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Deðerli Dostlarým,

Nisan ayýnda üçüncüsünü gerçekleþtirdiðimiz “Yerel Zincirler Buluþuyor

“(YZB)organizasyonu, önceki yýllara göre rekor katýlýmla gerçekleþti. 10 binin üzerinde 

katýlýmcý, bir zamanlar sektörde yok olacaklarý öngörülen yerli perakencecilerin, güç 

birliðiyle neleri baþardýðýna ve baþarabileceklerine þahit oldu.  Bununla birlikte 

katýlýmcýlar, yerli perakendeyi ve perakendecileri daha iyi anlama, daha yakýndan tanýma 

fýrsatý buldular. Bu yönüyle YZB; perakenceci, üretici tedarikçi ve perakende sektörüne 

hizmet sunan firmalarýmýz için oldukça verimli bir platforma dönüþtü. 

Organizasyonumuza katýlan Sanayi ve Ticaret Bakanýmýz Sayýn Nihat Ergün'ün, 

“Alýþveriþ Merkezleri Büyük Maðazalar ve Zincir Maðazalar Kanunu Tasarýsý Taslaðý” ile 

ilgili açýklamalarý bizleri oldukça umutlandýrdý. Yasa tasarýsýnda bazý revizyonlarýn 

yapýlacaðýný, herkesin yararýna olacak þekilde önümüzdeki yasama yýlýnda yasalaþmasý 

için çalýþmalarýn sonuçlandrýlacaðýný ifade etti. Mevcut tasarýnýn bu haliyle çýkmasý, 

sektörümüze ve perakendecilerimize kazaným saðlamayacaktýr. Bizler bunu her 

platformda dile getiriyoruz. O nedenle tasarýda revizyon þart. Sektörün, tüm taraflarý 

koruyan,  kayýtlý ve kurallý bir yasaya acil ihtiyacý var. Tasarýnýn revizyonu sürecinde, 

perakende sektörünün büyük ve önemli oyuncusu olan TPF'nin görüþleri de mutlaka 

alýnmalýdýr. 

Perakendeci duyarlýlýðý

Türk Kýzýlayý Genel Baþkaný Sayýn Tekin Küçükali, çok anlamlý bir tespitte bulundu. 

Federasyonumuzun, sermayede ve gönülde birlik ve beraberliði gerçekleþtirdiðini dile 

getirdi. Bizler ticaret yapýyoruz. Haliyle, ticaretten kazandýðýmýzý yine ticarete 

yatýrýyoruz. Bizler, ticari faaliyetlerimizin dýþýnda yaptýðýmýz çalýþmalarla da topluma, 

çevreye, tarihi ve kültürel mirasa dokunuyoruz. Ýþte bizler için en anlamlý kazanç bu. 

Gönülde birlik ve beraberlik bu. 

PERDER üyesi dostlarýmýn her biri, bölgelerinde yaptýðý sosyal sorumluluk 

çalýþmalarýyla perakendeci duyarlýlýðýný ortaya koyuyor. Desteklenmesi gereken 

alanlarda elini taþýn altýna koyan üyelerimiz, toplumsal duyarlýlýðýn ve farkýndalýðýn 

geliþmesine katký saðlayarak, sektörümüz için de artý deðer oluþturuyor. Tek baþýna 

hayata geçirilemeyen ya da geçirilmesi güç olan çalýþmalar, beraberken daha anlamlý 

sonuçlar doðuruyor. 

Gönüllerde birlik ve beraberliði çoðaltmak için, deðer oluþturmak için çorbada benim de 

tuzum olsun diyorsak, elimizi taþýn altýna hep birlikte koyalým.

Saygýlarýmla,

2 Mayýs - Haziran

Selamet Aygün
TPF Baþkaný
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YZB'nin Oturum Sponsorluðunu Coca-Cola Açýlýþta konuþan Sanayi ve Ticaret Bakaný tasarýsýn da ilgili herkesin yararýna olacak 
Ýçecek, Kurumsal Sponsorluðunu Fayda Nihat Ergün,  bugün organize perakende þekilde yasalaþacaðýný umuyoruz” þeklinde 
A.Þ., Perakendenin Hayatý Sponsorluðunu sektörünün Avrupa Birliði'nde yedinci, konuþtu. 
Hayat Kimya, Resmi Sponsorluðunu dünyada ise onuncu büyüklüðe ulaþtýðýný 
Altýparmak, Aytaç, Banvit, Bifa, Parex, ifade etti. Ergün, “Organize perakende 
Tadým, Yonca, Ýçecek Sponsorluðunu Nestle, sektörünün bu büyüklüðü, imalat 
Destek Sponsorluðunu Anavarza, Arbella, sektörümüzün, tarýmýn, finans sisteminin, 

Tarým ve Köyiþleri Bakaný Mehmet Mehdi Baðdat Barilla, C5 Electronics, Checkpoint, kýsaca bir bütün olarak tüm ekonomik 
Eker ise yerel zincirlerin Anadolu'nun Dalin, Düzey, Eker, Ýdeal, Murat Bey, Ofçay, aktivitelerin üzerinde gerçekleþti. Ancak 
gücünü yansýttýðýný, yerel zincirlerin Peyman, Yörsan ve Teknik Sponsorluðunu bunun tersi de doðrudur, perakende 
Türkiye'nin kalkýnmasýnda çok önemli Boer üstlendi. Sunuculuðunu Vatan sektörünün geliþmesi de imalat sanayi, 
görevler üstlendiðini ifade etti. Geçmiþ Þaþmaz'ýn yaptýðý YZB organizasyonuna tarým ve finans gibi alanlara olumlu bir 
yýllarda perakendecilerle birlikte 'tüketicilere Sanayi ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün ile þekilde yansýmaktadýr. Organize sektörünün 
makul fiyatlý ve kaliteli ürünlerin Tarým ve Köyiþleri Bakaný Mehmet Mehdi geliþmesi; kayýtdýþýlýðýn azalmasý, vergi 
ulaþtýrýlmasý' konusunda bakanlýðýn birçok Eker de katýldý. YZB'nin fuar organizasyonu gelirlerinin ve istihdamýn artmasý, piyasada 
iþbirliði yaptýðýný, federasyonla yapýlacak Ýnterteks Uluslarasý Fuarcýlýk, içerik ürün güvenliðinin saðlanmasý için de son 

danýþmanlýðý  Zyman Core Strategy Group, derece önemlidir. Ekonomik kalkýnmada ve 
konferans organizasyonu Planet Ýstanbul, günlük hayatýmýzda perakende sektörünün 
iletiþim çalýþmalarý MPR Pazarlama Halkla ne kadar önemli bir rol oynadýðý hepimizin 
Ýliþkiler, PEF Yarýþmasý organizasyonu MLN malumudur” dedi.
Ýnsan tarafýndan gerçekleþtirildi. Ergün, üreticilerle ile tüketiciler arasýndaki 
Konferans ve fuar bölümlerinden oluþan, uzun tedarik zincirinde, halkayý 
yurt dýþýndan ve yurt içinden uzman tamamlayan, ürünü tüketiciyle buluþturan 
konuþmacýlarýn yer aldýðý organizasyonda en önemli unsurlardan birisinin 
toplam 102 firma stant açarak ürün ve perakendeciler olduðunu ifade etti. 
hizmetlerini tanýttý. YZB'nin açýlýþý Anadolu Tüketicilerin daha kaliteli, güvenli ve ucuz 
Ateþi'nin dans gösterisiyle baþladý. Ýkinci ürünlere ulaþmasýnda ve ticaret kanallarýnýn 
gün ise Satýþ Noktasý Dergisi tarafýndan, doðru iþlemesinde, perakende sektörü çok 
Teknogon sponsorluðunda gerçekleþtirilen önemli bir rol üstlendiðini vurgulayan 
“Tekno Game” yarýþmasý katýlýmcýlara keyifli Bakan Ergün, alýþveriþ merkezleri yasa 
anlar yaþattý. 12 PERDER'in katýldýðý tasarýsýyla ilgili olarak, “Alýþveriþ merkezleri 
yarýþmanýn birincisi Ankara PERDER oldu. ile ilgili yasa tasarýsýný Baþbakanlýða sevk 
Ýkinci günün sonunda ise Kubat sahne aldý. ettik; ancak geldiðimiz noktada yasada bazý 

revizyonlar yapmamýz gerekiyor. Bu yasa, 
sonuçlarý bakýmýndan çok geniþ bir kesimi 
ilgilendirdiði için, ince eleyip sýk dokuyor, 

yeni iþbirliklerine da açýk olduklarýný ve en doðrusunu bulmaya çalýþýyoruz. 
yerel zincirlerin güçlenmesi için destek Önümüzdeki yasama döneminde, bu yasa 
olacaklarýný söyledi. Medhi Eker perakende 
sektörüyle ilgili genel deðerlendirmelerde de 
bulundu.  Eker þunlarý ifade etti:
''Yerel zincirler ayný inanç, ayný deðerler 
çerçevesinde bir araya gelmiþ çok deðerli bir 
oluþuma imza attýlar. TPF'nin çalýþmalarýný 
yakýndan takip ediyor ve kendileriyle görüþ 
alýþveriþinde bulunuyoruz. Çünkü tarladan 
çatala üretim sürecinde tarým ve perakende 
ayrýlmaz bir bütündür. Geliþen ve ihracatçý 
konumuna yükselen Türk tarýmý, vizyonu 
açýk yerli ve yerel perakendecilerin 
katkýlarýyla daha da iyi noktalara gelecektir 
diye ümit ediyoruz.'' 

“TPF ile yeni iþbirliklerine 
hazýrýz”

“Mevcut yasa tasarýsýyla 
ilgili revizyonlar yapmamýz 
gerekiyor”

8 Mayýs - Haziran

Türkiye Perakendeciler Federasyonu tarafýndan bu yýl üçüncüsü düzenlenen 'Yerel 
Zincirler Buluþuyor”(YZB) organizasyonu 27-28 Nisan 2011 tarihlerinde Haliç 
Kongre Merkezi'nde yapýldý. “Þimdi Tam Zamaný” sloganý ve “Sürdürülebilir 
Büyüme” temasý üzerine kurgulanan, Ana Sponsorluðunu Evyap, Sütaþ, Unilever ve 
Ülker'in yaptýðý organizasyonda 10 binin üzerinde profesyonel bir araya geldi

Mehdi Eker

Nihat Ergün

gündem



“Yerel zincirler 
büyümede öne geçti”

Cumhuriyetler, Suriye, Irak, Ýran gibi 
ülkelerde maðaza açma hazýrlýklarý 
içinde.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu 12.5 milyar cirosu ve 50.000 kiþilik 
Yönetim Kurulu Baþkaný Selamet istihdamý ile yerli perakende sektörü 
Aygün, konuþmasýnda þunlarý devletimizin de desteði ile 
aktardý: büyümesini hýzlandýrabilir. 
“Bugün, deðerli üyelerimiz ve 
Federasyonumuz adýna bir gurur Bizlere saðlanacak destekler ve 
tablosuyla karþý karþýyayýz. Çünkü finansman imkânlarýyla çok kýsa 
bizler kendi bölgelerimizde, zamanda güçlü yatýrýmlar yapmak, 
geleneksel usullerle küçük ekonomimizi desteklemek için hazýr 
iþletmeler olarak mütevazý olduðumuzu ifade etmek isterim. 
faaliyetlerimizi sürdürürken, 
birlikten doðan gücümüzü fark TPF, bundan sonrasýnda da gerek Bir 
ederek, yurtdýþýnda da süredir TBMM'de bekleyen Perakende 
operasyonlar gerçekleþtiren büyük yasa tasarýsý gerekse bundan sonraki 
bir yapýya dönüþtük. tüm yasal çalýþmalarda, sektörün 

önemli bir temsilcisi olarak 
2010 yýlýnda da yerli ve yabancý deðerlendirilmek ve görüþ alýnan taraf 
büyük zincirlerin önüne geçmeyi olarak sürece aktif olarak dâhil olmak 
baþardýk. Bundan sonra daha da arzusundadýr. 
öne geçeceðiz, çünkü biz organize 
perakende iþini öðrendik. Perakende yasasý ile ilgili 

olarak:Market Servislerinin 
Piyasanýn büyük oyuncularýnýn düzenlenmesi, Birbirine yakýn maðaza 
2000'li yýllarýn baþlarýnda 2010 açýlmasýnýn önlenmesi, zararýna 
yýlýyla ilgili bir takým kehanetleri satýþlarýn engellenmesi, ve çalýþma 
vardý. Buna göre uluslararasý gün ve saatlerinin düzenlenmesi 
firmalar 2010'a kalmadan piyasanýn çözüm bekleyen konularýmýzdýr. Hal 
% 70'ini ele geçirecekler ve yerel yasasýnýn kapsamýnýn geniþletilerek oyuncu çýkaracaðýz. Ülke genelinde 50 
perakendeciler ayakta bile kalmakta uygulamaya konulmasý, sebze ve büyük markamýz olacak. Kurumsallaþmasýný 
zorlanacaktý. meyvedeki giriþ ve çýkýþ KDV oranlarýnýn tamamlayan yerel zincirlerden 2 tanesi 
Dünyadaki benzer geliþmeleri hesaba katan eþitlenmesi ile denetimlerin herkesime ve þimdiden halka açýldý. 
bütün analizler ve öngörüler, sürekli olarak kaynaðýnda uygulanmasý ortak 
yabancý veya ulusal büyük zincirlerin daha arzumuzdur.  Bize düþen þekilde ülkemizin Bu süreç devam edecek. Yerel 
da büyüyeceði, yerel zincirlerin yok olacaðý yararýna olacak her yasal düzenlemenin zincirlerimizin yurt dýþýna açýlma planlarý 
kehanetinde bulunuyordu. Bu kehanetlere arkasýndayýz.”da var. Birçok firmamýz Türki 
göre bizlerin en çok geçen yýl yok 
olmamýz gerekiyordu. Ama öyle 
olmadý. Gelinen noktada yerel 
perakendeciler, ülke çapýnda 
faaliyet gösteren yerli ve yabancý 
firmalarý hem büyümede hem de 
ciroda geçmiþ durumda.

Kriz döneminde büyüklerle arayý 
kapattýk, ciro ve büyümede öne 
geçtik. Bugün 12 bölge perakende 
derneðimiz, 264 üyemiz, 2 bin 
338 maðazamýz, 2 milyon 
metrekareyi aþan satýþ alanýmýz, 
yaklaþýk 50 bin çalýþanýmýz, 12.5 
milyar TL ciromuz, yüzde 30'u 
aþan pazar payýmýz ve yýllýk yüzde 
16 büyüme hýzýyla, ülkenin en 
büyük organize perakende 
aktörüyüz. Önümüzdeki orta 
vadede en az 15 tane büyük 
oyuncu, 35 tane orta ölçekli 10 binin üzerinde katýlýmcýyý aðýrlayan Yerel Zincirler Buluþuyor, henüz ilk günün akþam saatlerinde 

5748 katýlýmcýya ulaþmýþtý…

Selamet Aygün

perder
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“Türkiye için pozitif bir 
bakýþým var”

Türkiye'nin kurumsallaþma, insan haklarý dedi. Artýk daha fazla entegre olmuþ bir 
gibi konularda da güçlü olduðunu ifade dünyada yaþanýldýðýna dikkati çeken 
eden Roubini, Türkiye bu geliþmeleri Roubini, bu nedenle firmalarýn geleceðe 

Dünyaca ünlü ekonomist Nouriel Roubini sürdürdüðü takdirde bu artýþýn uzun süre yatýrým yaptýklarýnda bunun daha fazla 
YZB için Türkiye'ye geldi. Nouriel Roubini, devam edeceðini bildirdi. Bu olumlu rekabet anlamýna geldiðini kaydetti.
Yerel Zincirler Buluþuyor 2011'de Türkiye geliþmelerin haricinde iþsizliðin halen 
ekonomisi hakkýnda deðerlendirmelerde yüksek, cari açýðýn gitgide büyüdüðünü ve Roubini, kendisinin de doðum yeri olan 
bulundu iþsizliðin halen yüksek, cari açýðýn bu açýðýn finansý etkilediðini hatýrlatan Ýstanbul'un, ticaret, perakendecilik, iþ, 
gitgide büyüdüðünü ve bu açýðýn da finansý Roubini, eðitim ve insan gücüne yatýrým ulaþým, liman, sanat ve kültür þehri 
etkilediðini söyledi.  Yükselen pazarda yapýlmasý gerektiðine iþaret etti. olduðunu söyleyerek, "Ýstanbul, geleceðe 
nüfus, kentleþme, sanayileþme, kiþi baþýna Türkiye'nin açýk bir ekonomiye sahip yapýlacak yatýrýmýn anahtar noktasýdýr. 
düþen gelir artýþý gibi trendlerin öne olmasý nedeniyle dýþ etkenlerden Küresel dünya ekonomisinde bu ülke ve 
çýktýðýný belirten Roubini, bunlarýn hepsinin etkilendiðini dile getiren Roubini, þehir anahtar nokta olacaktýr" dedi. Küresel 
ekonomilerin yapýsý için önemli faktörler mallardaki fiyatlarýn artmasý, ekonomide geçen yýla göre daha azalmýþ bir 
olduðunu ifade etti. Geliþen ülkelerde nüfus risk görüldüðünü ifade eden Roubini, 
artýþýnýn önemini anýmsatan Roubini, ancak Ortadoðu'daki olaylar gibi faktörlerin Türk "Geliþmekte olan ülkeler çok iyi gidiyor. 
bunun kontrollü bir þekilde olmasý ekonomisini etkilediðini belirtti. Negatif bazý durumlar da var. Euro 
gerektiðini söyledi. Genç nüfusun artýþýnýn Türkiye'nin Avrupa Birliði (AB) üyeliðine Bölgesi'nde sorunlar devam ediyor. Enerji ve 
önemli olduðuna, ancak Ortadoðu ve Afrika de deðinen Roubini, "Bence AB, Türkiye'yi gýda fiyatlarý artýyor, bunun da enflasyon, 
gibi bölgelerdeki nüfus artýþýnýn eðitime üye yapmamakla hata yapýyor. Türkiye, büyüme üzerinde olumsuz etkileri var. Çok 
yatýrým yapýlmadýðý takdirde negatif etkiler istikrarlý, baþarýlý ve demokratik bir yüksek iþsizlik oranlarý, bütçe açýklarý söz 
oluþturacaðýna dikkati çeken Roubini, þöyle Müslüman ülke olarak rol model olur" konusu" diye konuþtu.
konuþtu:
"Küresel büyüme daha fazla enerji, gýda, su 
ve diðer doðal kaynaklar anlamýna geliyor. 
Bir diðer önemli trend de tüketicilerin 
yükselen piyasadaki rolüdür. Türkiye ve 
Hindistan gibi ülkelerdeki ekonomik 
büyüme bazý sýkýntýlarý da beraberinde 
getirebilir. Bu ülkelerdeki büyük cari açýk, 
aþýrý derecede kredi artýþý ve mal 
fiyatlarýndaki artýþ dikkati çekiyor. Türkiye, 
2001 yýlýnda sert bir kriz geçirdi. Daha 
sonra büyük finansal reformlar gerçekleþti. 
Diðer yaþanan küresel krizler de 
ekonominin yavaþlamasýna neden oldu.”

Roubini, Türk ekonomisi için sadece kýsa 
vadede deðil uzun vadede de son derece 
umutlu olduðunu dile getirerek, "Türkiye, 
Doðu ve Batý arasýnda bir baðlantý noktasý 
olabilir. Çok iyi bir büyüme söz konusu. Tabii 
ki zorluklar da söz konusu. Para birimi 
güçleniyor ama Merkez Bankasý'nýn faiz 
indirimi ekonomik büyüme açýsýndan olumlu. 
Türkiye için pozitif bir bakýþým var" dedi.

KOBÝ’lerin önemi
Türkiye'deki KOBÝ'lerin önemine de deðinen 
Roubini, KOBÝ'lerin Türkiye ekonomisinin 
omurgasý niteliðinde olduðunu, bunun 
strateji konumunda çok büyük bir etki 
yarattýðýný ve ekonomik iþbirliðini de 
tetiklediðini kaydetti. Nouriel Roubini, 
büyük ülkelerde KOBÝ'lerin çok önemli 
olduðunu ve öneminin giderek artacaðýný 
kaydederek, KOBÝ'lerin geliþmesinin 
istihdamýn artmasýný da saðlayacaðýný 
söyledi. Nouriel Roubini
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“Adriyatikten Çin'e büyük 
bir ekonomi yaratabiliriz”

toplumsal sözleþmeyi 
yenilemeli, þeffaflaþmalýyýz” 
dedi.

Hedef Alliance Yönetim Kurulu Baþkaný 
Ethem Sancak, 'Yerel Zincirler Buluþuyor' KOBÝ'lerin ekonomide önemli 
organizasyonun ilk gününde, bir yer kapladýðýný ancak 
'Sürdürebilir büyüme için kurumsal 'küçüðün güzel olmadýðýný' 
giriþimcilik' baþlýðýyla yaptýðý konuþmada ifade eden Sancak, ekonomik 
kalýcý büyüme için gerekli yasal ve büyüme için ortaklýk 
kültürel ortam üzerinde durdu. kültürünün geliþtirilmesi, 
Ekonominin son 10 yýlda istikrarlý benzer iþler yapan kuruluþlarýn 
biçimde büyüdüðünü anlatan Sancak, birleþmesi gerektiðini belirtti. 
Türkiye'nin 70 cent'e muhtaç bir ülkeden Sancak, “Ortaklýk kültürünü 
ayaklarý yere saðlam basan güçlü bir geliþtirebilirsek ölçeði yakalarýz. 
ekonomiye kavuþtuðunu söyledi. Büyüklük yaratacak ölçeði 
Sürdürebilir büyüme ve demokrasi yakalayabilirsek bunun üzerine 
iliþkisine deðinen Sancak, Türkiye'nin markayý inþa edebiliriz. 
birey hak ve özgürlüklerini esas alan, Adriyatik'ten Çin'e ulaþabilir, 
özgürlükçü, eþitlikçi yeni bir anayasaya dünyanýn büyük 
ihtiyacý bulunduðunu belirtti. Sancak, ekonomilerinden biri olabiliriz. 
Türkiye'de 50 milyon civarýnda seçmene Birbirine benzer iþler yapanlarý 
karþýlýk toplam 5 milyon vergi mükellefi aç yarattýðýný da vurgulayarak, batýnýn ortaklaþtýrabilirsek o zaman küresel 
bulunduðuna da dikkat çekerek, vergi büyümenin sýnýrýna geldiðini, yaþamak ekonominin bir parçasý oluruz.” Sancak, 
mükelleflerinin seçmen sayýsýný geçtiði için doðuya geçmek zorunda olduðunu kapitalizmin batýdaki büyümesinin 
Almanya örneðini verdi, “Bu tabloyu kaydetti.bireyselleþmiþ bir sistem ve 700 milyon 
deðiþtirmeliyiz. Önce kendi aramýzda 

“Verilerin takibi 
önemli”

ediyor ve ürünün bilgilerini 
öðrenmek istiyorlar. Markalarýn 
hangi ülkeye ait olduklarýný 

Unilever Yönetim Kurulu Üyesi gösteren sembol ve bayraklarýna 
Cem Tarýk Yüksel, “Sürdürülebilir dikkat ederken, çevre kirliliðine 
Büyüme Ýçin 2020: Gelecek neden olabilecek ürünleri tercih 
Deðer Zinciri” baþlýklý etmiyorlar” dedi.
konuþmasýnda, þehirleþmenin 
hýzla yükseliþi, yaþlanan nüfus Cem Tarýk Yüksel, 
artýþý, refah artýþý, teknolojik sürdürülebilirliði artýrmak için 
kullanýmýn etkisi, tüketici hizmet ortak optimize bir tedarik zinciri, 
taleplerinde artýþ, saðlýðýn önemi, sürücü koltuðuna tüketiciyi 
deðiþen ekonomik dengeler, oturtma, tüketicinin saðlýðý ve 
regülasyon ve düzenlemeler, yaþam kalitesine odaklanmak 
tedarik zincirinde teknolojik hýz, gerektiðini söyledi. Çevreyi 
yeni nesil bilgi teknolojilerinin korumanýn önemine deðinen 
etkisi, doðal kaynaklardaki Yüksel, “PERDER üyelerinin yeþil 
azalma ve çevre ile ilgili enerjiye geçmesi halinde 7.3 
endiþelerin verilerle yakýndan milyon aðaç ve 30 bin futbol 
izlenmesi gerektiðini söyledi. sahasý büyüklüðünde bir alan 
Yüksel, deðiþen global kurallarla kurtarýlacak. Bu, Türkiye 
birlikte deðiþen alýþveriþ topraklarýnýn yüzde 23'ü 
alýþkanlýklarýnýn dikkat çekici anlamýna geliyor. Biz UNILEVER 
olduðunu ifade ederek, olarak çevreye saðladýðýmýz 
“Tüketicilerin yüzde 64'ü raflarda katkýlarda PERDER üyelerinden 
gördükleri markalarý almadan destek bekliyoruz” þeklinde 
önce nereden geldiklerini merak konuþtu.Cem Tarýk Yüksel

Ethem Sancak
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“Yeni nesil perakende 
mühendisliði”

dönüþmenin amaçlandýðýný 
söyledi.
Konsept geliþtirirken 

Perakendede standartlarýn rekabetin yerinin 
yakalanmasý gerektiðini belirlenmesiyle birlikte 
vurgulayan Perakende operasyonel verimliliðin 
Profesyoneli Servet Topaloðlu standartlaþtýrýlmasý ve 
“Sürdürebilir Büyüme Ýçin farklýlaþarak marka 
Diriliði Kaybetmeden yönetiminin gerçekleþtirilmesi 
Ýrileþmek” baþlýklý yönünde ilerlemeden söz 
konuþmasýnda farklý eden Servet Topaloðlu, 
konseptlerin yakalanabileceðini standartlaþmanýn tedarik 
fakat yine de standartlara sadýk zinciri, iþe alma, kategori 
kalýnmasýnýn baþarýyý rollerinin belirlenmesi ve 
saðlamlaþtýracaðýný belirtti. kadansiye aþamalarýnda 
Yeni nesil 'perakende oluþturulmasý gerekliliðini 
mühendisliði' terimini kullanan belirtti. 
Topaloðlu, 2000'li yýllarda ticari 
konsept ve perakende Topaloðlu, “Bölgelere göre 
mühendisliðinin ucuz ve doðru ürün, doðru fiyatla 
uygun lokasyon bulma satýþa sunularak, rakibe ve 
temelinde hareket ettiðini ve fiyata odaklanmadan 
bakkaldan markete geçiþ müþteriye odaklanarak, doðru 
döneminin yaþandýðýný, 2010'a iþ iyi yapýlmalý. Tüketici 
gelindiðinde ise ülke genelinde zihninde ise rekabetçi 
að yaratan bir organizasyona olunmalý” dedi.

“Yerel zincirler 
müþteriye yakýn”

ve alýþkanlýklarýný çok iyi 
bilmeleri, birebir ve sýcak iliþki 
kurabilmeleri olduðunu vurguladý. 

SÜTAÞ Yönetim Kurulu Baþkaný Muharrem Yýlmaz, “Bir yandan 
Muharrem Yýlmaz 'Sürdürülebilir bu üstünlükleri muhafaza etmek, 
Büyüme Ýçin Yerel Giriþim ve bir yandan da hizmetle, 
Yenileþmenin Önemi' baþlýklý teknolojiyle, müþteri 
konuþmasýyla yerel zincirlere memnuniyeti yaratacak 
avantajlý olma yollarýný anlattý. inovasyonlarla bunlarý 
Yýlmaz, yerel zincirlerin en önemli geliþtirmek ve farklýlaþma alanlarý 
rekabet üstünlüðünün müþteriye yaratmak yerel zincirlerin baþlýca 
olan yakýnlýklarý, yaþam biçimini hedeflerinden biri olmalýdýr” dedi. 

Servet Topaloðlu

“Baþarýnýn altýn kurallarý: 
Çok çalýþmak, inanmak ve 
iþten kazanýlaný yine iþe 
yatýrmak”

þirketi baþarýya taþýdýðýný anlattý. 
Deðiþim sürecine deðinen Ellialtý, bir 
þirketin deðiþme çalýþmalarýnýn önce 
logo deðiþimiyle baþladýðýný, zamanla 
tedarikçiler yerine basýnla iliþkilerle 
sürdüðünü belirtti. Teknolojiyle birlikte Ellialtý Danýþmanlýk Yönetim Kurulu 
bilgi iþlem altyapýsýnda ki deðiþiklikleri Baþkaný Hazým Ellialtý, 'Sürdürülebilir 
kültür deðiþimi ve çalýþanlarýn deðiþim büyüme için 'Deðiþimi yönetmek'' 
süreçlerinin takip ettiðini söyleyen baþlýklý konuþmasýnda, yerel zincirlerle 
Ellialtý, geliþmek içinse modellerin ve baþarýnýn altýn kurallarýný paylaþtý. 
kurallarýn belirlenerek uygulamaya Ellialtý, çok çalýþmak, inanmak ve iþten 
geçilmesi gerektiðini vurguladý.kazanýlaný yine iþe yatýrmanýn kiþiyi ve 

Muharrem Yýlmaz

Hazým Ellialtý
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“Aranan bulunamayýnca 
samimiyetten vazgeçildi”

perakendeciliði' þöyle tanýmladý: “Ýyi 
perakendecilik müþteri odaklýdýr. 
Müþteri gibi düþünmek lazým. 

Pamir Danýþmanlýk Genel Müdürü Tahsin Müþterilerin o günkü istek, beklenti ve 
Pamir “Ýyi Perakendecilik Uygulamalarý” hayallerini anlayarak müþterilerimiz için 
baþlýklý konuþmasýnda, müþterilerin o deðer yaratmalý. Ýyi perakendecilik iþ 
günkü istek beklenti ve hayallerini odaklýdýr. Hedef müþteriye göre iyi iþler 
anlamanýn önemine deðindi. Pamir, yapmak gerekir. Önemli olan doðru 
formatlarýnýn müþteri beklentilerine iþleri doðru þekilde yapmaktýr. Ýyi 
uygun þekilde yenilenmesinin ve müþteri perakendecilik çalýþan odaklýdýr. Çalýþan 
için deðer yaratmanýn önemli olduðunu memnuniyetini artýrmak önemlidir. 
vurguladýðý sunumunda, geçmiþte Gönüllü çalýþanlarla, çalýþan sayýsý 
tüketicinin bakkallarda bulduðu artýrýlmalýdýr. Ýyi perakendecilik maliyet, 
samimiyetten örnekler verdi. Bakkallarýn iþ ortaðý, ülke ve çevre odaklýdýr. 
samimiyet avantajýna karþýn günümüzde Bulunduklarý bölgeye odaklý düþük 
tüketicilerin organize perakendeciliðe maliyetli operasyonu 
yöneldiðini hatýrlatan Pamir, “Ülke geniþletebilmelidir.” Tahsin Pamir, 
olarak kendi formatýmýzý oluþturamayýp günümüzde tüketicilerin deðiþtiðini, 
batý ülkelerindeki formatlara pazarýn doyduðunu, ürünlerin format 
yönelmemiz yanlýþ. Samimiyet ile deðiþtirdiðini ve bunun da fiyat 
modern perakendeciliði düþüþleriyle birlikte rekabeti de 
harmanlamalýyýz” dedi Pamir, 'iyi beraberinde getirdiðini söyledi.

“CPP, Ortak Satýnalama 
Platformu: Türkiye Ýçin 
Yeni Bir Model”

Özbahçeci konuþmasýnda þu ayrýntýlarý hýzlý, daha yalýn ve kararlý, daha insana 
aktardý: endeksi ve daha samimiyiz. Bu 
“Yerel zincirlerin gelecek dönemde yönlerimiz bize avantaj saðladýðý gibi 
çözmesi gereken 4 ana sorun var. bazen dezavantaj da saðlýyor. Bunlarý 

Fayda A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Kurumsallaþmak, veriye dayalý yönetim, baþta söylediðin 4 maddeyi kullanarak 
Turan Özbahçeci, sunumunda standartlarýn oluþturulmasý ve sistem dengelememiz gerekiyor. 
tedarikçilerle PERDER üyelerini yönetimi. Biz bunlarda geçmiþe oranla Bugün ilk defa burada bizi birkaç adým 
elektronik ortamda biraraya getiren belli bir seviyeye geldik. Halen kat daha ileriye götürmesini planladýðýmýz 
Fayda A.Þ.'nin yeni projesini anlattý. Bu etmemiz gereken mesafeler var.  Þu bir projeyi sizlere anlatacaðým. Bu bir 
projenin yerel zincirlerin satýn alma anda yerel zincirlerimizi ulusal aðalar yeni satýnalma modeli… Alýþtýðýmýz 
gücüne güç katacaðýný ifade eden karþýsýndaki efelere benzetebiliriz. Bu sýcak satýnalma ve bir süredir yaygýn 
Özbahçeci, “Projeyle, toplam satýþýn efeliði yaparken farklý yönlerimizden kullanýlan e-ihale yöntemlerinden daha 
yüzde 55'ini oluþturan isimsiz ürünler güç alýyoruz. Bizler onlara göre daha farklý ve geliþmiþ bir model olacak. 
için internet ortamýnda bir ihale Merkezinde FAYDA A.Þ. yer alýyor. Bu 
platformu oluþturmayý amaçlýyoruz. model ile FAYDA, üyelerini ve 
Çoklu alýcýyla çoklu satýcýyý tedarikçileri bir elektronik platform 
buluþturacaðýz. PERDER üyesi 280 üzerinde buluþturacak. Önce ürünün 
perakendeci ihale sürecinde olacak, cinsi ve istediðimiz tonajý katýlýmcý 
onun karþýsýnda tedarikçiler olacak, üyelerimizin talepleriyle ihaleye 
sistem internet üzerinden yapýlacak ve açacaðýz. Sonra ihaleye katýlan 
teklifler gizli tutulacak. Yazýlým ve firmalardan teklif alacaðýz. Ýlk seans 
altyapý çalýþmalarý tamamlanmak üzere. sonunda güncel en düþük teklif 
Projenin test uygulamasýna üzerinden üyelerimiz istediði miktarý 
önümüzdeki günlerde baþlayacaðýz. güncelleyebilecek. Bu konuda Katkýlara 
Hedef bu sayede 100 milyon TL ve önerilere açýðýz. Bilgi almak ve katký 
civarýnda alým avantajý oluþturmak” yapmak isteyen dostlarýmýz konuyla 
dedi. ilgili bizleri arayabilir”.

Yerel Zincirler Buluþuyor 2011, 2’nci gün…
Organizasyonun ikinci günü Moderatör Mehmet Kocabaþ'ýn bir önceki günü deðerlendirmesiyle baþladý.  Ardýndan Pamir Danýþmanlýk 
Genel Müdürü Tahsin Pamir, Ýyi Perakendecilik Uygulamalarý baþlýklý sunumuyla start alan ikinci gün programýna geçildi.

Tahsin Pamir

Turan Özbahçeci
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“Türkiye ve Türkler 
bölgenin en iyisi 
konumunda”
EVYAP Yönetim Kurulu Baþkaný 
Mehmed Evyap “Yerelden Bölgesel Güç 
Olmaya Giden Yol” baþlýklý 
konuþmasýnda reel sektörde 
bölgeselliðin olduðunu ve buna da 
perakendeciliðin hakim olduðunu 
vurguladýðý konuþmasýnda Irak, Ýran ve 
Suriye'de Türk iþ dünyasýna yeni 
fýrsatlarýn oluþtuðunu belirtti. “Türkiye 
ve Türkler bölgenin en iyisi 
konumunda” diyen Evyap, kendinden 
güçlü rakiplerle mücadele ederek bu 
günkü noktaya gelen EVYAP'ýn küresel 
güce giden yoldaki amacýnýn yerelden 
ulusallýða giden yoldan geçmek iyisini yap” tutumuyla hareket eden, kurumsallaþan, dýþarýdan yönetici desteði 
olduðunu söyledi. pazar bilgisini ve dolayýsýyla farklý müþteri alan ve farklý fikirleri bulunduðu bölgeye 

bilgisini elinde tutan, hatalarla da entegre eden, çevikliði ve esnekliði 
Mehmed Evyap, EVYAP'ýntutku, iddia, yüzleþerek büyüyen ve bu hata koruyan, iþe anlam katan çalýþmalarýyla 
adanmýþlýða sahip ve “yapacaksan en yüzleþmesini topluma göre analiz eden, günümüzdeki konumuna geldiðini anlattý.

“Federasyon 
sermayede ve 
gönülde birlik ve 
beraberliði 
gerçekleþtirdi”

sermayede ve gönülde birlik 
beraberlik” diyen Küçükali, 
federasyonun sermayede ve 
gönülde birlik ve beraberliði 
gerçekleþtirdiðini dile getirdi. 
Türkiye'de daðýnýk, her köþede 
bir bakkalýn yer aldýðý bir 

Türk Kýzýlayý Genel Baþkaný yapýnýn bulunduðunu 
Tekin Küçükali, 143 yýldýr söyleyen Tekin Küçükali, 
devletten pay almayan, “Türkiye Perakendeciler 
bütçeden hisse almayan, Federasyonu, bizlere 
vatandaþlarýn katkýlarýyla doðduðumuz yeri, 
Türkiye'de ve dünya da doðduðumuz þansý 
imtiyaz sahibi olan, insanlara yaþamamýzý deðil baþarmak 
ihtiyacý kadarýný taþýyan istediklerimizi 
gönüllü bir kuruluþ olan Türk yapabileceðimizi ispatlayan 
Kýzýlayý Derneði'nin tüneli açtý. Kimsenin 
deneyimlerini anlattý. gölgesinde yürüyerek baþarýya 
“Ülkemizde bu anlamda ulaþamazsýnýz baþkalarý bizim 
yapýlmýþ baþka gölgemizde yürümeli. Ýþte biz 
organizasyonlarda vardý ama bu anlayýþla yola çýkmak 
Türkiye Perakendeciler zorundayýz” þeklinde 
Federasyonu, tüm bunlarý konuþtu. Küçükali, Türk 
toparlayarak ilerliyor. Bugüne Kýzýlayý Derneði olarak 
kadar bizlere öðretilmiþliði “Mevlana Evleri” projesiyle 
atlatarak bizleri dünya gönüllülük çalýþmalarýný 
devleriyle yarýþabilecek büyüterek daha geniþ alanlara 
konuma getirdi. Þimdi birlik hizmet vermeyi 
ve beraberliðin üç ana unsuru amaçladýklarýný sözlerine 
var. Felaket anýnda, ekledi.

Mehmed Evyap

Tekin Küçükali
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 “Memnun müþteri yeniden 
ayný yerden alýþveriþ 
yapar”

oluþturmanýn kolaylaþmasýnýn, cironun getirerek, çalýþanlar arasýnda uyum 
ve kârýn artýþýnýn, çalýþanlarýn iþi yaratarak ve yeni ürün ve hizmeti 
güvenlileþmesinin, þirketin büyümesinin herkesten önce müþteriyle buluþturarak 
gerçekleþtiðini, pazarlama ve iletiþime baþarýlabileceðinin altýný çizdi.

‘Müþteri memnuniyeti gerçekte kimi daha az bütçe 
memnun eder' baþlýklý konuþmasýnda ayrýlabildiðini ve 
Astay Gayrýmenkul Genel Müdürü Atilla pazarlamada kolaylýk 
Öztürk müþterinin müsbet ve seviyeli yaþandýðýný belirtti. 
iliþkiden, karþýlýklý kazançtan ve ihtiyacýn Atilla Öztürk, bunun 
karþýlanmasýndan memnun olduðunu ürün ve fiyatý doðru 
söyledi. Öztürk, memnun müþterinin ürün satarak, 
yeniden ayný yerden alýþveriþ alýþveriþ zaman ve 
yapmasýndan, baþkalarýna alýþveriþ zeminini 
yaptýðý yeri tavsiye etmesinden ve güzelleþtirerek, 
satýþlarýn artmasýndan anlaþýlabileceðini ürünü zamanýnda 
anlattý. Öztürk, memnun müþteriden temin ederek, 
sonra tercih edilen satýcý olmanýn, marka alýþveriþi kolay hale 

“Baþarý istikrar, güven, 
kalite ve yenilikçi olmaya 
dayalý”

geliþmeleri bir yýl öncesinden takip söylediði þeydir. Ürün seçenekleri 
edebiliyorum. Çok seyahat ediyorum.  çoðaltýrken, marka seçimi kolaylaþtýrýr. 
En önemlisi yaptýðým iþi çok seviyorum. Tülin Þahin, tanýtýmda Türkiye'nin yüzü 
Bu da çalýþtýðým projeleri sadece bir olmasýna deðinerek, “Layýk görüldüðüm 

Zyman Core Strategy Group Türkiye görev gibi görmeyerek,  sahiplenmeme için inanýlmaz onur ve gurur 
Genel Müdürü Azmi Gümüþlüoðlu ünlü neden oluyor.“ duyuyorum. Türk süper model yazýlmasý 
top model Tülin Þahin ile birlikte her zaman önemli. Ýlla ki süper model 
sunumunu gerçekleþtirdi.  'Sürdürülebilir “Seçim dünyasý içindeyiz, yokluk olmak gerekmiyor. Dr. Mehmet Öz de 
büyüme için marka yönetimi' baþlýklý ekonomisinden bolluk ekonomisine Nuri Bilge Ceylan da Türkiye'nin yüzü” 
sunum yapan topmodel Tülin Þahin, geçiþ yaþýyoruz” diyen Azmi þeklinde konuþtu. Tülin Þahin'in çok iyi 
marka olmak için yaptýðý yatýrýmlarý Gümüþlüoðlu ise bu zenginliðin içinde bir marka avukatý olduðunu belirten 
anlattý. Modelliðin ömrü sýnýrlý bir sürekli yeni ürünlerin geldiðini ve Azmi Gümüþlüoðlu, onun bir ürünün 
meslek olduðunun bilincinde olduðunu birbirlerine rakip olduðunu, tüketiciye yüzü olmakla kalmayarak kurgusuyla 
söyleyen Þahin, markasýnýn ömrünün her gün yüzlerce, binlerce seçenek beraber markayý daha ileriye 
modellikle sýnýrlý kalmamasý için sunulurken markalarýn çoðaldýðýný taþýyabilmek için her aþamasýnda fikir 
yaptýklarýný anlattý; belirtti. Gümüþlüoðlu, “Marka, koyduðunu söyledi. Þahin bunun 
“Disiplinli ve çalýþkan olmak zaten tüketicinin ürünün deðer veya üzerine, “Çok seyahat ediyorum, 
öncesinde bir fark yaratýyor. Sadece muhtemel güçlerinin ürün veya yabancý markalar için de çalýþýyorum. 
ulusal deðil uluslararasý çalýþýyorum. hizmetten elde edebileceði farklý Gördüðüm, denediðim, test ettiðim 
Dünyanýn birçok büyük moda þehrinde baþlýklarýn olduðu algý. Marka siz odada ürünlerden ceketin rahatlýðý, astarý gibi 
ajanslarým var. Dünyadaki trendleri ve yokken insanlarýn sizin hakkýnýzda konularda bile fikir veriyorum. Kuliste 

dünyanýn her yerinden gelmiþ insanlar 
var. Böyle bir ortamda bir þeyler 
kapmamak, öðrenmemek mümkün 
deðil” dedi. Gümüþlüoðlu da marka 
olmak için 'anlamlý farklýlýk' yaratmak için 
hedef belirlemek ve rekabet seviyesini 
tespit etmek olduðunu vurguladý. Azmi 
Gümüþlüoðlu sözlerini þöyle tamamladý; 
“Þüphesiz rakip sayýsý artacak. Bugünün 
dünyasýnda tüketici çok daha segment 
aðýrlýklý karar veriyor. Bir taraftan 
alýþveriþi çok sevenler var diðer taraftan 
fiyatý çok umursamadan kalite arayanlar 
da var. Baþarý, istikrar, güven, kalite ve 
yenilikçi olmaya dayalý.”

Atilla Öztürk

Azmi Gümüþlüoðlu
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Tülin Þahin



perder

“Kovandan sofraya Kalite Takip Sistemi 
kurduk”
Altýparmak Gýda Yönetim Kurulu Baþkaný Özen Altýparmak; 
“Yerel Zincirler Buluþuyor 2011 ile perakende sektörünün 
temsilcileriyle bir araya geldik ve gerçekleþtirdiðimiz 
oturumda hayata geçirmeye hazýrlandýðýmýz kalite takip 
sistemini katýlýmcýlarla paylaþma fýrsatýný yakaladýk. Yeni 
sistemimiz ile; Avrupa'nýn en kapsamlý dört eþdeðer bal 
ihtisas laboratuarý arasýnda yer alan Altýparmak Ar-Ge ve 
Kalite Kontrol Laboratuarýmýzýn sayesinde tedarikten 
ambalajlamaya kadar denetim altýnda tuttuðumuz 
markalarýmýzýn doðallýk ve kalite kontrol sürecini, daðýtým ve 

perakende satýþ noktalarýna kadar geniþletme imkâný 
bulacaðýz. Sistemimizde perakende güvenlik çözümleri olarak 
kullanýlan RF (radyo frekans) ve EM (elektromanyetik) 
teknolojilerini Holospot adý verilen takip sistemiyle bir arada 
ve tek bir çözümde birleþtiriyoruz. Tüm dünyada gýda 
sektörü ve Türkiye'de FMCG (Hýzlý Tüketim Mallarý) sektörü 
için ilk niteliði taþýyan bu sistemi Yerel Zincirler Buluþuyor 
2011'de paylaþmaktan çok mutluyuz” dedi.

