz bakliyatýn 
Dýþarýda yeme, hazýr yemek alma veya sürede yapacaktýr. Onlarýn desteðiyle bir standartýný artýrmak istiyorsak perakendeci 
zahmet istemeyen hýzlý ürünlere yönelme çalýþma baþlatacaðýz. Konuyla ilgili burada gerçekten kilit rol oynuyor. 
oldu. akademik kiþileri, uzmanlarýn görüþlerini Perakendecinin talepleri önce paketli 

kamuoyuna sunacaðýz. Türkiye'de obezite bakliyatçýlarý sonrasýnda da bizlerden 
Son yýllarda tüm dünyada olduðu yüzde 33… Her üç kiþiden biri obez… Bu geçerek üreticiyi etkiliyor. Onlardan ricamýz 
gibi Türkiye'de de obezitenin korkunç bir rakam… Türk insaný maalesef satýnalma sürecinde iþini doðru yapan, 

elinde imkanlar da olmasýna raðmen, bu zararlarý anlaþýldý ve daha saðlýklý tüketiciye düzgün, kaliteli ürün sunmak 
kadar saðlýklý ürünleri olan bir ülke beslenmenin gerekliliði anlaþýldý. isteyen firmalarý olumsuz þartlara 
olmamýza, bu kadar güzel bir yemek itmemeleridir. Paketli bakliyatçý Bunun bakliyat sektörüne etkisi 
kültürü olmasýna raðmen kendi kendine kazanabilmeli ki, üreticiye kazandýrsýn. oldu mu?
kötülük yapýyor. Biz PAKDER olarak bu Üretici kazansýn ki ürününe yatýrým yapsýn. Henüz çok hissedilen etkisi olmasa da en 
konuyu ticaretin de ötesinde bir görev, bir Ürüne yatýrým olsun ki hem kendimize azýndan böyle bir bilinç oluþtu. Bizim 
sosyal sorumluluk, memleketimize karþý bir yetelim hem dünyaya açýlalým. Dolayýsýyla sektörümüzde rakamsal ölçüm çok zor. 
borç olarak görmekteyiz. bu zincirin tamamýnda ülkemiz Kayýt dýþýlýk varsa da PAKDER üyesi 

kazanacaktýr. dernekler kayýt altýnda çünkü organize 
PAKDER bir yandan perakendeye çalýþýyor. Ancak bakliyatýn 
tüketiciye yönelik çalýþmalar pazara sunulduðu daha birçok kanal var. 
yaparken bir yandan da Bizim belirlediðimiz rakamlara göre Türkiye 

1 milyon 800 bin ton civarý pirinç, bulgur üreticinin standartlarýný 
ve bakliyat tüketiyor. Bunun içinde taneli yükseltmesi için çalýþýyor. Bu 
ürünler bulunuyor. Özellikle pirinçte çok konudan bahseder misiniz?
önemli bir baþarý saðlandý. Çeltik üretimi Bizler üretici ile perakendeci 
son 10 yýlda iki katýna çýktý. Bizim en çok arasýndaki köprüyüz. Dolayýsýyla 
ölçemediðimiz ürün ise bulgur. Çünkü tüketicilerin bu ürünleri tercih etmesi 
köylerde insanlar kendi bulgurunu kendi için perakendeci ile ortak çalýþmalar 
yapýyor ve mal deðiþimi var. Toplam rakam yaparken bir yandan da üretici ile 
bundan çok daha yüksektir. Yine de kiþi standartlarý korumak ve yukarý 
baþýna aldýðýnýzda bakliyat tüketimi çok çekmek için çalýþýyoruz. 
düþük. Ancak hakikaten de saðlýklý Sorumluluðumuz iki yönlü. Mesela 
beslenmenin öneminin anlaþýlýyor olmasý Türkiye dünyada buðday üreten 
önemli bir geliþme. Örneðin kentlerde ülkeler arasýnda 8'inci ama verim 

sivil toplum
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Ambalaj Fuarý’nda en yeni teknolojiler… 
15- 18 Eylül tarihleri arasýnda TÜYAP Fuar renklerle, þeffaflýkla ve tasarýmlarla cephelerinde yalýtým, iç mekanlarda ise 
ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek karþýmýza çýkýyor. Güçlü bir bariyer özelliði dekorasyon amaçlý olarak yeniden 
Avrasya Ambalaj Ýstanbul 2011 Fuarý, bu ile içine konan üründe herhangi bir tat ve kullanýlýyor. Cam ambalaj ürünlerinin en iyi 
alandaki son teknolojileri ziyaretçilerle koku býrakmayan cam ambalajlarýn, son örnekleri, en yeni geri dönüþ teknolojileri 
buluþturacak. teknolojiler sayesinde aðýrlýðý da hakkýndaki son geliþmeler TÜYAP Fuar ve 

azaltýlabiliyor. Kongre Merkezi'nde gerçekleþtirilecek 
Bugün bilgisayar destekli tasarým ve yüzey  Avrasya Ambalaj 2011 Fuarý'nda sektör 
iþlemeye sahip cam ambalajlar, baþta gýda, Türkiye'de uzun yýllardan beri cam atýðý profesyonellerine sunulacak. Avrasya 
kozmetik, ilaç olmak üzere birçok sektörde toplanarak, cam ambalajýn geri kazaným ve Ambalaj 2011 Fuarý hakkýnda detaylý bilgi 
kullanýlýyor. Teknolojinin geliþmesi ile ardýndan uygun teknolojilerle yeniden edinmek ve fuara katýlmak için 
birlikte geliþen sanayide eskisinden daha üretilmesi yönünde çalýþmalar yapýlýyor. http://www.packagingfair.com/ adresini 
özgün hale gelen cam ambalajlar farklý Ambalaj atýklarý cam mozaik, bina dýþ ziyaret edebilirsiniz.

