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Deðerli Dostlarým,

Ýfade ve düþünce özgürlüðü bireylerin en doðal hakkýdýr. Bu hakký yasalarla bireylerin 

elinden almak, onlara herhangi bir konuda, “Þu þekilde düþünemezsin, düþünceni þu 

þekilde ifade edemezsin” diyerek cezai yaptýrým uygulamak kabul edilebilir bir davranýþ 

deðildir. Bu gibi tutum ve davranýþlar, demokratik rejimler ile medeni toplumlara 

aykýrýdýr. Týpký Fransa örneðinde olduðu gibi… 

Bilindiði üzere kýsa bir süre önce, 1915 olaylarýyla ilgili Ermeni iddialarýnýn reddinin suç 

sayýlmasýný öngören yasa teklifi Fransýz Meclisi'nde kabul edildi. Hiçbir hukuksal 

dayanaðý olmayan bu kararla Fransa, uluslararasý arenada hiç kuþkusuz itibar kaybýna 

uðramýþtýr. Gerek ülkemizde gerek sýnýrlarýmýz dýþýnda, söz konusu yasa haklý olarak 

büyük tepkilere neden olmuþtur. Yaklaþýk yüz yýl önce yaþanmýþ bir olaydan 

bahsediyoruz. Bu gibi tarihi olaylar, hukuki zeminlerde çözülmeli. Senatolar ya da 

meclislerde deðil. 

Perakende sektörünün önemli bir temsilcisi olarak bizler de, birtakým ekonomik 

yaptýrým uygulayarak tepkimizi ortaya koymayý düþünüyoruz. Türkiye genelinde 

faaliyet gösteren binlerce maðazamýzda Fransýz mallarýnýn satýþýný yeniden gözden 

geçirmemiz gerektiði kanaatindeyim. Tüketicilerimizin de bu yönde bir tepki ile karþýlýk 

vereceklerini öngörüyorum.

Van'a okul yapýyoruz

Aralýk ayýnda gerçekleþtirdiðimiz “Kartepe Perakende Zirvesi”, hem sektörümüz hem de 

üyelerimiz için verimli ve motive edici bir organizasyondu. Retail News'e ve 

sponsorlarýmýza teþekkürlerimi sunuyorum. Bu organizasyonla yerli zincirler, mevcut 

durumunu ve beklentilerini bir kez daha ortaya koyma fýrsatý buldu. Sektörü yakýndan 

takip eden, sektörün geliþimi için çalýþmalar yapan, yasa teklifleri sunan 

milletvekillerimize görüþlerimizi aktararak, yerli perakendeciliðin ve perakendecilerin 

daha fazla desteklenmesi gerektiðini bu özel platformda paylaþmýþ olduk. 

Taleplerimizin en kýsa sürede karþýlýk bulacaðýný umuyorum. 

Kartepe Perakende Zirvesi, üzerinde uzun zamandýr çalýþtýðýmýz bir konunun 

duyurulmasýna vesile olduðu için de biziler için büyük önem arz ediyor. Van'da 

yaþanan depremin ardýndan, bölgeye ne þekilde bir katkýda bulunabileceðimiz 

konusunda çeþitli çalýþmalar yaptýk. Bölgeye ziyaretler gerçekleþtirdik. Sonuç olarak, 

üyelerimizin katkýlarýyla Van'da bir okul yaptýrmaya karar verdik. Yapacaðýmýz okula 

desteðiniz için þimdiden teþekkürler: 

Perakendeciler Federasyonu

Albaraka-Kavacýk Þubesi

IBAN:  TR190020300001428410000001 

2012 yýlýnýn saðlýk, mutluluk, bolluk ve baþarý getirmesini dilerim.

Yeni yýlýnýz kutlu olsun.

Saygýlarýmla,
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Geleneksel hale getirilecek olan Kartepe saðladýðý itici güçle iktisadî hayatý doðrudan geçen yýlýn ayný dönemine göre ilave 1 
Perakende Zirvesi'nin ilki 'Geleceðin Ýnþasýna etkileyen bir sektör olduðunu kaydetti. milyon 689 bin kiþiye istihdam 
Tanýk Olun' ana temasýyla toplandý. Gümrük saðlanmýþtýr. 2009 yýlýnýn ikinci yarýsýndan 
ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý ve Tarým, TÜÝK verilerine göre, perakende sektörünün itibaren ülkemizde iþsizlik, dünyadaki 
Gýda ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Müsteþarý 2003 yýlýnda 49 milyar dolar olan yükselme eðiliminin tersine, düþmektedir. 
Vedat Mirmahmutoðullarý katýlýmýyla cirosunun, 2008 yýlýnda 3 kat artarak 159 2010 yýlýnda yüzde 11,9'a düþen iþsizlik 
gerçekleþtirilen zirvede, perakende sektörü milyar dolara yani 218 milyar liraya oraný bu yýl yüzde 8,8'e gerileyerek son 10 
ile yakýndan ilgilenen milletvekilleri, ulaþtýðýna dikkat çeken Yazýcý, “Perakende yýlýn en düþük seviyesine ulaþmýþtýr. Satýn 
sektörün önde gelenleri ve basýn alanýnda önemli danýþmanlýk firmalarýnýn alma gücü paritesine göre milli gelir 
mensuplarý görüþlerini belirtti. Zirveye Ana verilerine göre, Türk perakende sektörünün sýralamasýnda yaklaþýk 1 trilyon dolarlýk 
Sponsor Hayat Kimya'nýn yaný sýra 2010 yýlý cirosu 187 milyar dolardýr. Bu Gayri Safi Yurt Ýçi Hâsýla ile ülkemiz 
Mercedes Benz, Kahkecizade, Altýparmak, rakamýn 2014 yýlýnda 250 milyar dolara dünyanýn en büyük ekonomileri arasýnda 
Erpiliç, Eti, Mercan Et, Metin Helva, ulaþacaðý öngörülmektedir. Son 5 yýlda 16. sýradadýr. 2003 yýlýndan bu yana 
Eurometall, Parex, Kargem, PNR Cosmetics, perakende sektöründeki ciro artýþý yüzde tavizsiz bir þekilde uyguladýðýmýz mali 
Trakya Birlik, Moova sponsor olarak destek 54'tür. Ayný sürede Türkiye'nin milli disiplinin bir sonucu olarak kamu açýklarýný 
verdi. gelirindeki artýþýn yüzde 40 olduðunu da önemli oranda azalttýk.”

dikkate alýrsak perakende sektörünün Perakendenin sürdürülebilir ekonomik 
cirosu, Türkiye'nin gayrisafi hâsýlasýndan 14 kalkýnma için önemli bir sektör olduðunu 
puan daha fazla artmýþtýr.” dedi. kaydeden Yazýcý, þöyle devam etti: “Bu 
Avrupa'da ve geliþmekte olan ülkelerde itibarla, perakende hizmetleri, binlerce ürün 

Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý, yaþanan sýkýntýlara raðmen Türkiye istikrarlý tedarikçisi ve tüketiciler arasýnda cereyan 
'Kartepe Perakende Zirvesi'nde sektör bir büyüme eðilimini sürdürdüðüne dikkat eden, modern ekonominin önemli bir aracý 
temsilcileriyle buluþtu. Bakan Yazýcý, çeken Yazýcý, þöyle devam etti: “Dünyanýn konumundadýr. Türk perakende sektörü; 
perakende sektörü, tüm dünyada, gerek ekonomik krizle sarsýldýðý bir dönemde, yüzde 40'ý 2045 yaþ aralýðýnda olan ülkemiz 
oluþturduðu ekonomik deðerle, gerekse Türkiye yýlýn ilk yarýsýnda yüzde 10,2 genç nüfusu ile, ekonomik büyümesi ve 
diðer sektörleri canlandýrarak ekonomiye seviyesinde büyüme baþarýsý yakaladý. Son tüketim potansiyeli ile özellikle yabancý 

açýklanan verilere göre, ekonomimiz 2011 yatýrýmcýlar tarafýndan ilgiyle takip 
yýlýnýn ilk dokuz aylýk döneminde reel olarak edilmektedir. Bu anlamda, daha iyi iþleyen 
yüzde 9,6 oranýnda büyümüþtür. Bu perakende sektörünün, büyüme ve istihdam 
büyüme hýzý ile Türkiye dünyanýn en fazla açýsýndan öncü bir sektör olacaðý açýktýr. 
büyüyen ekonomisi olmuþtur. Artýk OECD, Dolayýsýyla perakende, ihmal edilemeyecek 
Avrupa Birliði ve G20 ülkeleri arasýnda çok ve her fýrsatta desteklenmesi gereken bir 
güçlü performans gösteren sayýlý ülkelerden sektördür. Bizler, bir ülkenin en önemli 
biri konumundayýz. Türkiye ekonomisinin zenginliðinin giriþimciler olduðuna ve bir 
kaydettiði büyüme istihdamý arttýrýcý bir etki ülkenin giriþimciler eliyle zenginleþeceðine 
yapmýþtýr. Pek çok ülkede iþsizlik oranlarýnýn inanýyoruz. Devlet olarak bizim görevimiz; 
yüksek seviyede seyrettiði bir dönemde, sizlerin önünüzdeki engelleri kaldýrmak, 
ülkemiz bu yýlýn üçüncü çeyreði itibariyle zorluklar karþýsýnda size destek vermektir.”

“2023 hedefine hep birlikte 
ulaþacaðýz”

Hayati Yazýcý

perder

Kartepe Perakende Zirvesi, Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun desteði, Retail 
News Dergisi'nin organizasyonu ve Hayat Kimya'nýn ana sponsorluðunda 17-18 
Aralýk tarihlerinde Kartepe Green Park Otel'de gerçekleþtirildi

gündem
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“Hep birlikte 
dünyaya açýlalým”

''Geleceðin inþasýna 
tanýk olun ''

yüzde 20 büyüme oraný, 12,5 Milyar TL ciro 
ve yüzde 30'u aþan pazar payý ile 
Türkiye'nin en büyük organize perakende 

Tarým, Gýda ve Hayvancýlýk Bakanlýðý aktörü olduðunun altýný çizdi. 
Müsteþarý Vedat 
Mirmahmutoðullarý, Kartepe Aygün sözlerine þöyle devam etti:
Zirvesi'nde bakanlýðýn gýda “Bundan sonra daha da öne geçeceðiz, 
perakendesini yakýndan ilgilendiren çünkü biz organize perakende iþini 
çalýþmalarýný ve projelerini öðrendik. Bugün, deðerli üyelerimiz ve 
katýlýmcýlara detaylarýyla aktardý.  federasyonumuz adýna bir gurur tablosuyla 
Uðraþtýðýnýz sektör dünyanýn en karþý karþýyayýz. Çünkü bizler kendi 
stratejik sektörü diyerek sözlerine bölgelerimizde, geleneksel usullerle küçük 
baþlayan Mirmahmutoðullarý, iþletmeler olarak mütevazý faaliyetlerimizi 
dünyada petrol arzý, su arzý ve gýda sürdürürken, birlikten doðan gücümüzü fark 
arzýnýn en önemli üç konu olduðunu ederek, yurtdýþýnda da operasyonlar 
hatýrlattý. gerçekleþtiren büyük bir yapýya dönüþtük. þartýný getirdik. Yetmedi, zirai eczacýlýk 

Kalýcý rekabet üstünlüðüne giden yolda sýnavýný kazanma þartýný getirdik. Meslek 
Mirmahmutoðullarý sözlerine þöyle devam sürdürülebilir büyüme için çalýþýyoruz. odalarý biziz topa tutsa da yaptýk. Reçetesiz 
etti: Bugün burada açýklamaktan onur ilaç almanýn ve satmanýn önüne geçtik. 
“Gýda arz ve yönetimindeki mücadelenin duyduðum kalýcý bir eser býrakmak için Havadan ilaçlama gibi çevre katliamlarýný 
esasýný da tohum arz ve yönetimindeki kollarýmýzý sývadýk ve deprem bölgesinde bir yasakladýk. Kendi tarlasý için yandaki tarlayý 
mücadele oluþturuyor. O yüzden Kissinger okul yapmak üzere hazýrlandýk." mahveden bu uygulamanýn sonunu 
diyor ki: “Petrol arz ve yönetimini ele getirdik. 169 aktif maddenin üretim ve 
geçirirseniz ülkelerin yönetimini ele Selamet Aygün konuþmasýnda gündemde ithalatýný yasakladýk.  Serfitikalý tarým 
geçirirsiniz, gýdanýn arz ve yönetimini ele olan KDV indirimi düzenlemesi ve “Yasa danýþmanlýklarý oluþturduk. Sizin organize 
geçirirseniz insanlarýn yönetimini ele Tasarýsý” ile ilgili de açýklamalarda bulundu. olmanýz gerekiyor. Türkiye'nin sýkýntýsý 
geçirirsiniz ve dünya havlu atar. Et ve tavukta KDV'nin yüzde 8'den yüzde sermaye birikimidir. Ýþletmeleri küçük, 
Biliyorsunuz 2008- 2009 yýllarýnda kuraklýk 1'e indirildiðini, ancak bu indirimin organize olamadýklarý için de 
oldu ve dünyada bir gýda krizi baþ gösterdi. perakendeye yansýmadýðýný ifade eden büyüyemiyorlar. Sonra 5 tane yabancý þirket 
2008 yýlýnda yýlbaþý buðday stoku 123 Aygün, “Toptanda KDV yüzde 8'den yüzde geliyor, pazarýn yüzde 30'unu süpürüp 
milyon tondu. O zaman üretim 607 milyon 1'e indi. Ancak bu perakendeye yansýmadý. gidiyor. Sermayeyi de transfer ediyor. 
tondu. Tabii fiyat yükseldi. Ama 2010 2011 Biz bununla ilgili bir düzenleme istiyoruz. Dünyaya açýlmadýðýnýz sürece iç piyasaya 
döneminde, daha doðrusu geçen senenin Temel gýda maddeleri olan sebze ve da ayak uyduramazsýnýz. Dünyaya 
hasadýnda yýlbaþý stoðu tarihte benzeri meyvede de KDV oranýnýn yüzde 1'e açýlmanýz gerekir. Organize olun, bilimsel 
görülmemiþ bir miktar; 192 milyon tondu. indirilmesi gerekiyor. Organize yerel olun, gerisi gelecektir.”
Üretim 677 milyon tondu. Üretim ve perakende devlet tarafýndan desteklenmeli. 
stoklar arttýðý yerde fiyat arttý. Çünkü Biz sektörde çok ciddi iþ hacmi ve istihdam 
organize olamamýþ dünyayý çeþitli fonlar saðlýyoruz. Fakat KOBÝ sýfatýna uymamamýz 
allak bullak etti. Eðer biz de organize nedeniyle kredi ve hibelerden yeterli desteði 
olamazsak, kedinin fareyle oynadýðý gibi Türkiye Perakendeciler Federasyonu Baþkaný alamýyoruz. Halbuki perakendede tekel 
bizimle oynarlar. Biz pazarý iyi yönettik. Selamet Aygün, Kartepe Perakende oluþturan bu büyük þirketlerin arkasýnda 
Bizde buðdayda artýþ yüzde 12'de kaldý, Zirvesi'nde hem katýlýmcýlara hem de banka ve hükümetler var. Sektörümüze 
mýsýrda yüzde 23'te kaldý.” kamuoyuna çeþitli mesajlar verdi. "273 kamu bankalarýndan destek bekliyoruz. 

üyemiz, 2 bin 831 maðazamýz ve 55 bin Kredi konusunda bize destek çýkmalýlar” 
Mirmahmutoðullarý konuþmasýnda çalýþanýmýzla bu yýlýn ilk 6 ayýnda yüzde 12 dedi.
bakanlýðýn gýda güvenliðiyle ilgili büyüdük. 2011 yýlýnda uluslararasý 
çalýþmalarýnýn sektörün geliþimine katkýsýný zincirlerin önüne geçmeyi baþardýk" diyen Gýda perakendesi sektörünün 100 milyar TL 
da örneklerle aktardý: Aygün, yerel zincirlerin yýllýk ortalama büyüklüðe sahip olduðuna iþaret eden 
“Gýda güvenliðiyle ilgili bir proje geliþtirdik. Aygün, “Bu büyüklükte bir sektör kendi 
Rusya'nýn, Avrupa'nýn, Amerika'nýn Türk baþýna býrakýlmamalý. Bizim bir yasaya 
ürününü geri çevirdiðine son zamanlarda ihtiyacýmýz var” diye konuþtu. 2010 yýlýnda 
hiç þahit oldunuz mu? 2005'te çarþaf çarþaf uluslararasý perakende firmalarýnýn yüzde 
Rusya'nýn yemediði kanserojen ürünün 11 büyümesine karþýn, yerel markalarýn 
Türkiye'de yendiði haberleri medyada yer yüzde 16 seviyesinde büyüdüðüne vurgu 
buluyordu. Bugün bunu duyuyor musunuz? yapan Aygün, “2011 sonu itibariyle 
Neden? Çünkü multidisipliner, sistematik ortalama yüzde 15 büyüyeceðiz. Eðer bu 
bir çözüm üretilmiþ. Bir çalýþma yaptýk. büyüme rakamýný 2023 yýlýna kadar sürekli 
6000 ilaç bayisinin 2117'sinin ilkokul hale getirirsek Cumhuriyetin 100'üncü 
mezunu veya okul yazar olduðunu fark yýlýnda ciromuz 70 milyar TL'ye ulaþacak” 
ettik. Bunlara üniversite mezunu olma açýklamasýnda bulundu.

perder

 Vedat Mirmahmutoðullarý

Selamet Aygün

gündem
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“Perakendede Risk ve 
Fýrsatlar”

“Perakende sektöründe 
yenilikler ve açýlýmlar”

ifade ederek, “Yasakçý deðil regüle eden, organize oldu. Eski tip perakendecilikten 
önceki yatýrýmlarý koruyan yeni bir AVM modern perakendeciliðe geçiþi kapsayan bu 
yasasýna ihtiyaç var” diye konuþtu. dönüþüm oldukça sancýlý oldu. Bazý 

Kartepe Perakende Zirvesi'nde markalar bu süreci iyi deðerlendiremediði 
gerçekleþtirilen iki çalýþtaydan ilki Levent Uðurses de deneyimlerini Perakende için kayboldular. Bu arada uluslararasý 
“Perakendede Risk ve Fýrsatlar” baþlýðýyla Zirvesi'nin katýlýmcýlarýyla paylaþtý. 18 perakende firmalarý Türkiye pazarýna girdi. 
Hayat Kimya Ýþ Geliþtirme Direktörü Erdal maðazayla faaliyetlerine devam ettiklerini 2000'li yýllarda Türkiye'de perakendeciliðin 
Tüfekçi moderatörlüðünde yapýldý. Çalýþtaya söyleyen Uðurses, tüketicinin çok duyarlý düzensiz, geliþigüzel bir biçimde ilerlediðini 
Eðitimci ve Danýþman Tahsin Pamir, Zaman gördük. Her semtte farklý uygulamalar ve 

belediyelerin farklý yaptýrýmlarý karþýmýza 
çýktý. Ýstihdamda kayýt dýþýlýkla karþýlaþtýk.  
Haksýz rekabet ciddi bir þekilde karþýmýza 
çýktý. 2006'da TPF'yi kurarken Türkiye'de 
yerli perakendeyi kayýtlý kurallý hale 
getirmeyi düþündük. Ýþe kendi evimizden 
baþladýk. 2006'da Ankara'da bunu ifade 
etmiþtim. Türkiye'de teþebbüs, genç nüfus 
ve üretici var. Bu reel deðerler perakendeyi 
ülkemiz ekonomisi için çok önemli bir 
kavþak haline getirdi. Bu büyüyen sektörün 
merkezi bir yapýya baðlanmasýný istedik”.

Songör yasa tasarýsýyla ilgili 

düþüncelerini de dile getirdi:
Gazetesi Yazarý Turhan Bozkurt, Dünya olduðu taze ürünlerde uzmanlaþarak fark 

“Haksýz rekabet ve düzensizliði engellemek 
Gazetesi Yazarý Rüþtü Bozkurt, Groseri yarattýklarýný söyledi. 

için perakende yasasýna olan ihtiyaç 
Yönetim Kurulu Üyesi Levent Uðurses ve 

böylece daha belirgin hale geldi. Sadece TPF 
sektörde uzun süre yöneticilik yapan Avrupa'da AVM'lerin ancak düzenlenmiþ 

üyelerinin deðil, tüm perakendecilerin bu 
Danýþman Mustafa Kalkandelen konuþmacý alanlarda inþaa edilebildiðini söyleyen 

yasaya ihtiyacý var.  Kendi maðazalarýmýzýn 
olarak katýldý. Mustafa Kalkandelen, “Dünyada perakende 

marka deðerini yitirmeden rekabete kurallar 
de daha fazla teknoloji kullanýlmaya 

koymak ve istihdam ettiðimiz insanlarýn 
Bilinçli rekabet dönemine girildiðini baþlandý. Artýk çok kanallý satýþ yapýlýyor. 

haklarýný gözetmek için böyle bir yasa 
söyleyen Tahsin Pamir, önümüzdeki 5 yýllýk Online satýþlar çok tartýþýlýyor. 2010'da 

gerekiyor. Eskiden uluslararasý firmalarýn 
döneme iliþkin planý olmayanlarýn ciddi MediaMarkt online satýþlardan çok büyük 

gücünden kaynaklanan haksýz rekabet 
sýkýntý yaþayacaðýný ifade etti. darbe aldý. Müþteri maðazada baktý, e-

bugün terse dönmüþ durumda. Discount 
Perakendedeki market açma yarýþýna dikkat ticaret sitelerinde satýn aldý” dedi. 

zincirleri ve private label oldukça kuvvetli. 
çeken Pamir, sektör temsilcilerine 

Sektörün planlý bir þekilde geliþmesine 
çalýþanlara yatýrým yapma çaðrýsýnda 

duyduðumuz ihtiyaç bu haksýz rekabetin de 
bulundu.

önünü alacak. Sistem deðiþiyor, yeni 
sorunlarý eski anlayýþýmýzla Kartepe Perakende Zirvesi'nde ikinci çalýþtay Rüþtü Bozkurt da “dönüþtürücü 
çözümleyemeyiz. Hýzlý karar verebilmek, Bugün Gazetesi Yazarý Celal Toprak inavasyonun” önümüzdeki döneme damga 
amatör bir ruhla çalýþmak yeterli gelmiyor. yönetiminde CHP Ýzmir Milletvekili M.Ali vuracaðýný dile getirerek, “Her þeyi yeniden 
Sistemi dönüþtürmemiz, Susam, Baðýmsýz Ýstanbul Milletvekili yapmamýz gerekiyor” dedi. Perakende 
profesyonelleþtirmemiz gerekiyor. Ben Levent Tüzel, Eski AK Parti Rize Milletvekili sektöründe artýk Ar-Ge'den maðaza 
yasayý bu hükümetin çýkaracaðýna Ali Bayramoðlu, TPF Eski Baþkaný Þeref vitrinine kadar her þeyin etkili olduðunu 
inanmýyorum. Öncekiler de çýkarmadý. Songör ve sektörün duayen isimlerinden kaydeden Rüþtü Bozkurt, “Dünyada 
Bizim iþimize yaramayacaðý zaman, Servet Topaloðlu sektörün geleceðini önümüzdeki 10 yýlda 1,5 milyarlýk yeni bir 
önümüzü kesecekken çýkar! Biz güçlenince tartýþtý.orta sýnýf oluþacak. Bu kesim tüketime 
kendileri yasa çýkarmak için bize gelecekler. 

damgasýný vuracak. Artýk alýnteri yerine 
Kendi içimizdeki enerjiyi ortaya çýkarmamýz “Yasayý beklemeyelim kendimizi akýlteri önem kazandý” dedi. 
gerek. Teþebbüs etmeden beklemekle hiçbir 

geliþtirelim”
þey olmaz”.

Makro Market Yönetim Kurulu Baþkaný Þefer Turhan Bozkurt da, yabancý yatýrýmlarýn 

Songör konuþmasýna, “Bugünkü durumu olduðu ilk dönemde perakende sektöründe 
“Yasa eksikliði haksýz rekabet 

daha net anlamamýz için öncelikle Türkiye tedirginliklerin fazla olduðunu, ancak 
yaratýyor”Perakendeciler Federasyonu'nun kuruluþ  zamanla yerel perakendecilerin önce yola 
CHP Ýzmir Milletvekili M. Ali Susam, bir hikayesini ve o dönemki þartlarý tekrar girdiðini, þimdi ise hýzlanmaya baþladýklarýný 
milletvekili olarak partili partisiz tüm hatýrlamak için anlatmam gerekiyor” diyerek söyledi. Dünyada ekonomik kriz yaþandýðýný 
esnafýn ve KOBÝ'lerin sorunlarýna çözüm baþladý. Songör sözlerini þöyle sürdürdü:anýmsatan Turhan Bozkurt, yerel zincirlerin 
saðlamayý birinci misyonum olarak “Türkiye'de perakende sektörü 90'lý yýllarda önemli fýrsatlarla karþý karþýya olduðunu 
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belirledim diyerek, Türkiye Perakendeciler 
Federasyonu'nun temsil ettiði deðerleri çok 
önemsediðini vurguladý. 
Susam düþüncelerini çalýþtayda þu þekilde 
aktardý:
2250 milyon insana hitap eden bir 
pazardan bahsediyoruz. Dýþarýdan gelen 
satýnalmacýlar yerine siz bu pazarýn egemen 
lokomotofi olabilirsiniz. Bu noktada 
bulunuyorsunuz. Direksiyon sizin elinizde. 
Bu yüzden düzenlediðiniz organizasyonu 
çok önemsiyorum. Fakat bunu yapabilmek aranacak. Bir yasa çýkarýlmasý konusunda ucuza satmak her þeyin önünde. Bence 
için ciddi desteklere ihtiyacýnýz var. tüm sektör hemfikir. Fakat nasýl bir yasa? rakibinden 1 kuruþ ucuza satmak rekabet 
Finansmanda devletin Ar-Ge desteðine Büyük ve küçük aktörler arasýnda deðildir. Sürekli ve iyi hizmet verebilmeniz 
ihtiyacý var. Bu destekler ise büyük Ar-Ge ortaklaþýlacak bir talep merkezi oluþturmak asýl meselesidir. Temel niyetiniz sistematik 
ve sanayi destekleri olarak belirlenmiþtir. gerekir. Diðer taraftan kentsel ve çevresel olarak maðaza sayýsýný artýrarak pazar 
Daha az eleman çalýþtýran Ar-Ge birimlerine sorunlar, düzensiz çalýþma saatleri, etkinliðini arttýrmak mý, yoksa marketçilik 
de bu imkan tanýnmalýdýr. Perakende tekelleþmenin yarattýðý sorunlar, yerel nihai hedefiniz midir? Rakiplerinizi ne kadar 
sektörünün inovasyon anlamýnda bu üretimin ve KOBÝ'lerin ezilmesi gibi birçok takip ediyorsunuz? Kârlýlýk ya da fiyatlarýný 
desteði almasý gerekir. Þu an yasa sorun ortada duruyor.  Yan yana AVM'ler ne kadar takip ediyorsunuz? Avantaj ve 
eksikliðinden ötürü ciddi bir haksýz rekabet açýlmasýn deyip, diðer yandan Pazar dezavantajlarýnýzýn farkýnda mýsýnýz? Bunu 
söz konusudur. Sadece bir örnek vereyim: gününün tatil ilan edilmesine karþý çýkmak hem dinleyicilere soruyorum, hem de TPF'ye 
Rekabet Kurumu'nun son araþtýrmasýna çeliþki oluþturuyor. Ya da  AVM'ler þehir kurumsal bazda soruyorum. Uluslararasý bir 
göre, Ulusal perakende zincirlerinin dýþýna yapýlsýn demek doðrudan meseleye market zinciri oluþturmak isteyip 
kestikleri faturalar sonucunda aldýklarý çözüm saðlamýyor. Yasanýn bütünlüklü bir istemediðinizi öðrenmek istiyorum. 
toplam deðer toplam ciro içinde yüzde þekilde ele alýnmasý lazým. Avrupa'da AVM Azerbaycan, Ýran, Irak, Suriye, Bulgaristan, 
12,5'e tekabül ediyor. Yerellerde ise bu oran kurmak için belediye ve küçük esnafýn da Moldovya, bir çok komþu pazar söz 
yüzde 5,5. Sadece faturalandýrmalar temsil edildiði komisyonlardan izin almak konusu. Bu konu üreticileri de ilgilendiriyor. 
yüzünden üreticiden mal alýrken yüzde 9'luk gerekiyor. Fakat hükümetin hazýrladýðý Siz buralarda maðaza açarsanýz yerli 
bir avantaj saðlýyorlar.” taslakta nihai karar noktasý olarak vali ve üreticiyi de tanýtmýþ olacaksýnýz.”

belediye baþkaný görünüyor. Bu noktada 
“Yerli üreticinin yaþatýlmasý karar insiyatifinin katýlýmcý bir yaklaþýmla “Kooperatifçilik tekrar 
gerekiyor” esnafýn temsil edildiði bir birime baðlý hatýrlanmalý”

olmasý gerektiðini düþünüyorum.”Ýstanbul Baðýmsýz Milletvekili Levent Tüzel, Perakende Uzmaný Servet Topaloðlu 
örgütlü toplum olmanýn önemine vurgu birleþme ve güç birlikleriyle ilgili deðiþik 
yaptýðý konuþmasýna, “Yýllardýr iþçi sýnýfýyla “Hedeflerinizi net ortaya koyun” örnekler ve açýlýmlarý anlattýðý 
ilgili siyaset yapmýþ biri olarak sektörün AK Parti Eski Rize Milletvekili Ali konuþmasýnda þunlarý aktardý:
doðrudan takipçisi olmasam da 74 milyon Bayramoðlu çalýþtayý izleyenlere altý “Bence perakende yasasýnýn çýkmayýþýnýn 
tüketiciden biri olarak bu konuyu kelimeyi tekrar hatýrlattý; “Geliþtirmek, sebebi çok büyük alanlarý birden kapsamasý. 
önemsiyorum. Bu konuda dersimi çalýþarak güçlendirmek, rekabet edebilmek, kaliteli Bahsedilen alanlardan biri çýkýp ben bu 
geldim” diyerek baþladý. hizmet, kalýcý rekabet, marka konuda mutabýk deðilim diyor. Bence sizin 
Sektörde yabancýlaþma ve tekelleþmenin oluþturabilmek”. “Ben birey olarak bu organizasyonunuzun, federasyonunuzun 
giderek arttýðý bir dönemden geçtiklerini kelimelerin neresindeyim?” sorusuna kendi içinde saðladýðý baþarý diðer 
söyleyen Tüzel, yasayla ilgili düþüncelerini “Burada bulunan herkes kendi cevabýný kanatlarda baþarýlamamýþ. Fakat çalýþmalar 
de þu þekilde aktardý: vermek zorunda” diyen Bayramoðlu, yapýlýyor. Tüm alanlarý kapsayan sert 
“Mecliste yasalaþmayý bekleyen bir perakendecilerin hükümetten destek müdahelelerin çýkmasý zor. Nitekim çýkmadý 
hipermarket kanunu var. Bakanýn isterken yerli üreticiye destek vermeyi ihmal da. Ben sektöre girdiðimden beri yasanýn 
söylediklerinden kimseyi üzmeyecek bir etmemesi gerektiðinin altýný çizdi. çýkmayýþýnýn sebebi budur. Bence kamuyu 
yasa çýkarmak istediklerini anladým. oyuna sokmak daha akýlcý olabilir. Sektörün 
Perakendenin yarýsýný oluþturan gýda ele Bayramoðlu sözlerine þöyle devam etti: tamamýný temsil eden bir grup mevcut 
alýnýrsa gýda sektörünün neredeyse yarýsýnýn “Nasýl perakendeciler uluslararasý güçlü deðil. Sektörde iki tane sýkýntý görüyorum. 
yabancýlarýn elinde olduðunu görüyoruz. firmalar tarafýndan satýn alýnýyor veya Bir tanesi yasa. Enerjimizi emiyor ve asýl 
Tesco, Metro, Carrefour gibi þirketleri yeniden inþa ediliyor ise, Türkiye'deki birçok konulara dönemiyoruz. Diðeri de 
küstürmek ne kadar mümkün? Ya da sanayi kuruluþu da uluslararasý sermaye kooperatifçilik. Fikir itibariyle harika olan 
hükümet küçük esnafý küstürmemek için tarafýndan satýn alýnýyor. Siz ticari hayatýnýzý kooperatifçilik Türkiye'de maalesef kan kaybý 
çok önem verdiði döviz giriþini deðiþtirebilir sürdürürken tek taraflý baktýðýnýzý yaþadý. Oysa Avrupa ve ABD'de 
mi? Bir yandan “ben seni ezdirmem” mesajý unutmamalýsýnýz. Açýkçasý yerli üretimin birleþmelerin önünü açan model budur. Her 
veren düzenlemeler yapýlýrken, diðer yandan eriþmediði alan kalmadýðýný düþünüyorum. þeye raðmen bu modelin üzerinde 
büyük þirketlerin taleplerinin karþýlanmasý Perakendecinin tek kýstasý PR'dýr. Diðer durulmasý gerektiðini düþünüyorum”
için iþleyiþin deðiþtirilmemesinin yollarý kýstaslarýnýz da var ama ürününüzü 1 kuruþ 
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Gala Gecesi'nde yeni 
geliþmeler duyuruldu
Kartepe Perakende Zirvesi'nin ilk 
gününün akþamý hep birlikte yenilen 
yemekle yorgunluk atýldý. Yemek 
esnasýnda Türkiye Perakendeciler 
Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, 
organizasyonu gerçekleþtiren Retail News 
Dergisi ve organizasyona destek olan 
firmalara teþekkür plaketlerini takdim etti.

Plaket töreninin ardýndan TPF camiasý 
açýsýndan iki önemli haber yemeðe 
katýlanlarla paylaþýldý.  Gaziantep 
merkezli yerel zincirlerin bir araya gelerek 

oluþturacaklarý Gaziantep 
PERDER'in kuruluþ haberini 
Türkiye Perakendeciler 
Federasyonu Baþkaný Selamet 
Aygün, Ýstanbul PERDER'e katýlan 
Rammar ve Happy Center'ýn 
haberini ise Ýstanbul PERDER 
Baþkaný Reþat Narman sahneye 
gelerek duyurdu. Gaziantep ve 
Ýstanbul'dan PERDER Ailesi'ne 
katýlan yeni üyelerin rozetleri TPF 
Yönetim Kurulu tarafýndan takýldý. 
Yemek organizasyonu canlý müzik 
dinletisiyle son buldu. 

Ali Poyrazoðlu sahne aldý
Kartepe Perakende Zirvesi'nin ikinci gününde sahne, 
yýllarýn Tiyatro Sanatçýsý Ali Poyrazoðlu'nundu…  
Poyrazoðlu esprili dille kendisinin eczacýlýk serüvenini 
nasýl tutunamadýðýný ama bundan nasýl ders aldýðýný 
anlattý. Kendi deyiþiyle “Hatalarýnýn üniversitesine” 
nasýl giriþ yaptýðýndan bahsetti. ”Ýçinizdeki sanatçýyý 
keþfedin” ona ihtiyacýnýz var sizi ancak onun kreatif 
yaratýcýlýðý ayakta tutar diyen Poyrazoðlu, katýlýmcýlarýn 
arasýnda dolaþarak ve onlarla konuþarak interaktif bir 
sunum gerçekleþtirdi. 
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Kartepe Sonuç Bildirgesi

Hedef 74 milyonluk Türkiye deðil, 250 milyonluk bölge atlanýlmamasý gerek.
coðrafyasý olmalý. Yerel perakendeciler, sektörün egemen 
gücü olma iddiasýný taþýmalý. Ortadoðu'da baþarýlý Perakendede satýþlar daha çok internet altyapýsý 
olabilecek potansiyel bulunuyor. üzerinden oluþmaya baþlýyor. Tüketiciler, internet 

üzerinden daha fazla alýþveriþ yapar oldular. Ýlk 
Yerel perakendeciler, yola biraz gecikmeli çýktýlar ancak zamanlarda elektronik alanýnda baþlayan bu alýþveriþler, 
önlerinde önemli fýrsat ve riskler var. Küresel krizin giyim sektörüne ardýndan da günlük ihtiyaçlara 
yerellere sunduðu fýrsatlar iyi görülmeli. Hýzlý karar yönelecek. Ýnsanlar maðazalardan bakýp gidip evinden 
alabilmeleri ve amatör ruhla çalýþýyor olmalarý, yerel internet üzerinden sipariþ verme noktasýna doðru 
zincirler için önemli bir avantaj sunuyor. Bu fýrsatlarý gidiyor. Yerel perakendeciler, kendilerini bu geleceðe göre 
deðerlendirip, “Türkler fýrsat kaçýrma fýrsatýný konumlandýrmalý. 
kaçýrmazlar” sözünü boþa çýkarýlmalý.

Avrupa Birliði ve Amerika 'yeni nesil kooperatifçiliði' 
Haksýz rekabet ve düzensizliði engellemek için destekliyor. Üretimden - satýþa tüm zinciri kapsayan, 
perakende yasasýna olan ihtiyaç böylece daha belirgin üretici - perakendeci iþbirliðini örgütleyen ve kamu 
hale geldi. Sadece TPF üyelerinin deðil, tüm desteði alan bu giriþimler Türkiye'de de 
perakendecilerin bu yasaya ihtiyacý var. Kendi gerçekleþtirilmeli.
maðazalarýmýzýn marka deðerini yitirmeden rekabete 
kurallar koymak ve istihdam ettiðimiz insanlarýn Hükümet, göreve geldiði günlerde taahhüt ettiði 
haklarýný gözetmek için böyle bir yasa gerekiyor. AVM'lerin açýlýþýný düzenleyen hükümlerin de 

bulunduðu yasayý çýkarmakta ayak sürüyor. Yasal 
Globalleþen ve uluslararasý rekabetin yaygýnlaþtýðý düzenleme eksikliði, sektörde haksýz rekabet ortamý 
dünyada, uluslararasý zincirler mutlaka Türkiye'ye oluþturuyor. Bu haksýz rekabet ortamýnýn giderilmesi 
gelecek. 2023'e göre 3 kat büyümekten için etkili lobi faaliyetleri yürütülmeli.
bahsediyorsunuz. Hýzlý artan bir nüfusunuz var. 
Avrupalý perakendeciler, tüketemeyen yaþlý nüfusuyla Yerli perakendecilerin desteklenmesi gerek. Yerli 
yetinmeyip mutlaka Türkiye'ye gelecektir. TPF bundan perakendeciler, en önemli ayaklarýndan biri olan yerli 
sonraki süreçte atacaðý adýmlarýn kararýný vermelidir. üreticileri destekleme konusunda daha istekli olmalý. 

Yerli üreticilerle yerli perakendeciler neler yapýlabileceði 
Yerel perakendeciler, bir yabancý gelecek ve satýn alacak konusunda iþbirliði yapmalý. 
düþüncesiyle yeni þube açma yoluna gitmemeli. 
Özellikle de üreticilere finanse ettirerek maðaza açma Rekabet halinde olunan rakiplerin iþ prensipleri iyi 
yoluna gidenler, yanýldýklarýný er-geç anlarlar. analiz edilmeli. Perakendecilikte tek odaklanýlan fiyat 

rekabeti olmamalý. Personel ve hizmet kalitesinin 
Yabancýlar, arkalarýnda güçlü ülkeler ve büyük bankalarýn artýrýlmasý, hizmet farklýlandýrýlmasý saðlanmalý.
iþbirliðiyle yeni açýlýmlara giriyor. Perakende sektörünün 
yabancýlarýn ele geçirmesine izin verilmemeli. Böyle Ulusal perakende zincirlerinin kestikleri faturalar 
olursa, yerli üretimin anlamý da giderek azalmýþ olacak. sonucunda aldýklarý toplam deðer, toplam ciro içinde 
Perakendenin en önemli sorunlarýndan biri olan KOBÝ yüzde 12,5'e tekabül ediyor. Yerellerde ise bu oran 
statüsünün kazandýrýlmamýþ olmasý, finansman yüzde 5,5. Sadece faturalandýrmalar yüzünden 
sorununu da beraberinde getiriyor. üreticiden mal alýrken yüzde 9'luk bir avantaj saðlýyorlar.

Eðilimleri planlamazsanýz geleceði planlayamazsýnýz. Giriþimde bulunulmadan beklemekle hiçbir þey olmaz. 
Tüketici profili deðiþti daha da önemlisi hýzla deðiþmeye Yerel perakendeciler, içlerindeki enerjiyi ortaya 
devam ediyor. Önümüzdeki 10 yýlda dünyada 1,5 çýkarmalýlar. Yerel perakendeciler, kendilerine daha çok 
milyarlýk yeni bir orta sýnýf oluþacak. Bu kitlenin ortak nokta geliþtirip birlikteliðin gücünü yakalamalý.

Kartepe Perakende Zirvesi sonrasýnda aþaðýdaki sonuç bildirgesi 
kamuoyu ile paylaþýldý

perder
gündem
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1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüðe girecek ortamlarda depolanacak. Üreticiler; bu 
olan bu Kanun ile sebze ve meyve sayede, fiyatlarýn düþük olduðu hasat Hal Kanunu ile ayný zamanda toptancý 
ticaretindeki israf ve kayýt dýþýlýða çare döneminde ürünlerini elden çýkarmak yerine halleri ile pazar yerleri çaðdaþ bir altyapýya 
olacak düzenlemeler hayata geçirilecek. lisanslý depolara koyarak karþýlýðýnda kavuþturulacak. Ülke genelindeki yaklaþýk 
Buna göre, sebze ve meyvelerin cinsine, aldýklarý ürün senetleri sayesinde piyasanýn 330 bin pazarcý ve çalýþaný eðitime tabi 
miktarýna, fiyatýna, alýcý ve satýcýsýna iliþkin daha elveriþli olduðu dönemlerde ürünlerini tutulacak ve sertifika alacak, sertifikasý 
bilgileri elektronik ortamda tutan “Hal Kayýt satabilecek, ürün senetleri ayný zamanda olmayanlarýn pazarda tezgah açmasýna ve 
Sistemi”, kanunun getirdiði en büyük teminat olarak gösterilerek uygun tezgahta çalýþmasýna izin verilmeyecek. 
yenilik olacak. Sebze ve meyve ticaretine koþullarda kredi kullanabilecek. Sistem Pazarlarýn hjiyen þartlarý çok daha sýký 
iliþkin verilerin kayýt altýna alýndýðý sistem sayesinde, depolamaya uygun nitelikte olan denetlenecek. Tezgahlarýn yaný sýra 
sayesinde sebze ve meyvelerin fiyat ve tarým ürünlerinin ticareti ürün senetleri pazarcýlarýn el temizliði bile denetleme 
miktar bilgilerine ulaþýlabilecek, meslek vasýtasýyla ürün ihtisas borsalarýnda altýna alýnacak. Denetlemelerde tespit edilen 
mensuplarý kayýt altýna alýnarak, toptancý gerçekleþtirilecek. Böylelikle üreticiler olumsuzluklara 500 lira ceza kesilecek.
halleri arasýnda ortak bilgi paylaþýmý ve ürünlerini daha kolay ve yüksek fiyata elden 
iletiþim saðlanacak. Üreticiler ise mallarýný çýkarma imkânýný elde edecek. Gümrük ve 
satacaklarý tacirlerin irtibat bilgilerine Ticaret Bakanlýðý tarafýndan bugüne kadar 6 
eriþerek onlar hakkýnda detaylý bilgi sahibi lisanslý depo þirketine kuruluþ izni verildi. 
olabilecek, ürünlerini daha çok kâr elde “Lisanslý Depoculuk ve Ürün Ýhtisas Ürün senetlerinin iþlem göreceði ürün 
edebilecekleri pazarlara yönlendirebilecek. Borsacýlýðý” ise, Türkiye’yi tarým ürünleri ihtisas borsasýnýn kurulmasý yönünde 

ticaretinin merkezi yapmayý hedefleyen bir çalýþmalar ise sürdürülüyor. Uluslararasý 

proje.  Lisanslý Depoculuk sistemi sayesinde düzeyde faaliyet gösterecek olan ürün 

tarým ürünleri, sýnýf ve kalitelerinin yetkili ihtisas borsasý ile ülkemizin bölgesindeki 

sýnýflandýrýcý laboratuarlarca belirlenmesinin tarým ürünleri ticaretinin merkezi durumuna 
Kanunun tüketiciler açýsýndan getirdiði en ardýndan modern altyapýya sahip saðlýklý gelmesi hedefleniyor.
önemli yenilik ise, ürün künyeleri. Sebze ve 
meyvelerin kap veya 
ambalajlarýnýn üzerinde 
bulunmasý zorunlu olacak 
olan ürün künyeleri 
sayesinde tüketiciler hal 
kayýt sistemini kullanarak 
tükettikleri ürünün nerede 
ne zaman üretildiðini 
bilme imkânýna kavuþacak. 
Hallerde laboratuvar ve 
soðuk hava depolarýnýn 
kurulmasý ve hallerde 
hizmet veren firmalarýn bu 
laboratuarlara kayýt 
olmalarý da zorunla hale 
getiriliyor. Hallerin içinde 
laboratuar kurulana kadar 
firmalar baðýmsýz 
kuruluþlardan destek 
alacak. Belediyelere, 
mevcut halleri bu 
standartlara getirmeleri 
için 4 yýl süre verildi.

