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evgili Dostlar›m Merhabalar,
Perakende sektöründe planl›
geliﬂmeyi hedefledi¤imizi ve
bunun Türkiye perakendesiyle beraber
etkiledi¤i üretici ve tüketici kanallar›n›
da düzenli ve kal›c› bir ﬂekilde geliﬂtirece¤ini her ortamda paylaﬂ›yoruz. Bu da
ancak iyi bir yasal düzenleme üzerine
bina edilecek baﬂar› hikayeleri ile olabilir diyoruz.

S

TPF olarak yasa çal›ﬂmalar›na her f›rsatta özveri ile katk›da bulunduk, bulunmaya da devam edece¤iz. Zira tüm
dünyada bu gibi lokomotif sektörlere
getirilen planlay›c› düzenlemelerle, serbest piyasa ekonomisi olgusunun sürdürülmesinde de katk›da bulunmuﬂ
olurlar.

ﬁeref Songör
TPF Yönet‹m Kurulu Baﬂkan›

Bugün için serbest piyasa m›, yoksa
kontrollü piyasa m› diye tart›ﬂ›lsa da;
biz serbest piyasadan yanay›z. Bununla
beraber geliﬂmiﬂ ekonomilerde oldu¤u
gibi, bizde de perakendecilik düzenleme yasas›na mutlaka ihtiyaç oldu¤unu
biliyoruz.
En son 23 Haziran 2009 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakan›m›z Say›n Nihat Ergün ve Müsteﬂar›m›z Say›n Ali Bo¤a’y›,

02

PERDER

Federasyon yönetim kurulu olarak ziyaret edip düﬂüncelerimizi paylaﬂt›k, beklentilerimizi anlatt›k.
Say›n Bakan bize, yasa tasar›s›n› tekrar
ele ald›klar›n› özellikle yaz aylar›nda çal›ﬂmalar›n› tamamlay›p yeni yasama döneminde tüm taraflar›n gözetilece¤i bir
yasay› ç›karmak istediklerini paylaﬂt›lar.
‹nﬂallah bu sefer sektörü geliﬂtirecek ve
yerli perakendeyi ezdirmeyecek bir yasaya sahip oluruz.
De¤erli dostlar›m yaklaﬂan ramazan
ay›n›n tüm ‹slam alemine ve insanl›¤a
rahmet, bereket ve huzur getirmesini
Cenab› Allah’tan niyaz ediyorum. Sizlerin de Ramazan-› ﬂerifini tebrik ediyorum. Geleneksel iftar program›m›z› bu
sefer Ankara yerine ‹stanbul’da tarihi
bir mekanda yapaca¤›z. ﬁimdiden perakendeci ve perakende dostlar›n› bekliyorum.
Perder dergimizin bu say›s›nda yasal
düzenlemeyi bir dosya olarak ele al›yoruz. De¤iﬂik akademisyen ve perakendeci görüﬂlerini yans›taca¤›z, umar›m
faydal› olur. Hepinize sa¤l›kl›, mutlu ve
bol kazançl› günler diliyorum.
Sayg›lar›mla

‹ Ç‹NDEK‹LE R
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MA⁄AZA YÖNET‹C‹LER‹N‹N ÖDÜLÜ ‘ﬁANLIURFA’
2009 y›l› ikinci çeyrek e¤itimlerini
tamamlayan ma¤aza yöneticileri,
ﬁanl›urfa ziyaretiyle yorgunluk att›lar.
nkara PERDER üyesi Akyurt Süpermarketler ve Ergmer Dan›ﬂmanl›k’›n ortaklaﬂa yürüttü¤ü “Perakende Ma¤aza Yönetimi” konulu e¤itim
çal›ﬂmas› sona erdi. 27 Nisan - 2 Haziran tarihleri aras›nda ve haftada iki tam
gün ﬂeklinde gerçekleﬂtirilen e¤itim
kapsam›nda Perakendede Yönetim, Sat›ﬂ Alan› Yönetimi ve Sat›ﬂ Gücü Yönetimi konular› ele al›nd›. Akademisyenler
ve profesyonel dan›ﬂmanlar taraf›ndan
verilen e¤itim, hem teorik hem de uygulamal› olarak yap›ld›.
Akyurt Süpermarketler ‹nsan Kaynaklar› Müdürü Gürol Gürses, e¤itimlerin ard›ndan ma¤aza yöneticilerinin,
önceki döneme göre zaman› daha iyi
kullanmaya baﬂlad›klar›n›, çal›ﬂmaktan
çok çal›ﬂt›rmaya odakland›klar›n›, çabalamaktan ziyade sonuç almaya yöneldiklerini, daha etkili ve yerinde kararlar

A

Akyurt Süpermarketler çal›ﬂanlar› Urfa gezisiyle stres att›

ald›klar›n› söyledi. Gürses, “Bu durum
do¤ru yolda oldu¤umuzun bir sonucu.
Dolay›s›yla, ﬂirket d›ﬂ› e¤itim etkinliklerine 2009 y›l›n›n üçüncü ve dördüncü
çeyre¤inde de devam edece¤iz” dedi.
Gerçekleﬂtirilen e¤itim etkinli¤iyle
beraber ma¤azalar›ndaki görevlerini de

ihmal etmeyen yöneticiler, baﬂar›lar›n›
3-4 Haziran’da düzenlenen iki günlük
ﬁanl›urfa ziyareti ile taçland›rd›lar. Ma¤aza yöneticileri ﬁanl›urfa’n›n tarihi güzellikleri görme f›rsat› buldular. Ayr›ca
geleneksel s›ra gecesinde e¤lenerek
stres att›lar.

SEYHANLAR’DAN ÇEVREYE YATIRIM
Do¤ada bir y›lda yok olan poﬂet kullan›m› uygulamas›n› baﬂlatan Seyhanlar,
çevrecilik ad›na anlaml› bir çal›ﬂmaya
imza att›.
ursa PERDER üyesi Seyhanlar
Market Zinciri, tüm ma¤azalar›nda
çevre dostu poﬂet kullanmaya baﬂlad›.
Seyhanlar, bu uygulamayla son y›llarda
küresel ›s›nma ve onun devam›nda oluﬂan çevre sorunlar› karﬂ›s›nda müﬂterileriyle ortak bir duruﬂ sergiliyor. Söz
konusu uygulama daha maliyetli olmas›na ra¤men çevre dostu poﬂetler için
müﬂterilerden herhangi bir ücret al›nm›yor. Seyhanlar Market yetkilileri, tüketicilere daha az poﬂet tüketmeleri
ça¤r›s›nda bulunurken, müﬂterileri tasarruflu davranarak ortak gelece¤e yat›r›m yapmaya ve bu sorumlulu¤u gelece¤e taﬂ›maya davet ediyor.
Çöpe at›lan bir poﬂet, yüzlerce y›l
sonra ancak yok oluyor. Yeni geliﬂtiri-
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len poﬂetler ise, do¤ada sadece 12 ayda (1 y›l) çözülebiliyor. Oxo-bio-çözünür poﬂetlerin do¤ada yok olmas› iki
aﬂamada gerçekleﬂiyor: Birinci aﬂamada poﬂetin raf ömrü doldu¤unda oksijen, plasti¤in zincir yap›s›n› bozuyor.

‹kinci aﬂamada ise biyolojik çözünme
baﬂl›yor. Besin özelli¤i kazanan plastik
yap›, topraktaki bakteri ve mikroorganizmalar taraf›ndan sindiriliyor. Poﬂet
böylelikle 12 ay gibi k›sa bir sürede
%100 çözünerek do¤aya dönüyor.

H ABE R

TPF’DEN ‹LET‹ﬁ‹M SPONSORLARINA TEﬁEKKÜR
TPF, “Yerel Zincirler Buluﬂuyor” organizasyonunun iletiﬂim sponsorlar›na teﬂekkür
sertifikalar›n› sundu ve yeni organizasyon çal›ﬂmalar›n›n baﬂlad›¤›n›n müjdesini
verdi.
ürkiye Perakendeciler Federasyonu ve Marketing &Management
Institute (MMI), 7 Temmuz 2009 tarihinde “Yerel Zincirler Buluﬂuyor” organizasyonunun iletiﬂim sponsorlar› ile
bir araya geldi. Federasyon merkezinde gerçekleﬂtirilen toplant›ya TPF Yönetim Kurulu Üyesi ‹brahim Özhan,
MMI Baﬂkan› Günseli Özen Ocako¤lu
ile AVM Gazette, Market Vizyon, Perakende Ça¤› ve Sat›ﬂ Noktas› dergilerinin yöneticileri kat›ld›. Organizasyon
öncesinde, s›ras›nda ve sonras›nda
verdikleri destekten dolay›, kat›l›mc›lara teﬂekkür sertifikas› takdim edildi.
Toplant›da, may›s ay›nda gerçekleﬂtirilen “Yerel Zincirler Buluﬂuyor”
organizasyonu ile ilgili olarak de¤erlendirmeler paylaﬂ›ld› ve 2010 y›l›nda
gerçekleﬂtirilecek olan yeni organizasyonla ilgili geliﬂmeler aktar›ld›. Konuyla ilgili olarak da kat›l›mc›lar›n görüﬂ,
düﬂünce ve önerileri al›nd›. Kat›l›mc›lar, yerel perakendenin geliﬂmesi, yay-
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g›nlaﬂmas› ve güçlenmesi ad›na yap›lacak her türlü çal›ﬂman›n desteklenmesi gerekti¤i görüﬂünde birleﬂtiler. Sektörel bas›n olarak da, her zaman
TPF’nin çal›ﬂmalar›n›n yan›nda olacaklar›n› ifade ettiler.
Kat›l›mc›lara, TPF ad›na teﬂekkürlerini sunan ‹brahim Özhan, “Yerel Zincirler Buluﬂuyor” organizasyonuyla
PERDER’lerin gücünün ve varl›¤›n›n
daha da fark edilir hale geldi¤ini dile
getirdi. Özhan, organizasyonun ard›n-

dan PERDER’lere kat›l›m taleplerinin
de artt›¤›n› söyledi.
Yeni Sürprizlerimiz Olacak!
“Yerel Zincirler Buluﬂuyor” organizasyonunun bir ideolojisi oldu¤una
dikkat çeken Günseli Özen Ocako¤lu,
di¤er organizasyonlardan farkl›l›¤›n›n
da bu noktada ortaya ç›kt›¤›n› söyledi.
Bu tür organizasyonlara sektör dergilerinin daha fazla katk› sa¤lamas› gerekti¤inin alt›n› çizen Ocako¤lu, “Yerel
zincirler bu ülkenin kan damar› gibidir.
Yerel zincirler, daha do¤rusu marketlerin tamam› bir trafi¤i yönetir; bir
kavﬂakt›r. Bu kavﬂa¤›n iyi yönetilmesi
laz›m. Bu kavﬂa¤›n do¤ru ellerde, do¤ru bir biçimde yönetiliyor olmas› ülkenin geliﬂimine, üreticisine ve tüketicisine katk› sa¤lar. Yerel zincirlerin güçlü bir duruﬂ sergilemesi gerekiyor. Bu
nedenle, önümüzdeki y›l baﬂka sürprizlerimiz olacak.” dedi. Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nun ev sahipli¤inde ve MMI’›n organizasyonunda
gerçekleﬂtirilen “Yerel Zincirler Buluﬂuyor”’un birincisi, 21 May›s 2009 tarihinde ‹stanbul’da yap›lm›ﬂt›.

H ABE R

MARKET ‹LE AYNI ROTA’DA!
Market ekibi, yazar kadrosu ve okuru aras›ndaki dayan›ﬂman›n da sembolü olan
kutlamayla, konuklar›n›n yo¤un ilgisini gördü ve büyük bir sinerji yaratt›.
6. y›l›n› kutlayan ‘Market’ dergisi,
organize perakendenin önde gelen
temsilcilerini ‘Ayn› Rota’ isimli etkinlikte buluﬂturdu. Perakende Bilgi Evi
taraf›ndan 3’üncüsü düzenlenen ve art›k gelenekselleﬂen kimli¤iyle sektör
ritüelleri aras›na giren organizasyon,
Bo¤az manzaras› eﬂli¤inde teknede
gerçekleﬂtirildi. Market ekibi, yazar
kadrosu ve okuru aras›ndaki dayan›ﬂman›n da sembolü olan kutlamayla, ko-
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nuklar›n›n yo¤un ilgisini gördü ve büyük bir sinerji yaratt›.
Üçge ana sponsorlu¤unda; Arbella
Makarna, Banvit, Duru Bulgur, Ekici
Peynir, Evyap, Gülsan G›da, ‹glo, Pfanner, ﬁölen Çikolata, Uluda¤ ‹çecek
sponsorlu¤unda; ‹stanbul PERDER’in
deste¤i ile hayata geçirilen etkinlik,
Türkiye Perakendeciler Federasyonu
dernek ve üyelerinin kat›l›m›yla renkli
görüntülere sahne oldu.

Yazarlar unutulmad›
Perakende Bilgi Evi Genel Müdürü,
Market dergisi Genel Yay›n Yönetmeni
Ergün Güler, “Baﬂar›n›n yolu, sevgi ve
istikrardan geçer. Biz, 16 y›ld›r iﬂimizi
sevgi ile yap›yoruz. Hâlâ birlikte olmam›z›n s›rr›n›, burada aramak laz›m” dedi. Elif ﬁafak’›n ‘Aﬂk’ isimli roman›na
gönderme yapan ve ‘Mesnevi’nin “Dinle” diye baﬂlad›¤›n› an›msatan Güler,
“Bugün, en çok ihtiyac›m›z olan ﬂey dinlemek. Önce kendimizi, sonra birbirimizi... Bu akﬂam, dinlemek için f›rsatlarla
dolu” ﬂeklindeki aç›klamas›yla dikkati
çekti.
ﬁirketin Yönetim Kurulu Baﬂkanvekili Okan Aras da baﬂar›ya yelken açan
yay›n ekibini kutlayarak, k›sa bir konuﬂma yapt›. Market dergisinin sektöre yön
verdi¤ini vurgulayan Aras, “Dergimizin
temellerini 16 y›l önce atan Üçge ﬁirketler Grubu Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Gökçin Aras, yenilikçi bir yaklaﬂ›mla
bugünün ihtiyaçlar›n› görmüﬂtür. Biz
bayra¤› ondan devrald›k, daha ileriye
taﬂ›ma çabas›nday›z” cümlelerine yer
verdi.
Gökçin Aras, Perakende Bilgi
Evi’nin güçlü yazar kadrosunu temsilen
Ergün Güler, Kemal Tipio¤lu, Okan
Aras, Orhan Ataç, Sinan As›lyaz›c›, Tevfik Dinçer, Yasemin Sungur ve Y›lmaz
Pekmezcan’a gecenin an›s›n› saklayacak
birer arma¤anla teﬂekkür etti.

BURSA PERDER,
HAYAT K‹MYA’DA
Hayat Kimya çal›ﬂanlar› Bursa PERDER üyelerini,
Bursa Bölge Müdürü Saim Demir’in rehberli¤inde
a¤›rlad›.
ayat Kimya, 27 Haziran 2009 tarihinde Bursa
PERDER üyelerini Gölcük’teki fabrikas›nda
a¤›rlad›. Hayat Kimya Bursa Bölge Müdürü Saim Demir’in rehberli¤inde gerçekleﬂtirilen ziyaret 30’un
üzerinde kat›l›mc›yla gerçekleﬂti. Deterjan ve kâ¤›t
ürünlerinin bulundu¤u alan› gezen üyelere, firma
yetkilileri taraf›ndan bilgi verildi. Üyeler, bu geziyle
raflar›nda sat›ﬂa sunduklar› ürünlerin hangi aﬂamalardan geçti¤ini yak›ndan görme f›rsat› buldular.

H

Bursa PERDER üyeleri Hayat Kimya’ya misafir oldu

ANKARA PERDER,
KEÇ‹ÖREN BELED‹YES‹’N‹
Z‹YARET ETT‹
TPF Baﬂkan› ﬁeref Songör , Ankara PERDER Baﬂkan› ve Yönetim Kurulu Üyeleri Keçiören Belediyesini
ziyaret etti.
ürkiye Perakendeciler Federasyonu Baﬂkan› ﬁeref Songör, Ankara PERDER Baﬂkan› ve Federasyon Baﬂkan Yard›mc›s› Mustafa Altunbilek ve Ankara PERDER üyesi ‹brahim Uyan›k, Keçiören Belediye Baﬂkan› Mustafa Ak’› makam›nda ziyaret etti.
Baﬂkan Ak’› belediye baﬂkanl›¤› görevine seçilmesinden dolay› tebrik eden PERDER üyeleri, dernek
hakk›nda da bilgi aktar›m›nda bulundular. Keçiören
Belediye Baﬂkan› Mustafa Ak da, sektörde yaﬂanan
geliﬂmeleri yak›ndan takip etti¤ini, yerli perakendecilerin içinde bulundu¤u zor ﬂartlarda hizmet mücadelesi veriyor olmas›n› takdirle karﬂ›lad›¤›n› belirterek; Ankara PERDER’in ziyaretinden çok memnun
kald›¤›n› ifade etti.

T
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ﬁeref Songör

‹STANBUL PERDER SÖYLEﬁ‹LER‹

“KURUMSALLAﬁMAK”
TPF Baﬂkan› Songör, “Bizim iﬂ yap›ﬂ
ﬂeklimizi geliﬂtirmemiz gerekiyor. Bunun yolu da, daha fazla kurumsallaﬂmaktan geçiyor.”
stanbul PERDER Söyleﬂileri”nin 3.’sü,
18 Haziran 2009 tarihinde Feriye Lokantalar› konferans salonunda yap›ld›.
Do¤uﬂ Çay’›n sponsorlu¤unda, Sat›ﬂ
Noktas› Dergisi’nin deste¤iyle gerçekleﬂtirilen ve “Kurumsal Kimlik” konusunun ele al›nd›¤› söyleﬂiye Türkiye Perakendeciler Federasyonu Baﬂkan› ﬁeref
Songör, ‹stanbul PERDER Baﬂkan› Turan Özbahçeci, Do¤uﬂ Çay Yönetim Kurulu Baﬂkan› Süleyman Karakan, Genel
Müdürü Alparslan Karakan, Sat›ﬂ Direktörü Ferhat Sucu, Neilsen Türkiye ‹ﬂ
Geliﬂtirme Direktörü Ebru Usta, De¤er
Dan›ﬂmanl›k Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Dr. ‹lhami F›nd›kç› ile perakende sektöründe faaliyet gösteren üreticiler, tedarikçiler ve çok say›da davetli kat›ld›.

‹

gerçekleﬂtirilen toplant›lar›n, üretici ve
tedarikçilerle kaynaﬂma sa¤lad›¤›n› belirten Türkiye Perakendeciler Federasyonu Baﬂkan› ﬁeref Songör, bu sayede
taraflar›n birbirini daha iyi anlad›¤›n›
söyledi. ‹letiﬂimi planl› bir ﬂekilde gerçekleﬂtirmenin önemine de¤inen Songör, basit gibi görünen küçücük diyaloglar›n kiﬂilere çok ﬂeyler kazand›rd›¤›n›
ifade etti. Songör, “Bizim iﬂ yap›ﬂ ﬂekli-

Kurumsallaﬂman›n temel ögesi
fark›ndal›k
‹stanbul PERDER’in ev sahipli¤inde
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Turan Özbahçeci

mizi geliﬂtirmemiz gerekiyor. Bunun yolu da, daha fazla kurumsallaﬂmaktan geçiyor. Kurumsallaﬂma, att›¤›n›z her bir
ad›m›n, ç›kt›¤›n›z her bir basama¤›n kal›c› olmas› için önemli. Nerede oldu¤umuzu görebiliyor olmak, ne yapt›¤›m›z›n
fark›ndal›¤›n› geliﬂtiriyor olmak ve beraberinde de nereye gitmek istedi¤imizin
hedef olarak seçilmiﬂ olmas›, kurumsall›¤›n temel ö¤eleridir. Bir iﬂi baﬂarmak is-

Baﬂkan› Turan Özbahçeci, inanc› yitirmeden kurum kültürüne ulaﬂ›lmas› gerekti¤ini söyledi. ‹stanbul PERDER olarak her konuda e¤itim çal›ﬂmalar› yapt›klar›n› kaydeden Özbahçeci, sektöre
katma de¤er oluﬂturacak projeler yapmaya çal›ﬂt›klar›n›, son birkaç ayda da
gerek üretici gerek tedarikçi firmalar›n
bu konuda yo¤un ilgisiyle karﬂ›laﬂt›klar›n› bildirdi. Türkiye perakendesinin gelece¤inin, yerel ve bölgesel markadan ulusal marka olmaya do¤ru yönelmiﬂ ﬂirketlerden geçti¤ini dile getiren Özbahçeci, “Bu çal›ﬂmalar› baﬂar›ya ulaﬂt›rabilirsek her bir tüketicimize daha farkl›
avantajlar sunuyor olaca¤›z. Birkaç firman›n tekelinden ziyade, birçok firman›n anlay›ﬂ›n› götürmüﬂ olaca¤›z.” dedi.

Dr. ‹lhami F›nd›kç›

Ferhat Sucu

tiyorsan o zaman planl› geliﬂmen gerekir. Dünyadaki bütün ülkelerde büyük
markalar›n ç›k›ﬂ yolu, planl› ve düzenli
geliﬂmedir. Baﬂar›n›n s›rr› ise, disiplinli,
kay›tl›, kurall›, sistemli olmakta yatar”
dedi.
Yerel ve bölgesel markadan ulusal
markaya
Yerel zincirlerin, kurumsal yap›lar›n›
planlamas›n›n art›k zorunluluk haline
geldi¤ini belirten ‹stanbul PERDER

Do¤uﬂ Çay en fazla büyüyen
marka
Aç›l›ﬂ konuﬂmalar›n›n ard›ndan “Do¤uﬂ Çay’da De¤iﬂim” baﬂl›kl› bir sunum
yapan Do¤uﬂ Grup Pazarlama A.ﬁ Sat›ﬂ
Direktörü Ferhat Sucu, “ Türkiye’de çay
sektörü zor bir sektör. Sebebi de sektörün ana oyuncusunun devlet olmas›.
Özel sektördeki oyuncular›n bir yerlere
gelmesi y›llar ald›. Bugün gelinen noktada Do¤uﬂ Çay, pazarda tüketiciler taraf›ndan talep edilen, hem demlik hem de
bardak pazar›nda ikinci s›raya oturmuﬂ

bir marka. Biz Do¤uﬂ Çay olarak gelinen
noktay› gerçekten önemsiyoruz. Do¤uﬂ
Çay, son beﬂ y›lda en fazla büyüyen çay
markas›d›r. De¤iﬂen perakende kanallar›yla beraber modern pazardaki talepleri karﬂ›lamak için büyük bir çaba sarf
ediyoruz. Müﬂterilerimiz bizden, çay kategorisinde daha rekabetçi olmam›z›
bekliyorlar” dedi.
Türkiye Avrupa’da büyüyor
‘Perakende Sektöründe Müﬂteri
Trendleri’ baﬂl›kl› sunumunda son dönem araﬂt›rma rakamlar›yla birlikte
müﬂterileri tercihlerindeki e¤ilimleri de¤erlendiren Neilsen Türkiye ‹ﬂ Geliﬂtirme Direktörü Ebru Usta ise Nielsen’›n
haz›rlad›¤› ‘Tüketici Güven Araﬂt›rmas›’n›n sonuçlar›n› davetlilerle paylaﬂt›.
Araﬂt›rman›n May›s 2009’da yay›nlanan
sonuçlar› tüm dünyada endeksin 84 puandan 77 puana düﬂtü¤ünü gösteriyor.
Nielsen Türkiye ‹ﬂ Geliﬂtirme Direktörü Ebru Usta konuﬂmas›nda, araﬂt›rman›n yap›ld›¤› son dönem itibari ile 50
ülkenin 49’unda endeksin eksi yönde
bir seyir izledi¤ini belirterek, “Birçok
ülkede önemli düﬂüﬂler gözlenirken
Türkiye Tüketici Güven Endeksi de 2
puan gerileyerek 62 puandan 60 puan
seviyesine gerilemiﬂ bulunuyor” diye
konuﬂtu.
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PERDER’DEN ANKARA EMN‹YET‹’NE Z‹YARET
çekecek ﬂekilde baﬂar› sa¤lad›¤›n› ve bunu takip etmekten mutluluk duydu¤unu
belirtti. Özdemir; “Sizler sadece ülke
ekonomisine de¤il, iﬂsiz kal›p suça yönelecek gençleri istihdam ederek ve ma¤a-

zalar›n›zda geniﬂ güvenlik önlemleri al›p
halk›m›z› koruyarak ülkemizdeki suç
oran›n›n azalmas›na da büyük katk› sa¤layan bir grupsunuz.” diyerek, perakende sektörünün önemini vurgulad›.