Paralel oturumlar
Yerel Zincirler Buluþuyor'un ikinci gününde ana salondaki oturumlarýn yaný sýra özel konularda bilgi almak isteyen katýlýmcýlar için paralel 
oturumlar da gerçekleþti. Bu oturumlarda Ýpsos KMG Grup Lideri Didem Gülyurt-Perakendenin Resmi konulu bir sunum gerçekleþtirirken 
Altýparmak Gýda'nýn Yönetim Kurulu Baþkaný Özen Altýparmak, yeni hayata geçirmeye hazýrlandýklarý kalite takip sistemini, “Yerel 
Zincirler Buluþuyor'da gerçekleþtirdiði sunumda ilk kez kamuoyuyla paylaþtý.

Özen Altýparmak

“Perakendenin 
Resmi”
Yerel Zincirler 
Buluþuyor'un ikinci 
gününde gerçekleþtirilen 
paralel oturumlarda Ýpsos 
KMG Grup Lideri Didem 
Gülyurt, “Perakendenin 
Resmi” baþlýklý bir sunum 
gerçekleþtirdi. Gülyurt, 
Ýpsos KMG verileriyle 
perakende sektörünün 
son dönemde tablosunu 
rakamlarla ortaya koydu. Didem Gülyurt
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Perakendenin en baþarýlý 
fikirleri ödüllendirildi

perder

Mayýs - Haziran 17

gündem



Yerel Zincirler Buluþuyor muhteþem bir gala gecesine ev sahipliði yaptý. Funda Arar'ýn 
sahne aldýðý, Hayat Kimya sponsorluðunda gerçekleþen 'Perakendenin Hayatý' gala 
gecesinde perakendenin baþarýlý fikirleri ödüllendirildi. Ödüller, Ankara, 
Ýstanbul,Bursa, Gaziantep ve Antalya'ya gitti.

perder

 'Yerel Zincirler Buluþuyor 'organizasyonu 
kapsamýnda düzenlenen 'Perakendenin En Baþarýlý 
Fikirleri' yarýþmasýnýn sonuçlarý, 'Perakendenin 
Hayatý' gala gecesinde Ýstanbul Conrad Otel'de 
açýklandý.

PERDER üyesi 20 firmanýn 38 farklý projeyle 
baþvurduðu ve 8 ayrý kategoride ödüllerin verildiði 
yarýþmanýn gala gecesinde konuþan Türkiye 
Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu 
Baþkaný Selamet Aygün, iki gün boyunca 
etkinliðin5 binin üzerinde katýlýmcýyý aðýrladýðýný, 
fuara katýlan firmalarýn memnun ayrýldýklarýný ifade 
etti.
Hayat Kimya Ýþ Geliþtirme Direktörü Erdal Tüfekçi 
ise, organize perakende sektörünün ne kadar 
baþarýlý olduðunu gördüklerini,yerel zincirlerin güç 
birliðinin ülke ekonomisine baþarý getirdiðini ifade 
etti.

Firmalarýn promosyon yönetimi, ÝK ve personel 
uygulamalarý, maðaza tasarýmý,kategori yönetimi, 
müþteri hizmetleri,teknoloji uygulamalarý, stok 
yönetimi ve
'Neden Benim Marketim?' konulu 30saniyelik film 
yarýþmasý' ile toplamda sekiz kategoride 
ödüllendirildiði gecede,kazananlar ödüllerini bölge 
PERDER baþkanlarýnýn ellerinden aldý.

Gecede ayrýca ana sponsorlar Evyap, Sütaþ, 
Unilever, Ülker, oturum sponsoru
Coca-Cola Ýçecek, kurumsal sponsor Fayda A.Þ, 
perakendenin hayatý sponsoru Hayat 
Kimya,resmi sponsorlar 
Altýparmak, Aytaç, Banvit, Bifa, 
Parex, Tadým, Yonca, içecek 
sponsoru Nestle, destek 
sponsoru Anavarza, Arbella, 
Baðdat, Barilla, C5 Electronics, 
Checkpoint, Dalin, Düzey,Eker, 
Ýdeal, Murat Bey, Ofçay, Peyman, 
Yörsan, teknik sponsor BOER'e 
plaketleri verildi.

Funda Arar'ýn geçmiþten 
günümüze geniþ repertuarýyla 
renk kattýðý gece katýlanlara keyifli 
saatler yaþattý.

Gecede sponsorlara da 
plaketleri verildi

Funda Arar 
þarkýlarýyla renk kattý

18 Mayýs - Haziran
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Erdal Tüfekçi



Müþteri Hizmetleri: Çaðrý Market / Ýstanbul / Sabri Otu Teknoloji Uygulamalarý: Özhan Market / Bursa / Cengiz Çatalkaya

Stok Yönetimi: Yunus Market / Ankara / Reyhan Þekerci 'Neden Benim Marketim?' 30 saniyelik film: Üçler / Ýstanbul / Yasemin Parlak 

Promosyon Yönetimi Kategorisi:1e1 Market / Antalya / Altan Vural ÝK ve Personel Uygulamalarý: Biçen Market / Ýstanbul / Sibel Zaloðlu

Maðaza Tasarýmý: ARDAÞ / Ýstanbul / Hüseyin Alkaç Kategori Yönetimi: OLÝ Market / Gaziantep / Burhan Büyükkömürcü
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Yerel Zincirler Buluþuyor’da
görkemli fuar
Yerel Zincirler Buluþuyor  süresince konferanslarýn yaný sýra sektörün her alanýndan 
firmalarýn boy gösterdiði, son derece verimli bir fuar organizasyonu da gerçekleþtirildi 
Yerel Zincirler Buluþuyor kapsamýnda gerçekleþtirilen fuar süresinde katýlýmcý 
firmalar ziyaretçilerle bir araya geldi, yeni iþ baðlantýlarýna imza atýldý. Yerel Zincirler 
Buluþuyor'un fuar bölümünde 102 firma katýlýmcý olarak yer aldý

perder
gündem



Yerel Zincirler Buluþuyor fuar katýlýmcýlarý þu þekilde sýralandý:

perder
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ADAM PARAKENDE OTOMASYON SIST. LTD STI 

AKADEMI MADEN KOMUR SAN TIC LTD STI 

AKBEL SÜT VE SUT URUN. SAN TIC AS 

ALANAR MEYVE VE GIDA URT. PAZ. SAN. TIC. AS. 

ALPRAF MARKET MAGAZA DEPOLAMA RAF SISTEMLERI 

ARM GLOBAL KOZMETÝK

ARSIS EMNIYET SIST. SAN TIC AS 

ASPEK KIMYA GIDA ITH. IHR. SAN. TIC. LTD STI 

ATAMAN ILAC KOZM. KIMYA SAN TIC LTD STI 

AVCIER GIDA TARIM URUNLERI 

AYSAN DEKORATIF RAF SIST. IML. SAN. TIC LTD STI 

BAKTAT GIDA SAN TIC LTD STI 

BALARISI GIDA SAN. TIC.AS 

BASHAN TARIMSAL URUNLER PAZ SAN DIS TIC AS 

BAYRAK GIDA SAN TIC AS 

BEYAZ KAGIT VE HIJ. URN. TEM.INS. SAN. TIC. LTD STI. 

BOLVADIN YUMURTA TAV. GIDA SAN. TIC. LTD. STI. 

BOZTOPRAK GIDA SAN TIC AS 

BURSA PAZARI INS. SAN. TIC. LTD. 

CAVIT CICEK TEKS. SAN. TIC. LTD. STI 

CAYKUR GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 

CAYTAS 

CIFTCILER BIRLIK KAG. HIZ.URN.VE YAG SAN. AS. 

COTTON CLUB TR 

DANET ET VE ET URN. PAZ. TIC. LTD STI. 

DMD GIDA SAN. TIC. LTD. STI. 

DUNYA GIDA VE IHT. MAD. TEKS. SAN. TIC. LTD STI. 

DURU BULGUR GIDA SAN. TIC. AS. 

EKICILER SUT GIDA TAR. HAY. SAN. TIC. AS. 

ELITA GIDA SAN. TIC. LTD. STI. 

ELÝTE NATUREL ICECEK SAN TIC LTD STI 

ELVAN REKLAM SAN. TIC. AS. 

EMBI GIDA SAN IC VE DIS TIC LTD STI 

EMEKCIOGLU GIDA TUR. KIM.PAZ.TAS.TIC. VE SAN. AS. 

ENCORE BILISIM SIST. LTD STI 

ENDEKS KIMYA SAN TIC AS.

EREN CELIK AHSAP VE METAL MOB.SAN. TIC. LTD. STI. 

ESP PAZARLAMA VE DAGITIM TIC. LTD. STI. 

ETSAN GIDA SAN. AS. 

EUROPACK PLASTIK KAGIT GIDA SAN TIC LTD STI 

EVERFRESH GIDA TIC LTD STI 

EVLIYA SEKERLEME SAN. TIC. LTD. STI. 

EZEL KOZMETIK ITH. IHR. TIC. SAN. LTD. STI. 

FILGRUP PLASTIK MALZ PAZ DIS TIC LTD STI

FISTIK EVI 

GULF GROUP TEM. KOZ.GIDA VE IHT. MAD. PAZ. SAN. TIC. AS. 

GULSAN GIDA SAN. TIC. AS. 

GURSUT MAM. SAN TIC. LTD STI 

HELVACIZADE GIDA IHT. MAD. SAN. TIC. A.S

HIZAL ET MAMULLERI 

HUNKAR GIDA MAK. SAN. TIC. LTD. STI .

INTRADE BILG. VE ELEK. SAN. AS. 

ISIK AGRO GIDA SAN. TIC. LTD STI / AKDENIZ BAKLIYAT 

ÝPEKLER YAG VE SABUN TIC LTD STI 

KAANLAR GIDA SAN TIC AS 

KAFKAS AÞ 

KAHKECIZADE - MURAT TUR. VE AK. TIC. LTD. STI

KAPLANLAR SOGUTMA AS 

KAR-DAG KARADENIZ GIDA DAG. TEM. SAG.URUN.SAN TIC. AS. 

KARGEM KARIYER GEL. EGT.MERK. AS. 

KARTAL GIDA SAN TIC AS 

KERVAN GIDA SAN TIC AS 

KUCUKBAY YAG SAN. AS. 

LÝLA KAÐIT SAN TIC AS 

LUKS PLASTIK INS SAN TIC LTD STI 

MALATYA PAZARI KURUYEMISCILIK SAN TIC AS 

MAR TUKETIM MAD. AS. 

MASK TARIM HAYV. GIDA URUN. SAN TIC LTD STI 

MATLI YEM SAN TIC AS 

MAURI MAYA SAN AS 

MEMISOGLU TARIM URN. TIC. LTD. STI. 

MERTER HELVA SAN TIC AS / KOSKA 

NAMURA HIJ. URUN. SAN TIC AS 

NARPA NARIN DIS TIC. AS. 

OKTAV TAVUKCULUK TARIM HAYV. GIDA SAN TIC LTD STI 

OZKAYNAK MADEN SUYU TIC. LTD. STI. 

PNR KOZMETIK PAZ. DAG. SAN. TIC. AS. 

REIS TARIMSAL URN. SAN. TIC. AS 

SADIKOGLU ITH IHR. GIDA ORM. URUN. PAZ.TUR.INS. SAN. TIC LTD STI 

SARUHAN KIMYA TEM. URN. SAN. TIC. AS. 

SEBA KIMYA SAN TIC AS 

SECKIN SOGUTMA ISI SIT. ELEK.ITH IHR SAN TIC LTD STI 

SEDAT TAHIR TUK. MAD. PAZ. SAN TIC LTD STI 

SEYIDOGLU GIDA SAN TIC AS 

SOMCELIK RAF SAN. TIC. LTD. STI

SONPEY GIDA MADDELERI SAN .TIC.LTD .ÞTÝ

SULTAN ET VE GIDA URT. TIC. PAZ. LTD STI. 

TAKIS GIDA SAN. TIC LTD STI 

TAT MAKARNACILIK SAN VE TIC.AÞ

TEKINAK GIDA SAN TIC AS 

TEKNOGON TESHIR ELEMANLARI SAN AS 

TEKSÜT SUT MAMULLERI SAN TIC AS 

TIBET ITH. IHR. KOZ.SAN. AS. 

TICARET VE SANAYI KONTUVARI TURK AS / KRISTAL YAGLARI 

TURANLAR SIT VE GIDA SAN TIC LTD STI..

UZUNGIL SEKERLEME GIDA SAN LTD STI 

ÜÇGE ELEKTRONIK CIH. BILG. MAG. EKIP. SAN. TIC. AS. 

VERÝFONE ELEKTRONIK VE DANISMANLIK LTD STI 

YAGMUR GROUP ELEK. ENER. SATIS AS 

YAYLA AGRO GIDA SAN NAKL. AS. 

YEMSEL TAVUKCULUK HAY.YEM. HAMM.SAN. TIC. AS. 

ZEYTAS GIDA SAN TIC AS 



YEREL ZÝNCÝRLER BULUÞUYOR 
2011 MANÝFESTOSU

Dünyada ve ülkemizde küreselleþmeye ve kurulan ve bin'in üzerinde maðazasý Ticarette öncelikle varlýðýmýzý sürdürmek 
teknik ilerlemelere baðlý olarak ticaret hýzla bulunan ve ölçek rekabeti ihtiyacýný sonra kalýcý olmak için kendimizi bahis 
deðiþmektedir. Orta sýnýf büyürken, karþýlayacak yapýya en iyi örnek 2008'de konusu tüm bu alanlarda daha da 
kentleþme oraný artmakta, artan satýn alma kurulan Fayda A.Þ'dir. Hem geliþtirmemiz, saðlýklý büyümeyi sürdürmek 
gücüne baðlý olarak tüketici kitleleri de Federasyonumuza ve hem Fayda A.Þ'ye için modern tekniklerden yararlanmamýz ve 
geniþlemektedir. sahip çýkmak üyelerimizin geleceði için kendimizi halka doðru anlatmamýz gerektiði 

önemlidir. anlaþýlmýþtýr.
Onlarca ülkede yüzlerce maðazasý, binlerce 
tedarikçisi,  ölçek ekonomisi Geleneksel ticaret bilgi ve yöntemlerimizi Piyasanýn tekelleþmesine karþý 
uygulayabileceði varlýklarýna baðlý satýn uluslararasý standardizasyon, iþ süreçleri, iþ üreticilerimizi ve tüketicilerimizi koruyan, 
alma ve tanýtým gücü, yetiþmiþ insan tanýmlarý ve prosedürlerini öðrenerek sosyal adaletin saðlanmasý ve refahýn 
kaynaklarý, sürekli ilerleyen bilimsel geliþtirme yolundayýz. Kurumsallaþma tabana yayýlmasýna katkýda bulunan biz 
yöntemleri ve modern teknolojileri olan çalýþmalarýný tamamlamamýz önemlidir. yerel zincirlerin varlýðýný sürdürmesi, ticari 
küresel zincirlerle rekabet etmek zorunda Federasyonumuz kurumsallaþma çýkarlarýmýzýn gereði olduðu kadar 
olduðumuz, bildiðimiz ve kabullendiðimiz konusunda üyelerimize her türlü desteði toplumsal sorumluluðumuzdur.
bir gerçektir. Bu gerçeklerin idrakinde bir vermeye hazýrdýr. Ancak kurumsallaþma 
camia olarak bireysel, daðýnýk ve etkisi çalýþmalarýmýzda, önemli rekabet Gerek bir süredir TBMM'de bekleyen 
sýnýrlý gücümüzü, günün gereklerine uygun üstünlüklerimizden biri olan müþteriye “Alýþveriþ Merkezleri Büyük Maðazalar ve 
biçimde birleþtirmek ve birliðimizi sürekli yakýnlýk vasfýmýzý zaafa uðratmayacak bir Zincir Maðazalar Kanunu Tasarýsý Taslaðý” 
geliþtirme yönünde saðlam bir irade ortaya denge gözetilecektir. ve gerekse sektörle ilgili bundan sonraki 
çýkmýþtýr. tüm yasal düzenlemelerde büyük oyuncu 

Müþteri memnuniyetini geleneksel Türk ve önemli bir taraf olarak TPF'nin görüþleri 
Yerel Zincirler, bu topraklara ait bilgeliðin konukseverliðini koruyarak yeniden alýnmalýdýr. Sektörün deðerlendirilmesi ve 
ürünü olan 'birlikten kuvvet doðar' sözünün yorumlamak, sürdürülebilir büyümemizin mevzuatýn geliþtirilmesi sürecinde TPF, aktif 
anlamýný kavramýþ ve güçlerini birleþtirmeye anahtarlarýndan biridir. Tüketicilerimizin olarak yer almalýdýr. TPF, sektörde önemli ve 
baþlamýþtýr. Yerel Perakende Dernekleri sadakati ve zihinlerde güvenilir bir yer etkili bir temsilcidir.
PERDER'lerin kuruluþunun ardýndan edinebilmemizin yolunun markalaþmaktan 
2006'da kurulan Türkiye Perakendeciler geçtiði de açýktýr. Markalaþmanýn yolu da Yerel Zincirler ve onlarýn çatý örgütü Türkiye 
Federasyonu (TPF) kýsa zamanda etkisini kurumsallaþma ve ürettiðimiz faydalarý Perakendeciler Federasyonu olarak bizlere 
göstermiþ, güç birliðinin somut faydalarý anlatan tanýtým çalýþmalarýndan hazýr sunulan oyunun parçasý deðil oyunun 
görülmüþtür. geçmektedir. Bunlar, rekabet arttýkça kurallarýný yazan ülkenin en büyük 

tüketicilerin bizi tercih etmesi adýna oyuncusu olduðumuzu, sürdürülebilir 
Mesleki örgütlenmenin yanýnda farklýlýklarýmýzý netleþtirmek için gereken büyüme için hem yerel zincirlerle hem 
operasyonel yeteneklerimizi geliþtirmek, adýmlardýr. Geleceðimizin kendimizin üreticiler ve tedarikçilerle iþbirliðimizi daha 
ölçek ekonomisi oluþturmak ve ölçek ellerinde olmasý için kendi farkýmýzý da da geliþtireceðimizi ve kalýcý rekabet 
rekabeti yapabilmek için, çoklu alýcýyý çoklu kendimizin oluþturmasý gerektiðinin üstünlüðü konusundaki azim ve 
satýcý ile buluþturacak yapýlara ihtiyaç bilincindeyiz. kararlýlýðýmýzý ilan ederiz.
vardýr. 70'in üzerinde üyemizin ortaklýðýyla 





haberler
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Söz sponsorlarda

“Her anlamda “Yeni iþbirlikleriyle sektöre 
mükemmel bir katký saðlayan bir 
organizasyon” organizasyon”
H. Ümit Haykýr Neslihan Nigiz Ulak 

EVYAP Ýcra Kurulu Unilever Müþteri Geliþtirme 

Üyesi ve Ýç Satýþlar Direktörü

Genel Müdürü
“Öncelikle Türkiye 
Perakendeciler 
Federasyonuna bu 
güzel organizasyonda 
bizi dostlarla biraraya 
getirdikleri için teþekkür 
ediyoruz. Vizyonumuz 
insanlarýn mutluluðuna 
katkýda bulunmak için 
kaliteli ürünleri Bu organizasyon bu amaca hizmet ediyor. 
tüketiciyle uygun koþullarda buluþturmak. Tüm perakendecilere de teþekkür ediyoruz. 

Þu ana kadar gördüðüm her þey 
mükemmel. Üçüncü yýlda, bir önceki yýlý 
aþmýþ olmasýný görmekten de son derece 
mutlu oluyoruz. Yurtdýþýndaki 
konferanslara gittiðimizde oradaki fuar 
alanlarýný görüp imreniyorduk. Türkiye'de 
bunlarý gördükten sonra bir Türk tüketicisi 
olarak da son derece mutlu oluyorum. 
Konuþmacýlar arasýnda çok önemli isimler 
var, her birinden yeni þeyler duyuyoruz ve 
fikirlerini alýp bundan sonra perakendeciliðe 
ve Türkiye'ye hizmete nasýl katkýda 

“Unilever olarak öncelikle böyle bir bulunabileceðimizi düþünüyor ve 
organizasyon içinde olmaktan ve ana kendimize bir yol haritasý çizmeye 
sponsor olmaktan çok mutluyuz. çalýþýyoruz. Yerel zincirlerin çok önemli rol 
Arkamýzda giderek artan desteði ve gücü oynadýðýný, çok önemli geliþmeler 
gözle görülür bir þekilde beraber yaþýyoruz. kaydettiðini her yýl görüyorum. Onlarýn da 
Hem katýlýmcý sayýsý hem de firmalar ve kendi üzerine düþen görevler var. Rekabet 
kaliteli zaman ayýrmalarý anlamýnda giderek sadece fiyatta deðil, muhakkak surette 
geliþen, temayla da uygun bir þekilde kaliteli hizmet ve en önemlisi 'alýþveriþçi' 
'sürdürülebilir' bir organizasyon olarak kavramýný iyi tanýmaktan geçiyor. Ne 
görüyoruz. Kiþisel geliþim ve sektörden istediðini iyi bilirsek, global uygulamalarý 
isimlerin de birbiriyle iliþki kurarak getirirsek, yerel-lokal demeden bu rekabet 
operasyon ve ortak iþbirlikleri anlamýnda iþinde tüketiciyi kazanmak gerekiyor. Bütün 
organizasyon katkýda bulunacak bir ortam rakamlar yerel zincirlerin son 10 yýl içinde 
yaratýyor. Katýlýmcý sayýsýnýn artmasý, fuar çok önemli aþamalar kaydettiðini gösteriyor 
alanlarý, konuþmacýlarýn yaptýðý hazýrlýklar ve biz bundan mutluyuz.”
deðerlendirilince sektörün geliþime açýk 

perder

'Yerel Zincirler Buluþuyor'da ana sponsorlarýndan EVYAP, Unilever ve ÜLKER yerel 
zincirlerin sektörde önemli roller üstlendiðini düþünüyor. EVYAP Ýcra Kurulu Üyesi 
ve Ýç Satýþlar Genel Müdürü Ümit Haykýr, Unilever Müþteri Geliþtirme Direktörü 
Neslihan Nigiz Ulak ve (Ülker) Yýldýz Holding Müþteri Ýliþkileri ve Kanal
Koordinasyon Genel Müdürü Tevfik Arýkan ile Perakendenin Hayatý gala gecesinin 
sponsoru Hayat Kimya'nýn Ýþ Geliþtirme Direktörü Erdal Tüfekçi, sektörü ve 
organizasyonu deðerlendirdi

H. Ümit Haykýr

Neslihan Nigiz Ulak



haberler
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geleneksel ticaret kanalýnda hizmet veren 
Ülker, yerel zincirlerin öneminin 
kuruluþundan bu yana farkýnda ve yerel 
zincirlerin tüketicilerine verdiði hizmet 
kalitesini yükseltmesi için her zaman 
destek oldu. 

Yerel Zincirler Buluþuyor Konferansýný, 
yerel, ulusal ve global satýþ hizmetlerindeki 
geliþmeler, sektörel trendlerde yaþanan 
deðiþiklik ve beklentiler hakkýnda vizyon 
saðladýðý için destekliyoruz. Bugün 
Türkiye'nin 220 bin noktasýna haftada en 

olduðunu düþünüyorum. Üzerine daha da az bir kez Ülker aracý uðruyor, daðýtým 
fazla eðilinmesi gereken þey bence yapýyor.
konferanslara olan ilginin belli bir saatten 
sonra kaybolmamasýný saðlamak olmalý. “30 yýlý aþkýn bir süredir Yýldýz Holding 
Konuþmacýlar da vizyonel bir tutum çatýsý altýnda çeþitli görevlerim oldu. Bu 
sergiliyor ve geliþim için önemli, ilginin görevlerim sýrasýnda arkadaþlarýmýzla 

Erdal Tüfekçi biraz daha artýrýlmasý da önemli. Yerel Türkiye'nin dört bir yanýný dolaþtýk yerel 
Hayat Kimya zincirlerle uzun zamandýr hem ortaklýk zincir sahipleri ile yakýn diyalog içinde 
A. Þ. Ýþ anlamýnda hem de kol kola bu sektörde çalýþtýk. Bugün 66 yýlý geride býrakan 
Geliþtirme mesai harcýyoruz. Unilever olarak her Ülker'in, Türkiye'nin markasý olmasýnda 
Direktörü zaman yerel zincirlerin arkasýnda olan, Anadolu'yla ve yerel zincirlerle olan 
2009'da baþta müþteri servisi olmak üzere birçok iliþkisinin büyük önemi olduðunu 
baþlayan ilk alanda öncü olan firmayýz; bundan gurur vurgulamak isterim. 
'Yerel Zincirler duyuyoruz. 1944 yýlýnda Ülker markasýyla tek çeþit 
Buluþuyor'da Kimse fark etmemiþken, hatta onlar bisküvi üretmeye baþlayan Asým ve Sabri 
ana sponsorduk. kendilerini böyle konumlandýrmamýþken biz Ülker kardeþler, önce Ýstanbul bakkallarýna 
'Yerel Zincirler Unilever olarak onlardaki cevheri keþfettik. tüccar plasiyerler kanalý ile daðýtýma 
Buluþuyor 2010' Her PERDER toplantýsýnda gerek kurucu baþladý. 
ve 'Yerel Zincirler baþkan gerek þu anki baþkan Selamet Bey 
Buluþuyor geri beslemeyi Unilever'e yapmýþtýr. Ýki kardeþ ürünlerini Ýstanbul dýþýndaki daha 
2011'de de Uluslararasý bir firma olarak uluslar arasý geniþ kitlelere de ulaþtýrmak istiyordu. 
sponsor olarak strateji çerçevesinde de lokal marketleri bir Ancak Ýkinci Dünya Savaþý sonrasýnýn 
yer aldýk. numaralý ve öncelikli kanal ilan ettik. yokluk döneminde Anadolu'daki esnaf 
Organizasyon, Unilever'in global imkanlarý arkamýzda. Ýstanbul'a kadar gidip mal alacak 
perakende Dolayýsýyla biz de bunu yerel zincirlere tam imkânlardan yoksundu. Ülker bunun 
sektörünü gaz ve ful destek olarak üzerine, nakliye farký almadan ürünlerini 
biraraya kullanacaðýz.Ýnþallah daha da uzun seneler Anadolu'daki toptancý ve bakkallarýn 
getiriyor. Hayat iþ ortaklýðýný sürdüreceðiz.” ayaðýna götürmeye karar verdi. Nakliye 
Kimya da bu kamyonlarý tedarik edilerek, ürünler 
amaçta etkin rol Ýstanbul'a gelemeyen bakkal ve esnafa 
oynamaya gayret gösteriyor. götürülmeye baþlandý. Bu yeni sistem, 

daðýtýmda devrim sayýlacak bir 
Tevfik Arýkan Bu son organizasyon, organize perakende uygulamaydý. 
(ÜLKER) Yýldýz Holding Müþteri sektörünün geliþimine dair ipuçlarý veriyor. 
Ýliþkileri ve Kanal Koordinasyon Önemli þirketlerin satýn alma Evet, baþlarda bu iþ Ülker için maliyetliydi 
Genel Müdürü departmanlarýyla üretim yapan önemli ama sadece Ýstanbul ve çevresinde kýsýtlý 

þirketleri buluþturuyor. Her yýl daha iyi kalmak da geleceði 
yapýlan bir organizasyon, dolayýsýyla kaybetmek demekti. 
gelecek yýl için de daha büyük beklentileri Perakende 
doðuruyor. 'Yerel Zincirler 2011'in fuar, sektöründe yerel 
konferans ve 'Perakendenin En Baþarýlý zincirlerin hýzla 
Fikirleri' yarýþmasý ayrý ayrý önem taþýyor. yükseliþi, global 
Yarýþma, yerel zincirlerin birbirleriyleticaret içinde yerel 
rekabet etmesinin yaný sýra bir araya gelerek hizmetin önemini 
deðerlendirme yapabileceðini gösteriyor ve gözler önüne 
þirketlerin kendi bünyelerinde kalmýþ seriyor. Hem ulusal 
deðerlerinin sektörce duyulmasýný saðlýyor.hem yerel hem de 

“Yerel zincirlerin deðerini 
Türkiye'ye duyurdu”

“Sektörel beklentilerle ilgili 
vizyon saðladý”

perder

Tevfik Arýkan

Erdal Tüfekçi



haberler

Fuar, her yýl katlanarak büyüyor

“Gelecek yýl daha büyük “Yereller ulusallarý geçiyor”
standla katýlacaðýz”

“Rekabet yerine kardeþlik”

“Sonuna kadar destek 
vereceðiz”

“Yeni temaslar kurduk”

Adem Aksu 

Takýþoðlu Süt Ürünleri Böl. Satýþ Mdr.Selman Yusuf Baþkurt 

Tat Bakliyat Satýþ Müdürü

çalýþmak var; 14-15 yerel zincirle çalýþmaya 
baþladýk ve iþ iliþkilerimizi geliþtirmeyi 
düþünüyoruz. Bu organizasyon da katký 

“Önceki organizasyonlar daha kýsýtlý 
saðlayacaktýr.” 

imkânlardaydý, þimdi ise katýlýmýn daha 
geniþ olduðunu görüyoruz. Bu da 
organizasyonun büyüdüðünü gösteriyor. 

Ýbrahim Kabadayý Biz en çok fuarla ilgileniyoruz; firma olarak 
gerekli tanýtýmý yapmayý istiyoruz. Gülsan Ýst. Avr. Böl. Bayi Yöneticisi
Ziyaretçilerin standýmýzý daha çok ziyaret 

“Bu yýlki organizasyon çok güzel. Katýlýmcý etmesini istiyoruz. Konferans dolayýsýyla 
ve sponsorlarýn çok fazla olmasý dikkat katýlýmcýlarýn fuarý çok dolaþma imkâný 
çekiyor.  Satýnalma gruplarýna kadar bulamadýðýný düþünüyorum. Yerel zincirler 
herkesin gelmesi çok hoþ. Olumlu ve ciddi anlamda büyüme içinde ve ulusal 
baþarýlý. Ýkili iliþkileri daha çok artýracak. zincirleri son zamanlarda geçtiklerini 
Direkt olarak market sahipleriyle karþý söyleyebilirim. Açýlan þube sayýlarý, bu tip 
karþýya kaldýðýnýzda bazý þeyleri organizasyonlar ve rakamlarla bunu 
aþabiliyorsunuz. Bu tür aktiviteler ne kadar ispatlamýþ durumdalar.”
fazla olursa o kadar iyi. Konferans bölümü 
de çok iyi. Gelecekte bir organizasyon 
olursa bu standdan çok daha büyük bir 
standla katýlacaðýz. Sanýrým baþka katýlýmcý 

Serkan Aydoðdu firmalar da bu kadar büyük bir 
Danet Satýþ Müdürüorganizasyon olacaðýný tahmin etmedi, 
“Katýlýmcýlar üst düzeyde ve katýlan firma onlar da gelecek organizasyonlar için böyle 
sayýsý fazla. Organizasyon genel anlamda düþüneceklerdir. Süre olarak iki gün de az 

kalacaktýr.” “Üç yýldýr organizasyon basamak basamak 
yükseliyor ve çok güzel þeyler oluyor. Firma 
olarak ikinci kez katýlýyoruz. Olumlu bir 
ilerleme var. Konferans, fuar ve yarýþma Adýgüzel Baklan 
ayaðýyla organizasyon daha heyecanlý ve Baktat Gýda Dýþ Ticaret Sorumlusu
güzel geçiyor. Geçmiþ yýllara nazaran her “Biz ilk kez katýlýyoruz. Ýç piyasaya bu yýl 
þey çok daha pozitif. Federasyonun da girmeye baþladýk. Konferanslar çok güzel 
amacý olan rekabet yerine kardeþlik öne düzenlenmiþ fakat takip edemedim. Burada 
çýkýyor. Rekabet günümüz þartlarýnda iþ görüþmelerimiz sürdü bu sebeple 
oluyor ama bazen de ayný çatý altýnda konferans salonuna gidemedim. Uzun 
birleþmek gerekiyor. Bu sebeple firmalar da vadeli hedeflerimiz arasýnda yerel zincirlerle 
burada.”

perder

'Yerel Zincirler Buluþuyor'un fuar ayaðý 102 firmanýn katýlýmýyla yoðun ilgi gördü. 
Organizasyonun her yýl katlanarak büyüdüðünün altýný çizen katýlýmcý firmalar, fuar 
ayaðýnýn tam anlamýyla perakende sektörünü yansýtan büyük bir organizasyona 
dönüþtüðünü ifade ettiler

Selman Yusuf Baþkurt

Adýgüzel Baklan

Ýbrahim Kabadayý

Adem Aksu

Serkan Aydoðdu

26 Mayýs - Haziran
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yer ve tasarým açýsýndan güzel. Biz 
konferansa katýlamadýk, yarýþmanýn 
sonucunu ise merak ediyoruz. Yerel 
zincirleri her zaman destekledik. Danet 
olarak elimizden geleni yapýyoruz. Ulusal 
zincirler gibi güçlü olmalarýný istiyoruz; 
sonuna kadar da destek veriyoruz.”

ediyor. Krizden sonra insanlar alýþveriþ 
merkezlerini terk eder duruma geldi. Artýk 

Tolga Sözen 
evlerine en yakýn yerleri tercih etmeye 

Provel Ýþ Geliþtirme Direktörü
baþladý. Bu da yüzde 15 civarýnda 
büyümeye neden oldu. Yerel zincirlerin payý 

“Daha önce CNR'daki fuarlara katýlýyorduk. artarak devam edecek ama tahmin 
Bu yýl ilk kez bu organizasyona katýlýyoruz. ediyorum iki üç yýl içinde bir 
Diðerlerinde bayilik görüþmeleri, iþ konfederasyona kadar gidilecek ve 
görüþmeleri oluyordu burada bizim marketlerde de birleþmeler devam edecek.”
açýmýzdan bir durgunluk var. Yerel zincirler 
atýlýmda, bu yýl biz de yerel zincirlere önem 
verdik ve yerel zincirlerle anlaþmalarýmýzý 
yaptýk. Önümüzdeki yýlý yerel zincirlerle 
anlaþmalar yaparak tamamen kapatmak Mehmet Göksu 
istiyoruz. Ulusal kanallardan daha çok yerel Seyidoðlu Genel Müdürü
zincirler aðýrlýklý çalýþmak istiyoruz. “Biz ilk kez böyle geniþ kapsamlý bir standla “Daha önceki organizasyonlara farklý 
Çalýþmalarý þu anda verimli ve iliþkilerimiz organizasyona katýlýyoruz. Bu yýl katýlýmcý markalarý temsilen katýlmýþtýk. Fuar bu yýl 
þu anda gayet iyi.”firma enginliði ve birçok kurumsal firmanýn daha geniþ kapsamlý olmuþ ve çok daha fazla 

katýlýmcý var. Daha önce yarýþma yoktu ama 
neticede bu tarz çalýþmalarýn renklilik, 
hareket ve sempati getireceðini 
düþünüyorum. Her geçen sene organizasyon 
biraz daha büyüyor. Geliþim hakikaten keyif 

Levent Somtaþ ve memnuniyet verici boyutta. Yerel bir firma 
olarak yerel zincirlerin bu geliþimini görmek Somçelik Raf Sanayii Yön. Krl. Bþk.

bize memnuniyetin yanýnda gurur da “Geçen yýl firmamýz adýna baþka isimler 

veriyor. Yerel zincirler Türkiye'de organize katýlmýþtý. Bu yýl onlardan aldýðým bilgiye 

perakendeciliðin geliþmeye baþladýðý göre katýlým daha fazla, üst seviyede ve 

zamanlardan itibaren bence en yüksek verimli. Mekân da çok daha güzel. 

geliþimi gösteren bir grup. Kýsa zaman içinde Federasyonun dernekçilik faaliyetine göre 

kendilerini çok hýzlý geliþtirdiler ve buna menfaatler yerini birliktelik ve güce 
burada olmasý bizim de gelmemizin sebebi. 

devam ediyorlar. Önleri çok açýk. Konuyu býrakýyor; burada rekabet düþünülemez. 
Ürün sattýðýmýz bütün yerel zincirler de 

yakýndan talip eden biri olarak yerel anlamda Sektörün geliþmesi için meslektaþlar ayný 
burada. Hem kendimizi hem ürünlerimizi 

kazanacaklarý baþarýyý görüyor olmak ve fikir etrafýnda toplanýrsa mutlaka sektör ve 
tanýtýyoruz, ürünlerimizden ikram 

kazandýklarý baþarýyla gurur duyuyor firmalar için faydalý olacaktýr. Yerel zincir 
ediyoruz. Bizim açýmýzdan da oldukça iyi 

olmaktan baþka bir sonuç ortaya çýkmýyor.” deyince bu iþin çýraklýðýndan gelmiþ, iþin 
geçiyor. Yerel zincirlerin tonajýmýzýn ve 

her kademesini ve aþamasýný bilen, iþi 
ciromuzun içinde çok ciddi bir yeri var. 

oyunun kurallarýna göre oynayýp büyütmüþ 
Tüketiciye ve müþterimize ulaþmamýzda 

insanlar aklýma geliyor. Zaten artýk 
aracý yoldur. Türkiye'de ve özellikle 

yerellikten de çýkarak yurtdýþýna açýlýyorlar.”
Ýstanbul'daki yerel zincirler her geçen gün Ceyhun Gökbudak 
geliþiyor. Ýçlerinde iþlerini iyi yapanlar da Bifa Yerel Marketler Bölge Müdürü
elenenler de var. Ýþlerini iyi yapanlar ve “Organizasyon her yýl geliþerek, katlanarak 
iþlerine yatýrým yapanlar, ticareti tek taraflý büyüyor. Hatta bu yýlki organizasyon daha 
düþünmeyen yerel zincirler her zaman için önce düzenlenen gýda fuarlarýnýn önüne 
ayakta kalacaktýr diye düþünüyorum.” geçti. Gýda fuarlarýnýn Türkiye Perakendeciler 

Federasyonu'ndan fikir alacaðý 
düþüncesindeyim. Bu yýl fuar ayaðýnýn daha 
güçlü olduðunu düþünüyorum. Bu zaten 
katýlýmcý sayýsýndan da belli. Yerel zincirlerin Olcay Peker 
son iki yýlda payý arttý, artarak da devam Kahkecizade Bölge Müdürü

“Yerel zincirlerin geliþimi 
gurur veriyor”

“Yerel zincirler her yýl daha 
da geliþiyor”

“Ayný fikir etrafýnda 
toplanmak hepimiz için 
faydalý”

“Tüketiciler yerelleri tercih 
ediyor”

“Yerel zincirlerle çalýþmak 
bizim için daha verimli”

perder

Tolga Sözen

Ceyhun Gökbudak

Mehmet Göksu

Olcay Peker

Levent Somtaþ
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Yerel Zincirler Buluþuyor basýnda 

perder

Yerel Zincirler Buluþuyor, sadece perakendenin gündemini belirlemekle kalmadý 
Türkiye'nin ekonomi gündemine de damgasýný vurdu. Organizasyon yazýlý ve görsel 
basýnda geniþ yer buldu…

28 Mayýs - Haziran
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Sektör Antalya’da buluþtu

Konferansa, Türkiye Perakendeciler 'geleneksel kanat' olarak ifade edilen organize olmuþ perakendecilerin 
Federasyonu Yönetim Kurulu Baþkaný organize olamamýþ yerel perakendecilerin, yönetiminde olduðunu bildirdi.
Selamet Aygün, Rekabet Kurumu Baþkan yüzde 30'unun organize olmuþ Aygün, büyüme oranlarýna bakýldýðýnda 
Yardýmcýsý Erkan Yardýmcý'nýn yaný sýra çok perakendecilerin, yüzde 25'inin uluslararasý organize olan yerel perakendeci yüzde 16 
sayýda sektör temsilcisi katýldý. Konferansý büyürken, uluslararasý 
izlemek üzere Antalya, Isparta ve firmalarýn sektörde yüzde 
Burdur'dan 300'ün üzerine perakendeci 11 büyüdüðüne dikkati 
katýlýrken PERDER Bölge Baþkanlarý ve çektikten sonra þunlarý 
Türkiye Perakendeciler Federasyonu söyledi:
Yönetim Kurulu Üyeleri de meslekdaþlarýnýn “Yerel perakende 2010'da 
yanýnda yer aldýlar. uluslararasý firmalardan 

daha fazla büyüdü. 
Metrekare bazýnda 2010 
yýlýnda uluslararasý Selamet Aygün, konferansta yaptýðý 
perakende daha fazla konuþmada, perakende aktörlerinin, üretici 
büyüdüðü halde, bu, ve tedarikçi ile birlikte hareket etmesinin 
ciroya ayný oranda uzun zamandýr önem verdikleri bir konu 
yansýmadý. 2011 yýlýnda olduðunu belirtti.
organize yerel Aygün, gýda perakendesinin yüzde 40'mýn 

Tedarikçi ile birlikte hareket

perder

Türkiye Perakendeciler Federasyonu ile Retail Türkiye iþbirliðiyle düzenlenen 
'Tüketiciye birlikte gitmek" ana temalý Akdeniz Perakendeciler Konferansý, Antalya 
Divan Otel'de yapýldý

Selamet Aygün
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Yardýmcý, raporun ikinci aþamasýnda perakendenin büyümesinin daha hýzlý hýzlý tüketim ürünleri perakendeciliði 2009 
tedarikçilere yönelik kapsamlý bir saha olacaðýna inanýyorum. yýlýnda 98 milyar TLyi aþan bir büyüklüðe 
çalýþmasýnýn yürütüldüðüne iþaret ederek, Çünkü geleneksel kanatta olan yerel ulaþmýþtýr. Ekonomik büyüklük bakýmýndan 
nihai raporun Ekim 2011'de perakendecinin büyük kýsmý, satýþ yerlerini Türkiye ekonomisinin önde gelen 
tamamlanmasýnýn planlandýðýný bildirdi. teknolojiye uydurarak organize yerel sektörlerinden biri olan perakende sektörü, 
Erkan Yardýmcý, þu bilgileri verdi:perakendecinin içine giriyorlar." istihdam yaratma potansiyeli bakýmýndan 
“Yapýlan bu çalýþmalar neticesinde sektörün Türkiye Perakendeciler Federasyonu'na üye da ülke ekonomisine katkýda bulunmakladýr. 
sorunlarýnýn en uygun ve en efektif 264 þirket bulunduðunu, bu þirketlerin 2 Perakende sektörünün önemi, sektörde 
yöntemlerle nasýl çözülebileceði ortaya bin 500 þubesi ve 50 bin çalýþaný olduðunu küresel çapta etki yaratan dönüþümün 
konacaktýr.”ifade eden Aygün, "Ýþi uluslararasý Türkiye'de de önemli ölçüde hissedilmeye 
Yardýmcý, saðlýklý bir piyasa ekonomisinin firmalardan öðrendik, hýzlý þekilde baþlandýðý günümüzde görece daha da 
oluþmasý için, rakip teþebbüsler arasýnda büyümeye devam ettik. Bundan sonra artmaktadýr. Perakende sektörü ekonomimiz 
etkin bir rekabet ortamýnýn geliþmesinin önerilecek müdahalelerde sektörün kendi iç içinde çok önemli bir yere sahip olmasý 
zorunluluk olduðunu belirterek, Rekabet dinamiklerine zarar vermeden güç nedeniyle Rekabet Kurumu tarafýndan 
Kurumu'nun, teþebbüsleri deðil rekabet dengesinin saðlanmasý ve bu þekilde geçmiþ yýllardan itibaren önemle 
sürecini koruduðunu vurguladý.rekabeti kýsýtlayan, engelleyen davranýþlarýn izlenmektedir. Organize perakende 
"Perakendecilik ekonomimiz için kilit bir önüne geçilmesi için çaba sarf etmektedir. sektörünün yýllar içinde ¦ yaþadýðý 
sektör konumundadýr" diyen Yardýmcý, þöyle Ýnanýyorum ki, Rekabet Kurumu'nun yaptýðý dönüþümü, birleþme ve devralmalarla 
konuþtu:çalýþma hem tedarikçi hem de perakendeci oluþan yapýsal deðiþiklikleri ve içsel 
"Perakende sektörü gibi sanayinin ileri kesimi için faydalý ve etkili sonuçlar büyümesini takip etmekteyiz."
baðlantýlarýný saðlayan sektörlerde doðuracaktýr. Ciro olarak biz uluslararasý Rapordaki öneriler hakkýnda da bilgi veren 
verimliliðin yükselmesi ülke sanayisinin firmalardan fazlayýz" dedi. Bakkallarýn Erkan Yardýmcý, Rekabet Kurumu'ndan izin 
verimliliðine katkýda bulunacaktýr. Sadece kendilerini rakip olarak görmemesini almasý gereken birleþme ve devralmalar için 

isteyen Selamet Aygün, "Bakkallar bizi rakip getirilen ciro eþiðinin, perakende pazan 
olarak görüyorlar ancak biz bakkallara rakip özelinde düþürülmesinin gündemde 
deðiliz. Bakkallarýn yaný baþýna açýlan olduðunu kaydetti.
discount (indirim) maðazalar onlarý tehdit Konferansa ana sponsor olarak Arsis 
ediyor, cirosundan çalýyor" diye konuþtu. Güvenlik, BOER Elektronik, Colgate 

Palmolive Hacý Þakir Distribütörü Deresallar 
Gýda, Fayda A.Þ., OBASE Yazýlým, PNR 
Kozmetik, P&G, Targus ve Üçge; ulusal 

Rekabet Kurumu Baþkan Yardýmcýsý Erkan 
sponsor olarak anavarza, Arpi Çikolata ve 

Yardýmcý, organize perakendeciler ile 
Ekici Peynir; yerel sponsor olarak da 

tedarikçiler arasýnda alýcý gücü kaynaklý 
Azizoðlu Sucuklarý, Bahar Grup, Hayat 

sorunlar bulunduðunu belirterek, 
Kimya, Papaðan Kuruyemiþ, Platin Grup ve 

ombudsmanlýk sistemi ile sorunun 
Yörükoðlu Süt Ürünleri destek verdiler.