Pazarlara denetim

Lisanslý depoculuk sistemi de 
getiriliyor

Ürün künyeleri 
zorunlu olacak

perder

Hal Kanunu olarak bilinen 5957 sayýlý “Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep 
Derinliði Bulunan Diðer Mallarýn Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkýnda Kanun” 1 
Ocak 2012'de yürürlüðe giriyor

gündem

Hal Kanunu 1 Ocak 2012’de 
uygulanmaya baþlýyor
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perder

Gýda ve perakende sektöründe dünyanýn uzman, teknik yeterliliklere sahip yaratabileceðine inandýk ve çerçevede 
lider makine üreticilerinin Türkiye bölgelerinde güçlü firmalardýr. Yaptýðýmýz Mado'nun tüm ürünlerinin Türkiye'de 
temsilciliðini uzun yýllardýr baþarýyla piyasa, pazar araþtýrmalarýnda, Üçge pazarlanmasý, satýþý ve teknik servisinin 
yürüten Üçge Elektronik; özellikle et Elektronik ile ilgili son derece olumlu verilmesi noktasý Üçge Elektronik firmasýyla 
mamulleri üreticilerinin yakýndan tanýdýðý, bilgiler edindik. Üçge Elektronik yetkilileri distribütörlük anlaþmamýzý imzaladýk. 
alanýnda haklý bir üne sahip Alman MADO ile yaptýðýmýz görüþmeler neticesinde; Ürünlerimize ve Türkiye Distribütörümüz 
GmbH'nýn da Türkiye Temsilciliðini aldý. Üçge'nin dinamizmiyle kurumsal ve Üçge Elektronik firmasýna güvenimiz tam. 
MADO GmbH Genel Müdürü Michael organizasyonel yapýsýyla pazarlama gücüyle Birlikte büyük baþarýlara imza atacaðýmýza 
Mössmer konuyla ilgili þu bilgileri verdi: ilgili çok güzel izlenimler edindik. Ve inanýyoruz.”
“Mado, Almanya Dornhan'da kurulu bir karþýlýklý bir güç birliðinin, bir sinerjinin 
þirket. 1960 yýlýnda kuruldu. Dolayýsýyla þu 
an itibariyle 51 yýllýk bir þirket. Uzmanlýk 
alaný et iþleme makineleri ama bu 
makineler, uygulama alanlarý itibariyle 
peynir üretiminde ve paketli ürünler 
sektöründe de kullanýyor. Þu an, 160 
çalýþanla 5400 metrekarede üretim 
yapýyoruz. Ürün yelpazemizde kýyma 
makineleri,  kuterler,  testereler, býçak 
bileme makineleri bulunuyor. Avrupa'da 
sektördeki herkes bilir, konu et ise 
muhakkak bir Mado çözümü vardýr. 
Halihazýrda dünyanýn 60 ülkesinde 
distribütörlerimizle faaliyet gösteriyoruz. 
Mado distribütörlerinin hepsi konularýnda 

1960 yýlýnda Almanya'nýn Dornhan þehrinde kurulan MADO, et iþleme makineleri 
üretiminde 50 yýlý aþkýn tecrübesini, Üçge Elektronik ile Türkiye'ye taþýyor  

Üçge Elektronik’te yeni iþ ortaklýðý 

perakende turu

Sunar Yað’dan kapasite artýrýmý kararý
Sunar Grup þirketlerinden Elita Gýda, Sunar markalý ürünleriyle uluslararasý fuarlarda 
gördüðü yoðun ilgi karþýsýnda kapasite artýrýmýna yönelik yatýrým kararý aldý
20 milyon dolarlýk yatýrýmla üretimini 2,5 taþýyacak. Sunar Grup devreye gireceðini ifade 
kat arýtacak olan Sunar Grup, yeni sinerjisi ile 3 yýlda baþarý etti. Rafine kapasite 
yatýrýmlarla bitkisel yað alanýndaki toplam grafiðini yükselten ve artýrýmýnýn ardýndan 
yatýrýmý 40 milyon dolara ulaþacak. Sunar Türkiye'nin en büyük 500 yeni yatýrýmlarýn da 
Grup, ayrýca yakaladýðý baþarýsý ile þirketinden biri olarak gündeme geleceðine 
Türkiye'nin dýþ ticaret açýðýnýn yerini alan Elita Gýda, yeni dikkat çeken Hüseyin 
kapatýlmasýna da katký saðlýyor. Türkiye'nin yatýrýmla birlikte Çomu, konuyla ilgili 
mýsýr yaðý eksperi olan ve ülkenin tarýma Türkiye'nin en büyük olarak þu bilgileri verdi: 
dayalý sanayisinin geliþmesine katkýda  rafine kapasitesine sahip "Önümüzdeki dönemde 
bulunan çiftçi dostu Sunar Grup 3 þirketinden biri tohum iþleme 
þirketlerinden Elita Gýda, iç pazarda yüksek konumuna ulaþacak. 20 kapasitesine yönelik 
kalitesi ve sýra dýþý ambalajý ile Türkiye milyon dolarlýk yeni yeni bir yatýrýmý devreye 
bitkisel yað pazarýnýn en büyük yatýrýmla bitkisel yað almayý planlýyoruz. Bu 
oyuncularýndan biri haline gelmesinin yaný alanýndaki toplam yatýrýmý kapsamda tohum kýrma 
sýra ihracat pazarlarýndan gelen yoðun ilgi 40 milyon dolara ulaþacak ve üretimi 2.5 kapasitesini artýracaðýz. Kapasite artýrýmýna 
nedeniyle kapasitesini artýrma kararý aldý. Ýç kat artacak olan Sunar Grup, rafine rafineri kapasitesini artýrarak baþladýk, 
pazarda artan talebin yanýnda özellikle kapasitesinin artýrýlmasýyla Türkiye'nin dýþ ancak yatýrýmlarýmýzý sürdüreceðiz. 
uluslararasý fuarlarda yeni müþteriler ticaret açýðýnýn kapatýlmasý için yaptýðý Türkiye'nin ithal ettiði ürünler arasýnda ilk 
kazanan Sunar Grup, yurtdýþý sipariþlerde katkýyý daha da üst noktalara taþýyacak. 10 kalem içerisinde yer alan bitkisel ham 
yaþanan artýþla birlikte günlük rafinasyon Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Çomu, yaðda dýþa baðýmlýlýðý azaltmak adýna bu 
kapasitesini 400 tondan 1000 tona yatýrýmýn 2012 yýlýnýn son çeyreðinde yatýrýmý da çok önemsiyoruz" dedi.

Hüseyin Çomu
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perakende turu

Nestle Damak’a ambalaj tasarým ödülü

Tasarýmý CB'a tarafýndan gerçekleþtirilen paket açýklandý. Nestle Damak hediyelik 
sade ve þýk tasarýmýyla rakipleri arasýndan çikolata paketi, sade beyaz konsept 
sýyrýlarak yiyecek kategorisinin þekerleme ve üzerine iþtah açýcý akýþkan çikolatasýnýn 
tatlý atýþtýrmalýklar dalýnda bronz ödülün fýstýkla buluþma anýnýn resmedildiði 
sahibi oldu. New York'ta gerçekleþtirilen ödül tasarýmýyla 3'üncü olarak yarýþmada 
töreninde kazanan tasarýmlarýn sahipleri bronz ödülün sahibi oldu.

perder

Dünya çapýnda ambalaj tasarýmý alanýnda en saygýdeðer ödüller arasýnda yer alan, 
ambalaj tasarýmý alanýnda ilk ve tek uluslararasý tasarým yarýþmasý olan Pentawards'ýn 
bu yýlki yarýþmasýnda Nestle Damak hediyelik çikolata paketiyle yiyecek kategorisinde 
yarýþtý

Tetra Pak’tan yeni yatýrým

Merkez, yerel süt ve içecek üretim testlerine ve bitmiþ ürünlerin kutulara ekipman optimizasyonu, ürün paketlemede 
þirketlerine gýda iþleme ve paketleme doldurulmasýna kadar baþtan sona gýda yenilikçilik, ürün tüketim araþtýrmalarý ve 
konularýnda ekipman saðlayacak. Ayrýca iþleme sistemleri sunuyor. Ayrýca ürün ve pazar deðerlendirmelerini içeren çok geniþ 
yüksek kaliteli ürün geliþtirme faaliyetleri teknoloji geliþtirme, ürün formülasyonlarý, bir yelpazede hizmetler de bu merkez 
de hýzlý ve verimli þekilde yürütülecek.  konsept geliþtirme, ürün iþleme teknolojisi, üzerinden verilecek. 
Tetra Pak Çin Teknoloji Geliþtirme ve 
Üretim Merkezi bünyesinde faaliyet 
gösteren ÜGM, þirket müþterilerinin Çin'de 
meyve suyu  ve süt ürünleri pazarýnýn 
sürekli çeþitlenen ihtiyaçlarýna cevap 
verecek. Tetra Pak yeni ürün geliþtirme 
merkeziyle bilgi, deneyim ve uzmanlýk 
birikimini müþterilerinin hizmetine 
sunacak.  Sývý gýda iþlemleri için geliþmiþ 
iþleme ekipmanlarýyla donatýlmýþ olan ÜGM 
müþterilere, formülden süt ve içecek 

Gýda iþleme ve paketleme çözümlerinde dünya lideri Tetra Pak, Çin'in Shanghai 
kentinde Tetra Pak Ürün Geliþtirme Merkezi (ÜGM) açtý

Yaþar Holding hedeflerini açýkladý
Yaþar Holding Gýda ve Ýçecek Grubu markalarýndan Pýnar 38'inci yýlýný çeþitli 
etkinliklerle kutladý
Kutlama törenlerinde, grup þirketleri Bu sektörleri oluþturan ve dönüþtüren Pýnar ekonomisinin üzerinde yüzde 15'lik bir 
bünyesinde beþ yýlýný dolduran 145, 10 þirketleri olarak, bu sektörlerin geleceðinde büyüme gerçekleþtirdiðini söyleyen Aktaþ, 
yýlýný dolduran 42, 15 yýlýný dolduran 97, 20 de söz sahibi olacaklarýna inandýðýný belirtti. “2011 yýlýnda da yüzde 15'lik bir büyüme 
yýlýný dolduran 27, 25 yýlýný dolduran 9 kiþi Yaþar Topluluðu'nun 2010 yýlýnda ülke rakamýný öngörüyoruz. Hedeflediðimiz ciro 
olmak üzere toplam 320 çalýþana sertifikalarý ise 3 milyar TL” dedi. 
verildi.Törende konuþma Önümüzdeki dönemde ana iþ 
yapan Yaþar Holding Ýcra kollarý olan gýda ve içecek ile boya 
Baþkaný Mehmet Aktaþ iþ kollarýnda büyümeye aðýrlýk 
tarýmsal sanayi ve gýda ve vereceklerini, turizm ve 
içecek sektörlerinin Türkiye'nin endüstriyel kaðýt faaliyetlerinin 
önünü açacak, ayný zamanda devam edeceðini de kaydeden 
ihracat fazlasý yönüyle ülkenin Aktaþ, gelecek dönemde de Yaþar 
cari açýk sýkýntýsýna da olumlu Topluluðu'nun ülke büyümesinin 
etki saðlayacak stratejik üzerinde büyüme hedeflemeyi 
sektörler olduðunu vurguladý. sürdüreceðini belirtti.
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Aymaksan’a yeni fabrika

perder

Ekipman sektörünün köklü firmalarýndan Aymaksan, ISO standartlarýnda 
gerçekleþtirdiði üretimini Çanakkale Biga'da gerçekleþtirdiði fabrika yatýrýmýyla daha 
da güçlendirdi

Yeni üretim hattýnýn resmi açýlýþýna PepsiCo Ürünümüz Fritos deðiþik þekli, eþsiz tadý ve olduðunu söyleyen Birsel, “Yudum bu 
Yiyecek Türkiye Genel Müdürü Ece Aksel ve  televizyonlarda, internet sitelerinde kriterleri her zaman yerine getirdiði için 
Kartepe Belediye Baþkaný Þükrü Karabalýk gördüðünüz çok eðlenceli reklam filmleri ile yýllardýr ilk sýrada yer almayý baþardý” dedi.
da katýldý. Açýlýþ töreninde yaptýðý kýsa zamanda tüketicilerimizin 
konuþmasýnda; yeni Fritos hattýnýn Suadiye beðenisi kazandý” dedi ve 
Fabrikasý'nda açýlmasýnýn fabrikaya verdikleri fabrikanýn baþarýlarýndan ötürü 
önemin bir göstergesi olduðunu belirten çalýþanlarýna teþekkür etti.
Ece Aksel, Suadiye fabrikanýn çevre, insana 
saygý, kalite konularýnda uluslararasý ve Pazarda baþarýlý olmak için 
yerel pek çok ödülü layýk görüldüðünü markanýn güvenirliði, ürün 
belirtti. kalitesi, performansý, ambalajýn 
Aksel, “Yýlda yaklaþýk 1100 Ton extra tonaj kalitesi, ürünlerin ve üretim 
üretmemize olanak saðlayacak yeni Fritos tesislerinin hijyenik olmasý gibi 
hattýmýz geçtiðimiz ay devreye girdi. kriterlerin de çok önemli 

PepsiCo Yiyecek Türkiye, Doritos'un yeni ürünü Fritos için Suadiye Fabrikasý'nda 
kurduðu yeni üretim hattýnýn resmi açýlýþýný geçtiðimiz günlerde törenle yaptý

Fritos’a yeni üretim hattý 

perakende turu

Bugüne kadar 2 bin 500 metrekarelik 
üretim tesisinde kalite yönetim sistemleri 
çerçevesinde üretim gerçekleþtiren 
Aymaksan, bu yýl sektör açýsýndan çok 
önemli bir yatýrýma daha imza attý.  
Çanakkale Biga Organize Sanayi Bölgesi'nde 
19  bin metrekare açýk, 5 bin metrakere 
kapalý alana kurulan yeni fabrikasýný 
tamamlayan Aymaksan,  gelecek günlerde 
gerçekleþtireceði atýlýmlar için altyapýsýný 
daha da güçlü hale getirdi.

“Helal Olsun” ödülü
Avrupa Kalite Ödülleri kapsamýnda, Türk Standartlarý Enstitüsü tarafýndan verilen 
“Helal Et” belgesini Türkiye'de ilk alan gýda firmasý Aytaç için, WBR Ýstanbul 
Reklam Ajansý tarafýndan hazýrlanan reklam kampanyasýnýn “Yapana da yiyene de 
Helal Olsun” sloganý ödül aldý

Aytaç'ýn 5 ayrý ürün grubu için farklý olarak reklamlarýnda bunun önemini vurguluyor.  
hazýrlanan ve içinde güldürü unsurlarýnýn Aytaç Gýda'nýn, “A kalite” garantisi ile 
kullanýldýðý reklamlarda usta sanatçý Hasan ürünlerinde, üretimden sofraya gelene kadar 
Kaçan “Yapana da Yiyene de Helal Olsun” geçen süreçte gösterdiði özen, Ambalaj 
diyerek, Aytaç'ýn gýda üretimindeki tüm Sanayicileri Derneði tarafýndan ödüllendirildi. 
aþamalara verdiði önemin altýný çiziyor.  Aytaç Gýda'nýn et ürünlerinin ambalajýný 
Aytaç'ýn reklam kampanyasý, kýrmýzý ve gerçekleþtiren Cryovac Ambalaj, Aytaç 
beyaz et üretimindeki hassasiyetleri içeriyor. Darfresh ambalajý Crescents and Stars for 
Hijyen baþta olmak üzere, müþterilerinin Packaging ile “Ambalaj Ay Yýldýzlarý 2011” 
beklenti ve isteklerini dikkate alan Aytaç, ödülüne layýk görüldü. 
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Arbella sporculara enerji verdi

perder

120 bin kiþinin katýldýðý 33'üncü Avrasya Maratonu ve Halk Yürüyüþü öncesi 
düzenlenen, her daldan sporcu, sektör profesyonelleri, doktor ve akademisyenler, 
sporla ilgililerin katýldýðý fuarda Arbella Makarna tadým ve aktiviteleri ile sporculara 
destek oldu

Ayþe Fasulye, Türlü, Bamya Tombul, Bamya Sultani Tat Sebze Konserveleri, yeni 
ve Bezelye çeþitlerinden oluþan Tat Sebze tasarýmlarýyla Türkiye'nin yaný sýra 20 
Konserveleri, kendilerine has özellikleri korunarak; ülkede tüketicilerin beðenisine sunuldu. 
ayný lezzet, ayný kývam ve kaliteyle, daha modern ve Mevsiminde toplanan taze sebzelerden 
ürün kalitesini öne çýkaran yeni tasarýmlarýyla üretilen, ev yapýmý kadar besleyici ve 
tüketiciyle buluþuyor. Taze sebzelerden üretilmiþ saðlýk açýsýndan hiç bir zararlý içerik 
konserve ürünleri, doðal lezzetleriyle saklanabilip bulundurmayan doðal içerikli Tat Sebze 
istenilen her an kullanabilmek için tüketiciye Konserveleri, yenilenen modern yüzüyle 
sunuluyor. Son teknoloji ile üretimi gerçekleþtirilen fark yaratmaya devam ediyor.

Koç Grubu þirketlerinden gýda sektöründe 1967 yýlýndan bu 
yana faaliyet gösteren Türkiye'nin önde gelen kuruluþu Tat 
Konserve A.Þ., sebze konservelerinin ambalajlarýný yeniledi

Tat Konserve ambalajlarýný yeniledi

perakende turu

Arbella Makarna Marathon Expo Saðlýklý aktivitelerde makarnanýn en doðru 
Yaþam ve Spor Fuarý'nýn sponsoru oldu. tercih olduðunu ifade etti. Kavak 
Türkiye'nin en fazla katýlýmcýsýna sahip þunlarý söyledi; “Tüm dünyada 
sportif organizasyonu olma özelliði taþýyan tüketilen, herkesin bildiði bir ürün 
Marathon Expo'da ziyaretçi ve katýlýmcýlara olan makarna farklý inanýþ, yaþam 
makarna partisi düzenleyen Arbella biçimi ve beslenme alýþkanlýklarýna 
Makarna, yaptýðý 'en güzel makarna yemeði'  uygun bir ürün olarak önek 
ve 'çöz çözebilirsen' yarýþmalarýyla da çýkmaktadýr. Türk markasý olarak, 
sporculara yarýþma öncesi moral verdi. ülkemize gelen sporcu misafirlerimizi 
Makarnanýn bir sporcu yiyeceði olduðunu damak tatlarýna uygun, ihtiyaçlarý 
ifade eden Arbella Makarna Genel Müdür olan enerjiyi aldýklarý 
Yardýmcýsý Levent Kavak ayrýca yerli ve makarnalarýmýzla aðýrladýk, Türk 
yabancý katýlýmcýlarýn olduðu bu tür misafirperverliðini gösterdik.”

Kristal Yaðlarý Türk Mutfaðý Zirvesi’nde 
Kristal Yaðlarý,  Lokontacýlar ve Pastacýlar Federasyonu'nun Antalya'da düzenlemiþ 
olduðu Türk Mutfaðý Zirvesi'ne katýldý
Sektör sorunlarýnýn tartýþýlarak çözüm olumlu katkýlar saðlayacaðýný belirten Kristal federasyona baðlý oda baþkanlarý ve 
arandýðý zirvede, alýnan kararlarýn  sektöre Yaðlarý Satýþ Müdürü Mehmet Birincioðlu, üyeleriyle birlikte, yapýlan görüþmelerin çok 

olumlu geçtiðini bildirdi.Ak Parti Genel 
Baþkan Yardýmcýsý Nükhet Hotar,Türkiye 
Esnaf ve Sanatkarlar KonfederasyonuGenel 
Baþkaný Bendevi Palandöken, Lokantacýlar ve 
Pastacýlar Federasyonu Baþkaný Aykut 
Yenice,  oda baþkanlarý, üyeleri ve  zirveye 
katýlan gazetecilerle birlikte Kristal Yaðlarý 
standýný ziyaret ederek, Kristal Riviera  
zeytinyaðý ile yapýlmýþ zeytinyaðlý 
baklavanýn tadýna  baktý.  
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 GfK Temax araþtýrma þirketinin raporladýðý Tüketici Teknolojisi Ürünleri Pazarý 
verilerinde, üçüncü çeyreðin deðerlendirmesi yayýnlandý

Tüketici teknolojisi pazarý verileri

2011 üçüncü çeyrek dönemi Tüketici geçen seneye göre yüzde 26.4'lük dikkat Telekom sektörü izledi. Üçüncü en iyi 
Teknolojisi Ürünleri pazarýný canlý tutmaya çekici bir artýþla 16.6 milyar TL deðerine büyüme ise yüzde 27.1 ile TEMAX®'ýn en 
yardýmcý olan okul dönüþü gibi etkileri ulaþtý. büyük sektörü olan Büyük Beyaz Eþya 
içinde barýndýrýyordu. Buna ek olarak genel sektöründen geldi. Küçük Ev Aletleri 
seçimin beklenen sonuçlarý, Türkiye'nin 2011 yýlýnýn üçüncü çeyreðinin 2010 sektörü (SDA) yüzde 17.8 oranýnda 
ekonomik ve politik istikrarýnýn sürekliliðini yýlýnýnýn üçüncü çeyreðine göre sektörel büyüdü. Yaz tatili sezonunun da etkisiyle 
saðladý. Bu mevcut koþullar altýnda, Türk büyümeleri incelendiðinde, geçen yýlýn ayný Görüntüleme sektörünün büyümesi yüzde 
tüketicileri olumlu tutumlarýný koruyarak çeyreðine göre en fazla büyüyen sektör 15.4 olarak gerçekleþti. Tüketicilerin genel 
tüketici teknolojisi ürünlerine para yüzde  47.4 büyüme oraný ile Tüketici olumlu harcama eðilimlerinden etkilenen 
harcamaya devam ettiler ve pazar geçen Elektroniði sektörü oldu. Tüketici Bilgi Teknolojileri ve Ofis Ekipmanlarý 
seneye göre yüzde 29 büyüme Elektroniði sektörünü geçen yýlýn ayný sektörleri de sýrayla yüzde 14.1 ve yüzde 
gerçekleþtirerek 6.1 milyar TL deðerine çeyreðine göre yüzde 39.3 büyümesi ile 14.9 oranýnda büyüdüler.
ulaþtý.
Gfk Temax'ýn takip ettiði toplam tüketici 
teknolojisi ürünleri pazarý bu yýlýn üçüncü 
çeyreðinde, geçen yýlýn ayný dönemine göre 
yüzde 29 büyüyerek yaklaþýk 6.1 milyar TL 
deðerini elde etti. Bu çeyrekte, tüketici 
teknolojisi ürünleri pazarýnýn ulaþtýðý bu 
deðer, 2007'nin ilk çeyreðinden bu zamana 
en yüksek deðeri göstermektedir. TEMAX® 
'ýn tüm sektörleri 2010 yýlýnýn üçüncü 
çeyreðine göre çift haneli büyümeler 
gösterdiler. Pazar, ilk dokuz ay toplamýnda, 

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

Rapora göre günlük yaþamda kullanýlan sýrada olduðu ve mobil pazarlamanýn reklamý yapýlan ürün veya hizmeti satýn 
mobil cihazlarýn sayýsý ve çeþitliliði önemli fýrsatlar içerdiði belirtiliyor. alma açýsýndan tüm ülkeler arasýnda ilk 
giderek artýyor. Kullanýcýlarýn en önemli Katýlýmcýlara cep telefonlarýnda gördükleri sýrada yer alýyor. Her gün ortalama bir 
talebi ise uygun fiyatlandýrma olarak reklamlara nasýl tepki verdiklerinin reklam kýsa mesajý alan mobil kullanýcý 
ortaya çýkýyor. Türkiye'nin mobil iletiþim sorulduðu araþtýrmada, Ýngiltere'deki oraný Türkiye'de yüzde 31 iken, bu oranýn 
yoluyla yapýlan reklamlar üzerinden ürün kullanýcýlarýn en az tepki veren grup ABD'de yüzde 13, Ýngiltere'de ise yüzde 5 
veya hizmet satýn alma açýsýndan ilk olduðu görülüyor. Türkiye ve Brezilya ise olduðu görülüyor. Araþtýrmada 

katýlýmcýlara, cep telefonlarýnda gördükleri 
reklamlara nasýl tepki verdikleri sorulmuþ 
ve Ýngiltere'deki kullanýcýlarýn mobil 
reklamlara en az tepki veren grup olduðu 
gözlemlenmiþtir. Reklamý yapýlan 
ürün/hizmeti satýn alma bakýmýndan 
Türkiye ve Brezilya, yüzde 25'lik bir oranla 
tüm ülkeler arasýnda birinci sýrada yer 
almaktadýrlar. Türkiye'de reklam verenlerin 
de bu ilgiye kayýtsýz kalmadýklarýný, her 
gün ortalama bir reklam kýsa mesajý 
aldýðýný söyleyen yüzde 31 oranýndaki 
mobil kullanýcýya bakarak teyit edebiliriz. 
Bu oran ABD'de yüzde 13, Ýngiltere'de ise 
sadece yüzde 5'tir. 

Mobil iletiþimde pazarlama fýrsatlarý
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'Türkiye Gayrimenkul Piyasasý Görünümü 2011 3'üncü Çeyrek Raporu''na göre, 
perakende pazarýna giren kiralanabilir alan geçen yýla göre artýþ gösterdi  

Perakendede kiralanabilir alan artýþý

Jones Lang LaSalle tarafýndan hazýrlanan olarak öne çýkarken, bu illeri 
rapora göre, perakende pazarýnýn güçlü Karabük, Bolu ve Trabzon takip 
performansý, 2011 3. çeyrekte de devam ediyor.
etti. 3'üncü çeyrekte hem uluslararasý hem  Rapora göre, perakende yatýrým 
de yerel markalardan gelen perakendeci pazarý, 3. çeyrekte de uluslararasý 
talebi yüksek oldu. yatýrýmcýlarýn ilgisini yoðun bir 

þekilde çekmeye devam etti. 
Ekonomideki ve perakende 
pazarýndaki olumlu geliþim ve orta Perakende pazarýnda kira görünümüne 
vadede Türkiye'nin kredi notunun bakýldýðýnda ise artan perakendeci talebi ile 
yükseltilmesine yönelik beklentiler birlikte 1. çeyrekte metrekare baþýna aylýk 
ile birlikte perakende yatýrým 75 avrodan 80 avroya yükselen birincil kira 
pazarýnda artýþ bekleniyor. ise 793 bin metrekare.Rapora göre, lojistik rakamý, 3. çeyrekte 80 avroda sabit kaldý. 
Ofis pazarýna bakýldýðýnda ise Ýstanbul ofis pazarýnda en fazla hareket ise Ýstanbul ve Jones Lang Lasalle piyasa bilgisi 
pazarýnda ilk 3 çeyrek boyunca faaliyete batý-doðu aksýnda yer alan Ýzmit-Tekirdað doðrultusunda, 2012 sonu itibariyle 
geçen toplam A sýnýfý ofis arzý 227 bin gibi yakýn çevredeki bölgelerde oldu. Yatýrým birincil kiranýn 5 avro artýþ göstermesi 
metrekareye ulaþtý ve böylelikle 2010 piyasalarýna bakýldýðýnda, yüksek arsa bekleniyor.  
yýlýnýn ayný dönemine göre yaklaþýk dört kat fiyatlarý, lojistik geliþiminin önündeki en  Pazar yoðunluðuna bakýldýðýnda, Ýstanbul 
büyüme gerçekleþti. 2013 yýlýna kadar önemli engellerden biri olmaya devam ve Ankara 1000 kiþi baþýna düþen 
pazara girmesi beklenen yaklaþýk ofis arzý ediyor.kiralanabilir alan bazýnda en yoðun pazarlar 

Perakendede kira görünümü

Türkiye Ýstatistik Enstitüsü (TÜÝK) 3'üncü çeyrekte Gayrisafi Yurtiçi Hasýlanýn 
(GSYÝH) yüzde 8.2 büyüdüðünü açýkladý
Beklenti büyümenin yüzde 6.5 ile yüzde 7 ikinci sýrada yer aldý.Son gelen verilerle yöntemiyle hesaplanan gayri safi yurtiçi 
arasýnda olmasý yönündeydi. Türkiye bu son 9 aydaki büyüme oraný yüzde 9.6 hasýla tahmininde, 2011 yýlý üçüncü üç 
dönemdeki büyümesiyla küresel çapta olarak gerçekleþti.  Buna göre, üretim aylýk döneminde bir önceki yýlýn ayný 

dönemine göre cari fiyatlarla GSYÝH 
yüzde 17.4'lük artýþla 348.8 milyar TL 
oldu. Sabit fiyatlarla ise bu dönemde 
ekonomi, yüzde 8.2'lik büyümeyle 31.3 
milyar TL oldu. Takvim etkisinden 
arýndýrýlmýþ sabit fiyatlarla GSYÝH 2011 
yýlý üçüncü üç aylýk döneminde bir 
önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 
7.7'lik artýþ gösterirken, mevsim ve 
takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ GSYÝH 
deðeri bir önceki döneme göre yüzde 
1.7 arttý. Türkiye'nin GSYÝH'sý bu yýlýn 
ilk çeyreðinde yüzde 11.6, ikinci 
çeyrekte ise yüzde 8.8 oranýnda bir 
büyüme performansý sergilemiþti. TÜÝK 
bugün ayrýca ilk çeyrekteki büyüme 
verisini de yüzde 12 olarak yukarý yönlü 
revize etti. Türkiye'nin cari iþlemler 
hesabý açýðý, bu yýlýn Ocak-Ekim 
döneminde, geçen yýlýn ayný dönemine 
göre yüzde 94 artarak, 65 milyar 57 
milyon dolar oldu. 

Ekonomi üçüncü çeyrekte de büyüdü
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Ekim ayýnýn  istihdam oranlarýný deðerlendiren Secretcv'nin elde ettiði bilgiye göre; 
ilan sayýlarýnda perakende sektörü ilk sýradaki yerini korudu

Perakende sektörü istihdamda lider

Perakende sektörü, hýzla büyüyen ve yükseliþini yýlýn ilk yarýsýnda olduðu gibi, 8, Saðlýk yüzde 7,5 ve Hizmet yüzde 7 ile 
ekonomik çarklarý döndüren lokomotif bir üçüncü çeyrekte de sürdürdü yüzde 13 ve adaylarýn en çok baþvurduðu sektörler 
sektör olmasýndan dolayý her çeyrekte ekim ayýnda yüzde 11'lik oranla yine en çok arasýnda oldu. Ekim ayýnda satýþ temsilciliði 
yükselen sektörlerde önde geliyor. Nitekim, eleman arayan sektör oldu. Yýl boyunca “en yüzde 13 yine en çok aranan pozisyon 
üçüncü çeyreði yüzde 30'luk istihdam çok eleman arayan sektörler” listesinde yer olurken, insan kaynaklarý yüzde 10 ve 
büyümesiyle kapatan Secretcv'de, alan perakendecilik, tekstil ve gýda müþteri hizmetleri yüzde 8,5 Ekim ayýnda 
perakendecilik/maðazacýlýk sektörü sektörleri dýþýnda Ekim ayýnda Ýnþaat yüzde öne çýkan pozisyonlar oldu.

Aðustos ve Eylül'de negatif seyreden TEPE, Ekim'de 0,2 deðerini alarak yeniden 
sýfýrýn üzerine çýktý. TEPE, böylelikle geçen yýlýn ayný dönemiyle benzer bir deðer 
almýþ oldu
Önümüzdeki 3 aylýk dönemde ise TEPE'de yüzde 35,1'i önümüzdeki 3 ayda iþlerinde TEPE anketine soru bazýnda bakýldýðýnda, 
satýþ hacminde ve satýþ fiyatlarýnda artýþ iyileþme beklerken, iþlerinde kötüleþme Ekim 2010'a göre önümüzdeki 3 ayda 
beklentisi görülüyor. Türkiye ile AB bekleyenlerin oraný yüzde 30,7 satýþ hacminde ve satýþ fiyatlarýndaki 
arasýndaki fark da TEPE lehine yeni bir düzeyinde. Beklentilerde Ekim 2010'a beklentiler ile mevcut stok düzeyinde 
rekor kýrdý. Eylül 2010'dan bu yana ilk kez göre 6,2 puanlýk, Eylül 2011'e göre ise 6,5 artýþ yaþandý. Gelecek 3 aydaki istihdam 
Aðustos ve Eylül 2011'de negatif deðer puanlýk bir artýþ gerçekleþti. Anket beklentilerinde ise geçen yýla göre bir 
alan TEPE, Ekim 2011'de sýfýrýn üzerine katýlýmcýlarý arasýnda iþlerinin geçen yýlýn düþüþ oldu. Eylül 2011'e göre geçtiðimiz 
çýkarak 0,2 oldu. TEPE, bir önceki aya göre ayný dönemine göre arttýðýný belirtenlerle 3 aya kýyasla iþlerin durumunda, gelecek 
1,1 puan yükselirken, geçen yýlýn ayný azaldýðýný belirtenler arasýndaki fark, Ekim 3 ayda tedarikçilerden sipariþ 
dönemine göre ise 0,2 puan düþtü. 2010'a göre 0,3 puanlýk bir artýþ, Eylül beklentilerinde ve iþlerin geçen yýla göre 
Önümüzdeki 3 aya iliþkin beklentilerin 2011'e göre ise 5,8 puanlýk bir düþüþ durumunda düþüþ görüldü. Önümüzdeki 
denge deðeri Ekim 2011'de 12,9 oldu. gösterdi. 3 ayda satýþ fiyatlarýndaki artýþ 
Ekim 2011'de TEPE anketi katýlýmcýlarýnýn beklentisinin enflasyona bir etkisi olabilir.

Perakende güven endeksi tekrar pozitif
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Nielsen'in 51 ülkede 25 binden fazla internet kullanýcýsý ile gerçekleþtirdiði 'Global 
Online Alýþveriþ ve Tasarruf Stratejileri Araþtýrmasý''ný yayýnladý  

Promosyon ve indirim tercih sebebi  

''Nielsen, hýzlý tüketim ürünleri için farklý baþýna daha düþük fiyatlý ürün sunmalarýný Çin ve Hong Kong oldu. Birçok tüketicinin 
tasarruf ve alýþveriþ stratejileri kullanan tercih ediyor. para biriktirme yolu olarak bakkaliye 
tüketicileri anlatan bir rapor yayýnladý. ürünlerini ve diðer hýzlý tüketim ürünlerini 
Nielsen'in 51 ülkede 25 binden fazla Araþtýrma, global online tüketicilerin hane stokladýðý rapor edilirken, buna raðmen, bir 
internet kullanýcýsý ile gerçekleþtirdiði '?? halký masraflarýndan tasarruf etmek için maðazaya gitmek için temel nedenin 
Global Online Alýþveriþ ve Tasarruf ürünler indirimdeyken satýn alma stoklama olmasý dünyada eþit oranda 
Stratejileri Araþtýrmasý'' tüketicilerin yüzde stratejisinden sonra en popüler ikinci yaygýnlýk göstermiyor. Avrupa'da online 
61'inin hýzlý tüketim ürünü satan herhangi stratejinin indirim kuponlarý kullanmak tüketicilerin yüzde 37'si bakkaliye 
bir perakendecide alýþveriþ yapmak için en olduðunu gösterirken, indirim kuponunun alýþveriþlerinde stok yaptýklarýný belirtirken, 
etkili sebep olarak ''iyi deðeri'' ''düþük fiyata'' yaygýn þekilde kulLanýldýðý yerler Kuzey tüketicilerin yüzde 21'i birkaç gerekli ihtiyaç 
göre daha fazla tercih ediyor. Bu durum Amerika ve Asya Pasifik ile birlikte ABD, için alýþveriþ yapýyor.
Asya Pasifik, Avrupa, Latin 
ve Kuzey Amerika'da Araþtýrmada, bakkaliye 
geçerliyken; Orta ziyaretleri için yeni ve esnek 
Doðu/Afrika tüketicileri perakende formatlarý 
düþük fiyatý iyi kaliteye düþünülürken, çevrim içi 
tercih ediyor. Türk teslimat seçenekleri konusunda 
tüketicisinin kararýný da en tüketici tercihleri de ortaya 
çok ''en düþük fiyat'' ve çýkarýldý. Global online 
''indirim ve promosyonlar'' tüketicilerin yarýsýndan fazlasý 
etkiliyor. Ürün ve eðer eve teslim edilirse internet 
hammadde maliyetleri üzerinden bakkaliye sipariþi 
yükselmeye devam ettikçe, vermeyi tercih ederken, 
dünyadaki tüketiciler hýzlý Türkiye'de esnek perakende 
tüketim ürünleri için seçeneklerinden en olumlu 
üreticilerin daha büyük, karþýlananý ise ''online sipariþ 
ekonomik boy ve paket verip evde teslim almak''.

Manpower Ýstihdama Genel Bakýþ Araþtýrmasý 2012 1. çeyrek sonuçlarýna göre, 
Türkiye’deki her 10 iþverenin yaklaþýk olarak 3’ünden fazlasý iþgücü sayýlarýný 
artýrmayý planlýyor

ManpowerGroup tarafýndan bugün Türk iþverenler yýlýn ilk üç ayý için Yunanistan, Macaristan ve Ýtalya olduðu 
yayýnlanan 2012 yýlý 1. çeyrek Manpower dünyanýn en iyimser öngörülerini ifade görülüyor. Bu üç ülkedeki iþverenler 
Ýstihdama Genel Bakýþ Araþtýrmasý’na ediyor. Ýlk çeyrek iþe alým beklentileri 41 arasýnda iþ alýmdan ziyade maaþ kesintisi 
göre Türkiye’deki iþverenler saðlýklý bir iþe ülke ve bölgenin 31’inde olumlu bir çizgi olacaðýný öngörenlerin yüzdesinin daha 
alým beklentisi ile yeni yýlý karþýlýyor. Bu izlerken, Net Ýstihdam Görünümünün 30 yüksek olduðu göze çarpýyor.
görünüm, iþ arayanlar için fýrsatlar ülke ve bölgede üç ay öncesine oranla 
sunmaya devam ederken, Türkiye ayný düþüþ trendinde olduðunu görülüyor. 23 Avrupa ve Ortadoðu’daki 22 ülkenin 
zamanda dünya genelinde istihdam ülke ve bölgede Görünümün geçen yýlýn 13’ünde olumlu bir iþe alým beklentisi 
beklentileri açýsýndan da en iyimser bu dönemine göre biraz daha yumuþadýðý mevcutsa da, Net Ýstihdam Görünümü, 
öngörülere sahip ülkeler arasýnda göze çarpsa da 16 ülkede istikrar ya da geçen yýlýn bu dönemine oranla 11,  üç ay 
olmasýyla dikkat çekiyor. Türkiye’deki iyileþme olduðu gözleniyor. öncesine kýyasla ise 17 ülkede hýz kesiyor. 
+%22 oranýndaki Net Ýstihdam Bölgesel iþe alým planlarýnýn en güçlü 
Görünümünün, geçen çeyreðe oranla Yeni yýlýn ilk üç ayý için iþe alým planlarýnýn olduðu ülkeler Türkiye, Ýsrail ve Almanya 
yüzde 2 artarken geçen yýlýn ayný en yüksek olduðu ülkeler Hindistan, iken, iþe alým güvenleri zayýflayan 
çeyreðine göre yüzde 5 puan geride Brezilya, Tayvan, Panama ve Türkiye Yunanistan ve Macaristan ise bu konudaki 
olduðu görülüyor. olarak ön plana çýkýyor: en düþük iþe alým en zayýf beklentileri ifade eden ülkeler 

planlarýnýn olduðu ülkelerin ise olarak listede yerlerini alýyor.