BKM, KART KULLANICILARINI UYARIYOR

ve nakit çekimleri belirten hesap özetlerini rutin olarak incelemeleri de tavsiye ediliyor.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu
Baﬂkan› ﬁeref Songör, Ankara PERDER
Baﬂkan› Mustafa Altunbilek, Ankara
PERDER üyeleri Yaﬂar Ayhan ve Nuh
Çelik, Haziran ay›nda göreve atanan
Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir’i makam›nda ziyaret ettiler.
nkara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir’e yeni görev yeri için hay›rl›
olsun dileklerini ileterek sözlerine baﬂlayan TPF Baﬂkan› ﬁeref Songör; yedi y›l
süre ile Kayseri’de görev yapan Özdemir’in baﬂar›l› çal›ﬂmalar›n› yak›ndan takip ettiklerini ve Ankara’da da bu baﬂar›s›n›n devam›n› dilediklerini belirtti.
Bu ziyaretten çok memnun oldu¤unu ifade eden Orhan Özdemir, yerli perakendecilerin son birkaç y›ld›r dikkat

A

ﬁ‹FREN‹ PAYLAﬁMA
Sertaç Özinal: “ﬁifre kiﬂiye özeldir. ﬁifrenin kimseyle paylaﬂ›lmamas› konusunda
mesajlar veriyoruz”
ankalararas› Kart Merkezi (BKM) taraf›ndan yap›lan Kart Monitör 2009
Araﬂt›rmas›na göre, kart kullan›c›lar›n›n yüzde 10’u ﬂifresini baﬂkas›yla paylaﬂ›yor.
ATM’lerdeki ﬂifre h›rs›zl›klar›na karﬂ› kampanya baﬂlatan Bankalararas› Kart Merkezi (BKM), kart kullan›c›lar›n›, “Paylaﬂ›lan ﬁifre, ﬁifre De¤ildir” slogan› ile uyar›yor. ﬁifre güvenli¤i
konusunda kullan›c›lar› bilgilendirdiklerini söyleyen Bankalararas› Kart Merkezi
Genel Müdürü Sertaç
Sertaç Özinal
Özinal, “ﬁifre kiﬂiye özeldir. ﬁifrenin kimseyle pay-
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laﬂ›lmamas› konusunda mesajlar veriyoruz” dedi. Kart kullan›c›lar›n›n dikkat etmesi gereken tüm konular›n
www.kartbilinci.com adresli internet
sitesinde yer ald›¤›n› aç›klayan Özinal,
sitede ﬂifre güvenli¤i konusunda da
önemli uyar›lar›n bulundu¤unu belitti.
BKM, giriﬂ ﬂifresi olarak do¤um tarihi
gibi tahmin edilmesi kolay bilgilerin
kullan›lmamas› gerekti¤ini belirtiyor.
ﬁifre belirlenirken e-posta veya mesaj
alma-gönderme gibi di¤er internet hizmetlerine eriﬂim için kullan›lan bilgilerin ayn›s›n›n kullan›lmamas›, kart ve
karta ait ﬂifrenin ayr› yerlerde bulundurulmas› da büyük önem taﬂ›yor. Ayr›ca kampanya kapsam›nda, bankalar›n, hiçbir ﬂekilde e-posta yoluyla ﬂifre
iﬂlemlerini yapt›rmad›¤›n›n ve müﬂterilerinin kiﬂisel bilgilerini istemedi¤inin
de alt› çiziliyor. Bunun yan› s›ra kart
kullan›c›lar›n›n yapt›klar› harcamalar›

BANKALARARASI KART MERKEZ‹ UYARIYOR!

!

● ﬁifrenizi kimseyle paylaﬂmay›n,
● ATM’lerde ﬂifrenizi, kimseye göstermeden
tuﬂlay›n,
● Telefonla yard›m etmeyi teklif edenlerin
tuzaklar›na düﬂmeyin,
● ﬁüphelendi¤iniz her hareketi ve iﬂlemi bankan›za
hemen bildirin.

H ABE R

MAKRO MARKET ETK‹NL‹KTE HIZ KESM‹YOR
Kaliteli hizmet anlay›ﬂ›yla perakende sektörünün öncü kuruluﬂlar›ndan olan Makromarket, düzenledi¤i organizasyonlarla da
sektöre örnek oluyor.
Park›’nda düzenlenen pikni¤e, Kazan
Belediye Baﬂkan› Lokman Ertürk de
kat›ld›.
Çal›ﬂanlar›na verdi¤i de¤eri her f›rsatta gösteren Makromarket, düzenlenen piknikle çal›ﬂanlar›na keyifli bir gün
yaﬂatt›. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticiler aras›nda yap›lan yar›ﬂmalar›n
sonucunda, dereceye girenlere çeﬂitli
ödüller da¤›t›ld›.
Makromarket Yönetim Kurulu Baﬂkan› ﬁeref Songör de piknikte mangal›n
baﬂ›na geçti. Keyifli anlar›n yaﬂand›¤›
piknik organizasyonu, Makromarket
idari kadrosu için unutulmaz bir gün oldu.
Makromarket’in Piknik Coﬂkusu
Makromarket’in motivasyon çal›ﬂmalar› kapsam›nda düzenledi¤i piknik
organizasyonu, keyifli anlarla dolu unutulmaz bir gün oldu.
Makromarket Yönetim Kurulu Baﬂkan›, üyeleri ve idari kadrosu düzenlenen piknikle bir araya geldi. Haziran
ay›n›n son haftas›nda Kazan Belediye

Makromarket’te Güven Bayra¤›
Dalgalan›yor
Hizmet a¤›n› Türkiye geneline yayan Makromarket, kalite anlay›ﬂ›n› taçland›rmay› sürdürüyor. Müﬂterilerin güvenini ve memnuniyetini kazanma konusunda kendini her gün yenileyen ve
çal›ﬂmalar›n› bu do¤rultuda yürüten
Makromarket son olarak Beyaz Bayrak

ve Güvenilir G›da Üretim Yeri Sertifikas› ald›.
Malatya’da üretim ve ma¤azac›l›k
alan›nda hizmet veren Makromarket taraf›ndan düzenlenen törende Beyaz
Bayrak ve Güvenilir G›da Üretim Yeri
Sertifikas›, ‹l Tar›m Müdürü Ahmet
Güldal taraf›ndan Makromarket Kayseri
Böyle Müdürü Yalç›n Taﬂ’a verildi. Güvenilir g›da üretimini ve sat›ﬂ›n› cazip
hale getirmek ve iﬂyerlerini teﬂvik etmek için Beyaz Bayrak uygulamas› baﬂlatt›klar›n› dile getiren Malatya ‹l Tar›m
Müdürü Ahmet Güldal, “‹l Müdürlü¤ümüze baﬂvurarak Beyaz Bayrak almak
isteyen Makromarket’in baﬂvurusu taraf›m›zca incelendi, eksikli¤inin olmad›¤›
belirlendi¤inden bu belgeyi almaya hak
kazand›” dedi.
“Hep Ucuz Hep Kaliteli”
Sal› günleri, ma¤azalar›n› “Halk Pazar›” haline getiren Makromarket, en
kaliteli ürünleri, en ucuz fiyatlarla müﬂterisiyle buluﬂturuyor. “Hep Ucuz Hep
Kaliteli” slogan›yla hizmetlerine devam
eden Makromarket, müﬂterilerini daha
fazla memnun etmek için çabal›yor.
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Makromarket müﬂterileri çarﬂ›da, pazarda, manavda bulamayacaklar› yüzlerce ürünü, Makromarket’in “Halk Pazar›”ndan en uygun fiyatlarla sat›n al›yor. Sal› günleri,
ma¤azalar›n› “Halk Pazar›” haline getiren Makromarket,
en kaliteli ürünleri, en ucuz fiyatlarla müﬂterisiyle buluﬂturuyor. Anadolu’nun yerli markas› Makromarket, böylece gerçekleﬂtirdi¤i her çal›ﬂmayla, “hizmette çizgi ötesi”
anlay›ﬂ›n› zorlamaya devam ediyor.
‹nanc›n Ve Çal›ﬂman›n Zaferi
Makromarket bölge ve ma¤aza müdürleri, hedeflerinin üzerinde Nestea sat›ﬂ› gerçekleﬂtirdikleri için Speed
City’de Formula 1 yar›ﬂ› yaparak güzel ve e¤lenceli bir
gün geçirdiler. Makromarket’in Coca Cola’yla birlikte organize etti¤i 3 bin koli hedefli Nestea sat›ﬂ kampanyas›nda 7 bin koli Nestea sat›ld›. Sat›ﬂ rakamlar›n›n ö¤renilmesinin ard›ndan araba yar›ﬂ› organize eden Makromarket
birinciye plazma televizyon, ikinciye diz üstü bilgisayar,
üçüncüye de home theatre sistemi hediye etti. 70 kiﬂinin
kat›ld›¤› yar›ﬂmada konuﬂma yapan Makromarket Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Songör, Coca Cola’yla sinerji
içinde çal›ﬂt›klar›n› ve daha önce de bu tarz projeler ürettiklerini dile getirdi. Songör, içecek sat›ﬂlar› içinde Coca
Cola’n›n yüksek oranda paya sahip oldu¤unu kaydederek, sat›ﬂ elemanlar›n›n Nestea’yi çok iyi teﬂhir etti¤ini,
kuleler ve gondol baﬂlar› yaparak sat›ﬂ› artt›rd›klar›n› belirtti.

H ABE R

TPF Baﬂkan› ve Yönetim Kurulu Üyeleri Bakan Nihat Ergün’ü makam›nda ziyaret etti

TÜRK‹YE PERAKENDEC‹LER FEDERASYONU,
BAKAN ERGÜN’Ü Z‹YARET ETT‹
TPF Baﬂkan› Songör, “Büyük Ma¤azac›l›k Yasa Tasar›s›” ile
ilgili çal›ﬂmalar›n bir an önce sonuçland›r›lmas›n› isteyerek,
Federasyon’un beklentilerini dile getirdi. Bakan Ergün ise,
söz konusu tasar›n›n Ekim ay›na kadar son halini alaca¤›n›
ümit ettiklerini kaydetti.
ürkiye Perakendeciler Federasyonu, 23 Haziran 2009 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakan› Nihat Ergün’ü makam›nda
ziyaret etti. TPF Baﬂkan› ﬁeref Songör’ün öncülü¤ünde gerçekleﬂen ziyarete, Baﬂkan Yard›mc›lar› Mustafa Altunbilek ve
Turan Özbahçeci, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet ﬁah Akda¤, ‹brahim Özhan, Selamet Aygün, ‹stanbul PERDER Yönetim Kurulu Üyeleri Reﬂat Narman ve ‹brahim Uyan›k da kat›ld›.
Yeni görevinden dolay› Bakan Ergün’ü kutlayan Songör,
uzun süredir beklenen ve ç›kmas› için Federasyon’un yo¤un
çaba sarf etti¤i “büyük ma¤azac›l›k yasa tasar›s›” konusunda
sonuca iliﬂkin bir geliﬂme olmas› arzusunda olduklar›n› belirtti.
Yasan›n olmamas›n›n haks›z rekabete ve küçük esnaf›n iﬂlerini
sürdürememesine neden oldu¤unu ifade etti. Songör, yasa haz›rlan›rken özellikle üzerinde durulmas› gereken noktalar› ﬂu
ﬂekilde s›ralad›:
Ma¤aza açarken benzer iﬂyerlerinin ço¤unlukta oldu¤u ve
doygunlu¤a ulaﬂ›lm›ﬂ yerlere aç›l›ﬂ için izin verilmemesi, bu
tür iﬂletmelere daha iyi hizmet üretebilece¤i yerlerin gösterilmesi, haks›z rekabet ve zarar›na sat›ﬂlar›n engellenmesi, servis
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hizmetleri gibi, asl›nda marketlerin uzmanl›k alan› olmayan
uygulamalar›n kald›r›lmas›, ma¤azalar›n aç›l›ﬂ ve kapan›ﬂ saatlerinin ve hafta sonu tatillerinin belirlenmesi. Songör, tüm bu
hususlar›n bir yasa ile düzenlenmesinin, israf say›labilecek yat›r›mlar› önleyece¤ini vurgulad›. Perakende sektöründeki personelin daha iyi ﬂartlarda çal›ﬂabilmesi ve kaliteli izin zaman›na kavuﬂabilmesinin, Türk aile yap›s› ve Türk kültürünün korunmas› ad›na önemli oldu¤unu ifade eden Songör, yerli perakendecilerin ülkenin yarar›na olacak her konuda gerekli fedakârl›¤› yapmaya yürekten haz›r olduklar›n›, aksi takdirde önlem almak için çok geç kal›nabilece¤ini de sözlerine ekledi.
‘S›k›nt›lar› biliyoruz’
Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nun çal›ﬂmalar›n›
yak›ndan takip etti¤ini belirten Ergün, iletilen konuyla ilgili
s›k›nt›lar› bildi¤ini, yasa tasar›s›yla ilgili daha önceki dönemde yap›lan haz›rl›klar› inceledi¤ini söyledi. Ergün, bu konudaki çal›ﬂmalar›n yaz döneminde de devam edece¤ini, yasa
tasar›s› tasla¤›n›n Ekim ay›na kadar son halini alaca¤›n›
ümit ettiklerini kaydetti. Ergün, haz›rlanan tasla¤›n küçük
esnaf›, yerli perakendeciyi, tüketiciyi, yabanc› yat›r›mc›lar›,
konunun bütün taraflar›n› memnun edecek ﬂekilde ele al›naca¤›n›n alt›n› çizdi. Ergün ayr›ca, söz konusu yasa tasar›s›yla ilgili olarak, sivil toplum kuruluﬂlar›n›n da görüﬂlerinin
al›naca¤›na dikkat çekti.

F AYDALI
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MARKET‹NG‹ST’TE
Marketingist’e kat›lan TPF üyeleri, Fayda A.ﬁ stand›nda sektör paydaﬂlar›yla
bir araya geldi.
ifaﬂ taraf›ndan düzenlenen “Marketingist Pazarlama Araç ve Hizmetleri Fuar›”, 25-28 Haziran 2009 tarihleri
aras›nda Tüyap Büyükçekmece Fuar ve
Kongre Merkezi'nde 200’den fazla markaya ev sahipli¤i yapt›.
Fuar’da stand açan Fayda A.ﬁ, peçeteden tuvalet ka¤›d›na, bulaﬂ›k deterjan›ndan krem temizleyicisine, el sabunundan irmik ve bala kadar sat›ﬂa sunulan “neffis” ve “saff” markal› ürünlerini
ziyaretçilerle buluﬂturdu. ﬁirket yöneticileri ve çal›ﬂanlar›, baﬂta üretici firma
yetkilileri olmak üzere, ziyaretçilere
ürünler hakk›nda detayl› bilgi verdi. Ayn› zamanda ziyaretçiler, “neffis” markal›
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kakaolu f›nd›kl› kreman›n da tad›na bakma f›rsat› buldular.
Türkiye Perakendeciler Federasyonu Baﬂkan› ﬁeref Songör, Fayda A.ﬁ Yönetim Kurulu Baﬂkan› Turan Özbahçeci
ve Türkiye’nin dört bir yan›ndan gelen
PERDER üyeleri de fuar›n ikinci gününde, Fayda A.ﬁ stand›n› ziyaret ettiler.
Üyeler, burada ziyaretçilerle bilgi al›ﬂveriﬂinde bulundular. Yeni ürünlerle donat›lan, sektöre ve fuara renk katan Fayda
A.ﬁ stand› ziyaretçilerden yo¤un ilgi
gördü.
Perakendede dinamizm devam
ediyor
Perakende Bilgi Evi taraf›ndan düzenlenen, “Perakende Sektörü De¤erlendirmesi” baﬂl›¤› alt›nda gerçekleﬂtiri-

VAR!

len seminerde Türkiye Perakendeciler
Federasyonu Baﬂkan› ﬁeref Songör, bir
konuﬂma yapt›. Perakendecilerin küçük
bir moralle çok ﬂeyi de¤iﬂtirece¤ini düﬂündü¤ünü söyleyen Songör, sözlerine
ﬂöyle devam etti: “Mart ay›ndan sonra
iﬂlerde biraz farkl›l›klar oldu. ‹nsanlar›m›z›n çarﬂ›y› pazar› daha çok kullanmaya baﬂlad›klar›na ﬂahit oluyoruz. Bunun
perakendedeki yans›mas›, özellikle
PERDER üyesi arkadaﬂlar›m›z›n haftada
8-10 tane ma¤aza açmaya tekrar baﬂlamalar›ndan ötürüdür. Mesela dün PERDER üyesi 3 ma¤aza aç›ld›. Bugün aç›lacak ma¤azalar›m›z var. Bu göstergelerden anlad›¤›m›z kadar›yla Türkiye’de
perakendecilik ayn› dinamizmini devam
ettiriyor, ettirecek de...”
ﬁeref Songör'ün ard›ndan söz alan
Fayda A.ﬁ Yönetim Kurulu Baﬂkan› Turan Özbahçeci de, Fayda A.ﬁ hakk›nda
k›sa bir bilgilendirme yapt›.
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HAREKET‹
“Biz ortaklar›m›z›n ihtiyac› do¤rultusunda hareket ediyoruz. Ortaklar›m›z›n hangi alanda rekabete ihtiyac› varsa, karl›l›klar›n›
nas›l yükseltebileceksek ve hangi ürün tüketiciden talep görecekse biz o alanlara girmeye çal›ﬂ›yoruz. Biz tüketiciye hizmet ve
ürün kalitesini ispat etmiﬂ marka ürünleri cazip fiyat avantaj› ile
sunuyoruz.”
enüz kurulal› 1 y›l bile olmad›.
B›rak›n Türkiye’yi Dünya’da
dahi kurum örne¤ini göremeyece¤imiz bir çat› oluﬂturan Fayda
A.ﬁ, Türkiye pazar›n›n hakimi olmaya
haz›r görünüyor. Private label de¤il
marka hizmeti sunan bir kuruluﬂ olduklar›n› belirten Fayda A.ﬁ Ürün Geliﬂtirme ve Pazarlama Müdürü ‹brahim
Özdemir yeni ç›kacak ürünleri, hizmet
kalitesini ve pazardaki yerini bizlerle
paylaﬂt›.