çözülebileceðini bildirdi.

Ombudsmanlýk sistemi

perder

Erkan Yardýmcý
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haberler

Bakliyat Tanýtým Gecesi düzenlendi  

aþçýlarý tarafýndan özel hazýrlanan bakliyat 
aðýrlýklý yemekler konuklara ikram edildi. 
Gecenin açýlýþ konuþmasýný PAKDER 
Baþkaný M. Tevfik Dinçer gerçekleþtirdi. 
Bakliyat ürünlerinin, saðlýklý bir nesil 
yetiþtirmek ve obeziteyi engellemek adýna 
önemine deðindi.
 
Türkiye Perakendeciler Federasyonu Baþkaný 
Selamet Aygün gecede söz alarak þunlarý 
söyledi:
"Ben ticarete pazarda çerçilik yaparak 
baþlamýþ bir ailenin mensubuyum. Birçok 
arkadaþým da bu þekilde ticarete atýlýp destek olmaya hazýrýz. Burada ayrýca kýsa 
bugünlere gelmiþtir. Dolayýsýyla biz süre önce gerçekleþtirdiðimiz Yerel Zincirler PAKDER ve ÝTO tarafýndan düzenlenen 
bakliyatýn bizim toplumumuzun Buluþuyor organizasyonuna gösterdikleri geceye PAKDER Üyeleri, Ýstanbul Ticaret 
beslenmesi açýsýndan önemini çok iyi ilgi ve geniþ katýlýmdan dolayý PAKDER Odasý üyeleri ve Türkiye Perakendeciler 
biliyoruz. Genç kuþaklarýn fast fooda üyelerine de teþekkür etmek isterim. Biz de Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri 
yönelmesi, obezitenin artmasý gibi konular onlarýn bu önemli gecesinde geniþ katýlým katýldý. Bakliyat Tanýtýmýyla ilgili filmlerin 
hepimizin sorunudur. Bu konuda göstererek bu teþekkürü bizzat iletmek gösterildiði ve sunumlarýn yapýldýðý gecede 
PAKDER'in gerçekleþtireceði çalýþmalarda istedik".ÝTO Cemile Sultan Korusu Tesisleri'nin 

perder

PAKDER'in Türkiye Perakendeciler Federasyonu üyelerinin katýlýmýyla Ýstanbul 
Ticaret Odasý desteðiyle düzenlediði "Bakliyat Tanýtým Gecesi" Cemile Sultan 
Korusu'nda sektörü buluþturdu  

Selamet Aygün

Ýstanbul PERDER 
sektörün nabzýný tutuyor

6 Mayýs'ta Holiday in Airport Otel'de düzenlenen organizasyonda PERDER 
üyeleri hazýr bulundu. Toplantýnýn ilk konuþmacýsý olan Ýstanbul PERDER 
Baþkaný Reþat Narman, özellikle 27-28 Nisan'da organize edilen Yerel Zincirler 
Buluþuyor konferansýna iþaret ederek, “PERDER olarak verdiðimiz mesaj 
önemli. Domino etkisindeki dünyayý yerel zincirler olarak iyi þekilde 
yürütüyoruz. Rekabet Kurumu'nun raporuna baktýðýmýzda üretici ve tedarikçi 
firmalarýn uluslararasý markalardan rahatsýz olduklarýný görüyoruz” dedi. 
Konuþmasýný üretici firmalarýn yerellerden yana þikâyetçi olmadýklarýný 
söyleyerek sürdüren Narman, þöyle konuþtu: “Rekabet Kurumu'na giden 
þikâyetlerin yerel zincirlerle ilgisi yok. PERDER'in yatýrýmlarýyla uluslararasý 
firmalarýn etkinliði gevþeyecek”.
Narman'dan sonra konuþmayý devralan Türkiye Perakendeciler Federasyonu 
Baþkaný Selamet Aygün de Yerel Zincirler Buluþuyor'u deðerlendirdi. 
Organizasyonun ses getiren ciddi bir proje olduðunu vurgulayan Aygün, 
“2010'da sektörün geldiði konumu gözden geçirdik. 2011'de neler 
yapabileceðimize yönelik görüþmeler yaptýk. Böylece ortaya Yerel Zincirler 
Buluþuyor gibi güzel projeler çýktý” dedi. Sektörün en önemli sorununa 
deðinmeden geçmeyen Aygün, “Perakendenin en önemli sorunu yerel ve 
uluslararasý firmalarýn durumu. 2010'da fazla yatýrým yapmalarýna raðmen 
yereller ulusallardan daha fazla büyüdü. 2011 dünyada yerellerin yýlý oldu” dedi. 

Ýstanbul PERDER ve Eylül Yayýn Grubu tarafýndan düzenlenen Geleneksel Ýstanbul 
PERDER Söyleþileri Vizyon Toplantýlarý-7, Parex'in sponsorluðunda gerçekleþti

Nevzat Tarhan

Tevfik Dinçer
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Ýzmir Ticaret Odasý Lokali'nde gerçekleþen teknolojileri tanýttýlar. Bakýrcý, özellikle maðaza içi hýrsýzlýklara karþý geliþtirilen son 
toplantýda Þirket Direktörü Senem Okan maðaza içi çalýntýlarý önleyecek yeni sistemler teknolojileri anlattý. Daha sonra, toplantý 
Arýkan ve Bölge Müdürü Uður Bakýrcý, hakkýnda bilgi verdi. Arýkan ise, perakende salonuna kurulan temsili sanal markette 
perakende güvenlik sisitemlerindeki yeni sektörünün en büyük sorunlarýndan biri olan sistemin nasýl çalýþtýðýný gösterdi.

haberler

Milletvekili adaylarý Ege PERDER’de

AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Özen ilgili yaþanan hayal kýrýklýðý dile getirildi. olacaklarý sözünü verdiler.
Kýzýlýrmak'ýn da katýlýmýyla gerçekleþen Bununla birlikte, Ýzmir Ýl Tarým Özellikle perakende yasasý ile ilgili gelinen 
toplantýda perakende sektörünün sorunlarý Müdürlüðü'nce yapýlan maðaza aþamayý takip edeceklerini ve yerli 
ele alýndý. Toplantýda, henüz meclis denetimlerinde yaþanan sýkýntýlar paylaþýldý. sermeyenin güçlendirilmesi için ellerinden 
gündemine gelemeyen perakende yasasý ile Milletvekili adaylarý konunun takipçisi gelen çabayý göstereceklerini belirttiler.

perder

AK Parti Ýzmir milletvekili adaylarý Mehmet Tekelioðlu ve Ýlknur Denizli, Ege 
PERDER üyeleriyle bir araya geldi

Reþat Narman Selamet Aygün

Arsis, güvenlik sistemlerini tanýttý
Perakende sektöründe önemli bir yere sahip olan güvenlik konusu, Arsis Emniyet 
Sistemleri tarafýndan Ege PERDER üyelerine anlatýldý 
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Akyurt hedefe erken ulaþtý
Ankara ve Konya'da toplam 39 maðazasý ve ilk adýmý atmýþ olduk. Konya'da þube Merkezi'ne çok yakýn bir konumda inþa 
1.000 çalýþaný bulanan Akyurt sayýmýzý arttýrarak yatýrýmlarýmýza devam edilmektedir. 2011 yýlý içinde faaliyete 
Süpermarket,'in 2011 yýlýnýn ilk 5 aylýk edeceðiz. Ankara'da planlanan girecek olan alt yapý yatýrýmlarýmýz ile 
deðerlendirme toplantýsý 3 Haziran 2011 yatýrýmlarýmýza, yeni açýlacak ve birlikte verimliliðimizi ve operasyonel 
tarihinde Anakara Sheraton Otel'de yapýldý. yenilenecek maðazalar ile yýlsonuna kadar karlýlýðýmýz arttýrmayý hedefliyoruz.” 

istikrarlý büyümemize devam edeceðiz. Çok 
Akyurt Süpermarket Yönetim Kurulu amaçlý yeni lojistik merkezimiz 2011 içinde Yrd. Doç. Dr. Cengiz Tavukçuoðlu, 
Baþkaný Ýbrahim Uyanýk þunlarý kaydetti: faaliyete girecek. 35 bin metrekare kapalý “Perakende Sektörünün Geleceði” konulu 
“2011 yýlý þirketimiz için ciddi bir atýlým yýlý alan içinde son teknoloji ile donatýlmýþ et, sunumunda perakende sektörünün 
olarak baþladý. Konya'da açýlan sebze meyve iþleme tesisi ve çok amaçlý dünyadaki seyri ve müþteri eðilimleri 
maðazalarýmýzla Ankara dýþý yatýrýmlarýmýza depolama alanlarý Uluslararasý Fuar hakkýnda bilgi verdi.

perder

Akyurt, yýlsonu hedeflerine 2011 yýlýnýn ilk 5 aylýk döneminde ulaþtý

Gürmar çalýþanlarý kan baðýþladý

Gürmar Genel Müdürü Veli Gürler, 
'Kýzýlay Ege Bölge Müdürü Sayýn 
Gökay Gök ile yaptýðýmýz bir 
söyleþide, yaz döneminde kan 
baðýþýnýn düþtüðünü ve Kýzýlay'ýn 
talebi karþýlamakta zorlandýðýný 
öðrendim. Çalýþma arkadaþlarýmla bu 
sorunu paylaþtým. Konuya gösterilen 
ilgi beni çok etkiledi. Yaþanan 
sýkýntýnýn giderilmesine küçük de olsa 
bir katkýmýz olabildiyse ne mutlu 
bize.' dedi. 
Özellikle maðazalarda çalýþan 
personelin merkez binaya taþýnmasý 
sürecinde mevcut iþ akýþýnýn 
aksamamasýna özen gösterilmesi 
sebebiyle projenin 20 gün gibi bir 
sürede tamamlanmasý ve 290 ünite 
kan toplanmasý hedefleniyor. 

Gürmar Marketler Gurubu çalýþanlarý Kýzýlay'a kan baðýþýnda bulundu
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haberler

Groseri’den annelere hediyeler

Hediye paketinin içinde gýda ve hijyen doðduðu andaki kilosu, boyu, doðduðu tarihleri arasýnda en fazla alýþveriþ yapan 
ürünleri ve bir adet Hoþ geldin Bebek Bilgi tarih ve saat bilgileri, burcu, doðumu anneler arasýnda yapýlacak çekiliþ ile Yýlýn 
Formu bulunuyor. Anne  babalarýn dünyaya yaptýran doktorun ve hemþirenin adlarý gibi Groseri Annesi belirlenecek. Ayrýca paket 
yeni gelen bebekleri ile ilgili bilgileri bilgiler de yer alýyor. içindeki anket formunu doldurarak Groseri 
ölümsüzleþtirebilecekleri bu formda, Hediyelerini alan ve paketin içerisindeki maðazalarýna müraacat eden tüm annelere 
bebeklerinin ilk resmini yapýþtýrabilecekleri formu doldurarak Groseri Çocuk Kulübü Sadýkoðlu Osmancýk Pirinç 500 gr ürünü 
resim alaný bulunuyor. Formda, bebeðin kartý ile 01 Mayýs  31 Haziran 2011 hediye edilecek. 

perder

Çukurova PERDER üyesi Groseri, Hoþ Geldin Bebek Kampanyasý kapsamýnda 08 
Mayýs Anneler Günü’nde ve devam eden haftada Adana, Ceyhan ve Mersin'deki 
hastanelerde doðum yapan annelere 500 adet hediye paketi armaðan etti

Unilever Ýstanbul PERDER eðitim iþbirliði 

Unilever-Ýstanbul PERDER iþbirliðiyle 
gerçekleþtirilen 'Kategori Yönetimi' eðitimine 
maðaza müdürleri, koordinatörler ve bölge 
müdürleri katýldý. Eðitim maðaza içi teorik 
uygulamalarýn, pratiðe dönüþtürülebileceði 
dersler üzerine planlandý. “Maðaza içi alan 
yönetimi, kategori, portföy yönetimi, tüketiciler 
için Ramazan, geliþen dünyada geliþen 
formatlar, dünyada kategori ve raf çözümleri” 
gibi baþlýklardan oluþan toplam 13 derslik 
eðitim programýna yaklaþýk 50 kiþi katýldý. 

Lojistik-depo müdürlerine yönelik 'Lojistik' 
kategorisindeki eðitimler ise, “Etkin Depo 
Yönetimi, Envanter Kontrol ve Stok Yönetimi, 
Depo Yerleþim Planý ve Depo Yeri Seçimi Analizi, 
Depo Ürün Yerleþimi” baþlýklarý altýnda verilecek. 
Yine 50 kiþilik hedef kitleye yönelik Lojistik 
eðitimleri Eylül ve Ekim aylarýnda gerçekleþecek.

Unilever, Ýstanbul PERDER ile düzenlediði eðitim seminerlerine 'Kategori Yönetimi' 
ve 'Lojistik' alanlarýnda devam ediyor
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Bebekler yarýþtý

5-12 aylýk bebekler arasýnda düzenlenen yarýþmada bebekler kadar 
anneler de büyük çaba göstererek, ellerindeki oyuncak, balon, 
telefon, süt, anahtarlýk gibi çeþitli araçlarla bebeklerin dikkatlerini 
çekmeye çalýþtýlar. Turnuvanýn sonunda bebek Ahmet Karakuþ 
yarýþmanýn þampiyonu oldu. Bebeklerden Samet Yiðit Þanal ikinci 
ve Selin Berra Çakýroðlu üçüncü oldu. Birinci olan bebeðin annesi, 
ödüllerini Seyhanlar Alýþveriþ Merkezleri Reklam ve Halkla Ýliþkiler 
Müdürü H. Taha Büyükgöze'den aldý. Taha Büyükgöze “Bebeklerin 
bu eþsiz mücadelesi ortaya renkli görüntüler çýkardý ve sonunda 
kazanan anneler oldu. Seyhanlar Alýþveriþ Merkezleri olarak bu 
tarz etkinlikleri düzenlemeye devam edeceðiz. Bizler 
tüketicilerimiz için düzenlediðimiz etkinliklerle de farkýmýzý her 
zaman ortaya koyuyoruz.” þeklinde konuþtu. Yarýþmanýn sonunda 
tüm katýlýmcýlara Hayat Kimya tarafýndan hazýrlanan hediye 
paketleri armaðan edildi.

perder

Seyhanlar Alýþveriþ Merkezleri Ýnegöl Alanyurt Maðazasý'nda, Molfix sponsorluðunda 
Emekleme Yarýþmasý gerçekleþti

Özen Grup’ta yeni yapýlanma

Özen Þirketler Grubu'nun perakende deðiþim sürecini baþlatan Onur, Ýstanbul 
sektöründeki lokomotif markasý Onur, Avrupa bölgesinde 33, Trakya bölgesinde 6 
yeni bir yapýlanma süreci geçirdi. Yeni þubesi ile faaliyetlerini sürdürüyor.  
logosuyla dikkat çeken Onur, 
faaliyetlerine bundan böyle “Alýþveriþte 
Onur Sözü” sloganýyla devam edecek. 

Özen Grup CEO'su Cemal Özen konuyla 
Onur, 2011 yýlýnda kurumsal kimliðini 

ilgili açýklamasýnda, “Bu adýmý Onur 
yenileyerek, yeni yapýlanmasýna 

markasýný geleceðe daha kalýcý þekilde 
odaklanacak.  Kurumsal kimliðinden 

taþýmak için attýk. Yeni yapýlanma 
baþlayarak, þubelerin daha iþlevsel bir 

çerçevesinde logo deðiþikliði ve isim 
hale getirilmesi, personelin eðitilerek 

deðiþikliðini birlikte gerçekleþtirdik. Onur 
hizmet kalitesinin artýrýlmasý gibi birçok 

markasýnýn gelecek yýllarda sektör öncüleri 
operasyonu kapsayan uzun soluklu bir 

arasýndaki yerini koruyacaðýna inanýyoruz”. 

Vizyon doðrultusunda bir adým

Kurumsal yapýsýný güçlendirmek amacýyla 2011 Mayýs ayý itibariyle yenileþme 
sürecine giren Onur Group,  ismini “Onur” olarak yeniledi

Cemal Özen
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Akyurt’tan Türkçe Olipiyatlarý’na destek

“Gelin tanýþ olalým” sloganýndan yola çýkýlarak, Türk dilinin ve kültürünün 
diðer dünya ülkelerine tanýtýlmasý ve Türkçemizin dünyada daha yaygýn 
kullanýlmasý amacýyla gerçekleþtirilen bu sosyal sorumluluk projesine, 
Türkiye perakende sektörünün baþarýlý þirketlerinden olan Akyurt, Altýn 
Sponsor olarak destek veriyor. 

TÜRKÇEDER tarafýndan organize edilen, 130 
ülkeden 1000 öðrencinin katýlýmýyla, 15-30 
Haziran 2011 tarihleri arasýnda yapýlacak olan 
9. Uluslararasý Türkçe Olimpiyatlarý'nda 
Türkiye Altýn Sponsoru Akyurt oldu





haberler

Onur
Hipermarketleri’nde
atama 
Kemal Bulut, Onur Hipermarketleri Yönetim Ýcra Kurulu ve 
Genel Müdürü oldu. Bulut'un yeni görevi dolayýsýyla 
kurumsallaþma çalýþmalarýnýn da hýz kazandýðý bildirildi. 
Bulut, 21 yýl önce adým attýðý perakende sektöründe 
birçok yerel ve ulusal gýda firmasýnda görev yaptý. Mayýs 
ayý itibariyle Onur Gýda Saðlýk A.Þ.'de göreve baþladý. 12 
þubesi olan Onur Hipermarketleri, 2011'in ikinci yarýsýnda 
maðaza sayýsýný 20'ye çýkarmayý planlýyor.  

perder

Ege PERDER’de eðitim  
Kahkecizade Kurabiye Firmasý tarafýndan verilen “Kategori Yönetimi” bilgi ve uygulamalar paylaþýldý. EGE 
Sponsorluðunda Ege PERDER'de KARGEM baþlýklý eðitimde satýnalma, müþteri analizi, PERDER Üyesi; satýnalma yöneticileri, 
Eðitimi düzenlendi.  Crowne Plaza Hotel ürün portföyü hazýrlama, kategori satýnalma koordinatörleri ve þirket 
Foça'da düzenlenen eðitim, katýlýmcýlar yönetimi, stok ve envanter yönetimi, teþhir sahiplerinin katýldýðý eðitimde, KARGEM 
tafaýndan yoðun ilgiyle karþýlandý. KARGEM ve tanzim, depolama, promosyonlar ve Genel Müdürü Hasan Aydoðan  da bir 
Eðitim Danýþmaný Ercüment TUNÇALP insert konularý hakkýnda geniþ kapsamlý sunum gerçekleþtirdi.

Savcýlar AVM hediyelerini verdi  
Batý Karadeniz PERDER üyesi Savcýlar veren Savcýlar Alýþveriþ Merkezi, tam 3 Harun Savcý duygularýný dile getirdi. Savcý, 
Alýþveriþ Merkezi'nin baþlattýðý kampanya Renault Symbol'ü talihlerle noter huzurunda 15 Þubat'ta baþlatýlan kampanyanýn 
çerçevesinde yapýlan çekiliþte 3 talihli yapýlan çekiliþle verdi. Köroðlu Mahallesi'de ardýndan yapýlan çekiliþle talihlilerin 
Renault Symbol sahibi oldu.  15 Þubat'ta bulunan markette yapýlan çekiliþ 3. noter arabalarýný aldýklarýný dile getirerek, Bu 
'Bolu'dan aldýðýmýzý Bolu ile paylaþýyoruz' vekili Ahmet Aktaþ huzurunda yapýldý. zamana kadar Bolu'da olmayan bir 
diyerek, her 50 TL'lik alýþveriþe bir kupon Yapýlan çekiliþ sonrasý, firma sahiplerinden kampanyaya imza atýklarýný söyledi. 

Özhan’da 19’uncu yýl coþkusu
Özhan Marketier Zinciri, 19'uncu kuruluþ piknikte, yarýþma birincileri ile birlikte Sabri Erdem. Özhan ailesinin birlikteliðini 
yýldönümünü düzenlediði piknikte tüm çekiliþ talihlilerine, LCD ekran televizyonlar, pekiþtirmek, güçlerinin varlýðýný anlamak 
çalýþanlarý ile birlikte kutladý.  Yaklaþýk 600 bulaþýk makinesi, çamaþýr makinesi, altýn ve için bir araya geldiklerini belirtti. Maðazalar 
Özhan çalýþanýnýn katýldýðý piknik, ödüllü elektronik ev aletleri, hediye çekleri verildi. Koordinatörü Ahmet Bircan, perakende 
yarýþmalar ile tam bir þenlik havasýnda Özhan Marketler Zinciri'nin pikniðinde sektöründe 19 yýlý geride býrakmanýn 
geçti. Özhan Marketler Zinciri, çeþitli ikramlar da eksik olmadý. Özhan mutluluðu ve gururu içerisinde olduklarýný 
Orhangazi'nin Yeni Sölöz Beldesi'nde Marketler Zinciri Yönetim Kurulu baþkaný belirtirken, Reklam ve Halkla Ýliþkiler 
düzenlediði piknikte, çalýþanlarý ile bir araya Tevfik Taner Özhan, çalýþanlarýna tek tek Müdürü Ayþen Yýlmaz da sevgi ve saygý 
gelerek 19'uncu kuruluþ yýldönümünü kendi elleri ile gözleme ve dondurma ikram dayanýþmasý içinde büyümeye devam 
kutladý. Hediye çekiþlerinin yapýldýðý etti. Özhan Marketler Zinciri Genel Müdürü ettiklerini söyledi.
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haberler

Hadim’den çalýþanlarýna motivasyon desteði
Bursa PERDER Üyesi Hadim Alýþveriþ Yönetim Kurulu üyelerinin de katýldýðý Gürkan'ýn verdiði Takým çalýþmasý 
Merkezleri genel merkez çalýþanlarý organizasyonda Hadim ekibi aileleri ile konulu, seminer ardýndan Yönetici ve 
Ýnegöl Oylat Kaplýca tesislerinde bir birlikte stres attýlar. Hadim AVM Ýnsan çalýþanlar hafta sonunu tesislerde 
araya geldi. Hadim Þirketler Gurubu Kaynaklarý Koordinatörü Psikolog Yýlmaz geçirdiler.

perder

Ýspar’dan resim sanatýna destek
Ýstanbul PERDER üyesi Ýspar ve Medine Tayfur 
Sökmen Ýlköðretim Okulu iþbirliðiyle 
gerçekleþtirilen resim yarýþmasýnýn kazanlarýna 
ödülleri verildi.
Medine Tayfur Sökmen Ýlköðretim Okulu 
Müdüresi Yasemin Gürsun, benzer projelerin 
daha fazla uygulanmasýnýn çocuklarýn 
geleceðinde baþarý duygusunun oluþmasý ve 
kiþisel geliþimlerine özgüven desteði vereceðini 
belirtti. Yarýþmaya katýlan resimlerin bir bölümü 
ÝSPAR maðazalarýnda sergilendi.

Bursa PERDER 
üyelerinden 
doðumevi 
desteði
Bursa PERDER üyeleri, Zübeyde Haným Doðumevi'ne, yaklaþýk 
50.000 TL'lik baðýþ yaptýlar.
Seyhanlar, MOPAÞ, Üçel, Milli, Nurdinç, Aslan, Ýkizler, 
Yýldýrýmlar ve Özhan Marketler tarafýndan 10 civarýnda oda ise 
yenilendi. Katkýlarýndan dolayý hastahane baþhekimi tarafýndan 
PERDER üyelerine teþekkür plaketi verildi.
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perakende turu

Uluslararasý Beyaz Et 
Kongresi gerçekleþtirildi

Türkiye'nin ilk beyaz et kongresi, Antalya oranla yüzde 20,3 büyüdü ve toplam ortalamasýný geçtiklerini bildirdi. Daþtan, 
Silence Beach Resort Otel'de baþladý. Beyaz kanatlý eti üretimi 1 milyon 420 bin ton “2011'de kiþi baþý tüketimin 22 kg'a 
Et Sanayicileri ve Damýzlýkçýlarý Birliði seviyesinde gerçekleþti. 2011 yýlýndaki çýkacaðýný tahmin ediyoruz” dedi.
(BESD-BÝR) ve Saðlýklý Tavuk Bilgi Platformu üretim artýþýnýn da yüzde 11 seviyelerinde 
(STBP) tarafýndan düzenlenen ve 3 gün olacaðý tahmin ediliyor. 2023 hedefimiz ise Sektörün baþarýsýný ihracata da yansýttýðýný 
sürecek 1. Uluslararasý Beyaz Et 3 milyon ton üretim” diye konuþtu. ifade eden Zuhal Daþtan, “2009'da 83 bin 
Kongresi'nde beyaz et sektörü üretimden ton olan ihracat 2010'da 151 bin tona 
tüketime kadar tüm yönleriyle ele alýnýyor. Türkiye'de 1990 yýlýnda kiþi baþýna 4 kg ulaþtý. En büyük ihracat pazarýmýz Irak. 
400 kiþilik katýlýmýn beklendiði kongreye olan beyaz et tüketiminin bugün 19-20 kg Onu Ýran takip ediyor. Dünyanýn en büyük 
750'nin üzerinde katýlým gerçekleþti. seviyelerine yükseldiðini ifade eden Daþtan, ithalatçýlarýndan Suudi Arabistan da 2011 

böylelikle AB ülkelerinde 2010'da hedeflerimiz arasýnda. Bu ülkeye ihracata 
Ülkemiz hayvancýlýðýnýn yüz aký sektörü kaydedilen kiþi baþý 17,7 kg'lýk tüketim baþlamak için giriþimlerimiz sürüyor. Sektör 
olarak nitelenen tavuk eti endüstrisinin olarak hedefimiz, Cumhuriyet'in 
son yýllarda önemli geliþme ve ilerleme 100. yýlý olan 2023'te 2,5 milyar 
kaydettiðini belirten BESD-BÝR ve STBP dolarlýk ihracat rakamýna ulaþmak” 
Baþkaný Zuhal Daþtan, “Sektörümüz dedi.
yenilikleri çok yakýndan ve sürekli 
olarak takip ediyor ve teknolojisini Sektörün en önemli sorunlarýndan 
devamlý revize ediyor. Entegrelerimiz birinin hammadde teminindeki 
kapsamýnda çiftlikten çatala üretimin sorunlar olduðunu vurgulayan Zuhal 
hemen her aþamasýnda tutulan Daþtan, “Kanatlý eti üretim 
kayýtlar, saðlýklý ve kaliteli üretim maliyetinin yaklaþýk yüzde 70'i yem 
seviyesini yükseltiyor. Ülkemizde AB gideridir. Ülkemizde üretilen yem 
standartlarýnda kaliteli üretim yapýlýyor, ham maddeleri maalesef toplam 
tüketim de hýzla artýyor” dedi. hayvan yemi üretimine yeterli 

deðildir. Bir yandan akýlcý tarým 
politikalarý ile ihtiyacýmýz olan ham 
madde üretimi artýrýlmalý, fýndýklar Sektörün 2010'da baþarýlý ama bir o 
acilen sökülüp mýsýr buðday ekimine kadar da sýkýntýlý bir yýl geçirdiðini 
yöneltilmeli, diðer yandan ham kaydeden Zuhal Daþtan, “Toplam 
madde ihtiyacý önceden tespit edilip kanatlý eti üretimi ve kiþi baþý 
zamanýnda ihtiyaç duyulan ham tüketimde son yýllarda düzenli olarak 
maddeler ithal edilmelidir” diye kaydedilen artýþ, 2010 yýlýnda da 
konuþtu.sürdü. Sektör, 2010 yýlýnda 2009'a 

Yüzde 11 artýþ bekleniyor

perder

Beyaz et sanayicileri ve üreticileri, büyük bir katýlýmýn olduðu kongrede 2023 yýlýnda 
3 milyon üretim ve 2,5 milyar dolarlýk ihracat hedeflediklerini açýkladý

Zuhal Daþtan
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perakende turu

Namet’ten otomasyon yatýrýmý

Saha satýþ ekiplerinin mobil ortamda anlýk sipariþ giriþine 
olanak tanýyan çözüm sayesinde süreç hýzlanýrken; zincir 
maðazalarýn B2B sistem üzerinden güncel verilere dayalý 
ürün arayabilme ve sipariþ verebilmeleri saðlandý.  Proje 
sayesinde saha satýþ ekiplerine Ýnternet olan her yerden 
anlýk sipariþ girebilme ve girilen sipariþin durumunu 
takip edebilme olanaðý sunulurken, bölge müdürlerinin 
de gerekli onaylarý mobil cihazlarý üzerinden 
verebilmeleri saðlandý. Böylelikle 7/24 baðýmsýz 
çalýþmaya elveriþli bir alt yapý kuruldu. Taban fiyat 
uygulamasý ile hatasýz ve eksiksiz fiyat teklifi 
sunulabiliyor.  Namet Gýda Yönetim Kurulu Baþkaný Tarýk 
Kayar konuyla ilgili, “Son projemiz olan B2B uygulamasý 
ile satýþ süreçlerimiz artýk çok daha hýzlý, kolay ve verimli 
hale geldi” dedi.

perder

Namet, satýþ süreçlerini Netsis ile 
otomatize ederek sipariþ ve ödeme 
takibini çok daha kolay, hýzlý ve 
verimli hale getirdi  

Tarýk Kayar
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Futbolumuza destek veren, ter akýtan her kesimin ödüllendirildiði özellikle gençlerin ilgi odaðý oldu.  Medyanýn ünlü isimleri de 
geceye Burak Yýlmaz, Gökhan Gönül buluþmasý damga vurdu. gecenin dikkat çeken konuklarýydý. Yýlýn Spor Yazarý olan Hakký 
Þampiyon Fenerbahçe'nin bu sezon Alex ile birlikte en önemli Yalçýn, ödülünü Abdullah Avcý'nýn elinden aldý.
futbolcusu olan Gökhan Gönül, 
Trabzonspor'u sýrtlayan Burak Yýlmaz ile 
birlikte sohbet edip, kendisini teselli etti. 
Ýkili ödüllerini de birlikte aldýlar. Burak ile 
Gökhan'ýn samimi sohbeti, fair play adýna 
en güzel mesajdý. Burak Yýlmaz ile Gökhan 
Gönül'ün ödülünü Fonex Yönetim Kurulu 
Üyeleri Kadir Býyýklý, Yahya Býyýklý, Ali 
Ýhsan Býyýklý, Abdullah Býyýklý ve Futbol 
Plus Dergisi Yayýn Yönetmeni Ferdal 
Uzundurukan birlikte verdi. Gökhan 
Gönül ülkesine giden, bu sezona damga 
vuran isim Alex'in ödülünü de aldý. Burak 
Yýlmaz da tedavi olduðu için geceye 
katýlamayan Yýlýn Kalecisi Onur ývrak'ýn 
ödülünü de kendisine takdim etmek üzere 
aldý. Bu sene Ýstanbul Büyükþehir Belediye 
ile Kupa finali oynayan Abdullah Avcý da 
Yýlýn Çýkýþ Yapan Teknik Direktörü ödülünü 
aldý. Genç yaþýna raðmen Beþiktaþ'ta 
kendine þans bulan Necip Uysal gecede 

Spor, sanat, siyaset ve iþ dünyasýnýn ünlü isimlerini bir arada buluþturan Fonex Futbol 
Oscarlarý Ýstanbul'da gerçekleþtirildi

Fonex’le Futbol Oscarlarý  



perakende turu

Hamidiye kalitesini tescilledi

Dünyanýn devlet destekli ilk ve tek markalaþma programý olan Turquaility Vakko, 
Ülker, Vitra gibi  üye markalarýn arasýna içecek sektöründen Hamidiye Kaynak 
Sularýný da dâhil etti. “Turquality 100'ler Kulübü”ne giren Hamidiye, kendi 
sektöründe TurquailityProgramý'na dahil edilen marka olarak bir ilki gerçekleþtirmiþ 
oldu. 5 kýtada 35 ülkeye ihracat yapan ve yakýn zamanda “Helal Gýda” sertifikasýný 
da almýþ olan Hamidiye, Turquaility'den alacaðý marka desteði ile daha da büyümeyi 
ve içme suyu sektöründe dünyada aranan birkaç marka arasýna girmeyi hedefliyor. 
Sadece ulusal deðil uluslararasý pazarlarda da rekabet gücüne sahip olduklarýný 
belirten þirket Genel Müdürü Kenan Kýlýç, “Tüm iþ süreçlerinde kalite standartlarýný 
gözeten ve markalaþma sürecinde baþarýlý olan þirketimiz, birikim ve emeklerinin 
karþýlýðý olarak Turquaility Destek Programý kapsamýna alýndýk. Hamidiye A.Þ. güçlü 
bir ihracat potansiyeline sahiptir ve bugün 35 ülkeye yaptýðý ihracatla sektörünün 
lideridir. Hamidiye, Turquailitykapsamýnda yurtdýþý faaliyetlerinde aðýrlýklý olarak; 
yurt dýþý teþkilatlanma, reklam ve pazarlama, patent, marka tescil ile danýþmanlýk 
konularýndaki  desteklerden yararlanmayý hedefliyor” dedi.

perder

Hamidiye Kaynak Sularý, bir markalaþma 
programý olan Turquaility kapsamýna alýndý

“Dünya Meyve Suyu Günü” kutlandý 

Türkiye’de faaliyet gösteren tüm meyve suyu üretici firmalarýný geçirmek isteyen tüm gençlere ve ailelere açýk oldu. Festivalde 
çatýsý altýnda toplayan Meyve Suyu Endüstrisi Derneði (MEYED) bulunan grafiti özel duvarýna, sanatçýlar tarafýndan çizimler ve 
öncülüðünde hayata geçen 30 Mayýs Dünya Meyve Suyu Günü, bu workshoplar yapýldý. Kurulacak özel dans pistinde, profesyonel 
yýl 29 Mayýs Pazar günü, Suadiye oteli önündeki sahil yolunda dans ekibi free style dans þovlarýný sundu. Ardýndan dans ekibi 
kurulacak etkinlik alanýnda gerçekleþti. Dünya Meyve Suyu Günü katýlýmcý gençlere mini dans workshoplarý yaptýrdý. Bisiklet ve 
Festivali özel olarak kurulacak alanda, Pazar gününü eðlenerek kaykay akrobatý olan sporcu gençler, kurulan profesyonel parkurda 

heyecan dolu gösterilerini sundular. 
Etkinliðe katýlanlarýn da, bu konuda ders 
almalarý ve kaymayý denemeleri 
saðlandý. 

Etkinlik alanýnda gün boyunca, sokak 
akrobatlarý düz duvar týrmanýþlarý 
yapacak ve kanguru bacaklarla gösteriler 
sundu. Etkinliðe aileleri ile birlikte 
katýlan çocuklara özel çeþitli eliþi 
atölyelerinin yapýldýðý gün boyunca, bir 
yanda kendilerine verilen malzemelerle 
meyve suyu kahramanlarýný yaratmaya 
çalýþýrken, diðer yanda da Meyve 
Adam’lar ile eðlenceli vakit geçirdiler. 
Aroma, Cappy, Dimes ve Tamek’in altýn 
sponsorluðunu üstlendiði, Diversey 
Kimya, Anadolu Etap ve Targýd’ýn ise 
gümüþ sponsor olarak destek verdiði, 
Dünya Meyve Suyu Günü, önümüzdeki 
yýllarda da devam edecek.  

Meyve Suyu Endüstrisi Derneði (MEYED) öncülüðünde, ilk kez geçtiðimiz yýl ilan 
edilen “Dünya Meyve Suyu Günü”, Ýstanbul’da düzenlenen büyük bir sokak festivali 
ile kutlandý
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Algida rakamlardan memnun

perder

Algida Türkiye, tüm Algida satýlan ülkelerde ev dýþý dondurma tüketiminde dünya 
þampiyonu olurken, toplam dondurmada Amerika'dan sonra ikinci en büyük ülke 
oldu

Reçel ve helva ürünleri ile gýda sektörüne adým atan sonrasýnda Tarihi Ýpek Yolu'nun geçtiði önemli kesiþme noktalarýndan birinde 
bünyesine dahil ettiði Meysu Meyve Sularý ile farklý bir çýkýþ yer alan Meysu Outlet'in, Kayseri'nin önemli sembollerinden biri 
yakalayan Gülsan A.Þ., Meysu Outlet AVM projesi ile de ilk kez olmaya hazýrlandýðýný kaydeden Güldüoðlu, 51 bin metrekare alan 
gayrimenkul yatýrýmý gerçekleþtirdi. 41 yýl önce Türkiye'nin ilk üzerine kurulu olan alýþveriþ merkezinin toplam 40 milyon Euro'ya 
meyve suyu fabrikasýnýn üretildiði binayý yeniden yaparak Meysu mal olduðunu, yýllýk ciro hedefinin ise 50 milyon Euro olduðunu 
Outlet maðazasý olarak hizmete açan olan Gülsan A.Þ. , binada atýl belirtti. 
olarak duran Türkiye'nin ilk meyve suyu paketleme makinelerini de 
Tetra Pak'ýn showroomuna 
baðýþladý. 

Türkiye'nin ilk meyve suyu 
Meysu'nun üretildiði Kayseri'deki 
üretim tesislerini yeniden 
yapýlandýrarak yeni bir ihtiyaca 
cevap verecek þekilde hayata 
geçirdiklerini belirten Gülsan Gýda 
Yönetim Kurulu Baþkaný Bekir 
Güldüoðlu, Kayseri'nin ilk ve tek 
outleti olan Meysu Outlet'in 
Kayseri için çaðdaþ yaþamýn tüm 
gereksinimlerini tek çatý altýnda 
toplayan farklý bir konseptin “çekim 
merkezi” olacaðýný söyledi. 

Gülsan A.Þ. þimdi de Meysu Outlet AVM ile adým attýðý gayrimenkul sektöründe 
adýndan söz ettirmeye hazýrlanýyor

Meysu’dan dev bir yatýrým

perakende turu

Unilever Türkiye Gýda Pazarlama Baþkan Yardýmcýsý ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Mustafa Seçkin ve Algida Pazarlama Direktörü Özgür Kölükfaký'nýn ev sahipliði 
yaptýðý toplantýda, Algida Türkiye'nin dünya dondurma operasyonunda elde ettiði 
baþarýlar vurgulandý. Toplantýda bilgi veren Kölükfaký, 2010 yýlýnýn Algida Türkiye 
tarihine, Türkiye ve dünya çapýnda elde edilen baþarýlarla dolu çok özel bir yýl 
olarak geçtiðini kaydetti. Kölükfaký þunlarý söyledi: “Dondurma pazarýndaki 
büyüme, litre bazýnda yüzde 28 gibi bir oranda gerçekleþerek, dondurma, gýda 
sektöründeki bisküvi, atýþtýrmalýk, gazlý içecekler, meyve sularý gibi diðer tüm ana 
kategoriler içinde en hýzlý büyüyen kategori oldu. 2009 yýlýný 104 milyon litre ve 
800 milyon TL ile kapatan pazar, 2010 yýlý sonunda 134 milyon litreye ve 945 
milyon TL büyüklüðe ulaþarak 1 milyar TL'ye dayandý.” Algida'nýn, dünyanýn 115 
ülkesinde 5 milyar Euro'nun üzerinde ciro ile dünyanýn en büyük dondurma þirketi 
olduðuna dikkat çeken Özgür Kölükfaký, Algida Türkiye'nin 2010 yýlýndaki 
baþarýlarýnýn Türkiye sýnýrýný aþtýðýný belirterek konuþmasýný þöyle sürdürdü: 
“Algida Türkiye olarak tüm Algida ülkeleri arasýnda, ev dýþý ürünlerin tüketiminde 
dünyanýn en büyük dondurma ülkesi haline geldik, dünya þampiyonu olduk. 
Algida Türkiye toplam dondurma iþinde ise ABD'nin ardýndan dünyanýn en büyük 
ikinci Algida ülkesi oldu. 200 milyon litrelik üretim kapasitesi ile Algida Çorlu 
fabrikasý ise dünyanýn en büyük ikinci Algida fabrikasý haline geldi.” 
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Ahmet Yar yýllardýr 
sektörü soðutuyor
Ahmet Yar, soðutma reyonunu, soðutma elektronik ünitesini ve soðuk oda hizmetini 
tek çatý altýnda verebilen, perakendecilere anahtar teslim hizmet sunan firmalar 
arasýnda yer alýyor

perder
ekipman dünyasý

Ahmet Yar Yönetim Kurulu Üyesi Derya Yar 
ile ekipman dünyasýnýn bu baþarýlý 
firmasýnýn çalýþmalarý ve hedefleriyle ilgili 
söyleþi gerçekleþtirdik

Ahmet Yar, soðutma reyonlarý, soðutma 
Ahmet Yar Soðuk Odalarý bünyesine 

gruplarý, soðuk odalar olmak üzere 3 ayrý 
1985 yýlýnda katmýþtýr. Bu yýldan 

grup da üretim yapmaktadýr. Soðutma 
beri Ahmet Yar yurt içinde küçük 

reyonlarý içinde yatay tip market dolaplarý, 
büyük her tip markete, otellere ve 

dik tip sütlük dolaplarý, havuz tip dolaplar, 
zincir gýda restoranlarýna soðuk oda 

kombine tip dolaplar, dik kapaklý 
üretimi yapmaktadýr. 

soðutucular bulunmaktadýr. Bu ürün 
gruplarý negatif ve pozitif derecelerde 
çalýþmaktadýr. Her bir grupta 5-6 farklý 
dizaynda ürünlerimiz mevcuttur. Projeye 
baðlý olarak her kapasitede üretilen 
kondensing ünitesi ve merkezi 
sistemlerimiz mevcuttur. Soðuk oda 
projelerimiz 5 metreküpten 5000 
metreküpe kadar deðiþmektedir. Ahmet Yar Ahmet Yar'ýn satýþ ve daðýtým 
Soðutma, reyon, soðutma ve soðuk oda kanallarý içinde zincir maðazalar 
üretimini tek çatý altýnda yapan tek yüzde 60 lýk bir pay göstermektedir. 
firmadýr. Pojelendirmeden baþlayarak arttýrmaya yönelik çalýþmalar yapýlýyor. Türkiye'de perakende sektörü 
anahtar teslime ve daha sonrasýnda satýþ Fakat bu yeni teknolojilerin yatýrýmcý geliþimini hýzla sürdürmektedir. Daha iyi 
sonrasý ekibi ile bakým ve onarýmý da tarafýndan ekonomik olarak uygulanabilir organize oluyorlar ve teknolojik yenilikleri 
bünyesinde bulunduran Turkiye'deki en seviyeye gelmesi için biraz zaman takip edip kendilerini devamlý yeniliyorlar. 
köklü firmadýr. gerekiyor. Örnek verecek olursak PERDER'in de bu konudaki destekleri 

karbondioksit (R 744) gazýnýn soðutma tartýþýlmaz. Bizce doðru yönetim ile de 
sistemlerinde tekrar kullanýlmaya parekendecilerin önlerinin açýk olduðuna 
baþlandýðýný görüyoruz. Karbondioksit ile inanýyoruz.
soðutmada kullanýlan ekipmanlarýn 
maliyetleri þu anda hala standart Ýki adet üretim tesisimiz bulunmaktadýr. 
ekipmanlarýn maliyetlerinin üzerinde, fakat Kemalpaþa'daki yerimiz 32 bin metrekare 
zamanla artan talep ve özellikle kuzey kapalý alandýr. Pýnarbaþý'nda bulunan 
Avrupa ülkelerinde karbondioksit gazýnýn tesisimiz 8 bin metrekare kapalý alandýr. 
kullanýlmasýný teþvik eden yasal Toplamda 40 bin metrekare kapalý alanda Son yýllarda her sektörde olduðu gibi 
düzenlemeler ile birlikte ekonomik olarak üretim yapmaktayýz. Kapasitemiz metre soðutma sektöründe de enerji verimliliði 
son 3-4 yýldýr uygulanabilir düzeye geldi.kare baþýna 1 adet dolapdýr. Yani yýllýk öne çýkmýþ durumda. Yatýrým ve iþletme 

kapasitemiz 40 bin adet dolaptýr. Toplam maliyetlerinin iyi bir þekilde optimize 
Yine enerji tasarrufuna yönelik olarak sevkiyatýmýzda yurtdýþý yüzde 47, yurtiçi edilmesi gerekiyor. Þu an Avrupa'da ve 
özellikle dik raflý dolaplarýn da artýk cam yüzde 53'lük olmak üzere bir daðýlým Amerika'da alternatif enerji kaynaklarýyla, 
kapaklý dolaplar haline geldiðini göstermektedir. Yýlda 1300  1500 adet farklý soðutucu gazlarýn kullanýmýyla 
görebiliyoruz. Süpermarketler bu proje gerçekleþtirmekteyiz. soðutma sistemlerinin enerji verimliliðini 

Son dönemde soðutma 
reyonlarýnýn dýþýnda 
marketlerin lojistik tesislerinde 
merkezi soðuk depo konusunda 

Ahmet Yar, organize perakende 
yatýrýmlarý da hýz kazandý. Sizin 

sektörüne hangi ürün gruplarýnda, 
bu konudaki faaliyetlerinizi 

kaç çeþit ürünle hizmet vermektedir?
anlatýr mýsýnýz?