6-9 Ekim 2011 tarihleri arasýnda Tüyap bir an önce fuar katýlýmlarýný yatýrýlacak, insan saðlýðý ve çevreye etkisi 
Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleþtirerek KOSGEB'e baþvurmalarý tartýþýlacak. CeBIT Sinerji Zirvesi 
gerçekleþtirilecek olan CeBIT Biliþim Eurasia gerektiðini önemle belirtti. CeBIT Sinerji kapsamýnda ayný zamanda internetin 
Fuarý'na katýlmak isteyen iþletmelere, Zirvesi kapsamýnda, ICT sektöründeki güvenli kullanýmý konusu tartýþýlacak. 
KOSGEB destek verecek. mevcut eðilimler “Güvenli Ýnternet” ve Hayatýmýzýn vazgeçilmezleri arasýnda 
KOSGEB, fuar katýlýmcýlarýna bu yýlki ilk 50 “Baz Ýstasyonlarý” olmak üzere iki önemli birinci sýrada yer alan internetin geliþimi, 
metrekare katýlým alanlarý için finansal baþlýkta tartýþýlacak. Teknoloji Bilgilendirme kullaným alýþkanlýklarý konuþulacak, baþta 
destek saðlýyor. Fuar Direktörü Murat Özer; Platformu tarafýndan CeBIT Fuarý'nýn açýlýþ kiþiler ve kurumlar olmak üzere alýnacak 
belli bir limitte verilecek bu finansal günü olan 6 Ekim tarihinde CeBIT Sinerji önlemler konunun uzmanlarý tarafýndan 
destekten yararlanmak isteyen firmalarýn Zirvesi kapsamýnda baz istasyonlarý masaya dile getirilecek.

Gýda-Tek Eylül’de yapýlacak
Gýda iþleme makinelerindeki son olarak üretilmesi, ambalajlanmasý, geçen önemini arttýrýyor. 15- 18 Eylül 
teknolojiler, gýda güvenliði ve hijyeni depolanmasý ile gýdalar üzerinde duyusal, tarihleri arasýnda TÜYAP Fuar ve Kongre 
konusunda en yeni geliþmeler GIDA- TEK fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kalite Merkezi'nde Avrasya Ambalaj 2011 
2011 Fuarý'nda sektör profesyonellerine kontrol analizlerinin yapýlmasýnda önemli Ýstanbul Fuarý ile eþ zamanlý olarak 
sunulacak. rol oynayan gýda teknolojileri, hýzla düzenlenecek GIDA- TEK 2011 Fuarý gýda 
Gýda maddelerinin saðlýk koþullarýna uygun kentleþme ve nüfus artýþýnýn etkisi her iþleme sanayindeki son geliþmeleri sektör 

profesyonellerinin yakýndan ve uygulamalý 
olarak görme fýrsatý sunuyor. 

Gýdalarýn üretimden paketlenmeye, 
depolamadan taþýmaya kadar son 
tüketiciye güvenli ve hijyenik þekilde 
ulaþtýrýlmasý için geliþtirilen en yeni 
teknolojilerin bir arada sunulduðu GIDA- 
TEK 2011 Fuarý'nda tüm ürün gruplarýna 
özel en yeni teknolojiler bir arada 
sergileniyor. Gýda teknolojileri hakkýnda 
dünyada ve Türkiye'de sürdürülen 
çalýþmalarýn, yeniliklerin ve 
uygulamalarýndan ele alýnacaðý fuar 
hakkýnda daha detaylý bilgi edinmek için 
www.gidatekistanbul.com web sitesini 
ziyaret edebilirsiniz.

CeBIT’e katýlacak firmalara destek 





Terazi deyip geçmemek gerekiyor. Burada kanýtý ise, Hammurabi yasalarýdýr.  Babil söz edilmektedir. Bu standart ve birimler 
sadece basit bir aðýrlýk ölçerden söz Ýmparatorluðunun ilk kralý olan yasalaþtýrýlmýþ ve uymayanlara aðýr cezalar 
etmiyoruz. Tartmak ayný zamanda Hammurabi, MÖ 1750 ile 1792 yýllarý getirilmiþtir. Ýþte size terazinin geliþimi ile 
insanlýðýn yol boyunca aklý ettiði ve tüm arasýnda, Mezopotamya'da kurduðu göz adalet kavramýnýn geliþiminin nasýl paralel 
yaþam alanýna yaydýðý temel bir kavram. kamaþtýrýcý  uygarlýðýn, 1901 yýlýnda Fransýz bir düþünce boyutunda ilerlediðinin kanýtý.
Temelinde denge ve adalet arayýþý olan bu Arkeologlar tarafýndan bulunmasý ile Hayatýmýzda bu kadar çok ve temel anlama 
düþünce sadece ticaret hayatýný deðil birlikte tüm dünyayý kendisine hayran sahip terazilerin, bir tartým cihazý olarak 
bütün bir toplumsal yaþamý da kökünden býraktý. Çünkü, tarihin bilinen en eski geliþimde ise Ýngilizlerin 1300 yýllarýnda 
etkileyerek, kendi dinamiklerini geliþtirmiþ yasalar bütünü gün yüzüne çýkmýþtý. geliþtirdikleri libre ve daha sonra bugünde 
ve bugün de geliþtirmeye devam ediyor. Hammurabi Kanunlarý olarak bildiðimiz bu genel olarak dünya ölçeðinde kabul edilmiþ 
Her þeyi ölçüye vurarak, tartarak, hesap yasalar bütünü, zaman içerisinde toplum bulunan metrik sistem temel sýçrama 
ederek  yapmanýn temelinde iþte bu denge hayatýna girmiþ yasalarýn ilk kez bir sistem noktalarý olarak dikkat çekicidir. 1791 
ve adalet arayýþýmýz yer alýyor. içerisinde ele alýnýþý ile dikkat çekiyordu. yýlýnda geliþtirilen metrik sistem kullandýðý 
Her ne kadar MÖ 3 bin 500 yýllarýnda Toplam 282 maddelik Hammurabi kanunlarý metre gram ölçütü ile bugünkü terazilerin 
Mýsýrlýlar tarafýndan icat edilen ilk teraziler, o günden sonra ve hatta bugün bile birçok temelini þekillendirmiþtir.  1795 yýlýnda 
tarým ürünlerini tartmak, ekili arazileri ülkenin yasalarýný etkilemiþ, adalet Fransýz Devrim Konseyi'nin onayý ile 1799 
ölçmek ve ticaret iþlemlerini kavramýnýn geliþiminde önemli bir rol yýlýnda benimsenmeye baþlanan metrik 
standartlaþtýrmak için kullanýldýysa da oynamýþtýr. Konumuzla baðlantýsý gereði sistem insanlýða Fransýz Devrim'inin bir 
aradan geçen 5500 yýl içerisinde, teraziler ilginç olan ise Hammurabi'nin yasalarýnda hediyesidir diyebiliriz. Anlaþýlacaðý üzere, 
kendilerini çok geliþtirdiler. Tabii tartmaya ve terazi'ye özel bir bölüm terazi bir kez daha insanlýðýn düþünsel 
beraberlerinde insan ufkunu ve düþünce ayýrmýþ olmasýdýr. Burada tartýlarýn geliþimin bir parçasý olduðunu göstermiþtir. 
dünyasýný da.  Bunun en önemli tarihi standartlarýndan ve aðýrlýk birimlerinden Her ne kadar Ýngiliz ve Amerikalýlar ayak 