H

■ K›saca Fayda A.ﬁ’den bahseder misin?
Öncelikle, 17-18 y›ld›r perakende
sektörüne hizmet veren biri olarak
Fayda A.ﬁ çat›s› alt›nda olmak beni
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çok mutlu ediyor. Çünkü Fayda yaklaﬂ›k 1 y›l evvel PERDER üyeleri taraf›ndan kurulurken baz› gayeler esas al›narak kuruldu. PERDER üyelerinin ana
fikrini oluﬂturdu¤u ve 7-8 ay evvel resmi olarak kuruluﬂunu yapt›¤›m›z bir
anonim ﬂirket olan Fayda A.ﬁ. 72 orta¤› ve 68 yerel zinciriyle bir nevi kamu
hizmeti vermekte. Ortaklar›n›n yerel
zincirleri oluﬂturdu¤u ve uluslararas›
sermayenin Türkiye’deki perakendeci
temsilcilerinin karﬂ›s›nda rekabet gücünü artt›rmak, kendine özgü refleksler geliﬂtirmek gayesiyle kurulmuﬂ bir
ﬂirkettir. Özünde, yerel zincirlerin kendi baﬂlar›na yapamad›klar› at›l›mlar›,
birleﬂerek oluﬂan sinerji ve güçle hayata geçirmek yat›yor. Bu gayeyle yola
ç›k›ld› ve bugün Fayda bünyesinde 68

yerel zincir ve 896 ﬂube bar›nd›r›yor.
■ Fayda’n›n hizmetleri nelerdir?
Fayda A.ﬁ, üç esas hizmet gayesi
üzerine kuruldu. Bunlar ﬂöyle;
1- Yerel zincirlerde sat›lmak üzere
kendi markalar›m›z› oluﬂturmak. Çünkü yerel zincirler, kendi private labellar›n› yapt›klar›nda uygun fiyat verimlili¤ini ve en k›sa sürede stok devir h›z›n›
almak için gerekli sirkülasyona sahip
de¤iller. Ama 68 tane zincir bir araya
gelince bu fiyat optimasyonu ve stok
devir h›z›ndaki h›zl›l›k yakalanabiliyor.
Bu manada kendi markalar›m›z› oluﬂturarak private label mant›¤›nda fiyatland›rma yap›yoruz. Öte yandan da ürün
kalitesi, ambalaj, görsel ve içerik aç›s›ndan bir marka kalitesini yakal›yor ve
private label fiyatland›rma mant›¤›nda
fiyatland›r›yoruz.
2- “Exclusive ürün (özel boyutlarda üretim) sevkiyat›”. Yani, Türkiye’de
yer alan uluslararas› sermaye temsilcilerinin marka olmuﬂ ürünlerinin kendine özgü gramajlarla tüketiciye sunulmas›. Bu ürünü sadece Türkiye’de marka olmuﬂ bir firma yapabiliyor fakat yerel zincirlerin o ürünü yapt›rabilecek
sirkülasyonu olmad›¤›ndan ötürü onlara verilmiyor. Bu nedenle, Fayda çat›s›
alt›ndaki zincirlerin bir araya gelmesiyle art›k biz bu tarz alternatifler için seçenek geliﬂtiriyoruz.
Üreticiden – tüketiciye direk sevkiyat. Bizim bir lojistik depomuz yok.
Stok tutmuyoruz. Bunun sebebi, üreticiden direk ürün sat›ﬂ noktas›na geçiﬂ
sa¤lan›yor olmas›. Dolay›s›yla depomuzda ürün bekletmiyoruz. Sipariﬂlerin üreticiyi tatmin etmesi gereklili¤inden ötürü de h›zl› tüketilen ürünlere
yöneliyoruz.
3- Non food ürünler: Fayda ortaklar›na dolay›s› ile tüketicilere non food
ürün gurubunda da f›rsat alternatifleri
sunuyor. Bir orta¤›m›z›n tek baﬂ›na sat›n alamayaca¤› adetlerdeki stok fazlas›, üretim fazlas›, ihraç fazlas› ürünlerin
sat›ﬂ›na yönelik alternatif sat›n alan
olarak Fayda da var… Mutfak eﬂyalar›ndan, elektronik eﬂyaya, oyuncaktan
beyaz eﬂyaya kadar bir çok alanda toplu sat›n alma ve sat›ﬂ organizasyonu ile
hem tüketicilere hem de üreticilere ve

Fayda A.ﬁ Ürün Geliﬂtirme ve Pazarlama Müdürü ‹brahim Özdemir

ithalatç›lara alternatif sat›ﬂ kanal› olarak Fayda ortaya ç›km›ﬂ oldu. Bu anlamda bir çok ürün bu güne kadar sat›ﬂa ç›kt› bundan sonra da ç›kacak…
■ Fayda’n›n yeni projeleri ürünleri
hakk›nda bilgi verir misiniz?
Biz, g›da d›ﬂ› olan temizlik ürünlerimizi Saff, g›da ürünlerimizi ise Nefis
markalar›yla sat›ﬂa sunmaktay›z. Bunlar›n d›ﬂ›nda, gerek ithalatç›larda at›l
kapasitenin de¤erlendirilmesi, gerek
stok eritmek ad›na olan ürünlerde alternatiflerimiz mevcut. Madem yeni
ürünler dedik, öyleyse tüm tüketicilere
buradan da bir müjde vermek isterim.
Art›k f›nd›¤› hem kaliteli hem de uygun
fiyata yiyebilecekler. Konuyla ilgili çal›ﬂmalar›m›za devam ediyoruz. 10 TL’ye
TMO kalitesinde 11-13 kalibre f›nd›¤›m›z yak›nda evlerine girecek. Türkiye’yi f›nd›kla bar›ﬂt›raca¤›z. Yak›nda
tüm tüketicilerimiz raflar›m›zda hem
kaliteli hem de uygun fiyata f›nd›¤› görünce ﬂaﬂ›racaklar. Ard›ndan, bir pirinç
projemiz var. Yine çok uygun fiyata pirinç yedirece¤iz. Tabi ki bunlar exclusive ürünler olarak yer alacak.
ﬁuan raflarda bal çeﬂitleri, süt
ürünleri (peynir grubu), kakaolu f›nd›k
kremas›, un, irmik ve 5-6 çeﬂit makarna
grubumuz yer almakta. Ramazandan
önce ç›kacak ürünlerimiz ise, s›v›ya¤
grubu, bakliyat grubu ve çay. G›da d›ﬂ›
ürünlerde ise bulaﬂ›k makinesi deterjanlar›, s›v› bulaﬂ›k deterjan›, s›v› krem

Türkiye’nin at›l kapasitesini
de¤erlendirmeye talibiz.
Kesinlikle yerli üreticilerle
çal›ﬂmay› ye¤liyoruz ve
perakendecileri organize
etmek istiyoruz. Bu da
Türkiye’nin total faydas› diye
düﬂünüyoruz. Onun için de
slogan›m›z Türkiye’nin en
‘Fayda’l› hareketi.

deterjan, s›v› yüzey temizleyici, s›v› sabun, ya¤ çözücü, kireç çözücü, çamaﬂ›r
makinesi kireç çözücüsü, çamaﬂ›r suyu,
yumuﬂat›c›, ka¤›t grubu ve kullan at
grubu tüketime haz›r raflar›m›zda bulunuyor.
■ Exclusive ürünlerinizde ne gibi çeﬂitleriniz bulunmakta?
Bu konuda da ilk exclusive ürünümüz 4 lt’lik Birya¤ ile gerçekleﬂti. Standart olarak yap›lan 5 lt – 10 lt haricinde
4 lt ve 8 lt’lik Birya¤’lar› ürettik. Ürünün sat›ﬂ› çok baﬂar›l› olarak devam
ediyor. Ayr›ca, Toprak Mahsülleri Ofisi’yle, k›rm›z› mercimekte ayn› uygulama yap›ld›. Fayda ma¤azalar›nda sat›lmak üzere TMO markal› 1 kg’l›k ambalajlarda k›rm›z› mercimek tüketicinin

faydas›na sunuldu. Ayr›ca, tüketiciye
bu ürünleri piyasan›n yüzde 25-30 alt›nda sunarak fark›m›z› ortaya koyduk.
Yine Evyap ve Aymar ile exclusive çal›ﬂmalar›m›z devam ediyor.
■ Fayda’n›n piyasaya girmesiyle rekabet ortam›nda ne tür de¤iﬂiklikler
oldu?
Fayda ürünleri orta¤›m›z›n raflar›na girmeye baﬂlad›ktan sonra, ortaklar›m›z›n raflar›n ürünlerini sat›ﬂa sunan
üreticiler ortaklar›m›za daha farkl› iskontolar ile ürünler teklif etmeye baﬂlad›lar. Bizim sat›ﬂa sundu¤umuz TMO
bakliyat ürünleri piyasada h›zl› yükseliﬂleri engelledi.
■ Sizce, tüketici niçin Fayda ürünlerini tercih ediyor?
Fayda’n›n “ortaklar›m›z ne sat›yorsa biz de ayn›s› üretelim” diye bir misyonu yok. Biz ortaklar›m›z›n ihtiyac›
do¤rultusunda hareket ediyoruz. Ortaklar›m›z›n hangi alanda rekabete ihtiyac› varsa, karl›l›klar›n› nas›l yükseltebileceksek ve hangi ürün tüketiciden
talep görecekse biz o alanlara girmeye
çal›ﬂ›yoruz. Biz tüketiciye hizmet ve
ürün kalitesini ispat etmiﬂ marka ürünleri cazip fiyat avantaj› ile sunuyoruz.
Yine kendi ad›m›za ürettirdi¤imiz Saff
ve Neffis markal› ürünlerimizde piyasa
standard›ndaki kaliteyi, piyasa standard›n›n alt›nda bir fiyatla tüketiciye ulaﬂPERDER 23
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t›r›yoruz. At›l kapasiteyi de¤erlendirdi¤imizden yat›r›m maliyetimiz yok, marka olan ürünler gibi reklam maliyetimiz
yok, pazarlama faaliyetleri için abart›l›
giderlerimiz yok, stok ve lojistik maliyetimiz yok, marketlerin raflar›na girmek için ödedi¤imiz yüksek bedeller
yok, bütün bu yok dedi¤imiz ﬂeyler alt
alta toplanarak ürünün maliyetine
olumlu olarak yans›yor ve tüketicinin
tercih edece¤i ürünler oluﬂuyor. Tüketici neden tercih etmesin ki, bence çok
hakl›lar…
■ Kaliteli ürün ve uygun fiyat dengesini nas›l koruyorsunuz?
Özünde yatan ﬂu ki; bu asl›nda bir
private label organizasyonu de¤il, bir
marka organizasyonudur. Bizim kaliteli
bir ürünü uygun fiyata sat›yor olmam›z
sektördeki rakiplerimizi elbette rahats›z ediyor. Ortaklar›m›z farkl› yönlerden bask›larla karﬂ›laﬂ›yor. Fakat bizim
amac›m›z tüketicinin faydas›n› düﬂünerek hareket etmek. Bizim için mühim
olan kamu yarar›. Marka olmak istiyor-
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Bundan 10 sene önce kimse
ald›¤› ürünün arkas›n› çevirip
okumuyordu. ﬁimdi öyle
de¤il. ‹nsanlar yüzde 15’lik
raf ömrü kalm›ﬂ ürünü
sat›n alm›yor.

san›z ürün kalitesinden taviz vermeniz
söz konusu olamaz. Üretici partnerlerimizin hepsi belli bir standard›n üstündeki firmalar zaten. Ayr›ca, üreticilerimizi hem ba¤›ms›z denetçilere denetletiyoruz hem kendimiz denetliyoruz.
Üreticilerimizin belli hijyen ve hukuksal kaideleri yerine getirmiﬂ olmas›na
dikkat ediyoruz. Kendilerinden o belgeleri temin ediyoruz. Bu noktada asgariden yüksek standartlar›m›z var. Kalite konusunda asla taviz vermiyoruz.
Ne olursa olsun en ucuzu biz olal›m anlay›ﬂ›yla bir ürün ürettirmiyoruz.

■ Hangi üretici firmalarla çal›ﬂ›yorsunuz?
Ürünlerde çeﬂitli tedarikçilerimiz
bulunuyor. Genelde her ürün grubunu
en az iki tedarikçiyle çal›ﬂmak gibi bir
ilkemiz var. Ka¤›t grubumuzu, toz deterjan›m›z› Hayat Kimya ve Pak Ka¤›t,
makarnam›z› Oba Makarna ve Ankara
Makarna, s›v› deterjan grubumuzu Endeks Kimya, unumuzu Kalecik Un, peynirimizi Tak›ﬂo¤lu, kremam›z› Ertay G›da, bal›mz› Bal Ar›s› yap›yor.
■ FAYDA A.ﬁ’ye üye olmak için ne gibi
öncelikler gerekiyor?
PERDER üyesi olmak bu iﬂin ilk
ﬂart›. Yani, ilk önce kardeﬂ oluyoruz.
Bunun nedeni, PERDER çat›s› alt›nda
ayn› dili konuﬂabiliyor olmam›z. Marka
say›s› olarak bak›nca yüzde 30 görünmesine ra¤men PERDER üyelerinin iﬂ
hacminin yüzde 70’i Fayda’n›n orta¤›.

Fayda A.ﬁ’nin ortaklar›n›n 2008 cirosu 3.7 milyar. Bu da Türkiye perakende sektöründe ciroda 3. s›rada oldu¤umuzu gösteriyor.
■ Yaﬂanan ekonomik s›k›nt›lar private
label ürünleri daha cazip k›l›yor mu?
‹nsanlar›n tüketim maddelerini alabilmek için bütçelerinden ay›rd›klar›
paylar azald›kça ayn› ihtiyaçlar› daha
ekonomik yollardan tedarik etmeye yöneliyor. Türkiye’de ve Dünya’da yaﬂanan ekonomik krizde insanlar›n tükettikleri maddelerle alakal› ay›rd›klar›
bütçeleri küçüldü. ‹nsanlar temel g›da
maddelerinden k›s›tlama yapamayaca¤›na göre daha küçük maliyetli ürünlere yöneldiler ve dolay›s›yla private label
ürünleri tercih ediyorlar. ‹nsanlar önceden hiç risk almak istemiyorlar ve bilindik markalara yöneliyorlard›. Fakat yaﬂanan ekonomik s›k›nt› di¤er ürünlere
bir ﬂans vermeye itti. Biraz da tüketici
bilincinin geliﬂmesiyle de alakal› tabi.
Bundan 10 sene önce kimse ald›¤› ürünün arkas›n› çevirip okumuyordu. ﬁimdi öyle de¤il. ‹nsanlar yüzde 15’lik raf
ömrü kalm›ﬂ ürünü sat›n alm›yor. ﬁimdi
insanlar art›k, ürünün tarihine, üretim
bilgilerine, içeri¤ine, hangi kalite belgeleri içerdi¤ine dikkat ederek ürün sat›n
al›yorlar. Siz marka olmayan bir ürünle,
marka olmuﬂ ürünlerin bütün standartlar›n› yerine getirmiﬂseniz tüketici tara-

f›ndan tercih ediliyorsunuz zaten. Bizim
de ürünümüz çok yeni olmas›na ra¤men tüm ortaklar›m›zdan 2.- 3. sipariﬂleri al›yoruz. Mesela, henüz hiç tüketici
ﬂikayeti almad›k. Kakolu f›nd›k kremas›n› tutundurmak çok zor olmas›na ra¤men biz kakaolu f›nd›k kremam›zla 7.-8.
sipariﬂimizi ald›k. Bu alanda çok büyük
markalar olmas›na ra¤men kendimize
iyi bir yer bulduk. Uygun fiyatla, kaliteli ürün ve iyi marjlarla ürün satt›rabiliyoruz. S›v› grubumuzda da keza ayn› ﬂekilde 20-25 gün içinde tekrar sipariﬂlerimizi almaya baﬂlad›k. Biz o noktada
do¤ru yapt›¤›m›za inan›yoruz. Olabilecek maliyetlerden biraz daha yukar›da
ürün ürettiriyoruz belki ama do¤ru
partnerlerle, içeri¤inden ve görselinden
kaç›nmadan bir haz›rl›k yap›yoruz. Private label de¤il marka gibi çal›ﬂ›yoruz.
■ Sizce, Fayda private label pazar›n› da
yükseltti mi?
Elbette bu pazar hepimiz sayesinde
yükseldi ve insanlar›n güvenini kazand›.
Zaman zaman ortaklar›m›za bu konuda
di¤er firmalar taraf›ndan bask›lar söz
konusu olabiliyor. Farkl› tekliflerde bulunan markalar var. Kendilerini korumaya yönelik baz› bask›lara yöneldiler.
Tabi sonucunda, onlar da kendi ürünlerinde indirime gitme gibi yöntemler geliﬂtirdiler. Fakat sonucunda tüketici ka-

zan›yor. Sonuç yine halka, ortaklar›m›za, üreticimize, bize fayda sa¤l›yor.
Önemli olan da zaten bu. Bunu da bir
art› olarak kenara koyuyoruz biz. Tüketici Fayda’n›n Saff ve Neffis markalar›
ile tan›ﬂt›ktan sonra özel markal› ürünlerin de çok kaliteli olabilece¤i gerçe¤i
ile karﬂ›laﬂt›. Ve bundan sonra özel markal› ürünlerden tüketicilerin beklentisi
daha kalitelisi olacakt›r.
■ Fayda A.ﬁ’nin piyasada ki hedefi nedir?
Fayda, örnekleri kendinden bir hareket oluﬂturuyor. Geçmiﬂte böyle bir
örnek olmad›¤› için bu konuda net bir
ﬂey söyleyemiyoruz. Dolay›s›yla bazen
geliﬂmeler bizim ufkumuzun çok ötesinde olabiliyor. Ama sonucunda geliﬂmeler çok umut verici. Rakiplerimize oranla biz memnun edici bir karﬂ›l›k al›yoruz. Hatta tahmin etti¤imizin üstünde
bir geri dönüﬂ oldu. Biz hem Türkiye’de
ki giriﬂimci üreticilere, hem tüketicilere
hem de perakendecilere ciddi manada
Fayda oluﬂturaca¤›m›za inan›yoruz.
Çünkü Türkiye’nin at›l kapasitesini de¤erlendirmeye talibiz. Kesinlikle yerli
üreticilerle çal›ﬂmay› ye¤liyoruz ve perakendecileri organize etmeye talibiz.
Bu da Türkiye’nin total faydas› diye düﬂünüyoruz. Onun için de slogan›m›z
Türkiye’nin en Fayda’l› hareketi.
PERDER 25

E ⁄‹T‹ M

TPF’DE YANAN E⁄‹T‹M MEﬁALES‹
TÜRK‹YE’Y‹ AYDINLATMAYA DEVAM ED‹YOR
“Avrupa Birli¤i standartlar› esas al›narak oluﬂturulan müfredat programlar›yla e¤itim veren e¤itim ö¤retim kurumlar›m›z, perakende sektörümüzün önemli bir sorunu olan mesleki e¤itim ve nitelikli vas›fl› eleman yetiﬂtirme ihtiyaçlar›na önemli
bir cevap olmaktad›r.”

rü dal›nda e¤itim gören personel s›ralamas›nda TPF’nin ilk s›rada yer almas›d›r.
AB Stantard›nda E¤itim

EKBER IﬁIK
TPF E¤itim Dan›ﬂman›

aklaﬂ›k bir buçuk y›l önce, ‹stanbul PERDER mutfa¤›nda haz›rlanan sekiz haftada sekiz projeden biri olarak servise konulan Üretimden E¤itime, E¤itimden Üretime Niteliksel Dönüﬂüm Projesi yo¤un bir kat›l›m ile yayg›nlaﬂmaya devam ediyor. ‹stanbul PERDER ile baﬂlay›p, Türkiye
Perakendeciler Federasyonu üzerinden
ete kemi¤e bürünen e¤itim projemiz
Denizli’den Diyarbak›r’a, Kayseri’den
Karadeniz’e, tüm federasyon üyelerimizle buluﬂarak Türkiye’yi ayd›nlatmaya devam ediyor. MEB-TPF iﬂbirli¤i
çerçevesinden sürdürdü¤ümüz e¤itim
projemiz ile PERDER üyelerimizin iﬂletmelerinde istihdam edilen binlerce çal›ﬂan personel e¤itim-ö¤retim kurumlar›yla buluﬂturuldu.
Perakende Sektörünün önde gelen
handikaplar›ndan birinin, istihdamda
aﬂ›r› personel sirkülasyonu ve nitelikli

Y
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elaman istihdam›n›n yetersizli¤i oldu¤unu biliyoruz. Çal›ﬂma yaﬂam›nda genel bir yaklaﬂ›mla perakende sektörünü
bir meslek alan› olarak görmeme e¤iliminin yayg›n oldu¤unu bunun sonucu
olarak bu sektörde çal›ﬂmay› “daha iyi
bir iﬂe girme yolunda” ara istasyon (geçici iﬂ) olarak görme anlay›ﬂ›n› do¤urdu¤unu gözlemlemekteyiz.
Son y›llarda bu genel anlay›ﬂ›n k›r›lmas› yolunda perakende sektöründe
önemli kabuk de¤iﬂimi ve yeniden yap›lanma süreçleri yaﬂanmaktad›r. TPF bu
de¤iﬂim ve geliﬂim arzusunun bir sonucu olarak ortaya ç›km›ﬂt›r. TPF mesleki
standartlar› yükseltmek, iﬂ ahlak› ve çal›ﬂma disiplinini geliﬂtirerek iﬂ gücüne
nitelikli, dinamik bir yap› kazand›rmak
ve de bireyin bilgi ve becerisini aç›¤a ç›kararak giriﬂimcilik ruhunu geliﬂtirmeyi
öncelik olarak önüne koymakt›r. Bu temelde TPF e¤itimde süreklilik prensibini kendisine ilke edinmiﬂtir. Bu ilkenin
yaﬂamdaki en somut göstergelerinden
biri de Türkiye genelindeki e¤itim ö¤retim kurumlar›m›zda perakende sektö-

Avrupa Birli¤i standartlar› esas al›narak oluﬂturulan müfredat programlar›yla e¤itim veren e¤itim ö¤retim kurumlar›m›z, perakende sektörümüzün
önemli bir sorunu olan mesleki e¤itim
ve nitelikli vas›fl› eleman yetiﬂtirme ihtiyaçlar›na önemli bir cevap olmaktad›r.
E¤itim projemizin bir buçuk y›ll›k
k›sa tarihçesine bakt›¤›m›zda yüzlerce
üniversite mezunu ile binlerce ilkö¤retim ve lise mezunu çal›ﬂanlar›m›z 4702
say›l› yasa ile perakende sektöründe çal›ﬂanlar›n belgesi (diplomas›) olarak kabul edilen ve uluslararas› geçerlili¤i
olan bu belgeleri almaya hak kazanm›ﬂt›r. TPF bir yandan binlerce e¤itimli
personeli sektöre kazand›r›rken di¤er
yandan AB entegrasyonu sürecinde ç›kan 4702 say›l› yasan›n çal›ﬂan personellerin almas›n› zorunlu k›ld›¤› belgelendirmeyle sektöre öncülük etmektedir.

‹ STAT‹ST‹ K

AÇLIK SINIRI TEMMUZ’DA 738 TL
Türk-‹ﬂ, Temmuz ay›nda dört kiﬂilik bir aile için açl›k s›n›r›n› 738,
yoksulluk s›n›r›n› 2 bin 404 TL olarak hesaplad›.
ürk-iﬂ Konfederasyonu’ndan
yap›lan araﬂt›rmayla, açl›k ve
yoksulluk s›n›r› tutar› ile elde

T

edilen gelir aras›ndaki fark›n boyutlar›n› ortaya koyuldu.
Aç›klamada, mevsim koﬂullar›n›n

KANATLI SEKTÖRÜ ‹HRACATTA
REKORA KANAT ÇIRPIYOR
Kanatl› sektörü, 2009 y›l›n›n ilk yar›s›nda ihracat›n› yüzde 106 art›rd›. 66
milyon 671 bin dolarl›k ihracat yapan sektör, sadece Haziran ay›nda
yapt›¤› 13 milyon 404 bin dolarl›k ihracatla tarihi rekor k›rd›.
on aylarda gerileyen di¤er
sektörlere nazaran Kanatl›
sektörü, 2009 y›l›n›n ilk
yar›s›nda ihracatta yüzde 106’l›k
ihracat art›ﬂ›na imza att›. Sektör
Haziran ay›nda gerçekleﬂtirdi¤i 13
milyon 404 bin 240 dolarl›k ihracat
tutar› ile tarihinin ihracat rekorunu
k›rd›. 2009 y›l›n›n Ocak – Haziran
döneminde ise sektör, 66 milyon 671
bin 701 dolarl›k ihracat rakam›na
ulaﬂt›.
Türk Kanatl› sektörü olarak 2009
y›l›n›n ilk yar›s›nda 50 milyon dolarl›k
ihracat hedefi belirlediklerini anlatan
Türkiye Su Ürünleri ve Mamulleri
‹hracatç› Birlikleri Ortak Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Bedri Girit, “Sektör
olarak, modern teknoloji ile Avrupa
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Birli¤i
normlar›nda
kurulmuﬂ
tesislerde üretim yap›yoruz. Krizi

olumlu etkisiyle özellikle sebze-meyve
fiyatlar›ndaki uygun fiyat›n sürmesine
ba¤l› olarak açl›k ve yoksulluk s›n›r›
tutar›n›n, Temmuz'da “nispi” olarak
fazla de¤iﬂmedi¤i ifade edildi.
Konfederasyonun Temmuz ay› için
yapt›¤› “açl›k ve yoksulluk s›n›r›” hesab›na yer verilen aç›klamada, dört kiﬂilik bir ailenin yaﬂam düzeyi için gerekli
ve ‘yoksulluk s›n›r›’ diye nitelenen tutar›n 2 bin 404 TL 73 Kr olarak tespit
edildi¤i” bildirildi.
Türk-‹ﬂ, dört kiﬂilik bir ailenin sa¤l›kl›, dengeli ve yeterli beslenebilmesi
için yap›lmas› gereken ve “açl›k s›n›r›”
ﬂeklinde adland›r›lan harcama tutar›n›
ise 738 TL 25 Kr olarak hesaplad›.
Dört kiﬂilik bir ailenin sadece g›da için
yapmas› gereken asgari harcama tutar›n›n bir önceki aya göre yüzde 0,67
azald›¤›, y›ll›k ortalama art›ﬂ›n da yüzde 6,66 oldu¤u belirtildi.

ihracatla aﬂma noktas›nda bir strateji
belirlemiﬂtik, sektör olarak hedefimizi
gerçekleﬂtirmenin ve ülkemize daha
fazla döviz girdisi sa¤laman›n
gururunu yaﬂ›yoruz” diye konuﬂtu.
Türk Kanatl› sektörünün 29 Mart
2009 tarihinden bu yana Prestij Pazar
olarak gördükleri Avrupa Birli¤i’ne
iﬂlenmiﬂ tavuk ürünleri ihracat›na
baﬂlad›¤›n› belirten Girit, sektörün
girmeyi hedefledi¤i yeni pazar›n Rusya
oldu¤unu söyledi.