Satýþ ve daðýtým kanallarýnýzýn 
içinde yerel zincirler nasýl bir 
pay alýyor? Türkiye'de yerel ve 
yerli organize perakendecilerin 
geldiði noktayý ve geleceklerini 
nasýl deðerlendiriyorsunuz?

Üretim tesisleri, üretim kapasitesi ve 
kapasitenin yurt içi yurt dýþý daðýlýmý 
hakkýnda bilgi verir misiniz?

Soðutma sistemlerinde son yýllarda 
öne çýkan trendler nelerdir? Özellikle 
enerji tasarrufu konusunda genel 
eðilimi nasýl deðerlendiriyorsunuz? 

Derya Yar
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ekipman dünyasý

uygulamaya cirolarýný olumsuz bünyesinde müþterilerimizin 
etkileyebileceði için sýcak bakmýyorlardý. bu taleplerini tam anlamýyla 
Fakat yapýlan çalýþmalar tüketim karþýlayabilen, 24 saat aktif 
alýþkanlýklarýný negatif etkilemediðini ve bir izleme odamýz 
buna karþýlýk yaklaþýk yüzde 30 civarýnda bulunmaktadýr. Uzaktan 
bir enerji tasarrufu saðladýðýný gösteriyor. izleme sayesinde soðutma 
Yurtdýþýndaki bazý süpermarket zincirleri dik sisteminde oluþabilecek 
dolaplarýný tamamen cam kapaklý olarak beklenmedik her durumu 
kullanýlmasýyla ilgili karar almýþ durumdalar. anýnda tespit ediyoruz. Bu 
 sayede erken müdahele ile 

ürün güvenliðini üst 
düzeyde tutuyoruz. Ayrýca 
müþterilerimizden gelen 
talepler doðrultusunda 
sýcaklýk deðerlerinin geçmiþe 

 Ahmet Yar olarak enerji verimliliðini hem 
yönelik bilgilerini alarak 

ürün hem de proje bazýnda öne çýkarýyoruz. 1987 yýlýnda yapýlan 
ürünün istenilen 

Ürün bazýnda ele alacak olursak, daha Montreal Protokolü ile 
sýcaklýklarda muhafaza 

yüksek evaparasyon sýcaklýðý ile çalýþan yeni baþlayan, 1992 yýlýndaki 
edildiðini belgeleyebiliyoruz. 

dolaplar üretebiliyoruz. Dolaplarýmýzda Kopenhag Protokolü'nde 
energy saving fanlar kullanýyor, ayný TEWI (Total Equivalent 
zamanda LED aydýnlatma ile de hem Warming Impact) 
görselliði ön plana çýkarýp hem de enerji kavramýnýn oluþmasýyla 
tasarrufu saðlýyoruz. devam eden süreç 1997 
Proje bazýnda ise öncelikle müþterimizin yýlýna gelindiðinde Kyoto 
taleplerini doðru yorumlayýp, proje bazýnda protokolünün oluþmasýyla 
en uygun çözümleri yaratýyoruz. Burada politik olarak baðlayacýlýðý 
deðiþen soðutma yüklerinde, özellikle kýþ olan bir hal almýþtýr. Dünya geneline bakarsak 
aylarýnda veya gece saatlerinde, kompresör Protokole taraf ülkeler sera Türkiye ticari dolap ve 
ve kondenser fanlarýmýzda invertör gazlarýnýn doðaya soðutma üreten ülkeler 
uygulamasýna gidiyoruz. Bu uygulamada salýnýmýný kýsýtlayacaklarýna arasýnda önemli bir yer teþkil 
çok ciddi enerji tasarrufu potansiyeli dair beyanlarda bulunup etmektedir. Bugün yüzde 
bulunmakta ve biz de bunu en doðru bu doðrultuda çalýþmalara 47'sini ihracat yaptýðýmýz 25 
þekilde kullanýyoruz. baþlamýþlardýr. ülke bizi yüksek kalitemiz, teknoliyi 

HACCP sistemi ise, gýda iþletmelerinde yakýndan takip edip müþterilerimizin 
Enerji tasarrufundaki en önemli noktalardan ürünlerin saðlýk açýsýndan güvenliðini isteklerine hýzlý ve doðru cevap 
biri otomasyonu doðru ve etkin bir biçimde etkileyebilecek tehlikelerin önceden verebilmemiz, müþteri memnuniyetine 
kullanmaktan geçiyor. Örnek vermek belirlenerek kontrol altýna alýnmasýný verdiðimiz önem, zamanýnda ve eksiksiz 
gerekirse, belirli zamanlardaki defrost saðlayacak çalýþmalarý içerir. üretim, serviste kolaylýk, modern 
iþlemini, sensör bilgilerinin otomasyon Kyoto ve HACCP süreçlerini endüstriyel dizaynýmýz, köklü geçmiþimiz için tercih 
tarafýndan deðerlendirilmesiyle birlikte soðutma açýsýndan deðerlendirdiðimizde, etmektedir. Türkiye'de perakendeciler bizce 
gerek olmadýðý zamanlarda pas geçiyor ve soðutma sistemlerinin otomasyon çok þanslý çünkü biz onlara çok yakýnýz. Biz 
böylece gereksiz yere enerji tüketmiyoruz. üzerinden izlenmesinin önemli bir noktada buradayýz ve onlarý her zaman her yönde 

olduðunu görüyoruz. Ahmet Yar desteklemeye hazýrýz.

AB ülkelerinde Kyoto 
Protokolü ve HACCP 
sürecinde, soðutma 
sisteminin kurulduktan 
sonra standartlara 
uygunluðunun 
izlenmesi gerekiyor. Bu 
konudaki 
düþüncelerinizi ve 
“izleme, kritik Ahmet Yar'ýn enerji tasarrufu 
müdahale” konusunda konusundaki çalýþmalarýný ve 
Ahmet Yar'ýn bununla ilgili öne çýkan cihazlarýný 
çalýþmalarýný anlatýr mýsýnýz? 
öðrenebilir miyiz? 

Dergimiz aracýlýðýyla 
Türkiye'deki yerel zincir 
marketlerin 
yöneticilerine iletmek 
istediðiniz mesajlar 
nelerdir?
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Tüketici teknolojisinde 
önemli büyüme

GFK Türkiye tarafýndan açýklanan son sektörü takip etti. En yüksek üçüncü ve bir önceki senenin ayný dönemine göre 
raporda, tüketici teknolojisi ürünleri performansý gösteren sektör; yüzde 20.9 yüzde19.2 büyüdü. Bu büyüme, içecek 
pazarýnýn 2010 yýlýnýn ilk çeyreði ile büyüme oraný ile Büyük Beyaz Eþya hazýrlama, elektrikli piþirme, ev konforu, 
kýyaslandýðýnda, çift haneli büyüme ile sektörü oldu. mutfak aletleri, ütü ve kiþisel bakým 
baþarýlý bir dönem geçirdiði görülüyor. kategorilerinde yer alan birçok ürün 
Türkiye tüketici teknolojisi ürünleri pazarý, Türkiye Tüketici Teknolojisi Ürünleri pazarý grubuna yansýdý. Sýcak içecek hazýrlayýcýlarý 
2010 ikinci çeyreðinden itibaren rekor kýran bu çeyrekte, Q1 2010'a göre, çarpýcý ve ve ekmek yapma makineleri gösterdikleri 
performansýný bu dönemde de sürdürdü. tatmin edici bir büyüme gerçekleþtirdi. yetersiz performansla sektör için istisna 
Toplam tüketici teknolojisi ürünleri pazarý Türkiye gibi, sürekli büyüyen yaratýrken diðer tüm ürün kategorileri bir 
bu yýlýn ilk çeyreðinde, geçen yýlýn ayný ekonomilerde, pozitif performans bir çok önceki senenin ayný periyoduna göre çift 
dönemine göre yüzde 25 büyüyerek alanda her zaman için basamaklý büyüme gösterdi. Fritöz dikkat 
yaklaþýk 5.1 milyar TL olarak kaydedildi. Bu gözlemlenebilmektedir. Tüketici teknolojisi çekici büyüme oranýyla bu sektörün en öne 
çeyrekte, tüketici teknolojisi ürünleri ürünleri pazarý da bu alanlardan biri oldu çýkan ürünü oldu. Daha az yað kullanýmýyla 
pazarý, önceki dönem deðerlerinin üzerine ve 2010 yýlýnýn ilk çeyreði ile daha saðlýklý piþirme imkânlarý sunan ürün 
çýkarak, 2007'nin ilk çeyreðinden bu kýyaslandýðýnda, çift haneli büyüme ile yenilikleri, fritöz pazarýnýn cirosal anlamda 
zamana en yüksek deðerine ulaþtý. baþarýlý bir dönem geçirdi. Türkiye tüketici iki katýna çýkmasýný saðlayarak fritöz 

teknolojisi ürünleri pazarý, 2010 ikinci pazarýný yeniden canlandýrdý. Küçük ev 
Pozitif büyüme bütün sektörler tarafýndan çeyreðinden itibaren rekor kýran aletleri sektöründe büyüme görülen diðer 
gerçekleþtirildi. Tüketici Elektroniði sektörü performansýný bu dönemde de sürdürdü. ürün gruplarý ise Türk kahvesi piþiricileri, el 
pazarý rekor satýþlar ile yüzde 40.1 2011 birinci çeyreðinde, pazar bir önceki blenderleri, dikey (handstick) süpürgeler, 
büyüyerek öne çýkan sektör oldu. Tüketici yýlýn ayný dönemine göre yüzde25 büyüme torbasýz elektrik süpürgeleri, katý meyve 
Elektroniði sektörünü, yüzde32.7'lik oraný ile en yüksek sevisine ulaþtý. sýkacaklarý, epilatörler, erkek bakým ürünleri 
büyüme ile 2011 yýlýnýn ilk çeyreðinde, en Küçük Ev Aletleri sektörü 2011'in ilk (özellikle burun/kulak tüy düzelticileri) ve 
yüksek pazar deðerine ulaþan Telekom çeyreðinde 483 milyon TL deðerini kaydetti saç kurutucularý oldu.

perder

Türkiye Tüketici Teknolojisi Ürünleri pazarý bu çeyrekte, geçtiðimiz yýlýn ayný 
dönemine göre, yüzde 25 büyüme gerçekleþtirdi
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Yenibiris.com, perakendecilik alanýnda 2011 ilk çeyreðindeki istihdam verilerini ve 
çalýþan profilini deðerlendirdi

En çok iþ fýrsatý 
perakende sektöründe

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.

ve lisans (yüzde 27) mezunlarýnýn en geliyor. En çok çalýþýlan iþ alaný ise yüzde Ýlanlardaki aranýlan pozisyon adýna 
büyük grubu oluþturduðu görülüyor. Lisans 36,88 ile satýþ pazarlama. bakýldýðýnda sýrasýyla en çok satýþ temsilcisi 
mezunlarý arasýnda iþletme (yüzde 36,85), (yüzde 15,1), maðaza sorumlusu (yüzde 
iktisat (yüzde 11,73) ve kamu yönetimi Perakendecilik-toptancýlýk sektöründe 9,1) ve kasiyer (yüzde 8,8) arandý. 
(yüzde 6,40) mezunlarý en geniþ grubu çalýþanlarýn büyük çoðunluðu (yüzde 87,2) Ýþverenler en çok bu pozisyonlar için ilan 
oluþturuyor. Adaylarýn büyük çoðunluðu tam zamanlý olarak çalýþýyor. Yarý zamanlý verirken adaylar ise en çok satýþ temsilcisi 
(yüzde 32,36) Anadolu Üniversitesi'nden çalýþanlarýn oraný yüzde 8,7. Özgeçmiþinde (yüzde 17,5), muhasebe sorumlusu 
mezunken, bunu Ýstanbul Üniversitesi bu sektörde deneyimi olduðunu belirten (%12,1), maðaza yöneticisi (yüzde 9,8) 
(yüzde 5,74) ve Marmara Üniversitesi adaylarýn, yüzde 47'si Ýstanbul'da yaþýyor. pozisyonlarýna baþvurdu.
(yüzde 3,88) mezunlarý izliyor. Bu sektörde Bunu yüzde 10'a yakýn oranlarla sýrasýyla 
deneyimli adaylarýn büyük bir çoðunluðunu Ankara ve Ýzmir takip ediyor. Çalýþanlarýn Baþka pek çok sektörde olduðu gibi 
maðazacýlýk (yüzde 53,57) alt sektöründe organizasyonlardaki yerlerine baktýðýmýzda perakendecilik-toptancýlýk sektörünün 
çalýþan kiþiler oluþturuyor. Onun ardýndan en çok eleman (yüzde 31,74), orta düzey nabzý da Ýstanbul'da atýyor. Ýþverenler 
perakendecilik-toptancýlýk (yüzde 36,70) alt yönetici (yüzde 16,06) ve danýþman (yüzde tarafýndan verilen ilanlarýn yüzde 57'si 
sektöründe deneyim sahibi olan adaylar 9,78) olarak çalýþtýklarýný görüyoruz.Ýstanbul için yayýnlanýrken, en çok 

baþvuru da Ýstanbul'dan yayýnlanan 
ilanlara (yüzde 53,7) yapýldý.
Ýþ arayanlarýn en çok baþvurduðu sektör 
2010'un dördüncü çeyreðinde de 
adaylar en çok perakendecilik-
toptancýlýk sektöründe yayýnlanan 
ilanlara baþvurdu. Yenibiris.com'daki 
özgeçmiþler arasýnda son iþ 
deneyiminde bu sektörde deneyimi olan 
adaylarýn demografik yapýsýna 
baktýðýmýzda, yüzde 63 gibi büyük bir 
çoðunluðunun 25-35 yaþ aralýðýnda 
olduðu görülüyor. 35-45 yaþ arasýnda 
olanlarýn oraný yüzde 21, 25 yaþ altý 
olanlarýn oraný ise yüzde 12. Eðitim 
derecelerine bakýldýðýnda lise (yüzde 33) 
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Mobil iletiþimde 
pazarlama fýrsatlarý

Rapora göre günlük yaþamda kullanýlan Araþtýrmada katýlýmcýlara, cep Ýngiltere'de ise sadece %5'tir. Öte yandan, 
mobil cihazlarýn sayýsý ve çeþitliliði giderek telefonlarýnda gördükleri reklamlara nasýl telefonlarýnda interneti kullanýrken reklam 
artýyor. Kullanýcýlarýn en önemli talebi ise tepki verdikleri sorulmuþ ve Ýngiltere'deki gördüklerini belirten Türk kullanýcýlarý %72 
uygun fiyatlandýrma olarak ortaya çýkýyor. kullanýcýlarýn mobil reklamlara en az tepki oranýnda mobil banner gördüðünü 
Türkiye'nin mobil iletiþim yoluyla yapýlan veren grup olduðu gözlemlenmiþtir. Buna bildirmiþ, arama sonuçlarý arasýnda 
reklamlar üzerinden ürün veya hizmet satýn karþýlýk Türkiye'deki kullanýcýlarýn hem “contextual” reklam gördüðünü
alma açýsýndan ilk sýrada olduðu ve mobil reklamý yapýlan ürün/hizmet hakkýnda daha hatýrlayan kullanýcýlarýn oraný ise %29'da 
pazarlamanýn önemli fýrsatlar içerdiði fazla bilgi edinmek için araþtýrma yapmak, kalmýþtýr.
belirtiliyor. hem de reklamda verilen baðlantýya 

týklamak bakýmýndan reklamlara diðer  “Cep telefonunuza daha fazla reklam 
Katýlýmcýlara cep telefonlarýnda gördükleri ülkelerden daha fazla tepki verdiði gelmesini kabul etmenizi ne teþvik ederdi?” 
reklamlara nasýl tepki verdiklerinin görülmektedir. Reklamý yapýlan sorusu sorulduðunda ise yine bu dört 
sorulduðu araþtýrmada, Ýngiltere'deki ürün/hizmeti satýn alma bakýmýndan ülkenin benzer biçimde cevap verdiði 
kullanýcýlarýn en az tepki veren grup olduðu Türkiye ve Brezilya, %25'lik bir oranla tüm görülmektedir. Türkiye
görülüyor. Türkiye ve Brezilya ise reklamý ülkeler arasýnda birinci sýrada yer ve Çin'deki kullanýcýlarýn yarýdan çoðu ve 
yapýlan ürün veya hizmeti satýn alma almaktadýrlar. Hindistan'daki kullanýcýlarýn %40'ý 
açýsýndan tüm ülkeler arasýnda ilk sýrada yer telefonlarýna
alýyor. Her gün ortalama bir reklam kýsa Türkiye'de reklam verenlerin de bu ilgiye özel fýrsatlarla ilgili reklamlar gelmesini 
mesajý alan mobil kullanýcý oraný Türkiye'de kayýtsýz kalmadýklarýný, her gün ortalama cazip bulduklarýný belirtmiþtir. Diðer 
%31 iken, bu oranýn ABD'de %13, bir reklam kýsa mesajý aldýðýný söyleyen ülkelerdeki
Ýngiltere'de ise %5 olduðu görülüyor. %31 oranýndaki mobil kullanýcýya bakarak kullanýcýlarda böyle bir eðilim 

teyit edebiliriz. Bu oran ABD'de %13, gözlemlenmemiþtir.

perder

Deloitte, "Global mobil tüketici araþtýrmasý 2011: Mobil iletiþimde fýrsatlar" raporunu 
yayýmladý
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teknoloji

Bilkur’dan yeni barkod okuyucu

Þu ana kadar Argox ve Godex marka 12 farklý barkod yazýcý metrelik ribon 
modelini Türkiye pazarýna sunan Bilkur Bilgisayar, bu yeni model ile kullanmasý ile 
barkod yazýcý ürün ailesine bir üye daha kazandýrarak ürün dikkati çeken Godex 
portföyünü geniþletiyor. Daha önce ofis tipi, endüstriyel tip, EZ-1100 Plus 
taþýnabilir tip ve geniþ aðýzlý barkod yazýcýlarýnýn birçok modelini modeli, beraberinde 
Türkiye pazarýna sunan Bilkur, Godex'in yeni EZ1100 Plus modeli ile gelen ücretsiz 
performans ve ekonomik baskýyý ayný anda isteyenlerin tercih barkod/etiket 
edebileceði kaliteli bir ürünü pazara sunuyor. yazýlýmý ile de 

kolaylýkla etiket 
Ofis tipi barkod yazýcýlarda yüksek baský hýzý, USB (2.0) ve tasarýmýný 
opsiyonel olarak Ethernet port seçenekleri, EZPL, GEPL ve GZPL yapabilmeyi de 
barkod yazým dilleri sayesinde birçok uygulamaya kolaylýkla entegre saðlayarak birkaç dakika içerisinde hýzlý sonuçlarýn alýnabilmesini de 
edilebiliyor. Godex EZ-1100 Plus modeli 203 DPI baský saðlamaktadýr.. 8 MB Dram ve 4 MB Flash Rom hafýzasý ile gerekli 
çözünürlüðü, saniyede 102 mm 'ye varan baský hýzý ve 1727 mm'ye iþlem gücünü kullanýcýya sunan Godex EZ-1100 Plus modeli yüksek 
kadar varan baský uzunluðu ile göz dolduruyor. Kendi performansý, þýk dizayný ve düþük maliyeti ile etiketleme 
kategorisindeki barkod yazýcýlardan ayýran en önemli özelliði 300 ihtiyaçlarýnýzý karþýlayabilecek büyüklükte bir yazýcý.

perder

Godex EZ1100 Plus modeli, Türkiye distribütörü olan 
Bilkur Bilgisayar ürün ailesi içerisindeki yerini aldý

HP ProLiant mini sunucular Windows Server 2008 R2 Foundation iþletim sistemini 
kullanarak fiyat avantajý saðlýyor. HP ProLiant mini sunucular bir yandan kritik þirket 
bilgilerini tek noktadan paylaþarak güvenliði artýrýrken, öte yandan da kullanýþlý 
geniþletme özelliði sayesinde iþ yüküne göre kolayca ölçeklenebiliyor. Ofislerde yer iþgal 
etmeyen kompakt HP ProLiant mini sunucular bunu az sayýda parça içermesi; 
dolayýsýyla da bakým maliyetinin az, kullaným ömrünün uzun olmasý ve son derece 
sessiz çalýþmasýyla (sadece 22 desibel) baþarýyor. 

HP  ProLiant mini sunucularý, iþletmelere 
performans, veri güvenliði, yedekleme, 
baðlanabilirlik, geniþleme ve düþük elektrik tüketimi 
gibi geliþmiþ özellikler sunuyor
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Perkon’dan yeni 
el terminali

Perkon'un pazara sunduðu M3T, iyi bir el terminalinde olmasý gereken 
bütün özelliklerinin yaný sýra maðaza ve depolardaki yoðun çalýþma 
temposu sýrasýnda oluþabilecek olasý çarpma ve düþürmelere karþýn 
üstün dayanýklýlýk özellikleriyle öne çýkýyor. Dahili anteni bulunan 
ürünün hafýzasý 250 megabayt.  Ancak bu hafýza ekstra kart takýlarak 
artýrýlabiliyor. Ürün saðlamlýðýna karþýn sadece 378 gramlýk aðýrlýðýyla 
da kullaným kolaylýðý saðlýyor. 

Perkon, M3 Mobile serisinin yeni ürünü 
hýzlý, çok fonksiyonlu ve süper dayanýklý 
M3T El Terminali'ni perakendecilerin 
hizmetine sundu

HP’den yeni sunucu



teknoloji

Üçge Elektronik’ten yeni ürün

BIZERBA,GLM-I Yüksek Hýzlý Tartým- yüzeyleri muntazam olarak ayný þekilde yelpazesi ile bütün sektörlere hitap edecek 
Etiketleme Sistemi ile inanýlmaz derecede etiketlenebilir. durumdadýr. RF-ID etiketlemeden,2 boyutlu 
kabiliyetli cihazlarý geliþtirerek, kullanýcýlara BIZERBA GLM-I'da iþletmelerin ihtiyacýna barkoda, Sýcaklýk Zaman Etiketi(TTI) 
sunmuþtur. Farklý modelleri bulunan cihaz, göre, deðiþik hýz ve özelliklerde modelleri teknolojisinden, C-Wrap etiketlemeye 
özellikle gýda ve gýda dýþý olmak üzere, vardýr. Opsiyonlarý ile beraber 270 farklý kadar bir çok seçenek BIZERBA GLM-I'nýn 
yüksek performans gerektiren tüm GLM-I modeli bulunmaktadýr ve geniþ ürün zengin opsiyon listesindedir.
sektörlerde kullanýlabilir. GLM-I ürünleri 
müþterinin mevcut aðýna kolayca 
baðlanarak, online olarak PC ile veri 
iletiþiminde bulunabilir. Beraberinde 
saðlanan özel BIZERBA yazýlýmlarý ile 
üretimin her aný sürekli kontrol altýnda 
tutulabilir ve istatistiki verilere 
ulaþýlabilir. Arzu edilirse, baðýmsýz 
olarak da kullanýlabilir. Uzaktan servis 
seçeneði ile internet ortamýnda cihaza 
kolayca müdahale edilebilir. GLM-I'da 
ürünler, otomatik bir þekilde tartýlýp, 
etiketlenmeden önce, cihazýn 
üzerindeki özel yönlendirme aparatlarý 
ile düzleþtirilerek gönderilir. Bu sayede 
tartýlan ürünün ön, arka, yan, üst tüm 

perder

BIZERBAGLM-I Full Otomatik Tartým ve Etiketleme Makinesi yüksek performanslý 
teknolojisi ve her branþa uygun olarak tasarlanmýþ özellikleri ile dikkat çekiyor

Adam Pos’ta elektronik 
raf etiketi sistemleri  

Perakendeciler, tüm iþ süreçlerinde, masraflarý azaltabilmek, yatýrým ve stok 
maliyetlerini  optimize edebilmek için dikkatlerini iþ yönetim sistemlerine ve 
maðazalarýndaki operasyonel uygulamalara çevirdiler.

 Perakende iþletmelerde, stoðun neredeyse yüzde 25'ini çabuk bozulan ve 
çürüyen ürünler (taze gýda) oluþturmakta. Taze gýda kategorisi baþta olmak 
üzere, mevcut tüm ürün gamýnda yapýlan hatalý indirimler ve olaðan dýþý 
fireler yüzünden, tüm kampanya ve satýþ teknikleri, verimlilik ve karlýlýkta 
baþarýsýzlýða dönüþüyor.

 Doðru zamanda, doðru fiyatla yapýlacak indirim, kampanya ve aktiviteler, 
doðru mesaj ve yeterli stokla birleþtiðinde stok yükünün azaltýlmasýnda, 
firenin engellenmesinde ve karlýlýkta  yüzde 20 ila yüzde 40 arasýnda fayda 
saðlayabilmekte.

Adam Pos, sektörün ihtiyaç duyduðu ve büyük 
kazanýmlar elde edeceði etkin fiyat 
uygulamalarýnda destek olacak Elektronik Raf 
Etiketi Sistemlerini yeniden hayata geçirdi  

Mayýs - Haziran 59



dosya

60 Mayýs - Haziran

Perakendecilik 
sorumluluk 
gerektirir 

perder

Sürdürülebilir 

ekonomik geliþme 

için þirketlerin içinde 

yaþadýklarý ve etkin 

olduklarý topluma 

iliþkin bilgi ve 

ilgilerini 
geliþtirmeleri 

gerekiyor. 

Anadolu'nun dört bir 

yanýnda faaliyet 

gösteren Türkiye 

Perakendeciler 

Federasyonu üyeleri 

gerçekleþtirdikleri 

rsürdü ülebilir sosyal 

sorumluluk 

çalýþmalarýyla, 

ürettikleri yeni 

projelerle toplumun 

her alaný için deðer 

yaratýyor

Dünya tarihinde son 30 yýldýr ilk defa, dünya yatýrýmcýlarla görüþmelerde, yýllýk raporlarda, 
nüfusunun çoðunluðu pazar ekonomisine kurum içi ve dýþý çeþitli platformlarda dile 
dayalý, kent kurallarýnýn hakim olduðu getirmeleri bekleniyor. Ayrýca, zamanlarýnýn 
ekonomik bir sistem içinde yaþýyor. Bu sistem bir kýsmýný, dünyanýn daha iyi yaþanýlýr bir yer 
içinde refah düzeyinin geliþtirilmesi ve haline gelmesi için, sivil toplum örgütlerinde 
sürdürülebilir kýlýnmasý için bireylere olduðu ve çeþitli platformlarda katký yaparak 
kadar kurumlara da önemli sorumluluklar kullanmalarý bekleniyor.
düþüyor.

Kurumsal sosyal sorumluluk konusunu 
20'nci yüzyýlýn ortalarýyla birlikte ciddiye alan þirketler önemli kazanýmlar 
þekillenmeye baþlayan serbest piyasa saðlýyorlar. Bu þirketlerin marka deðerleri ve 
ekonomisinde, bu sistemin yaratýcýlarý dolayýsýyla piyasa deðerleri artýyor. Topluma 
tarafýndan belirlenen üç temel þirket deðer yaratan bir þirket olarak daha nitelikli 
sorumluluðu var. Verimli ve karlý olmak, personeli cezbetme, motive etme ve tutma 
kanunlara uymak, sosyal toplumsal imkaný doðuyor. Sadece iþ odaklý faaliyetlere 
sorunlarýn çözümü için gönüllü katkýda týkýlýp kalýnmýyor, farklý kiþi ve kurumlarla 
bulunmak. sosyal sorumluluk sürecinde geliþtirilen 

temaslar kurumsal öðrenme ve yaratýcýlýk 
Toplumun beklentilerine uyumlu olan, onun potansiyelini artýyor. Kamuoyunun ve kural 
sorunlarýna ilgi gösteren kurumlarýn toplumda koyucularýn þirketin görüþlerine önem vermesi 
yarattýðý mutluluk, onlarýn daha mutlu saðlanýyor, idari birimlerle iliþki ve iþbirlikleri 
çalýþanlara, daha mutlu müþterilere ve geliþiyor. 
dolayýsýyla daha mutlu hissedarlara sahip 
olmalarý sonucunu getiriyor. Kurumsal sosyal Þunu da unutmamak gerekir ki artýk herkes 
sorumluluk, þirketlerin daha iyi bir toplum ve reklam yapýyor. Herkes ürünün kalitesine 
daha iyi bir çevre için ve aslýnda sonuç önem veriyor. Herkes teknolojiyi kullanýyor. 
itibariyle büyük tabloya bakýldýðýnda kendi Farklýlýk yaratmak ve kalýcý olmak eskisine göre 
mutluluklarý için gönüllü olarak katkýda daha zor.  Tüketicilerin bilgi bombardýmýna 
bulunmasýdýr. tutulduðu çaðýmýzda, toplumsal konulara 

yapýlan katkýlar müþterilerle kurulan iliþkinin 
Etkin bir “kurumsal sosyal sorumluluk” derinliðini, yoðunluðunu ve yakýnlýðýný 
bilincine sahip þirketlerin en üst düzey artýrýyor, kurumun kalýcý olmasýna tahmin 
yönetiminin bu konuda liderlik göstermesi, edilenin de ötesinde katký saðlýyor.
kendisi için bu kavramý ve sosyal paydaþlarýný 
net olarak tanýmlamasý, bu konudaki Kurumsal sosyal sorumluluk çalýþmalarýnda 
faaliyetlerini sonuç odaklý olarak yürütmesi ve Türkiye Perakendeciler Federasyonu üyelerinin 
yapýlanlar hakkýnda þeffafça hesap vermesi gerçekleþtirdiði son derece örnek alýnacak, 
bekleniyor. etkin ve yaratýcý faaliyetler bulunuyor. Bu 

sayýmýzda çeþitli örneklerini vereceðimiz bu 
Bu açýdan þirket liderlerinden, bu kavramýn konuya üyelerimizden gelen talep ve bilgiler 
þirket için niçin faydalý olduðunu ve þirketin doðrultusunda önümüzdeki sayýlarda tekrar 
bu konudaki faaliyetlerini genel kurullarda, yer vereceðiz. 



Biçen, farkýlýlýk 
yaratan çalýþmalara 
imza atýyor

Tema Vakfý ile ortak projeler2011 Dünya Kadýnlar Günü'nde 
Her yýl Tema Vakfý ile 1000 Kadýn Ýstanbul MedicalPark Hastanesi 
müþterimiz adýna ''Tekirdað Hatýra Kadýn Doðum Uzmaný ve 
Ormaný'nda'' dikilen fidan kampanyamýz Dahiliye ve göz saðlýðý görevlileri 
Sosyal sorumluluk alanýnda yaptýðýmýz ve bizimleydi. Organizasyonumuza 

Ýstanbul PERDER üyesi Biçen, her yýl yapacaðýmýz en önemli katýlan tüm müþterilerimiz göz 
eðitim, saðlýk ve çevre alanýnda uygulamalardan biri… Kentsel yapýlaþma taramasýndan geçirilip, þeker, 
gerçekleþtirdiði sürdürülebilir ve sanayileþmenin çok hýzlý olduðu bu tansiyon gibi genel taramalarý 
sosyal sorumluluk çalýþmalarýyla dönemde ormanlarýmýza kýyým yerine yapýlýp,bu konularda uzman 
topluma deðer katýyor ormanlarýmýzý çoðaltmaya fidan dikimi görevliler tarafýndan 

yaparak katkýda bulunmaya çalýþýyoruz. Her bilgilendirildiler. Güzellik 
Biçen, sosyal sorumluluk müþterimizin dikili bir aðacý olsun alanýnda ise Henkel firmasý 
çalýþmalarýna verdiði önem ve bu istiyoruz. Çünkü o fidan; ilerinin aðacý , desteðiyle uzman estetisyenler 
çalýþmalarý sürekli hale toplum olarak bizlerin ortak kullanýp, ve güzellik uzmanlarý cilt 
getirmesiyle PERDER camiasýný faydalandýðý ve bizden maddi çýkar ve analizlerini yapýp, kadýnlarýmýzýn 
bu konuda baþarýyla temsil eden yardým beklemeden bize nefes ve çeþitli cilt bakýmlarýnda nelere dikkat 
bir kuruluþ. Konuyla ilgili görüþ aldýðýmýz yararlar veren geleceðimiz için çok önemli etmeleri,hangi ürünleri kullanmalarý,hangi 
Biçen Gýda Ý&K Kalite ve Sistem Yöneticisi bir yaradýlýþ harikasý…ürünleri kullanmaktan kaçýnmalarý gibi 
Sibel Zaloðlu þunlarý aktardý: konularda da daha bilinçli olmalarý için 

Bununla ilgili olarak, doða dostu bir gerekli bilgileri kendilerine aktardýlar.Bu 
“Özellikle son yýllarda gündemde daha kuruluþ olan Biçen; bu konuda da bilinçlendirme ve çeþitli konularda 
fazla yer alan ''Sosyal Sorumluluk'' bilinci, maðazalarýnýn çevresini de göze hoþ doða bilgilendirme çalýþmalarýmýz Biçen olarak 
iþletmelerin sektörde varlýklarýný devam konulu görsellerle süsler. Buradaki devam edecek. 
ettirebilmeleri için de önemli bir krýter amacýmýzda çevrede birlikte yaþadýðýmýz 

olmuþtur. Farkýnda olmadan uyguladýðýmýz tüm insanlara ve dolayýsý ile tüm Ýçinde bulunduðumuz yaþamýmýzý 
veya farkýndalýðýna varýp projelendirip, müþterilerimize de toplumsal sosyal paylaþtýðýmýz arkadaþlarýmýz, dostlarýmýz, 
iþleyiþe geçirdiðimiz bireysel ve toplumsal sorumluluk bilincini göze hoþ görsellerle terzimiz, kuaförümüz, ev hanýmlarýmýz, 
sosyal sorumluluklarýmýz vardýr. beyinlerine iþlemelerini saðlamak… Bu komþularýmýz, iç ve dýþ müþterilerimiz 

arada Biçence Dergimiz'de de Biçen'in bu organizasyonlarýyla günden 
En basiti iþimizin baþýndayken bile görevsel müþterilerimizle sürekli sosyal sorumluluk güne daha bilinçli hale gelip ve farkýnda 
sorumluluðumuzu yapmýþ oluyoruz. çalýþmalarýmýzý paylaþmaya devam olmadan daha çok sosyalleþmiþ þekilde, 
Yöneticiysek denetlerken, izlerken yönetsel ediyoruz. Uzun zamandýr Sibel Zaloðlu sosyal sorumluluk projelerinde bizlere 
sorumluluðumuzu, çalýþtýðýmýz iþyerinin de tarafýndan yayýna hazýrlanan dergimiz, yeni destek vermeye baþladýlar ve onlar da kendi 
bizlere verdiði haklarla örgütsel yapýlanma çerçevesinde bundan sonra çevrelerine ve ailelerinde bilinçli bireyler 
sorumluluðu, ailemiz ve çevremizde de Bilge Biçen tarafýndan hazýrlanýp yetiþtirerek, bu geliþimde bizlere yardýmcý 
ahlaki ve yetiþme tarzýmýzla tüm okuyucularýmýzla buluþacak.olmaya devam edecekler. El birliði ile 
hareketlerimiz kiþisel sorumluluklarýmýzý vazgeçmeden biz Biçen olarak, 
yapmýþ oluyoruz. Doða dostu poþet kullanýmýulaþabildiðimiz tüm her yerde bilinçli 
 Maðazalarýmýzda kullandýðýmýz alýþveriþ toplum oluþturmaya sosyal sorumluluk 
Biçen olarak en baþta Yönetim Kurulu poþetlerimiz dahi doðada %100 çözünen bilincimizle katkýda bulunacaðýz.
Üyelerimiz Ýhsan Biçen ve Sinan Biçen'in 
desteði ve teþvikiyle içinde bulunduðumuz 
topluma ve çevreye duyarlýlýðýmýzý her 
yönümüzle ortaya çýkarmaya çalýþýyoruz. 
Ýþletmemizde çalýþanlarýmýzýn, 
müþterilerimizin hak ve menfaatlerini, 
temel hak ve özgürlüklerini korumak, doðal 
çevremizi korumak, çevremizdeki birlikte 
yaþadýðýmýz kiþilerin eðitim, saðlýk, 
sosyalleþme ve refah seviyelerini 
destekleyip, iyileþtirmeye çalýþýyoruz.

Dünya Kadýnlar Günü etkinlikleri
Her yýl geleneksel hale getirdiðimiz '”8 
Mart Dünya Kadýnlar Günü”nde tüm 
kadýnlarýmýzýn bu özel günlerini kutlarken, 
onlarý geliþtirmek içinde saðlýk, güzellik, 
spor,eðitim alanlarýnda çeþitli profesyonel 
þirket ve kiþiler tarafýndan verilen 
seminerler düzenliyoruz. Örneðin 8 Mart 

perder
dosya

Sibel Zaloðlu
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özel içerikli hazýrlanmýþ poþetler… Geleceðimiz olan çocuklarýmýza doða dostu olmanýn 
önemini kavratabilmek için biz üstümüze düþen her yönüyle tüm sosyal sorumluluk 
görevlerimizi yerine getirmeye çalýþýyor, elimizden geleni yaparak ta onlara her yönüyle güzel 
bir dünya býrakmaya çalýþýyoruz.

Ücretsiz saðlýk taramalarý
Biçen gýda olarak aðýz ve diþ saðlýðý için yaptýðýmýz çalýþmamýzda da geleceðimiz olan 
çocuklarýmýza ücretsiz diþ macunu ve fýrçasý daðýtarak, aðýz saðlýklarýna önem vermelerini 
aþýlamaya çalýþýyoruz. Bizler için önemli olan çocuklarýmýza aðýz saðlýðýný önemsetmek ve 

çocuklara diþ fýrçalama 
alýþkanlýðý kazandýrmak 
amacýyla bu yýl 
düzenlediðimiz 'Biçen 
Saðlýklý Gülüþler Arýyor 
Yarýþmasý' düzenleyerek 
24 Nisan 2011 Pazar 
günü, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramý kutlamasý ile 
birleþtirerek güzel ve 
verimli bir organizasyonla 
gerçekleþtirdik ve 500 
gülen çocuk resmi 
arasýndan ilk üç 
çocuðumuzu seçerek, 
çeþitli hediyelerle 

ödüllendirdik. Her yýl saðlýklý bir toplum için bu gibi organizasyonlar gerçekleþtirmeye içinde 
bulunduðumuz topluma ve bireylere her yönüyle geliþtirici katkýda bulunmaya devam edeceðiz.

Hatta eðitim projemizle de aydýn toplumlar oluþturmaya devam ediyoruz. Biçen olarak biz 
çevremize doðamýza ve içinde bulunduðumuz, birlikte yaþadýðýmýz topluma yararlý olabilmek 
adýna attýðýmýz adýmlara her gün yeni büyük adýmlar eklemeye devam edeceðiz. Unutmayalým 
yaptýðýmýz her güzel þey mutlaka önce þahsýmýza, sonra ailemize ve çevremize yararlý olacaktýr. 
O zaman neden daha güzel sürdürülebilir sosyal projeler de yer almayalým ki?

Fidan dikimine destek
Hep birlikte önce kendimiz ve ailemiz için, her yýl fidan dikme projemizle bol aðaç dikerek, doða 
güzelliklerimizi koruyup, iyileþtirebileceðimiz bir ortam oluþturmaya, eðitim projemizle de bol 
kültürlü ve eðitimli, sosyal toplum ve yaþam tarzýmýzý geliþtirmeye devam edeceðiz.”

dosya
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Groseri sürdürülebilirliðe 
önem veriyor

Kulübü Müzeleri Geziyor projesi 
çerçevesinde ilgili yörede bulunan müze, 
ören yeri, tarihi ve turistik mekanlar ziyaret 
ediliyor, uzman arkeologlardan bölgenin 

Groseri 19 yýldýr geleneksel hale getirdiði etnografik ve arkeolojik tarihi hakkýnda 
pek çok sosyal sorumluluk çalýþmasýyla bilgiler alýnýyor.
Çukurovalýlar'a sadece maðazalarýnda deðil 
hayatýn içinde deðerler yaratmaya devam Groseri Çocuk Kulübü 23 Nisan Kýr 
ediyor.

Balosu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Groseri, yýlýn annesi ve hastanelerde o gün 
Bayramý nedeni ile Groseri Çocuk Kulübü 

tüm doðum yapanlarý hediyelerle ziyaret, 
üyelerimiz ve ailelerini Groseri Çocuk 

babalar günü tavla yarýþmalarý, sevgililer 
Kulübü 23 Nisan Kýr Balosunda 

günü balosu gibi birbirinden yaratýcý ve 
buluþturuyoruz. Kýr Balomuza katýlan 

geleneksel hale getirdiði pek çok aktiviteye 
çocuklar organizasyon süresince ellerine 

imza atýyor.
mikrofonu alarak þiirler, þarkýlar okuyor, 

Groseri Yönetim ve Ýcra Kurulu Üyesi 
ödüllü yarýþmalara katýlýyorlar. Kýr Balomuz 

Levent Uðurses firmanýn bu alanda 
büyük bir kýr bahçesinde gerçekleþiyor. 

gerçekleþtirdiði çalýþmalarla ilgili þunlarý 
Aileleri ile birlikte organizasyonumuza 

aktardý:
katýlan çocuk kulübü üyelerimize çocuk 

“2003 yýlýndan bu yana CRM çalýþmalarýna 
menüsü ikramý yapýlýyor.  Sonrasýnda 

Groseri Saðlýk Günleri Konferansýdevam ediyoruz. Halen Adana ve Mersin'de 
palyaçolar, animasyonlar, uçurtma þenliði, 

 Saðlýk alanýnda yürüttüðümüz sosyal aktif olarak alýþveriþ yapan 465 bin kayýtlý 
ödüllü yarýþmalar, müzik, dans yarýþmalarý, 

sorumluluk projelerimiz ile saðlýklý yaþamý müþteri yanýnda 35 bin çocuk müþteri 
yüz boyama etkinlikleri, sürpriz hediyeler 

destekliyoruz. 6 yýldýr Adana ve Mersin kaydýmýz var ve bu insanlarýn sürekli 
eþliðinde çok eðlenceli, coþkulu ve 

Hilton Otellerinde saðlýk konferanslarý analizlerini yaþ, cinsiyet, ürün, saat, 
unutulmaz saatler geçiriyorlar.  Kýr 

düzenliyoruz. Konferanslarýmýz, konusunda meslek, gelir daðýlýmlarý bazýnda inceleyip 
Balomuza katýlan çocuklara günün anýsýna 

uzman hekimler ve anabilim dalý baþkanlarý isteklerine cevap vermeye çalýþýyoruz. 
birer sertifika veriyoruz.

yönetiminde gerçekleþiyor. Müþterilerimizin Sosyal sorumluluk çalýþmalarýmýz da 
yoðun ilgisi, yeni konu ve yeni konferans elimizdeki veriler ýþýðýnda þekilleniyor”

Groseri Çocuk Kulübü Yaz Kampý 
talepleri konferanslarýmýzýn yýllardýr devam 

Organizasyonu
etmesini saðlýyor ve bu yapýnýn Groseri'nin geleneksel hale getirdiði 

 Her yýl Aðustos ayýnda Groseri Çocuk 
oluþturduðu dinamizm, farkýndalýk yaratma çalýþmalar

Kulübü üyelerimizi Yaz Kampýna 
duygusu bizleri mutlu kýlýyor. Groseri Çocuk Kulübü ve Ailelerini 

gönderiyoruz.  Groseri Çocuk Kulübü 
Ödüllendirme Kampanyasý

üyelerimizin ulaþýmlarý her sabah 
Groseri Çocuk Kulübü Fabrika ve 1993 yýlýnda ilkini gerçekleþtirdiðimiz 

maðazalarýmýzýn önünden kalkan, ücretsiz 
Kültür, Turizm Gezileri"Groseri Çocuk Kulübü Geleneksel Baþarýlý 

servis araçlarýyla yapýlýyor. Yaz Kampýmýz 
Groseri Çocuk Kulübü Fabrika ve Öðrenci ve Ailelerini Ödüllendirme 

için organize edilen özel tesiste gün 
Kültür,Turizm Gezileri kapsamýnda Groseri Kampanyamýz" takdir ve teþekkür belgeli 

boyunca tenis, yüzme, basketbol eðitimleri 
Çocuk Kulübü üyelerimiz ve ailelerine öðrencilerimizin katýlýmý ile organize 

ve eðlenceli su oyunlarý ile harika vakit 
tedarikçi firmalarýmýzýn fabrika ve tesislerini ediliyor. Eðitim ve öðretim yýlýnýn 2. 

geçiriyorlar.  Öðle yemeði ve akþam 
ziyaret etme imkaný sunuyoruz. Fabrika döneminde takdir ve teþekkür belgesi alan 

kahvaltýsý ikramý da yapýlýyor. 5 gün 
gezisi süresince uzmanlar eþliðinde ilköðretim ve lise öðrencilerinin 

boyunca devamlýlýk gösteren tüm 
fabrikada ürünlerinin iþlenme, üretim, maðazalarýmýza müracaat etmeleri 

üyelerimize kamp bitiminde birer sertifika 
paketleme aþamalarýný görüyorlar. Ürün durumunda bir defada yapacaklarý 

veriyoruz.  Groseri Çocuk Kulübü 
alýþveriþi yaparken dikkat etmeleri gereken alýþveriþlerde Teþekkür belgelerinde yüzde 

üyelerimiz Adana'nýn bunaltan sýcaðýnda 
konular hakkýnda detaylý bilgi alýyorlar. 5, Takdir belgelerinde yüzde 10 deðerinde 

doyasýya eðlenerek, öðrenerek ve çok farklý 
Fabrikadan ayrýldýktan sonra Groseri Çocuk Groseri alýþveriþ çeki hediye ediyoruz 

dosya

Levent Uðurses
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 Groseri Mutfak Sohbetleri Yemek Kursu Groseri Sporla Dost Kampanyasýdostluklar kurarak kamptan ayrýlýyorlar.  

