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SAYI:3 KASIM 2006

Yereller Zirve Yapt›
“Global Ekonomide Türkiye Perakendecili¤i”
Bas›n›n yo¤un ilgi gösterdi¤i konferans Kon-TV taraf›ndan canl› olarak yay›nland›. “Global Ekonomide
Türkiye Perakendesi” konferans›n›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› Türkiye Perakendeciler Federasyonu Baﬂkan› Sn. ﬁeref Songör yapt›.

Global ekonomide Türkiye perakendesi konulu
konferansa Sanayi ve Ticaret Bakan› Ali Coﬂkun ile
Devlet Bakan› ve Baﬂbakan Yard›mc›s› Abdüllatif
ﬁener’de kat›larak birer konuﬂma yapt›lar.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu üyeleri toplu halde An›t Kabiri ziyaret ettiler.
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Yerel Zincirlerin Gurur Günü
20 Eylül 2006 Türkiye perakendecili¤i aç›s›ndan bir milat olarak kabul
edilmelidir. An›tkabir’de sayg› duruﬂu,
istiklal marﬂ› okunmas› ve baﬂkan ﬁeref
Songör’ ün defteri imzalamas›n›n ard›ndan Ankara Kocatepe konferans salonunda muhteﬂem bir kat›l›mla gerçekleﬂtirilen “Global Ekonomide Türkiye Perakendesi” konulu konferansa
Devlet Bakan› ve Baﬂbakan Yard›mc›s›
Doç. Dr. Abdüllatif ﬁener, Sanayi ve
Ticaret Bakan› Ali Coﬂkun, ATO Baﬂkan› Sinan Aygün, Ak Parti Grup Baﬂkan vekili Salih Kapusuz, Oda baﬂkanlar›, milletvekilleri ve iﬂ adamlar›n›n
kat›ld›¤›, Baﬂbakan R. Tayip Erdo¤an ve
siyasi parti liderlerinin telgrafla iyi niyet temennilerin ilettikleri konferans,
Türkiye perakendesinin geldi¤i noktay›
göstermesi aç›s›ndan önemli bir göstergeydi.
Bas›n›n yo¤un ilgi gösterdi¤i konferans Kon-TV taraf›ndan canl› olarak
yay›nland›. “Global Ekonomide Türkiye Perakendesi” konferans›n›n aç›l›ﬂ
konuﬂmas›nda Türkiye Perakendeciler
Federasyonu Baﬂkan› Sn. ﬁeref Songör
: “Sekiz Perakende derne¤inin bir araya
gelerek oluﬂturdu¤u federasyonun 200
bin çal›ﬂan›, 3000’ e yak›n ﬂubesi ve 4
milyar $ cirosuyla Türkiye’nin önemli
bir federasyonu durumuna gelmiﬂtir.
Küresel geliﬂmeler rekabetin sadece
yaﬂad›¤›n›z ﬂehirde veya sadece kendi
ülkenizdeki rakiplerinizle olmad›¤›n›
göstermekte, biz yerel zincirlerde küre-

sel kuruluﬂlarla rekabet edebilmek için
mutlaka daha disipline olmaya daha kaliteli hizmetler vermeye ayn› zamanda
devletin gerekli yasal düzenlemeleri
sa¤layarak güçlünün güçsüzü yiyece¤i
ortam› yok etmesi gerekmektedir. Biz
kendimize özel koruma istemiyoruz,
sadece rekabet ortam›n›n adaletli bir
ﬂekilde olmas› için kurallar›n oluﬂturulmas› gerekti¤ini savunuyoruz. Önümüzdeki dönemlerde federasyonumuzun faaliyetleri daha artarak yerel perakendecilerin sesini daha gür duyurmalar›n› sa¤layacakt›r” dedi.
Sanayi ve ticaret Bakan› Ali Coﬂkun
da yapt›¤› konuﬂmada “ 2001 y›l›ndan
beri gündemde olan ve bir türlü ç›kar›lamayan “Büyük Ma¤azalar kanunu Tasar›s›n›n” Bakkallar federasyonu,
TOBB, MÜS‹AD, Tüm yerel zincirler,
Sivil Toplum örgütleri, Siyasi partiler
vb. birçok sivil toplum kurulu taraf›ndan desteklenmesine ra¤men bir ﬂekilde
mecliste yasalaﬂt›r›lamad›¤›n› bu tasar›n›n yasalaﬂmas›n› engelleyen baz›
odaklar bulundu¤unu ancak art›k bu
güçlerinde tasar›y› engellemeye güçlerinin yetmeyece¤ini, T.B.M.M ‘nin
aç›lmas›yla yasa tasar›s›n›n mutlaka
genel kurula sevk ettirilerek sa¤lanarak
yasalaﬂmas›n›n sa¤lanaca¤›n› belirtmiﬂtir.”
Devle Bakan› ve Baﬂbakan Yard›mc›s› Abdüllatif ﬁener konuﬂmas›nda küreselleﬂmenin tarihsel geliﬂimini özetleyerek rekabetin art›k global bir anlam