Türkiye’nin toplam ihracat› 2009 y›l›n›n ilk yar›s›nda yüzde 35 gerilerken kanatl› sektörünün
ihracat› yüzde 106 art›ﬂ gösterdi.

HAZ‹RAN 2009 TEFE VE TÜFE SONUÇLARI
Türkiye'de Haziran ay› itibariyle y›ll›k enflasyon, tüketici fiyatlar›nda
(TÜFE) yüzde 5,73 artarken, üretici fiyatlar›nda (ÜFE) yüzde 1,86 gerileme
kaydedildi.
eçen y›l›n ayn› ay›nda y›ll›k
enflasyon TÜFE'de yüzde
10,61, ÜFE'de yüzde 17,03 olmuﬂtu. Böylece, Haziran ay› itibariyle
y›ll›k enflasyon, geçen y›l›n ayn› ay›n›n,
TÜFE'de 4,88 puan, ÜFE'de 18,89 puan alt›nda gerçekleﬂti.
Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K)

G

verilerine göre, haziran ay› itibar›yla
ayl›k enflasyon TÜFE'de yüzde 0,11,
ÜFE'de yüzde 0,94 artt›. 2008 y›l› Haziran ay›ndaki art›ﬂ ise TÜFE yüzde
0,36 gerilerken, ÜFE'de yüzde 0,32 olmuﬂtu. Buna göre ayl›k bazda enflasyon, geçen y›l haziran ay›na göre TÜFE'de 0,47 puan, ÜFE'de ise 0,62 puan

düﬂüﬂ gösterdi. Öte yandan TÜFE'de
Haziran ay›nda endekste yer alan 449
maddeden 95 maddenin ortalama fiyat›nda de¤iﬂim olmad›, 203 maddenin
ortalama fiyat›nda art›ﬂ, 151 maddenin
ortalama fiyat›nda ise düﬂüﬂ gerçekleﬂti. ÜFE'de ise haziran ay›nda endekste
bulunan toplam 768 maddeden 201
maddenin ortalama fiyat›nda de¤iﬂim
olmad›, 311 maddenin ortalama fiyat›nda art›ﬂ, 256 maddenin ortalama fiyat›nda ise düﬂüﬂ oldu.

YATIRIMCILARIN MORAL‹ YER‹NE GEL‹YOR
Türkiye'deki yat›r›m iklimini ortaya koyan Deloitte Türkiye'nin geleneksel
"Giriﬂim Sermayesi Güven Araﬂt›rmas›"na göre giriﬂimciler, önümüzdeki 6
aydan umutlu.
eloitte Türkiye'nin 2009 Y›l›
‹kinci Yar› Y›l Giriﬂim Sermayesi Güven Araﬂt›rmas›'na kat›lan yat›r›mc›lar›n yüzde 24'ü, y›l›n
ikinci yar›s›nda ekonomik ortamda iyileﬂme beklerken, kötüleﬂme bekleyenlerin oran› yüzde 17'de kald›. Bir önceki araﬂt›rmada iyileﬂme beklentisi yokken, kötüleﬂme bekleyenlerin oran›

D

yüzde 79'du. Deloitte “Giriﬂim Sermayesi Güven Araﬂt›rmas›”na yan›t veren
yat›r›mc›lar›n beklentilerinde, ekonomik ortamda belirgin bir iyileﬂme gözlenirken uzmanlar, önceki üç araﬂt›rmada bu yönde hiçbir olumlu beklentinin ifade edilmemiﬂ olmas›na dikkat
çekti.
Son araﬂt›rmada, yat›r›mc› firmala-

r›n sadece yüzde 12'si gelecek dönemde etkinliklerinin azalaca¤›n› kaydederken, bundan önceki araﬂt›rmada bu
yönde görüﬂ bildirenlerin oran› yüzde
63'ü buluyordu.
Kat›l›mc›lar›n yüzde 59'u önümüzdeki 6 ayda iﬂlem hacimlerini art›rmay›
planlarken, yüzde 35'iyse finansman
olanaklar›n›n kolaylaﬂmaya baﬂlad›¤›n›
vurgulad›. Dolay›s›yla araﬂt›rman›n
bulgular› önceki dönemlerden farkl›
olarak ekonomide bir k›p›rdanmaya
iﬂaret etti.

‹NG‹LTERE’DE PERAKENDE SATIﬁLAR ARTIYOR
‹ngiltere Ulusal ‹statistik Enstitüsü’nün verilerine göre, perakende sat›ﬂlarda, May›s ay›ndan itibaren art›ﬂ gösteren ivme, Haziran ay›nda da yüzde 2,9'u buldu.

yüzde 1,3 oran›nda art›ﬂ gösterirken,
dayan›kl› tüketim mal› sat›ﬂlar›nda
yüzde 6,2 oran›nda gerileme görüldü.

ngiltere Ulusal ‹statistik Enstitüsü’nün verilerine göre, perakende
sat›ﬂlarda, Nisan ay›nda görülen
yüzde 0,9 oran›nda gerilemenin ard›ndan May›s’ta yüzde 1,2, Haziran ay›nda
da yüzde 2,9 oranlar›nda art›ﬂ gösterdi.
Verilere göre, ‹ngiltere’de, Nisan- May›s- Haziran dönemini kapsayan 2009
y›l›n›n ikinci çeyre¤inde perakende sat›ﬂlar, geçen y›l›n ayn› dönemine göre

‹
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HAZ‹RAN B‹LANÇOSU: C‹ROLAR YÜKSEL‹ﬁTE
AYD yönetimi, Akademetre Research iﬂbirli¤iyle elde edilen veriler ›ﬂ›¤›nda,
2009’a ait ilk yar›y›l de¤erlendirmesini paylaﬂt›. AVM Endeksi’nin haziran
ay› sonuçlar›na göre, cirolar kriz öncesine döndü. AVM’lerde 2009 y›l›n›n ilk
6 ay›, 450 milyon ziyaret ve 9.5 milyar TL ciroyla kapand›.
aziran ay› sonuçlar›na göre,
2009 y›l›n›n en yüksek ciro endeksi verilerine yine bu ayda
ulaﬂ›ld›. Ciro endeksi, Haziran 2008’e
k›yasla yüzde 4 artt›. AVM’lerde 2009
y›l›n›n ilk 6 ay›, 450 milyon ziyaret ve
9.5 milyar TL ciroyla kapand›. Öte yandan, 2009’un ilk yar›s›nda aç›lanlarla
birlikte, 35 ilde toplam 217’ye ulaﬂan
AVM say›s›, kiralanabilir alan bak›m›ndan 5 milyon metrekare gibi bir büyüklü¤e eriﬂti. 2009’un ilk çeyre¤ine ait cirolar, 2008 y›l›na oranla daha düﬂük
seviyelerde. Ancak ikinci çeyrekte,
2008 y›l› cirolar›n›n da üzerinde bir art›ﬂ yaﬂand›. 2008 ve 2009 ilk yar›y›l ciro ortalamalar› ise hemen hemen hiç

H

de¤iﬂmedi.
Rakamsal verileri de¤erlendiren
AYD Baﬂkan› Hakan Kodal, “2009’da 1
milyar ziyaretçi, 20 milyar TL ciro hedeflemiﬂtik. Sonuçlar ortada. Krize
ra¤men hedefi tutturaca¤›m›za, hatta
geçece¤imize inan›yoruz.
‹stanbul’daki AVM’ler daha çabuk
hareketlenirken, Anadolu’da eylül ay›
itibariyle cirolar›n toparlanabilece¤ini
öngörmek mümkün. Temmuz, a¤ustos
aylar› durgun geçecek, belli. Eylülün
ikinci yar›s› ve devam›nda, beklentilerimiz yüksek. Ziyaretçi say›s› ile cirolarda, yüzde 20 civar›nda art›ﬂ olaca¤›n› tahmin ediyoruz” cümlelerini kulland›.

TÜKET‹C‹ GÜVEN ENDEKS‹ 2009 YILININ
HAZ‹RAN AYINDA %2,39 ORANINDA ARTTI
ürkiye ‹statistik Kurumu ve
Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankas› iﬂbirli¤i ile yürütülen
Ayl›k Tüketici E¤ilim Anketi, tüketicilerin harcama davran›ﬂ ve beklentilerini de¤erlendirdi.
Endeksin 100’den büyük olmas› tüketici güveninde iyimser durum,
100’den küçük olmas› tüketici güveninde kötümser durum, 100 olmas› ise
tüketici güveninde ne iyimser ne de
kötümser durum oldu¤unu göstermekte. Bu duruma göre; 2009 y›l› May›s
ay›nda 83,28 olan Tüketici Güven Endeksi, 2009 y›l›n›n Haziran ay›nda May›s ay›na göre %2,39 oran›nda artarak
85,27 de¤erine yükseldi.
Güven endeksindeki art›ﬂ, tüketicilerin mevcut ve gelecek dönem sat›n
alma gücü, gelecek dönem genel eko-
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nomik durum ve gelecek dönem iﬂ bulma olanaklar›na dair de¤erlendirmele-

TÜKET‹C‹ GÜVEN ENDEKS‹

rinin iyileﬂmesinden kaynakland›¤› belirtildi.
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MAL‹ VE ‹DAR‹ YAPTIRIMLAR SEKTÖRÜ KÖRELT‹YOR
“Ülkemiz madensuyu miktar› aç›s›ndan dünyan›n en zengin 7 ülkesi
aras›nda yer al›yor ve madensular›m›z kalite aç›s›ndan da dünyan›n
önde gelen madensular› aras›nda. Fakat potansiyelimizin çok düﬂük
miktar›n› de¤erlendirebilmekteyiz.”
ürkiye madensuyu pazar›nda
2008 y›l›nda gerçekleﬂen sat›ﬂ
miktar› 470 milyon litre olup içecek sektörü içerisinde madensuyunun
ald›¤› pay yaklaﬂ›k yüzde 10’dur. Ülkemiz yer yap›s› nedeni ile madensuyu
miktar› aç›s›ndan dünyan›n en zengin 7
ülkesi aras›nda yer al›yor. Ayr›ca madensular›m›z kalite aç›s›ndan da dünyan›n önde gelen madensular› aras›ndad›r. Potansiyelimizin çok düﬂük miktar›n› de¤erlendirebilmekteyiz. Ülkemizin
madensuyu potansiyeline yönelik yap›lan çal›ﬂmalar neticesinde kaynaklardan
günlük madensuyu boﬂal›m›n›n 63 milyon litre oldu¤u ortaya konmuﬂtur.
Türkiye madensuyu pazar›n›n ilk 4 s›ras›nda Beypazar›, Özkaynak, Uluda¤, K›n›k bulunuyor. Pazar›n, daha do¤rusu
sektörün en önemli sorunu mevzuat neticesi ortaya konan s›k›nt›lar olup bunlar›n en baﬂ›nda 5686 say›l› kanundaki
idare pay›, ayr›ca ambalaj at›klar›n›n geri toplanmas›na yönelik yönetmeli¤in
sektöre vermiﬂ oldu¤u mali ve idari
yapt›r›mlard›r. Çok düﬂük kar marj› ile
çal›ﬂan madensuyu sektörüne ayr›ca bu
tür mali yükler önemli sorunlar yaﬂat-

T

SEYFULLAH KOÇY‹⁄‹T
MASUDER YÖNET‹M KURULU BAﬁKANI

maktad›r. Sektör olarak toparlanma
devresini geçene kadar devletten destek beklememizin do¤al hakk›m›z oldu¤unu düﬂünmekteyiz, ancak destek
görmememiz yan›nda bir de idare pay›
ve ambalaj konular›ndaki sorumluluklar
sektörü zor koﬂullara itmektedir.

YILLIK K‹ﬁ‹ BAﬁI TÜKET‹M
6 L‹TRE
Türkiye’de y›ll›k kiﬂi baﬂ› madensuyu tüketimi 6 litre, Avrupa’da ise 120
litre dolay›ndad›r. Bu rakamlar neticesi
bir k›yaslama yap›lacak olursa Avrupa’daki Pazar pay›m›z›n çok düﬂük oldu¤u görülebilir. ‹hracat de¤erlendirmesi yap›ld›¤›nda ﬂu andaki ihracat›m›z›n olmas› gereken noktan›n çok gerisinde oldu¤u (1-2 milyon $ mertebesinde), ancak iﬂletmelerimizin makine teçhizat ve teknolojik olarak kendilerini yenilemeleri ve ihracata yönelik pazar aray›ﬂlar› k›sa süre içerisinde ihracat›m›zda önemli art›ﬂlar›n olabilece¤ini göstermektedir. ﬁu anda Almanya, Fransa,
Hollanda, ‹srail, Türk Cumhuriyetleri ve
ABD’ye ihracat yap›lmaktad›r. MASUDER olarak baﬂlatt›¤›m›z kampanyadaki amac›m›z, insan sa¤l›¤›na çok yararl›
olan madensuyunun, ülkemizde çok düﬂük olan tüketiminin artt›r›lmas›n› sa¤lamakt›r. Avrupa ile k›yaslama yap›ld›¤›nda orada ortalama tüketimin 120 litre olmas›, ülkemizdeki tüketimin ne derece az oldu¤unun göstergesidir. Sa¤l›k
Bakanl›¤›’ndan ruhsat alm›ﬂ 33 mineralli su iﬂletmesi oldu¤u bilinmektedir.
Bunlardan 22’si ulusal boyutta faaliyet
göstermekte, geri kalanlar bölgesel bazda faaliyet göstermektedir.

P AZA R

‹LAÇ N‹YET‹NE MADENSUYU TÜKET‹N
“Türkiye’de ﬂiﬂe madensuyu maliyetinin önemli bir k›sm›n› ambalaj oluﬂturmaktad›r. Buna ek olarak Avrupa Birli¤i uyum yasalar› kapsam›nda madensular›n›n minarelli su olarak adland›r›lmas› tüketicin zihninde kar›ﬂ›kl›¤a yol açmaktad›r.”
sert geldi¤i için alternatif olarak meyve aromal› madensuyunu seçmeleri
bu pazar›n tüketiminin artmas›nda
önemli bir rol oynar.
SA⁄LIKLI GEL‹ﬁMEK ‹Ç‹N SON
DERECE YARARLI

ÖMER KIZIL
ULUDA⁄ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

ürkiye’de madensuyu pazar›n›n büyüklü¤ü 400 milyon litredir. Uluda¤ Madensuyu olarak bizim, bunun içinde yüzde 12'lik
bir pay›m›z vard›r. Meyve aromal› madensuyunda ki pazar pay›m›z ise yüzde 22'ye kadar ç›kmaktad›r.
Avrupa’da kiﬂi baﬂ›na y›lda 120 litre madensuyu tüketirken bu oran
Türkiye’de 5-6 litre düzeyinde. Ülkemiz Avrupa’n›n do¤al mineralli sular
aç›s›ndan en zengin co¤rafyas›na sahip ülkesi ancak y›ll›k 63,5 milyon litre olan bu kayna¤›n sadece yüzde biri
ﬂiﬂeleniyor, yüzde 99 boﬂa ak›yor.
Türkiye’de meyveli madensuyu sektörü h›zla geliﬂiyor. Pazar trendi her geçen gün daha da büyümektedir. Meyveli madensuyunda çeﬂitlili¤i artt›rmak sat›ﬂlar› bir hayli etkilemiﬂtir.
Özellikle gençlerin meyve aromal›
madensuyunu daha çok talep etmeleri meyve aromal› madensuyu tüketimini h›zland›rm›ﬂt›r. Ayr›ca kimi tüketicilere normal madensuyu tad› daha
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Avrupa’da kemik erimesi gibi hastal›klar nadiren görülürken Türkiye’de belirli yaﬂ ve cinsiyet gruplar›nda kemik erimesi oranlar› % 30’larda
yaﬂan›yor. Bunun en önemli nedeni,
Türkiye’de süt ve do¤al madensular›n›n yeterli derecede tüketilmemesinden kaynaklanan kalsiyum eksikli¤idir.
Ayr›ca, madensuyunun vücudumuza say›s›z yararlar› vard›r. Vücudumuzun, kalsiyum, demir, çinko, florür
gibi minerallere ihtiyac› var ve bu ihtiyac› karﬂ›laman›n en iyi yolu do¤al
madensular› tüketmektir. Maden suyunun içerdi¤i kalsiyum kemik yap›s›n›n, florür ise a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤›n›n
geliﬂmesi için son derece yararl›d›r.
Ayr›ca cilt üzerindeki yararlar› da
yads›namaz derecededir. Bu nedenle,
madensuyunu ilaç niyetine tüketebilirsiniz.
Ülkemizde bu kadar do¤al minarelli su kayna¤› olmas›na ra¤men madensuyu yeteri kadar tüketilmemektedir. Bence bu da pazar›n en önemli
sorunudur. Ayr›ca Türkiye’de ﬂiﬂe
madensuyu maliyetinin önemli bir
k›sm›n› ambalaj oluﬂturmaktad›r. Buna ek olarak Avrupa Birli¤i uyum yasalar› kapsam›nda madensular›n›n minarelli su olarak adland›r›lmas› tüketicin zihninde kar›ﬂ›kl›¤a yol açmaktad›r.
Uluda¤ Maden suyu K›br›s, Irak
baﬂta olmak üzere Suudi Arabistan,
Cezayir, Bulgaristan ve Yunanistan’a
ihraç edilmektedir.

DÜNYANIN EN KAL‹TEL‹
MADEN SUYU ÜLKEM‹ZDE
“Ülkemiz, dünyan›n en kaliteli madensular›na sahiptir. Ancak tüketim
olarak gereken noktan›n çok gerisindedir. Bunun nedeni olarak da,
madensuyunun gerçek anlamda tan›t›lmamas›d›r.”
Türkiye madensuyu konusunda oldukça zengindir. Ancak Türkiye’deki kaynaklar›n yüzde 99’u boﬂa ak›yor. Ülkemizde 225 adet normal mineralli su
kayna¤›n›n bulunmas›na ra¤men bu
kaynaklardan ç›kan suyun sadece 22’si
ﬂiﬂeleniyor. Bu kaynaklar›ndan ç›kan
günlük 63 milyon litre do¤al mineralli
suyun 630 bin litresi de¤erlendirilebiliyor. Ülkemiz, dünyan›n en kaliteli
madensular›na sahiptir. Ancak tüketim olarak gereken noktan›n çok gerisindedir. Bunun nedeni olarak da, madensuyunun gerçek anlamda tan›t›lmamas›d›r. Bu nedenle özellikle madensuyunun tan›t›m› ve faydalar› için
çal›ﬂmalar yap›lmal›d›r.
RIDVAN BARIK
SARIKIZ YÖNET‹M KURULU ÜYES‹

ürkiye'de madensuyu pazar›n›n
çok büyüyece¤ine inand›¤›m›z
için bu sektöre girdik. Önce tesisteki makineleri de¤iﬂtirdik. Son teknolojiyle yeni bir makine ekipman›
kurduk. 10 milyon dolar civar›nda makine ve modernizasyon yat›r›m› yapt›k. Sade madensuyu d›ﬂ›nda meyve
aromal› madensuyu da üretiyoruz. Ayr›ca Ar-Ge çal›ﬂmalar›m›z› h›zland›r›p
içecek sektörüne farkl› mineralli içecekler kazand›rmaya çal›ﬂ›yoruz. ABD,
‹ngiltere ve Azerbaycan'a ihracat yap›yoruz. Di¤er Avrupa ülkeleri ve Türk
Cumhuriyetleri'yle görüﬂüyoruz. ﬁu
anda iadeli ve iadesiz 200-250 ml sade
maden suyu, 1 lt pet sade madensuyu
ve meyve aromal› madensuyu üretimleri yapmaktay›z. Limon, elma, viﬂne,
tropik, nar, ﬂeftali, muz, ahududu,
portakal, çilek aromal› madensular›n›
raflarda
görebilirsiniz.
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MADEN SUYU VE SODA
KARIﬁTIRILMAMALIDIR
Avrupa Ülkeleri ve Amerika’da
madensuyu tüketimi çok yayg›n ve bu
konuda yerleﬂmiﬂ önemli bir al›ﬂkanl›k
var. AB ülkelerinde y›ll›k 150 litre olan
madensuyu tüketimi Türkiye’de yaklaﬂ›k dört litre. Bu miktar›n gerekli tan›-

t›mlarla artaca¤›n› ve pazar›n daha da
büyüyece¤ine inan›yoruz. 2007 y›l›nda
ülkemizde madensuyu pazar›n›n cirosu 350 milyon YTL oldu. 2008'de yüzde 20 art›ﬂ yaﬂand›. Rakamlar Avrupa'ya göre düﬂük olsa da pazar›n büyüyece¤ine inanc›m›z yüksek. Bu nedenle yat›r›mlar›m›z›, pazarlama a¤lar›n› ve ürün çeﬂitlerini sürekli büyütüyoruz. Halen Türkiye genelinde sat›lan
22 madensuyu markas› var. Ambalajl›
su üreticileri de madensuyuna yo¤un
ilgi gösteriyorlar. Maden sular› kalsiyum, klor, magnezyum, sodyum, potasyum gibi vücut için önemli birçok
mineral içerir. Ancak madensuyu ile
soda kar›ﬂt›r›lmamal›d›r. Madensuyu
yerin en derin katmanlar›ndan ç›kar.
Ç›kt›¤› yerin jeolojik özelliklerini taﬂ›r
ve magmadan ald›¤› karbondioksit gaz›n›n bas›nc› vas›tas›yla yeryüzüne ç›karlar. Yeryüzüne ç›karken geçtikleri
katmanlardan mineralleri de alarak yol
al›rlar. Bu sebeple mineralce zengin ve
do¤al bir içecektir. Yeralt›nda oluﬂma
süreçlerinde hemen hepsi de¤iﬂik düzeylerde kalsiyum, magnezyum ve
sodyum, baz›lar› da florür içerir. Bu
mineraller insan sa¤l›¤› için yaﬂamsal
önem taﬂ›rlar. Soda ise su ve sudan
yap›lan içeceklere üretim esnas›nda
karbondioksit gaz› bas›lmas›yla elde
edilen ve tamamen “yapay” olan bir
içecektir.
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B‹RB‹R‹NDEN LEZZETL‹ TATLARI
TÜKET‹C‹M‹ZE SUNUYORUZ
“Pazardaki büyüme genç ve dinamik olan meyve aromal› madensuyu pazar›ndan gelmektedir. Meyve aromal› pazar› 2007 y›l›nda yüzde 30’luk
bir büyüme elde etmiﬂ ve bu pozitif trend 2008 y›l› boyunca da devam etmiﬂtir.”
na'n›n 1 litresinde yaklaﬂ›k 400 mg kalsiyum bulunmaktad›r. Kalsiyum, kemiklerin güçlenmesi ve insan›n yaﬂam›n› sa¤l›kl› sürdürebilmesi için son derece etkili bir mineraldir. Akmina’n›n 1
litresi yaklaﬂ›k 1.400 mg bikarbonat
içermektedir. Bikarbonatl› sular›n sindirim sistemine yararl› etkileri bulunmaktad›r.
MEYVE AROMALI MADENSUYU
PAZARI HAREKETLEND‹RD‹