Ýstihdamla ilgili beklentiler
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Aydýnlatmada yeni trendler
Ekipman sektörünün tecrübeli firmalarýndan Pamir Elektrik'in Genel Müdürü Nuri 
Pamir, market zincirlerinin aydýnlatma alanýndaki tercihlerinin enerji tasarrufu 
saðlayan ve maðazalara estetik deðer katan ürünler olduðunu söyledi 

perder
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ekipman dünyasý

Pamir Elektrik, aydýnlatma armatürlerinde yeni sayýlýrýz. Buna 
sektöründe yaklaþýk 40 yýldýr karþýn önemli firmalarla çalýþmaya 
faaliyet gösteriyor. Konya merkezli baþladýk. Bundan sonra daha da iyi 
bir aile þirketi olan Pamir Elektrik'te olacaðýna inanýyoruz.
þu anda ikinci kuþak görevde… 
Kurulduktan sonra 20 yýl toptancý Üretimle ilgili ayrýntýlarý 
olarak hizmet veren firma, bizimle paylaþýr mýsýnýz?
sonrasýnda üretici olarak yoluna 5 bin metrekare kapalý alana sahip 
devam etti. Büyük metrekareli her üretim tesisimiz bulunuyor. 70 kiþi 
mekanýn armatür ihtiyacýný istihdam ediyoruz. Bu alandaki 
karþýlayan Pamir Elektrik, konut, gerekli tüm sertifikalara sahibiz. 
hastane, otel, AVM gibi mekanlarla Türkiye'nin en ince T5 armatürlerini 
uzun süredir çalýþýyor. Özellikle üretiyoruz. T5, LED'e alternatif bir 
son yýllarda ise gýda perakendesine floresandýr. Diðer floresanlara göre 
ve marketlere enerji tasarrufu daha az enerji harcar ama daha 
saðlayan ürünleriyle farklýlýk fazla ýþýk verir. Ürünün çok ince 
yaratan Pamir Elektrik'in Genel olmasý sayesinde çok ince 
Müdürü Nuri Pamir ile sohbet ettik tasarýmlar yapabiliyoruz. Bu da 

ürünlerin görüntü olarak çok güzel 
Gýda perakendecileriyle durmasýný saðlýyor. marketler tarafýndan yoðun ilgi gördü. 
olan çalýþmalarýn hýz Çünkü hem görüntü olarak oldukça þýk 
kazanmasýnda neler etkili oldu? Verimlilik oraný ne düzeyde bu hem de fiyatlarý uygun. Marketlerle 
Bu alanda bir boþluk olduðunu düþündük. çalýþmamýzda ihtiyaçlara uygun þekilde ürünlerin?
Ürün yapýmýzý deðiþtirdik, sac veya metal hizmet veriyoruz.  Öncelikle firmanýn Maðazalarda, özellikle de gýda 
gövdeli ürünlere aðýrlýk verdik. Bu ürünler maðazasýnýn metrekare, mimari yapýsý gibi perakendesinde yaygýn olarak kullanýlan 

özelliklerine göre projesini çiziyoruz. klasik 18 Watt T8 floresanlara göre 14 
Daha sonra buna uygun þekilde Watt  T5 floresan yüzde 27 daha az enerji 
ekipmanlarýný saðlýyoruz. harcar. Buna raðmen yüzde 20 daha fazla 

ýþýk verir. Yani hem daha iyi aydýnlýk hem 
Konya merkezli bir daha az enerji hem de daha ince ve görsel 

estetiði yüksek bir üründür. firmasýnýz ama 

Türkiye'nin 
Geri dönüþü olan bir yatýrým da deðiþik 
diyebiliriz aslýnda…noktalarýnda 
Evet, öyle… Bir buçuk yýllýk zaman müþterileriniz var. 
zarfýnda, klasik bir floresana göre 

Bununla ilgili bilgi 
kazandýrdýðý elektrik tasarrufu sayesinde 

verir misiniz?
ürün kendi parasýný çýkarýyor. Yani bu kendi 

Ekipmanda tavsiyeler ve referanslar parasýný amorti eden bir ekipmandýr. 
önemlidir. Market zinciri 
müþterilerimiz bizim çalýþmamýzdan 

Satýþ sonrasý hizmetlerle ilgili 
memnun kaldýkça diðer dostlarýna 

bilgi verir misiniz?tavsiye ediyorlar. Bunun sonucunda 
Ürünlerimize 3 yýl garanti veriyoruz. Bunun deðiþik bölgelerde müþterilerimiz 
dýþýnda biz armatür üreticisiyiz ancak oluyor. Son olarak Makro'nun 
ampülleri Osram'dan temin ediyoruz. Ýstanbul'da açtýðý maðazalarda bir 
Osram'ýn yetkili bayisiyiz. Osram bu alanda çalýþma yaptýk. Konya'da Çelikkaya 
en uzun süre garanti veren firmalardan ve Sincap ile çalýþýyoruz. Biz bu 
birisi. En az 3 yýllýk bir garantisi var. Bunun sektörde çok eski ve tecrübeli bir 
böyle olmasýnýn nedeni ürüne çok firma olmamýza karþýn market 

Nuri Pamir



perder
ekipman dünyasý

güvenilmesi Orta Doðu Ülkeleri, Afrika Ülkeleri, Türki etken deðil mi?
dir. Bu ürün Cumhuriyetler'e ihracat yapýyoruz. Evet kesinlikle… 
çabuk Üretimimizin yüzde 25'ini yurt dýþýna Çünkü marketler, 
bozulan gönderiyoruz. tekstil maðazalarý 
bir ürün gibi deðil. Ýçinde gýda 
deðil. ürünleri var ve onlarýn Finalde yerel zincirlerin geliþimi 
Taktýðýn tazeliðini korumak için ve geleceðine dair sizin 
zaman çalýþtýrýlan aletler var. fikirlerinizi öðrenmek isteriz…
unutuyorsu Dolayýsýyla mekanýn içinde Yerel zincirler, perakende sektörü içinde 
n, kolay kolay hava dengesi ve þartlarý da parlayan bir yýldýz konumunda. Çok önemli 
bozulmuyor. deðiþkenlik gösteriyor. Bu yüzden bir büyüme performansý gösteriyorlar ve 
Yansýtýcý grubunda hava þartlarýna dayanýksýz bir yansýtýcý onlarýn baþarýsý yerli bir firma olarak bizleri 
ise Ýtalyan Almeco firmasý kullanýldýðýnda ürün bir süre sonra de gururlandýrýyor. Yerel zincirlerin son 
ile çalýþýyoruz. Ürünün özelliði hava parlaklýðýný kaybediyor ve soluklaþýyor. yýllarda verimlilikle ilgili önemli adýmlar 
þartlarýndan etkilenmemesi ve %99,9 Almeco markalý yansýtýcýlar kullandýðýmýz attýðýný da görüyoruz. Ekipman tarafýnda 
saflýkta, ayna yüzeyi parlaklýðýnda yüksek için bizim ürünlerimizde bu sorun birçok alanda verimlilikle ilgili yatýrýmlar 
yansýtma performansýna sahip ýþýðýn verimli yaþanmýyor. Bizim konuya bakýþ açýmýz gerçekleþtirdiler. Bizim dileðimiz 
bir þekilde daðýlýmýný saðlayan zarif genel olarak bu þekilde. Ununuz, þekeriniz aydýnlatmada da bu konulara dikkat 
tasarýmlý eloksal kaplamalý alüminyum kaliteli olmadan kaliteli bir helva etmeleridir. Firmamýzýn sunduðu ürünler 
olmasýdýr.  Bu yüzden bu ürünü tercih yapamazsýnýz. Biz öncelikle kullandýðýmýz verimli, uzun ömürlü ve enerji tasarruflu 
ediyoruz. malzemeyi kaliteli temin edip ortaya iyi bir ürünler. Ayrýca görüntü olarak marketlere 
Elektronik balastta ise tercihe göre Osram ürün çýkarýyoruz.  önemli bir estetik katýyor. Bunlarýn dikkate 
veya Tridonic kullanýyoruz. 

alýnmasýný istiyoruz çünkü aydýnlatma 
Ýhracatla ilgili çalýþmalarýnýz diyip geçmemek gerekli diye düþünüyoruz. 

Özellikle marketlerde bu ürünün var mý? Bunun önemli bir konu olduðuna 
yýpranmasý açýsýndan önemli bir 15 ülkeye ihracat yapýyoruz. Almanya, inanýyoruz. 
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Bilkur’dan Unitech PA690

Sýnýfýnýn en hafif el terminali PA-600, GPRS haberleþme özelliði ile sýcak satýþta en çok tercih 
edilen Unitech el terminali. GPRS, Bluetooth ve Wi-fi haberleþme seçenekleri olan PA-600 
her tülü saha uygulamalarýnda, stok sayýmda, sevkiyat takibinde, antibakteriyel seçeneðiyle 
hastanelerde mükemmel çözümler sunuyor. 3,8 inç geniþ dokunmatik ekraný ve en son 
kablosuz teknolojisiyle yeni Unitech PA-690 þimdiden teknolojiyi yakýnda takip edenlerin 
beðenisini kazandý.3,5G modem, Wi-Fi ve Bluetooth Haberleþme, RFID teknolojisi, 5 
megapiksel kamera özellikleri olan PA-690 1D ve 2D (karekod) barkodlarý okuyabilen dahili 
barkod okuyuculu seçeneklere sahip. Bu serinin diðer bir ürünü Unitech PA-968II ise 
özellikle aðýr çevresel koþullar için geliþtirilmiþ. Hafif alüminyum magnezyum alaþýmlý 
tasarýmýyla sýnýfýnýn en saðlam el terminali olan Unitech PA-968II özellikle saha 
uygulamalarýnda kullanýcýlara mükemmel çözümler sunuyor. PA-968II'nin indoor ve outdoor 
uygulamalar için geniþ aksesuar seçenekleri mevcut. 

Farklý ihtiyaçlara yönelik Unitech el terminallerinden 
PA-600 hafif ama güçlü yapýsýyla dikkat çekiyor

Bidonss'un Pleksiss markasý, günlük hayatta çok sýk kullandýðýmýz tv sehpasý, tepsi ve shot 
bardaklarý, kalemlik, parfüm þiþesi ve hatta düðün davetiyesini bile pleksiden üretiyor… 
Pleksi tasarýmlarýn cama göre yüzden 90 ýþýk geçirgenliði fazla olmasýna raðmen kendi 
kalýnlýðýndaki camdan 6,5 kat dayanýklý olduðu kanýtlandý. Basýnç ve vakum ile þekillenen 
ürün sert olduðundan býçak, çivi, fýrça ve buna benzer cisimlerle çizilebiliyor, hafif nemli 
pamuklu bez kullanýlarak silinebiliyor.

Kristal parlaklýðýndaki yüzeyi ve ýþýl ýþýl parlamasýyla 
sade dekorasyonun vazgeçilmezi olan pleksi, artýk 
günlük hayatta sýklýkla kullanýlan diðer ürünlere de 
sýçradý

Boer’den Psion EP10  

Psion EP10 sayesinde kullanýcýlarýn cihazda toplayan Psion EP10 bütün iþlerde aðýrlýðýnda olan Psion EP10 hafif ve dengeli 
verimliliði en üst düzeye çýkar, zaman kaybý rahatlýkla kullanýlabiliyor. En son teknoloji yapýsý ile tek elle rahatlýkla kullaným için 
ve veri kaybý düþer, daha akýcý bir iþ yapýsý Texas Instruments AM3715 SitaraARM tasarlanmýþ. EP10 boyut olarak küçük olsa 
saðlanýyor. Psion EP10 endüstriyel 800Mhz'lik mikro iþlemciye sahip olan da özellikler açýsýndan büyük. Tüm telefon 
uygulamalar için ideal, günümüz Psion EP10 ultra yüksek performansa sahip. özelliklerine sahip olan EP10 entegre 3.2 
teknolojisinin bütün yeniliklerini tek bir 256 MB RAM / 2 GB Flash hafýzasý ile ayný MP kameraya sahip. Veri toplama 

anda birden fazla programýn uygulamalarýndan kullanýlmasý için 
rahatlýkla çalýþabilmesine tasarlanmýþ olan yüksek performanslý 2D 
imkan saðlýyor. Boyutu, imager barkod okuyucuya sahip olan EP10 
ergonomisi ve kompakt yapýsý yüksek kapasiteli Li-ion pile sahip. Gün ýþýðý 
EP10'u rakiplerinden ayýran altýnda parlamayý önleyen yapýya sahip 
güçlü özelliklerinden. olan EP10 karanlýk ortamlarda kullanýmý 
Dayanýklý bir kasaya sahip kolaylaþtýrmak için arkadan aydýnlatmaya 
olmasýna raðmen sadece 345g sahip.

Psion EP10'un farklý fonksiyonlarý ile en zor iþler bile rahatlýkla çözülebiliyor

Bidonss’tan pleksi ürün serisi

teknoloji
perder
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Hava perdesinde enerji tasarrufu  

2VV Comtesse Design hava perdesi, iç mekânlarda solunan havanýn kalitesini artýrýyor ve þýk 
dizayný ile fark yaratýyor. Comtesse hava perdeleri, özel bir üfleme sistemiyle kýþ aylarýnda dýþ 
ortamdan gelen toz, kir ve soðuk havanýn içeriye girmesini önleyip, içeride bulunan sýcak 
havanýn da dýþarý çýkmamasýný saðlýyor. Yeni tip kablolu ýsýtma özelliði ile kullanýcýsýna yüzde 
20'ye varan enerji tasarrufu saðlayan 2VV Comtesse hava perdesi, enerji saving özelliði ile de 
kullanýcýlarýndan tam not alýyor.
Comtesse Hava perdesinin gövdesi üzerine yerleþtirilmiþ olan floresan tüp, cihazýn hoþ 
tasarýmýný vurguluyor. Ayrýca düþük ses seviyesi ile de kulaklarý rahatsýz etmiyor. Ürünün 
özellikleri arasýnda ön plana çýkan detaylar ise; otomatik yapýsý ve kumanda ile kontrol 
edilebilmesi. Kumandada yer alan kontrol sistemi, kullanýcý için maksimum düzeyde rahatlýk 
ve kullaným kolaylýðý saðlýyor. Standart olarak gümüþ renkte bulunan Comtesse, talebe göre 
istenilen bir RAL rengiyle temin edilebiliyor. 1, 1,5 ve 2 metre uzunluktaki perdeler 6 metre 
yüksekliðe varan kapýlar için de tek kapasite imkâný sunuyor. 

Akcor Havalandýrma Sistemleri enerji tasarrufu ile öne çýkan yeni ürünü 2WComtese 
Design'ý pazara sundu

Cihaz orta ölçekli iþletmelerde, tartým ve paketleme olanaðý saðlýyor. Hassas ve hýzlý ölçüm sonrasýnda tartýlan 
ürünleri ayný hýzda streç filmle sarar. Ürün bu özelliðiyle maðaza içinde de kullanýlýyor ve kasalarda bekleme 
yapmadan, güvenli ödeme ve çýkýþ kolaylýðý saðlýyor. 20 gramdan, 3,5 kiloya kadar ürünleri rahatlýkla 
paketleyebilen cihaz 4 gramdan 15 kiloya kadar tartýyor. Cihazda 40 cm'lik poly ya da PVC streç film 
kullanýlabiliyor. Toplam aðýrlýðý 85 kg olan cihaz sessiz çalýþýyor ve temizliði kolay.

Üretim tesisleri olan perakendeciler ve üretici firmalara üstün özellikleriyle çözüm 
getiren Ishida'nýn Paketleme Makinesi WM-Nano, firmanýn 
Türkiye distribütörü Perkon tarafýndan sunuluyor

IBM’den yeni Micron

Sektörün 3 boyutlu, yarýiletken üretimine geçiþinde bir dönüm noktasý olarak görülen 
bu geliþmenin diðer alanlarý de etkilemesi ve önümüzdeki birkaç yýl içinde 3D yonga 
teknolojisinin geliþerek etkisini tüketici pazarýna da yansýtmasý ve pil ömründe ve 
cihazlarýn iþlevselliðinde ciddi iyileþmelerin önünün açacaðý öngörülüyor. Geçtiðimiz 
haftalarda dünyanýn önde gelen geliþmiþ yarý iletken çözümleri saðlayýcýlarýndan olan 
Micron Technology þirketi ve IBM, Micron'un, yeni nesil bir bellek cihazý üretimine 
baþlayacaklarýný duyurdular. IBM'in Through-silicon vias (TSV) adý verilen dikey kablo 
borularý kullanýlarak gerçekleþtirilecek yonga üretim süreci, Micron'un Hibrit Bellek 
Küpü için (Hybrid Memory Cube (HMC)) ürününün hýzýnýn mevcut teknolojiye 
kýyasla 10 kat artmasýný saðlayacak. IBM'in New York'un East Fishkill kentinde bulunan 
geliþmiþ yarýiletken fabrikasýnda üretilecek yonga, 32nm'lik high-k metal geçit 
sürecinden geçerek hazýrlanacak. TSV'lerle bir araya getirilerek ve Micron'un en yeni 
teknolojilerle donatýlmýþ DRAM flaþ bellek ürününün katmanlarýndan oluþacak olan 
HMC bellekleri, enerji gereksinimi yüzde 70 oranýnda düþürecek. HMC bellekleri ayný 
zamanda mevcut cihazlarýn kapasitelerinden daha üstün bant geniþliði ve verimlilik 
düzeyleri sunacak; 128GB/sn. Bu, þu anda  12.8GB/sn üst sýnýra sahip  klasik 
belleklerin tam 10 katý bir hýz anlamýna geliyor. 3D  Hibrit Küp Bellekler, ayrýca 
mevcut belleklerin kapladýðý alanýn yaklaþýk onda biri kadar yer kaplayacak.

IBM enerji verimliliðini arttýrýrken, bant geniþliðini yükselten, pazarda satýlabilen ilk 
3D yonga ile en yetenekli bellek ürününü sunmaya hazýrlanýyor

Perkon’dan Ishida WM-Nano  

teknoloji
perder
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Ticaretin kanunu deðiþiyor

perder

Yeni TTK 1 Temmuz 2012 tarihinde 
yürürlüðe girecek. Söz konusu yürürlük 
tarihinin iki istisnasý bulunuyor; “Yeni TTK 
uyarýnca 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle 
Türkiye Muhasebe Standartlarý'na (TMS) 
uygun olarak defter tutmak ve raporlama 
yapmak ve 01 Temmuz 2013 tarihi itibariyle 
internet sitesi kurmak zorunlu olacak.

Yürürlükte olan 6762 sayýlý Türk Ticaret 
Kanunu yerine 13 Ocak 2011 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 6102 sayýlý 
yeni Türk Ticaret Kanunu kabul edildi. Yeni 
TTK 14.02.2011 tarih ve 27846 sayýlý resmi 
gazetede yayýnlandý. Bununla birlikte, 6103 
sayýlý Türk Ticaret Kanununun Yürürlüðü ve 
Uygulama Þekli Hakkýnda Kanun da ayný 
resmi gazetede yayýmlandý. 

Yeni TTK, ticari iþletmelerin ve þirketlerin 
þeffaflaþmasýna ve kurumsallaþmasýna aðýrlýk 
veriyor. Ayrýca, mevcut kurallara iliþkin 
yenilikleriyle ve ilk kez düzenlediði 

imzalarýnýn noterce onaylandýðý ana deðerlendirilebilen ve devrolunabilen ayni 
kurumlarla kapsamlý bir dönüþümü 

sözleþmede, AÞ kurma iradelerini haklar (bunlara fikri mülkiyet haklarý ile 
getiriyor. Türk Hukuku'nun mevcut 

açýklamalarýyla kurulur ve þirketler ticaret sanal ortamlar da dahil).
birikimleri ile birlikte Türk Ticaret Kanunu'nu 

siciline tescil ile tüzel kiþilik kazanýr.
gerçek anlamda Evrensel Ticaret Hukuku'nun 

Nakdi sermaye söz konusu ise dörtte birinin 
bir parçasý haline getiriyor.

AÞ'nin tek pay sahibi ile kurulmasýna imkân tescilden önce þirket adýna bankaya bloke 
tanýnýyor. Ayrýca, birden fazla sayýda ortaðý edilmesi ve bankadan ödemeye dair mektup 

Yeni TTK tüm sermaye þirketlerine ciddi 
olan þirketler sonradan tek kiþilik ortaklýða alýnmasý gerekiyor. Þirketin tescilinden sonra 

yükümlülükler getiriyor. Bununla birlikte,
dönüþebilecekler. Pay sahibinin adý, para þirkete ödeniyor. Primli pay söz konusu 

Yeni TTK önemli imkânlar da sunuyor. Söz 
yerleþim yeri ve vatandaþlýðý tescil ve ilan ise primli kýsmýn tamamýnýn tescilden önce 

konusu imkânlarý deðerlendirmek suretiyle 
ediliyor. ödenmesi gerekiyor. Ayni sermaye olarak 

önemli kazançlar saðlanabilir. 
taahhüt edilen sicile tabi deðerler hakkýnda 

Yeni TTK'da þirket kurma süreci daha sicile þerh düþülüyor. Diðer kuruluþ belgeleri 
Yeni TTK ile getirilen yenilikler ve 

ayrýntýlý hale getiriliyor. Sermayenin ise, ayni sermaye varsa mahkeme bilirkiþi 
deðiþikliklerin sektörü ilgilendiren en önemli 

korunmasý fikri ön plana çýkýyor.Ana raporu, paylarýn tamamýnýn kurucular 
bölümlerini aþaðýda ele aldýk. Ýlk bölümde 

sözleþme ile birlikte “kurucular beyaný”nýn tarafýndan taahhüt edildiðine iliþkin noter 
Anonim Þirketler ile ilgili yeni düzenlemeleri 

hazýrlanmasý gerekiyor. Kurucular beyaný, þerhi, þirket ile kurucular ve/veya üçüncü 
ikinci bölümde ise hem Anonim hem 

vaz edilen sermayenin türünü, sermaye kiþilerle yapýlan kuruluþla ilgili sözleþmeler, 
Limited þirketleri bir arada ilgilendiren yeni 

taahhütlerini, devralýnan bir iþletme varsa iþlem denetçisi Raporu þeklinde sýralanýyor. 
düzenlemeleri okuyabilirsiniz. 

ona iliþkin raporlarý, satýn alýnan malvarlýðý 
unsurlarýnýn fiyat ve maliyetini, þirket Kuruluþ sürecinin eksiksiz yürütülmesi için, 
taahhütlerini içermeli. Kuruculara beyanýnýn “iþlem denetimi” devreye giriyor. Yeni 

Yeni TTK'da Anonim Þirket kuruluþu, gerçeðe aykýrý bilgiler içermesi durumunda, TTK'nýn yürürlük tarihi olan 1 Temmuz 
“kurulma” ve “tüzel kiþilik kazanma” olarak adli para cezasý öngörülüyor. 2012 tarihinden itibaren kurulacak bir 
iki ayrý aþamada ele alýndý. Buna göre þirket, þirket, otuz gün içinde þirketin merkezinin 
kurucularýn kanuna uygun olarak AÞ'ye sermaye olarak vaz edilebilecekler; bulunduðu yer ticaret siciline tescil edilmeli 
düzenlenmiþ bulunan, sermayenin nakdi sermaye, üzerinde sýnýrlý ayni bir hak, ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan 
tamamýný ödemeyi, þartsýz taahhüt ettikleri, haciz veya tedbir bulunmayan nakden edilmeli.

Yeni A.Þ. kuruluþu

Yeni Türk Ticaret Kanunu, þirketlerin kurum ve kuruluþlarla olan iliþkilerini, 
pay sahipleri ile olan iliþkileri, muhasebe ve raporlama sistemini, organizasyon 
yapýsýný ve insan kaynaklarýný etkileyecek düzenlemeler içeriyor
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Kuruluþta halka arz yönetim kuruluna tanýnmýþ yetki tavanýný oy yeterli olacak. Tüm üyelere karar 
gösteren kayýtlý sermaye sistemi kabul taslaðýnýn gönderilmesi gerekiyor. Toplantý Yeni TTK ile kuruluþta halka arz imkâný 
ediliyor. Halka açýk olmayan anonim talep edilmez ise, toplantý yapýlmadan karar tanýnýyor. Ana sözleþmede taahhüt edilmiþ 
þirketlerde kabul edilen bu sisteme göre, alýnabilecek. olup da taahhüt sahiplerince, þirketin 
þirketin sermayesi 100 000 TL'den aþaðý tescilinden itibaren en geç iki ay içinde 
olamaz. Halka açýk olmayan anonim Yeni TTK'da yönetim kuruluna elektronik halka arz edileceði ana sözleþmede 
þirketlerin kayýtlý sermaye sistemini kabul ortamda toplanabilme imkâný tanýndý. belirtilmek zorunda. Ayrýca garanti edilmiþ 
etmelerine, sermayelerini artýrmalarýna, Üyeler, güvenli elektronik imzalarýyla oy bulunan nakdî paylarýn karþýlýklarý satýþtan 
kayýtlý sermaye tavanýný yükseltmelerine, kullanabilecekler. Buna iliþkin düzenleme elde edilen gelirden ödeniyor. Pay 
sistemden çýkmalarýna veya çýkarýlmalarýna ikincil mevzuat ile Gümrük ve Ticaret senetlerinin halka arz edilmesi sermaye
iliþkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan çýkarýlacak yönetmelik piyasasý mevzuatýna göre yapýlýyor. Satýþ 
Bakanlýðý tarafýndan çýkarýlacak teblið ile ile düzenlenecek.süresinin sonunda, paylarýn itibarî 
düzenlenecek.deðerlerinin, varsa çýkarma priminin karþýlýðý 

Yeni TTK'da yönetim kurulu ana sözleþmeye þirkete, giderler düþtükten sonra kalan tutar 
Þirketlerin yönetim organlarýnýn yapýsý konulacak bir hükümle, düzenleyeceði bir iç ise, pay senetlerini halka arz eden pay 
Yeni TTK, temsile yetkili en az bir yönetim yönergeye göre, yönetimi, kýsmen veya sahiplerine ödeniyor.
kurulu üyesinin Türk vatandaþý olmasý ve tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu 
yerleþim yerinin Türkiye'de bulunmasý üyesine veya üçüncü kiþiye devretmeye Halka arz edilip de süresinde satýlmayan 
gerekliliðini getiriyor. Yeni TTK'nýn getirdiði yetkili kýlýnabiliyor. Bu iç yönerge þirketin paylarýn bedellerinin tamamý, süresinde 
en çarpýcý yeniliklerden biri ise yönetim yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan halka arz edilmeyen paylarýn bedellerinin 
kurulu üyelerinin en az dörtte birinin görevleri, tanýmlar, yerlerini gösterir, ise, yüzde yirmi beþi iki aylýk süreyi izleyen 
yükseköðrenim görmüþ olmasý gerekliliði. özellikle kimin kime baðlý ve bilgi sunmakla üç gün içinde ödeniyor.

yükümlü olduðunu belirler. Yönetim kurulu, 
Ayrýca yeni kanunda yönetim kurulu istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya Ticari muhasebe düzeni ve ticari defterler
üyesinin þirkette pay sahibi olma deðer menfaatlerini ikna edici bir biçimde Yeni TTK uyarýnca, ticari iþletmenin 
zorunluluðu kaldýrýlýyor. Sadece tek üyesi ortaya koyan alacaklýlarý, bu iç yönerge muhasebe düzeninde ve ticari defterlerinde 
olan bir yönetim organý oluþturulmasýna hakkýnda, yazýlý olarak bilgilendirmek yapýlan yenilikler çerçevesinde, iþletmelerin 
imkân tanýnýyor. Tek üye için yükseköðrenim zorunda.muhasebe düzeni, 1 Ocak 2013 tarihinden 
görmüþ olma koþulu aranmýyor. Bu yönetici, itibaren Türkiye Muhasebe Standartlarýna 
tüzel kiþi veya gerçek kiþi olabilir. Pay sahibi Yönetim kurulunun görev ve yetkileriuygun olarak tutulacak. 
olmasý da zorunlu deðildir. Bu yönetici, Yeni TTK'da genel kurul ve yönetim kurulu 
yönetim yetkilerini, yönetim kurulu üyesi arasýndaki yetki ayrýmý net þekilde belirlendi. Bu zorunluluk, tüm sermaye þirketlerinin 
olmayan icra kurulu üyelerine devredebilir. Yeni TTK'nýn 375'inci Maddesi'nde yönetim muhasebe altyapýsýnýn deðiþmesini gerekli 
Tüzel kiþi, bir anonim ortaklýkta bizzat kurulunun devredilemez ve vazgeçilemezkýlýyor.
yönetim kurulu üyesi olabilecek. Bu görev ve yetkileri þunlar:Finansal durum tablosu ve kâr/zarar 
olasýlýkta, bir gerçek kiþi, temsilci sýfatýyla tablolarý, Türkiye baðýmsýz denetim 

• Þirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ticaret siciline tescil edilecek.standartlarýna göre
ilgili talimatlarýn verilmesi.baðýmsýz denetçi tarafýndan denetlenecek. 
• Þirket yönetim teþkilatýnýn belirlenmesi.Yeni TTK'da tüzel kiþi pay sahibi, mevcut Yeni TTK þirketin ticari evrak kayýt sistemini 

TTK'da olduðu gibi, kendisi yönetim kurulu • Muhasebe, finans denetimi ve þirketin elektronik ortamda tutmasýna imkân 
üyesi olmadan yine gerçek kiþileri yönetim yönetiminin gerektirdiði ölçüde, finansal tanýyor.
kuruluna seçtirebiliyor. Yeni TTK uyarýnca planlama için gerekli düzenin kurulmasý.
ana sözleþmede öngörülmesi þartý ile belli • Müdürlerin ve ayný iþleve sahip kiþiler ile Yeni TTK uyarýnca, anonim þirkette nakit 
gruplara þirketin yönetim kurulunda temsil imza yetkisini haiz bulunanlarýn atanmalarý sermaye konulabileceði gibi üzerlerinde 
edilmesine hakký tanýnabiliyor. Yönetim ve görevden alýnmalarý.sýnýrlý ayni bir hak, haciz ve tedbir 
kurulu, tüm yönetim yetkilerini, bazý • Yönetimle görevli kiþilerin, özellikle bulunmayan, nakden deðerlendirilebilen ve 
yönetim kurulu üyelerine veya yönetim kanunlara, ana sözleþmeye, iç yönergelere devrolunabilen, fikrî mülkiyet haklarý ile 
kurulu üyesi olmayan bir icra kuruluna ve yönetim kurulunun yazýlý talimatlarýna sanal ortamlar da dâhil, malvarlýðý unsurlarý 
(veya tek bir murahhas müdüre) uygun hareket edip etmediklerinin üst ayni sermaye olarak konulabiliyor.
devredebiliyor.  Bu durumda yönetim kurulu gözetimi.
üyelerinin gözetim sorumluluðu, yetkiyi • Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul Yeni TTK'da hizmet edimleri, kiþisel emek, 
devralanlarýn ise asli sorumluluðu söz toplantý ve müzakere defterlerinin ticari itibar ve vadesi gelmemiþ alacaklar 
konusu olacak. tutulmasý, yýllýk faaliyet raporunun ve sermaye olarak gösterilemiyor. Yeni TTK'ya 

kurumsal yönetim açýklamasýnýn göre nakden taahhüt edilen paylarýn itibari
Yönetim Kurulu'nda toplantý yetersayýsý düzenlenmesi ve genel kurula sunulmasý, deðerlerinin en az yüzde yirmi beþi 
“Ana sözleþmede aksine aðýrlaþtýrýcý bir genel kurul toplantýlarýnýn hazýrlanmasý ve tescilden önce, gerisi de þirketin tescilini 
hüküm bulunmadýðý takdirde yönetim genel kurul kararlarýnýn yürütülmesi.izleyen yirmi dört ay içinde ödenmesi 
kurulu üye tam sayýsýnýn çoðunluðu ile • Borca batýklýk durumunun varlýðýnda gerekiyor.
toplanýr” denilmek suretiyle hafifletildi. mahkemeye bildirimde bulunulmasý.
Buna göre, karar yetersayýsý kadar olumlu Yeni TTK ile sermayenin artýrýlmasýnda 



Komiteler ve komisyonlarýn 
görevleri

Genel kurulun iþleyiþi

Yönetim kurulunun 
sorumluluðu

þirket alacaklýlarýna karþý verdikleri 
zarardan sorumlu olacak.

Yeni TTK uyarýnca, yönetim kurulu, iþlerin Yeni TTK'da yönetim kurulu üyelerinin 
gidiþini izlemek, kendisine sunulacak kanundan veya ana sözleþmeden doðan 
konularda rapor hazýrlamak, kararlarýný görev ve yetkilerini baþkalarýna 
uygulatmak veya iç denetim amacýyla devretmeleri halinde bu kiþilerin fiil ve 
içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de kararlarýndan sorumlu olmayacaklarý ve 
bulunabileceði komiteler ve komisyonlar kontrolleri dýþýnda kalan, kanun ve ana 
kurabilir. mukaveleye aykýrýlýklar veya yolsuzluklar 

sebebiyle sorumlu tutulamayacaklarý 
Yeni TTK'da yer alan “iç denetim amacýyla” düzenlendi. 
ibaresi, kurumsal yönetim ilkeleri 
kapsamýnda iç kontrol ve iç denetim sistemi Yeni TTK'nýn 553/3. madde hükmü 
çerçevesinde komitelerin kurulmasýna devamýnda gözetim ve özen yükümü 
olanak veriyor. Risklerin erken teþhisi gerekçe gösterilerek bu sorumlu 
komitesi de bunun bir örneði. Pay senetleri olmama durumu geçersiz 
borsada iþlem gören þirketlerde, yönetim kýlýnamayacak. Bununla birlikte, Yeni 
kurulu, þirketin varlýðýný, geliþmesini ve TTK 375. maddesinde yönetim kurulu 
devamýný tehlikeye düþüren sebeplerin erken üyelerinin devredilmez ve vazgeçilemez 
teþhisi, bunun için gerekli önlemler ile görev ve yetkilerini sayýlmýþ olup bu 
çarelerin uygulanmasý ve riskin yönetilmesi konularda yönetim kurulu 553/2 ve 
amacýyla, uzman bir komite kurmak, sistemi 553/3 hükümlerine dayanamayacak. 
çalýþtýrmak ve geliþtirmekle yükümlü.

Hâkim, yönetim kurulu üyelerinden 
Diðer þirketlerde bu komite denetçinin hangilerinin sorumlu olduðunu tespit 
gerekli görüp bunu yönetim kuruluna yazýlý ederken ana sözleþmeyi ve teþkilat 
olarak bildirmesi hâlinde derhâl kurulur ve yönergesini esas alacak.
ilk raporunu kurulmasýný izleyen bir ayýn 
sonunda veriyor. Komite, yönetim kuruluna 
her iki ayda bir vereceði raporda durumu 

Yeni TTK'de pay sahipleri þirket iþlerine deðerlendirip, varsa tehlikelere iþaret edip, 
iliþkin haklarýný genel kurulda çareleri gösteriyor. Rapor denetçiye de 
kullanacak. Yeni TTK ile AÞ genel kurul yollanýyor.
toplantýlarýnýn elektronik ortamda 
yapýlmasý imkâný getirildi. Gümrük ve 
Ticaret Bakanlýðý tarafýndan çýkarýlacak 
Elektronik Ortamda Genel Kurul ve 

Yeni TTK uyarýnca yönetim kurulunun özel Yönetim Kurulu Yönetmeliði ile bu 
sorumluluk sebepleri olarak belgelerin ve konuda düzenleme yapýlacak.
beyanlarýn kanuna aykýrý olmasý, sermaye 
hakkýnda yanlýþ beyanlar ve ödeme Genel kurul toplantýsýnda 
yetersizliðinin bilinmesi, deðer biçilmesinde murahhaslarýn, yönetim kurulu 
yolsuzluk ve halktan para toplamak olarak üyelerinden birinin, baðýmsýz denetçinin 
sayýlacak. ve iþlem denetçisinin hazýr bulunmasý 

gerekiyor. Genel kurul toplantýsýna çaðrý 
Yönetim kurulu üyeleri kanuna ve ana yönetim kurulu tarafýndan yapýlacak. 
sözleþmeye aykýrý fiilleri sebebiyle þirkete Çaðrý internet sitesinde yayýnlanacak. 
verdikleri zararlardan genel sorumluluk Yönetim kurulunun görev süresi dolmuþ 
kurallarý çerçevesinde sorumlu olacaklar. olsa da genel kurulu çaðýrabilecek. 
Eski TTK'da mutlak müteselsil sorumluluk Denetçinin genel kurulu çaðýrmasý söz 
ilkesi kabul edilmiþken, Yeni TTK'da konusu deðil. Azlýk hakký sahiplerinin de 
“farklýlaþtýrýlmýþ müteselsil sorumluluk genel kurulu toplantýya çaðýrabilir. Azlýk 
ilkesi” benimseniyor. Bu ilke uyarýnca, yetki hakký sahipleri, yönetim kuruluna noter 
ve sorumluluk arasýnda paralellik kuruluyor. aracýlýðýyla talepte bulunabilecek. 

Yönetim kurulu talebi kabul ederse 45 
Yeni TTK uyarýnca, yönetim kurulu üyeleri gün içinde çaðrýyý yapacak. Reddederse 
kanundan ve ana sözleþmeden doðan veya yedi gün içinde olumlu cevap 
yükümlülüklerini ihlal ettikleri takdirde, vermezse kararý mahkeme verebilecek. 
kusurlarýnýn bulunmadýðýný ispat etmedikçe Mahkemenin karar vermesi halinde 
hem þirkete hem pay sahiplerine hem de çaðrýyý kayyým yapacak.

Yeni TTK ile getirilen cezai yaptýrýmlar

• 64 üncü maddesinin birinci fýkrasýndaki defter 
tutma yükümünü yerine getirmeyenler, 64 üncü 
maddesinin ikinci fýkrasý uyarýnca belgelerin 
kopyasýný saðlamayanlar, 64 üncü maddesinin 
üçüncü fýkrasý uyarýnca gerekli onaylarý 
yaptýrmayanlar, 65 inci maddesine uygun olarak 
defterlerini tutmayanlar, 66 ncý maddesine aykýrý 
hileli envanter çýkaranlar, 86 ncý maddesine göre 
belgeleri ibraz etmeyenler, Ýki yüz günden az 
olmamak üzere adli para cezasýyla cezalandýrýlýrlar. 
(Madde 562-563) 
• Bu Kanun hükümlerine göre tutulmakla veya 
muhafaza edilmekle yükümlü olunan defter, kayýt ve 
belgeler ile bunlara iliþkin bilgileri, denetime tabi 
tutulan gerçek veya tüzel kiþiye ait olup olmadýðýna 
bakýlmaksýzýn, 210 uncu maddenin birinci fýkrasýna 
göre denetime yetkili olanlarca istenmesine raðmen 
vermeyenler veya eksik verenler ya da bu denetim 
elemanlarýnýn görevlerini yapmalarýný engelleyenler, 
fiilleri daha aðýr cezayý gerektiren baþka bir suç 
oluþturmadýðý takdirde, üç aydan iki yýla kadar 
hapis cezasý ile cezalandýrýlýrlar. (Madde 562/4) Bu 
suç  re'sen takip edilir. (Madde 563)
• Sicil müdürünce verilen süre içinde tescil isteminde 
bulunmayan ve kaçýnma sebeplerini de bildirmeyen 
kiþi, sicil müdürü tarafýndan 200 Türk Lirasýndan 
4.000 Türk Lirasýna kadar idari para cezasýyla 
cezalandýrýlýr. (Madde 33/2) Tescil ve kayýt için 
bilerek gerçeðe aykýrý beyanda bulunanlar, üç aydan 
iki yýla kadar hapis veya adli para cezasýyla 
cezalandýrýlýr. Gerçeðe aykýrý tescilden dolayý zarar 
görenlerin tazminat haklarý saklýdýr. (Madde 38/1)
• Bu Kanunun 1524. maddesinde öngörülen internet 
sitesini bu Kanunun yürürlüðe girmesinden itibaren 
üç ay içinde (01.10.2013 tarihine kadar) 
oluþturmayan veya internet sitesi mevcut ise ayný 
süre içinde internet sitesinin bir bölümünü bilgi 
toplumu hizmetlerine özgülemeyen anonim þirket 
yönetim kurulu üyeleri, limited þirket müdürleri ve 
sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirkette 
yönetici olan komandite ortaklar altý aya kadar 
hapis ve yüz günden üç yüz güne kadar adli para 
cezasýyla ve ayný madde uyarýnca internet sitesine 
konulmasý gereken içeriði usulüne uygun bir þekilde 
koymayan bu bentte sayýlan failler üç aya kadar 
hapis ve yüz güne kadar adli para cezasýyla 
cezalandýrýlýrlar. (Madde 562/12) Bu suç resen takip 
olunur. (Madde 563/1)
• Bu Kanunun 88. maddesine (TMS'ye göre defter 
tutulmamasý) aykýrý hareket edenler yüz günden 
üçyüz güne kadar adli para cezasýyla 
cezalandýrýlýrlar. (Madde 562/2)
• Bu Kanunun 199. maddesinin birinci ve dördüncü 
fýkralarýna (baðlý ve hakim þirketin raporlarý) aykýrý 
hareket edenler iki yýla kadar hapis ve adli para 
cezasýyla cezalandýrýlýrlar. (Madde 562/3) 
• Bu Kanun hükümlerine göre tutulmakla veya 
muhafaza edilmekle yükümlü olunan defter, kayýt ve 
belgeler ile bunlara iliþkin bilgileri, denetime tabi 
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Genel kurul yetkileri þu þekilde: adýný, vatandaþlýðýný ve yerleþim yerini 
• Ana sözleþmenin deðiþtirilmesi. tescil ve ilan ettirmek zorunda. 
• Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, 
süreleri, ücretleri ile huzur hakký, ikramiye Ayrýca, yeni TTK'ya göre, eðer limited 
ve prim gibi haklarýnýn belirlenmesi, ibralarý þirket birden fazla kiþi tarafýndan kurulur, 
hakkýnda karar verilmesi ve görevden ancak sonradan ortak sayýsý bire düþer 
alýnmalarý. ise, durumun, bu sonucu doðuran 

iþlemin, gerçekleþtiði tarihten itibaren • Kanunda öngörülen istisnalar dýþýnda 

yedi gün içinde þirket müdürlerine yazýlý denetçinin ve iþlem denetçilerinin seçimi ile 

olarak bildirilmesi gerekecek. görevden alýnmalarý.

• Finansal tablolara, yönetim kurulunun 

Limited þirket müdürleri ise, bildirimin yýllýk raporuna, yýllýk kâr üzerinde tasarrufa, 

alýnmasý tarihinden baþlayarak yedinci kâr paylarý ile kazanç paylarýnýn 

günün sonuna kadar, þirketin tek ortaklý belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye 

bir limited þirket olduðunu, tek ortaðýn veya daðýtýlacak kâra katýlmasý dâhil, 

adýný, vatandaþlýðýný ve yerleþim yerini kullanýlmasýna dair kararlarýn alýnmasý.

tescil ve ilan ettirecekler. • Kanunda öngörülen istisnalar dýþýnda 
þirketin feshi.

• Önemli miktarda þirket varlýðýnýn toptan Öte yandan, yeni TTK, 6762 sayýlý 
satýþý. Tek pay sahipli anonim þirketlerde bu TTK'da olduðu gibi, limited þirketlerde 
pay sahibi genel kurulun tüm yetkilerine ortak sayýsýný sýnýrlandýrýyor ve ortak 
sahiptir. Tek pay sahibinin genel kurul sayýsýnýn elliden fazla olamayacaðýný 
sýfatýyla alacaðý kararlarýn geçerlilik öngörüyor. Yani, yeni TTK'ya göre limited 
kazanabilmeleri için yazýlý olmalarý þarttýr. þirketin tek ortaklý olmasý mümkün 

olmakla birlikte, ortak sayýsý elliyi 
geçemeyecek. Ayrýca, yeni TTK, tek 
ortaklý limited þirkete izin vermekle 
birlikte, þirketin tek ortaðý kendisi olacak 
bir þirkete dönüþmesi sonucunu 
doðuracak þekilde kendi paylarýný iktisap Yeni TTK'da “Tek Ortaklý Limited Þirket” 
etmesine yasak getiriyor. kurma hakký ve Limited Þirketler de dahil 

olmak üzere her sermaye þirketinin ayrýntýlý 
Buna karþýlýk, tek ortaklý anonim þirkette finansal verilerini yayýnlamak zorunda 
olduðu gibi, tek ortaklý limited þirket olduðu web sitesi yayýnlama zorunluluðu 
kuruluþu da, 1 Temmuz 2012 tarihine getiriliyor.
kadar mümkün olamayacak. Zira, yeni 
TTK'nýn konuya iliþkin düzenlemeleri 1 Asýl can alýcý nokta ise yeni TTK uyarýnca 1 
Temmuz 2012 tarihinde yürürlüðe Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm þirketler 
girecek.artýk finansal tablolarýný TMS'ye (UFRS) 

göre hazýrlamak zorunda olacak.

Finansal bilgilerin þeffaf þekilde 
Bu üç önemli konuyu ayrý baþlýklar yayýnlandýðý web sitesi
halinde ele alalým. Yeni Kanun'da her sermaye þirketi bir 

internet sitesi açmaya, böyle bir site 
Tek ortakla Limited Þirket mevcutsa bir bölümünü bilgi toplumu 

hizmetlerine özgülemeye mecbur kurulmasý
tutuluyor. Bu uygulama Anonim, Halihazýrda yürürlükte bulunan 6762 sayýlý 
Limited ve Komandit þirketleri kapsýyor. Türk Ticaret Kanunu, limited þirket 
Konuyla ilgili cezalar, yöneticilere 3 ay kuruluþu için en az iki kurucunun 
hapis istemiyle yargýlanma yolu açýyor bulunmasýný þart koþmakta. 6102 sayýlý 
bu yüzden oldukça ciddiye alýnmasý yeni Türk Ticaret Kanunu'nda ise limited 
gereken bir deðiþiklik olarak öne çýkýyor. þirket kurucularý için asgari bir sayý 
Yeni TTK'da web sitesinde aþaðýdaki öngörülmüyor. Dolayýsýyla, yeni TTK'ya 
bilgilerin yayýnlanmasý zorunlu.göre, limited þirketler, tek kiþi -gerçek veya 

tüzel- tarafýndan da kurulabilecek. Bir 
• Þirketle ilgili olup, pay sahibini, küçük baþka deyiþle, yeni TTK tek ortaklý limited 
yatýrýmcýyý, alacaklýyý ve þirkette þirkete izin veriyor. Ancak, limited þirketin 
menfaatitek kiþi tarafýndan kurulmasý halinde, 
olan kiþileri ilgilendiren tüm bilgiler.limited þirket müdürleri, þirketin tek ortaklý 
• Genel kurul toplantýsý belgeleri ve bir limited þirket olduðunu, tek ortaðýn 

Yeni TTK'da hem Limited hem 
Anonim þirketleri ilgilendiren 
yeni düzenlemeler
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tutulan gerçek veya tüzel kiþiye ait olup olmadýðýna 
bakýlmaksýzýn, 210. maddenin birinci fýkrasýna göre 
denetime yetkili olanlarca istenmesine raðmen 
vermeyenler veya eksik verenler ya da bu denetim 
elemanlarýnýn görevlerini yapmalarýný engelleyenler, 
fiilleri daha aðýr cezayý gerektiren baþka bir suç 
oluþturmadýðý takdirde, üç aydan iki yýla kadar hapis 
cezasý ile cezalandýrýlýrlar. (Madde 562/4) 
• Bu Kanunun; (Madde 562/5) 349. maddesine 
(kurucular beyaný) aykýrý beyanda bulunan kurucular, 
351.  maddesine (iþlem denetçisi raporu) aykýrý rapor 
veren kurum denetçisi,  358. maddesine (pay 
sahiplerinin þirkete borçlanma yasaðý) aykýrý olarak 
þirkete borçlananlar, 395. maddesine (yönetim kurulu 
üyesinin þirketle iþlem yapma, þirkete borçlanma 
yasaðý) aykýrý olarak þirkete borçlananlar, üç yüz 
günden az olmamak üzere adli para cezasýyla 
cezalandýrýlýrlar.
• Bu Kanunun 524. maddesindeki (Anonim þirketin 
ve topluluðun finansal tablolarýný düzenlemekle 
yükümlü ana þirketin yönetim kurulu, bilanço 
gününden itibaren altý ay içinde; finansal tablolarý, 
yönetim kurulunun yýllýk faaliyet raporunu, kâr 
daðýtýmýna iliþkin genel kurul kararýný, denetçinin 403. 
madde uyarýnca verdiði görüþü ve genel kurulun buna 
iliþkin kararýný, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan 
ettirir ve þirketin internet sitesine koyar. Bu belgelerin 
Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýna verilmesine iliþkin 
hükümler saklýdýr.) ilaný yaptýrmayanlar ikiyüz 
günden az olmamak üzere adli para cezasýyla 
cezalandýrýlýrlar. (Madde 562/6) 
• Bu Kanunun 527. maddesine aykýrý hareket edenler, 
(404. madde hükmü saklý kalmak üzere, görevi 
dolayýsýyla incelemesine sunulan defter ve belgeleri 
inceleyenlerin, elde ettikleri veya verilen bilgilerden 
öðrendikleri iþ ve iþletme sýrlarýný açýklamalarý 
yasaktýr. Aksi hâlde þirketin maddi ve manevi zararýný 
tazmin ederler.) Türk Ceza Kanununun 239. maddesi 
hükümlerine göre cezalandýrýlýrlar. (Madde 562/7) 
• Bu Kanunun 550. maddesine (Sermaye tamamýyla 
taahhüt olunmamýþ veya karþýlýðý kanun veya esas 
sözleþme hükümleri gereðince ödenmemiþken, taahhüt 
edilmiþ veya ödenmiþ gibi gösterenler ile kusurlu 
olmalarý þartýyla, þirket yetkilileri, bu paylarý 
üstlenmiþ kabul edilirler ve paylarýn karþýlýklarý ile 
zararý faiziyle birlikte müteselsilen öderler. Sermaye 
taahhüdünde bulunanlarýn ödeme yeterliliðinin 
bulunmadýðýný bilen ve buna onay verenler, söz 
konusu borcun ödenmemesinden doðan zarardan 
sorumludurlar.) aykýrý hareket edenler üç aydan iki 
yýla kadar hapis veya adli para cezasýyla 
cezalandýrýlýrlar. (Madde 562/9) 
• Bu Kanunun 551. maddesine (Ayni sermayenin 
veya devralýnacak iþletme ile ayýnlarýn deðerlemesinde 
emsaline oranla yüksek fiyat biçenler, iþletme ve 
ayýnýn niteliðini  veya durumunu farklý gösterenler ya 
da baþka bir þekilde yolsuzluk yapanlar, bundan 
doðan zarardan sorumludur.)  aykýrý hareket edenler 
üç aydan iki yýla kadar hapis cezasýyla 
cezalandýrýlýrlar. (Madde 562/10)
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çaðrýlarý. deðiþiklikler yapýlýyor. 