taﬂ›d›¤›n› Anadolu nun herhangi bir yerinde marketi olan birinin rakibinin
Dünyan›n baﬂka herhangi bir yerinde ki
market sahibi oldu¤una vurgu yaparak
yerel perakendenin ve Türkiye nin bu
anlay›ﬂa ayak uydurmalar› gerekti¤ine
vurgu yapm›ﬂt›r. Konferans›n kendisini
çok heyecanland›rd›¤›n› belirten devlet
bakan› ve baﬂbakan yard›mc›s› Abdüllatif ﬁener büyüme, Rekabet ve globalleﬂme gibi kavramlar›n yerel perakendeciler taraf›ndan dile getirilmesinden
de ayr›ca memnuniyet duydu¤unu belirtmiﬂtir.
Konferans›n ikinci bölümünde düzenlenen Panel Dr. Tahsin Pamir yönetiminde yap›lm›ﬂ kat›l›mc› olarak ta ‹stanbul PERDER yönetim kurulu baﬂkan› Erdal Tüfekçi, ‹stanbul Perder Genel
Sekreteri ihsan B‹ÇEN , A. Ü. E¤itim
Bilimleri Fakultesi Ö¤retim Üyesi Doç.
Dr. Erten Gökçe, Yön yönetim dan›ﬂmanl›k yönetim kurulu baﬂkan› Sait
Koç, Esder baﬂkan› Mahmut Çelikus ve
Perakende Bilgi platformu baﬂkan› Ergün Güler kat›lm›ﬂlard›r. ‹ki bölüm halinde gerçekleﬂtirilen panelde konuﬂmac›lar perakende sektörünün sorular›na çözüm önerileri getirerek özellikle
PERDER lerle “Büyük ma¤azalar yasa
tasar›s›n›n” birlikte an›lmas›ndan duyduklar› rahats›zl›¤› dile getirerek PERDER lerin kuruluﬂ amaçlar›n›n daralt›larak as›l amaçlar›ndan uzaklaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›lmas›ndan rahats›zl›k duyduklar›n› belirtmiﬂlerdir.
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Baﬂkan›n Aç›l›ﬂ Konuﬂmas›
Günümüzde sanayicisinden çiftçisine tüm üreticileri kentlisinden köylüsüne tüm tüketicileri ortak bir noktada buluﬂturan ve ekonomik, sosyal, kültürel
etkinliklerin anlam›n› buldu¤u perakendecilik art›k milli kültür ve ekonomilerin d›ﬂa aç›l›m›na ise do¤rudan arac›l›k
ediyor. ‹ﬂte bu özellikleriyle perakendecilik sektörüne geliﬂmiﬂ dünya ülkelerinin ekonomik, politik, sosyal ve kültürel
ihracat sistemi olarak bakt›klar›n› ve
özel önem verdiklerini biliyoruz.Böylesine önemli bir sektörün temsilcileri
olarak bizler de ülkemizin ve ekonomik
ve kültürel geliﬂiminde gereken aktif rolü üstlenmek üzere bir araya geldik.
Baﬂlang›çta ikili üçlü görüﬂmelerde dillendirdi¤imiz sorun ve konular›m›z› konustukça birlik içinde olman›n ve istiﬂarenin baﬂar›daki önemini kavrad›k. Önce Perder’ i sonra bölgesel perderleri
derken bugün Türkiye Perakendeciler
Federasyonu’ nu kurmuﬂ olman›n k›vanc› içindeyiz. Üniversitelerimizle iﬂ-

Sektöre kaliteli
personel istihdam›
Ve mutlulu¤u ülkemizin dört bir yan›ndan gelen siz üretici, distribütör ve perakendeci dostlar›m›zla birlikte paylaﬂ›yoruz. Federasyonumuz hepimize hay›rl›
olsun. Zira bugün ülkemize gelecek olan
küresel oyuncular alt yap› anlam›nda bütün süreçlerini tamamlay›p, hazmederek
geliyorlar. Türkiye ise; ne yasal düzenlemelerle bu oyuna haz›r ne de iﬂ yap›ﬂ anlay›ﬂ›yla. Kendimizi yetiﬂmiﬂ insan kayna¤›, sermaye gücü ve rekabet anlay›ﬂ›ndaki farkl›l›klar›m›z› gibi hayati unsurlarda sorgulay›p geliﬂtirerek bu yeni dönemde güçlü ve haz›rl›kl› olmal›y›z. Öncelikle bizler mesle¤imize sahip ç›kaca¤›z.
Yerli perakendeciler olarak en önemli
avantaj›m›z olmas› gereken insan kaynaklar›ndan azami faydalanacak e¤itim,
pratik ve sosyal ﬂartlar oluﬂturacak projelerimiz var. Özellikle e¤itim konusunda
Milli E¤itim Bakanl›¤›m›z meslek liselerinin cazibesini artt›rarak ara meslek sahibi
elemanlar›n yetiﬂmesine ortam sa¤lamal›
ve kalifiye eleman yetiﬂmelidir. Bu durum lise mezunu olanlar için ayn› zamanda verimli istihdam ortam› da oluﬂturacakt›r.

birli¤i içinde olup perakendecilik bölümü oluﬂturmakla beraber hocalar›m›zdan destek alarak mevcut yönetici ve
personelimize de hizmet içi e¤itim sa¤lay›p verimlili¤i olabildi¤ince artt›rmak hedeflerimizin içindedir. Rekabet anlay›ﬂ›,
iﬂletme anlay›ﬂ› gibi uzun vadeli düﬂünüp azim gerektiren konular› böylesine
birlikteliklerle ve dayan›ﬂma, istiﬂare
içinde yerli yerinde çözümler üreterek
aﬂmal›y›z. Bunu da mutlaka kay›tl›, kurall› ve sistemli geliﬂmeyi hedef al›yoruz. Bilinsin ki birbirimizin büyümesi
bizler için sevinç ve motivasyon kayna¤›d›r. Sermaye anlam›nda y›ll›k cirolar›
milli has›lam›za yak›n dünya devi oyuncularla rekabet etmek tek baﬂ›na hayal
olacakt›r. Esasen bu süreç, Bat› toplumlar›nda yaﬂanm›ﬂ ve bu küresel oyuncularla ulusal ve yerel markalar aras›nda
olas› haks›z ve y›k›c› rekabeti önlemek
için geliﬂmiﬂ ülkelerde de ya perakendecilik yasas› ile veya rekabet yasas› benzeri yasalar›n içine koyduklar› maddelerle kartelleﬂmeye mani olmuﬂlard›r.
Buna en çarp›c› örnek 1996-97 y›llar›nda Fransa’ da ç›kar›lan kanunlard›r.
Benzeri kanunlar ayn› dönemde Almanya’da da di¤er ülkelerde de uygulamaya
konulmuﬂtur. Bu kanunlarda ma¤azalar›n çal›ﬂma saatleri, hafta tatili, indirim
günleri, zarar›na sat›ﬂlarla haks›z rekabet oluﬂturmak gibi orta ve uzun vadeli
rekabetçi pazara darbe vuran konular disipline edilmiﬂtir. Tam da burada Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›m›z›n haz›rlam›ﬂ
oldu¤u yasa tasar›s›ndan bahsedelim.
Hepimizin yak›ndan takip etti¤i gibi bu
yasa tasar›s› ülkemizde de 1996’ larda
düﬂünülmüﬂ, 2001 krizindeki esnaf yürüyüﬂleriyle gündeme taﬂ›nm›ﬂt›r. Belki
de kriz psikolojisiyle söylenen mevcut
ma¤azalar›n mücabir alan d›ﬂ›na ç›kmas› gibi anlams›z ve ak›ld›ﬂ› yan›yla al›nm›ﬂ ve bakanl›k taraf›ndan sektör içindeki perakendecilerin görüﬂleri de al›narak refaat ve tadil edilmiﬂtir.
Buna en çarp›c› örnek ülkemizin en
s›k›nt›l› zaman›nda bile dünyan›n en büyük ekonomisi aras›nda oldu¤unu biliriz.
Halbuki perakendecilikte b›rak›n ilk 20’
yi ilk 250 perakendeci aras›nda bile bizim bir markam›z›n olmad›¤› çarp›c› bir
örnektir. Perakendecili¤imizi büyütmek
istiyorsak öncelikle tüketici haklar›na