BÜKE DEVGE
AKM‹NA ÜRÜN MÜDÜRÜ

kmina Do¤al Madensuyu ile madensuyumuzun zengin mineralli
yap›s› ve birbirinden lezzetli tatlar›yla tüketicilerimize sa¤l›kl› ve lezzetli bir ferahl›k sa¤lamay› amaçl›yoruz.
Akmina olarak 1999 y›l›ndan beri tüketicilerimizin damak zevkine uygun ve
tüm ihtiyaçlar›n› karﬂ›layabilecek geniﬂ
bir ürün portföyüne sahibiz.
Akmina’n›n 1 litresinde sadece
0,022 g sodyum bulunur. Sa¤l›kl› beslenme için tuz tüketiminin azalt›lmas›
ve günlük tuz al›m›n›n 2,4 g sodyumu
geçmemesi önerilmektedir. Bu nedenle
de 200 mg/L’den fazla sodyum içeren
do¤al mineralli sular›n hipertansiyon
hastalar›nca kontrollü kullan›lmas› gerekmektedir. Akmina Meyve Aromal›,
düﬂük sodyum (22 mg = 0,022 g) içerir.
Düﬂük sodyum yüksek kan bas›nc› riskinin azalmas›na, kalp ve damar sa¤l›¤›n›n korunmas›na yard›mc› olur. Akmi-
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2008 y›l›nda, yürüttü¤ümüz Ar-Ge
çal›ﬂmalar› sonucunda meyve aromal›
serimizi tamamen yeniledik. Yeni meyve aromal› limon ve çilek çeﬂitlerimizi
de modern ve yenilikçi imaj›m›z› perçinleyerek 330 ml aç›k yeﬂil pet ambalajlarda sat›ﬂa sunduk. Akmina olarak,
zengin ürün portföyü ile pazar›n öncü
ve yenilikçi markalar›ndan biri olman›n
bilinciyle ürün portföyümüzde sade ve
meyve aromal› olmak üzere iki ürün
grubu ve toplamda 11 farkl› çeﬂit bulundurmaktay›z. Her iki ürün grubu
tüketicilerin farkl› ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak üzere cam ve pet ambalajlar da bulunur. Akmina olarak
amac›m›z ürün çeﬂitlili¤ini art›rmak yerine, tüketicilerine odaklanarak onlar›n ihtiyaçlar›na do¤ru
cevap verebilen bir portföy oluﬂturmakt›r. Akmina Meyve Aromal›, KKTC'ye, Yunanistan'a; Akmina
do¤al mineralli su Danimarka,
Belçika ve ‹ngiltere'ye ihraç edilmektedir. Önümüzdeki y›llar için
Akmina olarak, çeﬂitli ülkelerde
her y›l oldu¤u gibi istikrarl› bir
oranda büyümek ve Türkiye'ye
co¤rafi olarak yak›n olan ülkelere
olan ihracat› artt›rmak arzusunda-

y›z. Toplam do¤al madensuyu pazar›
yaklaﬂ›k 390 mio lt’lik bir pazard›r. Son
y›llarda do¤al madensuyu pazar›n›n doyuma ulaﬂt›¤› görülmektedir. Pazardaki
büyüme genç ve dinamik olan meyve
aromal› madensuyu pazar›ndan gelmektedir. Meyve aromal› pazar› 2007 y›l›nda
yüzde 30’luk bir büyüme elde etmiﬂ ve
bu pozitif trend 2008 y›l› boyunca da
devam etmiﬂtir. Sa¤l›kl› yaﬂam trendleri
do¤rultusunda tercih edilen, sa¤l›kl› ve
lezzetli bir meﬂrubat alternatifi olan
meyve aromal› madensuyu pazar›n›n
2009 y›l›ndaki büyüme oran›n›n yüzde
15 civar›nda olmas› beklenmektedir.
Sezonsall›ktan etkilenen bir pazar olarak özellikle s›cak aylarda (May›s-Eylül
aras›) sat›ﬂlar artmaktad›r. Bu dönemlerde sat›ﬂlar›n bir önceki döneme göre
2,5-3 kat artt›¤› gözlemlenmektedir.

D OSY A
PERAKENDEC‹N‹N BEKLED‹⁄‹ MÜJDE

BÜYÜK
MA⁄AZAlar
YASASI
ürkiye perakende sektörünün standartlar›n›
belirleyecek, pazar›n s›n›rlar›n› çizecek, kentleﬂirken
geliﬂmeyi sa¤layacak ve marketçilerin yüzünü güldürecek
“Büyük Ma¤azalar Yasas›” uzun u¤raﬂlar sonucunda art›k
gündemde. Yeni yasama döneminde tasla¤› bitecek olan
ve meclise sunulmas› beklenen yasa tasar›s›n›n
ayr›nt›lar›n›, uzmanlar›n görüﬂlerini ve perakende pazar›n›n
beklentilerini sizler için araﬂt›rd›k. ﬁimdi size sadece
yasan›n ç›kmas›n› beklemek kald›...

T

Sanayi ve Ticaret Bakan› Nihat Ergün’ün yeni yasama
dönemine kadar kesin bir ﬂey söylemedi¤i “Büyük
Ma¤azalar Yasa Tasar›s›” gün geçmiyor ki yeni bir
geliﬂmeyle gündeme gelmesin. Perakendecinin, ç›kmas›
için gün sayd›¤› ve üzerinde çal›ﬂmalar›n devam etti¤i
tasar›n›n her koﬂulda Türkiye perakende sektörüne yeni
kazan›mlar sa¤layaca¤› kesin. Perakende sektörü dört
gözle yeni yasama döneminde gelecek müjdeli haberi
bekliyor.

‹ﬁTE TASLAKTA YER ALAN MADDELER
Pazar günü marketler aç›k kalacak. Çal›ﬂma
saatleri belediyeler taraf›ndan belirlenecek.
‹ndirimlerle ilgili herhangi bir hükme yer
verilmezken; raf kiras›, insert ücreti gibi
kalemler yine geçerli olacak.
Özel markal› (private label) ürünlerin toplam
ciroda pay› %20'yi geçmeyecek.
Al›ﬂveriﬂ merkezleri ve büyük ma¤azalar,
büyük - küçük ayr›m› olmadan otopark
kuracaklar.
Haftasonu tatili yap›lmayacak, isteyen her
gün çal›ﬂabilecek. Mesai saatlerini belediye
ve valilik belirleyecek.
Büyüklü¤ü 400 metrekare üzeri olanlar büyük
ma¤aza say›lacak isteyen servis hizmeti
sa¤layacak.

Büyük marketler sat›n ald›klar› ürünün en geç
raf ömrü süresi içinde bedelini ödeyecekler.
(Metrekare baﬂ›na 50 YTL ceza)
Tasla¤a göre kanuna ayk›r› hareket edenlere
metrekare baﬂ›na 50 YTL ceza kesilecek.
Cezalar› valilik uygulayacak. Denetim yetki
ise bakanl›kta olmas›na ra¤men bakanl›k bu
yetkiyi
valilik
veya
belediyeye
devredebilecek.
Üç s›n›fa ayr›lan ma¤azalar, kuruluﬂ izinlerini
belediye ve valiliklerden alacak. Belediyeler,
400 metrekare alt›ndakiler ile imar plan› ve
de¤erlendirme komisyonu raporuna aç›l›ﬂ izni
verecek. 5000 metrekare üzerindekiler için ise
izini valilikler verecek.

BÜYÜK MA⁄AZALAR YASASI NED‹R?
aklaﬂ›k olarak 15 y›ll›k bir maziye
sahip olan yasa tasar›s› dünden
bugüne birçok isim de¤iﬂtirdi, “süpermarketçiler yasas›”, “marketçi kanunu”, “ma¤azac›l›k yasas›” ve nihayetinde ak›beti yeni yasama döneminde belirlenecek olan “Büyük Ma¤azalar Yasas›”. Perakende sektörünün sesine
kulak veren 59. Hükümetin h›zland›rd›¤› çal›ﬂmalar neticesinde haz›rlanan
yasa tasar›s› tasla¤› tüm ayr›nt›lar›yla
karﬂ›n›zda.

Y

TASARININ AMACI VE KAPSAMI
Büyük Ma¤azalar Yasas›, büyük
ma¤azalar›n kuruluﬂlar›na, ticari faaliyette bulunmalar›na ve denetlemelerine iliﬂkin esaslar› düzenler. Hangi ad alt›nda olursa olsun il, ilçe ve belde belediyeleri hudutlar› içinde kalan 400 metrekare üzerindeki sat›ﬂ alan›na sahip
ma¤azalar› kapsar.

ve sanayi odas› bünyesinde “Büyük Ma¤azalar Sicili” oluﬂturulur. Yetkili makamca kuruluﬂ izni verilen büyük ma¤azalar, “Sicil Defteri”ne kay›t edilerek
bir sicil numaras› verilir. Büyük ma¤azalar ile büyüklüklerine bak›lmaks›z›n
bu ma¤azalara ait sat›ﬂ zincirleri ile ﬂubelerine ait belgeler ve geliﬂmeler sicil
dosyas›nda muhafaza ve takip edilir.
■ Büyük ma¤azalar›n ayn› ya da
baﬂka yerleﬂim merkezinde do¤rudan
veya dolayl› olarak sat›ﬂ ma¤azalar› zinciri kurmalar› ve ﬂube açmalar› bu Kanun hükümlerine tabidir.
■ Büyük ma¤azalar sat›ﬂ alanlar›
toplam›n›n en az yar›s›na tekabül ede-

cek ayn› mahalde bir sahay›, müﬂterilerinin ücretsiz kullan›m›na aç›k ya da
kapal› otopark olarak düzenlemek zorundad›r. Sat›ﬂ ma¤azalar› zincirlerinde de park yerleri, sat›ﬂ alanlar›na göre
de¤erlendirilir.
■ Büyük ma¤azalar›n çal›ﬂma saatleri Bakanlar Kurulunca veya Bakanl›kça belirlenmemiﬂ ise, illerin nüfusuna,
sosyoekonomik geliﬂmiﬂlik düzeyine ve
mevsim ﬂartlar›na göre iﬂ günü, hafta
sonu, resmi tatil ve bayram günlerinde

KURULUﬁ ESASLARI
■ Büyük Ma¤azalar Yasas› gere¤ince, büyük ma¤azalar›n kuruluﬂuna, valilik veya valili¤in teklifi üzerine Bakanl›k taraf›ndan izin verilir. Kuruluﬂ izninin al›nmas› di¤er kanunlar›n zorunlu
k›ld›¤› izin ve ruhsatlar›n al›nmas› yükümlülü¤ünü ortadan kald›rmaz.
■ Sat›ﬂ alan› on beﬂ bin metrekareye kadar olan büyük ma¤azalar›n kuruluﬂ izinleri; imar planlar›nda belirlenen
ticaret alanlar›nda, kentsel ve bölgesel
iﬂ merkezilerinde ya da tali iﬂ merkezlerinde do¤rudan, imar planlar›nda bu
ﬂekilde belirlenmiﬂ alanlar yoksa De¤erlendirme Komisyonu taraf›ndan haz›rlanan rapora göre valilik taraf›ndan
verilir.
■ Büyük ma¤aza kurulabilmesi
için; öncelikle imar planlar›nda ticaret
alan›, kentsel ve bölgesel iﬂ merkezi ya
da tali iﬂ merkezi ayr›lm›ﬂ olmas› ve bu
alanlar›n büyük ma¤aza kurulmas›na
müsait bulunmas› ﬂart› aran›r.
■ Her ilde ticaret odas› veya ticaret
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ma¤azalar›n, faaliyete geçmeleri ancak,
cezalar›n› ödeyip gerekli izni almalar›
halinde mümkündür.
DENET‹M
■ Bu kanunun uygulanmas› ile ilgili denetleme, inceleme ve araﬂt›rma
yapmaya ve yapt›rmaya Bakanl›k yetkilidir. Bakanl›k denetleme, inceleme ve
araﬂt›rma yetkisini valilik veya belediye
vas›tas›yla kullanabilir.
■ Büyük ma¤azalar›n, tedarikçileri/sa¤lay›c›lar› veya üreticiler ile yapt›klar› sözleﬂmelerden do¤an ihtilaflar,
sözleﬂmelerinde belirtilmesi halinde,
oda veya TOBB tahkim kurullar›nda
çözülür. Gerekirse TOBB, bu konuda
Bakanl›¤›n görüﬂüne baﬂvurabilir.
UYUﬁMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Büyük ma¤azalar›n, tedarikçileri/sa¤lay›c›lar› veya üreticiler ile yapt›klar› sözleﬂmelerden do¤an ihtilaflar,
sözleﬂmelerinde belirtilmesi halinde,
oda veya TOBB tahkim kurullar›nda
çözülür. Gerekirse TOBB, bu konuda
Bakanl›¤›n görüﬂüne baﬂvurabilir. Bakanl›k görüﬂünü on beﬂ gün içinde bildirir.
SON HÜKÜMLER
çal›ﬂma saatleri, odalar ve belediyelerin
görüﬂleri al›narak valiliklerce belirlenir.
■ Büyük ma¤azalar›n, al›ﬂveriﬂ
yapt›klar› iﬂyerleriyle aralar›nda ticari
mevzuata ve teamüllere uygun olarak
sat›n alma ve ödeme ﬂartlar›n› belgeye
dayal› olarak kararlaﬂt›rmalar› esast›r.
YASAKLAR...
■ Tedarikçi veya üreticilere ürettirip sat›n ald›klar› ürünleri kendi markalar› alt›nda satmalar› halinde, bu sat›ﬂlar›n toplam›, cirolar›n›n yüzde 40’›n›
geçemez.
■ Anlaﬂmalar›nda yoksa tedarikçi
veya üreticiden hizmet, raf, kat›l›m,
reklam, anons bedeli ve benzeri uygulamalar ad› alt›nda herhangi bir ücret
talep edemezler.
■ Son kullanma tarihini aç›kça am-
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balaj› üzerinde ve etiketinde belirtmeden tüketim mallar›na iliﬂkin indirimli
veya hediyeli sat›ﬂ kampanyas› düzenleyemezler.
■ Tüketiciyi yan›ltan süresi belirlenmemiﬂ indirimli sat›ﬂ kampanyalar›
düzenleyemezler.
■ Di¤er iﬂletmelere zarar verecek
ve haks›z rekabet oluﬂturacak ﬂekilde
maliyetinin alt›nda, zarar›na sat›ﬂlar yapamazlar.
CEZALAR
Kuruluﬂ izni al›nmaks›z›n kurulan
ve ticari faaliyette bulunan büyük ma¤azalar vali taraf›ndan kapat›l›r ve bunlar›n iﬂletmecilerine sat›ﬂ alanlar› itibariyle 100 metrekare baﬂ›na 200 TL idari para cezas› verilir. ‹zin almadan faaliyette bulundu¤u için kapat›lan büyük

Büyük ma¤azalar›n kuruluﬂ izin talepleri, bu taleplerin de¤erlendirilmesinde haz›rlanacak “Stratejik Kentsel
ve Çevresel Etki De¤erlendirilmesi
Analizi Raporu”na iliﬂkin esaslar, De¤erlendirme Komisyonlar›n›n kimlerden oluﬂaca¤› ve çal›ﬂma usul ve esaslar›, ön izin belgesi ve kuruluﬂ izin belgesi, “Büyük Ma¤azalar Sicili”, sicil defteri ve büyük ma¤azalar›n denetlenmelerine iliﬂkin usul ve esaslar ile bu Kanunun uygulanmas›na iliﬂkin di¤er hususlar, bu Kanunun yay›m› tarihinden
itibaren üç ay içinde Adalet Bakanl›¤›,
‹çiﬂleri Bakanl›¤›, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli¤i, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar› Konfederasyonu ile varsa
büyük ma¤azalar› temsil etmek üzere
kurulmuﬂ olan kuruluﬂun görüﬂleri al›narak Bakanl›k taraf›ndan ç›kar›lacak
yönetmelikle belirlenir.

D OSY A

■ ERCÜMENT TUNÇALP

GEC‹KEN BÜYÜK
MA⁄AZALAR YASASI
üyük Ma¤azalar Yasa Tasar›s›”
ilk olarak 12 ﬁubat 2004 tarihinde Meclis gündemine taﬂ›nd›. O
zamanki Sanayi ve Ticaret Bakan› Ali
Coﬂkun; “Küçük esnaf›n yan›nday›m.
Burada bir boﬂluk var, bunu gidermeye
çal›ﬂ›yorum. Buna karﬂ› ç›kan güç odaklar› var. Yasa tasar›s›n› Meclise sevk ettik, çok itiraz geldi. Bu yasa ç›kana kadar mücadele edece¤im” diyerek kararl›l›¤›n› ortaya koymuﬂtu.
Tam üç buçuk y›l sonra 13 A¤ustos
2007 tarihinde de, 22 Temmuz seçimlerinde aday olmad›¤› için, bakanl›k döneminin muhasebesini yapt›¤› toplant›da;
“Çok u¤raﬂt›m, ama hipermarketler yasa
tasla¤›n› kanunlaﬂt›ramad›m. Hükümet
ad›na özür diliyorum. Yeni dönemde ç›kar, yasa haz›r” demiﬂti.
O günden bugüne kadarda 2 y›l geçti¤ine göre, toplam 5,5 y›ld›r s›k s›k rafa
kald›r›lan bu tasar›n›n, baz› eksikleride
göze al›narak biran evvel yasalaﬂmas›
gerekmektedir. Zira perakende sektörünün tek pusulas› bu yasa olacakt›r. Gecikmenin nedeni olarak gösterilen ‘güç
odaklar›’ ve ‘ne istedikleri’de kamuoyuna aç›klanmal›d›r.
Avrupa Birli¤i ülkelerinde isteyen istedi¤i yere AVM veya Hipermarket konduramaz. Bizdeki durum malum. Yap›lan plans›z yat›r›mlar bizzat yat›r›mc›s›n›
bile ma¤dur hale getirmiﬂken, yerel perakendecimizi ve küçük esnaf›m›z› korumas›z b›rakmak ne kadar adildir ?
Bir bölgede ihtiyac›n üzerindeki yo¤unlaﬂmaya engel olacak bir otoriteyi
bu yasa belirleyecektir. ﬁu anda birçok

B
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bölgede, yan yana ve karﬂ› karﬂ›ya “büyük ma¤aza” tan›m›na uyan 5-6 sat›ﬂ
noktas› yer almakta ve onlarda yeni
komﬂular›n›n gelmeyece¤inden emin
olamamaktad›rlar. Daha fazla gecikilmesi durumunda, tedbir almayada ihtiyaç
kalmayacakt›r.
ﬁu anda ülkemiz, dünyan›n en çok
küçülen 4 ülkesinden biridir.

GEC‹KME LÜKSÜ KALMAMIﬁTIR
Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K)
ilk çeyre¤e ait küçülme oran›n› yüzde
13.8 olarak aç›klam›ﬂt›r. Sektörler incelendi¤inde ise görülmektedir ki; en büyük daralma yüzde 25.4 oran ile bizim
sektörümüzde, yani toptan ve perakende ticarette yaﬂanm›ﬂt›r. Buna ba¤l› olarak yüksek orandaki iﬂsizli¤in; çarﬂ›lar›
boﬂalt›p esnaf›da kapsamas› ihtimal dahilindedir.

Demek ki, hem yasan›n gecikme
lüksü kalmam›ﬂ, hemde bakan›n ifade
etti¤i “baz› odaklar”›n susma ihtiyac›
do¤muﬂtur. ﬁimdi yerli üreticinin, yerel
perakendecinin, küçük esnaf›n ve geliri
azalan tüketicinin korunma zaman›d›r
ve bu kanunla desteklenmesi art›k gündeme girmelidir.
Perakendecinin kendi markal› ürünlerine s›n›r getirmek, hem hukuki aç›dan, hemde büyük markalara avantaj
sa¤lamak aç›s›ndan bana göre do¤ru
de¤ildir. Bu s›n›rlamadan sadece perakendeci zarar görmez, tüketici ve KOB‹’lerde olumsuz etkilenir. At›l kapasitelerini private label üretmekle doldurabilen küçük ve orta ölçekli üreticiye ilaç
gibidir bu uygulamalar.
Pazar pay› yüksek markalara karﬂ›
perakendecinin tek silah›d›r private label. Üzerinde reklam, promosyon ve raf
bedeli gibi ek maliyeti olmayan peraken-

vrupa Birli¤i ülkelerinde isteyen istedi¤i yere AVM veya Hipermarket
konduramaz. Bizdeki durum malum. Yap›lan plans›z yat›r›mlar bizzat
yat›r›mc›s›n› bile ma¤dur hale getirmiﬂken, yerel perakendecimizi ve
küçük esnaf›m›z› korumas›z b›rakmak ne kadar adildir ?
Bir bölgede ihtiyac›n üzerindeki yo¤unlaﬂmaya engel olacak bir
otoriteyi bu yasa belirleyecektir. ﬁu anda birçok bölgede, yan
yana ve karﬂ› karﬂ›ya “büyük ma¤aza” tan›m›na uyan 5-6 sat›ﬂ noktas› yer almakta
ve onlarda yeni komﬂular›n›n gelmeyece¤inden emin olamamaktad›rlar. Daha fazla
gecikilmesi durumunda, tedbir almayada ihtiyaç kalmayacakt›r.

A

deci markalar›, piyasada oluﬂan raf fiyatlar›n› aﬂa¤›ya çekmektedir. Bu s›n›rs›z
uygulaman›n büyük zincirlere yarayaca¤› yaklaﬂ›m› yanl›ﬂt›r. ‹ﬂte PERDER’in
“Fayda” projesi. Giderek büyüyecek ve
geliﬂen hacmiyle yerel perakendeciye sinerji getirecektir.
Bakkallarda kendi markalar›n› ayn›
ﬂekilde merkez yönetimleri taraf›ndan
organize edebilirler. Ayr›ca bakkal›n korunmas› konusunda; sadece bu yasaya
bel ba¤laman›nda yanl›ﬂ oldu¤unu burada belirtmeliyim. Ankara’daki konfederasyonun, bakkal›n en çok satt›¤› 100
temel üründe ortak sat›nalma yapacak
ﬂirketi kurmas› çok kolay bir organizasyondur. Yeterki konu inançla ele al›nabilsin.