• Yýlsonu ve ara dönem finansal tablolarý Kanunda denetçiler

• Birleþme, bölünme bilançolarý. anonim þirketin organý 
olmaktan çýkarýldý. • Finansal tablolarýn UFRS standartlarýna 
Limited Þirketler de uygunluðunu denetleyen denetçinin ismi 
dahil olmak üzere her ve iletiþim bilgileri.
ölçekteki þirket, • Denetleme raporlarýnýn ayrýntýlý þekilde 
baðýmsýz denetim tamamý.
kuruluþlarýna veya • Deðerleme raporlarý.
küçük anonim • Rüçhan hakký kullanma çaðrýlarý.
þirketlerde en az iki • Tasfiyeye iliþkin ilanlar.
serbest yeminli • Ýptal davasý ilanlarý, ve benzeri bilgiler.
müþavire veya yeminli 
serbest muhasebeciye Ýnternet sitesine eriþim açýk ve engelsiz 
denetim yaptýrmak, bu olacak. Ýnternet sitesine konulan içerik, 
denetimi yapan kiþi üzerinde bulunan tarihten itibaren en az 
veya kurumu web altý ay süreyle internet sitesinde kalmak 
sitesinde bildirmek zorunda, aksi halde konulmamýþ sayýlacak 
ayrýca denetim ve ona göre iþlem yapýlacak. Finansal 
raporlarýný da web tablolar için bu süre beþ yýl olacak.
sitesinde yayýnlamak sahibinin istemi üzerine, yerel asliye ticaret 
zorunda.Yeni Kanun 1 Temmuz 2012 tarihinden mahkemesi tarafýndan atanacak.

itibaren yürürlüðe girmekle birlikte, internet 
Yönetim kurulunun yýllýk faaliyet raporu sitesine iliþkin hükümleri içeren 1524 üncü Þirketin yönetim kurulunun, finansal 
içinde yer alan finansal bilgilerin, madde 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren tablolarý ve yönetim kurulunun yýllýk 
denetlenen finansal tablolar ile tutarlý olup yürürlüðe girecek. faaliyet raporunu düzenlettirip 
olmadýðý ve gerçeði yansýtýp yansýtmadýðý onaylayarak, gecikmeksizin, denetçiye 
da denetim kapsamý içinde yer alýyor. Kanunun yürürlüðe girmesinden itibaren verme yükümlülüðü var. Aksi halde 3 ay ile 
Yapýlacak olan denetim, þirketin varlýðýný ve üç ay içinde web sitesi oluþturmayan veya 2 yýl arasýnda hapis cezasý uygulanacak. 
geleceðini tehdit eden tehlikeleri teþhis internet sitesi mevcut ise ayný süre içinde 
sistemlerinin þirkette bulunup gerekli bilgileri yayýnlamayan anonim þirket Yönetim kurulu, þirketin defterlerinin, 
bulunmadýklarýný ve gerekli önlemlerin yönetim kurulu üyeleri, limited þirket yazýþmalarýnýn, belgelerinin, varlýklarýnýn, 
alýnýp alýnmadýðýný da (risk denetimi) müdürleri, sermayesi paylara bölünmüþ borçlarýnýn, kasasýnýn, kýymetli evrakýnýn, 
kapsayacak.komandit þirkette yönetici olan ortaklar, altý envanterinin incelenerek denetlenebilmesi 

aya kadar hapis ve üçyüz güne kadar adli için denetçiye gerekli imkânlarý saðlamak 
Denetçinin denetiminden geçmemiþ para cezasýyla cezalandýrýlacak. zorunda.
finansal tablolar ile yönetim kurulunun Denetçi tarafýndan hazýrlanan raporda 
yýllýk faaliyet raporu düzenlenmemiþ olarak Sitesi olup siteye bilgileri de koymuþ olsa olumsuz görüþ yazýlan veya görüþ 
sayýlacak, yani bu finansal tablolar bile bu bilgilerin yanlýþ olduðu saptandýðý verilmesinden kaçýnýlan durumlarda genel 
üzerinden kar daðýtýmý yapýlamayacak.takdirde ise anonim þirket yönetim kurulu kurul, söz konusu finansal tablolara 

üyeleri, limited þirket müdürleri, sermayesi dayanarak, özellikle açýklanan kâr veya 
paylara bölünmüþ komandit þirkette zarar ile doðrudan veya dolaylý bir þekilde 
yönetici olan komandite ortaklar üç aya ilgili olan bir karar alamaz. Bu hâllerde 
kadar hapis ve yüz güne kadar adli para yönetim kurulu, görüþ yazýsýnýn kendisine 

Þirketler, genel kurul kararý ile baðýmsýz cezasýyla cezalandýrýlacak. teslimi tarihinden itibaren dört iþ günü 
denetçilerini belirlemek, seçilen denetçiyi 

içinde, genel kurulu toplantýya çaðýrýr ve 
ticaret

Tüm þirketlere UFRS standartlarý görevinden toplantý gününde geçerli olacak 
siciline tescil ettirmek, Türkiye Ticaret Sicil 

þekilde istifa eder. Genel kurul yeni bir için denetim zorunluluðu
Gazetesi ile internet sitesinde ilan ettirmek 

yönetim kurulu seçer. Yeni yönetim kurulu Yeni Türk Ticaret Kanunu, halka açýk ve zorunda. Denetçiler þirket genel kurulu ile 
altý ay içinde, kanuna, esas sözleþmeye ve halka açýk olmayan tüm iþletmelerin topluluk (grup þirketi) denetçileri ise ana 
standartlara uygun finansal tablolar muhasebe ve finansal raporlama þirketin genel kurulunca atanacak. Denetçi 
hazýrlatýr ve bunlarý denetleme raporu ile konularýnda TMSK tarafýndan yayýnlanan bir kez atandýktan sonra ancak yerel asliye 
birlikte genel kurula sunar. Sýnýrlý olumlu Uluslararasý Muhasebe Standartlarý ve ticaret mahkemesi tarafýndan haklý bir 
görüþ verilen hâllerde genel kurul, gerekli Uluslararasý Finansal Raporlama sebep var ise denetçi deðiþikliði yapýlabilir.
önlemleri ve düzeltmeleri de karara baðlar.Standartlarý'na (UFRS) uyumlu Türkiye 

Muhasebe Standartlarý ve Türkiye Finansal Denetçi faaliyet döneminin 4'üncü ayýna 
Þirket ile denetçi arasýnda görüþ ayrýlýklarý Raporlama Standartlarý'na uyma kadar atanmalý… Denetçi seçilememiþse, 
doðarsa þirketin merkezinin bulunduðu zorunluluðunu getiriyor. denetçi, yönetim kurulunun, her yönetim 
yerdeki asliye ticaret mahkemesi yetkili 

kurulu üyesinin veya herhangi bir pay 
olacak. Dava giderleri de þirkete ait olacak.Yeni TTK ile denetim konusunda radikal 

Denetimi kim yapacak, 
nasýl yapacak?
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Tedarikçi ödemelerini ilgilendiren 
önemli bir düzenleme var 

Sermaye yapýsý ve patronlarýn þirkete 
borçlanmasýyla ilgili düzenleme

Yeni TTK'nýn buraya kadar üzerinde durduðumuz 
maddeleri özellikle yönetim yapýsýnýn þeffaflaþtýrýlmasý, 
yönetim kararlarýnýn hem profesyonel yöneticilerin hem 
denetçilerin denetimine açýlmasý açýsýndan önemli. Ayrýca 
özellikle finansal bölümde þirketleri yoðun bir mesai 
bekliyor.

Buraya kadar ayrýntýlarýný verdiklerimizin dýþýnda bir diðer 
çok önemli düzenleme de Yeni Kanunun 1530'uncu 
Maddesi'nin 2 ila 7'nci fýkralarýnda yer alýyor. Yeni TTK 
iþletmelere mal tedarik edenlerin ve hizmet sunanlarýn 
faturalarýnýn veya eþ deðerli ödeme taleplerinin karþýlýðý 
olan alacaklarýnýn, borçlu tarafýndan zamanýnda 
ödenmesini saðlayan hükümlere yer veriyor. 

Tedarikçilerin (her çeþitte, her ölçekte, her dalda üreticiler) 
ve hizmet sunanlarýn faturalarý veya eþ deðerli ödeme 
talepleri (hak ediþler, cari hesap bakiyeleri vs.) eðer aksi bir 
anlaþma hükmü yok ise malýn alýndýðý tarihten itibaren en 
geç 30 gün içinde ödenmek zorunda. Aksi halde borçlu;

• Ýhtarsýz temerrüde düþer.

• Gecikme faizi öder.

• Gecikme tazminatýný yüklenir.

• Varsa cezai þartlar gerçekleþir.

Bununla beraber ödeme süresi sözleþme ile daha uzun bir 
anlaþma yapýlmýþ olsa dahi bile altmýþ günü aþamayacak. 
Temerrüt faizini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý 
belirleyecek. Oran 3095 sayýlý kanunda öngörülen 
gecikme faizinden yüzde 8 fazla olmayacak.

Yeni TTK'da Anonim ve Limited Þirketler 14 Þubat 2014 
tarihine kadar sermayelerini Kanunun 332 ve 580. 
maddelerinde öngörülen tutara yükseltmek zorunda olup, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý bu süreyi birer yýl olarak en çok 
iki defa uzatabilecek. Anonim ve Limited Þirketler, 
sermayelerini, anýlan Kanunun 332 ve 580’inci 
maddelerinde öngörülen tutarlara yükseltmez ise mezkûr 
sürenin sonunda infisah  etmiþ sayýlacaklar. 

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun bir diðer önemli 
düzenlemesi de firma sahipleri ve ortaklarýnýn þirkete 
borçlanmasýyla ilgili getirilen düzenleme olacak. Kanunun 
358'inci maddesi olan “Ýþtirak taahhüdünden doðan borç 
hariç, pay sahipleri þirkete borçlanamaz. Meðerki, borç, 
þirketle, þirketin iþletme konusu ve pay sahibinin iþletmesi 
gereði olarak yapýlmýþ bulunan bir iþlemden doðmuþ 
olsun ve emsalleriyle ayný veya benzer þartlara tabi 
tutulsun” þeklindeki ibarelere aykýrý þekilde, anonim veya 
limited þirkete borçlu olan pay sahipleri ve ortaklar, 
borçlarýný, anýlan Kanunun yürürlüðe girdiði tarihten 
itibaren üç yýl içinde yani 1 Temmuz 2015 tarihine kadar, 
nakdî ödeme yaparak tamamen tasfiye etmek zorunda. 

Yeni Türk Ticaret Kanunu'na uyum için yol 
haritasý

• Türkiye'de bu gün faaliyet gösteren tüm þirketlerin öncelikli 
olarak, þirket ana sözleþmelerini profosyonel uzman bir kurumdan 
destek alarak yeni yasaya uygun hale getirmeleri gerekiyor.

• Ortaklýk yapýlarý gözden geçirilerek 01.07.2012 tarihinden 
itibaren ana ortaklar, gerçek olmayan sadece sayýyý tamamlamak 
üzere hazýr bulunan ortaklarýn hisselerini devralarak tasfiye etmeli.

• Ortaklar cari hesabýnda þirketlere borçlu görünen ortaklarýn bu 
borçlarý Temmuz 2015 tarihine kadar nakit olarak kapatmalarýna 
yönelik bir plan geliþtirilmeli.

• Ortaklar, 01.07.2012 tarihinden itibaren þirketlerden para 
çekemeyecekleri için ortaklara bir maaþ baðlanmalý veya geçmiþ 
yýllar da birikmiþ kar alacaklarý var ise bu karýn daðýtýmý 
yapýlarak ortaklarýn þirketten alacaklý duruma geçmeleri 
saðlanmalý.

• 2012 yýlý sonunda mali tablolarýn UFRS kurallarýna uygun TMS 
standartlarýnda hazýrlanmasýnda bir zorluk yaþanmamasý adýna 
þirketlerin muhasebe kadrolarýnýn TMS eðitimleri almasý 
saðlanmalýdýr.

• 01.03.2013 tarihi baðýmsýz denetçi seçilmesi için son tarih olup, 
anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirketin 
yetkili organý tarafýndan en geç 01.03.2013 tarihine kadar 
baðýmsýz denetçinin seçilmesi gerekiyor.

• Diðer taraftan 01.07.2013 tarihine kadar her sermaye þirketinin 
bir internet sitesi açmasý veya internet sitesi zaten mevcutsa, 
internet sitesinde yayýmlanmasý zorunlu evraklarý yayýnlamasý 
gerektiðinden, bu konuda uzman bir IT (Information Technology) 
ile çalýþýlmasýnýn firmalarýn yararýna olacaðý düþünülmektedir.

Kaynak: Moore Stephens Türkiye
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“Yeni Kanun bir fýrsat olarak görülmeli”

Deloitte Türk Ticaret Kanunu Ýþ Geliþtirme Raporlama Standartlarý'na geçiþ ve yönetimi, UFRS ile uyumlu mali yapý ve 
Lideri ve Ortak Ali Çiçekli, Türkiye Odalar kurumsal yönetim. Yeni TTK dünyada kabul finansal planlama mekanizmalarýnýn 
ve Borsalar Birliði ile Deloitte'un ortak edilen iyi yönetim mekanizmalarýnýn tüm kurulmasý ile mümkün olacak, kanýmca Yeni 
projesi çerçevesinde Türkiye'nin her yerini sermaye þirketleri tarafýndan kurularak, TTK'nýn getirdiði bu deðiþim sürecini baþarý 
karýþ karýþ dolaþýp TOBB üyelerine ve þirketlerin hisse deðerlerinin ve þirket ile tamamlayamayan firmalarýn ayakta 
özellikle de KOBÝ'lere yeni kanunu paydaþlarýna ve topluma daha fazla deðer kalmasý mümkün olmayacak. Bugüne kadar 
anlatýyor. Konu hakkýnda þu anda en yetkin üretmeyi hedefliyor. KOBÝ'leri ileriye taþýmak adýna sürekli 
isimlerden biri olan Çiçekli ile ofisinde bir adýmlar atýldý. Ancak bunlar hep anlýk 
araya geldik ve sohbet ettik ihtiyaçlar sonucu oldu. Yeni Türk Ticaret Türkiye'de profesyonel düzeyde 

Kanunu iseþirketlerin baþtan aþaðý yeniden ciddi ölçekte þirketler var ancak 
yapýlandýrýlmasýný öngörüyor. Türk Ticaret Kanunu'nda neden ekonominin asýl dinamiði büyük 

deðiþiklik yapýlýyor? çoðunluðu aile þirketi olan 
Birçok önemli madde var ancak en Mevcut Türk Ticaret Kanunu1956 yýlýndan KOBÝ'ler. Yeni kanun onlarý nasýl 

beri yürürlükte… Arada geçen yaklaþýk 55 can alýcý olanýndan baþlayalým. 
etkileyecek?

yýllýk sürede hemen hiç deðiþmedi. Yeni kanun, þirketlerin finansal 
Dünyanýn her yerinde  þirketlerin 

Dolayýsýyla dünyadaki genel ekonomik iþleyiþini nasýl deðiþtirecek? sürdürebilirliði anlamýnda sýkýntýlar 
dinamiklerin ihtiyaçlarýný karþýlamakta Bütün anonim ve limited þirketlere 1 Ocak yaþanýyor. Örneðin bir  1900 yýlýnda ABD 
güçlük çeken bir kanunla karþý 2013 tarihinden itibaren Uluslararasý Dow&Jones borsasýnda halka açýk olan 
karþýyayýz.Örneðin, Almanya'da benzer Finansal Raporlama Standartlarý (UFRS)  ile firmalarla, 2000 yýlýnda halka açýk olan 
zaman diliminde, ticaret kanunu 50 küsur uyumlu defter tutma ve finansal tablo firmalarý karþýlaþtýrdýðýnýzda sadece bir tane 
kez deðiþmiþ. Kanunlarýn piyasanýn düzenleme yükümlülüðü getiriliyor. Bu firmanýn ayakta kaldýðý görüyorsunuz buda 
ihtiyaçlarýna cevap verecek þekilde kendisini devrim niteliðinde bir deðiþiklik. Ayrýca General Electric. Güçlü ve kurumsal 
yenilemesi gerekiyor. Türk Ticaret firmalarýn UFRS ile uyumlu olarak yönetiþim anlamýnda olguluk seviyesi daha 
Kanunu'nun (TTK) deðiþmesini saðlayan hazýrladýklarý finansal tablolarýnýn baðýmsýz yüksek bir ekonomi olan ABD'de bile 
temel etken mevcut kanunun zaman içinde denetimi zorunlu hale geliyor. Ayrýca bu önemli sürdürülebilirlik sorunlarý yaþanýyor. 
deðiþen dünya piyasa dinamiklerinin denetim sonuçlarýný web sitelerinden Sürdürülebilirlik aile þirketleri açýsýndan 
gereklerini karþýlayamayacak hale gelmesi. ayrýntýlý ve þeffaf þekilde herkesle daha da vahim. Dördüncü jenerasyondan 
Ayrýca Avrupa Birliði hedefi ve Avrupa paylaþmalarý çok önemli bir yenilik. sonra hayatýný sürdürebilen aile þirketi 
Birliði'ne uyum sürecinin baþlamýþ olmasý Ýnternet sitesi uygulamasý bir anlamda tüm sayýsý çok daha az.Aile þirketlerinin kalýcý 
yeni bir kanuna duyulan ihtiyacý daha da sermaye þirketlerini halka açýk bir firma olabilmesi için mutlaka kurumsallaþmalarý 
artýrdý. haline getiriyor. Bu anlamda þirketlerinin gerekiyor. KOBÝ'lerin iþlerini geleceðe 

finansal raporlama sisteminin baþtan aþaðý taþýyabilmeleri ancak Yeni TTK 'da 
Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun yeniden yapýlandýrýlmasý gerekiyor.bahsedilen içkontrol, içdenetim, risk 
ayrýntýlarýný sormadan 

önce genel bir Neden UFRS 
çerçevede amacýný ve standartlarý kabul 
bu kanun sonrasýnda ediliyor?

Ýnsanlar için Ýngilizce ne ise, ulaþýlmak istenen 
firmalar içinde UFRS odur. hedefi bize anlatýr 
UFRS dünyada en çok mýsýnýz?
konuþulan finansal YeniTTK, Türk ticaret 
raporlama dilidir. Dolayýsýyla hayatýnda, adillik, þeffaflýk, 
nasýl iyi ingilizce konuþan sorumluluk, hesap 
insanlar dünyada daha rahat verilebililiktenoluþan 
seyahat ediyorlarsa kurumsal yönetim ilkelerinin 
firmalarda uluslararasý tüm ticaret hayatýnda bir 
geçerliliði olan bir muhasebe yönetim felsefesi davranýþ 
dili konuþabilen finansal biçimi olarak 
tablolarla dünyada çok daha benimsenmesini hedefliyor. 
hýzlý seyehat ederler. UFRS Kanunda karþýmýza çýkan en 
finansal tablo hazýrlama ve önemli iki deðiþiklik alaný 
güçlü mali yapý firmalara Uluslararasý Finansal 
ucuz finansman 

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun özellikle aile þirketlerine kurumsallaþma yolunda önemli bir fýrsat 
yarattýðýný söyleyen Deloitte TTK Ýþ Geliþtirme Lideri Ali Çiçekli, birkaç yýl sonra kanunlara uyum 
saðlayan birçok firmanýn halka arz olabilecek seviyeye geleceðini söyledi

40 Kasým - Aralýk

Ali Çiçekli



perder
dosya

kaynaklarýna ulaþma, yabancý yatýrýmcý için kurullarýnda oturabilmesinin önü açýlýyor. Bu uygulamayla halka açýk 
çekim merkezi olma, halka arz süreçlerinde Bu yöneticilerin istedikleri her konuda þeffaf þirketlerde görülen þeffaflýðýn tüm 
hisse deðerinin yükselmesi gibi birçok þekilde bilgi alabilmesinin, gerekirse hesap þirketlere yayýlmasý mý 
avantaj saðlar. Türkiye Avrupa Birliði'ni sorabilmesinin önü açýlýyor. Bunlarla 

hedefleniyor?
hedef olarak önüne koyan ve kendi birlikte tabi ki Yeni TTK, finans, bilgi iþlem, 

Kesinlikle öyle.Baðýmsýz denetimden 
bölgesinde önemli bir ekonomik güç haline kurumsal iletiþim, hukuk gibi 

geçmiþ UFRS ile uyumlu finansal 
gelen bir ülke olarak uluslararasý geçerliliði departmanlarda þirketlerde profesyonel ve 

tablolalarýný ve kanunda bahsedilen birçok 
olmayan finansal bir dili konuþmaya devam uzman kadro çalýþtýrmayý veya düzenli 

bilgiyi þeffaf bir þekilde internet aracýlýðý ile 
edemez. þekilde profesyonel danýþman desteði 

yayýmlayan bir firmanýn halka açýlmamasý 
almayý teþvik ediyor.

için herhangi bir engel yok. Dolayýsýyla bu 
Nasýl olacak bu geçiþ süreci? 

kanunu layýkýyla uygulayan tüm þirketler 
UFRS'yegeçiþ sürecinde birkaç günlük Diðer bir önemli konu da 

halka arzahazýr hale geliyor. 
eðitimlerle sadece bir farkýndalýk yöneticilerin sorumluluklarýnýn 
yaratabilirsiniz. Mutlaka bu firmanýn kendi net þekilde belli olmasý… Bu Bu yayýnlanan bilgilerin 
bünyesinde konuyla ilgili bir ya da birkaç konuda neler var yeni kanunda? doðruluðu nasýl denetlenecek ve kiþiyi istihdam etmesi ya da kendi içinden Yeni kanunda firmalar, yönetimde kimin yayýnlamayanlara nasýl ceza bir ekibi UFRS mali raporlama konusunda kime karþý sorumlu olduðunun görev ve 

uygulanacak?yetiþtirmesi gerekiyor. Ayrýca muhasebe sorumluluklarýnýn nerede baþlayýp nerede 
Web sitesini oluþturmama veya bilgileri sistem altyapýsýnýn yenilenmesi bittiðini mutlaka bir iç yönerge hazýrlayarak 
yayýnlamama ile ilgili hapis cezasýna kadar gerekiyorsa deðiþtirilmesi gerekiyor. Bu belgelemek zorundalar.Örneðin bir 
giden bir takým cezalar öngörülüyor. 3 kapsamda son tarihleri beklemeden 2012 perakende deposunu düþünelim. Depoda 
aydan 6 aya kadar uzayan hapis cezalarý yýlýnýn baþýnda þirketlerin UFRS'ye geçmek bir yangýn çýktý ve bir iþçi hayatýný kaybetti. 
mevcut.  Websitesinde açýklanan finansal üzere bir muhasebe programý seçmesini Firmaya dava açýldý.Bu fiilden kim 
bilgiler baðýmsýz denetçiler tarafýndan veya mevcut muhasebesistemini sorumlu?Yönetim kurulu üyelerinin 
denetlenmiþ bilgilerden oluþmak zorunda. geliþtirmeye baþlamasýný tavsiye ediyoruz. tamamýmý sorumlu yoksa iþ güvenliðinden 
Baðýmsýz denetçiye gerekli bilgileri Ayný þekilde þirket çalýþanlarýnýn da UFRS sorumlu yönetim kurulu üyesimi sorumlu? 
sunmayan, baðýmsýz denetim sürecini konusunda eðitimler almaya baþlamasý Yeni TTK'da farklýlaþtýrýlmýþ bir müteselsil 
saðlýklý bir biçimde ilerlemesini engelleyen için 2012 yýlýnýn baþýnda harekete sorumluluk mekanizmasý geliyor, ve 
yönetimlere 2 yýla kadar uzayan bir hapis geçilmesi gerektiði görüþündeyiz.Daha yönetim kurulu üyelerinin kontrolleri 
cezasý öngörülüyor.önceki tecrübelerimiz UFRS geçiþ dýþýnda olan olaylardan sorumlu 

projelerinin altý ay gibi bir sürede olmamama durumu ortaya çýkýyor. Bu 
Cezalar korkutucu olacak mý? Siz tamamlandýðýný gösteriyor dolayýsýyla örnekte firma sözkonusu farklýlaþtýrýlmýþ 

vakit kaybetmeden UFRS ye geçiþi bir nasýl bir geçiþ süreci ve ne oranda müteselsil sorumluluk rejimi içerisinde 
deðiþim projesi olarak ele alýp hazýrlýklara bir uyum bekliyorsunuz?iþgüvenliðinden sorumlu komisyona yada 
baþlamak gerekiyor. Sayýn Ünal Tekinalp'in deyimiyle Yeni TTK YK üyesine hesap sorabiliyor. Dolayýsýyla 

bir eðitim kanunu bir ceza kanunu deðil.  sorumluluklarýn çok daha akýlcý biçimde 
Gýda perakendesi sektörünün Kanunda öngörülen adli ve para yönetildiði yeni bir yapýdan bahsediyoruz. 

cezalarýndan çok biz firmayý bekleyen büyük bölümünü aile þirketlerinin 1 Temmuz 2012'ye kadar tüm sermaye 
ticari risklere dikkat çekmek istiyoruz. þirketleri bu içyönergeleri hazýrlamakla oluþturduðunu da düþünerek bu 
Yeni TTK'nýn öngördüðü iyi yönetim yükümlüdür.konuda bizi biraz daha 
mekanizmalarýný kurmayan firmalarýn, her 

aydýnlatmanýzý istiyoruz…
gün zorlaþan piyasa rekabet koþullarý ile En fazla öne çýkan konulardan biri Öncelikle yeni TTK'nýn bir külfet olarak 
baþetmesi mümkün deðil.  Diðer taraftan de web sitesinde tüm mali deðil bir fýrsat olarak görülmesi gerektiðini 
Yeni TTK ile uyum sürecini baþarý ile 

hatýrlatmakta fayda var. NedeniTürk Ticaret bilgilerin þeffaf þekilde 
yöneten firmalar daha tercih edilir ve 

Kanunu'nun getirdiði bu zorunlu aktarýlmasý. Neler deðiþtirecek bu 
güvenilir firmalar haline gelirken, finansal 

kurumsallaþma aslýnda aile þirketlerinin uygulama? þeffaflaþma, kurumsal yönetim 
sürdürebilirlik anlamýnda yaþadýðý Kanun, 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren konularýnda geride kalan firmalarýn 
problemlerin önüne geçmesi için bir yani kanun yürürlüðe girdikten bir yýl sonra ayakta kalmasý güçleþecek. Siz olsanýz 
fýrsat…Örneðin bir aile þirketi bize gelip, bütün anonim ve limitet þirketlerin web finansal tablolarý UFRS ile uyumlu, 
“Firmamý daha iyi bir firma haline getirmek sitesinde denetimden geçmiþ finansal baðýmsýz denetimden geçmiþ finansal 
için ne yapmanýz gerekiyor?” diye tablolarýný yayýnlamasýný zorunlu hale tablolarýný websitesinde yayýmlayabilen, 
sorduðunda, biz zaten yeni kanunun getiriyor. Sadece finansal raporlar deðil, içkontrol, içdenetim fonksiyonlarýný 
söylediklerini yapýn diyoruz. Birkaç örnek websitesinde yayýmlanmasý gereken bilgiler kurmuþ, risk yönetimi mekanizmalarý 
verelim… Yeni TTK'da yönetim kurulunun toplam 12 maddede özetlenen bir çok bilgi olan kurumsal bir þirket ile mi çalýþmayý 
yapýsý baþtan aþaðý deðiþiyor. Yönetim kanunda tanýmlanmýþ. Faaliyet raporlarý, tercih edersiniz, yoksa bu sistemlerin 
kurullarýnda en az dörtte bir oranýnda iþlem denetçisi raporlarý, baðýmsýz denetim hiçbirini kurmamýþ bir firmaylamý? Yada 
üniversite mezunu olmasý zorunlu hale rapolarývedaha birçok bilgi. Tüm sermaye hangi firmaya borç verirsiniz, hisselerini 
geliyor. Þirket hissedarý olmamasýna raðmen þirketleri için çok ciddi, derinlemesine bir satýn alýrsýnýz, yada stratejik ortaklýk 
profesyonel yöneticilerin yönetim þeffaflaþmadan bahsediyoruz yapmak istersiniz?
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“Þeffaflýk ve hesap verilebilirlik amaçlandý”
Kenan Avcý
Moore Stephens Türkiye Þirket 
Ortaðý 

gerektirdiði birçok yeni unsuru içermesi dünyasýnda þirketlere, mecburi internet 
saðlandý. Yeni yasanýn hazýrlanmasýndaki sitesi, elektronik imza, online genel kurul 
en önemli gerekçe 1957 yýlýnda yürürlüðe gibi birçok yeniliði getirdi.     
girmiþ olan mevcut mevzuatýmýzýn Yeni TTK özellikle iþ ve ekonomi dünyasýna 
þirketlerimizin uluslar arasý alanda rekabete Yeni TTK ile birlikte aile þirketlerinin dahi radikal deðiþiklikler getirerek firmalar için 
ayak uydurabilmesi için gerekli olan kurumsallaþmasý ve profesyonel yapýya þeffaflaþma, kamunun aydýnlatýlmasý ve 
unsurlarý içermemesi... Bu gün dünyada kavuþmasý bir gereklilik olarak ortaya kurumsallaþma adýna bir dizi uygulamayý 
yatýrýmcýlar ve devletler, þirketlerin; þeffaf, çýkacak. Ayrýca getirilen yenilikler ile öngörüyor. Bu yeni yasanýn muhasebe 
ulaþýlabilir, mali tablolarýn anlaþýlabilir, þeffaflýk ve hesap verilebilirlikte artacak. uygulamalarý 01.01.2012 tarihinde, diðer 
denetlenmiþ ve dünyayla mukayese Yeni TTK ile sermaye þirketlerine getirilen genel hükümleri 01.07.2012 tarihinde, 
edilebilir, olmasýný istemektedir. Öte yükümlülüklerin, Kanun'da öngörülen denetim hükümleri ise 01.01.2013 
yandan, çaðýmýzda artýk reel yaþama her süreler içerisinde yerine getirilmesi tarihinde yürürlüðe girecektir. Hazýrlanan 
alanda entegre olmuþ bir sanal alem gerekiyorr. Aksi durumda þirket ortaklarý bu yeni yasa ile Türkiye'de ticaretin 
mevcut. Dolayýsýyla yeni yasada, bu hapis cezasýna kadar gidebilecek oldukça kurallarý yeniden yazýlmýþ ve çaðýn 
olguda göz ardý edilmemiþ ve iþ aðýr yaptýrýmlar ile karþýlaþabilecekler. 

“Gerçek ölçülebilir ekonomi þimdi baþlýyor”
Prof. Dr. Ünal Tekinalp
Türk Ticaret Kanunu (TTK) 
Hazýrlýk Bilim Komisyonu 
Baþkaný

bir konu. Yeni Planýnda 'ortaklar cari hesabý' diye bir 
TTK'da bunu da hesap yok. Bugün var olan hesabýn adý 
düþündük. Vergi '131-231 Ortaklardan Alacaklar'dýr. Yani 
usul kanunlarý hesabýn adý 'Ali'nin borçlarý hesabý' iken, 
1946 tarihli bir 'Þirketin Ali'den Alacaklarý' hesabý oldu. 

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun babasý, 
Alman Kanun'dan TOBB ile Deloitte'in TTKmetre anketinde 

kanunun mimarý Prof. Dr. Ünal 
geliyor. Bu Türkiye'deki þirketlerin yüzde 40'ýnda bu 

Tekinalp son olarak Manisa Ticaret ve 
bilançoyla dünya hesabýn mevcudiyeti tespit edildi. Bu 

Sanayi Odasý'nýn davetlisi olarak 
piyasalarýndan hesap dolayýsýyla yeni TTK'nýn bazý taþýyýcý 

katýldýðý konferansta yeni TTK 
ucuz kredi kolonlarý kesilmek isteniyor. Biz yasayý 

hakkýnda bilgiler aktardý. Tekinalp'ýn 
bulmalarý çok zor. hazýrlarken bunun önüne geçmek için 

yaptýðý sunumun çarpýcý ve öne çýkan 
Türk þirketleri elimizden geleni yaptýk. 

bölümleri aþaðýdaki gibidir:
yüzde 5-6 faiz oranlarýyla kredi alýyor. Ama Sayýlarý 400 bin civarýnda olan gayrifaal 
Avrupa Birliði'ne üye olan ülkelerdeki þirketler ve bunlarýn kapsamýnda olan 

Yakýn zamanda uygulamaya geçecek olan 
þirketlerin kredi maliyetleri çok daha düþük hayat standardý için yýllar önce kurulmuþ 

yeni Türk Ticaret Kanunu iþ yaþamýnýn 
oranda… Yeni yasal düzenlemeler þirketler halen yaþamaktadýr.  Ýlgili 

dinamiklerini deðiþtirecek. Ucuz 
sayesinde firmalarýmýz çok daha ucuza bakanlýklar ve birçok mali müþavir bunu 

finansmandan þeffaflýða, elektronik 
finansman bulabilecekler. büyük bir sorun olarak görüyor. Nerede 

yönetim kurullarýndan tek kiþilik þirketlere 
konferansa gitsem mali müþavirler bu 

kadar pek çok alanda Türkiye'nin alýþýk 
Kanunun en önemli yaný ise yöneticilerin þirketleri soruyor. Anlýyorum ki, kuruluþ 

olmadýðý Batý normlarýnda bir ticaretin 
ve özellikle firma sahiplerinin faaliyetlerini amacý ortadan kalkmýþ olsa bile, bu 

kapýlarýný açýyoruz. Mevcut Türk Ticaret 
bundan sonra kendi faydalarýna deðil þirketler bugün faaliyet göstermeden 

Kanunu aleniyeti esas alýrken yeni TKK 
toplumun ve þirketlerinin faydalarýna yaþýyor. Bu þirketler yeni TTK'nýn getirdiði 

þeffaflýk üzerine oluþturuldu. Mevcut 
sürdürmelerinin garanti altýna alýnmasýdýr. baðýmsýz denetime ve Türk Raporlama ve 

durumda herhangi bir konuda bilgi 
Mevcut 'ortaklar cari hesabý' uygulamasýyla Denetim Standardýna tabi olmak ve 

edinmek isteyen vatandaþ ilgili kuruma 
þirket kasasýndan çýkan paralar ortak borcu internet sitesinde þeffaflaþmak istemiyor. 

gitmek, dosyalarý açtýrmak zorunda 
gibi eklenmekte ve bu hesap süresiz Bunlardan istisna edilmeleri için direnç 

kalýyordu. Þeffaflýkta ise istenilen bilgiye 
olduðu için hiç kapatýlmamaktadýr. Vergi göstermektedirler. Adresinde 

internet üzerinden ulaþýlabilecek. Yani bilgi 
uygulamasýndan dolayý ortaya çýkan bu bulunamayan, organlarýnýn seçimleri 

toplumu olmanýn en önemli kuralý hayata 
hesap anonim ve limited þirket hukukuna, yenilenmeyen, münfesih hale gelmiþ ancak 

geçmiþ olacak. 
bilanço ilkelerine açýkça aykýrýdýr. Yeni kaydý silinmemiþ þirketleri ekonominin 

Yönetimde kolaylýk saðlamak için tek kiþilik 
Ticaret Kanunu bu hesabý yasaklarken, içindeymiþ gibi göstermenin hiçbir yararý 

yönetim kurulu uygulamasý, profesyonel 
tasfiyesi için üç yýl verdi. Bu sürede tasfiye olmadýðý gibi, ölçülebilir ve þeffaf bir 

yönetime adým atýlarak yönetim kurulu 
edilmezse þirket alacaklýlarýnýn þirketin ekonomi için bu durumun büyük zararlarý 

üyelerinin pay sahibi olma 
borçlarý için borçlu ortaða takip vardýr. Bu kanun ile bunun önüne 

zorunluluðunun kaldýrýlmasý ticaret 
yapabileceðini belirtti ve cezai yaptýrým geçeceðiz. Küçük sermayeli, çoðunluðu 

hayatýný kolaylaþtýran ve pratiði olmayan 
öngördü. limited olan, hayat standardý 

teoride kalmýþ kýsýr kurallarý ortadan 
Bu söylediklerime artýk böyle bir hesap yok denetiminden kaçýnan, araba, tekne, evde 

kaldýran yeni düzenlemeler olacak. 
diye itiraz edenler olabilir. Oysaki bu hesap kullanýlan personel giderlerini sýrtýnda 

Ayrýca bildiðiniz gibi þirketlerimiz için ucuz 
halen bütün haþmetiyle yaþýyor. 17 yýl taþýyan þirketlerin de bu kanun ile önüne 

ve kolay finansman saðlamak çok önemli 
önce sadece adý deðiþti. Bugün Hesap geçeceðiz.
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40 yýllýk tecrübe, 
geleneksel lezzetler…

ürünler arasýnda yer almaktadýr. Boztoprak 
Gýda AÞ olarak üretimimizi kalite ve 
hijyenden ödün vermeyen bir anlayýþla 
gerçekleþtirmekteyiz. Firma güvenilirliði, 
ürün güvenilirliði, ürünün devamlýlýðý, 
ihtiyaca uygunluk, ürün ile hizmetin en iyi 
þekilde saðlanmasý temel kriterlerimizi 
oluþturmaktadýr. Bunun bilinci içerisine 
üretmiþ olduðumuz ürünler perakende 
sektöründe aranýr duruma gelmiþtir.