sayg›l›, ticari ahlaka sahip olmam›z gerekir. Yoksa ayn› boyutlarda ayn› görünümde bin gram olarak bilinen bir ambalaja boyutlar›n› küçültmeden 750
gram ürün koyarak ucuza sat›yor görünümü vermek gibi aldat›c› haks›z uygulamalar Türkiye perakendecili¤ini hiç
büyütmeyecektir. Bu ürünü tek markaya üreten üretici de, tüketiciyi aldatan
perakendeci de asl›nda Türkiye ekonomisine zarar verdiklerini bilmelidirler.
Bu tarz s›k›nt› yapan veya yapabilecek
kiﬂi ve kuruluﬂlar için de sa¤l›kl›, yanl›ﬂ
yorumlara meydan vermeyecek yasal
düzenlemeler olmal›, idareler de bu
yanl›ﬂa müsaade etmemelidir. Kurals›zl›¤› kader olarak kabul edemeyiz, özellikleri yakalamak için bir yerden baﬂlamak ve azimle çal›ﬂmak gerekir. Sanayicilerimiz, üreticilerimiz ve distribütörlerimizle hep beraber elele verip bilmeliyiz ki birbirimizi ticari s›n›rlar içinde
desteklemek durumunday›z. Aksi takdirde günü kurtarma politikas›yla hareket edecek olursak ürünlerimizi satacak
raf bulamayaca¤›z. Ülkemizdeki uluslar
aras› ma¤azalar›n raflar›ndaki yerli ve ithal ürün oranlar›na dikkatli bir ﬂekilde
bak›p inceledi¤imizde burada ne demek
istedi¤im daha iyi anlaﬂ›lacakt›r. Türkiye
Perakendeciler Federasyonu olarak hep
müﬂahas konularda net konuﬂaca¤›z. Ne
sektörün birtak›m istatistiklerini toplay›p birilerine servis yapaca¤›z ne de hep
problemleri dile getirip kriz ç›¤›rtkanl›¤›
yaparak devlet çözsün mant›¤›nda olaca¤›z.
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Bakan Ali Coﬂkun Sektörün Durumunu De¤erlendirdi
Buradaki de¤erli
baﬂkan›m›z›n ifadelerini de sayg›yla, teﬂekkürle karﬂ›l›yorum. ﬁu anda büyük
sorunumuz olan kay›t d›ﬂ› ekonomiyi de
kay›t alt›na alacak
önlemler getiriyor.
Gerek ﬂehircilik aç›s›ndan gerek statik yap›
bak›m›ndan maalesef ülkemiz deprem ülkesi. Bütün bunlar› kontrol alt›na alan bir yap›laﬂmaya gidelim dedik. Ve herkes istedi¤i
yerde ekonominin yo¤un oldu¤u esnaf›n yo¤un oldu¤u bu modaya uyarak süpermarketleri açamas›n. Nerde açs›n? E¤er ﬂehrin imar
planlar›nda varsa kimse müdahale etmesin.
Çünkü oraya ticaret merkezi olarak imarda
yer ayr›lm›ﬂt›r. Trafik sorunu yoktur, her ﬂey
hesaplanm›ﬂt›r. Ama imar planlar›nda ticaret merkezi olarak yer ayr›lmam›ﬂsa, belirlenmemiﬂse o zaman valili¤e müracaat etsin,
valilik belediyenin ve ticaret odas›n›n görüﬂünü alarak o seçilen yerin uygun olup olmad›¤›na karar versin. 15000 metrekare sat›ﬂ
alan›na kadar. Yar›s› kadar park yeri mecburiyeti koyuyoruz, deprem bak›m›ndan güvenlik ﬂart› ar›yoruz. Di¤er hususlar› düzen-

ledik yasada. E¤er sat›ﬂ alan› net 15000 metrekareyi geçiyorsa, park›yla beraber 22000
deposuyla beraber 40000 metrekareyi buluyor. O zaman ﬂehrin çok yo¤un olmad›¤› bölgelere taﬂ›ns›n dedik. ‹lk Haz›rlanan yasa gibi mevcutlar y›k›l›p da ﬂehir d›ﬂ›na ç›kacak
diye bir ﬂey yok. Fakat baz› lobi faaliyetlerinde güç odaklar› hep bunu dile getirerek
hatta say›n baﬂbakan›m›za da yanl›ﬂ bilgiler
vererek bu yasan›n ç›kmas›n› engellediler.
Ben bunun sebebini biliyorum ama gerekçesini anlayamad›m ç›kmamas› için. Çünkü 3
milyon esnaf teﬂkilat› Türkiye Esnaf Zanaatkarlar Konfederasyonu arkas›nda, Türkiye
Odalar Borsalar Birli¤i arkas›nda, odalar›m›z
arkas›nda, ‹stanbul Sanayi, Ankara Sanayi
odas›nda toplant›lar yapt›k. Ve yasay› bir
ara geriye çektik. Heyetler yollad›k Fransa’
ya, ‹talya’ ya, ‹spanya’ ya, Almanya’ ya. Japonya’ dan, Amerika’ dan örnekler getirdik.
Bizim getirdi¤imiz yasa Frans›zlar’ ›n uygulad›¤›ndan daha hafif bir yasa, daha uygun
bir yasa. Ama Fransa kökenli bir kuruluﬂ bunun kurulmamas› için en fazla mücadele
ediyor. Kendilerine söyledim. Fransa’ da
bunlar› yapabiliyor musunuz, hay›r yapam›yoruz. Türkiye geliﬂiyor bizim önümüzü kapatmay›n.