Organizasyonu Maç sezonu süresince sporsever Yazýn keyfini Groseri Yaz Kampýnda 

Groseri Kart ile belirli markalý ürünlerden en müþterilerimize noter huzurunda yapýlan çýkartýyorlar.  

fazla alýþveriþ yapan müþterilerimizin çekiliþlerle Adanaspor, Adana Demirspor, 

Groseri Kültür ve Eðlence Gezileri katýlýmý ile Adana ve Mersin Hilton Mersin Ýdman Yurdu ya da Ceyhan Spor 
Otellerinde uygulamalý yemek, tatlý, salata Groseri Kart ile sponsor markalý kombine maç bileti hediye ediyoruz. Bu 
kurslarý düzenliyoruz. Kurslarýmýzda, yemek ürünlerden alýþveriþ yapan müþterilerimiz kapsamda yerel spor kulüplerini ve sporu 
yapmaktan zevk alan ve sevdiklerine farklý arasýnda yapýlan çekiliþte tespit edilen destekliyoruz.
lezzetler sunmak isteyen müþterilerimiz, müþterilerimizi günübirlik tekne turunda       

Groseri Noel Baba KampanyasýTürk ve dünya mutfaklarýndan birbirinden bir araya getiriyor, yaz mevsiminin 
lezzetli yemekleri uygulamalý olarak Groseri Noel Baba Kampanyamýz bunaltan sýcaðýnda müþterilerimiz için 
öðrenme fýrsatý yakalýyorlar. Hilton Oteli'nin kapsamýnda, Noel Baba, Groseri Kart ve tekne turu organizasyonu düzenliyoruz.  
deneyimli aþçýlarý tarafýndan uygulamalý Groseri Çocuk Kulübü Kartý ile yýl boyunca Adana, Ceyhan ve Mersin'den otobüsler 
olarak verilen kursun sonunda yapýlan en fazla tutarda alýþveriþ yapan ilk 1100 ile ulaþýmý saðlanan katýlýmcýlarýmýz 
yemekler, hep birlikte keyifli sohbet müþterimizin kapýsýný çalýyor. Mersin Taþucu'nda hazýr bulunan tekneyle 
ortamýnda yeniyor. Ayrýca öðle yemeði Müþterilerimiz tarafýndan büyük ilgi gören Tisan, Boðsak, Dana Adasý ve Barbaros 
ikram ediliyor. Kurslarýmýzýn sonunda kampanyamýzý 9 yýldýr ayný heyecan ile koylarýný gezip, tüm gün boyunca 
katýlýmcýlarýmýza birer sertifika veriyoruz.  düzenleniyoruz. Yýl boyunca en fazla denizin,  tatilin ve eðlencenin keyfini 

tutarda alýþveriþ yapan ilk 1100 yaþýyorlar. Teknenin koylardaki yüzme 

Groseri Sanatla Dost Kampanyasý müþterimize Noel Baba, içeriði zengin, molasý sayesinde, davetlilerimiz açýk 

Her yýl sanatsever müþterilerimizi Çukurova sürpriz yýlbaþý sepetleri hediye ediyor. denizde kýyýya doðru yüzüyor, mavi turun 

Devlet Senfoni Orkestrasý, Mersin Devlet Maðazalarýmýzda yýlbaþý sürprizlerimiz ile keyfine varýyorlar. Teknede eðlenceler ve 

Opera ve Balesi ve Adana Devlet müþterilerimizi þaþýrtýyoruz. Aralýk ayý ödüllü dans yarýþmalarý düzenleniyor. 

Tiyatrolarýnda sergilenen oyunlara  katýlým boyunca binlerce üründe dev indirimler Sabah kahvaltýsý, öðle yemeði, meyve, çay 

davetiyesi hediye ediyoruz. Sanatla Dost uyguluyoruz. Yýlbaþýna özel tombala ikram ediyoruz. Turumuza katýlan 

Kampanyamýz ile bugüne dek 100.000 hediyeli “Groseri Yýlbaþý Sepetleri” yýlbaþý davetlilerimiz birbirlerini tanýma imkaný 

sanatseveri sanatla buluþturduk. Groseri akþamý hediye götürülmesi için ideal. buluyor, çeþitli dostluklar kurarak, 

Sanatla Dost etkinlikleri ile Groseri kart Ayrýca fiyatlarý çok ekonomik, tüm doyasýya eðleniyorlar. 

müþterilerimize klasik müziðin keyfine maðazalarýmýzda uygulanan yýlbaþý 

Groseri Çocuk Kulübü Hoþ Geldin varýp, seçkin tiyatro eserlerine, müzikli dekorlarý Noel Baba figürleri, ýþýltýlý çam 

Bebek Kampanyas oyunlara, opera ve bale temsillerine katýlma dallarý ile yýlbaþýna özel ürün teþhirleri tüm 
Groseri Çocuk Kulübü Hoþ Geldin Bebek imkaný sunuyoruz. Kampanyaya katýlmak müþterilerimizin ilgisini çekiyor. 
kampanyamýz kapsamýnda Anneler için, müþterilerimizin Groseri'den alacaklarý 

Çevre Dostu ProjelerGününde ve devam eden haftada Adana, davetiyeyle giderek görmek istedikleri 
Ceyhan ve Mersin'deki hastaneleri ziyaret oyunu seçmeleri yeterli. Groseri çevreye duyarlý bir kuruluþtur. Bu 
ederek, doðum yapan annelere hediye kapsamda çeþitli faaliyetler yürütmekteyiz. 

Groseri Çekiliþ-Tespit Kampanyalarýpaketleri armaðan ediyoruz. Hediye Poþet kullanmak istemeyen çevreye duyarlý 
Yýlýn belirli dönemlerinde düzenlediðimiz paketlerinin içinde gýda ve hijyen ürünleri müþterilerimiz için Groseri çevre dostu 
kampanyalarýmýz kapsamýnda noter ve bir adet Hoþ geldin Bebek bilgi formu çanta tasarlayarak, satýþa sunduk. Her ay, 
huzurunda yapýlan çekiliþler ile tespit bulunuyor. Anne  babalarýn dünyaya yeni Groseri çevre dostu çanta ile ayný deðerde 
edilen þanslý müþterilerimize çeþitli gelen bebekleri ile ilgili bilgileri hediyelerle kampanyalar yapýyoruz. Çanta 
hediyeler armaðan ediyoruz. Teknolojiyi ölümsüzleþtirebilecekleri bu formda, kullanýmý esnasýnda da avantajlarýmýz var. 
dize getiren laptop bilgisayar bebeklerinin ilk resmini yapýþtýrabilecekleri Atýk pil toplama kampanyasý ile 18 
kampanyamýz, otomobil kampanyalarýmýz, resim alaný bulunuyor. Formda, bebeðin maðazamýza ve birimlerimize atýk pil 
Groseri alýþveriþ çeki, seyahat paketi, ev doðduðu andaki kilosu, boyu, doðduðu kutularý yerleþtirerek, müþterilerimizden 
aletleri, beyaz eþya hediye kampanyalarýmýz tarih ve saat bilgileri, burcu, doðumu gelen atýk pilleri Adana Büyükþehir 
düzenlediðimiz baþlýca yaptýran doktorun ve hemþirenin adlarý gibi Belediyesi Çevre Koruma Þube 
kampanyalarýmýzdandýr. bilgiler de yer alýyor. Müdürlüðüne teslim ediyoruz. 
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Gürmar çocuklara resim 
sevgisi aþýlýyor

Gürmar; Bu yýl 5'incisini düzenlediði 'Çocuk 
Gözüyle 23 Nisan Resim Yarýþmasý' 
etkinliðiyle çocuklara resim yapma sevgisi 
aþýlýyor

Gürmar'ýn Ýzmir/Sarnýçta bulunan merkez 
binasýnýn bahçesinde gerçekleþtirilen 
organizasyona aileleriyle katýlan çocuklar 
mutlu bir Pazar günü geçirdiler.
Barbekü partisiyle baþlayan etkinlikte önce 
misafirler kendilerine ikram edilen 
yemeklerle karnýný doyurdu. Palyaçolarýn 
coþturduðu çocuklar oyunlar oynayýp, dans 
etti. 

eðlenen çocuklar güzel bir Pazar günü çocuklara teþekkür ederiz. Dereceye girerek 
yaþadýlar. ödüle hak kazanan çocuklarý ve ailelerini Yarýþmada dereceye giren çocuklara Gürmar 
Gürmar Genel Müdürü Veli Gürler konuyla tebrik ediyorum. Jüri dereceye giren alýþveriþ çekleri, hazýrlanan hediye sepetleri 
ilgili þunlarý söyledi: resimleri belirlerken çok zorlandý. Aslýnda ve teþekkür belgeleri daðýtýldý. Ödül 
“16 Gürmar þubesine yaptýðý resimleri tüm çocuklarýmýz gönlümüzde birinci, töreninin ardýndan palyaçolar eþliðinde 
getirerek, yarýþmaya ilgi gösteren tüm hepsini kutluyorum. 

dosya

Veli Gürler

Hatipoðlu'ndan 
eðitime destek

Okulunda gerçekleþti. Törene eski belediye paylaþmasý okul yönetimleri ve Milli Eðitim 
baþkaný Kemal Ayyýldýz, Grup Hatipoðlu Müdürlüðü tarafýndan teþekkürle karþýlandý. 
Yönetim Kurulu Baþkaný Selamet Aygün, Birçok okul yönetimi bu projenin mimarý 
Grup Hatipoðlu Ýnsan Kaynaklarý Müdürü Ýnsan Kaynaklarý Müdürü Þevket Göler'e ve 

Grup Hatipoðlu, özellikle eðitim konusunda Þevket Göler, okul müdürleri, öðretmenler Grup Hatipoðlu Yönetimine teþekkür plaketi 
her yýl devlet kurumlarýyla iþbirliði halinde ve çok sayýda veli katýldý. hediye ettiler.
örnek projelere imza atýyor.
Hatipoðlu, eðitim temasýyla her yýl yeni Okullarda eþ zamanlý yapýlan mezuniyet Grup Hatipoðlu Yönetim Kurulu Baþkaný 
projelere imza atmaya devam ediyor.  Bu törenlerinde Grup Hatipoðlu adýna Selamet Aygün yaptýðý konuyla ilgili þunlarý 
konuda en son gerçekleþtirilen çalýþmada okullarda bilgisayarlarý Ýnsan Kaynaklarý söyledi:
çevre ilçelerdeki birçok orta öðretim Müdürü Þevket Göler, Genel Koordinatör “Yarýnlarýmýzýn umudu olan öðrencilerimize 
kurumlarýnýn en baþarýlý öðrencilerine, okul Ayhan Özoðul ve okullara yakýn olan þube her fýrsatta destek olmayý sürdüreceðiz. 
yönetiminde düzenlenen karne törenleriyle müdürleri takdim ettiler. Ülkemizin eðitim öðretim kalitesini 
toplam 70 bilgisayar hediye etti. Teslim Hatipoðlu'nun sosyal sorumluluk yükseltmek için daha kapsamlý sosyal 
töreni ilk olarak Bilge Soyak Ýlk Öðretim vizyonunu eðitimin en baþarýlý çocuklarýyla sorumluluk projelerine imza atacaðýz”.
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Makro, sorumluluðunun 
bilincinde

Þubesi'yle birlikte çok 
anlamlý projeye imza atan 
Makro, 11 engelli 
vatandaþýn iþ sahibi 

30 yýl içinde bakkaldan market konseptine olmasýna öncülük etti. 
taþýnan Makro, ilk gününden itibaren farklý Aðustos ayýndan itibaren 
sosyal sorumluluk çalýþmalarý Makro'nun Ankara ili 
gerçekleþtiriyor. dahilinde bulunan 11 

þubesinde, 11 engelli 
Makro, sosyal sorumluluk faaliyetlerine en vatandaþ, mikrodalgada 
çok önem veren ve bu konuda örnek teþkil patlayan mýsýr satýþý 
eden çalýþmalara imza atan kuruluþlar yapýyor. 11 engelli 
arasýnda yer alýyor. Makro Yönetim Kurulu vatandaþýn topluma 
Baþkaný Þeref Songör konuyla ilgili katýlýmý ve imkanlarýn 
açýklamasýnda þunlara vurgu yaptý: sunulmasý halinde neler 
“Eðitime ve öðrencilere verilen destekler, yapýlabileceðini göstermesi 
çevre duyarlýlýðý, saðlýklý yaþam ve ülke adýna bu proje oldukça 
sporunun geliþmesi için yapýlan katkýlarý ile önemli bir örnek olma 
de örnek teþkil etmektedir. Makro, hizmet özelliði taþýyor.
verdiði bölgelerde tespit edilen toplumsal 
ihtiyaçlar doðrultusunda, kurguladýðý Lösev ile ortak proje
sosyal sorumluluk projelerini sonuçlanana Lösemili Çocuklar Vakfi'nýn 
kadar takip etmektedir. Müþteri (LÖSEV) kumbaralarýný da 
memnuniyetine odaklanan Makro çeþitli maðazalarýnda 
belirlediði sosyal sorumluluk çalýþmalarý ile bulunduran Makro, 
beraber tüm projelerinde yenilikçilik, Kan baðýþýna destekhastane ve okul gibi lösemili çocuklar için 
verimlilik, liderlik, duyarlýlýk ve güvenirlilik Ülkemizdeki toplam gönüllü kan baðýþý çok gerekli olan baðýþlarý LÖSEV'e 
ilkelerine son derece önem vermektedir. miktarýnýn 600 binden 1 milyona arttýrmak ulaþtýrýyor. 
Ayrýca Makro Sosyal Güvenlik Kurumu ve kan ihtiyacýnýn tamamen gönüllü, 
Baþkanlýðý tarafýndan Ankara ili dahilinde bilinçli ve düzenli kan baðýþçýlarýndan ZÝENKAD ile ortak proje
sigorta prim borcu bulunmayýp en fazla karþýlanmasýna yönelik yürütülen ZÝENKAD ile “18 Yaþ Üstü  Gençlerin 
özürlü sigortalý istihdam eden ilk 5 “1.000.000 Ýyi Ýnsan Arýyoruz” Market Reyonlarýnda Çalýþmalarý Ýçin 
iþverenden biri seçildi”. kampanyasýna Makro 4 bin çalýþaný ve Yetiþtirme Kursu Projesi” adý altýnda  

milyonlarca müþterisiyle destek verdi.baþlatýlan proje ile Makro Eðitim 
Makro'nun halihazýrda geleneksel olarak 

Müdürlüðü  Genel Merkezi'nde gençlere 
devam eden ve diðer kuruluþlarla birlikte Anneler günü çalýþmalarýteorik eðitimlerinde destek vermiþtir. Eðitim 
destek verdiði projeler þu þekilde Makro, Anneler Günü vesilesiyle almýþ zihinsel engelli gençler halen Makro 
sýralanýyor: düzenlediði yemekte, 600 anneyi ve eþlerini maðazalarýnda, refakatçileri eþliðinde, 

aðýrladý. Anneler Günü kapsamýnda günde dört saat olmak üzere, stajlarýna 
TOFD ile ortak proje gerçekleþtirilen bu özel yemekte, müzik ve devam etmektedir.
Türkiye Omurilik Felçlileri (TOFD) Ankara eðlencenin yaný sýra annelere özel hediyeler 

de vardý. Kotex, Veet ve Orçay'ýn 
destekleriyle hazýrlanan organizasyon, 
Makro müþterisi annelerden yoðun bir ilgi 
gördü. Yarýþmalarýn düzenlendiði günde, 1. 
anneye, 70 ekran televizyon; 2. anneye, 55 
ekran televizyon; 3. anneye 37 ekran 
televizyon ve 10 anneye de Sinbo'dan 
küçük ev aletleri hediye edilerek anneler 
için özel olarak hazýrlanmýþ görkemli 
Anneler Günü pastasý kesildi.
Anneler Günü'nün anlam ve öneminin 
anlatýldýðý konuþmalarýn yapýldýðý ve 
þiirlerin okunduðu etkinlik, Makro Tiyatro 
Ekibi'nin gösterileriyle devam etti. Anneler 
Günü Yemeði, davetli konuklarýn eðlenceli 
danslarýyla sona erdi.

Çanakkale Zaferi anma etkinlikleri
Hayat Koleji'nin Çanakkale Zaferi'ni anmak 

Þeref Songör
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amacýyla düzenlediði “Bir Destandýr taþýyan Türkiye Geneli Altýnþah Ödüllü genelinde ihtiyacý olan okullarýn 
Çanakkale” konulu þiir yarýþmasý,Ankara Satranç Turnuvasý'na Makro, 2003'ten bu kütüphanelerini yenilemektedir. Ýlköðretim 
genelindeki 6., 7.ve 8. sýnýf öðrencileri yana her yýl ana sponsor olmaktadýr. Hayat okullarýndaki çocuklara kitap okuma 
arasýnda gerçekleþtirildi. Eðitim Kurumlarý'nýn Sana, Algida, Omo, alýþkanlýðý kazandýrmayý hedefleyen proje 
Yarýþmanýn sponsorlarýnýn Yayla Bakliyat, Domestos, Cappy ve Ülker Smartt'ýn ve kapsamýnda, yýlda 3 okulun kütüphanesinin 
Lipton ve Algida olan yarýþmaya her Türkiye Satranç Federasyonu destekleriyle yeniden oluþturulmasý ve kütüphanesi 
yarýþmacý bir eserle katýldý. Leyla Gencer gerçekleþen turnuva sekiz yýlda, satranç olmayan okullar için özel kitaplýk alanlarý 
Sahnesi'nde gerçekleþtirilen anma programý tutkunu 7-14 yaþ arasý toplam 10.000'i kurulmasý hedeflenmektedir. 
ve ödül töreni öncesinde kazanan aþkýn ilköðretim öðrencisini, anne-babalarý 

Makro ve Nestle Ýþbirliði (Mart 2011)yarýþmacýlarýn eserleri sergilendi. Resim ve ve antrenörleri ile birlikte ayný heyecanla, 
ayný amaç için buluþturdu. Makro ile Nestle iþbirliðinde yürütülen þiir yarýþmalarýnda dereceye giren 

''Yaþlýlarýmýzýn Sonbaharlarýný daha huzurlu öðrenciler, birbirinden güzel hediyeler aldý

Üretici firmalarla ortak sosyal geçirmelerine katkýda bulunmak ister misiniz?'' 
sorumluluk projeleriSatranç turnuvasýna destek projesi kapsamýnda, Keçiören belediyesi 

Türkiye'nin en büyük katýlýmýnýn El Ele Verelim, Kütüphanelerimizi huzurevi ile Konya Dr. Ýsmail Iþýk huzurevi ve 
gerçekleþtiði, en uzun soluklu ve en çok Yenileyelim”  Projesi (Þubat 2011) Kayseri Büyükþehir Belediyesi huzurevlerinin 
ödülün verildiði turnuva olma özelliðini Proje kapsamýnda P&G ve Makro, Türkiye çok amaçlý toplantý salonlarý yenilendi.
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Özhan'dan fotoðraf 
sanatýna destek

günden itibaren, 'Bizim bu kent için 
yapabileceðimiz birþey olduðunda 
imkanlarýmýzýn yettiði ölçüde hepsine 
destek olalým' dmantalitesini taþýyoruz. Son 

Özhan Marketler Zinciri her yýl dönemde ilköðretim okullarýnda 'Çocuk 
gerçekleþtirdiði Gözüyle Barýþ' adlý adlý bir resim yarýþmasý 
gelenekselleþen fotoðraf düzenledik. Bursa'nýn deðerleriyle ilgili bir 
yarýþmasýyla bu sanatýn fotoðraf yarýþmasý düzenledik. Fotoðraflarýn 
temsilcilerini desteklemeye sergisinden elde ettiðimiz geliri buradaki 
devam ediyor Çaðdaþ Eðitim Kooperatifi'ne baðýþladýk. 

Geçtiðimiz yýllarda burada Kültür 
Bu senede BUFSAD ve Uludað Bakanlýðý'nýn Klasik Türk Sanat Müziði 
Üniversitesi Eðitim Fakültesi Korosu'na elimizden geldiðince sponsorluk 
iþbirliðiyle gerçekleþtirilen yaptýk. Her yýl 23 Nisan'da çocuklarý 
yarýþma fotoðraf severleri bir tiyatroya götürüyoruz. Köyde yaþayan 
araya getirdi. Ressam Þefik çocuklarýmýzý buraya getiriyoruz, 
Bursalý Sanat Galerisi'nde gezdiriyoruz. Bunun gibi birçok þey var, 
gerçekleþen törende ödüller hepsini saysam kitapta yer kalmaz. Biz 
sahiplerini buldu. Birincilik bunlarý imaj yaratalým diye deðil içimizden 
ödülü 1.500 TL Ahmet geldiði, gerçekten mutlu olduðumuz için Gerek Tevfik Özhan olsun gerek diðer 
Çetin'in olurken, ikincilik ödülü 1.000 TL yapýyoruz. yöneticilerimiz bizler kurulduðumuz 
Hasan Sayýnhan, üçüncülük ödülü 750 TL 
ise Cavit Akarlar'ýn oldu. Hakan Aydýn, 
Osman Önder ve A. Duhan Karayiðitoðlu 
mansiyona hak kazanýrken, Jüri Özel 
Ödülü'ne Gülþah Talay layýk görüldü.

Özhan Marketler Zinciri Genel Müdürü 
Sabri Erdem, kültür ve sanata verdikleri 
önem çerçevesinde bu yýl “Bursa'nýn Tarihi 
Kent Dokusu” üzerine fotoðraf yarýþmasý 
düzenlediklerini belirterek, gösterilen 
ilgiden memnun olduklarýný belirtti.
Erdem, BUFSAD ve Uludað Üniversitesi 
Eðitim Fakültesi Öðretim Görevlileri iþbirliði 
ile yürütülen yarýþmaya katýlan tüm 
fotoðrafçýlara teþekkür etti. 

Özhan Genel Müdürü Sabri Erdem 
gelenekselleþen Özhan Fotoðraf Yarýþmasý 
ve Özhan'ýn sosyal sorumluluk 
faaliyetleriyle ilgili þunlarý aktardý:
“Bu yöneticilerin hayata bakýþýyla ilgili… 

Sabri Erdem

Fotoðraf Yarýþmasý Galibi olan kare...
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Seyhanlar geleceðe 
býrakýlacak miras için 
projeler gerçekleþtiriyor

kendiliðinden yok oluyor.

Seyhanlar Ailesi kendi baþýna 
gerçekleþtirdiði projelerin yaný sýra 
Türkiye Perakendecilerinin bir arada yer 

Seyhanlar, özellikle çevre konusunda aldýðý platform olan Türkiye 
uzun süredir düzenli gerçekleþtirdiði Perakendeciler Federasyonu Bursa þubesi 
çalýþmalarýn yaný sýra Bursa'da ile de birçok sosyal sorumluluk projesine 
gerçekleþtirilecek diðer sosyal imza atmýþtýr. Ve bu projeler her yýl 
sorumluluk çalýþmalarý için de öncülük yinelenerek perakende sektörünün 
yapýyor. sorumluluk bilincini gözler önüne 

sermektedir. Bunlardan sadece bir 
Seyhanlar Alýþveriþ Merkezleri Yönetim kaçýndan bahsetmek isterim. Her yýl 
Kurulu Baþkaný Doðan Seyhan, sosyal düzenli olarak üyelerimiz ile bir araya 
sorumluluða verdikleri önem ve bu gelerek desteðe ihtiyacý olan bir saðlýk 
konudaki çalýþmalarýyla ilgili þunlarý kuruluþuna katký saðlamayý amaçlýyor ve 
aktardý: bu projeyi hayata geçiriyoruz. 
“Seyhanlar olarak bir çok projeye imza Geçtiðimiz günlerde konu ile ilgili olarak 
atmýþ bulunmaktayýz. Bunlardan en Bursa Zübeyde Haným Doðum Evi 
baþta gelen ve sürdürülebilir olan Doða hastanesine 10 farklý odanýn tadilatýnýn 
Dostu Seyhanlar projesidir. Bilindiði gerçekleþtirilmesi için katkýda bulunduk. olan duyarlýlýðýmýz nedeniyle, doðada 
üzere dünya poþete savaþ açmýþ Bir baþka proje örneðimiz Bursa Emniyet kendiliðinden yok olan poþetleri tercih 
durumdadýr. Bizler de Seyhanlar Ailesi Müdürlüðü Çocuk Þube Müdürlüðü ile ediyoruz. Diðer poþetler 150 yýlda yok 
olarak sorumluluklarýmýzýn bilincinde, ortaklaþa hayata geçirdiðimiz Beyaz Diþ olurken, hayata geçirdiðimiz bu anlamlý 
doðanýn yok olmasýna izin vermiyoruz. Ülkesi tiyatro oyununu Bursa'da bulunan 8 proje ile kullandýðýmýz bu poþetler 1 yýlda 
Dünya genelinde yýlda 500 milyar 
poþetin üretilmesi ve doðaya 
karýþýmlarýnýn 400 yýl sürmesi, birçok 
ülkeyi harekete geçirmiþtir. Her bir 
dakikada 1 milyon poþetin çöpe atýlmasý 
nedeniyle Tayvan, Kenya ve Fransa baþta 
olmak üzere poþet kullanýmýna yasak 
getirmiþlerdir. Bizim ülkemizde sadece 
bu yasak siyah torbalara getirilmiþtir. Biz 
sorumluluk bilincimiz ile Doða Dostu 
Seyhanlar projesini hayata geçirdik. Ve 
böylece çevre dostu bir ürün olan Oxo-
bio teknolojisi ile üretilen poþetler olarak 
adlandýrýlan poþetlerin kullanýmýna 
baþladýk. Kullanmýþ olduðumuz bu 
poþetler doðada 1 yýl içerisinde 
kendiliðinden yok olmaktadýr. Ülkemizin 
geleceðine verdiðimiz önem ve çevreye 

bin öðrencinin izlemesini saðladýk. Beyaz 
Diþ Ülkesi tiyatro oyununda aðýz ve diþ 
saðlýðýnýn erken yaþtan itibaren çocuklara 
kazandýrýlmasýný amaçladýk. Bursa Perder 
olarak da sorumluluklarýmýzýn bilincinde 
hareket etmeye devam edeceðiz ve her 
geçen gün projelerimize yenilerini 
ekleyeceðiz.

Seyhanlar Ailesi sorumluklarýnýn 
bilincinde olan ve bu bilinç ile sürekli yeni 
projelere imza atan yapýsýný bozmadan 
çalýþmalarýný sürdürecektir. Bizler hayata 
geçirdiðimiz projelerimiz ile de sektörün 
öncülüðünü yapmaya devam edeceðiz. “

Doðan Seyhan
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Sektörün üretim ve 
tesisleþme lideri…

Konya Þeker'in yarým asrý aþkýn köklü 
geçmiþinde 2000'li yýllara uzanan 40 
yýllýk süreci önemli satýrbaþlarýyla 

Kooperatif yapýsý nasýl ortaya çýktý?aktarýr mýsýnýz?

Bugün üretim kapasitesi açýsýndan 
nasýl bir noktaya ulaþýldý?

adýna Türk Þeker tarafýndan 1990'lý yýllarýn ve Soðutma Tesisi, Orta ve Son Þeker 
baþýna kadar iþletildi. Piþirimlerinde Sürekli Sistem, Tam Otomatik 

Kristal Þeker Ambalajlama Tesisleri 
yenilendi veya yapýldý. 
1999 yýlýndan sonra hem yatay hem de Konya Þeker'in iþletmesinin sermayedar Konya Þeker, 1952 yýlýnda Konya ve 
dikey geniþleme gösteren ve sektöre ortaklara (kooperatiflere) geçiþi ise kademeli civarýndaki þeker pancarý üreticileri ve 
inovatif ürünler sunarak da katký saðlayan olarak gerçekleþti. Önce yönetimde belli Konya eþrafý tarafýndan 10 milyon TL 
Konya Þeker, ürün portföyünün artmasý ve oranda temsil imkâný verildi ve nihayet sermaye ile kuruldu. Konya Þeker'in ilk 
faaliyet alaný olarak yeni sektörlerde yer 1994 yýlýndan itibaren kamu temsilcileri iþletmesi, 1953 yýlýnda temeli atýlan ve 
almasý nedeniyle yeni bir yönetim yönetimden çekildiler ve yönetimi, 1954 yýlýnda faaliyete geçen Konya Þeker 
yapýlanmasýna ihtiyaç duydu ve 2009 tamamen sermayedarlara devrettiler. Konya Fabrikasý oldu. Fabrikanýn makine ve 
yýlýndan itibaren de holding yönetim Þeker, kamuoyundaki kanaatin aksine tesisleri Alman AR-GE firmasýna ihale 
yapýsýný kurarak iþletmelerini Anadolu Birlik özelleþtirme ile kooperatiflere devredilmedi. edildi. 19 Eylül 1954 tarihinde üretime 
Holding çatýsý altýnda birleþtirdi.Konya Þeker, zaten bir özel giriþim olarak baþlayan Konya Þeker'in kuruluþ kapasitesi 
Biz bu süreçte istihdamda mesleki kuruldu, iþletmesi tedvir yetkisi ile kamuya bin 800 ton/gün'dü. Kuruluþ tarihindeki 
formasyona önem verdik. Çalýþanlarýmýzýn devredildi ve bu tedvir yetkisi kaldýrýlarak ekim sahasý ise 13 bin hektardý. Fabrika, 
yüzde 92'sini lisans ve lisansüstü eðitimini kurucularýna devredilen bir þirket oldu.  1966 yýlýnda 2 bin700 ton/gün, 1978 
tamamlamýþ mesleki formasyona sahip Bizim yönetimimiz ise 1999 yýlýnda seçimle yýlýnda 6 bin ton/gün, 1997 yýlýnda ise 10 
üniversite mezunlarý ile meslek yüksek görevi devraldý. Yönetim olarak, yeni bin ton/gün pancar iþleme kapasitesine 
okullarý ve meslek (sanat) lisesi mezunu projelerimiz vardý. Ancak kaynak sýkýntýsý ulaþtý. Çiftçilerin sermayesi ile kurulan 
kalifiye personel ve iþçilerden oluþturduk. da mevcuttu ve biz bu projeleri hayata Konya Þeker'in iþletmesi, kuruluþundan 
Rehabilitasyon yatýrýmlarý ile yeni yatýrýmlar geçirmek için ihtiyaç duyduðumuz kaynaðý itibaren kamuya devredildi ve kooperatifler 
sonucu melasta kalan þeker oranýný, yakýt tasarrufa yönelerek 
giderlerini ve iþçilik giderlerini düþürdük ve temin ettik. Ýlk olarak 
bunun sonucunda da 11 yýlda yaklaþýk 172 1954 yýlýnda üretime 
milyon dolar tasarruf saðladýk.baþlayan Konya Þeker 

Fabrikasý'nýn, yeni 
geliþen teknolojilere 
göre 
modernleþtirilmesi ve Günlük 1800 ton pancar iþleme kapasitesi 
revize edilmesi ile kurulan Konya Þeker, bugün Çumra 
amacýyla 50 milyon Þeker Entegre Tesisleri ile birlikte günlük 27 
dolarlýk rehabilitasyon bin ton pancar iþleme kapasitesine ulaþtý. 
yatýrýmý yaptýk. Bu Ýlk kuruluþunda, 130 bin dekarlýk alanda 
yatýrýmla, kapasite sözleþmeli ekim yaptýran Konya Þeker'in 
kullaným oraný üretim ve kapasite artýþýyla ekim alanlarý da 
artarken, Dikey geniþledi. Konya Þeker hinterlandýnda 
Kristalizasyon 1999'a kadar sadece þeker pancarý ekimi 
Üniteleri, Bilgisayarlý sözleþmeli yapýlýyordu ve þeker pancarý 
Otomasyon Sistemi, tarýmý yapýlan alan, 1999 yýlýnda 200 bin 
Kristal Þeker Kurutma dekar idi. Bugün yeni yatýrýmlarla 

perder

Konya Þeker, bütün aþamalarýyla planlý ve prosesleri en üst çýtada uygulayan 
tesisleriyle sadece gýda sektöründe deðil Türk ekonomisinde model þirketler arasýnda 
yer alýyor. Konya Þeker'in bugüne geliþ öyküsü ve çalýþma sistemiyle ilgili tüm 
ayrýntýlarý AB Holding ve Konya Þeker Sanayi Yönetim Kurulu Baþkaný Recep 
Konuk ile konuþtuk

Recep Konuk
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Geniþleme yatýrýmlarýmýzýn yaný sýra 
yeni sektörlere de adým attýk. Konya 
Þeker olarak son 11 yýlda 21 üretim 
tesisini yaklaþýk 650 milyon dolarlýk 
yatýrým bedeliyle ve tamamýný öz 
kaynaklarýndan finanse ederek faaliyete 
geçirdik. Tesislerimiz ve üretim 
kapasitelerinden bahsetmem gerekirse; 
Çumra Þeker Entegre Tesisleri dünyanýn 
en modern, Türkiye'nin en büyük þeker parasýnýn olmamasý ortaklýk teklifiyle bir tesislerimizde iþlediðimiz ürün çeþidi de 

fabrikasýyla birlikte 7 adet fabrika, 2 adet Alman þeker üreticisine gitmeme neden miktarý da arttý. Örneðin Çumra Þeker'in 
sera ve yýllýk 1,5 milyonluk üretim oldu.  Ýþi ortak yapmayý teklif ettim. Konya iþletmeye alýnmasýyla iþlediðimiz þeker 
kapasitesi olan Türkiye'nin en büyük fidan Þeker ile onlarý bir araya getirdim. Ama pancarý miktarý iki katýna çýktý. 
üretim merkezini bünyesinde bulunduruyor.Konya Þeker'in o dönemki yönetim kurulu Dondurulmuþ parmak patates üretim 

baþkanýnýn anlaþmaya nihai þeklini vermek tesisimizin devreye girmesiyle patates 
için gittiði Almanya'da bu iþten vazgeçmesi ektirmeye, yem fabrikamýzýn inþasýyla mýsýr, 
hem onlarý hem de bizi yýktý. Bu arada arpa gibi yem bitkileri ürettirmeye baþladýk. 
Çumra Þeker için 17 arkadaþla 1000'er Bugün hem ürün çeþidi olarak hem de 
dolar koyup þirket kurmuþ, ruhsat ve þeker miktarý olarak daha çok tarým ürününü 
kotasýný da almýþtýk. Ýþ imza aþamasýnda sözleþmeli olarak ürettiriyoruz ve þimdilik 
bozulunca ertesi gün arkadaþlarý topladým. Konya Þeker hinterlandýnda bizim 
“Biz üretici olarak Konya Þeker'in iþletmelerimiz için üretim yapýlan alan 600 
ortaklarýyýz. Onlarla uzun süre müzakere bin dekara ulaþmýþtýr. Yað fabrikasýný, unlu 
ettik. Anlaþtýk, anlaþtýrdýk. Þimdi anlaþýldý mamulleri, meyve suyu tesislerini 
ki bize evet derken hayýr'a çalýþmýþlar. tamamladýðýmýzda bu alan daha da 
Onlarla olmayacaðýný gördüm. Konya geniþleyecek. Geniþleme yatýrýmlarýnýn yaný 
Þeker'in ve Kooperatif'in yönetimine adayým sýra yeni sektörlere de adým atan Konya 
dedim.” Oradan baþladýk. Almanlarla olan Þeker, 11 yýllýk bu dönemde 21 üretim 
görüþmelerimizi sürdürdük. Bu fabrikayý tesisini yaklaþýk 650 milyon dolarlýk yatýrým 
kendimizin yapabileceðini gördük ve bedeliyle ve tamamýný öz kaynaklarýndan Biz çikolata üretim tesisini 2 bin ton 
kendimiz Konya Þeker'in bilmediðimiz diðer finanse ederek faaliyete geçirirken, kapasiteli olarak kurmuþtuk. Ancak 
ayrýntýlarýna da vâkýf olarak bismillah dedik. sermayesini yüzde 13 bin 650 oranýnda pazardaki boþluklarý gördük ve yepyeni bir 
Konya Þeker'de yönetime geldiðimiz ilk arttýrarak 550 milyon TL'ye yükseltti. tesis inþa ettik kapasitemizi birkaç kat 
dönemler yoðun bir þekilde çalýþtýk. Çünkü Cirosunu 891 milyon 864 bin 138 TL'ye arttýrdýk ve ürün portföyümüzü 
þirketin üretici ortaklarýna borcu, personel yükselterek yüzde 1.708 büyüme saðlayan geniþletmek için yeni üretim bantlarý 
giderleri ve birçok masrafý vardý. Öncelikle Konya Þeker, aktif büyümesini yüzde 1.460 kurduk. Çikolata ile birlikte yeni sezonda 
þirketin enerji ve personel tasarrufunu oranýnda, karlýlýðýný yüzde 53 bin 832 raflarda yerini alacak bisküvi, gofret ve kek 
saðlamak, verimliliðini arttýrmak için 2-2,5 oranýnda arttýrdý. üretimine de baþlayacaðýz. Sert ve yumuþak 
yýl içinde 50 milyon dolarlýk rehabilitasyon þeker çeþitlerimizle de raflarda yerimizi 
yatýrýmý yaptýk. Rehabilitasyonun sonuçlarý alacaðýz.
hýzla dönmeye ve Konya Þeker kâr etmeye 
baþladý. Bugüne kadar yalnýzca Konya Þeker 
merkez için rehabilitasyonun saðladýðý 
tasarruf miktarý 172 milyon dolara ulaþtý. 
Rehabilitasyon yatýrýmýyla fabrikanýn 

Mesela tarýmsal üretimde verimliliði kapasitesi arttýrýlýrken, birçok bölüm 
Þirketin yatýrýmlarýna hýz verdiði ve hýzla arttýrmak için dünyadaki geliþmeleri ve geniþletildi, birçok bölüm de ilk kez devreye 
büyüdüðü dönem 1999 ve sonrasýdýr. teknolojileri dikkatle izleyen Konya Þeker'in sokuldu, 1999 sonrasý en önemli yatýrým 
1994'te Çumra ilçesinin Belediye vizyoner projelerinden birisi de, Damlama 2004'te faaliyete geçen 340 milyon dolarlýk 
Baþkan'lýðýna seçildim. Ardýndan da Sulama Sistemleri Tesisi oldu. Ortaklarýn Çumra Entegre Þeker Tesisleri. Tesisimiz 
Çumra'da þeker fabrikasý kurmak için kollarý damla sulama yöntemi ile sulama bugün dünyada 20 kilometre yarý çaplý 
sývadým. Avrupa seyahatlerimde þeker yapmalarýný teþvik etmeyi bir görev bilen alanda 1.5 milyon ton þekerpancarý 
fabrikalarýna yaptýðým ziyaretlerde iþin Konya Þeker; Cihanbeyli bölgesinde, 18 bin üretilebilecek ender yerlerden biri.
olabilirliðini gördüm. Ancak belediyenin metrekarelik toplam alanda 4 bin 750 

2003 Çumra Þeker Fabrikasý ile 
baþlayan tesisleþme ataðý 
bugünlere nasýl yansýdý? Þu anda 
Konya Þeker'in sahip olduðu 
tesisler ve üretim kapasitesini 
öðrenebilir miyiz?

Çikolata konusunda gerçekleþtirilen 
yatýrýmlarý anlatýr mýsýnýz? 