“ZARARINA SATIﬁ”IN K‹MSEYE
FAYDASI YOKTUR
“Zarar›na sat›ﬂ ve haks›z rekabet”
bölümüde yerel perakendeciyi koruyacakt›r. “Zarar›na Sat›ﬂ” ticaretin içinde
yoktur. Ayr›ca bu tüketici lehine bir durumda de¤ildir. Normal fiyatlar› piyasa
genelinin üzerinde olan baz› büyük perakendecilere, insert dönemlerinde ‘al›ﬂ
fiyat›’n›n alt›ndaki aksiyon fiyat›na izin
verilmesi; farkl› listeleri, farkl› promosyonlar›, farkl› kaliteleri devreye sokmaktad›r. Bu da perakendenin bütün unsurlar›nda kafa kar›ﬂ›kl›¤›na sebep olmaktad›r. Bu ﬂekilde fiyatland›rma yapana tazminat müeyyidesi uygulanmal›d›r.
Dünyan›n hiçbir ülkesinde tedarikçiden; bizdeki kadar çeﬂitli tan›mlamalar

Kanunda 400 metrekare
sat›ﬂ alan› üzerindeki bütün
ma¤azalar› “Büyük Ma¤aza”
kabul etmek yerine; 200
metrekare üzerindekileri
gruplamak ve her grup için
prosedürü ayr› belirlemek
daha faydal› olacakt›r.

alt›nda ve matemati¤e ayk›r› parasal istekler gündeme gelmemektedir. Ac›
olanda, bu gerçe¤i bilen yabanc› perakendecilerin bizim ülkemizde s›n›r tan›maz uygulamalar› devreye sokmalar› ve
bunu önleyecek yasaya karﬂ› ç›kmalar›d›r. ‹ﬂte benim akl›ma gelen baz› tahsilat
tan›mlar›: Raf kiras›, gondol baﬂ› kiras›,
insert kat›l›m bedeli, indirime kat›l›m
pay›, promosyon için bedelsiz, kamyon
iskontosu, tüm ma¤azalar iskontosu,
tüm artikeller iskontosu, listeleme bedeli, dönem sonu ciro primi, yeni ma¤azaya kat›l›m bedeli, do¤um günü bedeli,
çal›nt›lar iskontosu, lojistik iskontosu,
bilgi paylaﬂ›m hizmet bedeli, tediye iskontosu, jübilelere katk› bedeli, poﬂet
bedeli, muhtelif cezalar...
Okuyan› yormamak için burada kesiyorum. Evet yeni raf yeni sat›ﬂ demektir. Ve buna tedarikçilerinde destek vermesi uygundur. Perakendecinin iﬂ orta¤›ndan baz› kat›l›mlar istemeside do¤ald›r. Ancak ölçek adaletine uymayan bedellerin sadece büyüklere yönelmesi

yerli perakendecinin ve esnaf›n aleyhine
olmaktad›r. Ve de yerli sanayicinin de...
Bu konuyu disiplin alt›na almak ve
s›n›rlama getirmek yasadan beklenen en
önemli faydad›r.
Kanunda 400 metrekare sat›ﬂ alan›
üzerindeki bütün ma¤azalar› “Büyük
Ma¤aza” kabul etmek yerine; 200 metrekare üzerindekileri gruplamak ve her
grup için prosedürü ayr› belirlemek daha faydal› olacakt›r. Bu ﬂekilde kanun
kapsam› d›ﬂ›nda 50 metrekarelik bakkal
ile 50-200 metrekare aras›ndaki market
istisna kalacakt›r. Üstelik 500 metrekarelik süpermarket ile 8000 metrekare
net sat›ﬂ alan›na sahip dev ma¤azan›n
her türlü ayr›nt›s› farkl› oldu¤u gibi çevreye taﬂ›tt›¤› yükte farkl›d›r. Buna ra¤men yasaya en fazla tepki ikinci ﬂ›ktaki
perakendecilerden gelmektedir.
Büyük Ma¤azalar›n ﬂehir d›ﬂ›na taﬂ›nma konusu fazla konuﬂulmaya baﬂlay›nca; bu tepkilerden en ilginci birkaç
sene önce Real eski Türkiye Genel Müdürü Ulf Groth’den gelmiﬂti: “Türkiye’de
mobilizasyon oran› Avrupa’daki gibi de¤il. Ben 35 milyon avroluk bir yat›r›m›
ﬂehir d›ﬂ›na taﬂ›rsam, müﬂteriye ulaﬂmam zorlaﬂ›r. Böyle bir yat›r›m› da yeterli ciroya ulaﬂamayaca¤›m için yapmam.”
Muhterem sanki fabrika kuruyor ve
yapaca¤› ihracatla ülkeye döviz kazand›r›yor. Yerli sanayicinin mal›n› yerli tüketiciye sat›yor, kar›n›da kendi ülkesine
transfer ediyor.
Tamam iﬂte ne güzel, sen yapma,
yerli yat›r›mc› yaps›n.
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“BU YASA
KURTULUﬁUN FORMÜLÜ ”
1980 y›l›nda “Süpermarketlerin Kuruluﬂ Yerleri” üzerine tez yazarak Türkiye’de “Büyük Ma¤azalar
Yasa”s› üzerine ilk ciddi araﬂt›rmay› yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Ömer
Baybars Tek, Türkiye perakende sektörünün gündemini oluﬂturan yasa tasar›s›n› bizler için de¤erlendirdi ve merak edilen sorular› cevaplad›.

■ 1980 y›l›nda haz›rlad›¤›n›z "süpermarketlerin kuruluﬂ yerleri" adl› tezinizde esas›nda öngörülü olarak ﬂu an ki gündemimizden
bahsetmiﬂsiniz. ﬁimdiler de "Büyük Ma¤azalar Yasas›" olarak adland›rd›¤›m›z bu konunun dünü
ve bugünü hakk›nda neler söylemek istersiniz? Sizce neler de¤iﬂti?
Türkiye’de baz› büyük AVM’ler
ve uluslararas› ba¤lant›l› veya çok
uluslu ﬂirketler d›ﬂ›nda (maalesef
hepsi de de¤il) bilimsel kuruluﬂ yeri araﬂt›rmalar›
uzman olan ya da olmayan baz› kiﬂilerin
önyarg›lar› ve kiﬂisel
kararlar› ile verildi¤i yönünde çok
güçlü gözlemler
bulunmakta-

d›r. Bu gözlemlerin ço¤una ben de kat›l›yorum. Kamu ya da Devletin, küçük ya
da büyük organize perakende ticaretine
ve di¤er iﬂletmelerin kentlerdeki yerleﬂimlerine iliﬂkin ne ülke çap›nda ne de
kentler baz›nda tutarl› kal›c› politika ve
stratejileri yok. Zaten, imar planlar› da
ço¤u kez eksik ya da hatal› oluyor. Bazen de siyasi veya baﬂka nedenlerle her
alanda, her konuda ve herkesin lobileri
taraf›ndan mevcut imar planlar› bile uygulat›lmamaktad›r. Benim 1980 y›l›nda
yapt›¤›m, Türkiye’de bir ilk olan 500
sayfaya yak›n doçentlik tez araﬂt›rmas›ndan sonra pek bir çal›ﬂma yok. Üniversitelerin bile kuruluﬂ yeri araﬂt›rmalar› konusundaki çal›ﬂmalar› son derece
s›n›rl›d›r. Üniversite ve ticari kesim aras›nda bu konuda bir iﬂbirli¤inin varl›¤›ndan da söz etmek olanakl› de¤ildir.
Sonuçta sorunuza cevap, ne yaz›k ki de¤iﬂen hiçbir ﬂey yok. Hatta biraz daha
kötüye bile gitti desek abartm›ﬂ olmay›z.
■ 59. Hükümetin bu konuyu daha üst
s›ralara taﬂ›mas›n›n sebepleri nelerdir? Sürecin h›zlanmas›nda ne gibi
faktörler rol oynuyor?
Hükümetler bildi¤im kadar› ile 2000
y›l›ndan bu yana bu konuyla ilgili defalarca taslaklar, tasar›lar haz›rlamalar›na
ra¤men bir türlü hakkaniyetle ve bilimsel olarak ele al›p yasalaﬂt›ramad›lar.
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ﬁimdi h›zlan›p h›zlanmad›klar› konusunda bir durup düﬂünmek gerek. Geçen
y›llar içinde büyük marketler yerleﬂimlerini düzenlemiﬂler ve ekspres ma¤azalarla da “Gerilla Pazarlamas›” denilen
yöntemlerle meskûn mahallere kadar
girmiﬂ ve konumlar›n› alm›ﬂ durumdad›rlar. O nedenle bu saatten sonra yap›lacak yasal düzenleme herhalde mevcut
durumun teyit ve tescilini yap›p bundan
sonraki geliﬂmelere baz› k›s›tlamalar getirecektir.
■ "Büyük ma¤azac›l›k Yasa Tasar›s›"n›n
kapsad›¤› alanlar perakendecileri
memnun edecek nitelikte midir? Sanayi ve Ticaret Bakan› Sn. Nihat Ergün, Ekim ay›na kadar tasar› üzerindeki çal›ﬂmalar›n devam edece¤ini
belirtmiﬂti. Sizce neler eklenmeli bu
yasaya?
Geleneksel perakendecilerin yasal
düzenlemelerden geçici bir memnuniyetleri olabilir ama bu yasa veya hiçbir
yasa modernite önünde, bilimsel sistematik iﬂletmecilik yöntemleri önünde
onlar için fazla bir ﬂeyi de¤iﬂtiremez.
Ben ça¤r›ld›¤›m bir toplant›da Sanayi ve
Ticaret Bakanl›¤›’na ve sektör yetkililerine geleneksel perakendecileri kurtaracak formülleri defalarca söyledim ama

gördü¤üm kadar› ile geleneksel perakendecilerde, MFÖ ﬂark›s›nda oldu¤u
gibi, hep ﬂikâyet hep ﬂikâyet d›ﬂ›nda
böyle bir irade ve bir birlik yok. Hükümetler de daha çok büyük tüketici kitlelerinin organize perakendecilik yanl›
beklentisi do¤rultusunda düﬂünüyor gibi bir izlenim var. Gelenekseller ise her
ﬂeyi devletten beklemekteler ve devlet
büyük organize iﬂletmeleri “asl›nda var
olmayan ya da kalmam›ﬂ ﬂehir d›ﬂ›” diye
yerlere ç›kar›rsa ve çal›ﬂma saatleri k›s›tlarsa, her ﬂeyin düzelece¤ini sanmaktalar. Geleneksel perakendecilerin dünya organize perakendecilik tarihine,
co¤rafyas›na iyi bakmalar› ve Perakendecilik diye bir bilim dal›n›n varl›¤›n› ve
kuﬂkusuz bilimin kendisini de ö¤renmelerinde büyük yarar vard›r. Metro
Cash&Carry Genel Müdürü Hakan Ergin’in de bir röportaj›nda onlar›n da formatlar›nda baz› de¤iﬂiklikler yapmas›
gerekti¤ini söyledi¤ini biliyorum. Avrupa’da ki perakendecilik düzeni ise her
ﬂeyden önce düzenli ﬂehirleﬂmenin bir
ürünüdür. Türkiye’de o tür bir perakendecilik düzeninin kurulmas› için en az
20 y›l daha geçmesi gerekmektedir.
Türkiye’de kal›c› imar ve ﬂehirleﬂme
düzeni kurulmadan süpermarket, hipermarket vb kuruluﬂ yerleriyle ilgili hiçbir
yasa iﬂe yaramaz. Esasen böyle bir kuru-

luﬂ yeri yasas› sadece organize perakendecileri kapsamamal›, geleneksel perakendeciler ile meskûn alanlarda yerleﬂmiﬂ tamircilerin, üretim atölyelerinin vb
kuruluﬂ yerlerini de kapsamal›d›r. Öte
yandan, organize perakendeciler milyonlarca büyük tüketici kitleleri taraf›ndan art›k vazgeçilmez biçimde benimsenmiﬂ oldu¤u da unutulmamal›d›r. Küçük perakendeciler büyük perakendecileri veya organize perakendecileri kentlerden kovalasalar bile kendi iﬂletmecilik
politikalar›n› de¤iﬂtirmedikleri müddetçe arzulad›klar› kurumsal itibara veya
tüketici talebine kavuﬂmakta zorlanabileceklerdir. Kusura bakmas›nlar ama sadece devlete yaslan›p minik minik mekan tekelleri yaratmakla -o da yaratabilirlerse- geleneksel perakendecilerin bir
yerlere varmalar› art›k mümkün de¤ildir.
■ Sizin konuyla ilgili perakendecilere
ve hükümete iletmek istedi¤iniz mesaj›n›z nedir?
Tavsiyem bundan önceki onlarca yaz›mda belirtti¤im konular üzerinde konuyu gerçekte bilen uzman dan›ﬂmanlara dan›ﬂarak ve tüm taraflar›n bir arada
olaca¤› toplant›larla uzlaﬂmal› bir hareket baﬂlatmalar›d›r.
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■ YILMAZ PEKMEZCAN

KOCAEL‹ ÜN‹VERS‹TES‹ Ö⁄RET‹M GÖREVL‹S‹

BÜYÜK MA⁄AZALAR YASA
TASARISI VE DÜﬁÜNDÜRDÜKLER‹
“Güç yozlaﬂt›r›r. Mutlak güç,
mutlaka yozlaﬂt›r›r…”
Lord Acton
4 ﬁubat 2006 tarihinde Sanayi
Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanarak Baﬂbakanl›¤a sunulan ve o
tarihten bu yana yasalaﬂmas› beklenen
tasla¤›n 3 y›l› aﬂk›n bir süredir yürürlü¤e girmemiﬂ olmas›; maalesef ülkemizin en h›zl› büyüyerek geliﬂen sektörü
olan perakende sektörünün gelecekteki
sorunlar›n› da büyüterek ötelemektedir. San›r›m bu tasar› yasalaﬂt›¤›nda art›k bizim sektörel sorunlar›m›zda baﬂkalaﬂ›p ç›kan yasa ço¤u zaman oldu¤u
gibi ihtiyaçlar› karﬂ›lamaktan uzak kalacakt›r. Tasar› tasla¤› ilk olarak 2004 y›l›nda haz›rlanm›ﬂ. Devam›nda 2006 y›l›nda da tekrar sanayi bakanl›¤› taraf›ndan Baﬂbakanl›¤a sunularak oradan da
TBMM’de ilgili komisyona iletilmiﬂ. Ç›k›p ç›kmayaca¤› konusunda ise herhangi bir belirti ﬂuan itibariyle gözükmüyor. Tasla¤›n Niçin? Ve Nas›l? Bu
kadar uzunca bir süredir sürüncemede
kald›¤›n› anlayabilmiﬂ de¤ilim.
Tasar› öyle tahmin edildi¤i gibi
“milli refleksler” haz›rlanarak uluslararas› sermayeye karﬂ› yerel sermayenin
kollanmas›n› sa¤lamak gibi bir misyon
asla taﬂ›m›yor. Tam tersine her geliﬂmiﬂ ülkede oldu¤u ve olaca¤› gibi rekabetin eﬂit ﬂartlarda gerçekleﬂmesi gerekti¤i düﬂünülerek yerel ve küçük perakendecinin aleyhine olan durumlar›n
ortadan kald›r›larak korunmas› amac›n›
taﬂ›yor. Bu amac› küçümsemek asl›nda
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Büyük ma¤azac›l›k, özellikle
h›zl› geliﬂen büyük
ﬂehirlerimizde önceden
planlanmam›ﬂ arsalar›n
olmay›ﬂ› nedeniyle inﬂa
edildi¤i alanlarda uygun
olmayan bir biçimde
gerçekleﬂmektedir.

ya piyasa ekonomilerinden ve geliﬂmiﬂ
ülkelerdeki sistemlerden haberdar olmamak ya da en hafifinden bireysel
menfaatlerini ülke ve toplum menfaatlerinin önünde tutmak anlam› taﬂ›r.

“PAZARA G‹R‹ﬁ ENGEL‹”
Konu sadece uluslararas› marketlere karﬂ› bakkallar›n korunmas› meselesinden ibaret de¤il. Bu tasar› ile birlikte düzenlemeden olumlu etkilenecek
çevreler yaln›zca bakkallar de¤il; ayn›
zamanda üreticiler, tedarikçiler, tüketiciler ve yerli sermayenin ta kendisidir.
Yani ülke olarak bu tasar›n›n kanunlaﬂmas›na ihtiyac›m›z var. Elbette yabanc›
sermaye ülkemize yat›r›m yapmal›d›r.
Ve bu tasar›y› “pazara giriﬂ engeli” olarak görmek mümkün de¤ildir. ‹lgili
olanlar bilirler ki geliﬂmiﬂ tüm ülkelerde “pazara giriﬂ engeli” diye bir engel
vard›r ve elinizi kolunuzu sallayarak geliﬂmiﬂ bir Avrupa ülkesinde ya da Ame-

rika da rekabeti lehinize dönüﬂtürecek
ve pazar hâkimiyeti sa¤layacak bir ﬂekilde b›rak›n ticari faaliyet yapmay› yat›r›m dahi yapamazs›n›z. Ülkemizdeki
durum tam tersine kendi ülkemizin dinamiklerini uluslararas› standartlarda
perakendecilik yapabilecek boyutta geliﬂimini sa¤lamak ve katk› yapmak olacakken; mevcut duruma bak›ld›¤›nda
yabanc› sermaye aç›s›ndan “kaymakl›
pazara çok kolay giriﬂ” durumunun söz
konusu oldu¤u gören gözler için aﬂikârd›r. Bu durum iddia edildi¤i gibi bir
engelin ç›kart›lmas› de¤il, yaln›zca rekabetin eﬂit ﬂartlarda olabilmesi amac›yla gerçekleﬂtirilmek istenen bir düzenlemeden ibarettir. Elbette rekabet
mal ve hizmet piyasalar›nda faaliyet
gösteren kuruluﬂlar aras›nda özgürce
yap›labilmeli ve ebetteki düzensiz ve
verimsiz olan teﬂebbüsler yar›ﬂ d›ﬂ› kalmal› ancak unutulan bir gerçek var ki,
o da: Vahﬂi kapitalizm ve küresel rekabetin do¤urdu¤u tamiri mümkün olmayan büyük tahribatlar. San›r›m olaya
birde bu yönüyle bakmak ve küresel
olarak da irdelemek gerekir. Küresel
boyuttaki bir gücün yasalar›n›zdaki
boﬂluklardan yararlanarak h›zla pazarda büyümesi ve pazar›n önemli bir k›sm›n› eline geçirmesinin sonuçlar›n› de¤erlendirebilecek öngörüye elbette sahibiz.
Büyük ma¤azac›l›k, özellikle h›zl›
geliﬂen büyük ﬂehirlerimizde önceden
planlanmam›ﬂ arsalar›n olmay›ﬂ› nedeniyle inﬂa edildi¤i alanlarda uygun olmayan bir biçimde gerçekleﬂmektedir.

u tasar› ile birlikte düzenlemeden olumlu etkilenecek çevreler yaln›zca bakkallar
de¤il; ayn› zamanda üreticiler, tedarikçiler, tüketiciler ve yerli sermayenin ta
kendisidir. Yani ülke olarak bu tasar›n›n kanunlaﬂmas›na ihtiyac›m›z var.
Elbette yabanc› sermaye ülkemize yat›r›m yapmal›d›r. Ve bu tasar›y› “pazara
giriﬂ engeli” olarak görmek mümkün de¤ildir. ‹lgili olanlar bilirler ki geliﬂmiﬂ
tüm ülkelerde “pazara giriﬂ engeli” diye bir engel vard›r ve elinizi kolunuzu
sallayarak geliﬂmiﬂ bir Avrupa ülkesinde ya da Amerika da rekabeti lehinize dönüﬂtürecek ve
pazar hâkimiyeti sa¤layacak bir ﬂekilde b›rak›n ticari faaliyet yapmay› yat›r›m dahi
yapamazs›n›z.
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Hem yerleﬂim aç›s›ndan hem de hiçbir
standarda ve kritere tabi tutulmadan
faaliyetlerde bulunan büyük ma¤azalar
elbette beraberinde birçok sorunu da
birlikte ülkemize taﬂ›m›ﬂlard›r. ‹lk etapta bir tak›m avantajlar› varm›ﬂ gibi gözüken bu durum asl›nda uzun vadede
hiçte öyle iddia edildi¤i gibi tüketicinin
ya da ülke ekonomisinin lehine olmamaktad›r. Bir kere rahatça giriﬂ yapabildikleri gibi ülkemizde kazand›klar›
paralarla da çok daha rahat “ç›k›ﬂ” yapabilmektedirler.

“ÜRET‹C‹ VE TEDAR‹KÇ‹ HER
GEÇEN GÜN ZORLANIYOR”
4054 say›l› kanunun 3. maddesinde
rekabetin tan›m›, mal ve hizmet piyasalar›ndaki teﬂebbüsler aras›nda özgürce
ekonomik kararlar verilebilmesini sa¤layan yar›ﬂ olarak ifade edilmekte iken
yukar›da ifade etti¤im durum bile tek
baﬂ›na bu yasayla çeliﬂmektedir. Bu kadar büyük sermayelerin Türkiye’ye rahatça giriﬂ ve ç›k›ﬂlar› piyasalar›n haks›z rekabetle karﬂ› karﬂ›ya kal›nd›¤›n›n
yaln›zca bir tek göstergesidir. Büyük
Ma¤azalar›n Türk toplumunun al›ﬂveriﬂ
kültünü de¤iﬂtirdi¤i ve baz› avantajlar›
nedeniyle tercih edildi¤i bir gerçektir.
Örne¤in raflarda diledi¤i ürünlere ait
alternatifleri ayn› mekânda bulabilmesi, ölçek ekonomisinin getirdi¤i ve yüksek al›mlar nedeniyle fiyatlar›n›n daha
avantajl› gibi görünüyor olmas›, küçük
marketlere oranla daha verimli ve bilimsel iﬂletiliyor olmalar› gibi nedenler-

le tüketiciler taraf›ndan tercih edildi¤i
bir gerçektir. Ancak çok büyük al›mlar
yap›yor olmalar›n›n tedarikçiler ve üreticiler üzerindeki anormal bask›s› giderek üretici-tedarikçi ve tüketici aras›ndaki fiyat marj›n›n büyük ma¤azalar lehine darald›¤› bu durumunda üretici ve
tedarikçiler her geçen gün çok daha
zor günler yaﬂamaktad›rlar. Fiyat› da
ödeme günü ve ﬂeklini de art›k belirleyen tek taraf olma noktas›na gelmiﬂlerdir. Her geçen gün kendi market marPERDER 49

D OSY A
yönetmelikle belirlenecek di¤er koﬂullar› içeren Rapor çerçevesinde de¤erlendirilir.