Yasa ile ilgili geliﬂmeler
Baﬂbakana aktar›ld›
En nihayet geniﬂ anlamda bir mutabakat› sa¤lamak. De¤erli arkadaﬂlar, serbest piyasa ekonomisi güçlünün güçsüzü istismar etti¤i ekonomi de¤ildir. Devlet vard›r, devlet kaideleri koyacakt›r.
Özel sektör öncülü¤ünde ferdi teﬂebbüs
öncülü¤ünde gidecektir. Getirdi¤imiz
yasa geliﬂmiﬂ ülkelerde uygulanan ve
ticareti karﬂ›l›kl› güvence alt›na alan, ne
büyük ma¤azay› ma¤dur eden ne esnaf›
ezen ne de adaletsizlik getiren bir yasa
tasar›s›d›r. De¤erli federasyon baﬂkan›m›n, onun de¤erli arkadaﬂlar› bu yasaya
sahip ç›kt›¤› için huzurunuzda teﬂekkür
ediyorum. ‹nan›yorum ki durumu en son
say›n baﬂbakan›m›za da anlatt›k. Bu
önümüzdeki dönemde ele alal›m dediler. Onun için zannediyorum k›sa zamanda bu sorunu çözece¤iz.

Bakan ﬁener, Yasayla ‹lgili Destek Sözü Verdi
Say›n davetliler,
Türkiye Perakendeciler Federasyonu
sayg› de¤er mensuplar›, bugün burada
Global Ekonomide
Türkiye Perakendecili¤i konusunda say›n
bakan›m›zla,
TBMM Baﬂkan› vekilimizle, komisyon
baﬂkanlar›m›zla, grup baﬂkan vekillerimizle,say›n milletvekillerimizle, kamu kuruﬂlar› de¤erli temsilcilerimizle, de¤erli bilim
adamlar›m›zla ve özellikle hayat› yaﬂayan
ticaret yapan rekabet koﬂullar›nda varl›¤›n›
korumak ve büyütmek için çaba harcayan
siz de¤erli giriﬂimcilerle birlikte olmaktan
beraber olmaktan büyük bir mutluluk duydu¤umu belirtmek istiyorum. Gerçektende
her ﬂeyden önce Türkiye Perakendeciler
Federasyonu Say›n Baﬂkan ﬁeref Songör
ve de¤erli yönetici mensuplar›n› tebrik etmek kutlamak istiyorum. Gerçekten kim
olursak olal›m ister ülke baz›nda düﬂünelim, ister firma baz›nda düﬂünelim, ister birey baz›nda düﬂünelim e¤er yerküre üzerin-

deki de¤iﬂen koﬂullar› iyi göremez iyi okumazsak gelece¤e emin ad›mlarla yürümemiz mümkün de¤ildir. O halde dünyadaki
de¤iﬂimi iyi alg›lamak ülke olarak, devlet
olarak da firma olarak da pozisyonumuzu
ona göre belirlemek zorunday›z. Yoksa bu
ülkenin gelece¤i büyük bir kesim olamaz.
Yoksa bu ülkenin giriﬂimcileri yar›nlar›n
uluslararas› büyük bir kuruluﬂlar›n sahipleri veya yöneticileri olamaz. Hiçbir firma
kendi mahallesindeki rakipleriyle rekabet
etmiyor. Her firma art›k küresel rekabetin
bask›s› alt›ndad›r ve dünyan›n öbür köﬂesinde üretim yapan firmalardan daha ucuz
ve kaliteli mal üretmedi¤iniz zaman fabrika
kuruldu¤u mahallede bile üretti¤iniz ürünleri satma imkan›na sahip de¤ilsiniz. Herkes
tüm firmalar küresel rekabetin bask›s› alt›ndad›r. Firma olarak küreselleﬂmenin neresindeyiz diye sormam›z gerekiyor.Büyük
ma¤azalarla ilgili yasa tasar›s›n›n mutlaka
ç›kmas› gerekti¤ine hükümet olarak hükümetin tüm üyeleri olarak bizde sizler gibi
inan›yoruz. Bu anlay›ﬂ do¤rultusunda ilgili
bakanl›¤›m›z Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›m›z bir taslak metni göndermiﬂti .ve tüm

di¤er yasalarda oldu¤u gibi baﬂbakanl›kta
baz› incelemeler ve gözden geçirmelerle
birlikte bakanlar kurulunda imzaya aç›lmak suretiyle TBMM’ne gönderilecektir. Biz bu süreçte daha önce meclisten
geçen yasalardan farkl› bir gecikmenin
oldu¤u kanaatinde de¤iliz. Süreç iﬂlemektedir. Zaten Türkiye Perakende Federasyonu’nun kuruluﬂu da yenidir. Siz kurulmadan biz yasay› ç›karm›ﬂ olsayd›k birazda size haks›zl›k olurdu sizin bilgi birikiminizden ve yasalaﬂma sürecine kat›l›m›n›zdan uzak bir yasay› ortaya ç›karmak sonra baﬂka mahsurlar› eksiklikleri
de ortaya ç›karabilirdi. ﬁimdi art›k eksikliklerimizin olmayaca¤› noksanl›klar›m›z›n asgari düzeyde olaca¤› meclis komisyonlar›nda ve genel kurulda çok boyutlu
tart›ﬂmalarla kat›l›mlar›n›zla birlikte olgunlaﬂm›ﬂ ve ihtiyaca uygun taleplerinize
uygun bir yasalaﬂma sürecine haz›r bir
vaziyetteyiz. Ben bunun önümüzdeki süreçte yani bu yasama y›l› içerisinde yasalaﬂaca¤›n› düﬂünüyorum. Bunun için bende çaba harcayaca¤›m ﬁimdiden hay›rl›
u¤urlu olmas›n› diliyorum.
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‹stanbul Perakendeciler Derne¤i
Yeni Dönem E¤itim Takvimi