1999'un sonlarýyla birlikte Konya 
Þeker yeni bir sayfa daha açtý ve her 
alanda atýlým baþladý. Bunu saðlayan Çumra Kampüsü dýþýnda deðiþik 
etkiler nelerdi, bu stratejik deðiþim noktalarda tesisler açýlmaya baþlandý. 
kararý nasýl alýndý, nelerle baþlandý bu Bunlar hakkýnda bilgi alabilir miyiz?
deðiþime?
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metrekaresi kapalý, 13 bin 250 metrekaresi 
açýk, Damla Sulama Sistemleri Tesisleri'ni 
kurdu. Son teknolojik sistemlere sahip olan 
tesisimiz; yýllýk 45 milyon metre yassý, 18 
milyon metre yuvarlak 3 bin ton kangal 
boru (yaðmurlama boru) üretim 
kapasitesine sahiptir. Seydibey Tarým 
Ürünleri Ýþleme Entegre Tesisimiz de ise 
dondurulmuþ parmak patates üretimi 
yapýlýyor. 5 bin kg/saat nihai ürün proses 
hatlý tesis, 5 bin ton mamul madde,  80 
bin ton ham patates depolama 
kapasitesine sahip. Tesiste dondurulmuþ 
parmak patatesin yaný sýra patates kroketi 
ve soðan halkasý üretimine de baþladýk. 
Tesisin bir özelliði daha var bizim tesisimiz, 
Türkiye'nin en az enerji maliyetine sahip 
tesisi olacak. Bunun nedeni þu, biz üretim 
prosesi sonrasý ortaya çýkan organik atýklarý 
biyogaz üretiminde kullanýyoruz ve bu 
atýklardan elde ettiðimiz enerji tesisimizin Türkiye'de BETA Ziraat tarafýndan et-süt entegre tesisimize üretim yapmasý, 
enerji ihtiyacýnýn yaklaþýk yüzde30'unu üretilmektedir. hem de hayvancýlýkta problemler yaþayan 
karþýlýyor. Öte yandan üreticiden aldýðýmýz ülkemize et hayvancýlýðý açýsýndan seçenek 
ham patatesi de önümüzdeki yýldan sunmak amacýyla kuruldu. Bizi bu noktaya 
itibaren doðal depoda muhafaza edeceðiz. taþýyan sebep ise hayvancýlýkta 
Yani sýfýr maliyetle depolayacaðýz. uyguladýðýmýz model projelerde elde Tarým sektöründe üretim sadece bitkisel 
Maliyetleri aþaðý çeken bu yatýrýmlar ise ettiðimiz olumlu neticelerdir. Bunlardan biri üretimle sýnýrlý deðildir. Bir de iþin tabiatý 
hem üretici açýsýndan hem de tüketici “Danabank”týr. Ülkemizde genellikle küçük gereði hayvansal üretim üreticiler için 
açýsýndan artý deðer oluþturacak. Yani biz çapta yapýlan hayvancýlýðýn maliyetlerin yapýlmasý zorunlu bir faaliyettir. Özellikle 
patates üreticisinin ürününü onu memnun artmasýna, çiftçilerin de zaman ve emek þeker pancarý üretiminin yan ürünleriyle en 
edecek fiyatla alýrken, mamul ürünü ise kaybetmesine yol açtýðý tespitinden hareket çok desteklediði sektör hayvancýlýktýr. Ýþin 
tüketiciye piyasada en uygun fiyatla eden Konya Þeker, hayvancýlýða örnek bir hem bu yönü hem de ülke hayvancýlýðýnýn 
ulaþtýrabileceðiz. Yani hem üretici hem çözüm üretmiþtir. Türkiye'de ilk defa Konya içinde bulunduðu durum bizi hayvancýlýk 
tüketici kazanacak. Bizim üreticiye katkýmýz Þeker tarafýndan hayata geçirilen ve hayvan sektörüne adým atmaya da yöneltmiþtir. 
sadece ürünün deðerini yükseltmekle sýnýrlý toplulaþtýrmasýna örnek teþkil eden Doðrudan hayvancýlýk faaliyetlerimiz 
deðildir. Biz ayný zamanda bölgemizde Danabank projesi, hem üreticinin dýþýnda hayvancýlýða en önemli desteði 
verim artýþýný da hedefliyoruz. Yani üretici üzerindeki yükü hafifleten hem de kaliteli Türkiye'nin en kaliteli yemlerini üreterek, 
sadece satarken deðil üretirken de kazansýn ve hijyenik süt üretimi yapýlmasýný saðlayan pancarýn atýðý küspeyi kurutup uzun süre 
istiyoruz. Bunun yolu da verim artýþýný bir projedir. Proje çerçevesinde çiftçilere ait besin deðerini koruyacak þekilde paketleyip 
saðlamaktan geçiyor. Bu amaçla hayvanlarýn bakýmý tesiste yem olarak kullanýlmasýný saðlayarak zaten 
kurduðumuz Altýnekin Tohum Üretim ve gerçekleþtirilmektedir. 1000 baþ kapasiteli veriyoruz. Bizim doðrudan hayvancýlýða 
Ýþleme Tesisimiz, tohum sektöründe tesisin kurulmasýndaki amaç toplu bakýmýn girmemizin sebebi hem et verimi hem süt 
üretimin yetersizliðinden dolayý çiftçilerin avantajlarýnýn somut olarak görünmesi ve verimi açýsýndan yüksek verimli ýrklarýn 
temin etmekte güçlük çektiði kaliteli ve sistemin ülke çapýnda yaygýnlaþmasýdýr. üreticiye kazandýrýlmasýdýr. Ülkemizdeki 
ucuz tohumu kendilerine ürettirerek, bu Bu doðrudan hayvancýlýk projelerimizin hayvancýlýðýn ihtisaslaþmýþ þekilde 
tohumlarý temizlemek, iþlemek ve sertifikalý dýþýnda biz hayvansal ürünleri iþleme ve yapýlabilmesi için et ve süt hayvancýlýðýna 
tohum haline getirmek için kuruldu. nihai ürüne dönüþtürme konusunda da bir yönelmek gerekiyordu. Süt verimi yüksek 
Sertifikalý tohum üretimi yapan tesis, 2008 birikime ve iþletme tecrübesine sahibiz. Et-ýrklarýn kazandýrýlmasý ve ýrk ýslahý 
yýlýnda üretime baþladý ve yapýlan ilave Süt Entegre Tesisi bu tecrübenin üzerine çalýþmalarýný zaten Dana Bank'ta ve Þeker 
yatýrýmlarla kapasitesini ve tohum çeþidini inþa ediliyor. Bizim sektörde tecrübe Süt Çiftliðinde yürütüyorduk. Þimdi Et 
her yýl arttýrýyor. Yine tohum ve fide üretimi kazandýðýmýz iþletmemiz Þekersüt'tür. verimi yüksek ýrklarýn kazandýrýlmasý için de 
yapan BETA Ziraat ve Ticaret A.Þ. ise 1961 Konya Þeker Fabrikasý ve Pancar Ekicileri yatýrýmlarýmýzý yaptýk. Türkiye'deki et 
tarihinde kuruldu. Ankara, Ýzmir, Manyas, Kooperatifi tarafýndan 1993 yýlýnda kurulan hayvancýlýðý ihtisaslaþtýrmak için kurulan 
Adana, Antalya, Amasya, Konya ve Þekersüt, hayvancýlýk da yapan üretici Taþaðýl Angus Çiftliði'mizde et verimi 
Samsun satýþ teþkilatlarý, 31 Pancar ortaklarýmýzýn sektörde desteklenmesi açýsýndan dünyada en verimli ýrk kabul 
Kooperatifi ve 11 Baþbayii, 1.200'ü aþkýn amacýyla kuruldu. Üretimini özelleþtirme edilen Angus ýrkýný tercih ettik. 50 bin 
Bayii kanalý ile Türkiye çapýndaki üreticilerle kapsamýnda satýn aldýðý Konya Süt büyük baþ damýzlýk kapasitesi ile 
buluþarak ülke tarýmýna hizmet etmektedir. Fabrikasý'nda gerçekleþtirmektedir. “Konya Türkiye'nin en büyük çiftliði olan tesisimiz, 
Her yýl Türkiye þeker pancarý tohum süt'' 1993 yýlýnda satýn alýndýktan sonra dünyada da sayýlý bir yere sahip olacak. 
ihtiyacýnýn yüzde 40'ý olan 400 ton tohum, yeniden yapýlandýrýlarak modern bir iþletme Tesis hem 2011 yýlýnda tamamlanacak olan 

Hayvancýlýkla ilgili nasýl yatýrýmlar 
gerçekleþti?

perder

74 Mayýs - Haziran



röportaj

haline getirildi. Bugün 100 tam gün süt fabrikamýzda üretiliyor. Yani Türkiye'de 
iþleme kapasitesi, 80 personeli ile bölgenin tüketilen her 4 kilo þekerden 1 kilosunu biz Üstün teknolojimiz ve sektördeki 
en gözde ve en popüler süt fabrikasý haline üretiyoruz ve bizim ana faaliyet alanýmýz birikimimiz ile ürün yelpazemizi her geçen 
geldi. Bu tesislerimiz faaliyetlerine devam þeker üretimidir. Dolayýsýyla grup gün geniþletiyoruz. Bununla birlikte 
ederken biz yeni projeler de geliþtiriyoruz. þirketlerimizin cirosu içinde aðýrlýk üretmiþ olduðumuz kaliteli ürünleri, 
Bunlardan bahsetmem gerekirse; Proje þekerdedir. Ancak bu aðýrlýk her yýl bir aracýsýz olarak tüketiciyle buluþturmak için 
aþamasýnda olan Tosun Bank, yine önceki yýla göre katlanarak mamul ürünler PANEK A.Þ.'yi kurduk. Konya Þeker 
DanaBank'taki gibi üreticilerin hayvanlarýna lehine deðiþmektedir. Biz dondurulmuþ tarafýndan üretilen, çuval ve paketli 
uzmanlar nezaretinde bakarak, toplu parmak patateste de, çikolata ve þekerli þekerlerin yaný sýra, ürün portföyümüze 
bakýmla verim artýþýný saðlamak ve mamullerde de pazarlara yeni girdik. Ancak sert þeker, Torku markalý çikolatalar, 
üreticilere ek gelir kaynaðý oluþturmak çarpýcý bir geliþme gösterdik. Mesela þekerlemeler, lokum ve helva ile 
amacýyla kurulmaktadýr. Dana kreþinden dondurulmuþ parmak patateste Pratiko dondurulmuþ parmak patates, patates 
farký ise et hayvancýlýðýna yönelik olmasýdýr. markasýyla pazar payýmýzý iki yýlda kroketi, soðan halkasý gibi yeni ürünler 

yüzde25'e çýkardýk. Bu oran daha da ekledik. Lansmanýný yeni gerçekleþtirdiðimiz 
yukarýlara çýkacak. Çikolata ve þekerli Torku Play isimli çikolatamýz market 
mamullerde yeni yatýrýmlarýmýzý raflarýnda yerini aldý. Çikolatalarýmýz 
tamamladýk. Pazarda olmayan yeni ürün arasýnda daha önce Türkiye'de hiç Teknolojisi ve üretim kalitesi ile dünyanýn 
geliþtirme çalýþmalarýmýzý da tamamladýk. üretilmemiþ mochalý ve mýsýr gevrekli ilk üçünde yer alacak Et-Süt Entegre Tesisi, 
Yeni sezonda raflardaki çeþitlerimiz ve çeþitler de bulunuyor. 45 gr olarak bölgede hayvancýlýðýn geliþmesi, Konya 
alanýmýz geniþleyecek. Yeni sunduðumuz Torku Play için geniþ bir Þeker'in hayvancýlýða yönelik yatýrýmlarýnýn 
çikolatalarýmýzýn yaný sýra, kaplamalý daðýtým ve satýþ kanalý oluþturduk. katma deðerli üretim ile desteklenerek 
ürünler, bisküvi, kek ve gofret çeþitlerimiz, GDO'suz bir ürün olan Torku Play, özenle üretici refahýnýn arttýrýlmasý, tüketicilere ise 
lokum ve helvalarýmýz Torku üst markasýyla seçilmiþ kakao taneleri ve yüzde 100 katkýsýz, doðal ve saðlýklý et-süt ürünlerinin 
marketlerde daha bol bulunacak. Bunlar pancar þekeri kullanýlarak üretiliyor.sunulmasý amaçlarýyla kurulmaktadýr. 2011 
reklam ve tanýtým ile desteklenecek. Eminim Konya Þeker olarak, þeker grubunda yüzde yýlý sona ermeden tamamlanacak tesis, 
ki, kýsa bir sürede mamul ürünlerde çarpýcý 100 doðal þeker pancarýndan toz þeker, küp yaklaþýk 190 milyon liralýk bir yatýrým bedeli 
bir pazar payýna ulaþacaðýz. Çünkü bu ve paket þeker, pudra þekeri, þeker damlasý, ile tamamlanacak. Tesiste üretilecek süt 
ürünlerimizi kalite ve doðallýðýyla farklýlýk kandis þeker ve baklava þerbeti üretiyoruz. ürünlerinin benzerlerinden en önemli farký, 
göstererek destekleyecek bir ürün gamýmýz Torku markalý toz, küp, pudra ve sývý lezzet ve tat itibarýyla peynir ve yoðurtta 
daha önümüzdeki yýldan itibaren þekerimizi 2010 yýlýnda piyasaya sunduk.  teneke ve üretim dönemi farkýný ortadan 
marketlerde yer alacak; et ve süt ürünleri. “Torku” markasýný vurgulamak, ön plana kaldýracak teknolojiye sahip olacak 
Yani peynirden yoðurda, günlük sütten çýkartmak adýna yeni ambalaj tasarýmlarý olmasýdýr. Dondurulmuþ parmak patates, 
tereyaðýna, þarküteri ürünlerden meyve geliþtirdik.Et-Süt Entegre ve Çumra Þeker Entegre 
suyuna kadar pek çok yeni ürünümüz Tesisleri'nde yatýrýmý devam eden biyogaz 
perakende sektöründe önümüzdeki yýlýn tesisleri, üretim prosesinden çýkan atýklarýn 
baþýndan itibaren yerini alacak. Biz deðerlendirilerek biyogaza dönüþtürülmesi 
ürünlerimizde dondurulmuþta Pratiko ve bu çöplerden elde edilecek enerji ile 
markasýný, çikolata, þekerli mamuller, helva, tesislerin enerji ihtiyacýnýn karþýlanmasý 
lokum, bisküvi, kek gofret ve toz ve küp amacýyla projelendirildi. Enerji maliyetini 
þeker ile baklava þurubunda yani tüm þeker azaltarak nihai ürünün fiyatýný da 
ve þekerli ürünlerde Torku markasýný üst düþürecek bu yatýrýmlarýn bir diðer amacý, 
marka olarak belirledik. Et ve süt tesislerin sýfýr atýkla çalýþmasýný saðlayarak 

Konya Þeker 25 fabrikalý Türk Þeker'den ürünlerinde de tüketicinin beðenisini çevre kirliliðini de önlemektir.
sonra iki fabrikasýyla ülkemizin ikinci büyük kazanacak bir üst markamýz olacak. Yani 
þeker üreticisidir. Ülkemizde üretilen pancar ürün guruplarýna göre markalaþýyoruz. 
þekerinin yaklaþýk yüzde25'i bizim iki Ancak hepsinin arkasýnda Konya Þeker 

alanlarýný öðrenebilir miyiz?

Bu konuda yeni tesis yatýrýmlarýnýz 
olacak mý?

Grup bünyesindeki markalarýn ciroda 
paylarý ne orandadýr? Þirketin þeker, 
çikolata, þekerleme, süt ve süt 
ürünleri, dondurulmuþ gýda gibi 
alanlarda geleceðe yönelik hedefleri 
nelerdir? Bu yapý içinde amiral gemisi 
olan marka hangisidir?

Konya Þeker'in organize perakendeye 
sunduðu markalar ve faaliyet 

perder

Mayýs - Haziran 75



röportaj

güvencesi var. Konya Þeker ismi bizim için 
önemlidir. O hem kaliteyi, hem doðallýðý 
hem hijyeni, hem saðlýklý ürünü hem de 
tüketiciye saygýyý ifade eder. Bir anlamý 
daha vardýr ve bizim için önemlidir 
üreticiden tüketiciye ulaþan bir zinciri ifade 
eder. Yani tarladan rafa ulaþan en kýsa yol 
Konya Þeker güvencesi ile üretilen 
ürünlerden geçer. O nedenle de her ürün 
gurubu için üst markalarý amiral gemisidir 
ancak arkalarýndaki asýl güç baðlý olduklarý 
limandýr ve o da Konya Þeker'dir.

Kendi hinterlandýndaki üretici ortaklarýna 
sözleþmeli tarým yaptýran Konya Þeker, 
üretim faaliyetinin devamlýlýðýný temin 
edebilmek için ayni ve nakdi avans 
uygulamasýyla üreticiyi desteklemektedir. 
Pancarýn ve diðer sözleþmeli tarým 
ürünlerinin tarlaya ekimi öncesinde verilen hacminin geniþlemesi için ortam yaratma 

avanslarla üreticiyi desteklemeye baþlayan iþlevini de yerine getirdiðini hesaplarsak 

Konya Þeker, nakit avans uygulamasýnýn yerel ve yerli zincirlerin sanayi için de Ülkemizde son yýllarda yerel zincirlerin 
yaný sýra ayni avans (tohum, gübre, zirai önemli bir iþlev gördüklerini özellikle perakende pazarýnda paylarýnýn istikrarlý bir 
ilaç, mazot, temel gýda maddeleri) belirtmeliyim. þekilde arttýðýný hepimiz biliyoruz. Hiçbir 
uygulamasý da yaparak, üreticiyi fiyat üretici kuruluþu ürünlerini tüketiciye 
artýþlarýndan korumayý hedeflemektedir. Bu ulaþtýrmada önemli bir kanal açan bu 
çerçevede pancar bedelinin her yýl yaklaþýk geliþmeyi yok sayamaz. Özellikle bizim gibi 
dörtte üçünü pancarý teslim almadan avans yeni ürünlerle yeni pazarlara giren þirketler 
olarak üreticiye ödeyen Konya Þeker, diðer için yerel zincirler stratejik önemdedir ve Ben bir üretici kuruluþunun yöneticisiyim ve 
tarýmsal faaliyetleri de bu uygulamasýyla biz de o önemi kavramýþ bir þirketiz. tarlada üretilen ürünü katma deðerli hale 
desteklemektedir. Ana faaliyet konusu Þirketimiz ile yerel zincirler arasýnda iyi bir getiren iþletmelerimiz var. Yani bir anlamda 
pancar þekeri üretimi olan Konya Þeker, iþbirliðinin olduðunu özellikle üretim zincirinin tamamýnda yer alýyoruz. Bu 
gerçekleþtirdiði diðer ticari faaliyetleriyle belirtmeliyim. Bu zaten satýþ ve daðýtým zincirin tüketiciye ulaþtýðý son nokta ise 
üreticilerden oluþan sermayedarlarýnýn kanallarýmýzý gösteren rakamlardan da market raflarýdýr. Yani bizim üretim 
refahýný arttýrmaya yönelik yatýrýmlar anlaþýlmaktadýr. Bizim ürünlerimizin zincirimizin tamamlayýcýsý marketlerimiz ve 
yapmaktadýr. Konya Þeker'in yatýrýmlarýný tüketiciye ulaþtýrýlmasýnda yerel zincirler diðer satýþ kanallarýmýz. O nedenle bizim için 
yaparken öncelikli hedefi, her zaman önemli bir pay alýyor. Biz bu iþbirliðini daha yerel market zincirlerimiz hisar, zincir market 
tarýmsal üretimin sürekliliðini ve da geliþtirme arzusundayýz. Bu iþbirliðinin yöneticilerimiz de uç beyleri gibidir. Biz 
sürdürülebilirliðini saðlayacak tarýmsal hem þirketimiz hem tüketici hem de ülkemizin topraklarýnda baþlayan bir üretim 
sanayi tesislerini faaliyete geçirmek ve ülke perakende sektörü açýsýndan artý deðer zincirinde katma deðerin bu topraklarda 
ekonomisine kazandýrmaktýr. Bunlarýn yaný oluþturduðunu biliyoruz. Yerel ve yerli kalmasý için üzerimize düþeni yapýyoruz. 
sýra Konya Þeker, tarýmsal altyapýnýn organize perakendenin sektörde ulaþtýðý Yerel ve yerli zincirlerin de ayný iþlevi 
geliþtirilmesi yeni ve modern tarým teknik yerin daha büyük bir geliþimin iþareti gördüðünü biliyoruz. O nedenle bu iþlev 
ve teknolojilerinin de ülkemiz üreticilerince olduðuna inanýyoruz. Yerel ve yerli organize ortaklýðýnýn ve amaç birlikteliðinin saðlam bir 
kullanýlmasý için çaba sarf etmektedir. perakendenin tüketicinin geleneksel zemin oluþturduðuna ve iþbirliðimizi daha 

tüketim alýþkanlýklarý ile geleneksel ürün da geliþtireceðine dair inancýmý ifade ederek, 
taleplerine en çabuk ve en etkili tepkiyi üretim ile tüketim arasýnda oluþturduklarý 
vererek ürün çeþitliliðinin artmasýna da köprü nedeniyle tüm yerel zincir market 
imkân tanýdýðýný biliyoruz. Tüketicinin talep yöneticileri ve çalýþanlarýna teþekkür eder, 
ve beklentilerini sanayiye yansýtarak üretim sevgi ve selamlarýmý sunarým.

Konya Þeker, gezeni göreni 
gururlandýran tesisleri ve 
yatýrýmlarýyla bölge halký ve bölge 
ekonomisi için de önemli bir 
lokomotif konumunda. Üretici ve 
çiftçilerin geliþimine yönelik 
projelerinizle de baðdaþtýrarak 
konunun ayrýntýlarýný bize anlatýr 
mýsýnýz?

geleceklerini nasýl 
deðerlendiriyorsunuz?

Dergimiz aracýlýðýyla Türkiye'deki 
yerel zincir marketlerin yöneticilerine 
iletmek istediðiniz mesajlar nelerdir?

Satýþ ve daðýtým kanallarýnýzýn içinde 
yerel zincirler nasýl bir pay alýyor? 
Türkiye'de yerel ve yerli organize 
perakendecilerin geldiði noktayý ve 
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Arbella’dan gençlere destek

Mersin'in en büyük sanayicilerinden Arslan Ailesi tarafýndan yüzde Bunun gerçekleþmesi için iyi bir eðitimci kadrosuna, bilgi ve 
100 Eðitime Katký Kampanyasý çerçevesinde geçen sene yaptýrýlarak becerilerini arttýrmayý hedefleyen öðrencilere ve yeterli alt yapýya 
eðitime açýlan Mahmut Arslan Anadolu Lisesi'nde bu yýl da 1000 sahip bir okula gerek vardýr. Biz bunlarýn hepsine sahibiz. 
metre kare üzerine spor salonu yaptýrýldý. 4 soyunma odasý, 300 Eðitimcilerimiz, öðrencilerimiz ve velilerimizle el birliðiyle bu okulu 
kiþilik oturma kapasitesi, basketbol ve voleybol sahalarý yer alan en iyi yapmanýn yollarýný aramakta ve çaba sarf etmekteyiz. Arslan 
spor salonu 800 bin TL bütçeyle bir yýl içinde tamamlandý.  Spor ailesi olarak maddi ve manevi desteðimizi veriyoruz, vermeye deva 
salonu Devlet Bakaný Zafer Çaðlayan, Mersin Valisi Hasan Basri edeceðiz. Okulumuzda geçen sene baþlattýðýmýz ve ileriki yýllarda 
Güzeloðlu ve çok sayýda misafirin katýldýðý bir törenle açýldý. Açýlýþta da devam edecek bir çalýþma yapmaktayýz. Her sene sýnava tabi 
konuþma yapan Bakan Çaðlayan hayýrsever iþ adamlarýnýn eðitime tutulan ve baþarý elde eden dört öðrencimizi Ýngiltere'de bir 
yaptýklarý yatýrýmýn önemine iþaret ederek '' Bu noktada Mahmut aylýðýna, ülkenin en iyi okulunda  dil eðitimine gönderiyoruz. Bu yýl 
Arslan'ý yürekten kutluyorum. Çünkü O, okulu yaptýrmakla yapýlan sýnav sonucunda Ýngiltere'de dil eðitimi hakkýný kazanan 
yetinmeyip, ayný zamanda tüm ihtiyaçlarýna da koþmuþ. Benim de öðrencilerimizi baþarýlarýndan dolayý tebrik ediyor ve Arslan Ailesi 
hayalimde ailemin adýný yaþatabileceðim bir eðitim yuvasý olarak maddi manevi yanlarýnda olduðumuzu belirtiyoruz.
yaptýrabilmek. Umarým bu hayalimi gerçekleþtirebilirim" dedi. Konuþmalarýn ardýndan okula girmeye hak kazanan en baþarýlý 

öðrencilere hediyelerini Bakan Çaðlayan ve Mahmut Arslan, yurt 
Arbel ve Arbella markalarýyla tanýnan  Arbel Grubu'nun Yönetim dýþýna gidecek öðrencilere de Vali Güzeloðlu takdim etti. Spor 
Kurulu Baþkaný Mahmut Arslan açýlýþta yaptýðý konuþmada þunlarý salonunun  açýlýþýndan sonra kentte düzenlenen çeþitli 
söyledi;'' Arslan ailesi olarak bugüne kadar pek çok sosyal yarýþmalarda dereceye giren badminton ve basketbolculara 
sorumluluk projesini hayata geçirdik. Bunlarýn içinde beni en çok madalyalarýný veren Çaðlayan, daha sonra bir süre öðrencilerle 
heyecanlandýran okul oldu. Bu okulu yaptýrmaktaki amacýmýz badminton ve basketbol oynadý. Gelenekselleþen makarna 
özgüveni tam ve iyi eðitimli bireylerin yetiþmesine katký sunmaktýr. partisinin de yapýldýðý etkinlikte öðrenciler doyasýya eðlendi.

perder

Son aylarda birçok üniversitede þenliklere sponsor olan Arbella, ayrýca Devlet Bakaný 
Zafer Çaðlayan'ýn katýlýmýyla Mahmut Arslan Anadolu Lisesi'nin yapýmý tamamlanan 
spor salonunun açýlýþýný gerçekleþtirdi



sosyal sorumluluk

Üniversite þenliklerine destek þirket olarak bu çok sesliliðe kulak vermek ve kulak verilmesini 
saðlamak istiyoruz.Bu etkinliklerdeki paylaþýmlar bizim geleceði Üniversite þenliklerinde gençlerle buluþan Arbella Makarna, Cenk 
görmemizi saðlarken onlarýn da seslerini duyurabilecekleri bir alan Doðar ve ünlü perküsyon ustasý Cenk Sarkuþ ile eðlenceli ve 
olmakta.Bu organizasyonlar bizim için tüketicimizle buluþtuðumuz süzgeçli saatler geçiriyor. Cenk Doðar ile Arbella masterchef ve 
yer olmanýn çok ötesindedir.Türkiye'nin geleceðini gözlemlediðimiz, düðüm yarýþmasýna katýlan üniversiteliler hem eðleniyorlar hem de 
umutlarýný, özlemlerini paylaþtýðýmýz bir alan olmaktadýr.Beraber eðlendiriyorlar. Göksel, Sezen Aksu, Zeynep Casalini gibi 
makarnalarý da hayatý da süzgeçten geçiriyoruz.sanatçýlarla çalýþmýþ olan perküsyon ustasý Cenk Sarkuþ'un 

süzgeçlerle yaptýðý Arbella'ya özel 
trigger ve perküsyon showu 
büyük ilgi görüyor. Sahneye 
çýkarak Cenk Sarkuþ'a eþlik eden 
üniversiteliler daðýtýlan kaþýk ve 
süzgeçlerle ritim tutuyorlar. 

Arbella Makarna Genel Müdür 
Yardýmcýsý Gülçin Arslan Hazar 
yaptýklarý çalýþmayla alakalý þu 
bilgileri veriyor; Üniversitedeki 
etkinliklerde amacýmýz 
eðlencelerin bir parçasý olurken 
gençlerin hayata dair sorunlarýný 
ve gelecekle ilgili planlarýný da 
beraber sorgulayabilmek. 
Gülerken düþünmek ve 
düþündürmek. Üniversiteler farklý 
gelir grubundan, farklý 
düþüncelerden ve dillerden, farklý 
özlemleri olan insanlarýn bir arada 
olduðu, eðitimin olduðu kadar 
geleceðin de yuvasýdýr.Biz de 

perder
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PERDER üyeleri 
Mart-Nisan açýlýþlarý

Ortakalan Araþtýrma Grubu tarafýndan deðerlendirmelerini görebilirsiniz. Dergimizdeki listeye 10 þube ve üzeri 
hazýrlanan araþtýrmamýzda 10 ve daha “Market” kelimesini “içerisinde gýda satýþý marketleri dahil etme nedenimiz bütün 
üzeri þube sayýsýna PERDER üyesi da olan perakende satýþ noktalarý” olarak PERDER üyelerinin fiziki büyüme 
marketlerin geride býraktýðýmýz iki aylýk tanýmladýðýmýzý ve satýþ kalemleri içerisinde rakamlarýnýn dergi sayfalarý dahilinde 
dönemindeki performanslarýný gýda olmayan; “elektronik market”, “yapý verilmesinin mümkün olmayýþýdýr. Dergi 
deðerlendiriyoruz. market”, “tekstil market” gibi isimlere ölçeðine sýðabilecek ve PERDER üyelerinin 
Aþaðýdaki tablodan 56 zincirin “Mart- sahip olan perakende noktalarýný listemizin istikrarlý büyümesi hakkýnda sektörde fikir 
Nisan 2011” dönemindeki performanslarýný dýþýnda tuttuðumuzu tekrar belirtiriz. oluþturabilecek bir veri oluþturmak adýna 
ve hemen ardýndan da bunlarýn toplu bu kriter uygulanmýþtýr. 

perder

Ortakalan Araþtýrma Grubu tarafýndan hazýrlanan listemizde 10 þube ve üstüne sahip 
56 PERDER üyesi zincir marketin 2011'in ikinci dönemi olan Mart - Nisan 
aylarýndaki açýlýþ performansýný görebilirsiniz

SIRA  ZÝNCÝR MARKET  MAYIS 2011 MART 2011 FARK 1  MAYIS 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 / H. Express ( Ýst.)

Makromarket (Ulusal)

Onur Group / Onurex (Ýst.)

Bizim Toptan Satýþ (Ulusal)

Genpa (Antalya)

Mopaþ (Ýstanbul)

Çaðdaþ (Ankara)

Happy Center / Gross (Ýst.)

Altunbilekler (Ankara)

Ardaþ / Ardaþ Ekspres (Ýst.)

Soykan  (Ankara)

Pekdemir (Denizli)

Akyurt (Ankara)

Yunus (Ankara)

Uyum (Ýstanbul)

Baþgimpa (Ankara)

Hadim (Bursa)

Marka AVM (Sivas)

Grup Hatipoðlu (Ýstanbul)

Kibaroðlu (Ýzmir)

Özhan (Bursa)

Kiler Kilpa (Trabzon)

Birebir (Antalya)

Merhamet Pazarý (Bursa)

Tema ( Erzurum )

Sincap (Konya)

Çaðrý (Ýstanbul)

Seyhanlar (Bursa)

Öncü (Sivas)

Reyon (Ýstanbul)

Çelikler  (Ankara)

184

146

116

109

87

79

63

50

50

47

43

42

39

38

37

34

31

30

28

28

26

27

26

25

25

23

23

23

22

22

21

156

135

106

108

86

79

59

50

49

44

43

40

39

37

37

32

29

30

27

24

26

27

25

25

24

23

23

23

22

21

21

28

11

10

1

1

0

4

0

1

3

0

2

0

1

0

2

2

0

1

4

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

101

114

70

98

72

73

51

43

45

35

43

34

37

36

30

24

23

25

26

21

23

22

19

23

21

21

19

13

14

8

18

83

32

46

11

15

6

12

7

5

12

0

8

2

2

7

10

8

5

2

7

3

5

7

2

4

2

4

10

8

14

3
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SIRA  ZÝNCÝR MARKET  MAYIS 2011 MART  2011 FARK 1  MAYIS 2010 FARK 2

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

Öztürk (Ankara)

Barýþ Gross (Ýzmir)

Gümüþ AVM ( Ýçel )

Fiskomar (Giresun)

Halk (Aydýn)

Biçen (Ýstanbul)

Groseri (Adana)

Gün (Denizli)

Oruç (Ýstanbul)

Özkuruþlar (Ýstanbul)

Gökkuþaðý (Ýstanbul)

Tahtakale Spot (Antalya)

Bildirici (Ankara)

Gürmar (Ýzmir)

Onur Beylikdüzü (Ýstanbul)

Çetinkaya AVM  (Mersin)

Efor (Ýstanbul)

Metropol (Çorum)

Furpa (Bursa)

Erdemler (Ankara)

Karadeniz Ýsmar (Trabzon)

Þanmar (Þanlýurfa)

Show (Ýstanbul)

Snowy (Ýstanbul)

Üçler (Ýstanbul)

20

20

20

18

18

18

17

17

17

17

16

16

16

16

16

15

14

13

13

12

11

11

11

10

10

1926

20

17

15

18

18

18

17

16

16

16

16

15

15

15

14

15

13

11

11

12

11

11

10

10

9

1829

0

3

5

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

2

0

1

2

2

0

0

0

1

0

1

97

16

17

15

18

14

11

15

16

15

14

15

12

14

13

12

14

10

10

10

10

9

10

8

8

9

1517

4

3

5

0

4

7

2

1

2

3

1

4

2

3

4

1

4

3

3

2

2

1

3

2

1

409

istatistik
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Toplam

Deðerlendirmeler kriteriyle ele alýnmýþtýr. Bu tablodaki kendi içinden güçlü bir perakende zinciri 
rakamlar ýþýðýnda Türkiye Perakendeciler daha çýkarýyor. Üstelik bu performans belirli 1 Mart 2011  1 Mayýs 2011 döneminde 10 
Federasyonu çatýsý altýnda büyüyen coðrafi bölgelerle sýnýrlý deðil, PERDER ve üzeri maðaza sayýna sahip olan 56 
PERDER üyelerinin gösterdiði müthiþ üyeleri Türkiye'nin her yerinde büyümeye PERDER üyesi zincirinin, sahip olduklarý 
büyüme performansýný görmek mümkün. devam ediyor.toplam þube sayýlarýna göre sýralanýþlarý 

yukarýdaki gibidir. Mart  Nisan 2011 
Listede yer alan 56 firma, sadece iki aylýk 10 þube ve üzeri ilk 56 firmanýn yýllýk açýlýþ döneminde Türkiye'deki 10 market ve üzeri 
bir dönemde 97 yeni maðazayý bünyelerine rakamlarýna baktýðýmýzda ise toplamda 409 PERDER üyesi firmanýn toplam maðaza 
katmýþ durumda. Buradan görülebileceði yeni maðaza görmekteyiz. Bu rakam ise her sayýsý 1926'ya ulaþtý.  
gibi maðaza sayýsý açýsýndan en yaygýn ilk sene ulusal ölçekte liderliðe oynayacak yeni Dergi sayfalarýna sýðabilecek ölçekte bir veri 
56 PERDER üyesi, her iki aylýk dönemde bir market zincirinin oluþmasýna eþdeðer.grubu toparlamak adýna liste en az 10 þube 

ZÝNCÝR MARKET

Hakmar / H. Express ( Ýstanbul)

Makromarket (Ulusal)

Onur Group / Onurex (Ýstanbul)

Bizim Toptan Satýþ (Ulusal)

Genpa (Antalya)

Mopaþ (Ýstanbul)

Çaðdaþ (Ankara)

Happy Center / Gross (Ýstanbul)

Altunbilekler (Ankara)

Ardaþ / Ardaþ Ekspres (Ýstanbul)

SIRA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FARK ORANIFARKMAYIS 2011 MART 2011

28,86

11,34

10,3

1,03

1,03

0

4,12

0

1,03

3,092

28

11

10

1

1

0

4

0

1

3

184

146

116

109

87

79

63

50

50

47

156

135

106

108

86

79

59

50

49

44

Ýlk 12 market zincirinin payý
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Bu listede PERDER üyesi zincir marketlerin olan 1926'nýn yüzde 53'ünü karþýlýyor. 62,86'lýk bir oran anlamýna geliyor.
içinde en fazla þube sayýsýna sahip 12 
firmaya ayrý mercek tuttuk... Tabloda ilk 56 firmalýk listenin içinde þube sayýsý olarak Yeni açýlan maðaza oranýnda Hakmar'ýn 28 
12'yi almamýzýn nedeni bu marketlerin ana yarýdan fazlayý karþýlayan bu firmalar yeni maðaza ile genel toplam içinde yüzde 
listedeki toplam þube sayýsýnýn yarýsýndan açýlýþ rakamýnda ise biraz daha öne çýkmýþ 28,86'lýk bir paya sahip olduðunu 
fazlasýna sahip olmalarý... Bu listedeki 12 durumdalar. Görüldüðü gibi ana tablodaki görüyoruz. Onun ardýndan en yüksek oraný 
market zincirinin toplam þube rakamý olan 97 yeni açýlýþýn 61'i, ilk 12 firma tarafýndan 11 yeni maðaza ve yüzde 11,34'lük fark 
1016, ana listemizdeki toplam þube rakamý gerçekleþtirilmiþ durumda. Bu yüzde oranýyla Makromarket saðlamýþ durumda.

ZÝNCÝR MARKET

Hakmar / H. Express ( Ýstanbul)

Makromarket (Ulusal)

Onur Group / Onurex (Ýstanbul)

Gümüþ AVM ( Ýçel )

Çaðdaþ (Ankara)

Kibaroðlu (Ýzmir)

Ardaþ / Ardaþ Ekspres (Ýstanbul)

Barýþ Gross (Ýzmir)

Pekdemir (Denizli)

Baþgimpa (Ankara)

Hadim (Bursa)

Onur Beylikdüzü (Ýstanbul)

Metropol (Çorum)

Furpa (Bursa)

SIRA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Toplam

AÇILIÞ

28

11

10

5

4

4

3

3

2

2

2

2

2

2

80

Mart - Nisan 2011  döneminde 1’den fazla maðaza açanlar
Ortakalan Araþtýrma Grubu                                 www.ortakalan.com.tr/PERDER/haberler

Bu listede yer alan 14 market, toplam açýlýþ Denizli, Çorum ve Burs'dan ise birer üye bu Ankara merkezli üyelerden iki, Bursa, 
rakamý olan 97'nin 80'ini gerçekleþtirmiþ listede yer alýyor. Ayrýca deðiþik coðrafi Ýzmirve Sivas'tan ise birer üye bu listede 
durumda. Listeyi iller bazýnda bölgelerde þubeleri olan ulusal kategorideki yer alýyor. Ayrýca deðiþik coðrafi bölgelerde 
incelediðimizde Ýstanbul'un 4 firma ile belli Makromarket'in de listede yer aldýðýný þubeleri olan ulusal kategorideki 
bir aðýrlýðý olduðunu görmekteyiz. Ankara görüyoruz. Makromarket ve BTT'nin de listede yer 
ve Bursa merkezli üyelerden ikiþer, Ýçel, aldýðýný görüyoruz. 

Ortakalan Araþtýrma Grubu

11

12

12 zincir toplam

Diðer 38 zincir toplam

Genel toplam

Soykan  (Ankara)

Pekdemir (Denizli)

43

42

1016

910

1926

43

40

955

874

1829

0

2

61

36

97

0

2,061

62,86

37,14

100

ZÝNCÝR MARKET

Hakmar / H. Express ( Ýstanbul)

Onur Group / Onurex (Ýstanbul)

Makromarket (Ulusal)

Genpa (Antalya)

Reyon (Ýstanbul)

Çaðdaþ (Ankara)

Ardaþ / Ardaþ Ekspres (Ýstanbul)

Bizim Toptan Satýþ (Ulusal)

Baþgimpa (Ankara)

Seyhanlar (Bursa)

SIRA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Toplam

AÇILIÞ

83

46

32

15

14

12

12

11

10

10

245

Son bir yýl en çok maðaza açan 10 PERDER üyesi
Ortakalan Araþtýrma Grubu      www.ortakalan.com.tr/PERDER/haberler 2010 yýlýnýn 1 Mayýs'ý ile 2011 Yýllýk açýlýþ performansý açýsýndan 

yýlýnýn 1 Mayýs günü ilk 10 üyenin iller bazýnda 
karþýlaþtýrýldýðýnda  bir yýlda en daðýlýmýnda 4 Ýstanbul firmasýnýn 
çok açýlýþ yapan 10 PERDER üyesi yer aldýðýný tespit ediyoruz. 
yukarýdaki listede yer alýyor. Ýstanbul'u 2 firma ile Ankara, 

birer firma ile Antalya, ve Bursa 
Maðaza sayýsý açýsýndan 10 þube takip etmiþler. 
üzerindeki 56 firmayý kapsayan 
listemizdeki firmalar yýllýk bazda Ayrýca þubeleri birden fazla 
toplamda 409 açýlýþ coðrafi bölgeye yayýlmýþ durumda 
gerçekleþtirmiþti. Bu listede yer olan ulusal kategorideki 
alan 10 firmanýn ise bir sene Makromarket ve Bizim Toptan 
içinde 245 yeni maðaza açtýðýný Satýþ'ýn da yýllýk performans 
görmekteyiz. bazýnda en çok açýlýþ yapan ilk 

10'a girdiðini görmekteyiz.
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serbest köþe

Yeþil perakendecilik
Dýþtan gelen herhangibir olumsuz etken müþterilere duyurulmasý þirket saygýnlýðýný 
sudada doðal dengeyi bozar. Her türlü artýracak, uzun vadede müþteri sadakati 
tarýmsal faaliyet sonucu ortaya çýkan katý saðlayacaktýr. 
ve sývý atýklar suyu kirletir. Çözüm 'Ýyi Tarým Hiçbir üretici ve perakendeci, tüketiciler 
Uygulamalarý' na yönelmekdir. olmadan yaþamýný sürdüremez. Onlarý 
Sanayi faaliyetlerinden kaynaklanan su müþteri durumuna getirebilmeleri de 
kirliliði ise kimyasal atýklarýn suya karýþmasý sadece önüne düþük fiyatlý ürün koyarak 
þeklinde ortaya çýkar. Çözüm, üretim saðlanamaz. 
esnasýnda çevreye zarar veren markalarý Üstelik tüketici saðlýðýna zarar veren üretim 
rafa sokmamaktýr. koþullarý ve ürünler, tüketici dernekleri ve 
Topraða gelince; birinci sýnýf tarým medya aracýlýðýyla sýk sýk ortaya 
arazilerimizin, tarým dýþý amaçlarla yok konmaktadýr. Yani gizli kalmasý mümkün 
edilmesine karþý korumasýz  kaldýðýný olmadýðý gibi tüketici tepkiside 
rahatça söyleyebiliriz.  kaçýnýlmazdýr. O zaman taraf olacaksak, 
Birçok sanayi kuruluþu, onca verimsiz maliyeti yüksek gözüken tarafýn yanýnda 
araziye fabrika kurmak yerine, en verimli yer almak, ayný zamanda ticaride sayýlabilir. 
tarým bölgelerine üslenmektedirler.Zira uzun dönemde daha az karlý ama daha 
Ýþlediðimiz tarým alanlarý ise yanlýþ tarým etik faaliyetlerle geleceðin karlýlýðý ve 
teknikleri, yanlýþ ve fazla gübre ile yanlýþ saygýnlýðý yaratýlacaktýr. 
ilaç kullanýmý, zehirli ve tehlikeli maddeleri Çevre, dünya yüzeyinde yaþayan canlýlar ile 
topraða býrakma þeklinde bu en kýymetli bu canlýlarýn yaþamý için gerekli hava, su ve 
varlýðýmýza zarar veriyor. Bunun çözümüde topraktan oluþan bir sistemdir. Küçük 
organik üretimi teþvik etmek ve hiç deðilse çevremiz olan evimizi, bahçemizi her 
konvansiyonel ürünlerde kontrollü tarýma zaman temiz tutarýzda, konu doða 
destek vermektir. olduðunda o kadar hassas davranmayýz. 
Mesleðimiz, her pazar payý yüksek veya Hemde her gün duyduðumuz yeni þeylerle 
fiyat avantajý olan ürünü araþtýrmadan rafa doðanýn koruma altýnda olmadýðýný, aksine 
koymak deðildir. “Müþteri Odaklý Bakýþ” kaynaklarýn olduðunca sömürüldüðünü 
onun saðlýðý ile ilgili ürün denetimine bolca örnekle izlediðimiz halde... 
önceliði gerektiriyor. O zaman yeþil perakendeci adayý olarak Çevre sorunlarýnýn her geçen gün arttýðý ve 
Bilhassa taze ürünlerde üretim tarihi, son yukarda bahsettiðim hava, su ve topraktan bu sebeple doðanýn geleceðinin tehlikede 
kullaným tarihi yakýn takibimiz altýndayken, oluþan eko-sistem karþýsýnda ne rol olduðu artýk bilinen bir gerçektir. Çok iyi 
üretildiði gün bile riskli olanlarýn rafa alýnmasý gerektiðine bakmalýyýz. Güneþ bilmeliyizki; her türlü ticaretin muhatabý 
rahatça girdiðini gözlemekteyiz.   ýþýnlarý ile ýsýnan yeryüzünde sularýn bir olan insan varlýðý da, bu eko-sistem içinde 
Ýlaç kalýntýlý, aflatoksinli, genetiði ile kýsmý su buharý ile atmosfere dönmekte ve eþ deðer risk altýndadýr. 
oynanmýþ, hormonlu gýdalar ortalýkta kol oluþturduðu bulutlar yaðmur ve kar olarak Elbette bu riski bertaraf etmek üzere, 
geziyor. yeryüzüne geri dönüp bir kýsmý akarsulara, toplum olarak topyekun bilinçlenmenin 
Olaya tüccarca yaklaþýmýn da sýnýrý olmasý göllere diðer kýsmý topraða ve yeraltý önceliði olsa da, o topluma önderlik eden 
gerekir. Çok yakýn gelecekte tüketici iyice sularýna karýþmaktadýr. kuruluþlarýn varlýðý da önemli ihtiyaçtýr.
bilinçlenecek ve bu kontrolleri ve ürün Eko sistemdeki bu dönüþümden Dünya kaynaklarýnýn yüzde yetmiþi 
elemelerini yapan perakendecileri tercih anlaþýlacaðý üzere hava, su ve topraktan kaybedilmiþ durumdadýr. Kalan deðerlerin 
edecektir.herhangibirini kirletmek, diðerlerinide ise çevre bilinci ile korunabileceði kesindir. 
Kanser vakalarýnýn rekor kýrdýðý günümüzde kirletmek anlamýna gelmektedir. O zaman, Bu bakýmdan sadece kar amacýna yönelen 
tüketici saðlýðýndan daha önemli konu ne konu hava olduðunda yapmamýz iþletmelerin modasý geçmiþtir. Ýþ ahlakýný 
olabilirki ?gerekenlerin önceliði olmalýdýr. Atmosfere önde tutan ve saygýn sosyal sorumluluk 
Bizler, ürünlerin tüketicilere ulaþmasýna býrakýlan metan ve karbondioksit oranýný projelerini uygulayan þirketler dikkat 
aracýlýk eden meslek grubuyuz. O zaman azaltmak gerekir. Bunun içinde temiz ve çekmektedir. 
alacaðýmýz rol; üretimi denetlemekten yenilenebilir enerji kullanmak Artýk tüketici menfaatini, iþletmenin 
baþlar, ürünlerin güvenli kullanýmý, nakli ve hedeflenmelidir. Güneþ ve rüzgar menfaatinden üstün tutan, doðaya saygýlý 
depolamasý konularýný da kapsar. enerjilerine aðýrlýk vermek, daha az enerji kurumlar prim yapacaktýr. Elbette bunun 
Bu konularda eðitimleri artýrmalýyýz. Bu tüketen teknoloji sistemlerini yerleþtirmek bir maliyeti vardýr. Ancak bu harcamalarýn 
eðitimlerde yeþil üreticilerden önemsenmelidir. yüksekliði, esasen kiþisel olarak çevre 
faydalanabileceðimiz gibi tüketici dernekleri ABD'de Wal Mart,  Avrupa'da  Tesco baþta sorunlarýna duyarlý olan kiþilerin bile kendi 
ve çevrenin korunmasý amacýyla faaliyet olmak üzere birçok perakendeci çatýlarýna þirketlerinde ayný duyarlýlýðý 
gösteren gönüllü kuruluþlardanda destek güneþ panelleri yerleþtirmekte ve rüzgar göstermediklerini ortaya çýkartmýþtýr. 
alabiliriz.  trübini için giriþimlerini sürdürmektedirler. Oysa bu harcamalarýn PR çalýþmalarýyla 
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Helal Gýda
ürünlerin Yahudilerin tüketimi için Malezya, Endonezya ve Singapur gibi 

uygunluðunu gösteren Koþer belgesi birçok ülkelerde bu sertifikaya sahiptirler. Bu 

ülkede çok sayýda kurum tarafýndan yýllardýr firmalar arasýnda Nestle, Coca Cola, 

verilmektedir. Dünyada Yahudi nüfusu 20 McDonald's ve Burger King gibi firmalar yer 
1milyonun  altýnda olmakla beraber Koþer almaktadýr. 

pazarýnýn büyüklüðü sadece ABD'de yýllýk 
2 Helal gýda pazarýnýn potansiyel 165 milyar dolar  gibi oldukça büyük bir 

büyüklüðünün dünya genelinde yýlýk 670 hacme sahiptir. 
milyar dolar olduðu ve yýllýk büyüme 

hýzýnýn %10 civarýnda olduðu tahmin Özellikle yurtdýþýnda yaþayan Müslümanlar 

edilmektedir. Koþerden farklý olarak helal için de tercih edilen ürünler arasýnda 

pazarý sadece gýda ürünlerini bulunan Koþer ürünlerinin müþterilerinin 
3 kapsamamaktadýr. Finans, lojistik, kozmetik %16'sýný Müslümanlar oluþturmaktadýr . 

sektörleri de helal gýda pazarýný Bu ürünleri tüketen Yahudilerin toplam 

ilgilendirmektedir. Finans sektörü dâhil sayýsý ise toplam müþterilerin ancak %20'si 

edildiðinde helal gýda pazarýnýn yýllýk kadardýr. Koþer ürünlerin bu kadar talep 

hacminin 2 trilyon dolar olduðu görmesinin sebeplerinden biri tüketiciler 

düþünülmektedir. tarafýndan saðlýklý ve hijyenik ürünler olarak 

algýlanmasýdýr. 
Tüketicilerin gýda güvenliði konusunda ki 

duyarlýlýklarý arttýkça helal ürünlere olan Müslümanlarýn toplam nüfusu ise 1,9 
4 talepte artýþ gösterecektir. Helal ürünler milyar civarýndadýr . Bu durum dünyada 

sadece Müslümanlar için deðil, tüm yaþayan her dört kiþiden birinin Müslüman 

insanlarýn kullanabilecekleri ürünlerdir. olduðu anlamýna gelmektedir. Diðer dinlere 

mensup insanlarla kýyaslandýðýnda 
Ülkemizde helal sertifikasý GÝMDES (Gýda ve Müslümanlarýn nüfusu daha hýzlý bir artýþ 
Ýhtiyaç Maddeleri Denetleme ve göstermektedir. Ýslam'ýn gýdalar konusunda 
Sertifikalama Araþtýrmalarý Derneði) kesin emirleri bulunduðu halde dünyanýn 

Helal Arapça kökenli bir kelime olup, tarafýndan verilmektedir. Ancak resmi dörtte birini ilgilendiren bu durum yakýn 
müsaade edilmiþ, meþru anlamýna yönetmeliklerde gerekli düzenlemeler zamanlara kadar gözardý edilmiþtir. Koþer 
gelmektedir. Helal gýda ise Ýslam kurallarýna henüz yapýlmadýðý için Türkiye pazarýnda ve helal kabul edilen ürünler arasýnda 
göre Müslümanlarýn tüketilmelerine izin satýlan ürünlerin Helal veya Koþer logosu kýsmen paralellik bulunmakla birlikte 
verilmiþ olan gýdalardýr. Baþta Kur'an-ý kullanmasý mümkün deðildir.  Yetkili birbirlerinden ayrýldýklarý noktalar da 
Kerim olmak üzere dini kaynaklarda hangi kurumlarýn bu konuda gerekli bulunmaktadýr. Örneðin þarap, kaynaðýna 
gýdalarýn helal hangilerinin haram olduklarý düzenlemeleri bir an önce gerçekleþtirerek göre koþer kabul edilebilirken, Ýslam þarap 
belirtmiþtir. tüketicilerin bu alandaki ihtiyaçlarýný diðer alkol ürünlerini kesin olarak 

karþýlamalarý gerekmektedir. yasaklamaktadýr. Bunlarýn dýþýnda jelâtin ve Günümüzde tüketiciler olarak çok sayýda 
enzim gibi ürün içeriklerinde helal ve koþer ürün satýn almakta ve tüketmekteyiz. Satýn 
kurallarý birbirlerinden ayrýlmaktadýr. Bu alýnan ürünlerin içerikleri konusunda bilgi 
durum dini inançlarýna uygun ürünler sahibi olmak en temel tüketici haklarý 

1-Statistical Abstract of Israel 2010, tüketmek isteyen Müslümanlar için bir arasýnda yer almaktadýr. Ürünlerin 
http://www.cbs.gov.il/reader/alternatif arayýþýna yol açmaktadýr.içeriðinde yalnýzca saðlýða zararlý içeriklerin 
2-Regenstein, J.M, Chaudry M.M, Regenstein C. E, 

bulunmamasý yeterli deðildir. Ýnsanlarýn (2003), “The Kosher and Halal Food Laws”, Bu ihtiyacýn giderilebilmesi için ilk olarak 
inandýklarý dinlerin koyduklarý kurallara Comprehensive Reviews in Food Science and Food 

1971 yýlýnda Malezya'da “Helal Gýda 
uygun olmasý da gerekmektedir. Bu Safety, Vol. 2, pp.111-127.