“H‹PERMARKET
YOK OLMAYACAK
MA⁄AZACILIK DÜZENLENECEK”

kalar›n›n paylar› artmakta ayn› zamanda kendi tedarikçisi ve üreticisi ile k›yas›ya bir rekabete girmekteler. Hatta yavaﬂ yavaﬂ birçok üründe do¤rudan kendileri üretici konuma geçmiﬂlerdir. Nihai olarak bu durumun ülke ekonomisine nas›l bir katk› yapaca¤› tart›ﬂma götürmez bir gerçektir. Böyle bir ortamda
rekabetten ve yar›ﬂtan bahsetmek
mümkün olamaz. Aksine rakiplerin yavaﬂ yavaﬂ yok edilmesiyle kazan›lacak
haks›z bir zaferin sonunda hüsrana u¤ramak kaç›n›lmaz olacakt›r.
Büyük Ma¤azalar Kanunu mal ve
hizmet piyasalar›n›n özellikle perakendenin kay›tl›, kurall› ve standartlara sahip bir ﬂekilde Kuruluﬂlar›na, Faaliyetlerine ve Denetlenmelerine iliﬂkin esaslar› kapsamaktad›r. Bu esaslar özellikle
perakendeci formatlar›n hangi usul ve
esaslarla kurulaca¤›n›, hangi usul ve
esaslara göre faaliyetlerde bulunaca¤›n›
ve de bir sicil dosyas› oluﬂturularak faaliyetlerinin denetimlerinin ne ﬂekilde
olaca¤›n› belirlemektedir Tasar›n›n tamam›na birçok adresten ulaﬂabilirsiniz.
Özellikle, Sanayi Bakanl›¤› resmi web
sitesi bunlar›n baﬂ›nda geliyor. Özellikle
Kuruluﬂ ‹zni Kriterleri olarak belirlenen
5. Maddeyi sizlerle paylaﬂmak isterim.
“Kuruluﬂ izini kriterleri;
Madde 5.- Büyük ma¤aza kurulabil-
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mesi için; öncelikle imar planlar›nda ticaret alan›, kentsel ve bölgesel iﬂ merkezi ya da tali iﬂ merkezi ayr›lm›ﬂ olmas›
ve bu alanlar›n büyük ma¤aza kurulmas›na müsait bulunmas› ﬂart› aran›r. Ayr›ca kuruluﬂ talebi;
a) Faaliyet gösterilecek yerdeki yap› yo¤unlu¤unun elveriﬂlili¤i, nüfus ve
trafik yo¤unlu¤u,
b) Faaliyet gösterilecek yerdeki esnaf ve sanatkarlar ile küçük ve orta boy
iﬂletme yo¤unlu¤u,
c) Sat›ﬂ alanlar› büyüklüklerine göre büyük ma¤azalar›n ﬂehir yerleﬂim
merkezlerine ve birbirlerine olan uzakl›klar›,
d) Büyük ma¤azalar›n ulaﬂ›m, otopark, sosyal tesisleri ile ﬂehir alt yap›s›na getirece¤i yükler ve çevre sorunlar›,
e) Mevcut yap›lar›n büyük ma¤aza
olarak kurulmas›n›n talep edilmesi halinde, yap› kullanma izin belgesinin varl›¤›, yap› standard›n›n büyük ma¤aza
kullan›m›na uygun olmas›, depreme dayan›kl›l›k, yang›n ve benzeri risk durumlar› için tedbirlerin yeterli olup olmad›¤›, yönlerinden de¤erlendirilir.
‹mar planlar›nda ticaret alan›, kentsel ve bölgesel iﬂ merkezi ya da tali iﬂ
merkezi ayr›lmam›ﬂ olmas› halinde, kuruluﬂ izin talebi, yukar›daki koﬂullar ile

Yukar›da belirlenen koﬂullar veya
De¤erlendirme Komisyon taraf›ndan
haz›rlanan Rapor, piyasa ekonomisi ve
ticari kurallardaki geliﬂmeler ›ﬂ›¤›nda
kamu yarar› esas al›narak yetkili makam taraf›ndan de¤erlendirilir ve kuruluﬂ talebinin uygun olup olmad›¤›na
otuz gün içinde karar verilir. Büyük ma¤azan›n kuruluﬂ izin talebinin kabul
edildi¤i veya gerekçeleri de belirtilmek
suretiyle reddedildi¤i, yetkili makam
taraf›ndan talep sahiplerine bildirilir.
Kuruluﬂ talebinin reddedilmesine iliﬂkin
iﬂlemin dava konusu edilmesi ve davan›n reddi yönünde verilen karar›n kesinleﬂmesi halinde, ayn› yer için yeniden yap›lacak kuruluﬂ talepleri baﬂka
bir gerekçe gösterilmeksizin reddedilir.
Büyük ma¤azalar›n kurulmas›na iliﬂkin
içeri¤i ve ﬂekli yönetmelikle belirlenen
belge valilik taraf›ndan tanzim edilir ve
verilir.” Okudu¤unuzda yaln›zca kuruluﬂ yerleri ile ilgili kriterler bile san›r›m
bu tasar›n›n bir birey ve vatandaﬂ olarak hay›rl› geliﬂmelere sebep olaca¤›n›
anlamak mümkün. Tasar›da belirtilen
asl›nda Hipermarketlerin yok edilmesi
de¤il sadece ma¤azac›l›k alan›n›n düzenlenerek rekabet koﬂullar›n›n dengelenerek eﬂit hale getirildi¤i bir yap›lanman›n gerçekleﬂtirilmesi. San›r›m bu
düzenlemelerle büyük ma¤azalar›n hafta sonu kapal› kalmas›n› sa¤lamak ve
onlar› ﬂehrin d›ﬂ›na ç›kar›lmalar›n› sa¤laman›n yan› s›ra bir semtin ya da ﬂehrin doyum oran›n›n belirlenmesi ve
birbirleri aras›ndaki mesafenin makul
ölçülerde olmas› sonuç olarak ülke ekonomisi ve milli sermaye aç›s›ndan çok
daha anlaml› olacakt›r. Ancak bilinmelidir ki; herkes için eﬂit kurallar oluﬂturulmadan ve yerli oyuncular›n küresel
markalarla rekabet ederek mücadele
edecek bir yap›ya kavuﬂmadan sorunlar›n bitmeyece¤i gerçektir!

Organize perakende sektörünün y›llard›r bekledi¤i ve her yeni hükümetin erteleyiﬂiyle hüsrana u¤rad›¤› "Büyük Ma¤azalar Yasas›" daha
ne kadar gecikecek? Yasan›n perakende sektörüne ne gibi katk›lar› olacak? Neler
de¤iﬂecek? ‹ﬂte merak etti¤iniz tüm sorulara
perakendecilerin ve bürokratlar›n cevab›...

“Perakende
sektörünün gelece¤i
bu yasaya ba¤l›”
MÜS‹AD SEKTÖR KURULLARI KOM‹SYONU
BAﬁKAN YARDIMCISI ABDURRAHMAN KAAN:

üyük ma¤azalar yasa tasar›s›n›n
gündeme gelmesi,1995 y›llara dayanmaktad›r. Migros, Carrefour gibi yabanc› market zincirlerinin büyük
sat›ﬂ alanlar›na sahip ma¤azalar açarak h›zla ço¤almas› geleneksel perakendeci olarak bilinen 10 -50 metrekare aras›ndaki bakkallar›n kapanmas›na neden olmuﬂtur. Yasan›n ilk ç›k›ﬂ
amac› bu sebeptendir. 2000 y›l›ndan
sonra ise hipermarketlere ve zincir
ma¤azalara -ki bunlar içinde yerel zincirlerde
var- mal satan üretici ve tedarikçi firmalardan istenen kat›l›m bedeli, gondol bedeli, kuruluﬂ
kampanyas›, aç›l›ﬂ bedeli gibi birçok haks›z istekleri mecbur tutmalar› sanayici ve toptanc› kesimini dahi isyan ettirmiﬂtir. Bu kesim de yasa
tasar›s›n›n bir an önce ç›kmas›n› istemektedir.
Yasan›n ç›kmas› öncelikle; perakendeciler,
esnaflar, tedarikçiler için düzenleyici olacak. Ayr›ca kapsam›n›n belirlenmesinin de perakende
sektöründe disiplin sa¤layaca¤›n› düﬂünmekteyim. Perakende sektörünün gelece¤i bu yasaya
ba¤l›. E¤er kanun ç›kmaz ise küçük esnaflar ve
ﬂah›s firmalar› daha h›zl› bir ﬂekilde kapanacakt›r. Önümüzdeki 5 y›l içinde bu kaç›n›lmaz, ancak süreci yavaﬂlatmazsak boﬂta kalacak kiﬂiler
için iﬂ bulmam›z gerekmektedir. Di¤er zarar› ise
tedarikçi ve üreticilere olmaktad›r. Zaman›nda
yap›lmayan geç ödemeler, kat›l›m, kuruluﬂ, insert, gondol bedelleri ve di¤er adlarda istenen
paralar; bu kesimi bankalara ve kredilere yöneltmekte ve kars›zl›kla birlikte firmalarda iflaslar
yaﬂanmaktad›r. Devam›nda bu s›k›nt› köylüye,
tarlaya kadar gitmektedir.
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HEM SANAY‹C‹N‹N
HEM PERAKENDEC‹N‹N SORUNU
Private –Label yap›lma oran›n›n %20’inin üstünde belirlenmesi durumunda ise Türkiye de
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YASA SEKTÖRE NE KAZANDIRACAK

K ‹M NE
D ED ‹
üretici firmalar›n markalaﬂmas› mümkün olmayacakt›r.
“Zincir ma¤azalar ve Büyük Ma¤azalar Yasa
Tasar›s›”n›n acilen ç›kmas› gerekmektedir. Ülkemizin büyüme sürecinde; perakende sektörünün
büyüklü¤ü de 200 milyar dolar› bulacakt›r. Bu
büyüklükte ise g›dan›n pay› %55 civar›d›r. G›da
sektörü aç›s›ndan, ödeme vadeleri çok önemlidir.
Taslakta geçen taze ürünler için vadenin 30 gün
olarak mutlaka belirlenmesi gerekmektedir. Ülkemizin büyümesi ve medeniyetler ülkesi olmas›
sadece perakendecilerin büyümesi veya AVM’ler
ile olmayacakt›r. Güçlü sanayiciler ve kar eden
esnaflar›n Dünya’ya aç›lmas›yla olacakt›r. Yani ihracatç› bir ülke olabilmek için ilk önce ülkemizde
marka olmak gerekmektedir. Bence ülkemiz ekonomisinin en büyük sorunu, bu yasan›n ç›kmamas›d›r. Çünkü her kesimi etkilemektedir. Sosyal
yaﬂam› hatta yoldaki trafi¤i bile.

“Perakende
sahas›n›n çizgileri
belirlenecek”
‹STANBUL BAKKALLAR ODASI BAﬁKANI
‹SMA‹L KESK‹N:

üyük Ma¤azalar Yasa Tasar›s›’n›n ç›kmas› en
az›ndan piyasada dengeleri belirleyecek. Güçlü olan›n geliﬂigüzel çal›ﬂmalar›yla yaln›z perakende sektöründe de¤il hayat›n belirli alanlar›ndaki baﬂ›boﬂlu¤u ortadan kald›racakt›r.
Bu yasan›n ç›kmas›yla tabiri caizse futbol
maç› yap›lan sahan›n
çizgileri çizilmiﬂ olacak,
yasayla belirlenen haklar›n veya çal›ﬂma sahas› d›ﬂ›na ç›kanlar›n,
kanunun vermiﬂ oldu¤u yetkiyle önlemleri
al›nacak veya uyar›lar
verilmiﬂ olacakt›r.
Gücü veya sermayesi olan›n serbestçe hareket etmesi önlenecek,
dengeler korunmuﬂ olacakt›r. Perakendecinin veya küçük esnaf›n korunmas› yan›nda üretici /
imalatç›, pazarlamac› ve küçük sanayicinin de bu
yasa ile korunmas› sa¤lanacakt›r. Hatta gelecek
zaman içerisinde tekelleﬂmenin önlenmesi sa¤lanacakt›r. Bu yasa her ﬂeye ra¤men ç›kmal›. Bu
günkü koﬂullarda yasan›n yerini alacak herhangi
bir çal›ﬂma zor gibi. Yasan›n ç›kmamas› önümüzdeki dönemlerde bana göre daha büyük krizlerin
habercisi olacak.
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K ‹M NE
D ED ‹
“Bu gidiﬂe “Dur”
denilmeli
TÜRK‹YE ESNAF VE SANATKARLAR ODASI
BAﬁKANI BENDEV‹ PALANDÖKEN:

üyük Ma¤azalar olarak isimlendirilen hiper
ve grosmarketlerin say›ca giderek artmas›n›n mal ve hizmet piyasalar›nda yaratt›¤›
sorunlar her geçen gün büyümektedir. Bu ma¤azalar›n, böyle giderse perakende piyasas›ndaki rekabet koﬂullar›n› bütünüyle ortadan kald›raca¤› anlaﬂ›lmaktad›r. Küçük ve orta boy iﬂletmelerin piyasa etkinliklerini kaybetmeleri,
büyük ma¤azalar›n piyasalardaki hakim durumlar›n› güçlendirecek ve bu hakim durumun
kötüye kullan›lmas› sonucunu ortaya koyabilecektir. Bundan, yaln›zca esnaf ve sanatkarlar
ile tüketicilerimizin de¤il, üretici, sanayici ve
toptanc›lar›n da zarar görece¤i aç›kt›r. Bugün, büyük
ma¤azalar›n rakipsiz kald›¤› yörelerde, alternatifsiz
ve çaresiz kalan üretici, sanayici, toptanc› ve tüketicilere istenilen fiyat ve ödenme koﬂullar› empoze edilebilmektedir. Rekabetin olmad›¤› piyasalar, ekonomik
yönden verimli ve rasyonel
piyasalar olarak nitelendirilemez. Bu olumsuz gidiﬂin
önlenmesi gereklidir ve
mümkündür. Çözüm, perakende sektörünün
kurala ba¤lanmas›, bunun için de büyük ma¤azalar›n kuruluﬂ ve faaliyetlerini kurallara ba¤layan yasa tasla¤›n›n, Avrupa Birli¤i uygulamalar› göz önünde bulundurularak biran önce yasalaﬂmas›d›r.
Faaliyetleri kurallara ba¤lanmak istenen iﬂletmeler hiper ve grosmarketler dedi¤imiz büyük ma¤azalard›r. Esnaf ve sanatkar iﬂletmelerinin ve mikro-iﬂletmelerin faaliyetlerini k›s›tlayan ve ayakta kalmalar›n› engelleyen iﬂletmeler esas itibariyle büyük ma¤azalard›r. Bu noktada al›ﬂveriﬂ merkezlerinin faaliyetlerinin kurala ba¤lanmas› bizim acil talebimiz de¤ildir.
Nitekim Avrupa Birli¤i düzenlemelerinde de
yürürlü¤e konulan hukuki metinler yaln›zca
büyük ma¤azalarla ilgilidir. Kuruluﬂlar›n›n ve
faaliyetlerinin kurallara ba¤lanmas› gereken ticari iﬂletmeler esas itibariyle hiper ve grosmarket olarak isimlendirilen büyük ma¤azalard›r.
Bunlar›n kent merkezlerine kadar girerek faaliyet göstermeleri çevre ve trafik kirlili¤i baﬂta
olmak üzere bir y›¤›n sorun yaratmakta, esnaf
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“

“Perakende sektörünün
gelece¤i bu yasaya
ba¤l›. E¤er kanun
ç›kmaz ise küçük
esnaflar ve ﬂah›s
firmalar› daha h›zl› bir
ﬂekilde kapanacakt›r.
Önümüzdeki 5 y›l içinde
bu kaç›n›lmaz, ancak
süreci yavaﬂlatmazsak
boﬂta kalacak kiﬂiler
için iﬂ bulmam›z
gerekmektedir.”
ABDURRAHMAN
KAAN

“

“Bu yasan›n ç›kmas›yla
tabiri caizse futbol maç›
yap›lan sahan›n
çizgileri çizilmiﬂ olacak
ve kanunun vermiﬂ
oldu¤u yetkiyle
önlemler al›nacak”
‹SMA‹L KESK‹N

“

“Bu olumsuz gidiﬂin
önlenmesi gereklidir ve
mümkündür. Çözüm,
perakende sektörünün
kurala ba¤lanmas›,
bunun için de büyük
ma¤azalar›n kuruluﬂ ve
faaliyetlerini kurallara
ba¤layan yasa
tasla¤›n›n, AB
uygulamalar› göz
önünde bulundurularak
biran önce
yasalaﬂmas›d›r.”
BENDEV‹
PALANDÖKEN

ve sanatkar iﬂletmelerinin faaliyetlerini k›s›tlayan ve hatta kapanmalar› sonucunu do¤uran
bu büyük iﬂletmeler zamanla, iktisadi rekabetin yok olmas› ve oligopol piyasalar›n›n oluﬂmas›na neden olmaktad›r.
Bizim beklentilerimiz; hiper ve grosmarketlerin kuruluﬂlar›n›n özel izne tabi tutulmas› ve
bu konuda yasa tasla¤›nda düzenleme yap›lmas›. Ayr›ca, yasa tasla¤›nda yer almas›n› istedi¤imiz ikinci önemli konu, hiper ve grosmarketlerin çal›ﬂma saatlerinin Avrupa Birli¤i ülkelerinde oldu¤u gibi aç›k bir ﬂekilde kurala
ba¤lanmas›d›r. Taslakta yer almas›n› bekledi¤imiz en önemli konu, bugün kentin merkezlerine kadar girmiﬂ hiper ve grosmarketlerin 5 ila
8 y›ll›k bir geçiﬂ dönemi içerisinde ﬂehrin d›ﬂ›na ç›kar›lmas›d›r. Maalesef taslakta bu konuda
da herhangi bir düzenleme yoktur. Türkiye’mizin ça¤daﬂ medeniyet seviyesine ulaﬂabilmesi,
ancak bat›daki yenilikçi geliﬂmeleri yak›ndan
izlemesi ve uygulamas›yla gerçekleﬂecektir.

Bu yasaya
hepimizin ihtiyac›
var
GRUP HAT‹PO⁄LU YÖNET‹M KURULU BAﬁKANI SELAMET AYGÜN:

er ﬂeyden önce sektörün bir yasas› olacak.
Herkesin istedi¤i gibi at oynatt›¤›, güçlünün zay›f› ezdi¤i bir dönem bitmiﬂ olacak.
Haks›z rekabet önlenecek. Pazar gününün tatil ilan edilmesiyle çal›ﬂan iﬂçilerin kalitesi artacak. Genel olarak Pazar günü tatil olmal›
m›? diye soruldu¤unda “yok olmamal›” diye
düﬂünüyordum. Ama çal›ﬂan›m›z da insan.
‹zinli günlerde ailesiyle bir arada olamaman›n
moral bozuklu¤u ve motivasyon düﬂüklü¤ünden dolay› çal›ﬂan personelimizden verim alam›yoruz. Bir de haftada bir gün tatil oldu¤unu düﬂünelim. Ma¤azalar›m›z kapal› olunca
burada elektrik, su vb.. giderlerden tasarrufta olacakt›r. ‹nsanlar bir tek Pazar günü ihtiyac› olan al›ﬂveriﬂini hafta içine yayabilirler.
Ayr›ca bu durum mahalle bakkal›n›, yol üzerindeki büfeleri ve dükkânlar› da hareketlendirmiﬂ olur. Pazar günleri izin kullanan personelin verimi artacak bu da müﬂteri memnuniyetini art›racakt›r. Sektör çal›ﬂanlar› yapt›klar›
iﬂe bir meslek olarak bakmaya baﬂlayacak. Gider kalemlerinde tasarruf sa¤lanacak ve iﬂletme sahipleri de haftada bir gün tatil yapabilecekler. Yasa tasar›s›n›n maddeleri birbirini tamamlar özellikte. Hepsi de birbirinden önem-
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Adil rekabet için
bu yasa ﬂart

li. Ama en önemlisi sektöre çeki düzen verilmesi ve bundan sonra yap›lacak yat›r›mlar›n
planlanarak at›l yat›r›mlar›n önüne geçilmesidir. Bireylerin kendinden baﬂkas›n› düﬂünmedi¤i bir uygulamada kanunun baz› ﬂeyleri ona
anlatmas›, israf›n önlenmesine ön ayak olmas›
ﬂeklinde özetleyebiliriz.
BU YASA HERKES‹ MUTLU EDECEK
Umar›m herkesi ve her kesimi mutlu ve
tatmin edecek özlenen ve bir türlü ç›kar›lamayan yasa, bu yasama döneminde ç›kar›labilir ve sektöre katk›s› bulunur. Çünkü bu yasaya hepimizin ihtiyac› var. Bu kanun özellikle
yerel perakendeciler için gerekli. Böyle bir olgu var. Yani bakkallar, büfeler san›yorlar ki
bizler bu kanunun ç›kmas›n› istemiyoruz. Aksine bir an önce bu kanunun ç›kmas›n› istiyoruz. PERDER’in kuruluﬂundan bu yana yasa
için tüm çal›ﬂmalara katk›da bulunuyoruz.
Ama ne hikmetse ulusal ve uluslararas› firmalar bu kanunun ç›kmas›n› istemiyorlar. Düﬂünebiliyor musunuz, bir uluslararas› firma kendi ç›k›ﬂ noktas› olan memleketinde zaten var
olan bir kanun maddesinin Türkiye’de olmas›n› istemiyor. Sizce neden? Çünkü zaten Türkiye’deki organize perakende pazar›n›n ﬂuan
yaklaﬂ›k yüzde 20-25’ine sahip. Avrupa’da ise
pazar›n ortalama yüzde 80’ini ele geçirmiﬂ durumda. T›pk› oradaki gibi Türkiye’de de yüzde 80’ini ele geçirdikten sonra bu kanun ç›ks›n istiyorlar. Umar›m kendi memleketlerinde
var olan yasay› bizim memleketimizde de yasalaﬂmas›n› istemeyenler de bir gün iyi ki bu
yasa ç›km›ﬂ ve bizlerinde hakk›n› koruyor diyebilecekleri bir yasa olur.