GIDA VE ‹HT‹YAÇ MADDELER‹ PERAKENDEC‹LER‹ DERNE⁄‹ BÜLTEN‹

2 KASIM 2006 AKADEM‹ H‹JYEN
H‹JYEN NED‹R? NASIL SA⁄LANIR
PROF. ÖZER ERGÜN
11 KASIM 2006 PERAKENDE AKADEM‹S‹
MOBB‹NG
ﬁABAN ÇOBANO⁄LU
16 KASIM 2006 TOFD
‹LK YARDIM
24 KASIM 2006 SES E⁄‹T‹M DANIﬁMANLIK
REYON ÇALIﬁMA PRENS‹PLER‹
MA⁄AZA YÖNET‹C‹LER‹NE
01 ARALIK 2006 COCA COLA
MÜKEMEL H‹ZMET
SEDAT GÜLERMAN
07 ARALIK 2006 PEBEV
K‹ﬁ‹SEL MARKA OLUﬁTURMA STRATEJ‹LER‹YASEM‹N SUNGUR
23 ARALIK 2006 PANEL – SEBZE VE MEYVE
SEBZE VE MEYVE SATINALMA YÖNTEMLER‹
TANZ‹M TEﬁH‹R VE RAPORLARIN ANAL‹Z‹
12 ARALIK 2006 ECZACIBAﬁI
KOZMET‹K ÜRÜNLER‹ VE SATIﬁ TEKN‹KLER‹
-SEL‹N PINAR, TAﬁKIN BONCUK
16 ARALIK 2006 PERAKENDE AKADEM‹S‹
ENTELEKTÜEL SERMAYE
TUNÇ BOZBURA
20 ARALIK 2006 POET - E⁄‹T‹M VE DANIﬁMANLIK
YÖNETSEL ‹LET‹ﬁ‹M BECER‹LER‹
AYﬁE DEM‹RBAﬁ
23 ARALIK 2006
GEL‹ﬁEN TEKNOLOJ‹ VE MERKETLERDE B‹M FONKS‹YONU
6 OCAK 2006 PERAKENDE AKADEM‹S‹
ORGAN‹K TARIM ÜRÜNLER‹ PAZARLAMASI
ERCÜMENT TUNÇALP
11 0CAK 2006 PEBEV
KATEGOR‹ YÖNET‹M‹
S‹NAN ASILYAZICI
17 OCAK 2006 POET - E⁄‹T‹M VE DANIﬁMANLIK
MA⁄AZACILIKTA MÜKEMMEL H‹ZMET
E⁄‹TMENLER: AYﬁE DEM‹RBAﬁ, KAYA TURHANO⁄LU, NUR NALINCI
20 OCAK 2006 PANEL
ET VE TAVUK REYONU LOJ‹ST‹K, TANZ‹M TEﬁH‹R RAPOR ANAL‹ZLER‹.
25 OCAK 2006 B‹ST - E⁄‹T‹M VE DANIﬁMANLIK
MÜﬁTER‹ ‹L‹ﬁK‹LER‹ YÖNET‹M‹
‹LKER TAﬁÇI – TÜLAY TAﬁÇI
06 ﬁUBAT 2006 PANEL

ﬁARKÜTER‹ ÜRÜNLER‹ TANZ‹M TEﬁH‹R RAPOR ANAL‹ZLER‹
10 ﬁUBAT 2006 PERAKENDE AKADEM‹S‹
KR‹Z VE KAOS YÖNET‹M‹
ﬁABAN ÇOBANO⁄LU
14 ﬁUBAT 2006 POET - E⁄‹T‹M VE DANIﬁMANLIK
TAKIM ÇALIﬁMASI
AYﬁE DEM‹RBAﬁ, KAYA TURHANO⁄LU, NUR NALINCI
22 ﬁUBAT 2006 B‹ST - E⁄‹T‹M VE DANIﬁMANLIK
MOT‹VASYON
‹LKER TAﬁÇI – TÜLAY TAﬁÇI
10 MART 2006 PERAKENDE AKADEM‹
GIDA GÜVENL‹⁄‹ VE H‹JYEN
DR. CAN DEM‹R
21 MART 2006 POET - E⁄‹T‹M VE DANIﬁMANLIK
DE⁄‹ﬁ‹M YÖNET‹M‹
AYﬁE DEM‹RBAﬁ
KAYA TURHANO⁄LU, NUR NALINCI
29 MART 2006 B‹ST - E⁄‹T‹M VE DANIﬁMANLIK
ETK‹N KARAR VERME VE PROBLEM ÇÖZME
‹LKER TAﬁÇI – TÜLAY TAﬁÇI
7 N‹SAN 2006 PERAKENDE AKADEM‹S‹
YÖNETSEL ‹LET‹ﬁ‹M
ﬁABAN ÇOBANO⁄LU
18 N‹SAN 2006 POET - E⁄‹T‹M VE DANIﬁMANLIK
PERFORMANS YÖNET‹M‹
AYﬁE DEM‹RBAﬁ, KAYA TURHANO⁄LU, SERDAR TAN
26 N‹SAN 2006 B‹ST - E⁄‹T‹M VE DANIﬁMANLIK
STRES YÖNET‹M‹
‹LKER TAﬁÇI – TÜLAY TAﬁÇI
12 MAYIS 2006 PERAKENDE AKADEM‹S‹
YEREL ﬁARTLARA UYUM -ERCÜMENT TUNÇALP
16 MAYIS 2006 POET - E⁄‹T‹M VE DANIﬁMANLIK
MÜﬁTER‹ ﬁ‹KAYETLER‹N‹ ETK‹L‹ YÖNETMEK
AYﬁE DEM‹RBAﬁ, ALPTEK‹N GÜNEY
24 MAYIS 2006 B‹ST - E⁄‹T‹M VE DANIﬁMANLIK
EK‹P ÇALIﬁMASI
‹LKER TAﬁÇI – TÜLAY TAﬁÇI
9 HAZ‹RAN 2006 PERAKENDE AKADEM‹S‹
H‹PNOT‹K D‹NLEME SANATI
ﬁABAN ÇOBANO⁄LU
20 HAZ‹RAN 2006 POET - E⁄‹T‹M VE DANIﬁMANLIK
STRES YÖNET‹M‹ VE MOT‹VASYON
AYﬁE DEM‹RBAﬁ, DUYSAL AﬁKUN
28 HAZ‹RAN 2006 B‹ST - E⁄‹T‹M VE DANIﬁMANLIK
TELEFONDA ‹LET‹ﬁ‹M TEKN‹KLER‹
‹LKER TAﬁÇI – TÜLAY TAﬁÇI

Hürriyet’i Ziyaret Ettik

‹stanbul Perakendeciler Derne¤i yönetim kurulu baﬂkan› Erdal Tüfekçi,
Baﬂkan yard›mc›s› Cemal Özen, Yönetim kurulu üyeleri Rahim Tüfekçio¤lu,istanbul PERDER genel sekreteri
‹hsan Biçen ve Perder Yönetim kurulu
dan›ﬂman› Ahmet Altunok 22 Eylül
2006 Cuma günü Ülkemizin önde gelen gazetelerinden Hürriyet gazetesi
yaz› iﬂleri müdürü Emre ‹skeçeli’ ye
nezaket ziyaretinde bulundular. Hürriyet gazetesi yaz› iﬂleri müdürlerinden

Emre ‹skeçeli ile
ekonomi haber
muhabiri Ayﬂegül
Akyarl› Güven
kat›ld›¤› toplant›da ‹stanbul Perder
yetkilileri
derne¤in kuruluﬂ
süreci ve amac›
ile ilgili bilgiler
verdiler. Türkiye
Perakendeciler
federasyonunun
12.09. 2006 da
kuruluﬂu ile yerel
perakendecilerin art›k bir güç oldu¤unu Türkiye de her kesimin anlad›¤›n›
ifade eden ‹stanbul Perder yöneticileri
ülkede ki her türlü bas›n yay›n grubu
ile iyi iliﬂkiler kurmak istediklerini
bunun içinde ilk ziyareti Türkiye nin
en köklü gazetesini ziyaret ederek baﬂlad›klar›n› belirttiler. Oldukça iyi ve
zevkli bir ortamda geçen görüﬂme sonunda taraflar birbirleriyle iliﬂkileri
devam ettirme konusunda temennilerde bulundular.