Sertifikasý” çalýþmalarý baþlatýlmýþtýr. Bu 3-Wilson, Jonathan A.J and Liu, Jonathan, ihtiyacýn karþýlanabilmesi için ise gýdalarýn 
sertifika Müslüman tüketicilere ürünlerini (2010), “Shaping the Halal into a brand?”, içeriklerini ve hazýrlanma süreçlerini 
satmak isteyen ister Müslüman ister farklý Journal of Islamic Marketing, Vol.1, No.2, pp.107-

denetleyen ve uygunluðunu belgelendiren 
123. dine mensup üreticiler için bir avantaj 

kuruluþlar bulunmaktadýr. Çok çeþitli 
4-http://www.islamicpopulation.com/world_general.htmlsaðlayacaktýr. Dünyaca ünlü dev markalar 

perder

Dursun YENER
Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu

dursunyener@beykoz.edu.tr

Tüketicilerin gýda güvenliði 

konusunda ki duyarlýlýklarý 

arttýkça helal ürünlere olan 

talepte artýþ gösterecektir. Helal 

ürünler sadece Müslümanlar için 

deðil, tüm insanlarýn 

kullanabilecekleri ürünlerdir. 

86 Mayýs - Haziran



serbest köþe

Fýrsatlar ve tehditler
Kariyer Sohbetleri programlarýyla sektöre 6) Sürdürülebilir ve verimli büyüme dönemi 
hizmet ediyor, yöneticiler yetiþtiriyorum. için; kurumsallþma sürecindeki temeller 

olan; standartlaþma,çoklama;operasyonel 
verimlilik gözardý edilebiliyor.Yerel markalardaki tesbitim:
7) Kaç maðaza varsa o kadar iþ yapýþ þekli Yerel Perakende markalarý;genelde kardeþler 
olabiliyor bu sebeple marka algýsý biraraya gelerek kurulmuþ;
yaratýlamýyor.bazen baba oðul;bazen dayý yeðen gibi 
8) Gelecek vizyonlarý net ve heyecan örneklerin de olduðu çevik þirketler olarak 
yaratan ifadelerle yazýlý olarak görülmekte.
tanýmlanamýyor; tanýmlý olanlardan bazýlarý 
bu vizyonu tüm çalýþanlarla Güçlü Yönleri; Fýrsatlar:
paylaþmayabiliyor, sinerji 1) Hýzlý karar alýp hýzlý hareket edilebiliyor
yaratýlamayabiliyor.  2) Þirketi kuranlar bakkal, kasap, 

þarküteristlikten geldiklerinden usta 
Yerel Perakende Þirketlerindeki fýrsatlar ve olduklarýndan, yanlýþlarý hemen görüp 
tahditlerle ilgili maddeleri sýralamaya anýnda müdahale edebiliyor.
devam edebiliriz.3) Þirket kurucularýnýn ustalýklarý ve hýzlý 
Ben önemli olduðunu düþündiðim birkaçýný hareket edebilmeleri çalýþanlara örnek 
belirtmek istedim.olabiliyor.

4) Hem patron hem çalýþanýn 
Bu Tesbitten Hareketle Nasýl bir yol psikolojilerinden anlayabiliyor, adaletli 
Haritasý Yararlý Olabilir?düþünmeye önem verebiliyorlar.
Þu an hýzlý hareket eden, ustalýklarýný, 5) Genelde ilk kuþak patronlar. Henüz 
uzmanlýklarýný konuþturan bu þirketlerin çocuklara devretmediklerinden daha az fikir 
geleceklerini planlamlarý onlar için hayati ayrýlýklarý ve kuþak farklarý olabiliyor.
önem taþýyor. Bugünkü durumlarý 6 ) Geliþime ve uzman desteðine açýklar
pazardaki algýlarýnýn tesbiti nedir?
Mutlaka; kendi müþterileri ve rakiplerin Daha Az Güçlü Yönleri;Tehditler
müþterilerinin olumlu olumsuz 1) Þirket kurulumu sonrasý tam ve net 
deðerlendirmelerini almalýlar.görev daðýlýmlarý yapýlamayabiliyor. Görev 
sonra bugünkü fotoðrafý görüp bundan 5 tanýmlarý, terfi atama süreçleri, 

Gýda aðýrlýklý perakende sektöründeki yýl sonraki hayallerinde olan fotoðrafý ücretlendirme, ödüllendirme ve disiplin 
faaliyet gösteren þirketlere bakýp detaylý belirlemeli hedeflerini ortaya koymalýlar. Bu süreçleri yazýlý olarak olamayabiliyor.
araþtýrma yaptým. hedefe gitmek için; Vizyonlarýný, Yazýlý hale getrinlerden birkaçý da sadece 
Son 10 yýlýmda; sadece perakende stratejilerini Organizasyon þemalarýný, sýnýrlý çalýþana bunlarý aktarýyor çalýþanlarýn 
sektöründeki markalarýn Müþteri Ýliþkileri Süreçlerini, görev tanýmlarýný gözden bir ksýmý uygulamalardan ve kurallardan 
Direktörlüðü;Ýnsan Kaynaklarý geçirmeli, Bütçe yönetimini önemsemelihaberdar deðil. Bu çalýþanlar tarafýndan 
Direktörlüðü;Marka ve Ýnsan Kaynaklarý EBTTA (Operasyonel Karlýlýkla) iþ yapma maalesef istemeden de olsa kullanýlabiliyor.
Genel Müdür Yardýmcýlýðý pozisyonlarýnda alýþkanlýðýný tüm çalýþanlara yaymalýlar.2) Ailenin bir ferdinin taraftarlarýyla diðer 
çalýþmýþ bir profesyonel yöneticiydim. Marka ve Ýnsan Kaynaklarý Yapýlanmalarýný,ferdin taraftarlarý oluþuyor. 2'den fazla 
Özellikle Doðuþ Holding Yönetimindeki Mali Ýþler Yönetimini, Kategori Yönetimini ortaklýklarda Fenerbahçeliler, 
Tansaþ'ýn 2001-2005 yýllarýndaki Ceosu sn. verimliliði ve karlýlýðý saðlayacak hedefler Galatasaraylýlar yaný sýra Beþiktaþlýlar, 
Servet Topaloðlu'nun öðrencilerinden olma vererek birleþik kaplar kanunu mantýðýyla Tranzonsporlular:)) vb taraftarlar beliriyor. 
fýrsatýný bulmuþ; Koç Holding'in çalýþtýrmalýlar. Ýþte o zaman, gýda aðýrlýklý Yazýlý kurum kültürleri olmaksýzýn 
Migros'unun Tansaþ'ý satýnlama süreci ve yerel Þirketlerini kurmuþ maðazacýlar tam hissedilen kültürde iþ ortamýnda sezgilerle 
sonrasýnda da Tansaþ'ýn yöneticiliðini bir Perakende Mühendisi gibi çalýþýp, her an iþ yapýlýyor.
sürdürmüþ bir perakendeci olarak; yerelleri her yerde olmalarý gerkmeden sayýlarla 3) Süreçler, yazýlý deðil… Ýþin anayasasý 
de gözardý etmedim. Bugün ise Ayþen sistemle, ödüllendirme, hatýrlatma uyarý olmayýnca baþarýlý ve vasat olanla baþarýsýz 
Laçinel olarak;perakende odaklý Marka ve mekanizmalarla takýmlarýný olan ayýrdedilemiyor.
Ýnsan Kaynaklarý Danýþmanlýðý yönetebilecekler. Müþteri varsa varýz 4) Net ve tanýmlý performans hedefleri 
yapan,eðitimler veren bir profilde kendi gerçeðini bilerek her maðazanýn yönetenle çalýþan arasýnda önceden 
iþimi yapmaktayým. müdürünün maðazanýn sahibi gibi konuþularak verilmiyor.
Arel Üniversitesi'nde Perakende Programý çalýþmasýný saðlayacaklar. Týpký yýllar önce Performas hedefi olsa bile çalýþanlarýn fikri 
Koordinatörlüðü, Kariyernet,Arelsem iþ ilk marketlerini açtýklarýný çalýþtýklarý gibi yorumu alýnmadan,tam anlatýlmadan ve 
ortaklýðýyla planladýðým Perakende Okulu, maðaza müdürleri ve maðaza çalýþalarý pilot çalýþma yapýlmadan direk uygulamaya 
tüm üniversitelerle perakende markalarýnýn yaratacaklar. Aslýnda zor deðil bu fotoðrafý geçilebiliyor.
arasýnda köprü olma misyonu; Perakende gerçek yapmak.5) Þirketin büyük bir takým ve tek takým 
markalarýna verdiðim danýþmanlýklar, Ýmkansýz hiç deðil, sadece zaman alýr, olduðu hisseettirilmeden;þirket içinde 
eðitimler, Perakende TV'de Ayþen Laçinel'le kararlýlýk ve beceri gerektirir.baþka takýmlar gibi ortamlar olabiliyor.
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Güneþ kremi, son yýllarda organize zincir Güneþ kremlerinin üzerinde yazan SPF itibariyle AB ülkelerinde güneþ kreminin 
marketlerde raf alanýný ve ciro payýný hýzla deðerleri yeterli miktarda güneþ kremi kullanýmýnýn nüfusa oraný yüzde 93 
artýran bir ürün grubu… 30 yaþ ve üzeri sürüldüðünde yani ideal miktarda, elde oranýnda. Yani her 100 Avrupalý'dan 93'u 
olanlarýn çocukluklarýnda, gençliklerinde edilecek deðerdir. Örneðin; etiket yaz boyunca en az bir kez güneþ kremi 
çok fazla güneþ kremine raðbet etmediði bir bilgisindeki SPF deðeri elde etmek için en az kullanýyor. 1997  2007 yýllarý arasýndaki 10 
ülkeyiz. Hepimizin sýrtýnýn dokunulmayacak yarým tatlý kaþýðý güneþ kremi yüz yýllýk dönemde sergilediði yüzde 14'lük 
derecede yandýðý ve bu yanýk sýrta yoðurt, bölgesine sürülmelidir. Daha az uygulama büyüme oranýyla güneþ kremi Avrupa 
ispirto gibi maddelerle çare aradýðýmýz SPF 30 olarak bildirilen deðerin ciltte SPF Birliði ülkelerinde medikal alanda en çok 
olmuþtur. Günümüzde ise güneþ kremi 7'lik bir etki göstermesine yol açar. Bu pazar artýþý yaþayan ikinci alan 
neredeyse yaz aylarýnýn olmazsa olmaz, her nedenle tüm güneþ kremlerinde bolca konumunda. 
ailenin en az bir tane aldýðý ürün haline uygulayýnýz diye yazmaktadýr. Az sürmek 
gelmiþ durumda. Eskiden güneþ daha mý az ya da uygulamayý tekrarlamamak, ciltte Bu verilerden de anlaþýlacaðý gibi güneþ 
zararlýydý tam bilinmiyor ancak bu pazarýn oluþturulan SPF deðerinin çok düþmesine kremi pazarýnda Türkiye gibi önemli nüfusu 
özellikle son 10 yýlda cilt doktorlarýnýn yol açar. SPF 50 olan güneþ kremi az olan ve güneþe açýk iklimde bulunan bir 
basýnla paylaþtýðý açýklamalarla doðru uygulandýðýnda ciltteki SPF koruma deðeri ülke açýsýndan çok önemli potansiyel 
orantýlý büyüdüðü bir gerçek. SPF 2,7'ye kadar düþmektedir. bulunuyor. Bu potansiyele yerel ve yerli 

2007 yýlýnda AB Ticaret Komisyonu'nun market zincirlerimiz de seyirci kalmýyor ve 
Güneþ kremleri ikiye ayrýlýyor. Kimyasal ve açýkladýðý bir rapora göre güneþ kremi gerek raflarýnda ayýrdýklarý metrekareler 
fiziksel koruma saðlayanlar.. Kimyasal pazarý Avrupa Birliði ülkelerinde 40 milyon gerek destekleyici kampanyalarla yaz 
koruma saðlayan kremler, son derece Euro'luk bir satýþ hacmine ulaþtý. 2007 aylarýnda cirolarýna hareket kazandýrýyor. 
kompleks kimyasallar içeriyor ve deri bu 
kimyasallarý emiyor. Emilen kimyasallar, 
güneþe karþý bir kalkan oluþturuyor. Ama 
ayný zamanda da vücudunuza girmiþ 
oluyorlar. Üstelik bu kimyasallar güneþ 
ýþýðýna maruz kalýnca, kendi içinde de 
deðiþime uðruyor.

Fiziksel koruma saðlayan güneþ 
koruyucular, piyasada mineralli diye 
satýlýyor. Bu koruyucularý deri emmiyor. 
Cildinizin üzerinde, örtü gibi beyaz bir 
tabaka oluþturuyorlar. Bu tabaka, güneþ 
ýþýnlarýný bir ayna gibi geri yansýtýyor. Yani 
aslýnda bir tiþört giymeden çok bir farký 
yok.

pazar
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Marketlerin 
güneþten 
korunan raflarý…

perder

Güneþ kremi, mart sonunda rafa giren eylül ortasý gibi raftan kalkan, yorucu 
olmayan, mevsimsel ciro ve karlýlýk getirisi garanti olan bir ürün grubu… Geçmiþte 
eczanelerin aðýrlýkta olduðu bu pazara son yýllarda marketler daha fazla metrekare 
ayýrmaya baþladý. Yaz aylarýnýn bu önemli ürününü bu sayýmýzda mercek altýna aldýk 



önemli yatýrým yapýyor, bu sayede hýzla Evyap'ýn bu pazardaki ürünleri 
büyüyoruz. Önümüzdeki yýllarda da iddialý hakkýnda bahsetmek istediðiniz 
büyüme rakamlarý yakalayacaðýmýza eminiz.öne çýkan, farklý özellikler var mý?

Güneþ bakým ürünlerinin cildi güneþe 
Kampanya, taksit, merchandising karþý korumasýnýn yaný sýra cildin nem 
gibi aktivitelerin marketlerdeki güneþ dengesini düzenleme ve besleme özelliði 

saðlamasý ve cilde pürüzsüzlük kremi satýþlarýna etkisini nasýl 
kazandýrmasý çok önemli. Güneþin görüyorsunuz?
yýpratýcý ve yaþlandýrýcý etkisine karþý Güneþ bakým kategorisinde satýþa etki eden 
cildi koruyacak ve gerekli bakýmý yapacak aktivitelerin baþýnda bilgilendirici satýþ 
bir formüle sahip olmasý gerekir. Arko destek faaliyetlerinin geldiðini görüyoruz. 
Nem Güneþ Bakým serisinde bulunan Alýþveriþçiler ürün içeriði ve faydalarý 
UVA-UVB filtreleri ve E vitamini cildi hakkýnda bilgilenme ihtiyacý içindeler. 
güneþin zararlý etkilerine karþý korur; Onlarý bu konuda bilgilendirirken tatili ve 
ayrýca, Arko Nem Güneþ Bakým serisi cilt güneþi çaðrýþtýran hediyeler de  iyi bir 
yaþlanmasýna sebep olan UVA ýþýnlarýna tanzim ve teþhir ile desteklenerek - verilirse 
karþý etkili koruma saðlar. Ýçeriðindeki tüketici ilgisini bu ürünlere çevirmek 
Aloe Vera ise cildin nem dengesini korur. mümkün.  
Güneþ sonrasý ürünlerde ise; Ferahlatýcý 
Jel, içeriðindeki Frescolat sayesinde cilde Dergimiz aracýlýðýyla Türkiye'deki 
uzun süreli ferahlýk verir ve ciltteki Marketlerde güneþ kremi reyonlarýna yerel zincir marketlerin yöneticilerine 
yanmayý alarak cildi rahatlatýr. Nemlendirici ayrýlan alanlarý ve tüketicilerin iletmek istediðiniz mesajlar nelerdir?
Yoðurt Özlü Sprey Losyon ise cildin güneþ marketten güneþ kremi alma Biz Evyap olarak yerel zincirlere ve onlarýn 
sonrasý bakýmý için Türkiye'de ilk defa alýþkanlýklarýný nasýl ülke ekonomisine katkýsýna çok inanýyoruz. 
yoðurt özü ile geliþtirilmiþ olan özel bir 

deðerlendiriyorsunuz? Bu inancýmýzý da çok baþarýlý geçen “2011 
formüldür. Bunlara ek olarak, geçtiðimiz 

Gözlemlerimize göre alýþveriþçiler güneþ Yerel Zincirler Buluþuyor” organizasyonuna 
sene rafta ilk defa yerini alan yeni 

bakým ürünü alýmlarýnda tercihlerini büyük “Ana Sponsor” olarak en üst düzeyde 
ürünümüz Nemlendirici Iþýltý veren losyon, 

ölçüde marketlerden yana kullanýyorlar, gösterdik. Perakendeci dostlarýmýzla 
yoðurt özünün yaný sýra içeriðindeki ýþýltýlý 

dolayýsýyla marketlerde kategori hýzla biraraya geldiðimizde  her alanda 
kürecikler sayesinde cilde parlak ve göz alýcý 

büyüyor. Bununla birlikte yerel zincirlerde geliþtirebileceðimiz çok sayýda proje ve 
bir görünüm kazandýrýyor. Ayrýca; Arko 

çeþit bulunurluðu ve etkin sergileme buna baðlý iþ fýrsatlarý olduðunu görüyoruz. 
Nem Güneþ Bakým ürünleri Avrupa Birliði 

açýsýndan kategorideki fýrsatlarý tam olarak Önümüzdeki dönemde birlikte bu fýrsatlarý 
standartlarýna uygun olarak her ten rengi 

deðerlendirdiðimiz söylenemez. Bu konuda gerçeðe çevirme yönünde omuz omuza 
için özel olarak geliþtirilmekte.

gidecek yol çok. Güneþ bakým, büyüme baþarýlý projelere imza atacaðýmýzdan 
potansiyeli ile yerel zincirlerde önemli ciro eminiz. Bu vesileyle yerel zincirlerimize 

Satýþ ve daðýtým kanallarýnýzýn içinde 
ve kar fýrsatlarý üretebilir. Biz de Arko Nem bugüne kadar bize vermiþ olduklarý destek 

yerel market zincirleri nasýl bir pay markamýz ile kategorinin büyümesine için teþekkür ederiz.
alýyor?
Yerel zincirler Evyap'ýn yurtiçi 
satýþlarýnýn önemli bir kýsmýný 
oluþturuyor. Türkiye'de doðmuþ 
bir þirket olarak yerel 
perakendecilerimizin altyapý ve 
organizasyonlarýný iyileþtirerek 
alýþveriþçi beklentilerini 
karþýlamak, maðazalarýna giren 
müþterilerine daha iyi, daha yakýn 
ve daha kaliteli hizmet vermek 
için büyük bir çaba içinde 
olduðunu görmek ve buna baðlý 
hýzlý geliþim hepimizi mutlu 
ediyor. Bu geliþime paralel olarak 
bizim iþimizdeki paylarý da 
artýyor. 

perder
pazar

“Yerel zincirlerdeki hýzlý geliþimden memnunuz”
Evyap Ticari Pazarlama Müdürü Kerem Kadakal, sektörün bu tecrübeli, köklü firmasýnýn 
güneþ kremi alanýndaki çalýþmalarýný anlattý

Kerem Kadakal
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Fiyat marjýný marketler indirdi     
Haluk Erdoðan

Antalya 1e1 Market Kategori Yöneticisi 
Güneþ kremi birkaç yýl öncesine kadar lüks ürün kategorisinde 
deðerlendiriliyordu. Belli bir alým gücünün üstünde olan 
insanlarýn kullanabildiði bir ürün grubuydu.  Bugün ise en 
tanýnan markanýn en yüksek koruma faktörlü ürünün fiyatý 29 
TL'dir. Bahsettiðim ürün 50 koruma faktörlüdür. En çok tercih 
edilen 30 koruma faktörlü ürünler 15 ile 20 TL ortalama ile 
satýlýyor. Bu fiyatlar artýk normal bir bakým kremiyle eþdeðer hale 
geldi. Dolayýsýyla güneþ kremi lüks olmaktan çýktý, herkesin yaz 
aylarýnda birer ikiþer aldýðý, bol bol kullandýðý, bittikçe yenilediði 
bir hýzlý tüketim ürünü oldu. 

Güneþ kreminin ucuzlamasýnda ve yaygýnlaþmasýnda marketlerin 
çok önemli bir payý olduðunu düþünüyorum. Ürün marketlerde 
yaygýnlaþmadan önce sadece eczanelerde satýlýrken tüketicide 
bir korku vardý. Eczaneden alýnan krem pahalýdýr korkusu… Bu 
korku haksýz deðildi çünkü hakikaten pahalýydý. Ürün marketlere 
girince fiyatý giderek aþaðý düþtü. Yerli rekabetçi ürünlerin de 
gelmesiyle fiyatlar bugünkü seviyeye geldi, sonuçta kazanan 
müþterilerimiz oldu.

Bizim 1e1 Market bünyesinde güneþ kremi sezonumuz diðer 
PERDER üyelerine göre daha uzun sürüyor. Bizde 5 hatta 6 aya 
yayýlan bir satýþ grafiði var. Maðazalarýmýzda kategori 
yönetiminde “deniz ürünleri” isimli bir kategorimiz bulunmakta. 
Bu kategoride sergilenen terlik, þort, dalýþ malzemeleri, plaj 
malzemeleri gibi ürünlerle birlikte güneþ kremlerini teþhir 
ediyoruz. 

Üreticilerin yaklaþýmýyla ilgili de son yýllarda deðiþiklikler oldu. 
Bütün üreticiler iadeli çalýþmaya baþladýlar. Marketlerin stoklarý 
kabarmýyor ve sezon sonunda ellerindeki ürünleri geri veriyorlar. 
Dolayýsýyla güneþ kremi pazarý hiçbir riski olmayan ve karlýlýðý 
yüksek bir hale geldi. Tüketicilerin alýþveriþ tercihindeki 
marketlere yöneliþin her yýl biraz daha artarak devam edeceðine 
inanýyorum.

perder
pazar

Nivea'nýn güneþ kremi 
segmentinde satýþ ve 
daðýtým kanallarý içinde 
market zincirleri nasýl bir 
pay alýyor? 
Market zincirleri, yaklaþýk yüzde 
60 gibi bir pay alýyor. Ancak 
bunun içinde, kiþisel bakým 
marketleri ve bölgeselden ulusala 
geçen market zincirleri yer alýyor. 
Yerel zincirlerle, ürün standlarý, 
promosyonlar, görsel giydirmeler 
ve satýþ noktasý materyalleri gibi 
yürütmekte olduðumuz birçok 
çalýþmamýz var. Alan standlarý 
kurup tüketicinin ilgisini çekecek 
aktiviteler yapmaya ve burada 
görevli promotörlerimizle satýþlarý 
desteklemeye çalýþýyoruz. 

Sizce son yýllarda marketlerden güneþ kremi alma 
alýþkanlýðý nasýl seyrediyor. Yerel zincirlerin bu pazardaki 
geleceðini nasýl görüyorsunuz? 
Marketlerde kozmetiðe ayrýlan alan zaten az, ancak güneþ 
kremlerine ayrýlan alan ise çok daha yetersiz. Yerel marketler daha 
çok gýda ürünlerine yoðunlaþtýklarý için, tüketiciler, yerel zincirleri 
kiþisel bakým alýþveriþinde bir kanal olarak yeni yeni görmeye 
baþladý. Tüketiciler parfümerilere, ulusal market zincirlerine, kiþisel 
bakým marketlerine ve eczanelere yöneliyor. Yerel zincirlerde güneþ 
kremi için ayrýlan raf payý ve verilen önem arttýkça, tüketicilerin 
güneþ kremlerini buradan alma alýþkanlýðýnýn artacaðýna 
inanýyoruz. Özellikle güneþ kremleri, yetiþkin ve çocuklarýn cilt 
saðlýðý için çok önemli. Bu konuda bilinçlenen toplumumuz, 
güneþin zararlarýna karþý daha duyarlý ve güneþten korunmanýn 
önemini daha çok fark ediyor. Bu yüzden, pazarda meydana 
gelecek bir ivmenin, yerel zincirler için de önemli bir potansiyel 
olduðunu düþünüyoruz.

Kampanya, taksit, merchandasing gibi aktivitelerin 
marketlerdeki güneþ kremi satýþlarýna etkisini nasýl 
görüyorsunuz? 
Güneþten korunma saðlayan ürünlerde, markanýn tecrübesinin çok 
önemli olduðuna inanýyoruz. Kozmetikte etkisi yadsýnamaz bir 
gerçek olan promosyon, indirim ve taksit imkanlarýný; satýþlarý 

“Güneþ kremi pazarý 
yerel zincirler için 
potansiyel taþýyor” 
Eczacýbaþý Beiersdorf Pazarlama Yöneticisi 
Aslý Biçer ile güneþ kremini pazarýnýn en 
kuvvetli markalarýndan Nivea'nýn 
stratejilerini konuþtuk, pazarýn geleceðini 
deðerlendirdik

Aslý Biçer
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artýran, insanlarýn kiþisel bakým ihtiyacýný kiþisel bakým alýþveriþinde bir kanal olarak 
ertelememesini saðlayan bir unsur olarak yeni yeni görmeye baþladý. Tüketiciler 
kabul ediyor ve olumlu buluyoruz. Stand parfümerilere, ulusal market zincirlerine, 
aktiviteleri de tüketiciyi doðru kiþisel bakým marketlerine ve eczanelere 
yönlendirmek, cilt tipine uygun koruma yöneliyor. Yerel zincirlerde güneþ kremi için 
faktörlü ürünü seçmelerini saðlamak ayrýlan raf payý ve verilen önem arttýkça, 
açýsýndan çok önemli. Tüketicinin tüketicilerin güneþ kremlerini buradan alma 
memnuniyetini artýrýyor, bu memnuniyetin alýþkanlýðýnýn artacaðýna inanýyoruz. 
satýþlarýmýza da yansýdýðýný düþünüyoruz. Özellikle güneþ kremleri, yetiþkin ve 

çocuklarýn cilt saðlýðý için çok önemli. Bu 
konuda bilinçlenen toplumumuz, güneþin Dergimiz aracýlýðýyla Türkiye'deki 
zararlarýna karþý daha duyarlý ve güneþten yerel zincir marketlerin yöneticilerine 
korunmanýn önemini daha çok fark ediyor. iletmek istediðiniz mesajlar nelerdir?
Bu yüzden, pazarda meydana gelecek bir Yerel zincirlerde güneþ bakým ürünlerinin 
ivmenin, yerel zincirler için de önemli bir daha çok raf payý almasýný, bu konuda 
potansiyel olduðunu düþünüyoruz.zincirlerin de istekli olmasýný temenni 

ediyoruz. Güneþ ürünlerinin satýþýný yapan 
Kampanya, taksit, merchandasing marketlerin diðer zincirlerden farklýlaþtýðýný, 
gibi aktivitelerin marketlerdeki güneþ tüketicisine daha fazla özen gösteren ve 

ihtiyaçlarýna cevap vermeye çalýþan bir kremi satýþlarýna etkisini nasýl 
maðaza olarak algýlanmasýný saðladýðýný görüyorsunuz? 
düþünüyoruz. Türk tüketicisi güneþten Güneþten korunma saðlayan ürünlerde, 
korunmanýn önemi konusunda artýk bilinçli markanýn tecrübesinin çok önemli 
ve güneþ ürünleri pazarý büyüyen bir olduðuna inanýyoruz. Kozmetikte etkisi 
pazar… Bu pazardaki potansiyelden yerel yadsýnamaz bir gerçek olan promosyon, 
zincirlerin de önemli bir pay almasýný ve indirim ve taksit imkanlarýný; satýþlarý 
iþbirliðimizi kuvvetlendirmeyi istiyoruz. artýran, insanlarýn kiþisel bakým ihtiyacýný 

ertelememesini saðlayan bir unsur olarak 
kabul ediyor ve olumlu buluyoruz. Stand Nivea'nýn güneþ kremi segmentinde 
aktiviteleri de tüketiciyi doðru satýþ ve daðýtým kanallarý içinde 
yönlendirmek, cilt tipine uygun koruma market zincirleri nasýl bir pay alýyor? 
faktörlü ürünü seçmelerini saðlamak Market zincirleri, yaklaþýk yüzde 60 gibi bir 
açýsýndan çok önemli. Tüketicinin pay alýyor. Ancak bunun içinde, kiþisel 
memnuniyetini artýrýyor, bu memnuniyetin bakým marketleri ve bölgeselden ulusala 
satýþlarýmýza da yansýdýðýný düþünüyoruz.geçen market zincirleri yer alýyor. Yerel 

zincirlerle, ürün standlarý, promosyonlar, 
Dergimiz aracýlýðýyla Türkiye'deki görsel giydirmeler ve satýþ noktasý 
yerel zincir marketlerin yöneticilerine materyalleri gibi yürütmekte olduðumuz 

birçok çalýþmamýz var. Alan standlarý kurup iletmek istediðiniz mesajlar nelerdir?
tüketicinin ilgisini çekecek aktiviteler Yerel zincirlerde güneþ bakým ürünlerinin 
yapmaya ve burada görevli daha çok raf payý almasýný, bu konuda 
promotörlerimizle satýþlarý desteklemeye zincirlerin de istekli olmasýný temenni 
çalýþýyoruz. ediyoruz. Güneþ ürünlerinin satýþýný yapan 

marketlerin diðer zincirlerden farklýlaþtýðýný, 
tüketicisine daha fazla özen gösteren ve Sizce son yýllarda marketlerden 
ihtiyaçlarýna cevap vermeye çalýþan bir güneþ kremi alma 

maðaza olarak alýþkanlýðý nasýl 
algýlanmasýný saðladýðýný seyrediyor. Yerel 
düþünüyoruz. Türk 

zincirlerin bu 
tüketicisi güneþten 

pazardaki geleceðini korunmanýn önemi 
nasýl görüyorsunuz? konusunda artýk bilinçli 
Marketlerde kozmetiðe ve güneþ ürünleri pazarý 
ayrýlan alan zaten az, büyüyen bir pazar… Bu 
ancak güneþ kremlerine pazardaki potansiyelden 
ayrýlan alan ise çok daha yerel zincirlerin de 
yetersiz. Yerel marketler önemli bir pay almasýný 
daha çok gýda ürünlerine ve iþbirliðimizi 
yoðunlaþtýklarý için, kuvvetlendirmeyi 
tüketiciler, yerel zincirleri istiyoruz.

perder
pazar

Plaj bölgelerinde su gibi 
satýlýyor 
Sedat Gümüþ

Gümüþ AVM Yönetim Kurulu 

Baþkaný 
Mersin'de iki tip lokasyon bulunuyor. 
Kentin yazlýk kesiminde, plaja yakýn 
bölgelerde ve daha iç kesimlerde, 
yükseklerde bulunan maðazalarýmýz 
var. Mersin'in yerleþim yapýsý da 
farklýdýr. Ýnsanlar hafta içi serin 
bölgelerdeki evlerine geçerler, 
haftasonu plajdaki evlerine gelirler. 
Dolayýsýyla bizim güneþ kremindeki 
satýþlarýmýz bundan etkileniyor. 
Özellikle plaja yakýn maðazalarýmýzda 
güneþ kremi hakikaten su veya ekmek 
gibi satýlýyor. Ciddi satýþ rakamlarý 
yakalýyoruz. 

Fiyatlarýn son yýllarda çok makul 
seviyelere geldiðini gördük. Bunda hem 
yerli üreticilerin rekabet saðlamasý hem 
de marketlerin bu iþe alan ayýrmalarý 
etkin oldu. Marketlerin böyle bir 
özelliði var, hangi pazara aðýrlýk 
verirsek o pazardaki fiyatlarý 
indiriyoruz. Böyle olmasý sonuç 
itibariyle tüketiciye yarýyor. Üreticilerin 
çalýþma sisteminde sadece fiyatta 
deðil, daðýtýmda da deðiþiklik oldu. 
Güneþ kreminde herkes iade garantili 
anlaþma yapýyor. Bu da çok iyi… 
Ürünün herhangi bir riski yok, zaten 
iyi satýlýyor. Fazlasý da elinde kalmýyor. 
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perder
pazar

Öncelikle güneþ kremi segmentinde 
pazara sunduðunuz ürünlerle ilgili 
bilgi verir misiniz?
PNR Cosmetics çatýsý altýnda bu yýl 
itibariyle Polonya'nýn ve Avnupa Birliði'nin 
önde gelen üretici gruplarýndan Dax'a ait 
Dr.Sun markasýný Türkiye'ye getirdik. 
Dr.Sun, Avrupa'da yýllardýr kullanýlan, 
baþarýsý kanýtlanmýþ bir marka. Ürün 
yelpazesi çok geniþ. 15 ve 30 faktör güneþ 
kremlerinin yaný sýra nemlendirici ve güneþ 
sonrasý bakým ürünlerini de içeren, 
çocuklara uygun ürünleri de içeren geniþ 
bir yelpazeye sahip.

Nasýl bir daðýtým stratejisi 
uyguladýnýz, pazara hangi 
noktalardan girdiniz?
PERDER üyeleriyle olan sýcak iliþkilerimiz ve 
saðolsunlar onlarýn da bize ilgisiyle ýsýnma dönemimiz oldu. Türkiye genelinde her yaz yenisi alýnan bir ürün. Hanenin 
marketlerde kýsa süre içinde önemli bir 80 bin ürün daðýttýk. Bu iyi bir rakam, nüfusuna göre bazen sezon boyunca birkaç 
daðýtým payý yakaladýk. Þu anda Dr.Sun önümüzdeki yaz daha da iyisini tane alýnýyor. Ayrýca yetiþkin kremlerinin 
ürünlerinin yüzde 25'i market kanalýnda gerçekleþtireceðiz. yaný sýra yüksek korumalý çocuk kremleri ve 
satýþa sunuluyor. Onun dýþýnda tabi eczane güneþ sonrasý bakým da çok satýlýyor. 
ve kozmetik maðazalarýnda varýz. Ayrýca Dolayýsýyla bu pazarýn market zincirlerinde Tüketicilerin marketten güneþ kremi 
biz önemli bir tespit yaptýk ve turistik önü açýk. Her geçen yýl payýný daha da alma alýþkanlýklarýný ve marketlerin 
otellerin içindeki maðazalarda güneþ artýracaðýný göreceksiniz.  konuya bakýþýný nasýl kreminin çok satýldýðýný gördük. Bu kanalda 

deðerlendiriyorsunuz?anlaþmalar yaptýk ve birçok otelin içindeki Dergimiz aracýlýðýyla Türkiye'deki Meslekten geldiðim için marketçi maðazaya ürünlerimizi verdik. Daðýtýmla 
yerel zincir marketlerin yöneticilerine dostlarýmýzýn konuya bakýþýný gayet iyi ilgili çalýþmaya geç baþladýðýmýzý 
iletmek istediðiniz mesajlar nelerdir?biliyorum. Bu tip mevsimsel, normal planýn söyleyebilirim. Þirketimizdeki bazý 
Kozmetik ve kiþisel bakým ürünlerine yer içinde olmayan ancak kendi mevsiminde yapýlanma çalýþmalarýný neticelendirme 
vermekten çekinmesinler. Bunlar raflarda rafa girip sonra çýkan ürünleri marketçiler gayretimizden dolayý biz bu ürün grubunu 
farklýlýk yaratan, hareket kazandýran, cirosu sever. Çünkü bunlar insaný yormaz. Eðer bir olmasý gerekenden geç pazara vermeye 
güzel, müþteri memnuniyeti getiren de iadeli anlaþmýþsanýz, sezon bittiðinde baþladýk. Fakat pazarý iyi bilmemiz, 
ürünler. Eskiden çalýnma korkusu çok ön ilinizde kalaný veriyorsanýz, stoðunuzda yer yakýndan tanýmamýz sayesinde bu 
plandaydý. Ancak artýk hem ürünlerin tutmuyorsa çok güzel olur. Son yýllarda dezavantajý çabuk aþtýk. Önümüzdeki yaz 
fiyatlarý ucuzladý çünkü rekabet arttý, hem güneþ kremi çok iyi satýlan bir ürün haline döneminde çok daha iyi performans 
güvenlik sistemleri geliþti hem de firmalar geldi. Her haneye mutlaka bir tane giren ve alacaðýmýzý düþünüyorum. Bu yaz bizim 
saha aktiviteleriyle bu standlarda personel 
bulundurmaya baþladý. Özellikle PERDER 
üyelerine mesajým, kozmetik ve kiþisel 
bakým zincirleri pazarýn tamamýna hakim 
olmadan, maðaza sayýsýný artýrmadan bu 
alana yatýrým yapmalarýdýr. Kozmetik 
alýþveriþini onlara kaptýrmadan kendi 
maðazanýza çekin. Çünkü bu zincirler 
kozmetik ve kiþisel bakýmýn yaný sýra gýda, 
içecek, tekstil satýyor. Eðer onlarla rekabet 
için adým atmazsanýz bir süre sonra 
gýdadaki cirolarýnýzý olumsuz etkiler. 
Dolayýsýyla þimdiden geleceði görüp 
tedbirinizi alýn. 

“Uygun fiyatlý ürünler pazarý büyütüyor”
PNR Cosmetics Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Fevzi Pýnar ile pazara yeni sunduklarý 
Dr.Sun markasýný konuþtuk

Fevzi Pýnar



perder
pazar

Ýade garantisi marketleri rahatlattý 
Vahdet Sarýkaya

Mevsim Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Baþkaný 
Ýzmir'de yaz mevsiminde güneþ kremi grubunda çok iyi satýþ rakamlarý yakalanýr. Eskiden 
bir ya da iki marka vardý. Bunlar ithal ve pahalý ürünlerdi. Çok yavaþ bir penetrasyonu 
olurdu. Herkesin alabileceði fiyatý yoktu. Alanlar da gidip eczaneden almayý tercih ederdi. 
Sonrasýnda yerli üreticiler bu iþe girdi. Fiyat çýtasý aþaðý indi. Bugün normal bir krem 
fiyatýna satýlýyor. Eczanelerin payý giderek azalýyor. Market alýþveriþi sýrasýnda baþka bir þey 
alýrken çantaya atýlan bir ürün haline geldi. Üreticiler iade garantisi veriyor. Dolayýsýyla 
stokta þiþen bir ürün deðil. Kar marjý oldukça güzel. Bu ürün grubunda çocuklara uygun, 
güneþ sonrasýna uygun, nemlendiricili gibi deðiþik çeþitler geliyor. Ben önümüzdeki 
yýllarda marketlerin giderek daha fazla yer ayýracaðýný düþünüyorum. Bu pazarýn aðýrlýklý 
kontrolü de bir süre içinde eczanelerden tamamen çýkýp marketlerin ve kozmetik 
marketlerin eline geçecektir. 

Güneþ yararlýdýr ve gereklidir; dünyamýzýn sert kaba bir görünüm almasý, özellikle yüz çocuk ve bebekler ise büyüklere göre daha 
ihtiyaç duyduðu enerjiyi saðlar, dünyayý ve el sýrtýnda sert ince kabuklu deri yüksek koruma faktörüne ihtiyaç duyarlar. 
ýsýtýr, doðal hayatýn devamý için lekelerinin geliþmesi erken deri Bu ürünlerin etkileri sürüldükten en az 15-
vazgeçilmezdir. Bazý cilt hastalýklarýnýn yaþlanmasýnýn habercileridir. Bu leke ve 30 dakika sonra baþlar dolayýsýyla güneþe 
tedavisinde kullanýlýr. Güneþ zararlýdýr; kabuklu geliþimlerin aktinik keratoz olarak çýkmadan kabaca yarým saat önce 
Derinin erken yaþlanmasýna, kýrýþýklýklara ve adlandýrýlan ve kansere dönüþme riski sürülmeleri gerekir. Terleme, suyla temas 
lekelenmelere yol açar. Deri kanserlerinin taþýyan belirtiler olabileceði (yüzme-yýkanma) ve havlu ile kurulanmayla 
büyük bir kýsmý derinin güneþ gören unutulmamalýdýr. etkileri kaybolabileceðinden gün içinde 
yerlerinde ortaya çýkar, bazý kiþilerde alerjik ihtiyaç duydukça birkaç saatte bir tekrar 
reaksiyonlara yada, kimi zaman tatilimizi Güneþten korunma kavramý son 20-30 sürülmeleri gerekir. Son yýllarda bu ürünlere 
bize zehir eden güneþ yanýklarýna neden yýlda hayatýmýza girmiþ bir kavramdýr ve UVA dan da koruyan yeni kimyasal ajanlar 
olur.Bazý cilt hastalýklarýnýn ortaya sýnýrlarý henüz netlik kazanmamýþtýr ancak eklenmistir ancak bunlarýn kalýcýlýk süreleri 
çýkmasýna da sebeb olabilir. bugün için bilinen ve uygulamada fayda daha kýsa olduðundan daha sýk sürülmeleri 

saðladýðý tespit edilen bazý pratik önlemler gerekir.
Zararsýz güneþ ýþýný diye birþey olmadýðý ve kurallar vardýr. Güneþten koruyucu 
gibi güvenli güneþlenme diye bir kavram da ürünler içerdikleri kimyasal maddeler Çocuklarý ve bebekleri mutlaka yüksek 
týp otoritelerince kabul edilmemektedir. yoluyla derimize ulaþan ultraviyole ýþýnlarýný koruma faktörlü ürünlerle koruyun ve öðlen 
Güneþ ýþýnlarýnýn ve bronzlaþmanýn emerek yada yansýtarak derinin alt saatlerinde baþka aktiviteler yaratarak 
insanlara saðlýk, güzellik ve-gençlik tabakalarýna geçiþlerini engellerler. güneþte kalmalarýný engelleyin. SPF 15 
duygusu verdiði bilinen bir gerçektir. Güneþ güneþ koruyucular genellikle nemlendirici 
ýþýnlarýnýn zararlý etkileri erken ve geç ortaya Bu ürünlerin üzerindeki numaralar yüz kremleri þeklinde piyasada bulunur. 
çýkan zararlý etkiler olarak ikiye ayrýlabilir, güneþten korunma faktörü (SPF) olarak Türkiye de sonbahar sonu ile yaz baþý 
eðer erken (ani) zararlý etkileri ile karþý bilinirler ve ultraviyale-B ýþýnlarýný arasýndaki dönemde günlük hayatta 
karþýya kalmazsanýz güneþlenmekten böyle engelleme kapasitelerini belirtir. Günlük koruyucu olur ama yazýn ve tatillerde ya da 
bir fayda görmeniz doðaldýr ancak güneþ aktivitelerde faktör 15-20 yeterli olabilir dýþarýda uzun süre kalýnan tatil günlerinde 
ýþýnlarýnýn önemli zararlarý zamanla ancak deniz kenarýnda geçirilen bir günde yetersiz kalabilir. Böyle günlerde 30 numara 
birikerek ortay çýkar. en az 30 faktörlü bir ürün kullanmalýsýnýz. koruyucu ve þapka- güneþ gözlüðü daha 
Kýrýþýklýklar, güneþ lekeleri ve derinin kuru ve Açýk tenli kiþiler koyu tenli kiþilere göre etkin koruma saðlar.