2011 yýlý firmanýz açýsýndan nasýl 

geçti? 
2011 yýlýnýn baþlamasýyla, hedeflerimizin 
gerçekleþtirmek adýna yola çýktýk. Hedefimiz 
sürekli büyüyen þirketimizin sektörde 
önemli oyuncular arasýnda olmasýný 
saðlamak ve marka deðerimizin artmasý için 
gerekli çalýþmalarý yapmak. Þirketimiz 
Türkiye de bayilik yapýlanmasýný yýllar önce 
tamamladýðý için asýl hedefi perakende 
pazarýnda yerimizi saðlamlaþtýrmak. Bu 
hedeflerinin dýþýnda ihracatta sürekli yeni Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesinde Metin Helva ürün gruplarýný helva, reçel, 
pazarlar açarak, þirket büyümesini bulunan Boztoprak Gýda A.Þ., 1970 yýlýnda tahin, pekmez, bal, fýndýk kremasý, 
maksimum seviyeye çýkarmak istiyoruz. Bu bir aile þirketi olarak kuruldu. Dedesinin piþmaniye olarak sýralayabiliriz. 15 bin 
baðlamda bütün hedeflerimizi gerçeðe özel helva tarifini deðerlendirmek isteyen metrekare açýk, 8 bin metrekare kapalý alana 
dönüþtürdük. Sürekli büyüyen kadro Yönetim Kurulu Baþkaný Baba Metin sahip tesislerimizde, günlük 30 ton helva, 
yapýmýzý daha etkin kýlmak ve güçlü bayi Boztoprak 90 metrekarelik üretim tesisi ve 33 ton tahin, 27 ton reçel, 35 ton fýndýk 
aðýmýzý daha da ileriye taþýmak bizim 2011 kapasitesi ile iþe baþlamýþ ancak þu an kremasý olmak üzere toplamda 125 ton 
yýlý hedeflerimiz arasýndaydý. Bunu da dünyanýn bir çok yerine ihracat yapan günlük üretimi kapasitemiz bulunmaktadýr. 
gerçekleþtirdiðimizi söyleyebiliriz.120'den fazla ürün çeþidine sahip þekilde Üretimimizi 210 çalýþanýmýz ile beraber 

üretimine devam ediyor. yapmaktayýz. 90 metrekarelik üretim 
tesisimizi 8 bin metrekareye taþýmak bizleri Genel olarak bu yýlý gýda 

Geleneksel ürünleri, modern üretim tesisleri gururlandýran büyük baþarýdýr. Her þeyden sektörünün sizin bulunduðunuz 
ile geleceðe taþýma misyonuna sahip firma, önce iþimizi seviyoruz ve bizim alaný açýsýndan deðerlendirir 
HACCP ve ISO9001 sertifikalarý yanýnda heyecanýmýzý paylaþacak kendini 

misiniz?
TSE uygunluk belgesi ile üretim kalitesini geliþtirmeye istekli çalýþma arkadaþlarý ile 

201'in ilk 6 ayý sektör açýsýndan hýzlý ve 
üst düzeye taþýmýþ durumda. Boztoprak beraber çalýþýyoruz. Fabrikamýzýn 

sorunsuz büyüyen bir þekilde geçti. Yýlýn 
Genel Müdürü Hakký Boztoprak ile firmanýn bulunduðu yer itibari ile hammaddenin 

ikinci yarýsýnda ise þeker, hammadde ve 
ana markasý Metin Helva'nýn 2011'i nasýl kalitelisini, tazesini alabilme fýrsatýmýz 

meyvede maliyet artýþlarý sektörü olumsuz 
geçirdiðini ve gelecekte neler yapacaðýný mevcut, bu opsiyonumuzu sonuna kadar 

yönde etkiledi. Bu da ürünün raf fiyatlarýna 
konuþtuk. en iyi þekilde deðerlendirip modern ve 

artýþ olarak yansýdýr. Sektörün kendi içersin 
hijyenik koþullar altýnda üretilmesini 

deki rekabetten dolayý, tüketici satýn alma 
saðlayýp tüketiciye ulaþtýrýyoruz.Metin Helva'nýn portföyündeki gücünün ucuz ürünlere ve discount 
Ayrýca ürünlerimiz “Tüm Tüketiciler ürün gruplarý ve üretim süreciyle noktalara doðru yönlendirdi. Bunun 
Derneði”nin tavsiye ettiði ve desteklediði ilgili bilgi verir misiniz? sonucunda üretici olup, ürününü bu 
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Türk damak tadýnýn geleneksel lezzetlerini raflara sunan Boztoprak Genel Müdürü 
Hakký Boztoprak, 2012 yýlýnda yenilikçi ürünlerle 'hayatý tatlandýrmaya' devam 
edeceklerini söyledi

Hakký Boztoprak



röportaj

noktalarda bulundurmayan sektörümüzdeki duygusunu korumak için uluslararasý 
çoðu meslektaþýmýz ciro kaybý yaþadý. geçerliliði olan sertifikalar ile kalitemizi 

daha üst standartlara çýkardýk. 
Türkiye'nin dünya coðrafyasýnda Yerel zincirlerle çalýþmalarýnýz 
etkinliðini arttýrdýðý ortamda bizler de hangi noktada bulunuyor? 
2012 yýlý için yurt dýþýnda pazar payýmýzý Türkiye genelin de çalýþtýðýmýz yaklaþýk 60 
arttýrarak büyüme hedefi koyuyoruz. bayimiz ve direkt çalýþtýðýmýz çok önemli 

yerel zincirler bulunmaktadýr. Yerel 
2012 yýlýna dair ürün bazýnda marketler bizim için hem vitrin hem de çok 

önemli ve deðerli satýþ kanallarýdýr. Bu yenilikleriniz olacak mý?
noktalarýn birçoðu ile uzun yýllardýr iþ 2012 yýlýnda deðiþen ve geliþen dünyada 
birlikteliðimiz var. Bu iþ birlikteliðini de her geleneksel ürünlerimizin geri kalmamasý 
zaman nasýl ileri taþýrýz ve geliþtiririz diye için ambalajlarýmýzýn yenilenmesi ve yeni 
çalýþmalar yapýyoruz. Yerel marketler bizim ürünlerin piyasaya sürülmesi 
marka deðerimize çok katký saðlamaktadýr. konularýnda çalýþmalarýmýz olacak. 
Yerel zincirlerde her zaman satýþ artýrýcý Özellikle Saray Helvasý olarak bilinen 
market içi çalýþmalar ve market 
dýþýnda da bölgesel aktiviteler ile Türkiye perakende sektörünün 
baðýmýzý hep güçlü tutmaya ve yerel zincirlerin geleceðine 
çalýþýyoruz. 

dair öngörü ve beklentilerinizi 

öðrenebilir miyiz?
Yurt dýþýnda hangi 

Geliþmekte olan ülkemize baktýðýmýzda 
çalýþmalarý 

perakende sektörü bir yapýlanma ve 
gerçekleþtiriyorsunuz? kabuk deðiþimi içinde… Türkiye'de 
Ýhracatla ilgili bilgi verir ulusal marketlerin ve özellikle Discount 
misiniz? marketlerin her bölge de açmasý ve 

önlenemez büyümesi pazarý etkiliyor. Firmamýzýn ihracat geçmiþi uzun 
Türkiye halen yerel zincir marketlerin zaman öncesine dayanýr. 20 yýllýk 
kendilerini korumasý ve pazara ayak ihracattaki deneyimimiz ve 
uydurmasý açýsýndan Avrupa'ya bugüne kadar 31 ülkeye 
nazaran bir deðiþim gösteriyor. Yerel markamýzý ulaþtýrmanýn gururunu 
zincirlerin kendi içlerin de birbirlerini yaþýyoruz. Sadece ihracat yapan 
satýn almasý, kurumsallaþma adýna bir firma olmayarak, gerektiðinde 
yaptýðý yatýrmalar ve kendi marka ham madde, makine ithalatý da 
deðerlerini arttýrma çalýþmasý bu yapan aktif bir dýþ ticaret ekibi ile 
farklýlýðýn bir parçasý. Önümüzdeki çalýþýyoruz. Globalleþen dünyada 
günlere baktýðýmýzda ise yerel iletiþimin kolaylaþmasý 

efsanevi tatlýmýz piþmaniyenin farklý kývamý marketlerin hýzlý fiziki büyümelerini ihracatlarýn büyük kýsmýnýn bilgisayar 
ve lezzeti ile tüketiciye “Metin” markasýnda sürdüreceði görülüyor. Ancak yanlýþ ortamýnda yapýlmasýna izin verir hale geldi. 
sunacaðýz. Bunun yanýnda yurt dýþý büyümenin ilerleyen dönemde bazý Teknolojinin getirdiði kolaylýklarý takip 
yabancý ortaklar ile beraber lokum marketler için sorun olabileceði ederek e-ticaret siteleri aracýlýðý ile internet 
sektöründe yeni bir devir açabileceðini kanaatindeyim. Sýkýntýya düþenler olsa bile üzerinden gelen taleplere karþýlýk veriyoruz. 
düþündüðümüz fikirlerimiz ile projelerimiz birçok yerel zincir, deðiþik bölgelere Bunun yanýnda yurt dýþýnda dünyanýn önde 
devam ediyor. Bizler “Hayat tatlý olmalý” yayýlarak ulusal pazara doðru büyüyecektir. gelen gýda fuarlarýný takip ederek, katýlýmcý 
diyerek iþe baþladýk ve ürünlerimiz ile en Bizler de konumumuzu yerel marketlerin olarak stantlarýmýz aracýlýðý ile ithalatçý 
doðal lezzetleri tüketicilerin evlerine büyümesine baðlý olarak yenileyip firmalar ile birebir görüþüyoruz. Bu sayede 
getirmeyi hedefledik. Bu doðrultuda kendimizi büyüteceðiz.yurt dýþýndaki pazarýmýzý geniþletip yer 
tüketicilerden veya edinerek markamýzý uluslar arasý boyuta 
iþ ortaklarýmýzdan taþýyoruz. Mesela bu yýl Güney Afrika'nýn 
gelen her türlü en büyük süpermarketlerinden biri ile 
talebi Ar - Ge anlaþma imzaladýk ve fýndýk kremasý 
ekibimiz ile ürünümüz raflarda yerini aldý. 
beraber Ürünlerimizin dünyanýn dört bir yanýndan 
deðerlendiriyoruz. ilgi görmesi ile ülkemizin milli gelirinde 
2012'de de artýþ saðladýðýmýzý bilmek bizler için çok 
hedefimiz pazarda anlamlý. Özellikle Ortadoðu ve Arap 
lider firma olma ülkelerinde Türk ürünlerine gösterilen 
yönünde ilerlemek.ilgiden son derece memnunuz, bu güven 
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fuar

Foodproduct Þubat’ta Antalya’da 

Foodproduct'ýn 2012 yýlýnda brüt 30 bin Türkiye'de Ýstanbul dýþýnda gerçekleþtirilen hale gelen VÝP Gurme restoranda Türk ve 
metrekare kapalý alanda 375 katýlýmcý ve 55 sektörün en büyük organizasyonu olma Dünya Mutfaðý'ndan örnekler sunacak. 
bin profesyonel ziyaretçiyi aðýrlamasý özelliðini taþýyor.  Fuarda market ve otel tedarikçi 
bekleniyor. Þimdiye kadar yapýlmýþ olan kuruluþlarýnýn yaný sýra yüksek teknoloji, 
anlaþmalar dâhilinde alt katýlýmcýlar ile KOSGEB 'in katýlýmcýlara destek vereceði ambalajlama, uygun koruma, daðýtým ve 
birlikte 255 firma ile brüt 22 bin fuarda Türkiye Aþçýlar Federasyonu ve Þefler depolama sistemi alanlarýnda çalýþan 
metrekarelik bir alana ulaþan fuar, Birliði'nin deðerli ustalarý, artýk geleneksel firmalar da yeniliklerini sergileyecek.

perder

Anfaþ Foodproduct 19'uncu Uluslararasý Gýda Ürünleri Ýhtisas Fuarý 15  18 Þubat 
2012 de katýlýmcýlarýnýn ve ziyaretçilerini Antalya'da bekliyor  

EuroCIS 28 Þubat’ta Düsseldorf’ta

EuroCIS, 20 ülkeden 200'ün üzerinde Yönetim Kuruyu Üyesi Ulrich Spaan, bu sektörüne yönelik sunumlarýn yapýlacaðý 
katýlýmcýyla perakende sektörüne yönelik en yeniliði, "Perakendeciler için web ve akýllý forumlar da yer alacak. Bu forumlarda 
son çözümleri sergileyecek. Fuara yaklaþýk telefonlar gibi satýþ kanallarýný kullanan odaklanýlan konu baþlýklarý arasýnda da çok-
50 ülkeden 5 binin üzerinde ziyaretçi optimal bir müþteri yaklaþýmý son derece kanallý perakende yer alacak. Bu forumlara 
bekleniyor. önemli bir strateji. Kapsamlý bir çok-kanallý katýlým ücretsiz ve tüm ziyaretçilere açýk 
EuroCIS'te her yýl perakende sektörüne strateji için gereken teknoloji ise olacak.
yönelik tedarikçiler ve perakende perakendeciler için ciddi bir konu. Bu Þubat 2011'de gerçekleþtirilen son EuroCIS 
profesyonelleri bir araya geliyor. EuroCIS'te nedenle, e-ticaret segmenti, EuroCIS için fuarý, perakende sektöründe dünyanýn en 
perakendecilere, endüstriyel yaygýn önemli bir adým. Ziyaretçilerimize þimdi ve büyük sermaye teçhizatý fuarý 
ürünlerin yaný sýra firmalarýn ihtiyaçlarýna gelecekte, geniþ kapsamlý yenilikçi teknoloji konumundaki EuroShop'un içine entegre 
uygun kiþiye özel çözümler de sunuluyor. çözümleri sunmamýza imkan veriyor" edilmiþ bir formattaydý. Üç yýlda bir 
Sunulan ürünler arasýnda, ödeme þeklinde aktarýyor. düzenlenen EuroShop'un yapýlmadýðý 
sistemleri, mobil çözümler, yenilikçi kontrol yýllarda ise, EuroCIS baðýmsýz yýllýk bir fuar 
sistemleri, POS teknolojileri, tartý Forumlarla zenginleþtirilmiþ içerik olarak 15 yýldýr düzenleniyor. Fuarla ilgili 
sistemleri, CRM ve maðaza içi dijital EuroCIS'te üç gün boyunca perakende daha geniþ bilgi için www.eurocis.com
çözümler'in yaný sýra, nakit yönetimi, 
ticari güvenlik ve kayýp önleme gibi 
çözümler de yer alýyor.

Tüketiciler özellikle son dönemde 
istedikleri bilgiye, cep telefonu veya 
kiosklar gibi araçlarla istedikleri zamanda 
ulaþmayý talep eden "çok-kanallý 
müþteriler" haline geliyor. Bu nedenle, 
bütün satýþ kanallarýný kullanýp dijital 
ortam da dahil müþterilerine kiþiye özel 
çözümler sunabilen perakendeciler, 
yoðun rekabet ortamýnda müþterilerin 
dikkatini çekebiliyor. Bu doðrultuda 
EuroCIS, 2012 itibariyle çözüm 
yelpazesini çok-kanallý ve e-ticaret 
çözümlerini içine alacak þekilde 
geniþletiyor. 

E-ticaret bu yýl 
mercek altýnda

Dünyanýn perakende teknolojileri alanýndaki en büyük fuarý EuroCIS, 28 Þubat-1 
Mart 2012 tarihleri arasýnda Almanya Düsseldorf'ta gerçekleþtirilecek 
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ETÝ Burçak doðru tarýmý destekliyor
ETÝ Burçak ve Doðal Hayatý Koruma Vakfý (WWF-Türkiye), Konya Havzasý'nda 
baþlattýklarý “Ýklime Uyum Seferberliði” projesinin sonuçlarýný açýkladý 

ETÝ Burçak ve Doðal Hayatý Koruma Vakfý (WWF-Türkiye) 
iþbirliði, 2011 yýlýnda da “Ýklime Uyum Seferberliði Projesi” 
kapsamýnda, çiftçilerin iklim deðiþikliðine uyum konusunda 
farkýndalýðýný geliþtirecek pilot uygulamalarla devam etti. Bu 
proje ile iklime uyumlu tarýmsal üretimin yaygýnlaþtýrýlmasý ve 
modern sulamaya geçiþin hýzlandýrýlmasý amaçlandý. Proje 
kapsamýnda çiftçiler, verilen eðitim ve destekle doðru sulama 
yöntemleri hakkýnda bilgilendirildi ve belirlenen pilot 
bölgelerde doðru tarým uygulamalarý hayata geçirildi.  
Altýnekin ilçesinde iki farklý pilot bölgede buðdayda, Çumra 
ilçesinde ise arpada yaðmurlama sulama uygulamasý ve 
Karapýnar'da ayçiçeðinde damla sulama uygulamasý yapýldý. 
Ýklime Uyum Seferberliði Projesi ile gerçekleþtirilen bu pilot 
uygulamalarda, su ve enerji kullanýmýnda yüzde 47 tasarruf, 
verimde yüzde 36 artýþ saðlandý. Toplam tasarrufta ise gözle 
görülür olumlu sonuçlara ulaþýldý. Pilot bölgelerde 
gerçekleþtirilen doðru tarým uygulamalarýyla toplamda 10 bin 
470 KWH enerji tasarrufu ve 20 bin 640 metreküp su 
tasarrufu saðlandý. 

Falým ve TEMA Vakfý iþbirliðiyle, Türkiye'nin stratejilerine deðinen Kraft 
yerel ve ekonomik deðerlerinden biri olan Türkiye Genel Müdürü Kostas 
Sakýz Aðacýný bölgeye ve Türkiye Vlachos, “Biz ne sakýz aðacýný 
ekonomisine yeniden kazandýrmak amacýyla sadece bir aðaç, ne de bu projeyi 
Ekim 2008'de baþlatýlan “Sakýz Aðaçlarýna basit bir aðaçlandýrma projesi 
Sevgi Aþýlýyoruz” Projesi, yeni bir döneme olarak görüyoruz. Sakýz aðacý, 
baþlýyor. binlerce yýllýk bir geleneði 
Bugüne dek 3 bine yakýn fidan dikiminin peþinden sürükleyen özel bir 
yaný sýra çok sayýda canlandýrma 
ve aþýlamanýn gerçekleþtirildiði 
projenin 2016 yýlýna kadar 
sürdürülmesi kararýný alan Falým 
ve TEMA Vakfý, önümüzdeki 4 

tür. Ekonomik deðeri, doðaya yýlda uygulayacaðý klonlama 
katkýlarý, sakýzý ve insanlarla yöntemiyle sakýz aðaçlarýný yok 
arasýndaki gönül baðýyla, olma tehlikesine karþý güvence 
sakýzaðacýný bu topraklarýn ve bu altýna alarak, verimliliklerini 
kültürün bir mirasý olarak artýracak.
deðerlendiriyoruz. Bu proje yalnýzca 
Çeþme Yarýmadasý'nýn deðil, 
Türkiye'nin bir projesi. Bu nedenle 
önümüzdeki yýllarda projemize yeni 
yöntemlerle devam etmek üzere 
TEMA ile iþbirliðimizi 2016'ya kadar Düzenlenen basýn toplantýsýnda 
sürdürme kararý aldýk” dedi. yeni dönem çalýþma 

“Sakýz Aðaçlarýna 
Sevgi Aþýlýyoruz” 
Türkiye'nin projesi

Falým ve TEMA Vakfý, 3 yýldýr birlikte yürüttüðü Sakýz Aðaçlarýna Sevgi Aþýlýyoruz 
projesini 2016 yýlýna kadar sürdürmek üzere iþbirliklerini tazeledi 

Falým ve Tema iþbirliðini sürdürecek

sosyal sorumluluk
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Fýrçalar çantada diþler yolunda
Banat, “Fýrçalar Çantada Diþler Yolunda Projesi” için gerçekleþtirilen etkinliðe 2 bin 
500 çocuða diþ fýrçasý vererek destek oldu

Türkiye'nin en kapsamlý koruyucu diþ hekimliði 
çalýþmalarýndan biri olan projenin basýn toplantýsý 8 Aralýk 
2011 Perþembe günü Kasýmpaþa Orbay Ýlköðretim 
Okulu'nda yapýldý. Toplantýnýn yapýldýðý okulun spor 
salonunu Beyoðlu'ndaki Ahmet Emin Yalman, Cezayirli 
Hasan Paþa, Kaptanpaþa ve Orbay Ýlköðretim Okullarýndan 
katýlan binlerce öðrenci doldurdu. Eðlenceli bir þekilde 
diþlerini fýrçalayan ilköðretim öðrencileri aðýz ve diþ 
bakýmýnýn küçük yaþlarda kazanýlmasý gereken bir alýþkanlýk 
olduðuna dikkat çekti. Projeye katýlan çocuklarýn diþ fýrçalarý 
ülkemizin ilk diþ fýrçasý üreticisi Banat tarafýndan hediye 
edildi. Etkinliðe diþ fýrçasý vererek destek olan Banat adýna 
toplantýya katýlan Banat Aðýz ve Kiþisel Bakým Müdürü 
Berna Þenyuva yaptýðý konuþma ile ülkemizde konuyla ilgili 
bilinç düzeyinin düþüklüðüne dikkat çekti. Þenyuva; 
“Türkiye'de aðýz ve diþ saðlýðý konusunda farkýndalýk düzeyi 
çok düþük. Rakamlarla konuþmak gerekirse,  Türkiye'deki 72 
milyon kiþilik nüfusun 40 milyonu diþlerini hiç fýrçalamýyor. 
Geliþmiþ ülkelerin diþ fýrçasý ve macunu kullaným oranlarýna 
göre çok düþük olan ülkemizde aðýz saðlýðý verilerinin 
bilinçli bireyler sayesinde artacaðýna inanýyoruz” dedi. 

Kars'ta eðitimlerini “Henkel'in Kýzlarý çalýþanlarý ile birlikte hem Kars'ýn tarihi ve Fotoðraf Kulübü üyeleri de kýz öðrencilere 
Ýþbaþýnda” projesi kapsamýnda burs ve doðal güzelliklerini görme, hem de baþarýlý fotoðrafçýlýk konusunda bilgilerini aktardýlar. 
mentorluk desteði alarak sürdüren kýz bir fotoðrafçýlýk deneyimi yaþama fýrsatý 2008 yýlýndan bu yana sürdürdükleri 
öðrenciler, Türk Henkel çalýþanlarýnýn kente elde etti. Henkel'in Kýzlarý Ýþbaþýnda projesi 
düzenledikler gezide unutamayacaklarý iki Kars gezisinde Ani Harabeleri, Arkeoloji kapsamýnda destek verilen öðrencilerle bir 
gün yaþadý. Türk Henkel'in, sosyal Müzesi ve Kars Kalesi'ni gezen grup, bu araya gelerek güzel bir deneyim 
sorumluluk projesi çerçevesinde tarihi mekanlarda fotoðraflar çekerek hoþ yaþamaktan mutluluk duyduklarýný belirten 
desteklediði öðrencileri, Türk Henkel vakit geçirdi. Geziye katýlan Türk Henkel Henkel Kurumsal Ýletiþim Müdürü Hande 

Ardane þunlarý söyledi:
“Kýz öðrencilere, kendi geleceklerini 
kurmalarý için bir fýrsat verebilmek 
amacýyla Henkel'in Kýzlarý Ýþbaþýnda 
projesini sürdürüyoruz. Henkel'in tüm 
dünyada öncelikli deðerleri arasýnda 
yer alan kurumsal vatandaþ kimliði ile 
hayata geçen projede destek 
verdiðimiz kýz öðrencilerimizle güzel 
ve verimli bir gezide bir araya 
gelmenin mutluluðunu yaþadýk. 
Þimdiden, bu öðrencilerin aldýklarý 
eðitimle kendi geleceðine sahip çýkan, 
ayaklarý üzerinde duran güçlü bireyler 
olacaklarýný görebiliyoruz.”

Türk Henkel'in burs ve mentorluk desteði verdiði kýz öðrenciler, Türk Henkel 
çalýþanlarýnýn Kars'a düzenlediði gezide baþarýlý bir fotoðrafçýlýk deneyimi yaþadýlar

Henkel, öðrencilere destek oluyor

sosyal sorumluluk
perder
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PERDER üyeleri 
Eylül - Ekim açýlýþlarý

Ortakalan Araþtýrma Grubu tarafýndan deðerlendirmelerini görebilirsiniz. Dergimizdeki listeye 10 þube ve üzeri 
hazýrlanan araþtýrmamýzda 10 ve daha marketleri dahil etme nedenimiz bütün 
üzeri þube sayýsýna PERDER üyesi “Market” kelimesini “içerisinde gýda satýþý PERDER üyelerinin fiziki büyüme 
marketlerin geride býraktýðýmýz iki aylýk da olan perakende satýþ noktalarý” olarak rakamlarýnýn dergi sayfalarý dahilinde 
dönemindeki performanslarýný tanýmladýðýmýzý ve satýþ kalemleri içerisinde verilmesinin mümkün olmayýþýdýr. Dergi 
deðerlendiriyoruz. gýda olmayan; “elektronik market”, “yapý ölçeðine sýðabilecek ve PERDER üyelerinin 
Aþaðýdaki tablodan 72 zincirin “Eylül - market”, “tekstil market” gibi isimlere istikrarlý büyümesi hakkýnda sektörde fikir 
Ekim 2011” dönemindeki performanslarýný sahip olan perakende noktalarýný listemizin oluþturabilecek bir veri oluþturmak adýna 
ve hemen ardýndan da bunlarýn toplu dýþýnda tuttuðumuzu tekrar belirtiriz. bu kriter uygulanmýþtýr. 

perder

Ortakalan Araþtýrma Grubu tarafýndan hazýrlanan listemizde 10 þube ve üstüne sahip 
72 PERDER üyesi zincir marketin Eylül - Ekim 2011 dönemindeki açýlýþ 
performansýný görebilirsiniz

SIRA  ZÝNCÝR MARKET  1 KASIM 2011 1 EYLÜL 2011 FARK 1  1 KASIM 2010 FARK 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Hakmar Express ( Ýstanbul)

Makromarket (Ulusal)

Bizim Toptan Satýþ (Ulusal)

Onurex (Ýstanbul)

Genpa (Antalya)

Mopaþ (Ýstanbul)

Çaðdaþ (Ankara)

Altunbilekler (Ankara)

Happy Center / Gross (Ýstanbul)

Yunus (Ankara)

Onur (Ýstanbul)

Uyum (Ýstanbul)

Pekdemir (Denizli)

Soykan  (Ankara)

Akyurt (Ankara)

Ardaþ (Ýstanbul)

Baþgimpa (Ankara)

Hadim (Bursa)

Peynirci Baba (Kocaeli)

Gümüþ AVM ( Ýçel )

Marka AVM (Sivas)

Birebir (Antalya)

Grup Hatipoðlu (Ýstanbul)

Kibaroðlu (Ýzmir)

Kiler Kilpa (Trabzon)

Öncü (Sivas)

Özhan (Bursa)

Merhamet Pazarý (Bursa)

Tema ( Erzurum )

Çaðrý (Ýstanbul)

Sincap (Konya)

230

152

116

92

91

83

66

59

55

45

44

44

42

41

40

38

38

36

33

32

31

31

30

30

27

27

25

25

25

24

24

210

150

113

91

89

83

65

56

55

44

42

42

42

41

40

38

37

34

32

32

31

31

30

30

27

27

25

25

25

24

23

20

2

3

1

2

0

1

3

0

1

2

2

0

0

0

0

1

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

107

121

104

59

85

77

57

49

49

36

32

32

37

41

37

32

27

27

30

15

26

24

26

23

23

17

23

23

25

21

23

123

31

12

33

6

6

9

10

6

9

12

12

5

0

3

6

11

9

3

17

5

7

4

7

4

10

2

2

0

3

1
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SIRA  ZÝNCÝR MARKET  1 KASIM 2011 1 EYLÜL 2011 FARK 1  1 KASIM 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

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

Çelikler  (Ankara)

Seyhanlar (Bursa)

Reyon (Ýstanbul)

Öztürk (Ankara)

Onur Beylikdüzü (Ýstanbul)

Barýþ Gross (Ýzmir)

Biçen (Ýstanbul)

Halk (Aydýn)

Tahtakale Spot (Antalya)

Hakmar (Ýstanbul)

Fiskomar (Giresun)

Groseri (Adana)

Gün (Denizli)

Oruç (Ýstanbul)

Özkuruþlar (Ýstanbul)

Bildirici (Ankara)

Efor (Ýstanbul)

Gürmar (Ýzmir)

Furpa (Bursa)

Gökkuþaðý (Ýstanbul)

Çetinkaya AVM  (Mersin)

Show (Ýstanbul)

Þenmar (Mersin)

Metropol (Çorum)

Erdemler (Ankara)

Ardaþ Ekspres (Ýstanbul)

Jestpa (Aksaray)

Büyük Pastýrmacý (Kýrþehir)

Karadeniz Ýsmar (Trabzon)

Þanmar (Þanlýurfa)

Snowy (Ýstanbul)

Mevlana (Ýstanbul)

Emin (Ýstanbul)

Aymar (Trabzon)

Üçler (Ýstanbul)

Ravza (Bursa)

Ýsra (Bursa)

Akyüz (Samsun)

Sarýyer Market (Ýstanbul)

Akgüller (Düzce)

Þehzade (Kayseri)

24

23

23

22

21

20

20

20

19

18

18

18

17

17

17

17

17

16

16

15

15

14

14

13

13

13

12

12

11

11

11

11

11

10

10

10

10

10

10

10

10

2295

24

23

22

22

18

20

20

18

19

18

18

18

17

17

17

17

17

16

15

16

15

13

10

13

12

11

12

12

11

11

11

11

11

10

10

10

10

10

10

9

10

2238

0

0

1

0

3

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

-1

0

1

4

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

57

19

17

19

21

14

20

14

18

17

16

18

17

16

16

14

16

12

14

11

15

14

10

9

10

10

10

10

10

11

11

8

9

9

8

9

8

8

9

8

8

7

1828

5

6

4

1

7

0

6

2

2

2

0

1

1

1

3

1

5

2

5

0

1

4

5

3

3

3

2

2

0

0

3

2

2

2

1

2

2

1

2

2

3

467
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perder

Toplam

Deðerlendirmeler Dergi sayfalarýna sýðabilecek ölçekte bir veri bir dönemde 57 yeni maðazayý bünyelerine 
grubu toparlamak adýna liste en az 10 þube katmýþ durumda. Buradan görülebileceði 1 Eylül 2011  1 Kasým 2011 döneminde 10 
kriteriyle ele alýnmýþtýr. Bu tablodaki gibi maðaza sayýsý açýsýndan en yaygýn ilk ve üzeri maðaza sayýna sahip olan 72 
rakamlar ýþýðýnda Türkiye Perakendeciler 72 PERDER üyesi, her iki aylýk dönemde PERDER üyesi zincirinin, sahip olduklarý 
Federasyonu çatýsý altýnda büyüyen kendi içinden güçlü bir perakende zinciri toplam þube sayýlarýna göre sýralanýþlarý 
PERDER üyelerinin gösterdiði müthiþ daha çýkarýyor. Üstelik bu performans belirli yukarýdaki gibidir. Eylül - Ekim 2011 
büyüme performansýný görmek mümkün. coðrafi bölgelerle sýnýrlý deðil, PERDER döneminde Türkiye'deki 10 market ve üzeri 

üyeleri Türkiye'nin her yerinde büyümeye PERDER üyesi firmanýn toplam maðaza 
Listede yer alan 72 firma, sadece iki aylýk devam ediyor.sayýsý 2295'e ulaþtý.  



istatistik
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Bu listede PERDER üyesi zincir marketlerin olan 2295'in yaklaþýk yüzde 47'sini gerçekleþtirilmiþ durumda. Bu yüzde 
içinde en fazla þube sayýsýna sahip 12 karþýlýyor. 64,91'lik bir oran anlamýna geliyor.
firmaya ayrý mercek tuttuk... Tabloda ilk Yeni açýlan maðaza sayýsýnda Hakmar'ýn 20 
12'yi almamýzýn nedeni bu marketlerin ana 72 firmalýk listenin en üst sýrasýnda yer maðaza ile yeni açýlýþ oranýnda yüzde 
listedeki toplam þube sayýsýnýn yarýsýna alan ilk 12 firma yeni açýlýþ rakamýnda da 35,08'lik bir paya sahip olduðunu 
yakýnýna sahip olmalarý... Bu listedeki 12 önemli bir performans sergilemiþ durumda. görüyoruz. Onun ardýndan 5'er yeni 
market zincirinin toplam þube rakamý olan Görüldüðü gibi ana tablodaki 57 yeni maðaza ile Bizim Toptan Satýþ ve 
1077, ana listemizdeki toplam þube rakamý açýlýþýn 37'si, ilk 12 firma tarafýndan Altunbilekler geliyor.

ZÝNCÝR MARKET

Hakmar Express ( Ýstanbul)

Þenmar (Mersin)

Bizim Toptan Satýþ (Ulusal)

Altunbilekler (Ankara)

Onur Beylikdüzü (Ýstanbul)

Makromarket (Ulusal)

Genpa (Antalya)

Onur (Ýstanbul)

Uyum (Ýstanbul)

Hadim (Bursa)

Halk (Aydýn)

Ardaþ Ekspres (Ýstanbul)

SIRA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Toplam

AÇILIÞ

20

4

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

47

Eylül - Ekim 2011 döneminde 1'den fazla maðaza açanlar

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

ZÝNCÝR MARKET

Hakmar Express ( Ýstanbul)

Makromarket (Ulusal)

Bizim Toptan Satýþ (Ulusal)

Onurex (Ýstanbul)

Genpa (Antalya)

Mopaþ (Ýstanbul)

Çaðdaþ (Ankara)

Altunbilekler (Ankara)

Happy Center / Gross (Ýstanbul)

Yunus (Ankara)

Onur (Ýstanbul)

Uyum (Ýstanbul)

SIRA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FARK ORANI (%)FARK1 KASIM 2011 1 EYLÜL 2011

Ýlk 12 market zincirinin payý

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

11

12

12 zincir toplam

Diðer 60 zincir toplam

Genel toplam

35,08

3,5

5,26

1,75

3,5

0

1,75

5,26

0

1,75

3,5

3,5

64,91

35,09

100

20

2

3

1

2

0

1

3

0

1

2

2

37

14

57

230

152

116

92

91

83

66

59

55

45

44

44

1077

1218

2295

210

150

113

91

89

83

65

56

55

44

42

42

1040

1198

2238

10 þube ve üzeri ilk 72 firmanýn yýllýk açýlýþ rakamlarýna baktýðýmýzda ise toplamda 467 yeni maðaza görmekteyiz. Bu rakam ise her sene 
ulusal ölçekte liderliðe oynayacak yeni bir market zincirinin oluþmasýna eþdeðer.

54 Kasým - Aralýk
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Bu listede yer alan 16 market, toplam açýlýþ rakamý olan 57'nin 47'sini gerçekleþtirmiþ durumda. Listeyi iller bazýnda incelediðimizde 
Ýstanbul'un 5 firma ile belli bir aðýrlýðý olduðunu görmekteyiz. Ankara, Antalya, Aydýn, Bursa ve Mersin ise birer üye ile bu listede yer 
alýyor. Ayrýca deðiþik coðrafi bölgelerde þubeleri olan ulusal kategorideki Makromarket ve BTT'nin de listede yer aldýðýný görüyoruz. 

Son bir yýl en çok maðaza açan 10 PERDER üyesi

ZÝNCÝR MARKET

Hakmar Express ( Ýstanbul)

Onurex (Ýstanbul)

Makromarket (Ulusal)

Gümüþ AVM ( Ýçel )

Bizim Toptan Satýþ (Ulusal)

Onur (Ýstanbul)

Uyum (Ýstanbul)

Baþgimpa (Ankara)

Altunbilekler (Ankara)

Öncü (Sivas)

SIRA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Toplam

ARTIÞ

123

33

31

17

12

12

12

11

10

10

271

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

2010 yýlýnýn 1 Kasým'ý ile 2011 yýlýnýn 1 listede yer alan 10 firmanýn ise bir sene olduðunu görmekteyiz. 
Kasým günü karþýlaþtýrýldýðýnda bir yýlda en içinde 271 yeni maðaza açtýðýný 
çok açýlýþ yapan 10 PERDER üyesi görmekteyiz. Ayrýca þubeleri birden fazla coðrafi bölgeye 
yukarýdaki listede yer alýyor. Maðaza sayýsý yayýlmýþ durumda olan ulusal kategorideki 
açýsýndan 10 þube üzerindeki 72 firmayý Yýllýk açýlýþ performansý açýsýndan ilk 10 Makromarket ve Bizim Toptan Satýþ'ýn da 
kapsayan listemizdeki firmalar yýllýk bazda üyenin iller bazýnda daðýlýmýnda 4 Ýstanbul, yýllýk performans bazýnda en çok açýlýþ 
toplamda 467 açýlýþ gerçekleþtirmiþti. Bu 2 Ankara, 1 Mersin, 1 Sivas firmasýnýn yapan ilk 10'a girmiþ durumda.

Ortakalan Araþtýrma Grubu
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serbest köþe

56 Kasým - Aralýk

Ýnternet perakendeciliði 
iþimizin bir parçasý

nedenidir. Yýllýk sürdürme maliyetleri de kolaylýkla internet üzerinden alabiliyor. Ýþte 
normal maðaza yatýrýmlarý yanýnda çok o resmi sanki ürün raftaymýþ gibi kendisine 
düþüktür. O zaman bu kanalý ihmal göstermek gereklidir. Þimdi teknolojinin 
etmenin mantýklý izahý olabilir mi ? geldiði son noktada, oturduðunuz yerden 
Müþteri sayýsýný, yeni þubelere yapýlacak üç boyutlu tasarlanmýþ sanal marketten, 
yatýrýmlarla artýrmak yerine sanal ortamda aradýðýnýz ürüne yorulmadan ulaþmak, 360 
artýrmak daha tüccarca deðil mi ? derece döndürerek incelemek mümkündür. 
Alýþveriþi sevmeyen ama kýsa yoldan Maðazada ziyaret günü bulunamayan 
ihtiyaçlarýný gidermeye çalýþan müþteriye ürüne internet üzerinden ulaþýlabilmelidir. 
çekici görseller içinden seçme zevki Veya maðazaya gitmeden önce web'den 
verilebilmelidir. Maðaza içindeki kýsýtlý ürün ürünleri inceleme imkaný olmalýdýr. 
portföyünün dýþýna çýkarak daha geniþ Anadolu'da bu kanalý en azýndan bu gün 
seçenekler sunmak da mümkündür. için önemsemeyen meslektaþlarýmýz 
Teknolojik geliþmelerin her adýmýnda az olabilir. Ancak unutulmamalýdýr ki; artýk 
parayla çok kazanç saðlamak mümkün hale genç nüfusumuzun teknoloji meraký hayli 
gelmektedir. Ýþte dünya lideri Walmart “My yüksektir ve her evde en az bir kiþi 
Lokal Walmart” Facebook uygulamasý ile bilgisayar kullanmaktadýr. Ýnternet 
4000'e yakýn her þubesi için ayrý Facebook kullanýmý da her gün istikrarlý þekilde 
sayfasý oluþturmuþtur. Böylelikle müþteriler artmaktadýr. Ýþte en yetkili aðýzdan bu 
kendilerine en yakýn Walmart þubesinden formatýn geldiði son nokta: Bankalararasý 
ne hizmet alabileceklerini, yeni ürünleri, Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 
kampanyalarý, maðaza içi aktiviteleri Türkiye'de her 5 kiþiden birinin internet 
biliyorlar ve maðazaya girmeden izleme üzerinden alýþveriþ yaptýðýna dikkat çekiyor. 
imkaný buluyorlar. Dolayýsýyla sadece 2011'in ilk 9 ayýnda yüzde 52 ciro artýþý ile 
internet üzerinden alýþveriþte bile gözden dünyanýn en hýzlý büyüyen pazarý 
kaçýrýlan bir avantaj söz konusu olmuyor. olduðumuzu belirtiyor. Üstelik zamaný 

kýsýtlý olanlarýn ve alýþveriþi sevmeyenlerin 
sayýsý hiç de az deðildir. Ayrýca yukarda 

Yeni þube açmanýn yüksek maliyeti belirttiðim gibi sanal satýþ þimdilik 
yanýnda, internet üzerinden ciro artýþý bünyemizde düþük kalsa bile maðazayý 

Ayný bünyede ne kadar deðiþik format saðlamak ihmal edilecek çalýþmalar deðildir. takviye eden bilgilerin verilmesi, reklam 
uygulanýrsa o kadar geniþ çevreye Elbette fiziki maðazacýlýk yapmadan, e- yapýlmasý, müþteri þikayetlerinin alýnmasý 
ulaþýlmasý kolay olur. Bu günkü konumuz, ticareti baðýmsýz bir iþ kolu gibi uygulayan ve geri dönüþün saðlanmasý için bile 
perakendeci ile müþterinin elektronik aðda yatýrýmcýlar da vardýr. Ancak öncelikle vazgeçilmez araçtýr. 
birbirleriyle iletiþime geçtikleri formattýr. Ve geleneksel perakendecinin internet Bu gün için bütün gýda dýþý ürünleri, 
özenle uygulanmasý gereken çalýþmalardýr. üzerinden satýþý iþinin bir parçasý olarak özellikle de teknolojik ürünleri internette 
Üzülerek belirtmeliyimki; birçok görme zorunluluðu vardýr. gezmeden maðazaya girene rastlamak pek 
perakendecimiz bu iletiþimin baþlangýcý Bu gün ülkemizde bu kanaldan müþterisine mümkün deðildir. Çünkü hiç yorulmadan 
olan web sayfalarýna bile yeterli önemi ulaþan bakkal meslektaþlarýmýz dahi vardýr. birçok alternatif ürünü ve alternatif 
vermiyorlar. Oysa göstermelik web yerine, Uygulama çok sadedir. Ýþini bilen bakkal e- maðazayý karþýnýzda buluyorsunuz, hemde 
yaþayan web sayfalarýný her gün binlerce posta adresini kartvizitine yazarak çevre son fiyatlarýyla… 
tüketiciye izletme imkaný vardýr. evlere daðýtmakta, gelen sipariþleri de Ýnternet kullanýmýnýn artmasý, maðaza 
Þubelerimizin sadece adresleri yerine varýþ hatasýz yerine ulaþtýrmaktadýr.    Elbette perakendeciliðinden internet 
krokileri ve haritalarý konmalýdýr. Sadece 15 teknolojiye yatýrým yapan çok þubeli perakendeciliðine geçiþi hýzlandýracaktýr. 
günlük insertler yerine günlük yapýlan zincirlerden beklenen daha fazlasýdýr. Tedbir þimdiden alýnýrsa, her iki format 
indirim ve promosyonlar bile orada yer arasýndaki payýn deðil, toplam ciro ve karýn 
almalýdýr. “Business To Costumer” önemi olur. 
E-perakendecilikte satýlacak ürünlerin iyi Günümüzde en hýzlý geliþen e-ticaret Sektörde net karýn yüzde 2-3 olduðunu, 
seçilmesi gerekir. Zira yakýndan görmek, modeli B2C'dir. “Business To Costumer” hýrsýzlýk ve hatalar toplamýnýn da asgari 
tatmak, dokunarak almak için müþteri çoðu kavramýnýn kýsaltmasý olan B2C daha fazla yüzde 2 çýktýðýný düþünürsek; internet 
zaman ürünleri bizzat maðazadan almak müþteriye ulaþma imkaný sunduðundan ve üzerinden satýþta hýrsýzlýk riski 
istiyor. baþlangýç maliyetlerinin uygun olmasý olmadýðýndan karlýlýðý artýrýcý özelliðide 
Sadece tanýdýðý markayý, ambalajýnda sebebiyle küçük iþletmeler tarafýndan tercih daha açýk görülebilir. 

Perakendeciliðin deðiþik 
formatý 

perder

Ercüment TUNÇALP
Danýþman

Bu günkü konumuz, perakendeci 

ile müþterinin elektronik aðda 

birbirleriyle iletiþime geçtikleri 

formattýr.



serbest köþe

Her iki açýdan: Ürün güvenliði! 
alýnacaktýr ). Güvenli ürün, normal olumsuz etki edecek ürünlerin piyasada yer 
kullaným koþullarýnda risk taþýmayan veya almamasý önem arz ederken, üreticiler de 
kabul edilebilir ölçülerde risk taþýyan ve kazançlarýný ve ürünlerinin piyasadaki 
yukarýda bahsedilen temel gerekler imajýný göz önünde bulundurmaktadýrlar.