Ýnsanlýk sadece son 5 bin 500 yýldýr aðýrlýk ölçülerini kullanýyor. Tartmak, teraziye
vurmak, insanlýðýn adalet arayýþýnýn da dýþavurumu ayný zamanda… Ne ilginç iliþkidir ki, 
biz daha çok adalet aradýkça, günümüz terazilerinin hassasiyetleri de ayný oranda artýyor

nostalji
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Adalet ve adil ticaretin 
simgesi terazi

perder



Ocak - Þubat 83

direse de 
günümüzde 
tüm dünya 
metrik 
sisteme geçmiþ 
durumdadýr. Bu geçiþ 
sanayi devriminin baþ 
göstermesi ile birlikte, terazilerin 
çeþitlenmesine ve özel gereksinimlere 
yönelik özel terazilerin üretilmesine 
yol açmýþtýr. Bugün perakende, kimya, 
saðlýk, nakliye gibi çok sayýda sektör 
kendi ihtiyaçlarý doðrultusunda üretilmiþ 
özel teraziler kullanmaktadýrlar. Bu 
alanlarýn her biri için farklý standartlar 
geliþtirilmiþ ve belgelendirme mekanizmalarý 
kurulmuþ durumdadýr. Artýk neredeyse 
tamamen elektronik terazilerin iþlediði bir 
dünyanýn içerisindeyiz. Bu teraziler ayný 
zamanda baþka fonksiyonlarda üretmiþ durumdalar. 
Örneðin gýda sektöründe üretim bandýnýn bir parçasý 
haline gelen teraziler, seri üretim hattýnda hem paketlenen ürünleri tartarken hem de gramaj 

hatalarýný bant dýþýna atarak 
bir tür kalite kontrol de 
yapmaktadýrlar. Ya da gýda 
perakendesinde 
kullandýðýmýz elektronik 
teraziler, tartým iþleminin 
yaný sýra barkod 
iþleyebilmektedirler. Hatta 
çýkýþ kasalarýnda yer alan 
teraziler doðrudan 
fiyatlandýrma 
yapabilmektedirler. 
Yetenekleri bu denli geliþen 
terazilerin, ölçüm 
hassasiyetleri de son derece 
geliþmiþ ve neredeyse binde 
birlik bir hassasiyetle çalýþýr 
duruma gelmiþlerdir. 
Özellikle gýda 
perakendeciliðinde 
vazgeçilemez bir yeri olan 
terazilerin, geliþen 
yetenekleri ile marketler için 
önemi yarýn bugünkünden 
de fazla olacak.

perder
nostalji

Modern tartýlarýn 

tarihçesi 
17.  yüzyýlýn sonlarýnda Ýskoç fizikçi 
Roberval'ýn statik bilmece kavramý, 
tartýlarda önemli bir aþama 
yapýlmasýný saðladý. Sonrasýnda  
1743 yýlýnda Ýngiliz John Wyatt, 
Roberval'ýn statik bilmece kavramýný 
kullanarak tartýlan cisimleri 
dengelemek için orantýlý aðýrlýklarýn 
kullanýldýðý tartýyý icat etti. (Bu 
yýllarca, bakkal terazilerinde 
uygulanan ilkedir). 

18'inci yüzyýlýn son döneminde 
Fransýz Joseph Beranger, 
günümüzde kadranlý tartýlarda 
kullanýlan sistemi icat etti. 

1866 yýlýnda Alman Makine 
Mühendisi Andreas Bizer sonradan 
Bizerba markasýyla bir þirkete 
dönüþecek olan küçük kefeli el 
terazisi imalatý atelyesi kuruldu. 
Bizer iþe baþladýðýnda kendisi dahil 
8 kiþi çalýþýyorlardý. 