“Her krem, her kiþiye uygun deðildir”
Amerikan Hastanesi Dermatoloji Bölümü Dr. Halil Bayazýt, güneþ kremi 
kullanýmýndaki püf noktalarýyla ilgili þu bilgileri aktardý:

Uzman Görüþ
Dr. Halil Bayazýt
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Apikoðlu'nun hikayesi, ailenin kendisi için deðiþen ve geliþen dünya standartlarýna HACCP kalite belgeli dev bir sanayi tesisi 
özenle hazýrladýðý ev yapýmý sucuklarýn uyum saðlandý ancak geleneksel haline gelmiþtir. Ayrýca iki yýl üst üste 
eþsiz lezzetinin dilden dile dolanmasýyla lezzetinden asla ödün vermedi. Böylelikle kaliteye verdiði önemin göstergesi 
baþladý. Çevreden gelen yoðun talepler Türkiye'nin en vizyoner markalarýndan biri niteliðinde olarak “Altýn Marka” ödülüne 
sonucunda satýþa baþlanmasýnýn ardýndan olmayý da baþardý. layýk görülmüþtür.
Apikoðlu 1910 yýlýnda, Türkiye'nin ilk et Apikoðlu için gerçek anlamdaki en büyük 
ürünleri imalatçýsý olarak kurulmuþ oldu. Bugün 15 bin metrekare kapalý, 45 bin ödül ise eþsiz lezzetli ürünleriyle yýllar 

metrekare açýk alanda kurulu, ileri sistem boyu Türk halkýnýn beðenisini kazanmasýdýr.  
Apikoðlu, 1920 yýlýndan sonra üretimine teknolojiye sahip, modern kombina 
Ýstanbul'da devam etmesinin ardýndan her tesislerinde ürettiði 120 çeþit ürün Apikoðlu, bir asýrdýr ayný lezzet ve daha 
geçen gün biraz daha büyüyerek ülkemizin grubunu tüketicisinin beðenisine sunuyor. kaliteli üretim anlayýþýyla faaliyetini devam 
en büyük et ürünleri imalatçýlarýndan biri Apikoðlu, kurulduðu ilk günden bu yana ettirerek, kuþaktan kuþaða taþýnan bir 
olmayý baþardý. Zamanla geleneksel kalite yatýrýmlarýna hýz kesmeden devam lezzet mirasý haline gelmiþtir. Büyük takdir 
yöntemlerden, yeni teknolojilere geçerek etmiþtir. Aradan geçen zamanda ISO  ve toplayan bu istikrarý ile dünyanýn en önemli 

Apikoðlu, 1910 yýlýnda, Türkiye'nin ilk et ürünleri imalatçýsý olarak baþlayan hikayesini 
bugün 45 bin metrekareye yayýlan modern tesisleriyle sektörün güçlü markalarýndan 
biri olarak sürdürüyor

nostalji
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Apikoðlu bir asýrdýr 
eþsiz lezzetler sunuyor

perder



marka hikayelerinin yer aldýðý "Markalarýn Öyküsü" adlý 
kitaba giren 10 Türk markasýndan biri olmayý da 
baþarmýþtýr.  

Apikoðlu'nda kullanýlan tüm etler,veteriner hekimler 
kontrolünde Ýslami usullere göre kesilen büyükbaþ 
hayvanlardan elde edilmektedir.Et ürünlerinin üretimi 
ise,gýda mühendisleri kontrolünde hijyen kurallarýna dikkat 
edilerek gerçekleþtiriliyor.Kalite ve saðlýk aþamalarýný, 4 
veteriner hekim ve 3 gýda mühendisi hammaddenin eþsiz 
lezzetlere dönüþtürülmesine kadar takip ediyor ve 
Apikoðlu'nun bir asýrlýk garantisiyle Türk halkýna sunuyor.

Apikoðlu yetkilileri 100 yýllýk geleneksel sucuk üretiminin 
püf noktalarýný þu þekilde anlatýyor: “Apikoðlu'nun gerçek 
sucuk üretiminde ilk aþamada, saðlýk raporu ve menþei 
þahadetnamesi olan hayvanlar tesisimize geldikten sonra 
veteriner hekimler tarafýndan tekrar kontrol edilip Ýslami 
usullere uygun olarak hijyenik þartlarda kesimleri yapýlýr.

Üretimin ikinci aþamasýnda; Apikoðlu'nun gerçek sucuðu 
için kaliteli etlerden iri kýyma (kuþbaþý) yapýlýr. Türk damak 
zevkine en uygun halini almasý için yerli, doðal baharatlarla 
iri kýyma karýþtýrýldýktan sonra bu karýþým 24 saat 
dinlendirilir. Dinlenmiþ karýþýmdan çekilen ince kýyma doðal 
kýlýflara doldurulur ve iplenerek askýlara asýlýr. Lezzetli 
sucuklar için özel olarak hazýrlanmýþ doðal ortam 
odalarýnda ve açýk havada 7-9 günlük bir dinlenme 
(fermantasyon) sürecinden sonra Apikoðlu standartlarýnda 
kalite kontrolü yapýlýr ve etiketlenir. Apikoðlu lezzetini 
kaybetmemesi için nakliyesinden önce serin, rutubetsiz ve 
havadar yerlerde depolanýr. Türk halký eþsiz lezzetlerle 
buluþabilsin, diðer sucuklara örnek olsun diye…”

100 yýllýk geleneksel gerçek sucuk 
üretimi

perder
nostalji
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fuar

Foodist tanýtým çalýþmalarý baþladý

FOODÝST'in 30 Ocak -2 Þubat 2011 ortak buluþma platformu olacaktýr. konumundaki Türkiye'yi buluþma merkezi 
tarihlerinde Koln de düzenlenen ISM 2011 Hareketlenen ve önem kazanan Avrasya haline getirecek. 
Fuarý ile baþlayan  uluslar arasý boyuttaki coðrafyasýnda, doðu-batý eksenindeki, FOODist 2011 Fuarý, MAMTEK Maðaza-
tanýtým ve pazarlama aktiviteleri 27 Þubat - deðiþimi ve geliþimi saðlayan lider ülke AVM-Market Sistemleri, Donaným ve 
2 Mart tarihlerinde Dubai de  Lojistiði Fuarý; 2. Özel Markalý Ürünler 
düzenlenen Gulf Food 2011 Fuarý Fuarý ve HORECA Otel, Restoran, Kafe, Bar 
ile devam etti. Ýkram Sistem ve Donanýmlarý, Mobilya, 

Tekstil Ürünleri ve Sarf Malzemeleri Fuarý 
Her iki fuarda da uluslar arasý ile birlikte eþ zamanlý olarak 
sektör temsilcilerinden büyük ilgi düzenlenecektir. Dört projenin yaratacaðý 
gören FOODÝST Fuarý, farklý sinerji sayesinde katýlýmcý firmalar için 
coðrafyalar ve hedef pazarlardan verimli ve çok yönlü bir görüþme 
gelecek ziyaretçi ve katýlýmcýlarýn platformu oluþacak.   

perder

Foodist  2011 Fuarý , 8  11 Aralýk 2011 tarihleri arasýnda TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezi, Ýstanbul' da gerçekleþtirilecek

Gýda Fuarý Eylül’de      

Gýda 2011 Fuarý, 2225 arasýnda önemli bir yere gelen GIDA 2011, Türkiye Gýda ve Ýçecek 
Eylül tarihleri arasýnda Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) ve TGDF çatýsý altýnda yer 
Ýstanbul Fuar Merkezi / alan 23 dernek, KOSGEB ve T.C. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý 
Cnr Expo'da tarafýndan destekleniyor. 
gerçekleþtirilecek.ITE Katýlýmcý olarak yurt dýþýndan gördüðü yoðun ilgiyi ziyaretçiye de 
Group Türkiye Ofisi E yansýtan fuarý bu yýl; ABD, Brezilya, Çin, Güney Kore, Hýrvatistan, 
Uluslararasý Fuarcýlýk Hindistan, Ýngiltere, Ýran, Ýtalya, Kosova, Malezya, Makedonya, Sri 
(EUF) tarafýndan Lanka, Suriye, Tayvan ve Tayland fuara katýlmasý beklenen ülkeler 
yapýlacak olan fuar bu arasýnda yer alýyor. Sektörün önde gelen firmalarýna ev sahipliði 
yýl da geniþ katýlýmcý yapacak olan Gýda 2011, yerli ve yabancý olmak üzere yaklaþýk 50 
profili ile dikkat çekiyor. bin profesyonel ziyaretçi aðýrlamayý hedefliyor. Baþta Ortadoðu ve 
Her yýl büyüyerek Avrupa olmak üzere Balkan ülkelerinden ve Türk Cumhuriyetlerden 
dünyadaki gýda fuarlarý alým heyetlerinin fuarý ziyaret etmesi bekleniyor. 

Uluslararasý Gýda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarý için 2011 
hazýrlýklarý baþladý
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TÜYAP PLAT iþbirliði

Private Label üretim yapan firmalarý; zincir market ve maðazalar ile doðal sonucu olarak 
farklý sektörlerden özel üretim yaptýrmak isteyen firmalarýn üst ürün çeþitliliðini her 
düzey yetkilileri ile buluþturarak etkin bir pazarlama ortamý yaratan geçen gün arttýran 
fuar, sektörün derneði olan PLAT - Özel Markalý Ürünler Private Label sektörü, 
Tedarikçileri Derneði tarafýndan da desteklenerek sektörü TÜYAP Private Label Industry 
çatýsý altýnda buluþturuyor. Son beþ yýlda özellikle Private Label 2011, 2. Özel Markalý 
kavramýnýn önem kazanmasý, zincir marketlerin rekabet gücünü Ürünler Fuarý ile 
arttýrmak için kendi markalarýný yaratmaya yönelmesi sektördeki Türkiye'nin avantajlý 
üreticilere yeni iþ fýrsatý getirmiþtir. Private Label üretimin çok hýzlý konumunun da etkisi ile 
geliþtiði ülkemizde sektör, uluslararasý düzeyde gücünü gösterecek uluslararasý pazardaki 
bir platforma ihtiyaç duymuþtur. Hýzla büyüyen ve bu büyümenin payýný yükseltecek.

Private Label Industry 2011, TÜYAP tarafýndan PLAT - Özel Markalý Ürünler 
Tedarikçileri Derneði iþbirliði ile 8 - 11 Aralýk 2011 tarihleri arasýnda TÜYAP Fuar ve 
Kongre Merkezi - Ýstanbul'da gerçekleþtirilecek



üyelerimiz

Acem Gýda 7’nci maðazasýný açtý
Açýlýþa Ýzmir Ticaret Odasý Meclis Baþkaný Ancak beklediði ilgiyi göremediði için Açýlýþ konuþmasý için kürsüye davet edilen 
Selami Poyraz, Ege PERDER Baþkaný Veli kapatmak zorunda kaldý. Ýnanýyorum ki Ýzmir Ticaret Odasý Meclis Baþkaný Selami 
Gürler, Ege Perder Yönetim Kurulu üyeleri. Karþýyakalý hemþerilerim Acem Gýdaya Poyraz; Karþyakalýlarý yerli sermayeye sahip 
Üretici ve tedarikçi firma temsilcileri katýldý. sahip çýkacaklar. Bu maðazada 15 kiþi çýkmaya çaðýrdý ve Acem Gýda Yönetim 

çalýþýyor. Evlerine ekmek götürüyorlar.' Kurulu Baþkaný Kemal Çorapçý ve çalýþanlarýna 
Açýlýþta ilk konuþmayý yapan Ege PERDER Dedi. Acem Gýdanýn fiyatlarýna, hizmet emeklerinden dolayý teþekkür etti. 
Baþkaný Veli Gürler; 'Bu gün Acem Gýdanýn anlayýþýna, sattýðý ürünlerin kalitesine kefil Acem Gýda Alaybey maðazasýnda, 350m2 
maðazasýnýn bulunduðu yerde, daha önce olduðunu belirten Veli Gürler ' Maðazanýn satýþ alanýnda 20 personel, üç yazarkasa ile 
uluslar arasý bir perakende markasý vardý. hayýrlara vesile olmasýný temenni etti. hizmet veriyor.  

perder

Ege PERDER üyesi Acem Gýda 7'nci maðazasýný Ýzmir Alaybey Karþýyaka'da  açtý

Biçen 19.þubesini Bahçeþehir’de açtý

Biçen'in yeni þubesi 1200 metrekare satýþ alaný, 6 kasa ve 35 Kurulu Üyesi Sinan Biçen, binlerce kiþiye isdihdam saðladýklarý  
çalýþanýyla hizmet veriyor. ve Bahçeþehir'e hizmet verdikleri için mutlu olduklarýný dile 
Biçen Gýda Yönetim Kurulu Baþkaný Ýhsan Biçen ve Yönetim getirdi.

Ýstanbul PERDER üyesi Biçen Marketleri, 19. þubesini 4 Haziran 2011 tarihinde 
Bahçeþehir Süzer Bulvarý'nda açtý
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üyelerimiz

Akyüz’ün 10’uncu þubesi 
Belediye Mahallesi'nde… 

Açýlýþa Canik Belediye Baþkaný 
Osman Genç ve Samsun Ticaret 
ve Sanayi Odasý Baþkaný Salih 
Zeki Murzioðlu da katýldý.
 
Canik Belediye Baþkaný Osman 
Genç, her açýlýþýn bir yuva 
demek olduðunu belirterek, 
“Burada çalýþan insanlar 15'e 
yakýn yuvaya bakýyor. Ýlçemize 
yapýlan yatýrýmlarýn her biri bir 
yuvaya ekmek götürmenin 
derdinde.” dedi.

Akyüz Süpermarketler 
Bahçelievler þubesi 300 
metrekare alanda, 2 kasa ve 11 
personel ile hizmet veriyor. 

perder

Karadeniz PERDER üyesi Akyüz Süpermarketler, 10.þubesini, 23 Nisan 2011 
tarihinde Canik Belediye Evleri'nde açtý

Hitit Gýda Biþkek þubesini açtý

Hitit Gýda Yönetim Kurulu Baþkaný Çorum dýþýnda da þubeleþme çalýþmalarýna kontrollü “Ýyi Tarým“ üretim sertifikasý 
Selahattin Zelveci, yakýnda iki þube daha devam edeceklerini bildirdi. alarak üretim yaptýklarýný söyledi. 600 
açarak þube sayýlarýný 7'ye çýkaracaklarýný metrekare alana sahip Biþkek þubesi, 3 kasa 
belirtti. Zelveci, Çorum ilinin yaný sýra Zelveci, 2010 yýlýnda Çorum'da ilk defa ve 20 çalýþaný ile hizmet veriyor.

Karadeniz PERDER üyesi Hitit Gýda, Biþkek þubesini açtý. Açýlýþa Çorum Belediye 
Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ve AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan katýldý
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Cumhurbaþkaný Abdullah Gül 
Makro’da 

Makro, Kayseri'de 51 bin metrekare alan üzerine kurulu 
Meysu Outlet AVM'de 3.500 metrekare hizmet alanýna 
sahip maða açtý. Tarihi Ýpek Yolu'nun geçtiði önemli 
kesiþme noktalarýndan birinde yer alan Meysu Outlet, 
yýlda yaklaþýk 8 milyon ziyaretçiye hizmet vermeyi 
hedefliyor. 
 
Nisan ayý içerisinde, Kayseri'de 2, Konya'da 1, 
Samsun'da 1 ve Ankara'da 2 olmak üzere toplam 6 
yeni maðaza hizmete açan Makro Market, 2011 yýlýnda 
gerçekleþtirmek üzere belirlediði 170 maðaza hedefine 
doðru koþuyor. Makro hizmete açtýðý 6 maðazasýnda 
250 kiþiye istihdam imkâný saðladý. Yeni açýlan 
maðazalarla beraber Makro Market'in 10 ildeki maðaza 
sayýsý da 143'e yükseldi. 

perder

Makro'nun ülke çapýndaki 140., Kayseri'deki 15. maðazasý, Cumhurbaþkaný Abdullah 
Gül, bakanlar, milletvekileri ve Makro Market Yönetim Kurulu Baþkaný Þeref 
Songör'ün katýlýmýyla açýldý

üyelerimiz

22’nci maðaza Görükle’de

Seyhanlar AVM Yönetim Kurulu Baþkaný Doðan Seyhan, 
“Bizler yapmýþ olduðumuz kampanyalar ve indirimler ile 
vatandaþýn cebine ferahlýk getirmeyi hedefliyoruz. Bütün 
mücadelemiz Bursa'lý hemþehrilerimizin rahat bir nefes alarak 
alýþveriþ yapabilmesini saðlamaktýr. Bu amaçla Alýþveriþin en 
kârlýsý sloganý ile bu yola çýktýk ve çalýþmalarýmýzý bu 
doðrultuda gerçekleþtiriyoruz. Bursa için yapýlan tüm bu 
çalýþmalarýn yeterli olmadýðýný düþünüyorum. Bu nedenle 
hizmetlerimize ve yatýrýmlarýmýza ara vermeden devam 
edeceðiz” dedi.

Bursa PERDER üyesi Seyhanlar, 22'nci maðazasýný Görükle'de açtý

Karabýyýk Ödemiþ’te
7’nci maðazasýný açtý

Karabýyýk Market Yönetim Kurulu Baþkaný Zekeriya Karabýyýk, ' Bu 
maðazamýzý bölge halkýnýn ricasý üzerine açtýk. Maðazamýz 100 
metrekare civarýnda küçük bir maðaza. Fakat halkýn ilgisi bizi fazlasýyla 
memnun etti. ' dedi. 
Ege PERDER üyesi Karabýyýk'ýn yeni maðazasý 2 kasa ve 5 personelle 
hizmet veriyor.

Karabýyýk Market 7. Þubesini açtý
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Genpa Ölüdeniz’de açýldý  

Akdeniz bölgesinin önemli 
perakendecilerinden Genpa,  büyümeye  
devam ediyor. Genpa Ölüdeniz maðazasý  ile 
87 þubeye ulaþtý. Ölüdeniz þubesiyle 
Genpa'nýn Fethiye ilçesinde þube sayýsýný 6'ya 
çýkardý. Genpa Ölüdeniz þubesi 8 personel 2 
kasasý ve 420 metrekarelik satýþ alaný ile 
hizmete veriyor. Genpa Ölüdeniz þubesinin 
açýlýþý 1 Nisan 2011 Cuma günü Ölüdeniz 
Belediye Baþkaný Keramettin Yýlmaz ,Turizmci 
Muzaffer Konakçý Genpa Yönetim Kurulu 
Üyeleri  Hüseyin Eldek  ve Gülsüm Eldek 
tarafýndan gerçekleþtirildi.

perder

Akdeniz PERDER üyesi  Genpa, büyümeye devam ediyor. Genpa Ölüdeniz maðazasý 
ile 87 þubeye ulaþtý  

Yeni Groseri Türkmenbaþý’nda

Groseri, Türkmenbaþý maðazasý; Adana sayýda devlet yetkilisinin kestikleri kurdele alanda 7 kasa ve 42 güler yüzlü çalýþaný ile 
Valisi Ýlhan Atýþ, Groseri Yönetim Kurulu ile hizmete girdi. Groseri, Türkmenbaþý hizmet verecek. Açýlýþa özel Karizma Show 
Üyeleri Ersin Özdemir, M.Ali Önür, Groseri maðazasý müþterilerini Groseri Kart/Groseri ile coþkulu ve keyifli anlar yaþandý. 
Yönetim ve Ýcra Kurulu Üyesi Levent Çocuk kulübü avantajlarý, kampanyalar ve Tükmenbaþý maðazasý açýlýþý ve artistik 
Uðurses, Groseri Ýcra Kurulu Üyeleri Dide 15 bin ürün çeþidi ile buluþturuyor. Groseri basketbol þovunu Groseri müþterileri 
Özdemir Tuncer ve Kazým Önür, ayrýca çok Türkmenbaþý maðazasý 1200 metrekarelik hayranlýkla izledi.

Çukurova PERDER Üyesi Groseri’nin Türkmenbaþý maðazasý, Adana Huzurevleri 
Mahallesi Türkmenbaþý Bulvarý adresinde tüketicilerle buluþtu

üyelerimiz

Çukurova
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perder

Ardaþ, Edirne Sarýcapaþa 
þubesini açtý

Ýstanbul PERDER üyesi Ardaþ, Arnavutköy Kiptaþ Konutlarý'nda açtýðý 
47'inci maðazasýnýn hemen ardýndan 48'inci maðazasýný Edirne 
Sarýcapaþa'da açtý. 27 Mayýs 2011 tarihinde açýlýþý Edirne Belediye 
Baþkan Yardýmcýsý Murat Muratoðlu, Ardaþ Yönetim Kurulu üyeleri 
Yýlmaz Özbahçeci, Eyüp Özbahçeci ve Ardaþ Genel Müdürü Hüseyin 
Alkaç birlikte gerçekleþtirdi. Sarýcapaþa þubesi 400 metre kare alanda, 3 
kasa ve 15 çalýþan ile hizmet veriyor.

Ýstanbul PERDER üyesi Ardaþ, 48. 
maðazasýný Edirne Sarýcapaþa'da açtý

Altunbilekler’den 50’nci maðaza…

15 Nisan 2011 tarihinde gerçekleþen müjdesini verdi. Altunbilek, 2011 veriyor. 
açýlýþta konuþan Altunbilekler Yönetim yýlýnýnda istikrarlý bir büyüme Altunbilekler, bu açýlýþtan kýsa süre sonra 
Kurulu Baþkaný Mustafa Altunbilek, politakasýyla maðza sayýlarýnýn 60'a dergimizin baskýya hazýrlandýðý günlerde 
mevcutta 7 projenin hazýr bulunduðunu, ulaþacaðýný vurguladý.  Elvankent'te 2 bin 200 metrekare satýþ 
önümüzdeki günlerde Ankara'nýn farklý 850 metrekare satýþ alanýna sahip olan yeni alaný, 14 kasa ve 90 çalýþanýyla 51'inci 
yerlerinde hizmet vereceklerinin maðaza, 50 personel ve 6 kasa ile hizmet maðazasýný da hizmete açtý.

Ankara PERDER üyesi Altunbilekler, yeni maðazasýný Ankara Nato yolunda açtý

üyelerimiz

Edirne Onur açýldý

Ýsyanbul PERDER üyesi Onur, yeni yüzü ve maðazasý 6 Mayýs 2011 tarihinde açtý. Açýlýþý Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Ekrem Özen, 
konseptiyle 117.maðazasý olan  Edirne Onur  Edirne Belediye Baþkaný Hamdi Sedefçi, Özen Özen Grup CEO Cemal Özen gerçekleþtirdi. 

Onur, Onurex ve Onursal Tarým markalarý ile devam eden Özen Grup, 
117.maðazasýný yeni yüzüyle Edirne'de açtý
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Çamlýk Market’in
yeni þubesi Selimiye’de

Karadeniz PERDER üyesi Çamlýk Market 2.þubesini 22 Nisan 2011 
tarihinde Ordunun Selimiye Mahallesi'nde açtý. Açýlýþa PERDER 
üyeleri, üretici ve tedarikçi firmalar katýldý. Yeni þube 190 metrekare 
alanda, 2 kasa ve 8personel ile hizmet veriyor.

Karadeniz PERDER üyesi Çamlýk 
Market 2.þubesini 22 Nisan 2011 
tarihinde Ordunun Selimiye 
Mahallesi'nde açtý

üyelerimiz

Gümüþ 27 þube oldu

Çukurova PERDER üyesi Gümüþ Alýþveriþ 
Merkezi  Mersin merkezden sonra þimdi de 
Tarsus, Susanoðlu ve Silifke ilçelerinde þube 
açarak þube sayýsýný 27'ye çýkardý. Gümüþ 
AVM Yönetim Kurulu Baþkaný Sedat Gümüþ, 
yeni þubeler açmaya devam edeceklerini  
söyledi.

Çukurova PERDER üyesi 
Gümüþ Alýþveriþ Merkezi  
Mersin merkezden sonra 
þimdi de Tarsus, Susanoðlu 
ve Silifke ilçelerinde þube 
açarak þube sayýsýný 27'ye 
çýkardý

Çukurova

Büyük Pastýrmacý’dan 10’uncu þube

Açýlýþa, yerel yönetimlerin temsilcileri ve bölge halký katýldý. Firma yetkilileri, yatýrýmlarýnýn 2011 yýlýnda devam edeceðini bildirdiler. 

Ankara PERDER üyesi Büyük Pastýrmacý, 10. þubesini Nevþehir'de açtý
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Kilo Market
5’inci maðazasýný açtý

Kilo Market Altýnoluk þubesinin açýlýþýna Melikgazi Belediye 
Baþkaný Memduh Büyükkýlýç da katýldý. Toplam 350 metrekare 
alanda hizmet verecek olan þubede 2 kasa ve 15 persone görev 
yapýyor. Kilo Market sahipleri Kemal Olgaç ve Mehmet 
Kilci,önümüzdeki günlerde 2 þube daha açacaklarýnýn müjdesini 
verdi. 

Kayseri PERDER üyesi Kilo Market, 5. 
þubesini açtý

Kilpa’nýn 
29’uncu þubesi 

Karadeniz PERDER üyesi  KÝLPA 29'uncu 
þubesini, 15 Mayýs 2011 tarihinde Trabzon 
Cevahir AVM'de açtý. Bin 750 metrekare 
alana sahip Cevahir AVM'deki þube, 6 kasa 
ve 23 personel ile hizmet veriyor.

Karadeniz PERDER üyesi  
KÝLPA, yeni þubesini 
Trabzon Cevahir AVM'de 
açtý

üyelerimiz

Metropol þube 
sayýsýný 13’e 
çýkardý 

Karadeniz PERDEr üyesi Metropol AVM, 
13.þubesini açtý. Yeni þube, Bahçelievler 
Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde 
bulunuyor. 

550 metrekare alana sahip olan Metropol 
Bahabey þubesinde, 2 kasa ve 16 personel ile 
hizmet veriyor.

Karadeniz PERDEr üyesi 
Metropol AVM, 13.þubesini 
açtý. Yeni þube, Bahçelievler 
Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 
Caddesi'nde bulunuyor
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Ravza Market 
Yavuz Selim’de

Açýlýþa üretici ve tedarikçi firmalar ile PERDER üyeleri katýldý. 
400 metrekare alanda bulunan yeni þube, 12 personel ve 3 
kasa ile hizmet veriyor.

Bursa PERDER üyesi Ravza AVM 
8.þubesini Yavuz Selim'de açtý

Efor 15’inci maðazasýný açtý  

Avrupa Yakasý'nda Büyükçekmece Mimaroba'da 
hizmete giren maðazanýn alaný 700 metrekare. 
Efor'un 15'inci þubesi 20 çalýþan ve 3 kasa ile 
faaliyet gösteriyor. Efor'un yeni maðazasýna 
Mimoraba halký ilk günden yoðun ilgi gösterdi. 

Ýstanbul PERDER üyesi Efor'un 
Büyükçekmece Mimaroba'daki 
yeni maðazasýnýn açýlýþý 19 
Mayýs'ta gerçekleþtirildi

üyelerimiz

Yunus Bahabey Þubesi açýldý

Açýlýþý Yunus Market Genel Müdürü Fatih Ayhan ve Genel Müdür veriyor. 
Yardýmcýsý Adnan Özçelik tarafýndan yapýlan Çorum3 Bahabey Yetkililer, Çorum'da Saat Kulesi þubesini de açacaklarýnýn 
Þubesi 800 metrekarelik alanda, 4 kasa ve 24 personelle hizmet müjdesini verdiler.

Ankara PERDER üyesi Yunus Marketler Zinciri 13 Mayýs 2011 tarihinde Çorum'daki 
üçüncü, toplamda 39. þubesini açtý
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Furpa’dan 15’inci maðaza  

FURPA Yönetim Kurulu  Baþkaný artýracaðýz. Ancak öncelikli hedefimiz maðaza 
Fuat Alpaslan, 13 yýl önce Bursa sayýsýný artýrmaktan ziyade en iyi hizmeti ver 
halkýna 'en iyiyi en ucuzu sunma' mektir'' dedi.  13 yýlda 15 maðazaya ulaþan 
sloganýyla baþladýðýmýz yolda emin FURPA'nýn Özlüce'deki yeni maðazasýnýn 
adýmlarla ilerliyoruz. FURPA açýlýþýna Bursa Büyükþehir Belediye Baþkaný 
Alýþveriþ  Maðazalarý'nýn sayýsýný Recep Altepe, Ak Parti  Ýl Baþkaný Sedat Yalçýn 
önümüzdeki aylarda daha da ve çok sayýda davetli katýldý.

Bursa PERDER üyesi Furpa, 15'inci þubesini 
Özlüce'de hizmete açtý

Antalya’ya 27’nci 1e1

Antalya merkezli Akdeniz PERDER üyesi 1e1 Market 27'nci yýlsonuna kadar 32 
maðazasýný Fakülte'de açtý. Yaklaþýk bin 500 metrekare alana sahip maðazaya çýkartmayý 
olan market, 5 kasa ve 25 personeli ile  hizmet veriyor. 1e1 Market hedefleyen 1e1 Market 
Yönetim Kurulu Baþkaný Tarýk Duru ve yönetim kurulu üyelerinin sektörde hýzla yaygýnlaþmaya 
hazýr bulunduðu açýlýþa ilgi oldukça büyüktü. Mevcut maðazasýný devam ediyor.

Akdeniz PERDER üyesi 1e1, zincirine bir halka daha 
ekleyerek 27'nci maðazasýný Antalyalýlar ile buluþturdu

üyelerimiz

Atakent’te Show zamaný  

Show'un yeni þubesi Ýstanbul'un son dönemlerdeki gözde toplu sonrasý 11 þubeye ulaþan Show'un yeni þubesi 500 metrekare 25 
konut bölgesi olan Halkalý Atakent'te hizmete açýldý. Bu açýlýþ çalýþan 3 kasa ile hizmet veriyor.

Ýstanbul PERDER üyesi Show Hipermarketleri yeni yatýrýmlara devam ediyor
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Bildirici 16’ncý maðazasýný açtý

Yýl sonuna kadar 20 þubeye ulaþmayý 
hedefleyen firmanýn genel müdürü Cengiz 
Bildirici; “Mevcut maðazalara 380 
metrekare satýþ alaný, 3 kasa ve 20 personel 
ekleyerek büyümemize ve halkýmýza hizmet 
etmeye hýz kesmeden devam ediyoruz” 
dedi. 

Ankara PERDER üyesi 
Bildirici Süpermarket, 
Cebeci Cemal Gürsel 
caddesinde yeni açtýðý 
þubesiyle Ankara'daki 
yaygýnlýðýný arttýrarak 16 
þubeye ulaþtý

Afta 5’inci
þubesini açtý

Afta Market Ýnönü þubesinin açýlýþýna Milletvekilleri Ali Temür 
ve Eþref Karaibrahim, Giresun Valisi Mustafa Yaman, Giresun 
Belediye Baþkaný Yusuf Aðaoðlu da katýldý. 750 metrekare 
market alana sahip olan yeni þube, 4 kasasý ve 30 personeli 
hizmet veriyor.

Karadeniz PERDER üyesi Afta Market, 
5.þubesini Ýnönü Caddesi'nde 
Giresunlularýn hizmetine sundu 

üyelerimiz

Hizmet AVM’nin 4’üncü maðazasý

Kale Ýlçesi'nde 3 Þubat'ta açýlan maðaza coþkulu bir 
törene sahne oldu. Karaman Hizmet AVM Genel Müdürü 
Durmuþ Ali Genç Kale Þubesi'nin 550 metrekare olup 2 
adet kasa ve 10 personelle  hizmet vereceðini, ayrýca 
içinde, kýrtasiye, kozmetik ve oyuncak bölümlerinin de 
olduðunu söyledi. 

Konya Perder üyesi olan Karaman 
Hizmet AVM, 4'üncü þubesini 
Karaman halkýnýn katýlýmýyla 
görkemli bir törenle hizmete sundu
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Alemdar’dan iki açýlýþ

3 Haziran'da Sakarya þubesinin açýlýþýný 'Bugüne kadar 2 þubemizle çalýþýyorduk.  2 Mehter takýmýnýn gösterilerinin renk 
gerçekleþtiren Kayseri Perder Üyesi yeni þube daha açarak büyümemizi kattýðý açýlýþa Kayseri Ticaret Odasý 
Alemdar Market, 10 Haziran günü de sürdürmeyi plandýk. Sakarya þubemiz Baþkaný H.Ali Kilci ile eski Kayseri Valisi ve 
Çifteönü þubesini açarak büyümesini 2700 m2 ve 5 kasa ile hizmet vermektedir, MHP Kayseri 2. sýra Milletvekili Adayý 
sürdürdü. Þimdiye kadar 2 þubeyle hizmet Çifteönü þubemiz ise 750 m2 olup, 2 kasa Nihat Canpolat ile Kayseriperder Baþkaný 
veren Alemdar Market sessizliðini 2 þube ile müþterilerimizin talebini Selahattin Kýlýç ile davetliler katýldý. Açýlýþa 
birden açarak bozdu. Alemdar Market karþýlayacaktýr. Ýki þubemizde toplam 45 özel uygulanan fiatlar vatandaþýn yüzünü 
sahibi ve ayný zamanda Kayseri Perder kiþiye de iþ ilanaðý saðlamaktan dolayý da güldürürken zaman zaman kasalarda 
Yönetim Kurulu Üyesi olan Kadir Çete oldukça memnunum' diye konuþtu. izdiham yaþandý.

perder

Bir hafta arayla iki þube açýlýþý yapan Kayseri PERDER üyesi Alemdar Market hýz 
kesmiyor

Polbay yeni maðazasýný açtý
Yerel Zincirlerin en büyüklerinden olan 
Polbay Market 8 olan þube sayýsýný 9'a 
çýkardý. Belsin þubesini açarak 
vatandaþlarla buluþan sektörün önde 
gelen ismi Polbay Market'in yeni þubesi 
1500 m2 alana sahip ve 5 kasa ile 
çalýþacak. Nazif Polat, Mahmut Polat ve 
ayný zamanda TPF Yönetim Kurulu Üyesi 
olan Osman Polat kardeþlerin birlikte 
açýlýþýný yaptýðý Belsin þubesi 
müþterilerin yüzünü güldürdü. Birçok 
toptancý, üretici, tedarikçi ve dost ve 
arkadaþlarýnýn açýlýþta yalnýz býrakmadýðý 
Osman Polat 'Belsin'de var olmayý her 
zaman istiyorduk. Nasip bugüneymiþ. 
Belsin halký zaten bizi tanýr. Ýlk 
marketimizi burada açmýþtýk. 20 yýl 
aradan sonra tekrar Belsin'de 
bulunmaktan oldukça mutluyuz' diye 
konuþtu. Acýlýþa KayseriPerder Baþkaný 
Selahattin Kýlýç ve Genel Sekreter Halit 
Kurt'ta katýlarak 'Hayýrlý olsun' dedi.  

Kayseri PERDER üyesi Polbay Market þube sayýsýný 9'a çýkardý

üyelerimiz
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vitrin

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.

perder

Konya Þeker’den 
Torku Þeker

Tüketicilerini üstün kaliteli, yenilikçi anlayýþla üretilmiþ 
saðlýklý ürünler ile buluþturmayý amaçlayan Konya Þeker, 
kristal þeker ve küp þeker ürünlerini Torku üst markasýyla 
pazarda yer alan ikramlýk çikolata ve þekerleme ürünleriyle 
ayný ana marka altýnda birleþtirdi. Torku Þeker Küpü ve Þeker 
Tanesi olarak 2010 yýlýnda lansmanýný gerçekleþtirdiði ürünler 
de yeni marka ve ambalaj tasarýmlarýyla  raflarda yerini aldý. 
Bu þeker ürünleri yüzde 100 doðal pancar þekerinden en son 
teknolojiler ile  en üst kalitede üretilmektedir.
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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.

Lipton’dan yepyeni 
çay deneyimi

SuperFresh Jumbo Karides 



Lekeler o kadar hýzlý oluþur ki, onlarýn hýzýna yetiþemezsiniz. Kabarcýklar çýkartarak köpüren ve 
Günlük banyo ve mutfak temizliðinde tüm kadýnlarýn leke ve kirlere her çeþit anlýk lekeyi kolayca 
karþý en büyük yardýmcýsý olan Cif Actifizz Çok Amaçlý Sprey, hýzlý temizleyen Cif Actifizz, Efervesan 
oluþan ve zor çýkan lekeleri tek fýsla köpürterek yok ediyor. etkili formülü sayesinde lekeyi 

kabartarak; hýzlý ve kolay bir 
Cif Actifizz'in köpüðü, ilk fýsta lekenin üzerinde çalýþmaya baþlýyor. þekilde ortadan kaldýrýyor.

vitrin

Cif’ten fýsla köpürt

perder

ETÝ Negro Çikolata Kaplamalý, yoðun kakaolu 
bisküvisi ve çikolata kaplamasýyla en tatlý ve 
keyifli atýþtýrmalýðýnýz olacak. ETÝ, yoðun kakaosu 
ile klasikleþen ETÝ Negro'yu, yeni çikolata 
kaplamasýyla yoðun kakaolu ve çikolatalý 
lezzetlerden hoþlanan tüm bisküvi tutkunlarýnýn 
beðenisine sunuyor. “Yoðun kakao, yoðun 
çikolata ve yoðun haz” sloganýyla raflarda yerini 
alan ETÝ Negro Çikolata Kaplamalý, damakta 
býraktýðý eþsiz tatla keyifli anlarýnýzýn 
vazgeçilmezi olmaya aday. 
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Organik pamuklu bebek bezi
Huggies, Türkiye'nin “organik pamuklu” ilk ve tek bebek bezini 
yenidoðanlarýn da ihtiyaçlarýna uygun þekilde üretti. Türkiye'nin organik 
pamuklu ilk ve tek yenidoðan bebek bezi “Huggies Saf ve Doðal”, 
bebeklerinin hassas cildi için en doðalýný isteyen annelerin tercihi oluyor. 

Türkiye'nin organik pamuklu tek bebek bezi “Huggies Yumuþak ve Rahat”, 
nefes alan dýþ 
yüzeyi sayesinde, 
bebeklerin 
ciltlerinde piþik ve 
tahriþ oluþumunu 
engellemeye 
yardýmcý oluyor. 
Bebek vücuduna 
uyumlu kesimi 
sayesinde 
bebeðinizin rahat 
hareket etmesini 
saðlayan“Huggies 
Yumuþak ve Rahat”, 
yumuþacýk iç yüzeyi 
ile bebeklerin 
hassas ciltlerine 
nazik bir dokunuþ 
saðlýyor.

Negro çikolata kaplandý



Yeni ABC Toz Deterjan ile gerçek temizlik, aktif kapsül 
teknolojisi ile ekstra ferahlýk artýk çamaþýrlarýnýzda. ABC'nin 
“sihirli parfüm kapsülleri” sayesinde çamarlarýnýz mis gibi 
kokar, tertemiz olur. Elde yýkama toz deterjan'da uyguladýklarý 
kapsül teknolojisi ile Türkiye'de bir ilke imza attýklarýný belirten 
ABC toz deterjan ürün müdürü Burcu Uzelli, sihirli kapsüller 
ile çamaþýr yýkamanýn artýk daha keyifli hale geldiðini belirtti.
ABC Toz Deterjan'nýn  suya sihirli dokunuþuyla harekete geçen 
parfüm kapsülleri çamaþýrlarýnýzýn mis gibi kokmasýný saðlýyor. 
ABC toz,  Soda Etkili, Lavanta Tazeliði ve  Gül Tutkusu çeþitleri 
ile fark yaratýrken çamaþýrlarda da  mükemmel temizliði 
saðlýyor.

vitrin

Sihirli parfüm 
kapsülleri

perder

Carte d'Or, Türkiye'de bir ilki gerçekleþtirerek 2010 yýlýnda piyasaya 
çýkardýðý Carte d'Or Dondurmalý Pasta serisine yepyeni bir tat ekliyor. 
Kutlamalarýn ve misafirliklerin bir numaralý lezzeti haline gelecek Carte 
d'Or Brownie'li Çikolatalý Dondurmalý Pasta, gerçek brownie keki 
üzerindeki iki katman bitter çikolatalý ve enfes kaymaklý dondurmasý 
ile bir brownie'den çok daha fazlasýný sunuyor. En üstüne döþenmiþ 
benzersiz çikolata sosu ve parçacýklarý ise dondurma severlere, daha 
önce hiç tatmadýklarý eþsiz bir deneyim vaat ediyor. Dondurmayý 
brownie'ye, brownie'yi ise dondurmaya tercih edemeyenlerin yeni 
favorisi Carte d'Or Brownie'li Çikolatalý Dondurmalý Pasta, aileniz ve 
arkadaþlarýnýzla yapacaðýnýz kutlamalarýn baþ tacý olacak. 
Çocuðunuzun doðum gününü, öðleden sonra arkadaþlarýnýzla 
yapacaðýnýz sohbeti, aile dostlarýnýza vereceðiniz akþam yemeðini, çat 
kapý gelen komþunuzun misafirliðini, Carte d'Or Brownie'li Çikolatalý 
Dondurmalý Pasta ile bir kutlamaya çevirebilirsiniz.

Cheetos Sweetos, eðlenceli þekli, içindeki akýþkan dolgusu ve bir de çikolata&muz tadýný ekliyor! 
dopdolu paketleriyle bilinen gofretleri unutturuyor. Cheetos Tek atýmlýk gofretçik Sweetos bu 
Sweetos sayesinde çocuklar hayal ettikleri gofretçiðin tadýna yepyeni lezzetiyle de çocuklarýn 
varacak; sabah kahvaltýsýnda, ders aralarýnda, okuldan eve dönünce sevgilisi olacak. Yeni Sweetos'un 
kýsacasý tatlý bir þeyler atýþtýrmak istedikleri her an çýtýr Cheetos yemesi kadar eðlenceli reklam filmi 
Sweetos lezzetiyle buluþacaklar. Üstelik Sweetos portföyüne þimdi de Mart ayý sonunda yayýna girecek.

Tek atýmlýk gofretçik 

Brownie’li dondurmalý pasta
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Türkiye'nin ýslak temizlik mendili alanýnda ilk ve öncü markasý Fresh'n Soft, koltuk altý terlemesi 
ve ter kokusu problemine yönelik geliþtirdiði Ter Emici Yapraklar ürünüyle hem saðlýklý hem de 
pratik kullanýma açýk bir ürün geliþtirdi. Fresh&Soft Ter Emici Yapraklar ýslaklýk ve koku noktasýnda 
günlük temizliðiniz için üretilmiþtir. Kýyafetinizin kol altýna temas eden iç kýsmýna yapýþtýrýlarak 
kullanýlýr. Fresh&Soft Ter Emici Yapraklar kol altý ve kýyafet arasýnda yumuþak ve konforlu bir 
bariyer oluþturarak, koltuk altý terlemesini kýyafetlerinizden uzak tutan ince yapýlý bir üründür. 
Cildi tahriþ etmeyen yumuþak dokusu ile terinizi ve terinizden dolayý oluþan kötü kokuyu içine 
hapsederek taze ve temiz bir gün geçirmenizi saðlar. Ýnce ve anatomik yapýsý sayesinde hareket 
özgürlüðünü kýsýtlamaz, dýþarýdan belli olmaz. Dermatolojik ve mikrobiyolojik olarak test edilip, 
onaylanmýþtýr.

vitrin

Saðlýk ve lezzet 
Freþa C Plus yüzde 4 oranýnda limon suyu içeren, C vitamini ve B grubu vitaminleri 
barýndýran doðal meyveli doðal madensuyudur. Ýçeriðindeki C vitamini miktarý, günlük 
beslenme referans deðerinin yüzde 100 'ünü, B grubu vitaminlerde ise günlük beslenme 
referans deðerinin yüzde 15'ini karþýlar. Freþa C Plus günün her saati ferahlýk verirken, 
içeriðindeki vitaminlerle kendinizi daha iyi hissetmenizi saðlar. Freþa C Plus'ýn piyasadaki 
benzer ürünlerden farký ise yüzde 4 oranýnda meyve suyu ile niasin, pantotenik asit, 
vitamin B6, folik asit, biotin, vitamin B12 gibi B Grubu vitaminlerini içermesidir.

perder

Terlemeye çözüm

Çikolata dünyasý 
Torku Play ile 
renkleniyor
Konya Þeker, 2010 yýlýnda tamamladýðý entegre çikolata tesislerinde üretimi 
gerçekleþtirilen Torku Play, fýndýklý, fýstýklý çeþitlerin yaný sýra, bisküvili, 
mochalý, mýsýr gevrekli, pirinç patlaklý, fýndýk krokantlý çeþitlerini özellikle genç 
kitlenin beðenisine sundu. 
 Anadolu Birlik Holding (ABH) Yönetim Kurulu Baþkaný Recep Konuk, Torku 
markasý altýnda tablet çikolata segmentinde Torku Play markasýný 
oluþturduklarýný belirterek, “Çikolata tutkunlarýna Torku Play gibi genç, 
dinamik bir ürünü sunmaktan son derece mutluyuz. Daha önce Türkiye'de hiç 
üretilmemiþ mochalý ve mýsýr gevrekli çeþitlerimiz bizi heyecanlandýrýyor. 45 
gr olarak sunduðumuz Torku Play için geniþ bir daðýtým ve satýþ kanalý 
oluþturduk. GDO'suz bir ürün olan Torku Play, özenle seçilmiþ kakao taneleri 
ve yüzde 100 pancar þekeri kullanýlarak üretiliyor” dedi.
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