PERDER Üyeleri ‹ftar
Yeme¤inde Buluﬂtu
‹stanbul Perakendeciler Derne¤i (PERDER) üyeleri ve yeni kat›lacak üye adaylar›, Türkiye Perakendeciler Federasyonu
Baﬂkan› ﬁeref Songör ve Ankara PERDER Baﬂkan› Levent Gündo¤du, Barcelo
Eresin otelde iftar yeme¤inde bir araya geldiler. ‹stanbul PERDER yönetim kurulu
baﬂkan› Erdal Tüfekçi’ nin aç›l›ﬂ konuﬂmas›ndan sonra kürsüye gelen Türkiye Perakendeciler Federasyonu Baﬂkan› ﬁeref
Songör birlik ve beraberli¤in önemine dikkat çekerek önümüzdeki günlerde önemli
hareketliliklerin olaca¤›n› yerel perakende
ve federasyon olarak çok dikkatli hareket
etmemiz gerekti¤ini ülkemizin kalk›nmas›
için el birli¤i ederek daha çok çal›ﬂmam›z
gerekir diyerek Perder üyelerini daha dinamik olmaya ça¤›rd›.
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Büyük Marketler Kanunu Tasar›s› Üzerinde
‹stanbul Perder’in Görüﬂleri
Pazar günü tatili;
Yasa tasar›s›nda de¤inilen, ancak net
olarak belirtilmeyen Perakende Sektörü’nün Pazar Günleri tatil olmas› ve çal›ﬂma saatlerinin düzenlenmesi fikrini destekliyoruz. Bu öncelikle çal›ﬂanlar›m›z›n
talebi ve mevcut yasadan beklentisidir.
Eﬂi ve çocu¤u Pazar Günü tatil yaparken,
kendisinin yaln›zca hafta içi tatil yapabiliyor olmas›, aile birli¤inin bozulmas›na
neden olmaktad›r. Dolay›s›yla, Pazar Günü tatil yapamayan çal›ﬂanlar›m›z, sürekli iﬂ de¤iﬂtirmektedirler. Bu sirkülasyon,
verimsizli¤e yol açmakta ve kal›c› istihdam›n önünü t›kamaktad›r. Bugün en çok
ihtiyaç duydu¤umuz konu verimliliktir.
Sanayi ve ticaret bakanl›¤›n›n yasa tasar›s›nda ma¤azalar›n haftada bir gün kapat›lmas› hususu yer almaktad›r. Yasada yer
alan bu düzenlemenin “Mülki amirlere”
b›rak›lmas› uygulamada farkl›l›klara ve
kargaﬂaya sebep olacakt›r. Yasa Tasar›s›nda belirtilen durum, AK Parti Kahramanmaraﬂ Millet Vekili Sn. Fatih Ar›kan
taraf›ndan haz›rlanan ve sunulan yasa
teklifinde “Pazar günü iﬂletme faaliyeti
gösteremezler.” Maddesiyle birleﬂtirilmeli ve bu yetki Bakanlar kuruluna verilmelidir. Yasa teklifinde yer alan “Ma¤azalar›n Pazar günü tatil edilmesi” maddesine
karﬂ›, kamuoyuna yans›yan “istihdam
üzerinde olumsuz etki yarataca¤› ve iﬂsizlik sorununa neden olaca¤›” yönündeki
de¤erlendirmelerin de, sübjektif de¤erlendirmeler oldu¤u kanaatindeyiz.
Pazar günü tatili uygulamas› hem çal›ﬂanlar hem de aile iliﬂkilerinin sa¤lanmas›,
sosyal yaﬂam›n tesis edilmesi yönünde
olumlu neticeler verece¤i aç›kt›r. Yine tüketim zaman›n›n bir al›ﬂkanl›k haline geldi¤i, insanlar›n bilinçli olarak hafta sonu
al›ﬂ veriﬂlerine yönlendirildi¤i, tüm reklâm ve tan›t›m faaliyetlerinin bu zamana
odakland›¤› aç›kt›r. Ayr›ca sosyal bir sorun olan kredi kart› kullan›m›, hafta sonu
kampanyalar›nda aç›kça vurgulanarak
teﬂvik edilmektedir. Özellikle birden fazla indirimli ya da kampanyal› sat›ﬂ›n kredi kartlar›na endeksli olarak yap›lmas›
neticesinde, kontrolsüz al›ﬂ veriﬂin teﬂviki, buna ba¤l› olarak da sosyal sorun haline gelen kredi kart› borçlar› sebebiyle intiharlara kadar varan neticeler meydana
gelmiﬂtir. 59. T.C Hükümeti de sosyal so-