Andreas Bizer 1924 yýlýnda bugün 
halen pek çok mekanik terazinin 
atasý olan tek gövdeli teraziyi icat 
etti. 
Andreas Bizer 1932 de ilk yazýcýlý 
endüstriyel teraziyi icat etti.
1951 yýlýnda Andreas Bizer'in 
kurduðu þirket, dünyanýn ilk fiyat 
hesaplamalý terazisini üretti.
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üyelerimiz

Makro, bir günde dört maðaza açtý 

Makro, Amasya Merzifon'da ve Samsun'da katýldý.  Makro Yönetim Kurulu Baþkaný genelinde 170 maðazaya ve 1 milyar TL 
Kanijya, Belediye Evleri ve Terme'de ayný Þeref Songör,  “Bir günde dört yeni ciroya ulaþmak. 7'den 70'e herkesi 
günde 4 maðaza açýlýþý gerçekleþtirdi. maðazamýzý hizmete açmanýn mutluluðunu kucaklayan Türkiye'nin markasý Makro'nun 
Açýlýþlara Merzifon, Canik ve Terme yaþýyoruz” diyerek sözlerine þöyle devam 2023 yýlý büyüme hedefi ise, Türkiye'nin 1 
Belediye Baþkanlarý ile ilçe kaymakamlarý etti: “Hedefimiz 2011 sonuna kadar Türkiye numaralý perakende markasý olmak.”                

perder

Ankara PERDER üyesi Makro, Amasya ve Samsun'da ayný günde 
dört maðaza birden açtý

Mopaþ’tan þube ataðý…
Tabakhane Mahallesi'nde açýlan Erenler Þubesi, 650 metrekare hizmet veriyor. Mopaþ'ýn Ýstanbul'da 41,  Kocaeli'nde  18,  Yalova'da 
alanda 3 kasa ve  22 personelle, Feyzullah Mahallesi'nde açýlan 2,  Sakarya'da 3 ve Bursa'da 18  olmak üzere  toplam 82 þubesi 
Adatepe  þubesi ise, 830 metrekare alanda 4 kasa ve  28 personelle bulunuyor. 

 Ýstanbul PERDER üyesi Mopaþ, 29 Temmuz  2011 tarihinde iki þube birden açtý 
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Akyurt’un 40’ýncý 
þubesi Konya’da…

Bin 400 metrekarelik Bosna Hersek Þubesi 30 Temmuz 2011 
tarihinde hizmete girdi.  Yeni þubede 33 personel bulunuyor.  
Bu yatýrýmla birlikte Akyurt'un Konya ilindeki maðaza sayýsý 
3'e yükseldi. 

perder

Ankara PERDER üyesi Akyurt 
Süpermarket, 40'ýncý þubesini Konya 
Bosna Hersek Mahallesi'nde açtý

üyelerimiz

Beðenal 9’uncu þubesini açtý 

Beðenal'ýn 9'uncu maðazasý 1000 metrekare satýþ alanýnda, 17 çalýþanla, 4 kasada hizmet veriyor. Kendi bölgesinde istikrarlý yatýrýmlarýný 
sürdüren firma, yaz aylarýnda Mersin'de yeni maðazalar açarak büyümeyi hedefliyor. 

Çukurova PERDER üyesi Beðenal Market, 9'uncu maðazasýný
Mersin Yeniþehir'de açtý

Baþdaþ 5’inci maðazasýný açtý
Baþdaþ Gaziemir þubesi 450m2 satýþ alaný, 12 personel ve üç yazarkasa ile hizmet vermektedir. Açýlýþa Gaziemir Belediye Baþkaný Halil 
Ýbrahim Þenol, Kaymakam Þerafettin Tuð, Ege Perder üyeleri, üretici ve tedarikçi firma temsilcileri ve kalabalýk bir topluluk katýldý.

Ege PERDER üyesi Baþdaþ Marketler, 5'inci þubesini Ýzmir Gaziemir de açtý

Çukurova
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Bildirici’den 
yeni þube…

“En Kalitelisi En Ucuza“ sloganýyla hedeflerini belirleyen Bildirici 
Süpermarket, Turkuaz þubesiyle bölge halkýna hizmet vermeye baþladý.

Ankara PERDER üyesi Bildirici, 29 Temmuz 
2011 tarihinde, Turkuaz þubesiyle zincirine 
yeni bir halka daha ekledi

Biçen’in 20’inci 
þubesi Yakuplu’da…

Yakuplu þubesi 800 metrekare satýþ alaný üzerinde 5 kasa 
ve 30 çalýþanýylahizmet veriyor. Biçen yetkilileri, yeni 
maðazalar açmayý sürdüreceklerini belirttiler.

Ýstanbul PERDER üyesi Biçen 
Marketleri, yeni þubesini 29 
Temmuz 2011 tarihinde Yakuplu 
Beylikdüzü'nde açtý

üyelerimiz

Çaðdaþ 65’inci maðazasýný açtý 
Ankara PERDER üyesi Çaðdaþ'ýn Batýkent zincirlerin kendilerini bu alanda da detaylarýyla son derece þýk ve nezih bir 
Meydan AVM'de açtýðý 65'inci maðazasý, geliþtirerek sýkça  yer almaya baþladýðý AVM alýþveriþ ortamý sunan maðaza 3 bin 500 
eskiden nadir olan ancak son dönemde yerel projelerine bir yenisini daha ekledi. Tüm metrekare alanda 16 kasa ile hizmet verecek.

Ankara PERDER üyesi Çaðdaþ,  Batýkent Meydan AVM'de  65'inci maðazasýný açtý
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Grup Gökkuþaðý 16 oldu  

Grup Gökkuþaðý'nýn 15'inci maðazasý Kaðýthane'de Gültepe 
Mahallesi, Talatpaþa Caddesi'nde açýldý. Sonrasýnda açýlýþý 
yapýlan 16'ncý maðaza ise Sultangazi'de Eski Edirne 
Asfaltý'nda hizmete girdi. 16'ncý maðaza açýlýþýný Sultangazi 
Belediye Baþkaný Cahit Altunay ve Grup Gökkuþaðý Yönetim 
Kurulu Baþkaný Bülent Velibeyoðlu birlikte gerçekleþtirdi.