Ekonomi bakanlýðýnýn yaptýðý çalýþmalara bakýmýndan azami ölçüde koruma saðlayan 
göre; PGD (Piyasa gözetimi ve ürünü ifade eder ve ilgili mevzuatýna uygun 
denetimi)'nin insan saðlýðýný, can ürünler güvenli olarak kabul edilirler. 
güvenliðini ve çevreyi koruyarak toplumun Piyasaya güvenli ürün sunulmasýný 
hayat kalitesini yükseltmenin yaný sýra, saðlamak ve ürün güvenliðine iliþkin 
topluma, özellikle ekonomik anlamda tedbirleri almak amacýyla Avrupa Birliði'nin 
saðladýðý baþka yararlar da vardýr. Bunlarý “Genel Ürün Güvenliði”ne iliþkin mevzuatý 
özetlemek gerekirse:temel alýnarak “4703 sayýlý Ürünlere Ýliþkin 
• PGD, ürününü piyasaya güvenli arz Teknik Mevzuatýn Hazýrlanmasý ve 
etmek için gereken maliyete katlanmamýþ Uygulanmasýna Dair Kanun” hazýrlanmýþ 
üreticilerin piyasadan dýþlanmasýný ve 2002 yýlý itibari ile yürürlüðe girmiþtir. 
saðlayarak, mevzuata uygun ürün arz eden Bu kapsamda, kendi görev alanlarýna giren 
üreticinin karþýlaþtýðý haksýz rekabetin ürünlerin mevzuatýnýn hazýrlanmasý ve 
önüne geçer.uygulanmasýndan yetkili kuruluþlar 

sorumludur. Diðer taraftan, üretici piyasaya • Ülkemizin artan ithalat hacmi göz 
güvenli ürün arz etmek zorundadýr. önünde bulundurulduðunda gümrüklerde 
Bununla birlikte, ürüne iliþin tüketiciye bütün ürünlerin denetlenmesi imkaný 
bilgi saðlamak, özelliklerini belirtecek bulunmamaktadýr. PGD bu anlamda, ithalat 
þekilde ürünü iþaretlemek; gerektiðinde denetimlerini tamamlayan ve ithal ve yerli 
piyasaya arz edilmiþ ürünlerden numuneler bütün ürünlerin iç piyasada denetlenmesini 
alarak test etmek, þikayetleri soruþturmak saðlayan önemli bir araç olarak karþýmýza 
ve yapýlan denetim sonuçlarýndan çýkmaktadýr.  
daðýtýcýlarý haberdar etmek, riskleri önlemek • PGD, piyasanýn disipline edilmesine ve 

amacýyla ürünlerin toplatýlmasý ve bertarafý üretimin ileri standartlara kavuþmasýna 

da dahil olmak üzere gerekli önlemleri hizmet ederek, ihracatýn rekabet gücünün 

almakla yükümlüdür. Daðýtýcý ise, sahip arttýrýlmasýna da dolaylý olarak katkýda 

olduðu bilgiler çerçevesinde, güvenli bulunmaktadýr.

olmayan ürünleri piyasaya arz edemez ve Devlet, PGD faaliyetlerini gerçekleþtirirken 
faaliyet alaný çerçevesinde ürünlerin tüketici ve üretici faydalarý arasýndaki 

Ekonomik verilere göre ülkemizin istihdama taþýdýðý riskler ve bu risklerden korunmak dengeyi gözetmek durumundadýr. Özellikle 
katký saðlayan en dinamik sektörü hiç için alýnmasý gereken önlemler hakkýnda küçük ve orta ölçekli üreticilere, yeni 
kuþkusuz “perakende sektörü”. Sektörün ilgililere bilgi verir. Üreticinin tespit mevzuatýn getirdiði yükümlülükleri yerine 
geliþimiyle birlikte aslýnda sorunlarý ve bu edilemediði durumlarda, üreticinin veya getirmelerine yönelik gerekli desteðin 
sorunlarýn çözümleri de beraberinde ürünü tedarik ettiði kiþinin kimliðini verilmesi ihmal edilmemelidir. Ancak, 
büyümekte. Özellikle nihai tüketicilerin bildirmeyen satýcý üretici olarak kabul edilir þüphesiz ki konu insan saðlýðý olduðunda 
doðrudan tüketime yönelik alýþ-veriþ ve ürüne iliþkin tüm sorumluluðu üstlenir. bu dengenin tüketici lehine gözetilmesi 
davranýþlarý sergilemesi bu alanda faaliyet Ýlgili mevzuatýna uygunluðu belgelenmiþ esas olmalýdýr. Bunun yaný sýra Üreticiler 
gösteren firmalar açýsýndan son derece olsa dahi, bir ürünün güvenli olmadýðýna piyasaya sadece teknik düzenlemesine 
dikkat edilmesi geren konularýn baþýnda dair kesin belirtilerin bulunmasý halinde, bu uygun ve güvenli olan ürünleri arz etmek 
“Ürün Güvenliði” gelmeli. Bu kavram ürünün piyasaya arzý, kontrol yapýlýncaya zorundadýrlar. Üreticinin ülkede yerleþik 
aslýnda iki farklý anlam içermesi bakýmýnda kadar yetkili kuruluþça geçici olarak olmamasý halinde yetkili temsilcisi ya da 
baþlýkta her iki yönde ele alýnmasý durdurulur. Yapýlan kontrol sonucunda ithalatçýsý veya ürünün güvenliðini 
bakýmýndan vermek istediðim mesaja ürünün güvenli olmadýðýnýn tespit edilmesi etkileyecek iþlemde bulunan diðer gerçek ve 
uygun olarak belirlendi. halinde, yetkili kuruluþ, ürünün piyasaya tüzel kiþiler ürün güvenliðinden 
Ürün güvenliði denildiðinde ilk aklýmýza arzýný yasaklar ve/veya piyasaya arz edilmiþ sorumludur. Daðýtýcý ise, güvenli olduðunu 
gelen Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý kaynaklarýna ürünleri toplatýr ve/veya ürünlerin kýsmen olmadýðýný bildiði ürünü piyasaya arz 
göre : Piyasaya arz edilecek her ürünün, veya tamamen bertaraf edilmesini saðlar. edemez. Ayrýca malý tedarik ettiði kiþinin 
insan saðlýðý, can ve mal güvenliði, hayvan Piyasadaki ürünlerin güvenli olup kimliðini bildirmez ise üretici olarak kabul 
ve bitki yaþam ve saðlýðý, çevre ve olmadýðýna yönelik denetimler ve bu edilir ve üreticinin sahip olduðu tüm 
tüketicinin korunmasý açýsýndan asgari denetimler neticesinde alýnan önlemler sorumluluklarý yüklenir.
güvenlik koþullarýný saðlamasý gelmelidir. ( ekonominin iki büyük aktörü olan üretici ve “Dün yaptýðýnýz þey size hala çok iyi 
Maðazalardaki ürün hýrsýzlýðý ile kastedilen tüketici kesimini doðrudan etkilemektedir. görünüyorsa, bugün yeterli deðilsiniz 
güvenlik konusu bir sonraki aþamada ele Tüketiciler için saðlýk ve güvenliklerine demektir” Earle Wilson

perder

Yýlmaz PEKMEZCAN
Akademisyen

ypekmezcan@gmail.com 
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Tüketiciler için saðlýk ve 

güvenliklerine olumsuz etki 

edecek ürünlerin piyasada yer 

almamasý önem arz ederken, 

üreticiler de kazançlarýný ve 

ürünlerinin piyasadaki imajýný göz 

önünde bulundurmaktadýrlar.



serbest köþe

Perakendecilik bir meslektir!!!
Gerek çalýþanlarýn fazlalýðý gerekse herþeyin yarýsý olduðunu billiyoruz.
bir sistem içinde yapýlmasý, gerekse de gün Tabii ki burada tüm sektöre seslenmek 
geçtikçe geliþmesi bunu doðrulayan isteriz.
sebeplerdir. Hangi perakendeciye Perakendecilik;
dokunsanýz en önemli sorununuz nedir • Müþteri Ýliþkileriyle
diye ilk cevap “nitelikle personelin • Personel yönetimiyle
olmamasý” diye yanýt veriyor. • Maðaza görsel yönetimiyle
Þunu da unutmamak gerekir ki her • Tedarik-üretici zinciriyle
meslekte vardýr mutlaka ama sanýrým en Bir bilim dalý haline gelmiþtir. O sebepten 
önemli nokta iþin sevilmesi sanýrým. gerek duyurum gerek se üniversitelerin 
Yýllar önce bir arkadaþým ben perakende desteklesi bu sektörü olmasý gereken yere 
sektöründe çalýþtým için kendisinin de götürecektir.
girmek istediðini belirtmiþti. Eþi öðretmen Bilim dalý dedik ama nereden baþlayarak 
ve bir tane de kýzý vardý ilkokula giden. Ben bilim dalý diye sorulduðunda perakendeciler 
de kendisine öncelikle eþinden ve kýzýnda þu yanýtý vemektedirler. Maðazalara 
izin almasýný belirtmiþtim. Ýlk intibasý müþterinin gelmesinden, içeride 
þaþkýnlýk oldu neden diye sorduðunda; dolaþmasýndan, alýþveriþin bitiminden 
• Tatilinin az olmasý sonrasýna kadar takibi, çalýþmasý yapýlmasý 
• Özveri istenen meslek olmasý gerekmektedir.
• Mesai saatlerinin esnek olmasý Müþterlerin maðazalara gelmesini saðlamak 
• Henüz daha üniversitelerde lisans için yapýlan bilimsel çalýþmalar onlarýn 
programýnýn olmamasý bilinçaltýna girilerek gelme dürtüsünü 
Söylemiþtim. O zaman eþinin Pazar izinli uyarmak baþlý baþýna bir projedir. Onun 
olmasý arkadaþýmýn Pazar çalýþmasý yaný sýra müþterinin perakende 
gerektiðini belirttiðimde biraz düþünde ve noktalarýnda alýþveriþi sýrasýnda ýþýðýn 
eþiyle konuþarak perakendecilik mesleðine þiddeti, müziðin ahengi, ortamýn sýcaklýðý, 
girdi.Þimdi beraber olduðumuzda ilk personelin veya ortamýn elektiriði etkili 
söylediði söz “iyi ki girdim bu mesleðe” olmaktadýr. O halde bunlarýn hepsini 
yanýtý oluyor. yapmak sanýrým çok kolay olmasa gerek.
Yukarýda saydýðým maddeler hangi meslekte Ayný þekilde perakende noktalarýna gelenlip 
yok ki. Günümüze ayat uydurmak ve alýþveriþin bitiminde maðazalarý terk eden 
geleceðe güvenle bakacak her meslekte müþterilerin tekrar gelmelerini saðlayacak 

Yýllardýr ayakta kalan ve geliþimini sürekli mevcut. Yine yýllardýr gündemde olan kapsamlý bir çalýþmanýn yapýlmasý da baþlý 
sürdüren bir meslek ama meslek deðil. perakende yasasýnýn maddelerinden bir baþýna bir tecrübe ve meziyet 
Herkesin ihtiyaç duyduðu olmazsa olmaz tanesi Pazar günü marketlerin tatil gerektirmektedir. Tüm bu veriler eþliðinde 
dediði fakat konusu geldiðinde edilmesidir. Bu kadar büyük bir sektörün müþteriyi tanýmak, takip etmek, 
Çanakkaledeki þehirlerin sayýsý misali göz mutlaka bir yasasý olacak elbet ama bizler samimiyetini kazanabilmek için beden 
ardý ettiði bir unsur. Yüzbinlerce çalýþaný federasyon olarak takiplerimize her zaman dilinden, iletiþim uzmanlýðýna ve perakende 
olan fakat meslek olarak görmediðimiz devam edeceðiz. bilgisinin çok güncel olamsýndan 
perakedecilik birçok çalýþan ve meslek aþýðý 2011 yýlý insan kaynaklarý sitelerine geçmektedir.
da yetiþtirmiþtir. bakýldýðýnda en çok personel arayan ve en Hergün deðiþen müþteri davranýþlarýný takip 
Bizler genel de Avrupa'dan alýrýz ya çoðu çok iþ arayan sektör %15 ile perakendecilik etmek, eðitimden geçtiðini ve bunun 
þeylerimizi iþte perakendeciliðin bir meslek gelmekte. Tabii ki burada sektörün bilimsel bir kanallarda yani üniversitelerde 
olduðunu ve artýk üniversitelerin de olmasý üniversitelerde lisasn programýn olmasý yapýlmasýnýn daha verimli olacaðýný 
gerektiðini sanýrým Avrupa'dan alacaðýz. nitelikli personel ihtiyacýný da karþýlayacaktýr. düþünmekteyim.
Türk perakendeciliðin geliþim seyrine Mevcut yapýda meslek yüksek okullarýnda 2011 verilerine bakýlýðýnda sadece yerel 
bakýldýðýnda patronundan çalýþanýna, “perakende satýþ ve maðaza yönetimi” zincilerin %21 artmasý bu sektörde daha 
üreticisinden tedarikçisine kadar çok bölümlerinin olmasý önemli bir geliþme fakat çok kalifiye, verimli personellere ihtiyaç 
özveriyle çalýþmýþlardýr. Ve hala dünyadaki bilinmesi ve tercih edilmesi konusunda olduðu anlamýna gelmektedir. O halde 
bu geliþim ve deðiþime ayak uydurmak için eksiklik vardýr. Bizler federasyon olarak ilk perakende sektöründe görev alacak 
de çabalamaktadýrlar. Bu unsurlarýn hepsi adýmlarýný attýðýmýz lisans programý ile ilgili arkadaþlarýn daha verimli olabilmeleri için 
dosya konusutez konusu olabilir ama bizler olarak yakýn bir zaman da sektöre bunun birden çok görevleri olmasý gerektiðini de 
bu yazý da insan kaynaklarý ve perakendecilik müjesini vermiþ olacaðýz. unutmamalýdýrlar.
meslek dalýna deðinmek istiyoruz. Ayný zaman da meslek yüksek okullarýyla Herþey sevmekle baþlar, perakendecilik 
Baþlangýçta tüm mesleklerde olduðu gibi da iletiþime geçerek daha verimli nasýl sektöründe olan arkadaþlarýmýz bu sevgiyi 
perakendeciliði de meslek olarak görmek çalýþabilirizin projelerini oluþturmaktayýz. yüreklerinin derinliklerinde hissettiklerine 
zor ama derler ya atalar artýk zamaný geldi. Belki geç kalýndý ama baþlamak bitirmenin eminim.

perder

Gurbet ALTAY
TPF Genel Koordinatörü

gurbetaltay@tpdf.org

Hangi perakendeciye dokunsanýz 

en önemli sorununuz nedir diye 

ilk cevap “nitelikle personelin 

olmamasý” diye yanýt veriyor.
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Euromonitor tarafýndan geçtiðimiz yýlýn 4 katý bezelye tonajýna ulaþtýklarýný ve bu 
Ekim ayýnda yayýnlanan Türkiye'de Hazýr sayede bezelye ürünü cirolarýný 10 milyon Sebze konserveleri, hazýr yemekler, salça, 
Yemek Sektörü raporuna göre,  2010 yýlýnda TL seviyesine çýkardýklarýný kaydeden turþu, az þekerli 
yüzde 2 büyüme hýzýyla 65 milyon TL Penguen Gýda Genel Müdürü Aykan reçel, meyve 
deðerinde bir sektör hazýr yemek… Bu Sözüçetin, tarým iþçisi bulunamadýðý için preparatlarý, 
artýþta en kilit sebep olarak hýzlý þehirleþme malý kuruyan çiftçilerimize de bu sayede can bisküvi ve 
gösterilmekte. Buna ek olarak, kadýnýn iþ simidi olduklarýný sözlerine ekledi.  dondurma 
hayatý içinde daha çok yer almaya baþlamasý Türkiye'nin bir tarým ülkesi olduðunu ancak soslarý, 
ve her geçen gün yemek yapmaya daha az bu potansiyelin verimli kullanýlamadýðýný kurutulmuþ 
vakit ayýrmasý bu pazarýn geniþlemesine belirten Sözüçetin, geniþ alanlarda yapýlan meyve 
neden oluyor. Özellikle, yalnýz yaþayan makineli tarým ile Türk tarýmýnýn þekerlemeleri, 
üniversite öðrenciler zaman ve parayý yemek geliþeceðini, Penguen Gýda'nýn da bu dondurulmuþ 
piþirmeye ayýrmak istemiyor. Bu da hazýr konuda sektörüne liderlik ettiðini ifade etti.gýda gibi yüzde 
yemek tüketimini uygun bir alternatif olarak 100 yerli 
ortaya çýkarýyor. üretimden elde ettiði ürün çeþidini her 

geçen gün zenginleþtiren Penguen, bugün 
2010 yýlý verilerine göre, hazýr yemek sekiz bölge müdürlüðü ve 40 bayiden 

Gaziantepli Sahan Restoranlar Zinciri, 2009 sektöründe yüzde 85 oranýnda daðýtým oluþan yaygýn daðýtým kanalý ile tüm 
yýlýnda girdiði hazýr gýda sektöründe sadece kanalý olarak süpermarket ve zincir ürünlerini Türkiye'nin her köþesine 
kebap, içli köfte, lahmacun deðil etli bamya, marketler gösteriliyor. Burada her an her ulaþtýrýyor. Penguen, geleneksel reçel ve 
türlü, Ýzmir köfte gibi ürünleri de yerde ulaþýlabilir olan ulusal zincirlerin turþu ürünlerinin yaný sýra market raflarýna 
paketleyerek önemli bir baþarý yakaladý. yanýnda yerel zincirlerinde son yýllarda hýzla kavrulmuþ ýspanak, haþlanmýþ bakliyat gibi 
Yenisahra'da yaklaþýk 2 bin metrekare alan büyümesi de büyük bir etken. Bu da lezzetler sunuyor. 
üzerinde dondurulmuþ gýda ve meze üretimi özellikle tüketicinin hazýr yemek ile ilgili 
yapan firma, toplamda 10 milyon dolarlýk algýsýnýn pekiþmesinde yardýmcý olan bir Penguen Gýda, yüzde 70'i sözleþmeli olmak 
yatýrým gerçekleþtirdi. Sahan Restoranlarý unsur. üzere yaklaþýk 10 bin çiftçiden oluþan ve 40 
Yönetim Kurulu Baþkaný Tahir Tekin Öztan, 

bin dekar alaný kaplayan ekim alaný ile 
12 çeþit ev yemeðini dondurarak piyasaya AC Nielsen verilerine göre hazýr yemek Türkiye'nin en büyük zirai hammadde 
sürdüklerini belirterek, 'Topraklarýmýza ait sektörü içinde bir kategori olan alýcýlarýndan biri konumunda… Teknoloji ve 
yöresel yiyecekleri tüm dünyaya tanýtmayý dondurulmuþ gýda pazarý 2010'un ilk 3 AR-GE yatýrýmlarýna kurulduðu günden bu 
hedefliyoruz' dedi. Tüm dünyayý sarsan ayýnda geçtiðimiz yýlýn ayný dönemine göre yana büyük önem veren, sektöründe birçok 
ekonomik krizde iþçi çýkarmak yerine krizi miktarsal olarak yüzde 19, ciro olarak da ilke imza atmayý baþaran ve 10 bine e yakýn 
yeni yatýrým fýrsatý olarak yüzde 27 büyüme kaydetti. Özellikle su çiftçisi ile sözleþmeli tarýmýn öncülerinden 
deðerlendirdiklerini belirten Öztan, herkes ürünleri pazarýnýn toplam pazardan daha olan Penguen Gýda, verimliliði arttýrabilmek 
tarafýndan beðenilen ve Türk damak zevkine hýzlý büyüdüðü gözlemliyoruz. Burada amacýyla ikinci bezelye hasat makinesini ve 
uygun tek tek el ile hazýrlanýp paketlere pazara sunulan yeni ve yenilikçi ürünlerin fasulye ile ýspanak hasat makinesi aldý. 
konulan 12 çeþit gýdayý yüzde 100 doðal payý önemli bir yer tutuyor. Toplam deðeri 2 milyon dolarýn üstünde 
olarak dondurarak marketlerde satýþa 

olan bu makineler sayesinde geçen yýlýn tam 
sunduklarýn söyledi.

Penguenden yenilikçi ürünler

Geleneksel tatlar
market dolaplarýnda

pazar
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Sanayileþme ve teknoloji, insan hayatýný karmaþýk ve 
yorucu hale getirirken bir yandan da çözümünü kendi 
içinde üretiyor. Yoðun iþ gününün ardýndan kendini eve 
zor atan tüketiciler, iki dakkada ýsýtýlýp 5 dakikada sofrada 
hazýr olan ürünler sayesinde evde yemek yiyebilme 
fýrsatýný yakalýyor

Yemek hazýr, 
haydi sofraya

Aykan Sözüçetin



Easyfood ürünleri 3 grup ve 16 üründen inþa edilen yeni tesisinde “Easyfood” 
oluþuyor. Hazýr yemekler, yemeðe yardýmcý markasý ile hayata geçti.2009 yýlýnda, 
ürünler ve hazýr tatlýlar. Hazýr yemekler perakende sektörünün tüketime hazýr 
ýsýtmaya hazýr, piþmiþ etli kuru fasulyeden, yemeklere olan talebi ile birçok zincir 
arpa þehriyeli pirinç pilavýna, etli yaprak markette yerini aldý. Þu anda tüm zincir 
sarmadan, levrek buðulamaya kadar birçok marketlerde farklý boyutta ambalajlar ile 
üründen oluþuyor. Üstelik sadece 2 Easyfood ürünlerinin satýþý devam 
dakikada ýsýtýp, yenilebiliyor. Yemeðe etmekte.Easyfood, oda sýcaklýðýnda 
yardýmcý ürünler dediðimiz grupta yer alan saklanabilen bir hazýr yemek markasý. Bu 
domatesli sarýmsaklý sos ürünleri ise sebeple, dondurulmuþ ürünlerde bu 
doðrama ve piþirme gibi zahmetli baðlamda ayrýlýyor. Bir baþka deyiþle 
süreçlerden sizi kurtararak, birbirinden buzdolabýnda saklamak zorunda deðilsiniz. 
lezzetli yemekleri birkaç dakikada yapabilme Evinizde serin bir yerde mesela mutfaðýnýzýn 
imkâný veriyor. Kabak tatlýsý ve ekmek kiler bölümünde saklayabilir ve istediðinizde 
kadayýfý gibi hazýr tatlýlar da Easyfood'un açýp tüketebilirsiniz. Ürünler açýldýðý anda 
sofralara getirdiði bir diðer kolaylýk. Lyra 2-3 gün içinde tüketilmesi gerekiyor. yepyeni bir proses oluþturuldu. Projenin 
Gýda Kurumsal Ýletiþim Yöneticisi Sarp Açýldýktan sonra normal yemek gibi aþamalarý olan; proses tasarýmý, piyasa 
Tunçay konuyla ilgili þu bilgileri aktardý: buzdolabýnda muhafaza edilebiliyor.” araþtýrmasý, makine tasarýmlarý Güliz 
“LYRA, 13 yýl önce bir restaurant iþletmecisi 

Kanuni Tunçay tarafýndan kurulan bir ekip 
ve catering firmasý olarak kuruldu. Catering 

ile yürütüldü. Projenin danýþmanlýðýný 
sektörünün, sanayi boyutunda yemek 

Ürünler piþmiþ olduðu için mikrodalgada 2- yürüten Prof. Dr. Onur Devres ile birlikte 
üretilebilen yenilikçi bir projeye ihtiyacý 

4 dakika, tencerede kýsýk ateþte 5-7 dakika dünyada henüz laboratuar aþamasýnda bile 
olduðu tespiti ile 2007 yýlýnýn baþýnda Ý.T.Ü. 

ýsýtmanýn yeterli olduðunu aktaran Tunçay. olmayan ve yürütülen Ar - Ge çalýþmalarý 
Arý Teknokent'te baþlatýlan Ar - Ge 

zeytinyaðlý ve tatlý ürünlerinin ise sadece sonucu et ve bakliyat gibi “yarý mamul” 
çalýþmasýna paralel olarak, faaliyet alanýný 

servis edilip, yenilebildiðini söyledi. ürünlerin 5 ile 7 dakika arasýnda 
deðiþtirme kararý aldý. 2009 yýlýnda bu Ar - 

Tunçay ürünlerin üretim aþamalarýyla ilgili piþirilmesini saðlayan bir makinenin hayata 
Ge çalýþmasýnýn sonucunda, endüstriyel 

de þunlarý aktardý: geçirilmesi saðlandý. Yine bu Ar - Ge 
yemek üretimi konusunda Kimya 

“Üretim ilgili ara noktalarda dünyada ilk çalýþmasý ile piþirilen “yarý mamul” ürünler, 
Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) 

olan piþirme metotlarý olduðu gibi, bilinen uzun ömürlü ve oda sýcaklýðýnda 
içinde 2 bin 400 metrekare alan üzerine 

metotlarýn bir araya getirilmesi ile de saklanabilecek hale getirildi”.

Piþirmesi kolay ve pratik
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Lyra Gýda, Easyfood markasý ile pazarý büyütmeyi hedefliyor 

Kerevitaþ yeni yapýlanma sonrasý ürün yelpazesini büyüttü
Kerevitaþ Gýda Sanayi ve Ticaret A. Þ, 1970 piyasaya sunacaðýmýz kuþbaþý balýk eti 
yýlýnda Bursa'nýn Akçalar ilçesinde kuruldu. olacak. Kuþbaþý balýk eti, týpký kýrmýzý ve 
Öncelikli faaliyeti Ýskandinav ülkelerine canlý beyaz et gibi marketlerde satýlacak” dedi.
kerevit ihracatý olan Kerevitaþ, ihracat 
yaptýðý ülkelerden gelen istekler Hedeflerinin ete rakip olmak olmadýðýný dile 
doðrultusunda 1980 yýlýnda dondurulmuþ getiren Akkaya, þöyle devam etti: “Ton 
meyve ve sebze üretimine baþladý.  1990 balýðý Türkiye'de salataya, makarnaya konan, 
senesinde SuperFresh markasý ile ana yemeðin yanýnda servis edilen bir ürün 
meyve&sebze, su ürünleri ve pizza olarak tüketiliyor. Garnitür gibi bir ürün 
çeþitleriyle perakende pazarýna giren ilk geliþimi sergiliyor. Aslýnda ton balýðý da 
firma olan Kerevitaþ,  1993 yýlýnda ürün balýk eti olarak tavuk ve et gibi bir et türü.”
gamýný geniþleterek ton balýðý konservesini 
pazara sundu.  Yýldýz Holding çatýsý altýnda Balýk konusunda tüketicinin yeni fikirlere 
Kasým 2008'den itibaren faaliyet açýk olduðuna dikkat çeken Akkaya, “Mart 
göstermeye baþlayan Kerevitaþ, yeniden ayýnda çocuklar için pazara sunduðumuz 

Bu alanda yeni yatýrýmlara soyunduklarýný yapýlanma çalýþmalarýnýn meyvelerini Altýn Balýk ürünü ile pazar payý yüzde 11 
belirten Superfresh Genel Müdürü Ergün toplamaya baþladý. SuperFresh Genel arttý. Temmuz ayýnda bu ürünle ulaþtýðýmýz 
Akkaya, “Türk tüketicisine balýðý sevdirmek Müdürü Ergün Akkaya, “Þirketin her birimini pazar payý yüzde 64'tü.”
için yeniden ele aldýk. Bir ilke imza atarak yeniden ele aldýk ve önemli deðiþiklikler Türk tüketicisinin ton balýðýný balýk olarak 
ton balýðýný Türk usulü soslarla yaptýk. Yeni dönemde 15 yeni ürünü daha algýlamadýðýný belirten Akkaya ilginç bir 
zenginleþtirip balýk þiþ ve balýk biftek olarak tüketicilerimizin beðenisine sunduk. Yurtdýþý tespitte bulunuyor: “Bir çocuða 'ton balýðý 
ürettik. Nohutlu, kuru fasulyeli, sebzeli ve pazarlarda da kayda deðer artýþlar resmini çiz' desek çizemeyecektir, 
meksika fasulyeli çeþitler de ürettik. En gerçekleþtirdik” dedi. muhtemelen kutu çizecektir. Bu algýyý 
büyük atýlýmýmýz ise önümüzdeki günlerde kýracak bir çalýþma yapýyoruz.”

Sarp Tunçay

Ergün Akkaya
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“2011 yerel zincirlerin 
yýlý oldu”
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Türkiye Perakendeciler Federasyonu Baþkaný Selamet Aygün ve TPF çatýsý altýndaki 
PERDER'lerin baþkanlarýnýn ortak görüþü 2011 yýlýnýn yerel zincirler açýsýndan çok 
baþarýlý bir performansla geride býrakýldýðý ve büyümenin 2012'de de süreceði 
þeklinde

“Rakamlar yalan söylemez” üyeleri yüzde 6 büyüdü. Diðerleri yüzde 2 baþka bir örnek; Unilever gibi dünya devi 
büyüdü. bir þirket 2011 yýlýný dünya çapýnda yerel 

Selamet Aygün
pazarlarý destekleme yýlý ilan etti. Bu da bir 

Türkiye Perakendeciler Ayrýca metrekare baþýna verimlilikte çok tesadüf deðil. Onlarla konuþmalarýmýzda 
önemli bir fark var. Ulusallar metrekare bu kararý almalarýnda Türkiye'deki tablonun Federasyonu Baþkaný
baþýna verimlilikte eksi deðerdeler. TPF çok etkili olduðunu, benzer geliþmeleri 
üyeleri ise yüzde 2 artý deðerde. TPF üyeleri Singapur gibi ülkelerde de tespit ettiklerini 
fiziki olarak büyürken sepet ortalamasýnda söylediler. Yani Türkiye Perakendeciler 
da büyüdü. Dolayýsýyla bu geliþimi sadece Federasyonu üyelerinin gösterdiði baþarýnýn 
fiziki büyüme ile izah edemezsiniz. Çok yaný sýra dünyada perakendesinde de 
açýk þekilde görülüyor ki tüketicilerde 2010 yerellerin öne çýktýðý bir dönemdeyiz.
yýlýyla baþlayan ve 2011'de zirve noktaya 
ulaþan bir “yerel zincirleri tercih etme” Peki ekonomi açýsýndan hangisi doðrudur? 
eðilimi var. Rakamlar yalan söylemez. diye sorduðumuzda ise eskiden bugüne 
Bu baþarýnýn temelinde üyelerimizin önümüze getirilen Kuzey Avrupa 
gösterdiði özverili çalýþma bulunmaktadýr. örneklerine bakmakta fayda vardýr. Örneðin 
Üyelerimiz sadece maðaza açmakla Ýsviçre'deki pazara baktýðýmýzda burada 
kalmayýp, altyapý yatýrýmlarýna önem verdi. yüzde 90'larýn üstünde bir payla üç 
Yazýlým, donaným, lojistik, çalýþanlarýn perakendecinin hakim olduðunu 
kalitesini artýrmak için eðitimler, maliyet görmekteyiz. Türkiye'de gerçekten 2000'li 
düþürücü tedbirler gibi birçok önemli yýllarýn ortalarýnda söylenildiði gibi durum 
detaya herkes azami þekilde dikkat etmeye bu þekilde geliþseydi, eðer Ýsviçre'ye 
baþladý. Bununla birlikte rekabet gücümüz benzeseydik, bu yýl YZB 
arttý ve sektörde þartlarýn giderek organizasyonumuzun fuar alanýnda boy 
zorlaþmasýna raðmen büyümemizi gösteren üretici firmalarýmýzýn en az 

2011'deki büyüme rakamlarýnda bu yýlýn sürdürdük. Ulusallar gibi sermaye güçleri yarýsýndan fazlasý orada olmayacaktý. 
baþýnda söylediðimiz yüzde 20 hedefine olmamasýna raðmen bu performansý 
ulaþacaðýz. Ýlk altý ayda yüzde 12 büyüdük. gösteren üyelerimizin hepsini tek tek Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun 
Ýkinci yarýda da hýz kesilmedi. En son ilk 9 kutluyorum. varlýðý iþte bu vahim sonucun önüne 
ayýn verileriyle ilgili çalýþmamýzda yüzde geçmiþ, bunun olmasýný engellemiþtir. Yerel 
21'lik bir rakam görülüyor. Son üç ayda 2012 yýlýnda dördüncüsünü zincirlerin varlýðý sayesinde ürünlerini rafa 
biraz yavaþlama olsa bile sonuç yaklaþýk gerçekleþtireceðimiz Yerel Zincirler çýkarabilen pek çok üretici, her geçen yýl 
yüzde 20 olacak. Ulusallara baktýðýmýzda Buluþuyor'un ana temasý “Hedef 2023” kendini biraz daha geliþtirerek, üzerine 
ise büyümenin yüzde 9'da kaldýðýný olacak. Kurumsallaþma, markalaþma ve biraz daha koyarak artýk ihracatçý sýfatý 
görüyoruz. Üstelik bu yüzde 9'un önemli ortaklýk kültürünün geliþmesi alt kazandýlar. Firmalarýmýzýn Orta Doðu ve 
bir bölümünü de yerli ulusal zincirler baþlýklarýmýz olacak. Ýsteðimiz ve hedefimiz Türki Cumhuriyetler baþta olmak üzere 
gerçekleþtirdi. Onlarý da çýkarýrsanýz ve bugün 12,5 milyar olan olan ciromuzu dünyanýn dört bir yanýna yaptýðý ihracatlar 
sadece uluslar arasý firmalarý alýrsanýz 2023 yýlýnda yani Cumhuriyetimiz'in bizleri de gururlandýrýyor. Onlara bu fýrsatý 
büyüme hýzýnýn bize göre çok yavaþ olduðu 100'üncü yýlýnda 70 milyara ulaþtýrmak. tanýyan yerel zincirlerin varlýðý olmuþtur. 
net þekilde ortaya çýkýyor. Sevindirici olan ise bu gerçeðin farkýna 

Yerel zincirlerin Türkiye'deki baþarýsý üretici firmalarýmýzýn da varmýþ olduðunu 
Bu noktada bazý eleþtirilere de açýklýk tesadüfi deðil. Genel olarak dünya görmemiz. 
getirmek gerekli. Deniyor ki “Sadece fiziki perakendesine ve hatta dünyadaki tüm 
büyüme hýzý bir þey ifade etmez, verimlilik þirketlere baktýðýnýzda daha hýzlý, daha Üretici firmalarýn gördüðü bu gerçeði 
önemli”. Bu konuda da kesinlikle TPF esnek, daha samimi, daha yaratýcý olan devletimizin de daha net þekilde görmesini 
üyelerinin önde olduðunu görmekteyiz. firmalarýn öne çýktýðýný görüyoruz.. Yine istiyor ve bunun için çalýþýyoruz. Kartepe 
Ciro verimliliðinde rakamlara göre TPF 
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Zirvesi'nde söylediðimiz bir söz var; “Biz yapýyorlar. Çoðu üyemizin 40'ýn üzerinde 
Türkiye Ekonomisi'nin emniyet sübabýyýz” þubesi var. Teknoloji ve hizmeti bir arada 
diyoruz. Bunu boþuna söylemiyoruz, altý güzel bir þekilde sunuyoruz 
çok dolu bir sözdür. Devlet, enflasyonun müþterilerimize. 
dengede gittiði, rekabetin olduðu, kalitenin Genele bakarsak da geride býraktýðýmýz yýl 
arttýðý bir sektör bekliyorsa burada en perakende sektörü yaklaþýk 3 milyon kiþiye 
önemli unsun yerel zincirlerdir. Gerek istihdam saðlayan ve hýzla büyümesini 
Kartepe Zirvesi'nde Gümrük ve Ticaret sürdüren bir sektör oldu. Neredeyse 
Bakaný Sayýn Hayati Yazýcý'nýn gerek bir büyüme hýzýna paralel, nitelikli çalýþan 
araya geldiðimizde diðer yetkililerin bulamýyoruz. Yereller de ulusal firmalar da 
söylediklerine baktýðýmýzda bu gerçeklerin sürekli yeni yatýrýmlar yaptýlar. Bu haliyle de 
devletimiz tarafýndan da bilindiðini sektörümüz ülkemizin önde gelen 
görüyoruz. Bu doðrultuda adýmlarý sektörlerinden olmayý sürdürüyor.
bekliyoruz. 2012 yýlýnýn nasýl geçeceðine bakarken, 
2012 yýlýnda Yerel Zincirler Buluþuyor'u iþimizin en baþta ekonomiye baðlý vazgeçilmez maðazalarýndan olma 
uluslar arasý bir kimliðe kavuþturuyoruz. olduðunu söylemek istiyorum. Yönetim özelliðine sahip olacaðýna inanýyorum. 
Yurt dýþýndan hem yerel perakendecileri doðru olur, insanlar mutlu olursa bizim 2011 yýlý hem þirketimiz adýna hem de 
hem de o bölgelerdeki yerel üreticileri iþlerimiz de iyi gidecektir. Yönetimden perakende sektörü adýna büyümeye devam 
organizasyonumuzda aðýrlayacaðýz. Ayrýca özellikle son birkaç yýldýr memnunuz. ederek geçti diyebiliriz. Perakende 
YZB 2012'nin diðer bir farklýlýðý da Türkiye Ekonomimiz sürekli geliþen bir ekonomi ve sahnesinde olan oyuncular; oyunu kuralýna 
Perakendeciler Federasyonu Ödülleri bütçe de dengeli gidiyor. En baþta yatýrým göre oynayarak yatýrýmlarýna hýz kesmeden 
olacak. Bu ödül ile Türkiye çapýnda yapmaktan korkmuyoruz. Çalýþanlarýmýza devam ettiler. Yabancý sermayeler sürekli 
raflarýmýzda ürünleri bulunan üreticilerden ve tedarikçilerimize karþý pazara hakim olabilmek için yatýrýmlar 
o yýl en baþarýlý yaratýcý yenilikleri sorumluluklarýmýzý biliyor ve yapýyorlar. Fakat þunu hiçbir zaman 
yapanlarý, son derece objektif bir çerçevede kazandýklarýmýzý yine iþimize yatýrýyoruz. unutmamalýdýrlar ki yerel sermayenin gücü 
deðerlendirip ödüllendireceðiz. Bu þekilde Risk alýyoruz. Perakende sektöründe en de hiçbir zaman yabana atýlamaz. Yabancý 
üreticilerimizin de iþlerine daha iyi motive yüksek istihdamý bizler yaratýyoruz. Böyle oyuncular yatýrým yaparken, yerel zincirler 
olmalarýna bir katký yapacaðýz. Üreticilerle devam ederse perakende sektörü de hýzlý de bunun yanýnda seyirci kalmadan 
ilgili bu ödülün yaný sýra üyemiz olan bir biçimde yoluna devam edecektir. yatýrýmlarýný ve hizmet aðýný 
perakendecilerin yarýþtýðý Perakendenin En Yatýrýmlarýmýz daha da hýzlanacaktýr. Ancak geniþletmektedir. 2012 yýlýnda da bu 
Baþarýlý Fikirleri Yarýþmasý da devam edecek. burada tekrar belirtmek isterim ki böylesine geliþimin ve azmin kat ve kat artacaðýna 
2012 yýlýnýn baþarýlý ve hepimiz adýna hýzlý büyüyen ve geliþen bir sektörün artýk inancým tamdýr. Yerelin gücü her geçen gün 
kazançlý geçmesi dileklerimi tüm geniþ kitlelere hitap eden bir yasaya artmakta ve yapýlan farklý dizayn yatýrýmlar 
üyelerimize iletiyorum. ihtiyacý bulunmaktadýr. Uzun zamandýr dile ile tüketicinin gözünde devleþmektedir. 

getirdiðimiz bu konunun, 2012 yýlýnda 2012 ve ilerleyen yýllarda bu büyük yerel 
sonuca ulaþmasýný istiyoruz. kuruluþlar emeklerinin karþýlýðýný alarak 

büyümelerini hýzla sürdürecektir diye 
düþünüyorum.

Mustafa Altunbilek Bir türlü çözümlenemeyen ve artýk sektörde 
kangren haline gelmiþ perakende yasasýnýn Ankara PERDER Baþkaný

Doðan Seyhan çýkmasý en büyük temennimizdir. Haksýz 2011 yýlý yerel perakendeciler için oldukça 
rekabetin hat safhada olduðu, karþý karþýya Bursa PERDER Baþkanýbaþarýlý geçmiþtir. Özelikle Ankara için 
maðazalarýn açýldýðý bu dönemlerde yasal konuþacak olursak, Ankara'da yerel Son yýllarda perakende sektörü oldukça 
düzenlemelerin gereksinimi artýk perakendeciler çok göz önündeler. Bunda hýzlý bir geliþim göstermiþtir. Özellikle yerel 
vazgeçilmez bir hal almýþtýr. Umarýz 2012 diðer illere göre Ankara'nýn daha düzenli bir zincirlerin bu geliþimdeki rolü göz ardý 
yýlýnda bu konular meclise taþýnýr ve olmasý þehir olmasýnýn payý büyük. Bölgemizde etmemek gerekir. Baktýðýmýzda yereller, 
gereken bir yasanýn çýkarýlmasýna dair yerel perakendeciler iþlerini oldukça ulusallar ve uluslar arasý zincirler hýz 
adýmlar atýlýr. 2012 yýlýnda hedeflerimiz baþarýyla, profesyonelce ve kurallý kesmeden yatýrýmlarýna devam etmektedir. 
arasýnda maðaza sayýmýzý 30'a çýkarmak yer Farklý noktalara büyük projelerle yatýrým 
alýyor. Tabi bunun yanýnda mevcut yapýyor ve sürekli kendilerini geliþtiriyorlar. 
maðazalarýmýzda konsept anlamýnda Bizler de bu sürece dahil olarak 2010 
geniþletilebilecek alanlarý da tespit ederek, yýlýnda 17 olan maðaza sayýmýzý 2011'de 
müþterilerimize sunduðumuz çeþitliði 23'e çýkardýk. Yeni nesil maðazacýlýk 
arttýracaðýz. Adýmlarýmýzý saðlam atarak konseptimiz ile müþterilerin alýþveriþ 
büyüme yolunda hýzla ilerleyeceðiz. alýþkanlýklarýna farklý bir soluk getirmeyi 
Temennim sektörde var olan tüm amaçladýk. Bu yatýrýmlarýmýza gelen olumlu 
oyuncularýn haklý rekabet ederek tepkilerin sonucunda yeni nesil 
büyümelerini gerçekleþtirmesi ve maðazalarýmýzýn sayýlarýný arttýrmaya karar 
sektörümüzün olduðundan daha da iyi verdik. Ýlerleyen günlerde sektöre farklý bir 
konumlara elbirliði ile taþýnmasýdýr.soluk getirecek bu konseptimizin Bursa'nýn 

“Kazandýðýmýzý iþimize 
yatýrýyoruz”

“Yerel zincirler saðlam 
adýmlarla büyüyor”
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“Yerel perakendeciliðin 
krizdeki gücü”

“Yerel perakende gücünü 
ispatladý”

“Organize pazar yerellerin 
lehine büyüyor”

perakendecilik 2011 yýlýnda yakalamýþ 7'nci dünyada 10'uncu büyüklüðe 
olduðumuz artýþlarýn devam etmesini yerel ulaþmýþtýr. Ekonomik büyüme verileri 
perakende sektörümüzün ulusal açýsýndan deðerlendirildiðinde oldukça 

Cahit Kaplaner maðazalarýn karþýsýnda dayanabilmesi için yüksek sýralarda olan ülkemiz bu dinamik 
sürekli kendisini yenilemeli teknolojiyle gücünün bir miktarýný perakende Çukurova PERDER Baþkaný
beraber personel eðitimine çok önem sektöründen almaktadýr. 
vermeli. Tüketiciye daha iyi hizmet Günümüz ülke ekonomisine baktýðýmýzda 
vermemiz açýsýndan sloganýmýz olan belirli hedefe ve misyona sahip olmayan o 
hizmette sýnýr yoktur ilke edinerek misyona ulaþmak için her hangi stratejisi 
yolumuza devam edip 2012 yýlýnýn tüm bulunmayan iþletmelerin ayný pusulasýz 
perakende sektörüne bol kazançlý bir yýl gemiler gibi sektörde kaybolup gittiðini 
olmasýný ve bu arada tüm yerel görmekteyiz. Karlýlýk, verimlilik, sermaye 
perakendecinin TPF gibi büyük gücün çatýsý yapýsý, finans gücü, yeterli sayýda yetiþmiþ 
altýnda birleþip daha güçlü pazar payýna kalifiye personel gibi hususlarý dikkate 
sahip olacaðýmýzý temenni ederim. almadan, denetim mekanizmalarýný 

geliþtirmeden, teknolojiye gereken yatýrýmý 
yapmadan sadece þube sayýsýný arttýrmak 
veya büyümüþ olmak için büyümemeliyiz. 
Zaten bu geçici ve içi boþ bir büyüme 2008 yýlýnda gerçekleþen dünya krizinin 
olacaktýr. Saðlam, alt yapýsý tam, geleceðe Veli Gürlerardýndan devam eden ekonomik durgunluk 
dönük adýmlarla yol almak gerekmektedir.hem ülkemizde hem de dünyada ciddi Ege PERDER Baþkaný
Bu gerçekleri özümsemiþ yerel zincirlerle derecede sýkýntýlara yol açtý.2011 yýlý 
ayný deðerler çerçevesinde bir araya gelerek itibariyle iktisadi koþullar düzelmeye 
büyük bir oluþuma imza attýk. 2011 yýlý baþladý. Tüketim ve üretim hacmi yükseldi. 
sektör verilerine baktýðýmýzda gerek maðaza Perakende sektörü 2011 yýlýný önceki 
artýþlarý gerek ciro artýþlarý ile yerel seneye göre çok daha iyi bir noktada 
perakende kendini, sektördeki gücü ile tamamladý. Ülkemizde yaþadýðýmýz 
ispatlamýþtýr. Yeni þubelerle yeni ekonomik krizin 2011 de etkisinin yavaþ 
yatýrýmlarla sektör için güzel kazançlý bir yavaþ azaldýðýný söyleyebiliriz. 2011 yýlý 
yýlý geride býraktýkiçin ise yüzde 20 ile yüzde 25 bir büyüme 
Türkiye ekonomisi, Avrupa'nýn borç oraný görmekteyiz.
krizinden etkilense de 2012 yýlýnda Genel olarak deðerlendirme yaptýðýmýzda 
ekonomik büyümenin aðýr adýmlarla da olsa devamlý büyüyen perakende sektörü 
devam edeceði kanýsýndayýz. Bunun yerel ülkemiz için büyük bir pazar payý olmaya 
perakendeye yansýmasý da ayný yönde devam etmektedir. Bunun yaný sýra sahip 
olacaktýr.olduðumuz piyasa hakimiyeti ile 

Perakende sektörü dünya ekonomisi marketlerimizde tüketilen bazý 
içerisinde en dinamik sektörlerden biri ürünlerimizin üreticiliðini de yaparak büyük 
olarak ülke ekonomilerine yön vermektedir. ölçüde istihdam yaratmaktayýz. Nihai 
Perakendecilik, toplumun kiþisel tüketimin tüketicilerimizin devamlý geliþen 
þekillenmesine yaptýðý katkýnýn yanýnda bu Reþat Narmanteknolojiyle arz ve taleplerine uymak 
katkýnýn ortaya çýkardýðý katma deðerle, durumundayýz. Bu açýklamalar Ýstanbul PERDER Baþkaný
ekonominin de en büyük çarklarýndan biri doðrultusunda; “perakendecilik mal ve Türkiye Cumhuriyeti'ne hem ülke olarak 
olmaktadýr. Kayýtdýþýlýðýn azalmasý, vergi hizmetlerin direk olarak nihai tüketiciye arz hem sektör bazýnda baktýðýmýzda 
gelirlerinin ve istihdamýn artmasý edilmesidir diyebiliriz. Her ne kadar perakende olarak önemli baþarýlarla dolu bir 
yönünden son derece önemlidir. Bunun perakende sektöründe önemli deðiþimler yýl geçirildiði söylenebilir. Ülkemiz birinci 
yanýnda tüketicilere kiþisel gereksinimlerini oluyor ve rekabet giderek kýzýþýyor ise de ve ikinci çeyrekte dünyanýn en çok büyüyen 
etkin hýzlý ve yerinde karþýlama olanaðý sektör ülkemizde adeta bilinçli tüketicilerin birinci ve ikinci ülkesi olmuþtur. Üçüncü ve 
sunmaktadýr. Üstlendiði bu sosyal görev arz ve taleplerine göre kendini yeniliyor 
yarattýðý istihdam ve iþgücü oraný ele buda perakende pazarýnýn da büyümesine 
alýndýðýnda çok daha kolay sebep oluyor, zira tüketicilerin isteklerine 
anlaþýlabilmektedir. Artan teknoloji cevap vermeyen iþletmeler pazarda yok 
kullanýmý her sektörde olduðu gibi oluyor.
perakende de bir deðiþim ve dönüþüm Büyümeyi ve ekonomik geliþmeyi, 2012'de 
yaratmaktadýr. Bu oluþum sektörün sosyal ülke olarak daha belirgin bir þekilde 
yönünü daha fazla ortaya çýkararak yaþayacaðýmýzýn kanaati içerisindeyim. 
toplumlarýn yaþam tarzýný doðrudan Ülkemiz birçok ülkeden hem büyüme 
etkilemekte çaðdaþlaþma açýsýndan katký olarak hem de enflasyon olarak 2012 
saðlamaktadýr. yýlýnda daha verimli daha üreten bir pazara 
Bugün organize perakende sektörü AB'de sahip olacaktýr. Hedefimiz 2012 yýlýnda 
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Yerel perakende de bu çalýþmanýn olumlu dördüncü çeyrekte bu kadar olmasa da yýlýnda önümüzü görmemize yardýmcý 
yansýmalarýný görmekteyiz. Yerel perakende göstergeler önemli bir büyüme ile 2011 oldu. Eðer profesyonel ekiple çalýþýyorsanýz, 
ye baktýðýmýzda belli hacme gelmiþ birçok yýlýný tamamlayacaktýr. yanlýþ karar alma olasýlýðýnýz ortadan 
firma ticari faaliyet gösterdiði vilayet Global krizin tam olarak düzelmediði bir kalkýyor aslýnda. Doðru karar almamýzýn en 
dýþýnda yakýn komþu illerde yeni yatýrýmlar dönemde ayrýca Euro bölgesindeki krizde büyük etkenlerinde biri de bu oluyor. Bunu 
ve yeni lokasyon oluþturmaktadýr. Bu ülkemize önemli ölçüde olumsuz yapan firmalarýn ayakta kaldýðýný ve 
konuda birçok örnek vardýr. Bu farklýlýk etkilemesine raðmen bu kadar güzel sonuç geleceðe güvenle baktýðýný görmekteyiz. 
2012 yýlý ve gelecek için yerel perakendenin elde edilmiþtir. Komþumuz Yunanistan ve Ekonomik sorun yaþamayan KOBÝ'lerin bile 
yeni bir geliþimi ve farklý yapýlanmasý olarak bölge ülkeleri Ýtalya Ýspanya krizle ve () insan kaynaðýnýn yeterli düzeyde olduðunu 
görülmelidir. 2012 yýlýndan beklentilerimiz büyümelerle yaþarken ülkemizin istihdam görmekteyiz. Bu baðlamda bizler için insan 
ise hem Türkiye hem de perakende sektörü da dahi gerileme saðlamasý piyasa hareketi kaynaðý ve müþteri sadakati çok önemli 
önemli büyümeler gerçekleþtirmesi için önemli bir olgudur. olmaktadýr. 2012 yýlýnýn 2011 yýlýna göre 
yönündedir. Pazarda organize payý daha Bu ticari geliþim perakende sektörüne de daha zor olacaðýný düþünüyorum.  
çok artacak bu artýþ yerellerin lehine kazanç yansýmýþ olup, hatta rakamsal olarak bütün Sektörümüzde market sayýsý çok fazla ve 
saðlayacaðý düþüncesindeyiz. Özellikle göstergeler göre perakende sektörünün rekabet giderek artýyor. Bankalarýn faiz 
önümüzdeki süreçte birçok firmanýn ulusal özellikle kurumumuz Ýstanbul PERDER'in oranlarýnýn yükselmesi ekonomimizin 2012 
oyuncu olma konusunda önemli yatýrýmlar ülke ortalamalarýnýn üzerinde bir baþarý yýlýnda 2011'den daha fazla zorlanacaðýna 
yapacaðýný þimdiden gözlemlemekteyiz.göstermiþtir. iþaret olabilir.
Perakende sektörü hýzlý ve dinamik bir yapý Türkiye perakendesinde son birkaç yýldýr 
olduðundan tüketiciler kendileri için süre gelen lokal zincir büyümesi 2011 
saðlanan en iyi þartlarda alýþ veriþ yýlýnda da devam etmektedir. Bu verilere 
yapmalarý en doðal haklarýdýr. Bu baðlamda rakamsal olarak baktýðýmýzda Türkiye 
üyelerimizle birlikte, tedarikçiler, resmi Selahattin Kýlýçperakende sektörü organize perakende de 
kurumlar ve müþterinin birlikte hareketi ile 2011 yýlýnda yüzde 12'nin üzerinde Kayseri PERDER Baþkaný
pazarýn geliþeceðini düþünmekteyiz. büyüme gerçekleþtirmiþtir.  Bu büyüme 

 Büyümesini her geçen 
Güncel olan bir konuda bütün taraflarýn lokal zincirlerde yüzde 21'in üzerindedir. 

gün sürdüren yerel 
ayrýþmasý sektör için de müþteri içinde Ýstanbul PERDER olarak cirosal 

perakendecilik bir önceki 
sorun oluþturmaktadýr. Örneðin ette büyümemizde bu baretinin üzerinde 

yýlda olduðu gibi 
toptan satýþ KDV oraný yüzde 1 düþürüldü. gerçekleþtirilmiþtir. 