run olan kredi kartlar› konusunda yeni düzenlemeler yapmak zorunda kalm›ﬂt›r.
Di¤er yandan, Pazar günü tatili, ülkemizde geliﬂmekte olan ma¤azac›l›¤›n bir meslek olarak kabulü ve geliﬂtirilmesine de
olanak sa¤layacakt›r. Ma¤azac›l›kta halen
uygulanmakta olan çal›ﬂma ﬂartlar›ndan
dolay›, perakendecili¤in bir meslek olarak
alg›lanamamas›na, çok s›k çal›ﬂan sirkülasyonuna sebep olmaktad›r. Bu yönde
yap›lacak düzenlemelerle iﬂaret etti¤imiz
hedeflerin sa¤lanmas› halinde, sektörün
ihtiyaç duyaca¤› kalifiye personel sorunu
da çözümlenecektir. Ülkemizde faaliyet
gösteren ulusal sermayeli baz› firmalar›n
hafta sonu tatilini istememeleri kendi ülkelerindeki uygulamalarla çeliﬂki teﬂkil
etmektedir. Yukar›da ülkemize ve toplumumuza faydalar›n› sayd›¤›m›z Pazar günü iﬂ yerlerinin tatil edilmesini Avrupa ülkelerinin insanlar› kadar bizim insanlar›m›zda hak etmektedir. Belirtilen nedenlerle, hafta sonlar›nda ma¤azalar›n Pazar
günü tatil edilmesi yönünde bir düzenleme yap›lmas›, hem toplumun temeli olan
aile kurumunun korunmas› hem de toplumsal tüketim ve harcama bilincinin
oluﬂturulmas›, yeni ve kal›c› meslek istihdam›n›n sa¤lanmas› için yararl› olacakt›r.
Zarar›na Sat›ﬂlarla iliﬂkin düzenleme ve çal›ﬂmalar;
“Büyük ma¤azalar kanunu tasar›s›nda”
zarar›na sat›ﬂlarla ilgili düzenlemelerde
derne¤imiz taraf›ndan desteklenmektedir.
Baz› ma¤azalar taraf›ndan “40 üründe
%40 indirim” gibi tüketicilerimizi aldatmaya yönelik faaliyetler önlenmelidir.
H›zl› tüketim ürünlerinde % 40 veya %50
‘lik bir indirimin olamayaca¤› herkes taraf›ndan bilinmektedir. Böyle bir karla sat›lamayan ürünlerde %40 indirim yap›lmas› da mümkün de¤ildir. Bu durum adaletli
bir rekabete ve halk›m›z›n bilinçli bir ﬂekilde al›ﬂ veriﬂ yapmalar›na engel olmaktad›r. ‹ndirim zaman›n›n ve hangi ürünlerde olaca¤›n›n belli düzenleme getirilmesi serbest pazara müdahale de¤il adaletli rekabet ortam›n›n oluﬂturulmas› olarak de¤erlendirilmelidir.
Market markal› ürünler
Her marketin kendi ad›na üretti¤i veya
baﬂka firmalara ürettirdi¤i ürünlere s›n›r-

lama getirilmesinin yerli üreticilerin ulusal üreticiler karﬂ›s›nda daha iyi rekabet
edebilmelerine olanak sa¤layacakt›r. Ülkemizdeki yerel üreticilerin ürettikleri
ürünlerde markalaﬂmamalar›n›n önündeki
etkenlerden biriside market markal› ürünlerdir. Market markal› ürünler ülkemizde
üretim yapan yerli sermayenin yok olmas›na sebep olmaktad›r. Market markal›
ürünlerin ma¤azalardaki sergileniﬂ ve sunuluﬂ tarz› da müﬂterilerin yanl›ﬂ al›ﬂ veriﬂ yapmalar›na sebep olmaktad›r.
Ücretsiz müﬂteri servisleri
“Büyük ma¤azalar kanunu tasar›s›nda”
yer alan ücretsiz müﬂteri taﬂ›mac›l›¤›n›n
kald›r›lmas› sektörümüzün kendi alan›na
odaklanmas›na, tüketicilerimizin daha
fazla ve ekonomik al›ﬂ veriﬂ yapmalar›na
imkân sa¤layacakt›r. Ma¤azalar›n personel
taﬂ›ma ruhsat› alarak ücretsiz müﬂteri taﬂ›mac›l›¤› hem yasalara ayk›r› hem de organize perakende ile taﬂ›mac›l›k sektörünü karﬂ› karﬂ›ya getirmektedir. Bu durumla ilgili mahkemeler devam etmektedir.
Her sektörün ve kurumun kendi iﬂlerini
yapmalar›na imkân sa¤layacak olan Yasa
tasar›s›n›n bir an önce yasalaﬂmas› gerekmektedir. 400 metrekare ve ﬂube s›n›rlamas›. “Büyük ma¤azalar kanunu tasar›s›”
n›n ba¤lay›c› oldu¤u ma¤azalar›n sat›ﬂ alan›n›n 70 m2 ve üzerini, ﬂube say›s›n›n da
2 ﬂube ve üzerini kapsamas› gerekmektedir. H›zl› tüketim ma¤azalar›yla di¤er ma¤azalar (ör: manifatura, zücaciye, haz›r giyim vb.) için ayr› s›n›rland›r›lmalar getirilmelidir. Aksi halde ‹ndirim Ma¤azalar›n›n ülkemizin sosyal bir gerçe¤i olan bakkallar› yok etmelerinin önü aç›lm›ﬂ olacakt›r. Çünkü indirim ma¤azalar› genellikle 400 metrekare alt›nda sat›ﬂ alanlar›na sahiptirler. Yukar›da belirtti¤imiz hususlar çerçevesinde sanayi ve ticaret bakanl›¤›n›n tasar› haline getirerek Baﬂbakanl›¤a sevk etti¤i “Büyük Ma¤azalar Kanunu Tasar›s›”n›n AK Parti Kahramanmaraﬂ milletvekili sn. Fatih Ar›kan’ ›n
teklifi ile birleﬂtirilerek bir an önce bakanlar kuruluna ve oradan da T.B.M.M
genel kuruluna yasalaﬂt›r›lmak üzere sevk
edilmesinin baﬂta ülkemize, müﬂterilerimize, üreticilerimize ve ekonomimizin
dinamosu olan perakende sektörüne faydal› olaca¤› inanc›n› taﬂ›maktay›z.
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‹ﬂletmelerde duygusal sald›r›:
MOBBING

Sektör Okuluna Kavuﬂtu
Türkiye’nin ‹lk “Perakende Akademisi”
Aç›ld› 70 milyar Dolar cirosu ve 2.5 milyon
çal›ﬂan›yla geliﬂimini sürdüren organize perakende sektöründe çal›ﬂanlar›n ço¤u (kasiyer, sat›nalmac›, sat›ﬂ dan›ﬂman›, tezgahtar,
depolama, vitrin tasar›mc›s›…) iﬂini meslek
olarak görmüyor. Perakende Akademisi, bu
insanlar›n e¤itim al›p sektöre ›s›nmalar›n› ve
kariyer hedeflerini net olarak belirlemelerini
sa¤layacak. Perakende Akademisi’nde e¤itim
alan ö¤renciler, MEB onayl› sertifikalar›yla
sektöre haz›r hale gelecekler. Perakende
Akademisi ayr›ca, sosyal sorumluluk bilinci
kapsam›nda baz› yeniliklere de imza at›yor.
Türkiye ‹ﬂ Kurumu (‹ﬁKUR) ve Perakendeciler Derne¤i (PERDER) iﬂbirli¤iyle mesleki
e¤itim verilen ö¤rencilere istihdam sa¤lanacak. Yine ‹ﬁKUR, PERDER, Omurilik Felç-