Ýstanbul PERDER üyesi  Grup 
Gökkuþaðý iki yeni açýlýþla toplam 
maðaza sayýsýný 16'ya çýkardý

üyelerimiz

Efor’dan iki açýlýþ daha

Ýstanbul PERDER üyesi Efor, 16'ncý maðazasýný Hadýmköy'de  Çakmaklý Mahallesi, Hadýmköy Yolu Caddesi'nde açtýktan kýsa bir süre sonra 
17'nci maðazasýný da Gürpýnar'da Adnan Kahveci Mahallesi Osmanlý Caddesi'nde müþterileriyle buluþturdu. 

Ýstanbul PERDER üyesi Efor, 16'ncý maðazasýný Hadýmköy'de  Çakmaklý Mahallesi, 
Hadýmköy Yolu Caddesi'nde açtý

Çaðrý 24’üncü maðazasýný açtý  

Denizciler Caddesi, No:76 / A, Yeni Merkez Cami altý, Derince adresindeki maðaza, tam olarak Derince Belediyesi'nin karþýsýnda hizmete 
girdi.  in 300 metrekare satýþ alanýnda 9 kasaya sahip maðaza, 60 kiþiye daha iþ olanaðý saðlamýþ oldu.

Ýstanbul PERDER üyesi Çaðrý, 24'üncü maðazasýný 23 Temmuz Cumartesi Kocaeli 
Derince'de hizmete açtý
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Merzifon’a ve 
Mimar Sinan’a 
Hitit Gýda…

16 Haziran 2011 tarihinde Merzifon'da gerçekleþtirilen açýlýþa Çorum 
Valisi Nurullah Çakýr ile kamu ve özel sektör temsilcileri katýldý. 
Merzifon'daki yeni maðaza 5 kasa ve 35 çalýþan ile hizmet veriyor. 1 
Temmuz'da açýlan Mimar Sinan maðazasýnýn ise 40 metrekare alanda 
3 kasa ve 23 çalýþanýný bulunuyor.

Karadeniz PERDER üyesi Hitit Gýda, 6'ncý 
þubesini Merzifon'da, 7'inci þubesini ise 
Mimar Sinan Mahallesi'nde açtý

Happy’nin 
Gross’u Biga’da 
açýldý  

Happy Center yeni yatýrýmlarla Ýstanbul'da 
büyürken Altun Ailesi'nin Marmara Bölgesi'nin 
güneyindeki perakende markasý Gross yeni 
maðazalar açmaya devam ediyor.  Yeni maðaza 
900 metrekare, 4 kasa, 20 çalýþan ile hizmet 
verecek.

Bursa PERDER üyesi Gross, 
yeni maðazasýný Biga'da 
hizmete açtý

üyelerimiz

Kilo 7 oldu

Açýlýþý Melikgazi Belediye Baþkaný 
Memduh Büyükkýlýç ve Kocasinan Belediye 
Baþkaný Bekir Yýldýz yaptý.  Kilo Market 
Þirket Ortaðý Kemal Olgaç, 'Büyümemizi 
deðiþik yerlere çekmeye çalýþanlar var. 
Fakat bakýldýðýnda açtýðýmýz tüm 
þubelerimizin beklediðimizden daha iyi bir 
konumda olduðunu söyleyebilirim” diye 
konuþtu.   

Erkilet þubesini açarak 
toplamda 7 þubeye ulaþan 
Kilo Market, son 3 yýlda 
en hýzlý büyüyen Kayseri 
PERDER üyesi oldu
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Reyon 
yeni maðazasýný 
açtý

Yeni maðaza 18 Mayýs günü Karadeniz Mahallesi, General 
Aydoðan Caddesi'nde hizmete girdi. Toplam 1000 metrekare 
alana sahip maðazanýn,  20 çalýþaný 4 kasada hizmet 
verecek.

Ýstanbul PERDER üyesi Reyon'un 
yeni maðazasý Gaziosmanpaþa 
Karadeniz Mahallesi'nde hizmete 
açýldý

Perla Home 3’üncü maðazasýný açtý

Açýlýþa Ege Perder üyeleri, üretici ve daðýtýcý firma temsilcileri büyük ilgi gösterdi. 250 metrekare alýþveriþ alanýna sahip maðazada, 7 
personel, 2 yazarkasa ile hizmet veriyor.

Ege Perder'in yeni üyesi Perla Home, 3'üncü maðazasýný Ýzmir Bornova da açtý

üyelerimiz

10’uncu Þehzade

Þehzade Market'in yeni þubesi, Hürriyet-Fatih Sultan 
Mehmet Caddesi'nde açýldý.  Yeni þube bin 700 
metrekare alanýna sahip olup, 30 çalýþaný bulunuyor. 

Kayseri PERDER üyesi Þehzade 
Market 10'uncu þubesini açtý
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Mevlana 11’inci maðazasýný açtý  

Yeni maðaza  Baðlarbaþý Mahallesi, Ýstasyon Caddesi, Darýca adresinde hizmete girdi. 480 metrekare satýþ alanýna sahip maðazada 3 kasa 
bulunuyor ve 20 çalýþan istihdam ediliyor.

Ýstanbul PERDER üyesi Mevlana, 11'inci maðazasýný Darýca'da Baðlarbaþý 
Mahallesi'nde müþterileriyle buluþturdu

9’uncu þube 
Barýþ Bulvarý’nda 

Samsun Mark'un Barýþ Bulvarý þubesi, 18 Haziran 2011 tarihinde 
açýldý. Açýlýþa Ýlkadým Belediye Baþkaný Necattin Demirtaþ da katýldý. 
Firma yetkilileri Adalet þubesinin de çok yakýnda açacaklarýný 
söylediler. Barýþ Bulvarý þubesi, 260 metrekare alanda 2 kasa ve 8 
çalýþaný ile hizmet veriyor. 