2011'de de ivme 
Bakanlýk bunu ette ucuzlama diye lanse Türkiye yerel perakendesi son 3 yýlla birlikte 

kazanmýþtýr. Tüm dýþ 
etmektedir. Tedarikçiler ayný görüntüyü her yýl ki büyümesi yüzde 20 ler üzerinde 

piyasa tehditlere raðmen 
verdiklerinde müþteride beklenti oluþmakta olduðu düþünüldüðünde 2012 yýlýnýn ayný 

büyümesini sürdüren 
ve yüzde 8 KDV'li sattýðýmýz için bir trend olacaðýný düþünerek yüzde 100 

yerel perakendeciliðin 
avantaj saðlanmadýðýný müþteriye anlatmak büyüme saðlayacaðýný ön görmekteyiz.

asýl lokomotif etkeni ise 
bizler için sorun teþkil etmektedir. Bu ve Ýstanbul PERDER olarak 2008 yýlýnda 

Türkiye Perakendeciler 
benzeri çalýþmalar perakende sektörünü sonraki büyüme tablomuz aþaðýdaki gibidir.

Federasyonu'nun baþarýlý 
direncini zorlamaktadýr. Bu vesile ile 2012 

çalýþmalarý olmuþtur. 2011 yýlý, 2008'de 
yýlýnýn ülkemiz, halkýmýz ve tüm perakende 

tüm dünyayý saran krizin etkisinin azaldýðý 
sektörü için iyi bir yýl olmasýný temenni 

ve sektörümüzde normalleþmenin 
ederim.  

yaþandýðý bir yýl olmuþtur. Ancak, rekabet 
hýzlanmýþtýr. Bununla birlikte karlýlýk 
düþmüþtür. Verimli çalýþma ihtiyacý 
doðmuþtur. 2012 yýlýnýn da benzer þekilde 
geçeceðini, rekabetin daha da artacaðýný 

Ali Kaya
sektörümüzde birleþme satýn almalarýn 

3 yýllýk þube büyümesi yüzde 72 sadece Konya PERDER Baþkaný artacaðýný düþünüyorum.
2011 yýlý yüzde 30,02 olarak 

Avrupa ve özellikle Amerika'da her  Kayseri PERDER olarak 20 üye, 66 þube ve 
gerçekleþmiþtir. Personel artýþý 3 yýllýk 

sektörde ekonomik alanda sýkýntý 60 bin metrekare civarýnda hizmet alanýnda 
ortalamada yüzde 14, satýþ alanýnda ise 

yaþanýrken ülkemizde de ciddi boyutlarda ortalama bin 400 kiþiyle hizmet vermeye 
yüzde 24,76 büyüme ile önemli bir baþarý 

olmasa da çalýþan bir yapýmýz mevcut. 
ve örnek bir çalýþma oluþturduðumuz 

sýkýntýlar Kuruluþumuzdan bugüne kadar ki süreçte 
aþikar. Türkiye perakendeciler Federasyonu 

yaþandý. Fakat ticari hayatlarýna son veren üyelerimiz de 
oluþumuna baktýðýmýzda yüzde 45,33 ünü 

gerek oldu derneðimize yeni kayýt yaptýran 
Marmara Bölgesi'nde oluþtuðunu 

hükümetin üyelerimiz de oldu. Bu durum 
görmekteyiz. Nielsen verilerine bakýldýðýnda 

gerekse sektörümüzün adeta vazgeçilmez bir 
organize perakende cirosunun (2011 9 

derneðimize deðiþkeni olacak gibi görünüyor.
aylýk) yüzde 43,9 u da Marmara 

baðlý firmalarýn 2010 yýlýna göre bu yýl büyüme saðlayan 
bölgesinden gelmektedir. Bu süreç organize 

almýþ olduðu yerel perakendecilik 2012 yýlýnda kendi 
perakende Anadolu da yaygýnlaþtýkça 

doðru kararlar içerisinde bir takým deðiþkenlik olsa da 
deðiþiklik göstereceðini düþünmekteyim. 

bizlerin 2011 büyümesini sürdürecektir. 

“Birleþme ve satýnalmalar 
aratacaktýr”

“Ýnsan kaynaðý öncelikli 
konumuz olmalý”
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Ankara’daki Gýda Fuarý’nda da 
etteki KDV indirimi konuþuldu

perder

Ankara PERDER'in desteðiyle Ýnfo Fuarcýlýk tarafýndan düzenlenen 6'ncý Uluslararasý 
Gýda ve Gýda Teknolojileri Fuarý'nýn ana gündem maddesi 'etteki KDV indirimi' oldu 

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), 
24-27 Kasým tarihlerinde Ankara Altýnpark 
Expo Center'da düzenlenen 6. Uluslararasý 
Gýda ve Gýda Teknolojileri Fuarý'na katýldý. 

Fuara katýlan Gýda, Tarým ve Ankara PERDER'in desteklediði ve Ýnfo 

Hayvancýlýk Bakanlýðý Müsteþar Fuarcýlýk tarafýndan düzenlenen 6. 

Yardýmcýsý Dr. Nihat Pakdil ise Uluslararasý Gýda ve Gýda Teknolojileri Fuarý 

yaptýðý konuþmada düþüncelerinin ile yeni iþ iliþkileri geliþtirilirken, 

KDV indiriminin bütün zincirde gündemdeki konularý tartýþma fýrsatý 

olmasýndan yana olduðunu ama yakalandý.

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk 
Bakanlýðý'nýn tek karar verici Her yýl düzenlenen fuarda bu sene, TPF 

olmadýðýný kaydeti. Tüm gýda üyesi 12 bölge derneklerinden gelen market yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi olumlu 
ürünlerinde KDV'nin ne olmasý sahipleri ve satýn alma yöneticileri ile bir yaklaþým. Ama biz bunun tüketicilere 
gerektiðine yönelik þu anda bir çalýþma Ankara PERDER Baþkaný Mustafa fiyat olarak yansýmayacaðý kanaatindeyiz. 
yaptýklarýný belirten Pakdil, Maliye Altunbilek, Ankara Ticaret Odasý Baþkaný Toptancýdan eti yüzde 1 KDV ile alýp, yüzde 
Bakanlýðý'nýn da konu üzerinde çalýþtýðýný Salih Bezci ve Ankara Vali Yardýmcýsý Ahmet 8 ile çýkýþ yaparsak, yüzde 7 KDV'yi 
bildirdi. Pakdil, “KDV'nin yüksek olmasý Þahin Özcan hazýr bulundu. Fuarýn ikinci cebimizden ödemeyiz. Bu farký fiyata ilave 
kayýt dýþýlýðý artýrýyor. Bunu önlemek için gününde Pamir Danýþmanlýk Genel Müdürü ederiz ve tüketicilerden yüzde 8 olarak 
KDV oranlarýnýn düþmesi lazým. Etin Tahsin Pamir “Dünya Perakendeciliði ve almak mecburiyetinde kalýrýz. KDV 
toptan satýþýnda yapýlan KDV indirimi ilk Türkiye'ye Etkileri” konulu bir seminer verdi. indiriminin perakende satýþý da içine almasý 
adým. Lütfen siz de kayýt dýþý için gereðini gerekiyor. Halk ancak o zaman düþük fiyatlý 
yapýn. Bütün ürünleriniz kayýt altýna Fuarýn açýlýþýnda konuþan Türkiye ete ulaþabilir. Bu uygulamalarýn sadece ette 
girsin ki, bundan sonra yapacaðýmýz Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu deðil kuru gýda, sebze, meyve gibi diðer 
çalýþmalarda sektörümüz bunun gereðini Baþkaný Selamet Aygün, daha düþük fiyatlý ürünlerde de olmasýný TPF olarak önerdik” 
yerine getirdi diyebilelim” dedi.ete, herkesin ulaþabilmesinin önem diye konuþtu. 

taþýdýðýný kaydetti. Aygün, “Etteki KDV'nin 

'Dileðimiz bu 
düzenlemenin genele 
yayýlmasýndan yana'

TPF üyeleri Altunbilekler Sofrasý’nda kahvaltý yaptý 
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Fayda A.Þ.’nin olaðan 
genel kurulu gerçekleþtirildi 

perder

Fayda A.Þ. 2010 yýlý Olaðan Genel Kurulu'nda Turan Özbahçeci baþkanlýðýnda bir 
yönetim oluþtu
Yerel perakendeciler için 
projeler üreterek rekabet 
avantajý saðlayan Fayda 
A.Þ.'nin 2010 yýlý Olaðan 
Genel Kurulu gerçekleþtirildi. 
Courtyard by Marriott 
Otel'de geniþ katýlýmla 
yapýlan genel kurul, Turan 
Özbahçeci'nin yeniden 
Yönetim Kurulu Baþkaný 
seçilmesiyle son buldu. 
Uzun yýllar yerel perakende 
sektörüne hizmet verme 
amacýyla çalýþmayý 
hedefleyen ve yeni bir 
döneme merhaba diyen 
Fayda A.Þ.'nin baþkanlýk 
görevine bir kez daha seçilen 
Turan Özbahçeci, oybirliðiyle 
göreve getirilmenin 
mutluluðunu yaþadýðýný 
vurguladý. Ortaklarýna, 
üreticilerine, çözüm 
ortaklarýna, çalýþanlarýna ve 

Özbahçeci, “Þimdi ikinci üç yýllýk 
desteklerini esirgemeyen tüm sektör 

döneme giriyoruz. Yönetim Kurulu'na 
üyelerine teþekkür ile konuþmasýna 

yeni arkadaþlarýmýz katýldý. Bu hafta 
baþlayan Özbahçeci, sektöre daha 

içinde bir toplantý yaparak iþ 
faydalý olmak için çalýþacaklarýný 

planýmýzý oluþturacaðýz. Önemli ve 
belirtti. 

ses getirecek projelerimiz var. 
Yönetim kurulu toplantýsýndan sonra 
bu projeleri bir basýn toplantýsýyla 
kamuoyuna duyuracaðýz. Fayda 
AÞ'nin ilk üç yýlýný geride býrakmýþ Özbahçeci “Fayda A.Þ.’nin ilk üç yýllýk 
olmasý sektörümüz açýsýndan çok dönemini geride býraktýk.  Bu dönem, 
önemli… Fayda AÞ, yerli ve yerel Fayda AÞ adýna altyapýyý oluþturmak 
organize perakendecilerin ve þirketi geleceðe taþýyacak adýmlarý 
önümüzdeki yýllarda güçlü bir þekilde atmakla geride kaldý.  Birçok yeni 
geliþimlerini sürdürmeleri açýsýndan marka yarattýk, bunlarýn teknik 
kilit rol oynayan bir þirket. Bizim çalýþmalarýný gerçekleþtirdik. Üretici iþ 
amacýmýz yeni dönemde Fayda'yý ortaklarýmýzla anlaþmalar yapýp, ürün 
Türkiye Perakendeciler Federasyonu tedariði ve lojistik operasyonuyla ilgili 
üyesi bütün zincirlerin ürün tedarik sistem oluþturduk. Bilgi iþlem 
edebileceði, daha etkin bir konuma altyapýsý saðlam temellerle 
ulaþtýrmak. Bu hedefe ulaþmak adýna oluþturuldu.  Bu dönemde çok acele 
tekrar bize görev veren etmeden, Fayda AÞ'nin önemli 
hissedarlarýmýza teþekkür ediyorum, atýlýmlar yapmasýný saðlayacak zemini 
yönetimdeki arkadaþlarýmýza baþarýlar inþa ettik” dedi.
diliyorum” dedi.Gelecek hedeflerinden de bahseden 

Özbahçeci; daha çok 
çalýþacaðýz

Mühendislikten perakende 
sektörüne
Özbahçeci, 1970 yýlýnda Þanlýurfa'nýn Siverek 
ilçesinde doðdu. 1994 yýlýnda, Ýstanbul Yýldýz 
Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliði 
bölümünde okurken perakende sektörüne adým 
attý. 1994 yýlýnda mini market ile baþlayan 
serüveni, 1999 yýlýnda Ardaþ isimli ilk 
hipermarketiyle devam etti. 
Perakende, üretim, inþaat gibi sektörlerde, traktör 
satýþý, iþletmecilik ve gayrimenkul yönetimi gibi 
pek çok hizmeti bünyesinde barýndýran 8 þirketini 
ARgrup çatýsý altýnda toplayan Özbahçeci, halen 
Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim 
Kurulu Baþkan Yardýmcýlýðý görevini yürütüyor. 
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Makro’dan Atatürk Sergisi  

Makro, 10 Kasým ve o tarihe yakýn 
günlerin gazete ve fotoðraflarýndan 
oluþan bir sergiyi ve kataloðu tüm 
Türk ulusuyla paylaþtý ve Atamýzýn 
uðurlanýþýnda yaþananlarý gözler 
önüne seriyor. “Türkiye'nin Hüzün 
Günleri/10-22 Kasým 1938” adlý sergi 
ve ayný adlý katalog, Makro'nun 
katkýlarýyla Türk halkýnýn beðenisine 
sunuldu. Makro Nonfood  Grup 
Müdürü olarak görev yapan 
koleksiyoner Ýdris Songör tarafýndan 
toplanan koleksiyonun en nadide 
parçalarý olan Atatürk'ün vefatýyla 
ilgili gazeteleri ve fotoðraflarý,hem bir 
sergi formatýnda hem de kalýcý olmasý 
için katalog olarak Makro 
müþterilerinin beðenisine sunuldu. 10 
Kasým 2011 tarihinde, Makro Çayyolu 

Merzifon ve Samsun illerindeki birçok katkýlarýndan dolayý ödül aldý. Engelli maðazasýnda start alan olan sergi, 
maðazasýnda toplam 100 bin kiþiye aþure istihdamý konusunda baþý çeken daha sonra Samsunlu Makro müþterileriyle 
daðýttý. perakendecilerden bir olan Makro, engelli buluþtu. 
Makro Market müþterilerine, Aþure Günü vatandaþlarýn yaþamýndaki en önemli engel 
hakkýnda tarihi bilgilerin, aþurenin tarifi ve olan iþsizliði ortadan kaldýrarak onlarýn 
kullanýlan malzemelerin de bulunduðu hem sosyalleþmelerine hem de kendi 
broþürler de daðýtýldý. ayaklarý üzerinde durmalarýna olanak 

Aþure ayýnýn bereketinin paylaþmaktan saðlýyor. Keçiören Belediyesi Sosyal Yardým 
geldiðine inanan Makro Market, Aþure Ýþleri Müdürlüðü'nün hazýrladýðý Engelliler 
geleneðini müþterileriyle birlikte yaþamak Günü programýna da katkýda bulunan 
ve bu geleneði yaþatmak için 5-6-7-8 Makro, bu kapsamda engelli çocuðu olan 

Keçiören Belediyesi tarafýndan düzenlenen Aralýk tarihlerinde Ankara, Antalya, Konya, beþ aileye Makro alýþveriþ çeki hediye etti. 
Dünya Engelliler Günü etkinliklerinde Karaman, Kayseri, Kýrýkkale, Malatya, Ayrýca Makro tarafýndan 200 engelli çocuk 
Makro, engelli istihdamýna gösterdiði Mersin, Bolu, Ýstanbul, Yozgat, Amasya da sürpriz hediye paketleriyle sevindirildi. 

100 Bin Makro müþterisine 
aþure…

Makro, engelli istihdamýnda 
da baþý çekiyor

perder

Makro, 10 Kasým'ýn anlam ve önemini maðazalarýnda sergilediði fotoðraflarla tekrar 
hatýrlattý
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TPF, Fransa’ya tepkili

Aygün konu ile ilgili yaptýðý açýklamada, “Sözde Ermeni soykýrýmýný 
inkar edene 45 bin Euro ceza öngören yasa tasarýsý ifade ve 
düþünce özgürlüðüne açýkça aykýrý. Türkiye ve Fransa arasýndaki 
problem hukuki zeminde çözülmeli, fakat Türkiye'nin potansiyelinin 
farkýna varýlmasý için ekonomik bir yaptýrým da uygulanmalý. Türkiye 
geneline yayýlan 2 bin 831 maðazamýz ile Fransýz mallarýný boykot 
edebiliriz. Maðazalarýmýzda bundan sonra birçok kalem ürünü 
teþkil eden Fransýz mallarýný satmayý yeniden düþüneceðiz” dedi. 
Aygün Fransýz ürünlerine tepkinin perakende sektörü dýþýnda tüm 
sektörlere yayýlmasý gerektiðinin önemine de iþaret etti. 

perder

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Baþkaný Selamet Aygün, “Fransýz Meclisi'nde 
kabul edilen sözde Ermeni Soykýrýmý'ný inkar edenlere ceza verilmesi” konulu yasayla 
ilgili açýklama yaptý

Sammar faaliyete baþlýyor  

Samsun'da 6  PERDER üyesinin "Ýþbirliði, güç birliði" sloganý ile kýsa bir süre önce 
Samsun Grup Marketçilik A.Þ.yi (SAMMAR) kurmasýnýn ardýndan toptan olarak 
firmalardan alýnan  ürünler, oluþturulan fiziki binaya gelmeye baþladý. SAMMAR 
A.Þ. Baþkaný Bayram Akyüz, bugüne kadar hayal olan bir oluþumu 
gerçekleþtirdiklerini, bundan sonra yerel market ve bakkallarýn daha ucuza ürün 
alabileceðini söyledi. Firmalarla yaptýklarý görüþmeler ve toplantýlarýn ardýndan 
toptan ürün satýn aldýklarýný ifade eden Bayram Akyüz:
"Bir marketin alacaðý tutarýn daha aþaðýsýnda ürün pazarlýðý yaptýk. Önümüzdeki 
hafta içersinde piyasaya mal vermeye baþlayacaðýz. Vergi levhasý Samsun'da olan 
tüm market ve bakkallarý buraya davet ediyoruz. Daha ucuza buradan ürün alýp 
satabilecekleri bir imkânlarý var. Bu oluþturduðumuz yapý, bir zamanlar hayaldi. 
PERDER üyeleri bizler birleþerek bu hayali gerçekleþtirdik. Þimdi  sýra bunu 
yaþatmaya geldi. Birbirimizin omzuna basarak deðil, hep birlikte el ele yükselmek 
istiyoruz” dedi.

Samsun'da 6 PERDER üyesinin kurmuþ olduðu yerel market ve bakkallarýn ucuza 
toptan ve perakende mal alacaðý SAMMAR A.Þ.'ye ürünler gelmeye baþladý  

Güneydoðu PERDER’de 
yeni yönetim belirlendi

Güneydoðu PERDER'de 27 Aralýk tarihiyle birlikte yeni 
yönetim kurulu ve baþkan görevine baþladý
Güneydoðu PERDER'in yeni baþkaný Derviþ Sevgi oldu. 1971 Diyarbakýr'da doðumlu Sevgi,  ilk ve orta 
öðretimini Diyarbakýr'da tamamladý. Anadolu Üniversitesi Ýþletme Fakültesi 3'üncü sýnýftan itibaren 2 yýl 
ingiltere'de yaþadý. 1990 yýlýnda aktif ticarete yönelerek, aile þirketi olan AKSEV Tüketim'de  2003 yýlýna 
kadar yöneticilik yaptý. 2003 yýlýndan sonra perakende sektörüne katýlan Sevgi, 2010 yýlýnda TODEM toptan 
satýþ maðazasýný açtý. Þu anda, Güneydoðu PERDER Yönetim Kurulu Baþkanlýðý görevini yürütüyor.  
Güneydoðu PERDER'in yeni yönetim kurulunda ise Ramazan Turmak Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý, 
Nihat Salmýþ Genel Sekreter, Murat Korkmaz Sayman, Sait Karaarslan asil üye olarak görev aldý. 

Selamet Aygün
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Türk Kýzýlayý Ege Bölge Müdürlüðü'nün, 'Küçük Yürekler Büyük 
Adýmlar Atýyor Hayat Kurtarýyor” projesi kapsamýnda geçtiðimiz 
yýl ilköðretim öðrencilerine 35 bisiklet baðýþlayan Ege PERDER, bu 
yýl 108 bisiklet hediye ederek desteðini sürdürüyor. Projenin 
yaklaþýk 40.000 TL'lik maliyeti Ege PERDER üyeleri tarafýndan 
karþýlanacak.

Ege PERDER Yönetim Kurulu Baþkaný Veli Gürler, “Ege PERDER'in 
kuruluþunda öncelikli hedef,  perakende sektörüne destek ve 
dayanýþma olarak belirlenmiþti. Ancak dernek faaliyetleri sadece 
bu kapsamla sýnýrlý kalmadý. Kurulduðu yýldan bu güne sektörünü 
güçlendirip, bu gücü topluma faydalý sosyal sorumluluk 
projelerine dönüþtürdü. Sosyal sorumluluk projelerini 
deðerlendirirken öncelikle, çocuklarýmýzýn saðlýklý ve toplum 
sorunlarýna duyarlý nesiller olarak yetiþmesine katký koyabilecek  
projeler olmasýna dikkat ediyoruz. Üç yýldýr devam ettirdiðimiz 
“Mutlu Çocuk Projeleri” kapsamýnda yürütülen çalýþmalarda da 
amacýmýz, çocuklarýmýza artý deðer katmak. Kýzýlay ile ikincisine 
baþlayacaðýmýz bu projeyi de biz 'Mutlu Çocuk” projeleri 
kapsamýnda destekliyoruz.

Proje hakkýnda açýklamalarda bulunan Türk Kýzýlayý Ege Bölge 
Müdürü Dr. Gökay Gök, iki yýl üst üste projeye sponsoru olan Ege 
PERDER üyelerine teþekkür etti. 

haberler

Alkýþlar 
Ege PERDER’e… 

perder

Ege PERDER, “Küçük Yürekler Büyük 
Adýmlar Atýyor Hayat Kurtarýyor” projesi 
kapsamýnda çocuklara 108 bisiklet 
hediye etti
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Perakendeci tedarikçi el ele… 

Perakende sektörüne iliþkin sorunlarý tartýþmak, çözüm önerileri 
geliþtirmek amacýyla bir araya gelen perakendeciler ve tedarikçiler 
verimli bir toplantý gerçekleþtirdiler.

Bursa PERDER Baþkaný Doðan Seyhan, katýlýmcýlara PERDER'in 
faaliyetleri hakkýnda ayrýntýlý bilgi verdi. Ardýndan taraflar, sektör 
sorunlarýný enine boyuna tartýþtýlar. Çözüm önerileri ve 
alternatifler üzerinde görüþ alýþveriþinde bulundular. Tedarikçi 
firmalarla mevcut sýkýntýlarýn giderilmesi noktasýnda mutabakata Toplantýnýn sonunda, sektör sorunlarýna el birliði ile çözüm bulmak 
varýldý. Tedarikçi firmalar, Bursa PERDER'in perakende sektöründeki için bu tür toplantýlarýn belirli aralýklarla tekraralnmasý gerektiði 
rolünü ve önemini önemsediklerini vurguladýlar. konusunda fikir birliði varýldý.  

perder

Bursa PERDER üyeleri ve Bursa'da 
faaliyet gösteren tedarikçiler  Ekim 
ayýnda bir araya geldiler

Özhan’dan kan baðýþý 

Özhan Merkez Binasý'nda gerçekleþtirilen organizasyona tüm 
þubelerden gönüllü çalýþanlar katýlarak, baðýþ sayýsýnýn artmasýna katký 
koydular. Kýzýlay Kan Merkezi tarafýndan gerekli tetkikler yapýldýktan 
sonra kan vermeye uygun çalýþanlar kan baðýþýnda bulundular.
Özhan Marketler Zinciri Reklam ve Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Ayþen 
Yýlmaz, “Çalýþanlarýmýz bir ünite kanýn bir hayat kurtarmak demek 
olduðunu bilincinde olarak kan veriyorlar. Birçok kan baðýþýyla insanlar 
tekrar hayat buluyor. Biz bu konuda üzerimize düþen görevi yerine 
getiriyoruz. Kan baðýþý konusunda herkes duyarlý olmalý” dedi.
Bursa Kýzýlay Kan Merkezi yetkilileri, kan vermenin hayat kurtarýcý 
özelliðinin yaný sýrsa insan saðlýðýna da büyük fayda saðladýðýný 
belirttiler. Yetkililer, Özhan personelinin kan baðýþý için göstermiþ 
olduðu yoðun ilginin tüm kurumlara örnek olmasý gerektiðini ifade 
ettiler. 

Özhan Marketler Zinciri, sosyal sorumluluk çalýþmalarý kapsamýnda Bursa Kýzýlay 
Kan Merkezi iþbirliðiyle kan baðýþýnda bulundu

Hâdim AVM’de eðitimler hýz kesmiyor
Hâdim AVM Ýnsan Kaynaklarý alanýnda da çalýþmalarýna aralýksýz sürdürüyor.

Sektörün tecrübeli eðitimcilerinden Sinan Asýlyazýcý tarafýndan 
sürdürülen, kategori yönetimi, raf yönetimi ve satýþ teknikleri konusunda 
periyodik olarak düzenlenen eðitimlerin yanýnda, kiþisel  geliþim alanýnda 
da devam eden eðitimlerde, Hâdim AVM Ýnsan Kaynaklarý koordinatörü, 
Psikolog Yýlmaz Gürkan  ile devam ediyor. Eðitim ve iþ süreçlerinde baþarý 
gösteren çalýþanlar için uygulanan, yönetici adayý eðitim programlarý ile, 
kendi yöneticilerini yetiþtiren Hâdim, yeni yatýrýmlara, kalifiye personel ile 
adým atýyor.Dört yýlýdýr kapsamlý eðitim programlarýný sürdürdüklerini 
belirten Hâdim AVM Ý.K Koordinatörü Psk. Yýlmaz Gürkan; eðitimler ile 
çalýþanlarýn yaptýklarý iþi meslek olarak algýlamalarýný saðladýklarýný ve bu 
algýnýn, sektör içinde bir gereksinim olduðunu belirtti.
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Ýzmir'de faaliyet gösteren Gürmar, basketbol sporuna verdiði 
destekle iþletmelere örnek oluyor. Denizspor Kulübü'nün 
basketbol altyapý takýmlarýna sponsor olan Gürmar, genel 
müdürlük binasýnda düzenlenen törende anlaþmaya imza attý. 
Ýmza törenine Gürmar Kurumsal Ýletiþim Yönetmeni Ýsmail 
Tepedelenler, Gürmar Kurumsal Ýletiþim Uzmaný Gökçen Savran ve 
Denizspor Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi H. Serkan 
Sadýkoðlu katýldý.

Denizspor Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi H. Serkan 
Sadýkoðlu Gürmar gibi büyük ve ciddi bir firmanýn altyapýlara 
destek vermesinin sadece Denizspor açýsýndan deðil Ýzmir 
basketbolunun geliþmesi açýsýndan önemini vurguladý. “Biz bu 
anlaþmayý sadece sponsorluk olarak deðil, bir birliktelik olarak 
görüyoruz” diyen Sadýkoðlu sözlerine þöyle devam etti: 
Üreteceðimiz projelerle Ýzmir'de daha fazla gencimizin spor 
yapmasýný saðlama düþüncesindeyiz. Önümüzdeki dönemlerde 
altyapýlarla ilgili organizasyonlara imza atacaðýz. Basketbola ve 
gençlerimize verdiði destekten ötürü Gürmar ailesine teþekkürü 
bir borç bilirim.

Gürmar yetkilileri ise, þu açýklamayý yaptý: “Kurumsal geliþimi ilke 
edinmiþ bir firma olarak, üzerimize düþenleri yapmaya devam 
ediyoruz. Açýlan her maðazamýz ile birlikte müþterilerimize 
hizmet vermenin yaný sýra gerçekleþtirdiðimiz birçok sosyal 
sorunluluk projesinin ardýndan þimdi de genç 
basketbolcularýmýzýn yanýndayýz. Daha önce desteklediðimiz 
futbol takýmýmýz, güreþ þampiyonumuz, taekwondo 
þampiyonlarýmýzýn ardýndan Denizspor basketbol altyapý 
takýmlarýnýn yanýnda olmaktan mutluluk duyuyoruz. Geleceðimizi 
emanet edeceðimiz çocuklarýmýzýn yeteneklerinin desteklenmesi 
konusunda yanlarýnda olduðumuzu ve daima olacaðýmýzý bir kez 
daha belirtmek isteriz. 

Gürmar 
basketbolu 
destekliyor
Gürmar, Denizspor Kulübü'nün basketbol 
altyapý takýmlarýna sponsor oldu

haberler
perder
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Metropol 18 yaþýnda 

Çorum 'da 5 Kasým 1993 tarihinde kurulan Metropol AVM, þu anda 13 
þubeyle faaliyetlerine devam ediyor.  Firma, 18'inci kuruluþ yýldönümü 
dolayýsýyla çeþitli kampanyalar düzenliyor.  Metropol AVM  Genel Müdürü 
Celal Gönül, sayýsý 60 bini geçen Metropol kart sahiplerine yönelik 
bundan sonra da özel kampanyalar yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

perder

Metropol AVM, 18'inci kuruluþ 
yýldönümünü kutladý

TPF’nin Van’a yardýmý sürüyor

TPF Baþkaný Selamet Aygün, Van'da meydana gelen deprem felaketinin yaralarýnýn elbirliðiyle sarýlmaya devam edeceðini kaydetti. Aygün, 
“Gün destek olma, birlik olma günüdür. Bölgede acil ihtiyaç maddelerinin baþýnda su ve çocuklarýn ihtiyacý olan malzemeler geliyor. Bu 
nedenle bölgeye toplamda iki kamyon su, bir kamyon bebek bezi ve bir kamyon bebe bisküvisi gönderdik. Yardýmlarýmýz devam edecek” 
dedi. Aygün, Güneydoðu PERDER aracýlýðýyla ulaþtýrýlan bir kamyon suyun ardýndan bir kamyon bebek bezi ve bir kamyon bebe bisküvisinin 
Ankara PERDER tarafýndan, 1 kamyon suyun ise Çukurova PERDER tarafýndan bölgeye gönderildiðini söyledi. 
Türkiye Perakendeciler Federasyonu gýda ve ihtiyaç maddeleri yardýmlarýnýn dýþýnda ayrýca Van'da bir de okul yaptýracak. Banka hesap bilgileri 
“Perakendeciler Federasyonu Albaraka-Kavacýk Þubesi, IBAN:  TR190020300001428410000001” þeklinde olan hesapta toplanacak 
paralarla okulun yapýmýna en yakýn tarihte baþlanacak. 

Van'da meydana gelen depremin ardýndan bölgeye yardýmlarýný sürdüren Türkiye 
Perakendeciler Federasyonu bir de okul yaptýracak

Þehzade Market, 
Büyükþahinler Center’i satýn aldý

Büyükþahinler Center'ý satýn alan 
Þehzade, 11 þubeye ulaþtý
Ýldem semtinde bulunan yeni þubenin toplam hizmet alaný 
2000 metrekare. Þehzade Market sahibi Selahattin Kýlýç, 
'Büyümemizle ilgili araþtýrmalarýmýz devam ediyordu. Kýsmet 
burasýymýþ. Satýn alabileceðimiz ve görüþtüðümüz bir iki yer 
daha var. Ýstikrarlý büyümemiz devam edecek.' diye konuþtu. Bu 
satýn almayla birlikte Þehzade Market. 10 bin 500 metrekare 
hizmet alaný ve 225 personele ulaþtý.
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Türkiye Perakendeciler Federasyonu, 17-19 Kasým tarihleri 
arasýnda Ýstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen sert kabuklu 
yemiþler ve kuru meyvelere özel ihtisas fuarýnda boy gösterdi. 
Fuara ayrýca, Anadolu'da bulunan  PERDER üyesi market zinciri 
sahipleri ve satýn alma yetkilileri de katýldý. PERDER'ler üretici 
firmalarla ikili görüþme yapma fýrsatýna sahip oldu.
Ýstanbul Fuar Merkezi'nde 5. Uluslararasý Sert Kabuklu Yemiþler, 
Meyve ve Sebzeler, Lojistik ve Teknolojileri adýyla gerçekleþen fuar, 
sektöre tam hizmet vermek amacýyla her yýl düzenleniyor.

Günümüze dek 12 ülkeden 250 katýlýmcý firma ile 55 ülkeden 
ihracatçý, üretici, ithalatçý, tüccar, akademisyen, bürokrat, servis 
saðlayýcý ve medya temsilcilerinden oluþan binlerce sektör 
profesyonelini biraraya getiren fuarda, Türkiye Perakendeciler 
Federasyonu da faaliyetlerini anlattý. 

TPF, önümüzdeki dönemde çok sayýda fuara katýlmayý planlýyor.

Federasyon fuara 
damga vurdu
Türkiye Perakendeciler Federasyonu, 
faaliyet alanýna giren fuarlara da 
katýlarak en son geliþmeleri takip ediyor 
ve  gücüne güç katýyor

haberler
perder
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PERDER üyeleri eðitimde

Ýstanbul PERDER tarafýndan düzenlenen ve MLNinsan Eðitmeni 
Hasan Ümit Uysal'ýn yönetiminde “Çapraz Satýþ Teknikleri” konulu 
eðitim düzenlendi.17 Kasým 2011 tarihinde dernek merkezinde 
düzenlenen seminere, maðaza ve bölge müdürleri katýldý. Maðaza 
yönetimi, çalýþanlarýn yönetime dahil edilmesi, fikirlerinin önemi, 
cesaretlendirmenin önemi gibi konularla birlikte müþteri 
þikayetlerinin nasýl memnuniyete dönüþtürülebileceði konularýndan 
bahsedildi. Bunun yaný sýra “iletiþimde cinsiyetsiz”düþünme 
kavramlarý aktarýlarak, müþteri sadakati konularýna da geniþ yer 
verildi. 

perder

Ýstanbul PERDER üyeleri “Çapraz Satýþ 
Teknikleri” konulu seminere katýldý

Onur Market
Denizli’li öðrencileri aðýrladý

Onur Market'in davetlisi olarak Ýstanbul'a gelen 5 öðretmen ve 40 
öðrenciden oluþan gruba Onur Market yetkilileri de eþlik etti.
Türkiye'nin ekonomi ve kültür baþkenti olan Ýstanbul'u yakýndan tanýma 
fýrsatý yakalayan öðrenciler, gezileri boyunca keyifli anlar yaþadýlar. Onur 
Market tarafýndan kendileri için hazýrlanan birbirinden renkli hediyelerle 
neþelenen öðrenciler, birlikte yenilen öðlen yemeðinin ardýndan 
Ýstanbul'dan ayrýldýlar.

Onur Market, Denizli 19 Mayýs Ýlköðretim 
Okulu öðrencileri ve öðretmenlerini 
Ýstanbul'da konuk etti

Mersin’de yeni güç birliði
Mersin'in ekonomi alanýndaki sivil toplum kuruluþlarý, Çukurova PERDER'in de 
destek verdiði bir “Mersin Ekonomi Platformu” isimli bir oluþuma imza attý
19 derneðin desteðiyle kurulan Mersin Ekonomi Platformu, bölgedeki yerli sermayeye sahip kurumlarýn geliþimi adýna bir üst çatý kuruluþu 
olarak görev yapacak. Platform, bir araya gelme nedenlerini ve amaçlarýný Çukurova PERDER'i temsilen  yönetim kurulu üyesi Sedat Gümüþ'ün 
katýldýðý bir toplantýda açýkladý. Toplantýda sahip olduðu coðrafi avantajlar ve doðal potansiyel ile dýþ ticaret, lojistik, turizm, tarým gibi 
konularda atýlým içinde olan Mersin'in bu platformla birlikte marka kent olma yolundaki rotasýna katký saðlanacaðý vurgulandý. 
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Grubun Amiral Gemisi Onur Market'in 2012 yýlý planlarýnýn ve 
2023 yýlý hedeflerinin anlatýldýðý bir basýn toplantýsý düzenleyen 
Özen Grup CEO'su Cemal Özen, Onur Market ile yerel perakende 
sektörünün öncüsü ve sözcüsü olmayý hedeflediklerini söyledi. 
Sektörde faaliyet gösteren uluslararasý güçlü zincirlere raðmen 
yerel perakendenin çok daha hýzlý büyüdüðünü vurgulayan Özen, 
“Nielsen verilerine göre 2011'in ilk 9 ayýnda ulusal perakende 
sektörü yüzde 9.6, yerel perakende ise yüzde 21.5 büyüdü. Onur 
ise hem ulusal hem de yerel zincirleri geride býrakarak, yüzde 39.2 
büyüdü. Grubumuz ulusal markalara göre 3 kat, yerel markalara 
göre 2 kat daha fazla büyümüþtür” dedi. 

Hadýmköy'de çalýþmalarý bu yýl baþlayan toplam 17 bin 
metrekarelik kapalý alana sahip yeni lojistik merkezinin 2012 
yýlýnda devreye gireceðini açýklayan Özen, 
“Lojistik merkezimizi Hadýmköy'de kuruyoruz. Böylece lojistik 
maliyetlerimizi aþaðýya çekip, müþterilerimize daha uygun fiyatlý 
ürünler sunabilme imkanýna kavuþacaðýz. 2012 yýlýnda  Ýstanbul 
Anadolu Yakasý'nda 7000 metrekare, Kýraç'ta 7000 metrekare ve 
Hadýmköy'de 17000 metrekare olmak üzere toplam 31.000 
metrekarelik lojistik aðýyla hizmet veriyor olacaðýz”dedi. 
2012 yýlý sonuna kadar 1000 kiþiye daha istihdam saðlayarak, 
çalýþan sayýlarýný 2780'e çýkaracaklarýna dikkat çeken Özen, “2012 
sonunda grup olarak ciromuzun 628 milyon TL'ye, maðaza 
metrekaremizin 95.200'e, maðaza sayýmýzýn 300'e, müþteri 
sayýmýzýn ise 52 milyon 200 bin kiþiye ulaþmasýný bekliyoruz” 
diye konuþtu. 

Lojistik merkezi yatýrýmý Hadýmköy'e

Özen Grup 
hedeflerini 
açýkladý
Geçtiðimiz yýl baþlattýðý yeniden 
yapýlanma çalýþmalarýný sürdüren 
Ýstanbul PERDER üyesi Özen Grup, 
yatýrýmlara da devam edecek

haberler
perder
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Sincap Marketler’den aþure ikramý

Her yýl geleneksel hale getirdikleri aþure Sincap Marketler Zinciri Yönetim Kurulu devam ettireceklerini söyledi. 
daðýtýmýný bu yýlda tekrarlayan Sincap üyesi ve Genel Müdürü Ali Tabak, her yýl Muharrem ayýnýn bereket ayý olduðunu 
Market, kurduðu aþure çadýrýnda tüm müþterilerine aþure daðýtýmýný geleneksel belirterek, tüm vatandaþlarýn bolluk 
vatandaþlara Cuma namazý sonrasý aþure bir hale getirdiklerini ve bundan sonrada içerisinde yaþamlarýný sürdürme dileklerinde 
daðýttý. buna benzer özel günlerde ayný gelenekleri bulundu. 