Perakende Akademisi ‹stanbul PERDER iﬂ birli¤i çerçevesinde tertip edilen iﬂletmelere duygusal sald›r› “MOB‹NG” konulu seminer Kültür Üniversitesi Ö¤retim
Üyesi ‹letiﬂim Uzman› ﬁaban Çobano¤lu
taraf›ndan verilmiﬂtir.
11.11.2006 Cumartesi günü ‹ﬂ verenler,
genel müdürler ve departman yöneticilerine yönelik olarak verilen seminer saat
16.00’a kadar sürmüﬂtür.
lileri Derne¤i ve Perakende Akademisi iﬂbirli¤iyle engellilere yönelik mesleki e¤itimler
verilecek ve bu e¤itimler sonucunda yetiﬂen
insanlar›n uygun görevlere getirilmesi, PERDER üyeleri taraf›ndan sa¤lanacak.

Aile ﬁirketlerinde Kurumsallaﬂma
Perakende Akademisi ‹stanbul PERDER üyelerine yönelik "aile ﬂirketlerinde
kurumsallaﬂma" adl› bir e¤itim semineri
vermiﬂtir. Perakende Akademisi genel
müdürü Hasan Aydo¤an ve E¤itim uzman›
Ercüment Tunçalp' in birlikte verdi¤i seminere Perder üyeleri iﬂveren, genel müdür
ve genel müdür yard›mc›lar› düzeyinde

kat›lm›ﬂlard›r. Bir gün süren e¤itimde söz
alan ‹stanbul PERDER yönetim kurulu
baﬂkan› Erdal Tüfekçi "Aile ﬂirketlerinin
ayakta kalabilmeleri için mutlaka kurumsallaﬂmalar› ve profesyonel ekiplerle çal›ﬂmalar› gerekmektedir." diyerek kurumsallaﬂman›n öneminden bahsetmiﬂtir.

Hijyen nedir ve nas›l sa¤lan›r?
Akademik hijyen taraf›ndan PERDER üyelerine verilen seminere konuﬂmac› olarak ‹stanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojileri Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi
Prof. Dr. Özer Ergün kat›ld›. Ziraat Mühendisleri, G›da Mühendisleri, G›da
Teknikerleri, Veteriner Hekimler, Avukatlar› ve hijyenle ilgili departman yöneticilerinin kat›ld›¤› seminer oldukça verimli geçmiﬂ Akademi hijyenle iﬂ birli¤i
yapmaktan dolay› üyeler memnuniyetlerini belirtmiﬂlerdir.

Perder Cebit Fuar›ndayd›
Reyon Çal›ﬂma Prensipleri
Ses e¤itim ve dan›ﬂmanl›k firmas› taraf›ndan ma¤aza ve pazarlama yöneticilerinin kat›ld›¤› semineri, ses e¤itim uzman› Turhan Günay taraf›ndan verilmiﬂtir. Kat›l›ma ilginin yo¤un oldu¤u seminerde ürünlerin sat›n al›m›ndan, ma¤azalara sevkiyat›na, depolanmas›na ve

müﬂteriye sunumunda dikkat edilmesi
gereken konular üzerinde durulmuﬂ,
ma¤aza içi iletiﬂim ve müﬂteri iliﬂkilerine de yer verilmiﬂtir. Ma¤aza içi ürünlerin tanzim ve teﬂhirinde yaﬂanan yenilikler kat›l›mc›lara aktar›lm›ﬂt›r.

PERDER Bat› Karadeniz Merkezine Kavuﬂtu
Bat› Karadeniz Perakendeciler Derne¤i,
20.11.2006 Pazar günü federasyon baﬂkan›
ﬁeref Songör, PERDER baﬂkanlar› ve Bat›
Karadeniz Perakendeciler Derne¤i’nin kurucu üyeleri, Ere¤li Belediye Baﬂkan› Halil
Posb›y›k ve oda baﬂkanlar›n›n kat›l›m› ile
merkez binas›n›n aç›l›ﬂ› gerçekleﬂtirildi.
Aç›l›ﬂta ﬁeref Songör, Erdal Tüfekçi ve Bat›
Karadeniz Perder Baﬂkan› Niyazi Güneri
birer konuﬂma yapt›lar. Yemekte sektörün
sorun ve çözüm önerileri üzerinde görüﬂler
paylaﬂ›ld›.

‹stanbul Tüyap Beylikdüzü Fuar ve
Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Avrasya'n›n en büyük biliﬂim fuar› CeBIT Biliﬂim Eurasia'daki Biliﬂim Zirvesi 6-9
Eylül 2006 tarihleri aras›nda gerçekleﬂtirildi. ‹lk kez bu y›l Bizim Market taraf›ndan düzenlenmiﬂ olan, perakendecilik
dan›ﬂman› Ercüment Tunçalp'in moderatörlü¤ünü yapt›¤› "Rekabetin Gücü" baﬂl›kl› söyleﬂide perakendecilik sektöründeki rekabetin kritik unsurlar› ele al›nd›.
Perder Federasyon Baﬂkan› ﬁeref Songör, Perder ‹stanbul Baﬂkan› Erdal Tüfekçi ve Peppers&Rogers Proje Müdürü
Gürol Kurt'un kat›l›m›yla gerçekleﬂen
oturumda teknolojik geliﬂmelerin izlenmesi ve gerekti¤i ﬂekliyle Uygulanmas›
konusunun alt› çizildi. Ayr›ca teknolojinin sunmuﬂ oldu¤u imkanlar›n maliyet ve
tasarruf unsurlar› üzerindeki etkileri incelenerek sadece yurtiçi de¤il uluslararas›
arenada Perakendecilik sektörünü nas›l
etkileyece¤i üzerine öngörülerde bulunuldu.
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‹stanbul Perakendeciler Derne¤i Yeni Üye Kay›tlar›na Baﬂlam›ﬂt›r
‹stanbul PERDER Ad›na
‹mtiyaz Sahibi
Erdal TÜFEKÇ‹

Yaz›iﬂleri Müdürü
Sorumlu
Rahim TÜFEKÇ‹O⁄LU
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Ahmet ALTUNOK
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