Karadeniz PERDER üyesi Samsun Mark, 
9'uncu þubesini açtý

üyelerimiz

 41 kere maþallah

Onur'un yeni maðazasýnýn açýlýþýný Küçükçekmece Kaymakamý Orhan Öztürk, 
Küçükçekmece Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Ramazan Çetinkaya ve Mustafa 
Kuzugüden, Özen Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Ekrem Özen, Özen Grup Yönetim 
Kurulu Üyesi Kemal Özen ve Özen Grup CEO'su Cemal Özen gerçekleþtirdi. Onur 
Ýkitelli 2 maðazasý 800 metrekare maðaza alaný, 4 kasasý ve 35 personeli ile hizmet 
veriyor. Yeni maðaza ile Özen Grup, maðaza sayýsýný 127'ye çýkardý.

Ýstanbul PERDER üyesi Onur, 41'inci maðazasý olan 
Ýkitelli 2 maðazasýný hizmete açtý
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1e1 Market yatýrýmlara hýzla devam ediyor

1e1 Market, Serik maðazasýyla 31'e ulaþtý. Bir 
ay içerisinde 6 maðaza açýlýþýný 
gerçekleþtirdiklerini bu açýlýþlar ile çalýþan 
personel sayýsýný 700 ün üzerine çýkardýklarýný 
kaydeden 1e1 Marketler Genel Müdürü Altan 
Vural  ''Serik maðazamýzýn iki kat olup 600 
metrekare alan, 3 kasa ve 15 personeli ile 
kusursuz hizmet vermenin gayreti içinde 
olacak. Serik maðazamýzýn ardýndan Alanya 
maðazamýzýn da Aðustos ayýnýn ilk haftasýnda 
açmak hedeflerimiz arasýnda. 1e1 Market bu 
açýlýþlarýn ardýndan diðer bölgelerde de 
yatýrýmlarýna devam edecek '' þeklinde konuþtu.

Akdeniz PERDER üyesi 1e1 
Market, Serik maðazasýnýn 
açtý

Güngören Köyiçi’nin
“Selam”ý var!

Selam Market'in Güngören Köyiçi'ndeki yeni þube açýlýþý 8 Haziran 
2011 tarihinde gerçekleþti. Açýlýþa, Anayasa Komisyonu Baþkaný 
Prof. Dr. Burhan Kuzu da katýldý. Köyiçi þubesi 2 bin 500 metrekare 
satýþ alanýnda 9 kasa ve 40 personeli ile hizmet veriyor. 

Ýstanbul PERDER üyesi Selam Market, 
7'inci þubesini Güngören halkýyla 
buluþturdu

üyelerimiz

Snowy 11’inci maðazasýný açtý

Snowy, Gaziosmanpaþa Küçükköy maðazasýnda 750 metrekare modern satýþ alanýyla 3 kasa ile hizmet veriyor. Bu maðaza ile birlikte 
Snowy' in toplam satýþ alaný 10 bin 900 metrekareye, personel sayýsý ise 280 kiþiye ulaþtý. 

Ýstanbul PERDER üyesi Snowy, yeni þubesini Gaziosmanpaþa Küçükköy'de açtý
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Baðlarbaþý, Mimarsinan ve Tuzla da Uyumlu oldu

Uyum'un Üsküdar-Baðlarbaþý, Büyükçekmece-Rose 
Marin ve Tuzla-Dumankaya Adres maðazalarý 
hizmete girdi. Uyum bu üç maðazasýnda 74 kiþiye iþ 
olanaðý saðlarken, hizmet verdiði büyüklük de 28 bin 
metrekareyi aþtý. 
Uyum'un Baðlarbaþý maðazasý 328 metrekarede, 29 
personel ile hizmet veriyor. Rose Marine maðazasý 
Rose Marine sitesinin alýþveriþ merkezinde yer alýyor. 
630 metrekare büyüklüðündeki maðaza, 25 personeli 
ile hizmet sunuyor. Tuzla maðazasý ise 785 metrekare 
büyüklüðünde ve 20 personel bulunuyor. 

Ýstanbul PERDER üyesi Uyum 
Gýda A.Þ., maðaza sayýsýný 42'ye 
çýkardý

Show 13’üncü 
þubesini açtý  

Yeni maðaza 500 metrekare satýþ alanýna sahip. Show bu 
yatýrýmýyla 20 kiþiyi daha istihdam etmiþ oluyor. 

Ýstanbul PERDER üyesi Show 
Hipermarket, 13'üncü maðazasýný 28 
Temmuz'da Kocamustafapaþa'da açtý

üyelerimiz

Yunus Market 42 þubeye ulaþtý

9 Temmuz 2011 tarihinde yapýlan Ümitköy þubesinin açýlýþýný Yunus Market Yönetim Kurulu Baþkaný Yaþar Ayhan, Yönetim Kurulu Üyesi 
Yunus Ayhan, Genel Müdür Fatih Ayhan ve Genel Müdür Yardýmcýsý Adnan Özçelik yaptý. Ümitköy þubesi 1.500 metrekarelik alanda 8 kasa 
ve 30 personelle hizmet veriyor. 