Sincap Marketler Zinciri, Bosna’daki þubesinde market önünde aþure daðýttý

Kazanan Bursa Mopaþ’tan

27 Temmuz  27 Eylül 2011 tarihleri arasýnda bütün Mopaþ 
maðazalarýndan gün içerisinde tek seferde her 5 TL ve katlarý 
tutarýnda herhangi bir Algida veya Carte D'or alan Mopaþ 
müþterileri kazandýklarý çekiliþ haklarý ile kampanyaya katýldýlar ve 
hediyeler kazandýlar. Kampanyaya katýlan 90 bin müþteri 
arasýnda noter huzurunda yapýlan çekiliþ sonucunda, Bursa 
Mopaþ'ýn Ýhsaniye þube müþterisi Halime Küçükoðlu Ford Focus 
Trend 5k 1.6i 125 Ps 5k 2011 model otomobilin sahibi oldu. 
Nilüfer Kaymakamý Erkem Çalýk ve Mopaþ yönetiminin katýldýðý 
törenle arabasý Küçükoðlu'na teslim edildi.

Mopaþ ve Algida iþbirliðiyle düzenlenen 
kampanyanýn talihlileri belli oldu 

Kilpa’dan boyalý indirim

Kilpa'nýn hazaýrladýðý boyama kitabý sekiz sayfadan oluþuyor. Her sayfasýnda farklý bir ürün 
fotoðrafý ve bu ürün ile baðlantýlý bir boyama görseli bulunuyor. Kapakta ise bu sekiz farklý 
markaya ait farklý ürünlerin “anýnda indirim kuponlarý” yer alýyor. Bu kuponlar ile Kilpa 
maðazalarýna gelen müþteriler indirimden yararlanacak. Böylelikle Kilpa, çocuklar için 
eðlence aileleri için de indirim fýrsatý yaratmýþ oluyor. 

Hazýrladýðý 5 bin adet boyama kitabýný çocuklu 
müþterilerine ve anaokullarýna daðýtmaya hazýrlanan 
Kilpa, hem eðelendirecek hem kazandýracak
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Groseri ve Türkiye Ýþ Kurumu Adana Ýl Müdürlüðü arasýnda 
imzalanan anlaþma kapsamýnda Groseri, Ýþkur tarafýndan 
belirlenen 40 kursiyere iþ baþý eðitimi verdi. 
Kursiyerler, genel perakende eðitimi çerçevesinde; kasa iþlemleri, 
ürün portföyü, depo hizmetleri, muhasebe, idari çalýþmalar 
konularýnda kapsamlý eðitimler aldýlar. Ýþ baþý eðitimi bitiminde 
deneyimlerini öz geçmiþlerine ekleme imkaný kazanarak, 
perakende sektöründe görevlendirilecek tecrübeli çalýþanlar haline 
geldiler. Eðitim sonunda  tüm kursiyerlere birer sertifika hediye 
edildi.
Groseri Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürü Hülya Özkul Erol; “Ýþ 
Kur Adana Bölge Müdürlüðü ile Groseri' nin ortak yürüttüðü 
proje, Groseri'nin yýllara dayalý deneyim ve birikimleri ile ülkemizin 
en büyük sorunlarýndan olan nitelikli iþgücü oluþturulmasýna 
katký saðladý. Ayný zamanda Groseri, kendi bünyesinde nitelikli 
iþgücünü istihdam ederek, bölge insanýna hizmet verme 
misyonunu devam ettirdi. Ýþ Kur' un deðerli projesinin 
yaygýnlaþmasýna destek vererek örnek olmaya, Ýþ Kur' un 
desteklediði projelerimiz ile devam edeceðiz.” dedi
Groseri, baþarýlý 28 kursiyerine çeþitli kadrolarýnda iþ olanaðý 
saðladý. Çukurova'nýn marketi Groseri ve ÝÞKUR ortaklýðý ile 
yapýlan bu çalýþma ile bölgedeki istihdam oranlarýnýn  
arttýrýlmasýna katký saðlanýyor. Perakende sektörüne deneyimli 
çalýþanlar kazandýrýlýyor. 

Groseri, 
Ýþkur iþbirliði
devam ediyor 
Çukurova PERDER üyesi Groseri, 4 ay 
süresince Ýþkur tarafýndan belirlenen 40 
kiþiye iþ baþý eðitimi verdi

haberler
perder
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Groseri ile saðlýklý günler  

Konferanslarda Ýstanbul Üniversitesi 
Týp Fakültesi Geropsikiyatri bölüm 
sorumlusu Prof.Dr.Iþýn Baral 
Kulaksýzoðlu ve Nöroloji uzmaný 
Prof.Dr.Türker Þahiner Alzheimer  
konusunda Groseri müþterilerini 
bilgilendirip katýlýmcýlardan gelen 
sorularý cevaplandýrdý. Groseri'nin 
saðlýk konferanslarý önemli saðlýk 
konularý ve konusunda uzman 
doktorlarýn sunumuyla devam edecek.

Groseri, 20'nci Groseri Saðlýk Günleri Konferanslarý'ný Becel, Lifebuoy, Depend 
markalarý sponsorluðunda Adana Hilton ve Mersin Hilton Otel'de gerçekleþtirdi

Biçen’de bayram kutlamasý

Kurban Bayramý'nýn ikinci günü çalýþanlarý ve aileleriyle kutlayan Biçen, 
800 kiþiyi aðýrladý. Biçen Gýda Ortaklar Kurulu Ýhsan Biçen ve Sinan 
Biçen, Çalýþanlarýnýn kendileri için çok deðerli olduðunu vurgulayarak, 
2012 yýlýnda çalýþanlarý için  yapýlacak projelerinden bahsettiler.  Daha 
sonra   meslek  eðitimi mezunlarýna kalfalýk belgeleri ve plaketleri verildi. 

Biçen, çalýþanlarýný ve ailelerini  bayramda 
bir araya getirdi

Yýlýn giriþimcilik ödülü Akyurt’a… 

Sheraton Oteli'nde düzenlenen resepsiyonda 
Ankara'ya eserleri, hizmetleri ve giriþimleriyle 
deðer katan, Ankara'nýn marka deðerini yükselten 
kiþi, kurum ve kuruluþlara çabalarýndan dolayý 
“Seðmen Büyük Ödülleri” verildi. 
 “Seðmen Büyük Ödülü” giriþimcilik 
kategorisinde Akyurt Süpermarket Yönetim 
Kurulu Baþkaný Halil Uyanýk ödüle layýk görüldü. 
Uyanýk ödülünü Büyükþehir Belediye Baþkaný 
Melih Gökçek'ten aldý.  Uyanýk, Ankara ve ülkeye 
daha faydalý hizmetler yaparak katkýda 
bulunmaya devam edeceklerini, almýþ olduðu bu 
giriþimcilik ödülünün azim ve kararlýlýklarýný 
artýrdýðýný belirtti. Ödüllendirilenler Ankara 
Valiliði, Ankara Ticaret Odasý, Ankara Sanayi 
Odasý gibi sivil toplum örgütlerinin görüþleri 
alýnarak, meclis üyeleri ve belediye bürokratlarý 
tarafýndan yapýlan deðerlendirme sonucu 
belirlendi. 

Ankara Büyükþehir Belediyesi, Ankara'nýn baþkent oluþunun 88. yýldönümü onuruna 
bir resepsiyon düzenledi
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Çaðrý’dan iki yeni 
maðaza 

Önce 900 metrekare satýþ alanýna sahip 50 çalýþanýn 
istihdam edildiði yeni maðazasýný Ýstanbul Feriköy'de açan 
Çaðrý Hipermarket hemen yakýn bir tarihte Kocaeli 
Yahyakaptan'da 26'ncý maðazasýný açtý.

Ýstanbul PERDER üyesi Çaðrý 
Hipermarket, yýlýn son çeyreðine 
yeni yatýrýmlarla girdi

Uyum’dan 45’inci þube…

Uyum Gýda, Upcity Flats'te 
hizmete giren yeni þubesinde, 62 
çalýþaný ile bölgedeki 80 bin 
tüketiciye hizmet verecek. 
Böylelikle Uyum Gýda, 2012 yýlýnýn 
ilk çeyreði sonuna kadar 55 
maðaza ve 40 bin 530 metrekarelik 
net satýþ alanýna ulaþmayý 
þimdiden garantilemiþ durumda.

Uyum Gýda, “site maðazacýlýðý” 
konsepti ile geliþiyor.  Ýstanbul'un 
birbiri ardýna toplu konutlarýn ve 
sitelerin inþa edildiði geliþim 
bölgelerinde büyüyor. 

Ýstanbul PERDER üyesi Uyum Gýda, 45'inci þubesiyle Ýstanbul-Kartal'da…

Show Hipermarket 15’inci maðazasýný açtý

Show Esenyurt maðazasý, 500 metrekarede 3 kasa ve 22 personelle hizmet vermeye baþladý. Saadetdere Mahallesi, Tonguç Baba Caddesi, 
Orkide Sokak'ta hizmete giren maðazanýn açýlýþýna bölge halký yoðun bir katýlým gösterdi. Show Hipermarket, bu açýlýþtan kýsa süre önce de  
Avcýlar'daki ikinci, toplamda 14'üncü maðazasýný müþterileriyle buluþturdu.  650 metrekare satýþ alanýna sahip maðazada 5 kasa 
bulunuyor. Bu yatýrýmla 30 kiþi istihdam edildi. 

Ýstanbul PERDER üyesi Show Hipermarket'in Esenyurt'ta ikinci toplamda 15'inci 
maðazasý müþterileriyle buluþtu



Akgüller 10’uncu maðazasýný açtý

Düzce valisinin yaptýðý, belediye baþkaný ve ticaret odasý 
baþkanýnýn katýldýðý açýlýþa bölge halký da yoðun ilgi gösterdi. 
Akgüller Yönetim Kurulu Baþkaný Harun Akgül açýlýþ 
konuþmasýnda; “2011 yýlýnda þube sayýsýný arttýrmak yerine 
müþteri alýþveriþ konforunu saðlamak adýna mevcut þubelerimizin 
fiziksel olarak iyileþtirme çalýþmalarýný yaptýk. Bu þekilde ciro 
artýþýnda önemli ivme kazandýk. Bundan sonra açýlýþlarla 
büyüyeceðiz” dedi. 

perder

Batý Karadeniz PERDER üyesi Akgüller 
10'uncu maðazasýný 400 metrekare 
alanda 3 kasa 15 çalýþaný ile Kurban 
Bayramý'nda açtý

Kasým - Aralýk 85

üyelerimiz

Pekdemir Çiftliði 45 Oldu  
Denizli'den baþlayarak farklý illere yayýlan Pekdemir marketler zinciri, Emek Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde açýlýþ töreni düzenledi. 
Yönetim kurulu üyesi Hasan Hüseyin Pekdemir, kaliteli ve ucuz olma sözlerine sadýk kalarak 30 yýldýr halka hizmet verdiklerini söyledi. Ýyi 
hizmet, güler yüz, çalýþkanlýk ve müþteri memnuniyeti ilkelerine ellerinden geldiði kadar riayet ettiklerini söyleyen Pekdemir, "Burdur 
maðazamýzda da en ucuz fiyatla en kaliteli ürünü satmak gayreti içerisinde olacaðýz. Yýllar önce bir müþterimizin bize layýk gördüðü 
'Ucuzluðun kalesi' unvanýyla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Ege PERDER üyesi Pekdemir Çiftliði Marketler Zinciri'nin 45'inci þubesi Burdur'da 

Akyüz 11’inci þubesini açtý

Ataþehir þubesini 2 Aralýk 2011 tarihinde faaliyete 
geçen Akyüz Süpermarketler'in açýlýþýna Atakum 
Belediye Baþkaný Metin Burma, Ticaret ve Sanayi Odasý 
Baþkaný Salih Zeki Murzioðlu, AK Parti eski Milletvekili 
Musa Uzunkaya ve Atakum Ýlçesi Emniyet Müdürü 
Nazým Kayaaltý katýldý. Akyüz Süpermarketler Yönetim 
Kurulu Baþkaný Bayram Akyüz, “Çok uluslu marketler 
Samsun ürünlerini tezgâhlarýna koymadýðý için TSO'nun 
baþlattýðý “Samsun'da var, Samsun için al” kampanyasý 
doðrultusunda tezgâhlarýmýýa kendi memleketimizin 
ürünleri ile doldurduk.” dedi. Yeni açýlan Ataþehir 
þubesi 33 metrekare alanda, 2 kasa ve 10 çalýþaný ile 
hizmet veriyor.

Karadeniz PERDER üyesi Akyüz Süpermarketler, Samsun Atakum'da 11'inci 
þubesiyle hizmete baþladý 



perder

Onur Hipermarketleri 21 oldu  

Yeni maðaza 1750 metrekare alana sahip.  5 kasalý maðazada  35 çalýþan görev yapacak. Açýlýþ ve onu takip eden 3 gün boyunca maðazada 
Çarkýfelek yarýþmasý yapýldý. Büyük ilgi çeken yarýþmada 10 müþteri çeyrek altýn kazandý.

Ýstanbul PERDER üyesi Onur Hipermarketleri'nin 21'inci maðaza Ýstanbul Avrupa 
Yakasý Mimaroba'da hizmete baþladý

üyelerimiz

Reyon 23’üncü maðazasýný açtý  

Maðazanýn açýlýþýna Küçükçekmece Belediye 
Baþkaný Aziz Yeniay, Hedef Grup Yönetim Kurulu 
Baþkaný Ali Kara,  Hedef Grup Ýcra Kurulu Üyesi 
Beþir Kara ve Reyon Marketler Genel Müdürü Çetin 
Yýlmaz  katýldý. Reyon, açýlýþta müþterilerini Reyon 
kart/Reyon hediye çekleri avantajlarý, kampanyalar 
ve 7 bin ürün çeþidi ile buluþturdu. Reyon Sefaköy 
maðazasý 500 metrekarelik alanda 4 kasa ve 18 
çalýþaný ile hizmet verecek. 

Ýstanbul PERDER üyesi Reyon 
Marketler Zinciri, 23'üncü 
þubesini Sefaköy'de hizmete 
açtý

84’üncü Mopaþ hizmete açýldý  

Mopaþ'ýn 84'üncü maðazasý,  Kurtköy Mahallesi, Ankara 
Caddesi Çimen Sokak'ta açýldý. Maðaza, 700 metrekare satýþ 
alanýnda, 27 çalýþaný 3 kasasý ile hizmete girdi. Mopaþ'tan 
konuyla ilgili gelen açýklamada, “Maðazamýzýn   açýlýþýna verilen  
destekten, gösterilen ilgiliden dolayý  ve    teþrifleriyle   bizleri 
yalnýz býrakmayarak onurlandýran  tüm büyüklerimize ,  
müþterilerimize, tedarikçilerimize  ve deðerli dostlarýmýza 
yürekten teþekkür ederiz” denildi. 

Ýstanbul PERDER üyesi Mopaþ, yeni 
maðazasýný Pendik Kurtköy'de 
müþterileriyle buluþturdu
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Hadim 37’nci maðazasýný açtý  

Geçtiðimiz günlerde Bozüyük ve Eskiþehir de iki maðazanýn 
açýlýþýný gerçekleþtiren Hâdim AVM, bu açýlýþ ile beraber 37 
maðazaya ulaþtý. Açýlýþa özel indirimlerle müþteri ile buluþan 
maðazanýn açýlýþýný, Hâdim Þirketler Gurubu Yönetim Kurulu 
Baþkaný Ayhan Salman ve Yönetim Kurulu üyeleri gerçekleþtirdi. 
Hýzla büyümeye devem eden Hâdim AVM Bursa'da üçüncü, 
toplamda 38'inci maðazasýnýn açýlýþýný da yakýn tarihte 
gerçekleþtirecek.

Aðýrlýklý olarak Ýnegöl ve Eskiþehir'de büyüyen Bursa PERDER üyesi Hadim, Bursa 
içindeki ikinci toplamda 37'inci 
maðazasýný Yeþilyayla'da hizmete açtý

3’üncü Filiz açýldý 
Giresun'da açýlan Filiz Market'in açýlýþýna Giresun Valisi Dursun Ali Þahin, Belediye Baþkan Vekili Hayati Tökez, Sanayi Odasý Baþkaný Hasan 
Çakýrmelikoðlu katýldý.
Filiz Gýda'nýn üçüncü kuþak ve en genç temsilcisi M.Kamil Hacýoðlu, ”Görele merkezde 25 metrekare alanda 1950 yýllarýnda baþlayan ticari 
faaliyetlerimiz yýllarca gýda toptancýlýðý yaparak devam etti. 2010 yýlýnda ise 4 ay içersinde Görele'de iki market açtýk. Giresun merkezde ise 
1995 yýlýnda kiralýk bir binada bayiliðe baþlanýlmýþtýr. Bugün ise, Gedik Mahallesi'nde hizmetteyiz.” dedi. Yeni açýlan þube 700 metrekare 
alanda, 3 kasa ve 17 çalýþaný ile hizmet veriyor.

Karadeniz PERDER üyesi Filiz Market, 3'üncü þubesini açtý

üyelerimiz

Halk’ýn 20’nci halkasý…

Halk Market, Aydýn Güzelhisar þubesini 28 Ekim 2011 tarihinde hizmete 
açtý. Açýlýþa Aydýn Vali Yardýmcýsý Bestami Alkan, Aydýn Belediye Baþkan 
Yardýmcýsý Þefika Çoban, Vergi Dairesi Baþkaný Mesut Yýlmaz, Aydýn Ýl 
Müftüsü Ömer Kocaoðlu, Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Hüsnü Týrpancý, Ticaret 
Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmail Hakký Dokuzlu, Esnaf ve Sanatkârlar 
Odalarý Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný Hulusi Akþit katýldý. Halk Market 
Yönetim Kurulu Baþkaný Eþref Dikmen, 2011 yýlýnda hedefimiz 20 þubeye 
ulaþmaktý. Bugün hedefimizi gerçekleþtirmenin mutluluðunu 
yaþýyoruz.”dedi. Yeni þube 240 metrekare alanda 12 personel ve 2 kasa 
ile hizmet veriyor. 

Ege PERDER üyesi, Halk Market 20'nci þubesini açtý
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Yeþil Portakal 10 oldu

Açýlýþa Akhisar Kaymakamý Kamil Köten, Belediye Baþkaný Salih Hýzlý, üretici ve tedarikçi firma temsilcileri katýldý. Açýlýþa özel kampanyalar 
ve firmalarýn kurduðu tadým stantlarýna Akhisarlýlar büyük ilgi gösterdiler. 510 metrekare alýþveriþ alanýna sahip maðaza, 12 personel, üç 
yazarkasa ile hizmet veriyor.

Ege Perder üyesi Yeþil Portakal Maðazalarý 10’uncu þubesinin açýlýþýný Akhisar/Manisa 
da gerçekleþtirdi

Özhan yeni þubesiyle Doðuþpark’ta

Açýlýþ kurdelesini Özhan Marketler Zinciri Yönetim Kurulu 
Baþkaný Tevfik Özhan, Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý 
Mustafa Uluçay, Yeni Sölöz Belediye Baþkaný Güngör Özhan'ýn 
kestiði Özhan Doðuþpark Þubesi açýlýþýnda, Nilüfer Belediye 
Baþkaný Mustafa Bozbey, AK Parti Eski Milletvekili Ali Kul, 
Üçge Genel Müdürü Okan Aras ile Bursalý dostlarý Özhan'ý 
yalnýz býrakmadý. Bursalýlara 19 yýldýr kaliteli hizmet ve 
kusursuz alýþveriþ anlayýþýný sunan Özhan Marketler Zinciri 
Doðuþpark Þubesi yaklaþýk 550 metrekare üzerinde 3 kasa ile 
hizmet verecek. Þube'nin ayrýca müþteri servisi de 
bulunmakta.

Bursa PERDER üyesi Özhan 
Marketler Zinciri, 26'ncý maðazasýný 
Doðuþpark'ta hizmete açtý

üyelerimiz

Yunus 46’ncý maðazasýný açtý

16 Aralýk Cuma günü açýlýþý gerçekleþen Akdere-2 þubesi 860 
metrekarelik kullaným alaný, 4 kasasý ve deneyimli 24 personeli ile bölge 
halkýnýn tüm ihtiyaçlarýný karþýlamak için planlandý. Açýlýþta özellikle 
maðaza içerisinde bulunan unlu mamuller fýrýný her gün kendi imalatý 
olan birçok ürünü sýcak ve taze olarak Akderelilere sunacaðýndan büyük 
beðeni topladý.  Açýlýþa katýlan herkese ücretsiz döner ikramý yapýlmasý 
ve açýlýþa özel ürün kampanyalarýnýn gerçekleþtirilmesiyle müþteriler 
keyifli anlar yaþadý. 

Ankara PERDER üyesi Yunus Marketler 
Zinciri, Akdere'de ikinci tüm Türkiye'de 
46'ncý þubesini açtý
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Þekerciler’den yeni þube 

1.000 metrekare satýþ alanýna sahip 
Ankara Çayyolu Alacaatlý Bulvarýndaki 
þubede yaklaþýk 8 bin kalem ürün 
bulunuyor. Þube,   4 ykasa ve 24 çalýþaný 
ile hizmet veriyor. 

Ankara PERDER üyesi 
Þekerciler, yeni þubesini 
Alaçatý Bulvarý'nda açtý

Buhara açýldý

Hitit Gýda'nýn yeni þube açýlýþýna Vali Yardýmcýlarý Hamdý Bolat, 
Sait Topoðlu ve AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý katýldý.
AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Hitit Gýda'nýn 320 kiþiye 
iþ verdiðini belirterek ciddi bir istihdam yarattýðý söyledi. Baðcý, 
“Bugün bu maðazada 65 kiþi istihdam edilmesi demek büyüyen 
Türkiye'de istidama katký sunmak demektir.” dedi. 
Hitit Gýda Yönetim Kurulu Baþkaný Selahattin Zelveci, Hitit 
Gýda'nýn Çorum halký için marketten ziyade bir kalite standardý 
haline geldiðini söyledi. 

Karedeniz PERDER üyesi Hitit Gýda, 
8'inci þubesi olan Buhara'yý açtý

üyelerimiz

Þenmar 14 oldu

Þenmar AVM'nin 14'üncü þube açýlýþýna Çukurova PERDER Baþkaný 
Cahit Kaplaner ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Cömert katýldý. 
Kaplaner, yerel marketlerin daha çok þubeleþmesi gerektiðini söyledi. 
bu konunun Türkiye Perakendeciler Federasyonu ve Çukurova 
PERDER in önceliklerinden olduðuna dikkat çeken Kaplaner, yeni 
istihdam alanlarý yaratmak için yerli zincirlerin var güçleriyle 
çalýþtýklarýný dile getirdi. 

Çukurova PERDER üyesi Þenmar, 14'üncü 
þubesini açtý

Çukurova

Halciler 25’inci maðazasýný açtý 

2008 yýlýnda kurulan ancak kýsa sürede önemli bir büyüme grafiði yakalayan 
Halciler Marketler Zinciri, toplamda 25'inci Polatlý'daki 3'üncü þubesini 
hizmete açtý.
12 kiþinin istihdam edildiði maðazanýn toplam alaný 450 metrekare. Ankara 
PERDER üyesi olan Halciler Marketler Zinciri'nin yöneticileri, 2012 yýlýnda 
yeni yatýrýmlarla büyümenin devam edeceðini belirtti.

Ankara PERDER üyesi Halciler Marketler 
Zinciri, 25'inci maðazasýný Polatlý'da açtý 
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Türk kadýnlarýnýn beklenti ve ihtiyaçlarýný tespit etmekte 
öncü olan Bingo, dünyaca ünlü parfümörleri ile yepyeni 
ve iddialý bir mavi yumuþatýcý daha geliþtirdi. Bingo Soft 
Ada Ferahlýðý, geliþtirilen parfümü sayesinde, yumuþacýk 
çamaþýrlarýnýzýn  yaný sýra günlük hayatýn karmaþasýndan 
uzaklaþma vaadi veriyor ve kadýnlara her yýkamada o 
benzersiz tatil kokusunu hissettiriyor. Ayrýca rahatlatýcý 
ada kokusuyla tüketicilerine her gün yenilenme imkaný 
sunuyor.  Bingo Soft Ada Ferahlýðý, turkuaz rengi ve 
klasik yumuþatýcýlardan ayrýþan kokusu ile raflarda yerini 
aldý. 

perder

Beyaz eti çocuklara sevdirmek amacýyla tüm 
dünyadaki yüz milyonlarca çocuðun sevgilisi olan 
Tom&Jerry karakterlerini Warner Bross ile lisans 
anlaþmasý yaparak Türkiye'ye getiren CP Türkiye, 
Tom&Jerry ürün gamýna; piliç kroket, sosis ve 
popcorn'dan sonra þimdi de ikinci bir lisans anlaþmasý 
yaparak “selenyum zengini yumurta”yý ekledi. Sevimli 
kahramanlar Tom&Jerry ürünleriyle anneler þimdi 
çocuklarýna yumurtayý daha eðlenceli yedirecekler.  
Ürün kalitesini ve çeþitliliðini artýrmak için her yýl 
yatýrýmlar yaptýklarýný ve tüketicilerine her zaman daha 
iyiyi sunmayý hedeflediklerini belirten CP Türkiye 
Baþkan Yardýmcýsý Nezih Gençer, “Tom&Jerry lisanlý 
ürün gamýna selenyum zengini yumurtayý ekleyerek, 
çoklarýmýzýn büyümesine, geliþmesine ve baðýþýklýk 
sistemlerinin güçlenmesine katkýda bulunmayý 
hedefledik” dedi. 
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Farklý cilt özellikleri ve beklentiler için 4 çeþidiyle Dove temizliðini ve 
yumuþaklýðýný sunan Dove Cream Bar'ýn yeni ürünü Luscious Velvet raflardaki 
yerini aldý. Her yaný saran çiçek kokusuyla kolaylýkla ayýrt edilebilen Luscious 
Velvet, diðer Dove Cream Bar ürünleri gibi dörtte bir oranýnda nemlendirici 
içeriyor. Kadýnlarýn özellikle sonbahar ve kýþ aylarýnda ciltlerini temizlerken, 
ciltleriyle uyumlu ve hassas temizleyiciler kullanmalarý gerekiyor. Dove Cream 
Bar ürünleri içerdiði dörtte bir nemlendirici kremle cildin ihtiyacý olan nem 
dengesinin korunmasýna yardýmcý oluyor. Böylece düzenli olarak Dove Cream 
Bar kullanýldýðýnda cilt güzel ve saðlýklý bir görünüm kazanýyor. Luscious 
Velvet, Dove Cream Bar sabunlardaki nemlendirme özelliðini barýndýrýrken her 
cilt tipine eþsiz çiçek kokulu bir temizleme vaat ediyor. 

Dove’dan Luscious Velvet 

CP’den selenyum yumurta

Bingo Soft 
Ada Ferahlýðý 



Süt ve süt ürünleri konusunda 34 yýldýr tüketicilerini lezzet ve kalite ile 
buluþturan Eker Gýda, 2007'den buyana market raflarýndan tatlýseverlere 
ulaþan sütlü tatlýlarýna yeni bir kategori  ekledi. Eker Gýda, diyabetik  sütlü 
tatlý çeþitleri; keþkül ve supangle ile diyabet hastalarýna saðlýklý ürünler 
sunmayý amaçlýyor.  Eker'in yeni tatlýlarý, konu ile ilgili tek yetkin kurum olan 
Hacettepe Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü'nün verdiði raporla “Diyabet hastalarý için uygundur. Doktor tavsiyesi 
ve kontrolünde kullanýlýr” onayýna da sahip bulunuyor.  150 gramlýk 
ambalajlarý ile üretilen Eker diyabetik sütlü tatlýlarýn raf ömrü ise Eker'in diðer 
perakende noktalarýna verdiði sütlü tatlýlarý gibi yine 21 gün. 

vitrin
perder

Piyasaya sunulduðu tarihten itibaren büyük bir hayran kitlesine 
ulaþan ETÝ Browni Intense, þimdi de yeni çeþidiyle tarifi imkansýz 
lezzetler arayanlarýn vazgeçilmezi olmaya hazýrlanýyor.
Tüketicilerden gelen yoðun istek doðrultusunda üretilen yeni 
Browni Intense Viþneli, nefis viþne sosu ve bitter çikolatasýyla 
eþsiz bir lezzet sunuyor. Yoðun ve akýþkan viþne sosu ile 
damaklarda benzersiz bir tat býrakan ETÝ Browni Intense Viþneli, 
38 gramlýk paketlerde 50 Kuruþ olarak raflardaki yerini aldý.  
Tadýna doyamadýðýnýz Browni Intense'in, tüketicilere tek sürprizi 
“Viþneli” çeþidi deðil. Browni Intense'in bilinen yumuþacýk ýslak 
keki, nefis sosu ve çikolata kaplamasý mini boylar halinde 
hayranlarýyla buluþuyor. Arka arkaya atýþtýrmalýk ETÝ Browni 
Ýntense Mini birbirinden lezzetli viþneli ve çikolatalý çeþitleriyle 
eþsiz bir yeme deneyimi yaþatýyor. 

Tatlý Karýþýmlarý kategorisindeki yeni çeþitleriyle birbirinden ilginç deneyimler sunan 
Carte d'Or, yeni ve benzersiz ürünü Fondan ile yoðun çikolata lezzetini eþsiz bir formda 
sunuyor. Sonbaharýn hüzünlü ve depresif günlerinde kendinizi ve sevdiklerinizi 
þýmartmak için iyi bir fýrsat alternatif olan Fondan'ýn baþ döndürücü tadý, dondurmayla 
buluþtuðunda ikiye katlanýyor. Fondan, sevdiklerini yeni lezzetlerle þaþýrtmak ve 
þýmartmak isteyenlere, özel bir karýþýmýn arasýnda yoðun çikolata lezzeti sunuyor. Tatlýlar 
arasýnda benzeri bulunmayan Fondan, multi porsiyon olmasý sayesinde misafir 
aðýrlarken de en iyi alternatif olarak öne çýkýyor. Evde geçirilen anlarýn keyfini ikiye 
katlamak için sýcak içeceklerin vazgeçilmez tamamlayýcýsý olmaya aday bir dilim Fondan, 
üzerine konulan bir kaþýk dondurmayla da bambaþka bir lezzete dönüþüyor. 

Çift karakterli lezzet 

Eker’den diyabetik 
sütlü tatlý

ETÝ Browni’ye iki yeni ürün
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Papaðan Kuruyemiþ, kurutulmuþ ürünlerini ve çið yemiþlerini yeni 
anlayýþ ve yeni ambalajlarla, yeni bir seride bir araya getirdi. “Altýn 
Meyveler” serisinde Papaðan Kuruyemiþ, tamamen doðal yöntemlerle 
hazýrlanan, herhangi katký maddesi içermeyen kuru meyveler ve çið 
ürünler sunuyor. Altýn Meyveler'de kuru erik, çekirdekli siyah üzüm, tatlý 
badem, ceviz, gün kurusu kayýsý ve kuru kayýsý çeþitleri olmak üzere 
toplam 6 ürün yer alýyor. Doðayý yüzde 100 olarak sunan “Altýn 
Meyveler”, en kaliteli ürünlerden hazýrlanýyor ve hava geçirmeyen, 
açýldýðý anda ürünlerin ilk anki tazeliði korumasýný saðlayan ambalajlarda 
muhafaza ediliyor. 
 Tamamen doðal yöntemlerle hazýrlanan kurutulmuþ meyvelerin yaný sýra 
seride yer alan badem içi ve ceviz içi, herhangi bir iþlem görmeden çið 
haliyle sunuluyor. Papaðan Kuruyemiþ Altýn Meyveler, Türkiye'nin önde 
gelen perakende noktalarýnda, ulusal ve yerel marketlerdeki özel 
stantlarda 150 ve 200 gramlýk ambalajlar içinde satýþa sunuluyor. 

vitrin

Nescafe, "Falcý" markasýyla hazýr Türk kahvesi pazarýna adým attý. Geleneksel Türk 
Kahvesi'nde olduðu gibi yüzde yüz Arabica kahve çekirdeklerinden üretilen bol 
köpüklü Nescafe Falcý, üzerine kaynar su eklenip karýþtýrýlarak anýnda hazýrlanýyor. 
Böylece kahve tutkunlarý, fala ve derin sohbetlere çok daha fazla vakit ayýrabiliyor. 
Sade, orta ve þekerli çeþitleriyle raflarda yerini alan hazýr Türk kahvesi Nescafe Falcý, 
50 kuruþluk fiyatýyla satýþ noktalarýnda yerini aldý. 

perder

Papaðan’dan yeni seri

Ferahlýk þimdi daha kalýcý
Yýldýz Holding'in Danimarkalý þirket Gumlink ferah” bir hale getiriyor. Oneo'nun 
ile birlikte kurduðu CCC Gýda, sakýzdaki formülünde bulunan KaP'ýn klinik 
yeniliklerine devam ediyor. Ortaklýðýn ürünü çalýþmalarý ABDPark Üniversitesi Araþtýrma 
Oneo'nunSlims çeþidi raflarda yerini aldý. Merkezi ve Zürih Üniversitesi Diþ Hekimliði 
Yepyeni ince formu ve þýk zarf ambalajýnda Fakültesi tarafýndan gerçekleþtirildi. 
OneoSlims, yepyeni formülüyle þimdi daha Oneo'nun draje formatta nane, yeþil nane, 
kalýcý bir ferahlýk ve lezzet vaat ediyor. damla sakýzý, çilek ve tropikal meyve 
OneoSlims'in Nane, Yeþil Nane, Karpuz - aromalý çeþitleri bulunuyor.
Ahududu ve Greyfurt - Frenk Üzümü 
çeþitleri bulunuyor. “Yeþil Nane” 
aromalýOneoSlims daha yumuþak bir nane 
tadý sunarken, “Nane” aromalý 
OneoSlimsdaha yoðun nane tadýndan 
hoþlanan tüketiciler için özel olarak 
hazýrlandý.  Oneo'nun formülündeki 
Kalsiyum Pirofosfat (KaP) temiz, güçlü ve 
beyaz diþlere sahip olunmasýna yardýmcý 
oluyor. Ayrýca nefesi “yeni fýrçalanmýþ gibi 

Nescafe Falcý raflarda
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Pril, tüketicilerinin sesini dinledi ve bulaþýktaki en büyük problemlerinin yemeklerden arta 
kalan yað lekeleri, bulaþýklara sinmiþ kötü kokular ve bulaþýklarýn zamanla parlaklýðýný 
yitirmesi olduðunu ortaya çýkardý. Tüm bunlarýn çözümü için de Yeni Pril 3lü Güç'ü 
yarattý! Pril 3'lü Güç özel formülü ile ev hanýmlarýnýn en büyük sorunu olan yaðlý 
bulaþýklarý tertemiz yapmakla kalmýyor, ayný zamanda bulaþýklarda yemeklerden arta 
kalan kötü kokulara etki ediyor, tencere, tava ve tabaklarýn parlaklýðýný korumasýný 
saðlýyor. Türkiye'nin bir numaralý bulaþýk deterjaný Pril 3'lü Güç yeni ultra yoðun formülü 
ile daha az ürünle daha fazla bulaþýk yýkýyor.

Saç boyama iþlemini herkes için kolaylaþtýrmayý hedefleyen Uni Collection 
Color Clean 3'lü Saç Boyasý Temizleme Mendilleri, saç boyama iþlemi 
sýrasýnda ciltte kalabilecek boya lekelerini temizlemek için özel olarak 
hazýrlandý. Tekli paketlerde, içeriðinde üç adet temizleme mendili içeren 
ürün, özel formülü sayesinde yüzde, boyunda, ellerde ve kulaklarda 
kalabilecek her lekeyi kolayca temizliyor. Hassas ciltlerin de kullanabileceði 
temizleme mendilleri, tahriþe yol açmadan boya lekelerini kolaylýkla tüm 
ciltten arýndýrýyor. Ferahlatýcý etkisiyle ile kullaným sonrasýnda bir rahatlýk 
saðlýyor. 

vitrin

Yeni Pril 3’lü Güç

perder

Bisküvili çikolata lezzetine yeni bir boyut kazandýran Biscolata Mood incecik bisküvi 
ve içindeki gerçek çikolata dolgusunun vazgeçilmez lezzetini eðlence ile hayatýmýza 
taþýyor.'Aþk, saðlýk, þans, para, iþ, dostluk, baþarý, neþe ve mutluluk' bisküvileri ile 
hayatta aradýðýnýz ne varsa hepsi Biscolata Mood paketlerinde keþfedilmeyi 
bekliyor.Dýþa dönük, farký deneyimlere açýk olan, özgürlüðüne düþkün ve hayattan 
zevk almayý bilen çikolataseverlerin tercihi Biscolata Mood doyurucu etkisinin 
ötesinde, göze ve yeme zevkine de hitap ediyor. Biscolata Mood'un son olarak 
bitter çikolata sevenler için piyasaya çýkardýðý; dýþý kakaolu çýtýr bisküvi, içi bitter 
çikolata dolgulu yeni ürünü raflardaki yerini aldý.   

Þölen’den Biscolata Mood

Saç boyasý lekeleri temizleniyor 
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Eþsiz lezzetler yaratan ve geçen sene zeytinyaðlý ürünleriyle cips pazarýna yepyeni bir boyut 
kazandýran Lay's, keyifli sürprizlerine devam ediyor. Türkiye'nin en kaliteli patatesleriyle 
benzersiz cips lezzetleri yaratan Lay's, ambalajlarýný ve lezzetini yeniledi. Yepyeni 
paketleriyle daha eðlenceli ve keyifli bir görünüme kavuþan Lay's, artýk çok daha  doðal ve 
saðlýklý lezzetlere sahip. Yeni Lay's ürünleri, lezzetini doymamýþ yað asitli ayçiçek  yaðýndan 
alýyor. Lay's cipslerinin üretiminde kullanýlan yað, tamamen doðal  yapýsýyla hem lezzetli, 
hem de saðlýklý tatlar yaratýyor. Yað ile üretilen benzersiz Lay's lezzetleri, yenilenen 
ambalajlarýyla raflarda yerini aldý. 
Saðlýklý beslenme bilinci ve talebinin artmasýyla, doymuþ yað oraný düþük ürünlerin 
kullanýmý da arttý. Ýyi yaðlar olarak bilinen doymamýþ yað oranýný yükselten ve kötü yað 
olarak nitelendirilen doymuþ yað oranýný azaltan HOSO (High Oleic Sunflower Oil  
Doymamýþ Yað Asitli Ayçiçek Yaðý) daha saðlýklý ürünlere imkan tanýyor. Daha saðlýklý ve 
doðal ürünler  konusunda fark yaratan Frito Lay, HOSO kullanýmýna geçerek öncülüðünü 
sürdürüyor. Frito Lay'in hiçbir ürününde trans yað yer almýyor ve koruyucu katký maddesi 
kullanýlmýyor. Frito Lay ürünlerindeki besin deðerleri, paketlerin arkasýnda tüketicilerle 

vitrin

Altý ayrý çeþide sahip Fonex Wax’la saçlarýnýza istediðiniz þekli kolayca verirken, göz kamaþtýrýcý 
parlaklýðý da kolayca elde edebilirsiniz. Kuru, nemli veya hafif ýslak saçlara rahatlýkla 
uygulayabileceðiniz Fonex Wax, geliþtirilmiþ nano teknoloji formülüyle saçlarýnýza eþsiz bir 
parlaklýk ve ýslak bir görünüm kazandýrýr, doðal þekiller vermenizi saðlar. Benzersiz saç modelleri 
için þekillendirici ve parlatýcý krem özelliklerine sahip Fonex Wax’lar saçý yaðlandýrmadan, saça 
uzun süre kalýcý ve sabit bir duruþ kazandýrýr. Saç güzelliðine düþkün olanlara Fonex Wax’tan bir 
iyi haber daha; Fonex Wax’lar, saçýnýzdan þampuanlama gerektirmeden, sadece suyla 
durulamayla bile çýkýyor.

perder

Lay’s  yeni lezzetlerini sundu

Sýrma’dan mineral deposu
Saðlýk ve lezzet denince ilk akla gelen markalardan biri olan Sýrma; Almanya'nýn çok sevilen içeceði Schorle'yi Türk 
tüketicilerin beðenisine sundu. Gerçek meyve suyu ile doðal maden suyu karýþýmýndan oluþan Sýrma Schorle; 
elma, çilek ve nar çeþitleri ile tüm satýþ kanallarýnda yerini almaya baþladý. Gerçek meyve suyu, Sýrma Schorle 
Elma'da yüzde 80; Sýrma Schorle Nar ve Çilek'te ise yüzde 20 oranýnda. Üstelik Sýrma Schorle Elma yüzde yüz 
þeker ilavesiz. Kurulduðu 1991 yýlýnda maden suyu ile içecek sektörüne giriþ yapan Sýrmagrup; 2002 yýlýnda da 
kaynak suyu pazarýnda faaliyete baþlamýþ; yedi yýl içerisinde pazar lideri konumuna hýzlý bir yükseliþ gerçekleþti. 
Sýrma su ürünleri damacana, pet þiþe ve cam þiþe; maden suyu ürünleri ise doðal, meyveli, vitaminli ve Schorle 
olarak çeþitleniyor.

Fonex’ten nano teknoloji
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Ülker, çikolatadan fazlasýný isteyenleri özel serisi Ülker Golden markasý altýnda çok özel bir çikolata 
ile tanýþtýrýyor; Ülker Golden Antep Fýstýklý Beyaz Çikolata… Bu yepyeni beyaz çikolata, yoðun 
Antep fýstýðý lezzeti ile farklý bir deneyim sunuyor. Türkiye'nin ilk ve tek bütün Antep fýstýklý beyaz 
çikolatasý olan Ülker Golden Antep Fýstýklý Beyaz Çikolata, yüzde 20 oranýnda Antep fýstýðý içeriyor. 
Bu lezzet, Ülker Ar-Ge uzmanlarý tarafýndan Türk damak tadýna en uygun formül ile geliþtirildi. 
Ülker Golden serisinde, Antep Fýstýklý Beyaz Çikolata'nýn yaný sýra bol fýstýklý sütlü çikolata, yüzde 70 
kakaolu ve Antep fýstýklý bitter çikolata, Antep fýstýk dolgulu sütlü çikolata çeþitleri de bulunuyor. 
Ülker Golden ile fýstýklý çikolata severler, farklý seçeneklerle çikolata ve fýstýðýn mükemmel uyumunun 
tadýna varýyor.

Tofita'nýn “sert meyve” sloganýyla lanse edilen yeni ürünü Tofita Stones market raflarýndaki 
yerini aldý. Karpuz ve mandalina olmak üzere iki meyve lezzetiyle satýþa sunulan Tofita 
Stones'un “Tifitilik” kavramýný iþlediði eðlenceli reklam filmleri de ürün kadar ilgi görüyor. 
Yoðun lezzetinin yaný sýra karizmatik siyah kutusu ve çekici tasarýmýyla özellikle  genç 
tüketicilerin dikkatini çeken Tofita Stones, pratik ambalajý ve küçük paket boyutu ile cepte 
rahatça taþýnabiliyor. Ýçeriðinde gerçek meyve tozu olan Tofita Stones, yoðun tadýnýn yaný sýra 
kendine has þekliyle de aðýzda oynama isteði uyandýrýyor. 

Klasik bal ürünlerinin yanýnda yine arýlar tarafýndan üretilen arý sütü, polen, 
propolis gibi ürünler artýk daha çok talep görmeye baþladý. Arý ürünlerinin en 
önemli sunucusu Anavarza Bal yetkililerinden alýnan bilgilere göre, son zamanlarda 
satýþlar oldukça artmýþ bulunuyor. Söz konusu ürünler sadece Anavarza Bal 
tarafýndan üretilen krem bal ile karýþtýrýlarak hazýrlanýyor. Anavarza Bal yetkililerinin 
verdiði bilgilere göre bunun önemi þöyle açýklanýyor: Süzme bal ile yapýlan 
karýþýmlar zamanla homojen yapýsýný yitirerek  yüzeyde toplanýyor. Bu durum her 
kullanýmda alýnan besin ögesini ise farklý kýlýyor. Ayrýca krem balýn rengi mat 
olduðu için ýþýðý geçirmezken süzme bal þeffaf olduðundan dolayý ýþýðý geçiriyor. Bu 
nedenle özellikle güneþ ýþýðýndan etkilenen ürünler olan arý sütü ve polen, krem bal 
karýþýmýnda güneþ ýþýðý görmediðinden oda sýcaklýðýnda besin deðerini yitirmiyor. 

vitrin

Anavarza’dan Propolis 

perder

Tifiti’ye Tofita yok

Antep fýstýklý beyaz çikolata
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