Ankara PERDER üyesi Yunus Market 42'inci þubesini Ümitköy'de açtý
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Teknede, iþyerinde, piknikte kýsacasý dilediðiniz her 
yerde kahve keyfini yaþamanýzý saðlayan Osman 
Bey Kahvesi, Ramazan ayýnda da iftar sofranýza 
eþlik edecek seçenekleriyle hem mekanlar hem de 
evler için sadece 30 saniyede hazýrlanabilen pratik 
bir çözüm sunuyor. Yaz aylarýna denk gelen 
Ramazan'da ocak baþýnda beklemeden, telve ve 
köpük tutturma derdi olmadan istediðiniz kývamda 
Osman Bey Kahvesi'ni göz açýp kapayýncaya kadar 
hazýrlayabilirsiniz. Böylece iftar sofrasýnýn 
ardýndan, kýsa sürede hazýr olan Osman Bey 
Kahvesi'yle, ailece Türk kahvesi keyfi yapabilirsiniz.

perder

Ataman Ýlaç ve Kozmetik tarafýndan üretilen sudan üretiliyor.
Þelale Gülsuyu, Ramazan sofralarýna lezzet Defalarca filtreden geçirildikten sonra ambalajlanan Þelale 

katýyor. Dünyanýn ve Türkiye'nin en kaliteli gülleri Gülsuyu'nu Ramazan ayýnýn geleneksel lezzeti güllacý hazýrlarken 
kullanýlarak hazýrlanan Þelale Gülsuyu, güvenli kullanabilirsiniz. Tamamen doðal olan ürün, kimyasal katký 

kullaným için doðal gýda aromasýndan ve distile maddesi, boya ve alkol içermiyor.
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Gýda muhafazasýnda uzman marka Sera, yýllarýn tecrübesi 
ile þimdi de saðlýklý ve lezzetli yemekler piþirmenizde ve 
saklamanýzda en büyük yardýmcýnýz olacak üç pratik ürün 
sunuyor; yaðlý piþirme kâðýdý, fýrýn torbasý ve buzdolabý 
poþeti…Streç film ve alüminyum folyo ile kalitenin simgesi 
haline gelen Sera, tecrübesini piþirme grubu ürünlerine de 
yansýtýyor. Fýrýn torbasý ve yaðlý piþirme kâðýdýný 
tüketicisinin beðenisine sunan Sera, gýdalarýn daha saðlýklý, 
lezzetli ve pratik bir þekilde piþirilmesini saðladýðý gibi, 
piþirme kaplarýnýzýn kirlenmesini de önleyerek sizi bulaþýk 
derdinden kurtarýyor.

30 saniyede Türk kahvesi

Sera’dan 
üç yeni ürün

Gülsuyu market raflarýnda



Barilla, Dünya'nýn sürdürebilirliði için attýðý lezzetli tariflerin görselleri 
adýmlara bir yenisini ekleyerek “geri dönüþümde de bulunuyor. Kutunun arka 
verimliliði yüksek” yeni kutularýnýn kullanýmýna kýsmýnda ise Gerçek Ýtalyan 
baþladý. Bu çerçevede ön yüzdeki pencere Lezzeti'ni ön plana çýkaran 
kaldýrýlýrken özel olarak tasarlanan yeni kutularýn tariflerin detaylarýna 
açma-kapama kilidi makarnaseverlerin rahat ve ulaþmak mümkün. Ayrýca 
kolay kullanýmýna elveriþli hale getirildi. bilinçli tüketiciler için besin 

içerik ve deðer tablosunun 
Eski haline göre koyulaþan mavi rengi ile yaný sýra makarnanýn 
ambalajýn ön yüzünde kutu içerisindeki faydalarýný anlatan bir 
makarnanýn bire-bir boyuttaki görselinin yaný açýklama da yeni kutularýn 
sýra bu makarna ile yapabileceðiniz birbirinden arka kýsmýna eklenmiþtir.

vitrin

Barilla lezzetleri
yeni kutularýnda...

perder

Henkel'in cilt bakým alanýndaki dayanýklý makyajdan ve kirden cildi kolayca arýndýran 
uzmanlýðýný yansýtan yeni Diadermine Ekspres 3'ü 1 Arada Temizleyici Su, tonik etkisi ile 

Diadermine Ekspres 3'ü 1 Arada cilde canlýlýk ve ferahlýk veriyor. Diadermine Ekspres 3'ü 1 
Temizleyici Su, tek adýmda yüz, göz ve Arada Temizleyici Su, cildine özen gösterenler için pratik ve 

dudakta etkili bir temizlik saðlýyor. Suya etkili bir çözüm sunuyor. 

Türkiye'yi dondurulmuþ gýda ile tanýþtýran 
SuperFresh, su ürünleri ailesine yepyeni bir 
lezzet daha kattý. Pazara yeni sunulan 
“SuperFresh Jumbo Karides” ön piþirildikten 
sonra dondurulduðu için piþirince “jumbo” 
formunuasla kaybetmiyor ve nefis lezzetini tüm 
yemeklere taþýyor. “Denizden gelen her ürünün 
en iyisini” sunmak için çalýþan SuperFresh, yeni 
Jumbo Karidesiyle gurmelere layýk sofralar 
hazýrlamanýza yardýmcý olacak.SuperFreshJumbo 
Karidesle yapabileceðiniz yemekler arasýnda 
karides güveç, tereyaðlý karides sote ya da 
karidesli salata gibi çeþitlerbulunuyor.  300 
gramlýk ambalajýyla dondurulmuþ dolaplarýnda 
tüketicilere sunulan SuperFresh Jumbo Karides, 
enfes lezzeti yanýnda saðlýðýmýz açýsýndan da 
doðal protein ve selenyum kaynaðý görevi 
görüyor.

SuperFresh Jumbo Karides 

Diadermine’den 
yeni temizleyici 
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120 yýllýk tarihi, yenilikleri ve kalitesiyle uzmanlýðýný kanýtlayan 
Lipton, yeni “Piramit Poþet Çaylar” ile tüketicilerine yepyeni bir çay 
deneyimi yaþatmaya hazýrlanýyor. Lipton'un yeni ürün geliþtirmedeki 
uzmanlýðýyla oluþturulan Piramit Poþet Çaylar, özel piramit þekli ile 
geniþ demleme alaný yaratarak, içeriðindeki bitki ve meyvelerin 
lezzetini daha fazla hissetmenizi saðlýyor.  Yeni Lipton Piramit Poþet 
Çaylar, beþ farklý seçeneði ile çay tutkunlarý ile buluþuyor.  Kuþburnu 
ve Papatya gibi sevilen lezzetlerin yaný sýra, Çilekli Ahududulu, Elmalý 
Tarçýnlý ve Limonlu Ballý gibi yepyeni lezzetleri de çay severlerin 
beðenisine sunan Lipton, günün her anýnda enfes çay deneyimleri 
yaþatýyor.

vitrin

Theramed ailesinin yeni üyesi 16H Xtra Fresh, formülündeki florür etkisi ile tam koruma ve ekstra mentol 
ile 16 saate kadar ferahlýk sunuyor. Yeni Theramed 16H Xtra Fresh'in florür içerikli formülü diþ minelerini 
güçlendiriyor ve çürüklere karþý etkin koruma saðlýyor.  Theramed 16H Xtra Fresh'in Sývý Diþ Macunu ve 
Pratik Tüp Diþ Macunu olmak üzere iki ayrý çeþidi bulunuyor. Diþ macunu ile aðýz bakým suyunu bir araya 
getiren Theramed 16H Xtra Fresh Sývý Diþ Macunu, aðýzda ulaþýlmasý en zor noktalarý bile etkili bir þekilde 
temizliyor. Aðýz bakým suyu özelliði ile aðýzda gün boyu ferahlýk saðlýyor. Theramed 16H Xtra Fresh Pratik 
Tüp Diþ Macunu ise Theramed'in yenilikçi, doz ayarýna olanak tanýyan ve Türkiye için de bir ilk olan 
dispenser ambalajýnda sunuluyor.  

perder

Lipton’dan yepyeni 
çay deneyimi

Daha tuzlu çekirdek
Paketli kuruyemiþ sektörünün yenilikçi markasý Papaðan Kuruyemiþ, ülkemizin en çok 
tüketilen kuruyemiþ çeþidi olan ay çekirdeðini bu kez daha tuzlu haliyle sunuyor. 
Ay çekirdeði, yaþ ve yer sýnýrý tanýmaksýzýn ülkemizin en yaygýn tüketilen kuruyemiþ 
çeþidi olarak öne çýkýyor. Papaðan Kuruyemiþ, çok sevilen bu ürünü, deðiþik damak 
tatlarýna yönelik olarak bu kez daha tuzlu versiyonuyla sunuyor. Papaðan Kuruyemiþ'in 
tüm ürünlerinde olduðu gibi 'Daha Tuzlu Ay Çekirdeði'nde de yine Türkiye'nin en kaliteli 
çekirdekleri özenle seçiliyor. Çekirdekler uygun miktarda tuzlanarak paketleniyor ve böylece 
çekirdek keyfini tuzlu yaþamak isteyenlere lezzetli bir alternatif saðlýyor. 

Aðýz ve diþ bakýmýnda yenilik
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Yumuþacýk iç yüzeye, esnek yan bantlara ve benzersiz cep 
sistemine sahip organik pamuklu “Huggies Saf ve Doðal”, 
yenidoðanlara rahatlýðýn en doðal halini sunarken; “Yumuþak 
ve Rahat” pamuksu dýþ yüzeyi ile yenidoðan dönemi 
sonrasýnda da bebeklerin ciltlerine nefes aldýrýyor.
Kaðýt ve kiþisel hijyen ürünlerinde dünya lideri Kimberly-
Clark'ýn bebek bezi markasý Huggies, Türkiye'nin “organik 
pamuklu” ilk ve tek bebek bezini yenidoðanlarýn da 
ihtiyaçlarýna uygun þekilde üretti. Yeni doðum yapmýþ 
annelerin, anne adaylarýnýn ve bebeklerin ihtiyaçlarýný en iyi 
þekilde anlayarak en doðru ve yenilikçi çözümleri sunan 
Huggies'in iki yeni ürünü ile bebekler de anneler de daha 
mutlu…

vitrin
perder

Bebe Losyonlu ve Krem Süt Özlü çeþitleriyle tüketicilerden 
beðeni toplayan Molfix Islak Havlu ailesi þimdi yeni kapaðýyla 
çok daha pratik. Annelerin rahat kullanýmý düþünülerek, özel 
olarak tasarlanmýþ yeni kapaklý Molfix ýslak havlularla anneler 
çok daha rahat, bebekler ise çok neþeli.

Dermatolojik olarak test edilen Molfix Islak Havlu çeþitleri, 
yumuþak dokusu ile bebeklerin cildinde özenli temizlik saðlýyor. 
Sýk kullanýmda piþik oluþumunu önlemeye yardýmcý olan Molfix 
Islak Havlu, hafif kokusu, alkolsüz formülü ve boya maddesi 
içermeyen yapýsý ile bebeðinizin cildini tahriþ etmeden 
yumuþacýk yapýyor. Molfix Islak Havlularý bebeðinizin el, 
yüz,vücut ve alt bakýmýnda güvenle kullanabilirsiniz.

Ataman Ýlaç ve Kozmetik tarafýndan üretilen Uni Menthol Islak 
Mendil içeriðindeki mentol ve nanenin serinletici etkisi ile 
ferahlýk saðlýyor. Pratik yeni ambalajý sayesinde gün boyu 
çantanýzda taþýyabileceðiniz ürünle sýcaktan bunaldýðýnýz her 
an serinleyip rahatlayabilirsiniz. 

Yaz aylarýnýn kavurucu sýcaklarýnda ferahlamayý saðlayan ürün, 
grip ve nezle gibi rahatsýzlýklarýn tedavi sürecinde yardýmcý rol 
oynayarak týkanan burunun açýlmasýna ve burunda oluþan 
tahriþin giderilmesine yardýmcý oluyor. Ürünün içeriðinde kafur, 
menthol, okaliptüs ve hindistancevizi bulunuyor.

Uni’den mentol ferahlýðý

Molfix’ten pratik ýslak havlu

Organik pamuklu bebek bez
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