ANKARA PERDER BAﬁKANI - ALTUNB‹LEKLER
YÖNET‹M KURULU BAﬁKANI
MUSTAFA ALTUNB‹LEK:

T

“

Düﬂünebiliyor
musunuz, bir
uluslararas› firma
kendi ç›k›ﬂ noktas›
olan memleketinde
zaten var olan bir
kanun maddesinin
Türkiye’de olmas›n›
istemiyor. Sizce
neden?”
SELAMET AYGÜN

“

“Ücretsiz müﬂteri
taﬂ›mac›l›¤› gibi
perakende sektörünün
uzmanl›k alan›
olmayan hizmetlerin
kald›r›lmas›
sektörümüzün kendi
alan›na
odaklanmas›n› ve
tüketicimizin daha
ekonomik al›ﬂ veriﬂ
yapmas›n›
sa¤layacakt›r.”
MUSTAFA
ALTUNB‹LEK
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ürkiye Perakendeciler
Federasyonu
(TPF) olarak ülkemizde organize perakendecili¤in geliﬂerek kay›t
d›ﬂ›n›n kay›t alt›na al›nmas›n›, güçlü bir perakende sektörünün oluﬂmas›n› ve bu sayede küresel oyuncularla rekabet etmeyi arzu ediyoruz. Kobi, tüketici, üretici, tedarikçi ve perakendeciler gibi konunun tüm
taraflar›n› memnun edecek; yerli perakendecilerin ülke ekonomisine
olan katk›lar›n› art›rabilmeleri için önlerini açacak, geliﬂmiﬂ bat› ülkelerinde perakende ile ilgili halihaz›rda uygulanan düzenlemelerin; AB sürecinde h›zla reform yapan Türkiye’de de uygulanmas›n› istiyoruz.
Bunlar sa¤lanabilirse ç›kacak yasa hem
perakende sektörü, hem de ülke ekonomisi
için bekleneni karﬂ›lam›ﬂ olacakt›r. Bizlerin
yasadan ilk beklentimiz zarar›na sat›ﬂlara iliﬂkin düzenleme ve çal›ﬂma yap›lmas›. Baz› ma¤azalar taraf›ndan yürütülen tüketicilerimizi
aldatmaya yönelik faaliyetler önlenmelidir.
Maliyetin alt›nda, zarar›na sat›ﬂ yap›lmas› k›sa
vadede tüketicilerin lehine gibi gözükse de;
orta ve uzun vadede ayn› pazarda faaliyet
gösteren küçük ve orta iﬂletmelerin yok olmas›na neden olarak, etkin rekabeti azaltacakt›r.
Di¤er bir konu perakendecilerin uzmanl›klar› d›ﬂ›ndaki faaliyetlerinin düzenlenmesidir. Ücretsiz müﬂteri taﬂ›mac›l›¤› ve benzeri
perakende sektörünün uzmanl›k alan› olmayan hizmetlerin kald›r›lmas› sektörümüzün
kendi alan›na odaklanmas›na, tüketicilerimizin daha ekonomik al›ﬂ veriﬂ yapmalar›na imkân sa¤layacakt›r.
Çok önem verdi¤imiz di¤er bir konu da
çal›ﬂma saatlerinin düzenlenmesi ve pazar günü tatili. Sektörümüz uzun çal›ﬂma saatleri
gerektiren, hafta sonu tatilinin mümkün olamad›¤› bir sektördür ve bu haliyle çal›ﬂanlar›n
aile yaﬂant›s›n› korumaya müsait olmayan bir
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yap›dad›r. Bu konudaki düzenlemeler baﬂta
çal›ﬂanlar›m›z›n talebi ve haz›rlanacak yasadan
beklentisidir. Bu sirkülasyon, verimsizli¤e yol
açmakta ve kal›c› istihdam›n önünü t›kamaktad›r. Ülkemizde faaliyet gösteren uluslararas›
firmalar›n kendi ülkelerindeki uygulama da aynen bu ﬂekildedir.
TEKELLEﬁME OLUﬁMADAN YASANIN
ÇIKMASI GEREK
Son olarak ma¤azalar›n aç›laca¤› yerler ve
birbirine uzakl›klar› konusunun gündeme getirilmesi gerekmektedir. Özellikle yerleﬂim merkezlerinde kurulan ve büyük ma¤aza olarak
adland›r›lan al›ﬂ/veriﬂ merkezleri, yeterli otoparklar›n›n olmamas›, müﬂteri yo¤unlu¤u ve
araç hareketlili¤i sonucu trafik karmaﬂas› ve
kar›ﬂ›kl›¤›na sebep olmakta ve bunun yan›nda
di¤er sektörleri de ma¤dur etmektedir.
Arz – talep dengesi gözetilmeksizin, yeterince doygunlu¤a ulaﬂm›ﬂ bölgelerde hiçbir
yasal düzenlemeye tabii olmadan aç›lan bu
merkezlerin; bir süre sonra hepsi iﬂ yapamaz
hale gelmekte ve yat›r›mlar›n boﬂa ç›kmas› ile
ciddi bir israf oluﬂmaktad›r.
Bu nedenle 400 metrekarenin üzerinde veya 400 metrekareden küçük dahi olsa 2 ﬂube
ve üzeri zincir ma¤azalar›n aç›l›ﬂ izinlerinde
bölgenin arz talep dengesinin gözetilmesi, yeterli doygunlu¤a ulaﬂm›ﬂ alanlarda aç›l›ﬂ izni
alamayan yat›r›mc›lar›n farkl› bölgelere yönlendirilmesi gerekmektedir.
Son olarak belirtmek isterim ki; rekabette
adaletin sa¤lanabilmesi için sektörün bir an
önce yasaya kavuﬂturulmas› gereklidir. Sektörde tekelleﬂme oluﬂtuktan sonra tasar›n›n yasalaﬂmas›n›n bir anlam› kalmayacakt›r.

Perakendecinin
kurtuluﬂu bu yasaya
ba¤l›
GÜNEYDO⁄U PERDER YÖNET‹M KURULU
BAﬁKANI - ﬁAHMAR MARKETLER Z‹NC‹R‹
YÖNET‹M KURULU BAﬁKANI
MEHMET ﬁAH AKDA⁄:

izler yerel marketler olarak bu beklenen
yasan›n ç›kmas›n› çok öncesinde de istiyorduk. Çünkü perakende sektörünün
kurtuluﬂu bu yasa tasar›s›na ba¤l›d›r. Her geçen gün artan ve çeﬂitlenen müﬂteri isteklerini karﬂ›lamada mücadele ederken ayn› za-
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“

“Yaﬂanan bu ezici
rekabet karﬂ›s›nda
dayanamayan birçok
marketçimiz ya
kapatmak ya da el
de¤iﬂtirmek zorunda
kal›yor.”
MEHMET ﬁAH
AKDA⁄

manda uluslararas›
dev perakendecilerin
ülkemizde yasal boﬂluktan faydalanarak
ve haks›z rekabet
ederek bizleri gün
geçtikçe etkilediklerini izliyoruz. Yaﬂanan
bu ezici rekabet karﬂ›s›nda dayanamayan
birçok marketçimiz
ya kapatmak ya da el
de¤iﬂtirmek zorunda
kal›yor.
Dolay›s›yla ç›kmas› beklenen bu yasan›n yerel perakendecilerin
yani bizlerin dikkate al›narak düzenlemenin
yürürlü¤e girmesi bizler aç›s›ndan hayati
önem arz etmektedir. Bu sayede markalar›m›z›n geliﬂip büyümesi, uluslararas› arenada var
olmas› ve beraberinde ülke ekonomisine büyük katk› sa¤lamas› kaç›n›lmaz olacakt›r. Bunun yan› s›ra sektörümüzdeki çal›ﬂanlar›m›z›n da sosyal ve ailevi yaﬂamlar› bu mesai saatleri ve hafta sonu tatili noktas›nda yap›lacak
düzenleme ile normale dönüﬂecek, yapt›klar›
iﬂi meslek olarak görmelerine sebep olacak ve
toplam kalite geliﬂecektir.
Bu bak›mdan tüm detaylar›yla ele al›narak
ç›kar›lacak bu yasan›n çok yönlü faydal› olaca¤› inanc›n› taﬂ›yorum.
HÜKÜMET‹M‹Z GEREKEN‹
YAPACAKTIR
Tasar› ile büyük ma¤azalar›n aç›l›ﬂ-kapan›ﬂ saatleri yeniden belirleniyor. Ma¤azalar›n
sürekli ve y›k›c› indirim yapmalar›n›n önüne
geçilmesi planlan›yor. Marketlerin kuruluﬂ
ﬂartlar›, il özel idareleri ve belediyelere b›rak›l›yor.
Düzenlemeyle, her önüne gelenin istedi¤i
yerde hipermarket açmas›na son verilecek.
Bu maddelerin hepsi önemli bizim için ama
en önemlisi ise bence haks›z rekabet oluﬂturan y›k›c› fiyat ve kampanyalar›n engellenmesidir.
Ayr›ca as›l iﬂimiz ve uzmanl›k alan›m›z olmayan müﬂteri servis hizmetinin kald›r›lmas›,
iﬂletme giderleri ve maliyetlerimizi düﬂürece¤inden daha iyi fiyat, kalite ve hizmeti getirece¤ine inan›yorum. Bu bak›mdan bu önerimizin de tasar›ya eklenmesini istiyoruz.
Bunun yan› s›ra daha öncede PERDER
olarak yasa tasar›s›n›n ﬂekillenmesi noktas›nda katk›lar›m›z olmuﬂtur. Buradaki ç›kmas›
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beklenen yasan›n söz konusu detaylar›n dikkate al›narak ekim ay›nda yeni yasama dönemde ele al›nmas›n› ümit ediyoruz.
Ekonomik kriz yaﬂad›¤›m›z bu günlerde
ülke ekonomisi ve personel istihdam›nda
önemli rol oynayan yerli ve yerel perakendecili¤in kurtulmas› için hiçbir gücün etkisinde
kalmadan, adaletin gecikmemesi ve zaman›nda kanunlaﬂ›p uygulanmas› temennisini taﬂ›rken bu konuda hükümetin gerekli özveriyi
gösterece¤ini ümit ediyor, hepimize hay›rl› ve
u¤urlu olmas›n› diliyorum.

Süpermarket
yasas›na öcü
muamelesi yapmay›n
REKLAM DANIﬁMANI VE KÖﬁE YAZARI:
AL‹ ATIF B‹R

u konuda basit düﬂünmek gerek. Süpermarket yasas›na öcü muamelesi yapmay›n.
Bir an için büyük marketlerin yeni yasaya
getirdi¤i yak›nmalar› bir yana b›rakal›m. Onlar›n gücü var, pr ﬂirketleri var, sesleri
yüksek ç›k›yor, "biz
vergi ödüyoruz, di¤erleri merdiven alt›" dediklerinde diyecek sözümüz kalm›yor ama yine de
bir an basit düﬂünelim.
Önemli olan "liberal
sistem" içinde do¤ruyu bulmak, üreticiye de tüketiciye
de arac›ya da haks›zl›k yapmamak. Diyelim ki
al›ﬂveriﬂe ç›kacaks›n›z ve sadece sekiz alternatifiniz var. Migros, Carrefour, Tansaﬂ, Gima,
Metro, Real, ﬁok, Dia, Endi ve B‹M. Çok güzel. Size göre yeterinde alternatif var. Fiyat›n›, yak›nl›¤›n› ya da atmosferini be¤endi¤iniz
birini seçer gidersiniz. Sorun yok.
Bir de üretici k›sm›na bakal›m. Mal›n›z var
rafa koymak istiyorsunuz. Karﬂ›n›zda temelde
dört al›c› var. Migros, Carrefour, Metro ve
B‹M. K›yas›ya fiyat rekabeti yap›p, mal al›rken
adeta süründürüyorlar. Yine pazar ﬂartlar› gere¤i marka güçlerini kullan›p "market markas›" ç›kararak size rakip oluyorlar. Bir süre
sonra baﬂ edemeyip bat›yorsunuz. Birçok küçük ve orta ölçekli sat›c› da bat›yor. Sadece
ayakta çok büyük sat›c›lar kalabiliyor.

B
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“

“Böyle liberal
ekonominin ﬂartlar›
yerine gelir mi?
Gelmez. Çok say›da
ürün yoksa çok say›da
marka yoksa
hipermarket ne iﬂe
yarar? Yeni
hipermarket yasas›n›
lütfen böylesine basit
senaryolar yazarak
yorumlayal›m.”
AL‹ ATIF B‹R

“

“Büyük marketlere
girip de bir tane
ekmek alamazs›n›z,
kara kapl› deftere
yazd›ramazs›n›z.
Tüketicilerimiz
bakkal amcaya
sahip ç›ks›nlar.”
NED‹M SEZER

Daha sonra da "sempati oligopolü" içinde
fiyatlar yavaﬂ yavaﬂ yükseliyor. Pazarlara yeni
mal giriﬂi olmas› mümkün de¤il. Reklam yat›r›mlar› düﬂüyor. Sadece arac›lar›n reklam
yapmaya gücü yetiyor. Arac› daha da güçleniyor. ‹stedi¤i mal› rafa koyuyor istedi¤ini koymuyor. Sonuçta mutlu az›nl›k üretiyor, sat›yor. Ucu size de dokunuyor.
Böyle liberal ekonominin ﬂartlar› yerine
gelir mi? Gelmez. Çok say›da ürün yoksa çok
say›da marka yoksa hipermarket ne iﬂe yarar?
Yeni hipermarket yasas›n› lütfen böylesine
basit senaryolar yazarak yorumlayal›m. Milli
gelirin neredeyse üçte biri perakende pazar›nda dönüyor. Ve bu üçte bir di¤er üçte ikiyi
do¤rudan etkiliyor.
Piyasalar› koruma ad›na bir grubun açaca¤› market say›s› bile s›n›rlanabilir, hatta bir
market markas› sadece bir bölgede örgütlenebilir.

Bakkal amca,
“Marketler Yasas›”n›
bekliyor
BURSA BAKKALLAR ESNAF ODASI BAﬁKANI:
NED‹M SEZER

lkemizin tek faizsiz kredi veren kurumu
bakkal amca kald›. Çünkü 'kara kapl›' defter sadece orda geçiyor. Ancak bakkal amca ancak bu yasan›n ç›kmas›yla rahatlayacakt›r. ﬁehrimizde 3 bin 235 bakkal, ekonomik
krize ra¤men faaliyetine devam ediyor. Büyük marketlere girip de bir tane ekmek alamazs›n›z, kara kapl› deftere yazd›ramazs›n›z.
Tüketicilerimiz bakkal amcaya sahip ç›ks›nlar.
Büyük ma¤azalara ﬂehir merkezlerine uzak
mekanlarda aç›lma ﬂart› getiriyor. Tasla¤a göre büyüklü¤ü 400 metrekareden fazla olan
marketler pazar günü aç›lmayacak. Resmi tatil günlerinde de kapal› olacak. Di¤er günler
akﬂam saat 20.00'da kapanacak.
Taslak marketlerle ürün sat›n ald›klar› tedarikçiler aras›ndaki iliﬂkiye de müdahale ediyor ve marketlerin satmak üzere toptanc›dan
ya da direkt üreticiden ald›klar› ürünün paras›n› en çok 60 gün içinde ödemesini mecbur
k›l›yor. Ürünün cinsine göre bu süre 10 güne
kadar da inebiliyor. Taslakta dikkat çeken bir
baﬂka madde de market markal› ürünlerin sat›ﬂ›na getirilmek istenen k›s›tlama. Fiyat avantaj› ile sat›lan market markal› ürünlerin toplam marketin sat›ﬂ cirosu içinde yüzde 20'yi
geçmemesi ﬂart› getirilmeye çal›ﬂ›l›yor.
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■ DR. ‹LHAM‹ FINDIKÇI

DAVRANIﬁ B‹L‹MLER‹ UZMANI / DE⁄ER DANIﬁMANLIK YÖNET‹M KURULU BAﬁKANI

A‹LE ﬁ‹RKETLER‹NDE L‹DERL‹K:
ATEﬁTEN GÖMLEK, MANTIK VE DUYGU ETK‹LEﬁ‹M‹
ile ﬂirketleri; bir yanda iletiﬂim,
etkileﬂim yani duygu kökenli
bir yap› olan aile ile öte yanda
kurallar, kaideler, kârl›l›k yani mant›k
kökenli yap›n›n yer ald›¤› iﬂletmenin
yo¤un etkileﬂimine aç›kt›r. Mant›k ve
duygu birleﬂimi aynen bir insanda oldu¤u gibi birbirini destekleyerek zenginleﬂtirebilece¤i, kararlardaki isabeti
artt›rabilece¤i gibi birbirinin aleyhine
çal›ﬂarak verimsizli¤i, isabetsiz kararlar› da oluﬂturabilir.
Aile ﬂirketleri, aile ile ﬂirket aras›n-

A
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daki uyumsuzluklar› azaltmak için kimi
kurallar geliﬂtirmektedir. Özellikle aile
bireylerinin kurumda çal›ﬂmalar› zamanla çok önemli uyumsuzluklara, çeliﬂmelere yol açabilmektedir. Hemen
her sektörde bunun örnekleri vard›r.
Bu tür sorunlar›n önlenmesi için aile
bireylerinin kurumda çal›ﬂmamas›, çal›ﬂma ﬂartlar›n›n zorlaﬂt›r›lmas› yahut
sonradan aileye eklenenlerin iﬂten
uzak tutulmas› yönünde kimi kurallar
geliﬂtirilebilmektedir.
Aile ﬂirketlerinin zamanla kurumsallaﬂamama, iﬂleri kurallar›n egemenli¤ine b›rakamama, profesyonellere
devirde zorlanma, kendini tekrar etme,

ikinci kuﬂa¤›n aﬂ›r›l›klar içinde yetiﬂebilmesi gibi kimi dezavantajlar› vard›r.
Ancak avantajlar› daha fazlad›r. H›zl›
ve yeri geldi¤inde gözü kara kararlar
verilebilmesi, çok çal›ﬂ›lmas›, aileden
gelen gücün kullan›labilmesi gibi avantajlar söz konusudur.

A‹LE ﬁ‹RKET‹ ANAYASASI
NASIL OLUﬁUYOR?
Kurumsallaﬂman›n tarifini iyi yapmam›z gerekli. Kurumsallaﬂma denilin-

»
ile ﬂirketi baﬂar›l› bir kuruluﬂtur, geçmiﬂinde bir baﬂar› vard›r ki
buralara gelinmiﬂtir. Büyük çabalarla bir iﬂ ortaya koyulur, emek
verilir, üç makinelik bir yerden orta ölçekli bir iﬂletme do¤ar. Her
iﬂi baﬂlarda ayn› kiﬂi yapar. Üretim, pazarlama, insan kaynaklar›,
muhasebe vs… Belki eﬂi de yemek yap›p getiriyordur. ‹ﬂ
büyüyüp servet artt›ktan sonra, her bir iﬂ en yak›ndaki kiﬂiye
devrediliyor. Elin o¤lundan önce aile üyelerini getiriyorsunuz. Servet büyüyor,
alt›n›zdaki araba s›radan bir Do¤an iken Mercedes oluyor, Florya’ya
taﬂ›n›yorsunuz. Maddi çevreniz h›zla de¤iﬂiyor, hâlbuki siz bu kültürden
de¤ilsiniz ve burada bir uyum sorunu var.

A

ce, aile ﬂirketi sahiplerinin iﬂten ç›kar›l›p, profesyonellerin getirilmesi anlaﬂ›l›yor. Bu do¤ru de¤il. Kurum ç›karlar›
öncelikli hale getiriliyor. Aile ﬂirketi
baﬂar›l› bir kuruluﬂtur, geçmiﬂinde bir
baﬂar› vard›r ki buralara gelinmiﬂtir.
Büyük çabalarla bir iﬂ ortaya koyulur,
emek verilir, üç makinelik bir yerden
orta ölçekli bir iﬂletme do¤ar. Her iﬂi
baﬂlarda ayn› kiﬂi yapar. Üretim, pazarlama, insan kaynaklar›, muhasebe vs…
Belki eﬂi de yemek yap›p getiriyordur.
‹ﬂ büyüyüp servet artt›ktan sonra, her
bir iﬂ en yak›ndaki kiﬂiye devrediliyor.
Elin o¤lundan önce aile üyelerini getiriyorsunuz. Servet büyüyor, alt›n›zdaki
araba s›radan bir Do¤an iken Mercedes oluyor, Florya’ya taﬂ›n›yorsunuz.
Maddi çevreniz h›zla de¤iﬂiyor, hâlbuki
siz bu kültürden de¤ilsiniz ve burada
bir uyum sorunu var. Bu varl›k gençlerin eline geçiyor. ‹kinci kuﬂak, birinci
kuﬂak gibi bu birden edinilmiﬂ varl›¤›
hazmetmekte zorluk çekebiliyorlar.
Çünkü insanlar geçmiﬂteki zorluklar›
çabuk unutuyor. ‹ﬂte aile ﬂirketi dan›ﬂmanl›¤› çerçevesinde bizim temel iﬂimiz bu, aileyi bu noktaya getiren geçmiﬂi ve temel de¤erleri ortaya ç›kar›yoruz. Günlerce çal›ﬂ›yoruz herkesle.
Bunlar› yaz›l› hale getiriyoruz, iﬂte o
zaman o aileye özgü bir anayasa oluﬂuyor. Sizi size tan›t›yoruz. Bu ortalama
30 sayfal›k bir metin. Giriﬂ ve temel ilkeler k›s›mlar› var. Bu aile ﬂirketi neden kuruldu, rüya neydi, kurucusu
kimdir vs. Bu sorular›n cevab› bize ser-

Kurumsallaﬂma, bir kurumun
kendisine özgü olarak
geliﬂtirdi¤i bir kurallar
zinciriyle idare edilmesidir. Bu
kurallar, ﬂirketin gelene¤ine,
kültürüne, ruhuna, rengine,
duruﬂuna uyumlu olmal›. Di¤er
bir ifadeyle kurumsallaﬂma,
kurumun patronun iki duda¤›
aras›na s›k›ﬂ›p kalmaktan
kurtar›lmas›d›r.

levhay› veriyor. Bundan sonraki kuﬂaklar için misyonu belirliyor ve baﬂar›n›n
s›rr›n› veriyor. Sonra yönetim kurulunun oluﬂumu söz konusu oluyor. O
saate kadar genellikle, karakteri daha
bask›n bir aile üyesinin yumru¤unu
masaya vurup daha fazla sorumluluk
almas› ile iﬂler idare edilmiﬂ oluyor.
Kimse de di¤erine, dur bakal›m senin
pay›n ve söz hakk›n ﬂu, benimki de bu
dememiﬂ. Hürmetten, endiﬂeden ya da
korkudan. Yönetim kurulu kimlerden
oluﬂur, yetkileri nedir, ne zaman toplan›r, nas›l de¤iﬂir gibi konular netleﬂtiriliyor. Böylece sorunlar›n büyük k›sm›
çözülüyor. En kritik konu ise harcamalar. Aile üyesi olup da ﬂirkette çal›ﬂanlar, sadece aile üyesi olanlar, hem aile
üyesi olup ﬂirkette çal›ﬂ›p bir de yöne-

tici olanlar var. Bütün bu rollere iliﬂkin
net tan›mlamalar yer al›yor.

KURUMSALLAﬁMA NED‹R?
NE DE⁄‹LD‹R?
Kurumsallaﬂma asl›nda her kurumda farkl› bir süreç içerir. Bu do¤ald›r.
Çünkü her kurum her insan gibi farkl›d›r, kendisine özel çözüm ve kurumsallaﬂma modeli geliﬂtirmeniz gerekir. Tabi ki kurum içinde iﬂe vak›f olunmadan
yap›lacak çal›ﬂmalar, kiﬂileri mevcut
düzenden uzaklaﬂt›rabilece¤i gibi yeni
bir düzeni de getirmez. Böylece kurumda b›rak›n motivasyonu, yaﬂama
heyecan› ve iﬂ düzeni de kaybolur. Bu
gerçekten de ciddi bir uzmanl›k iﬂidir.
Bir operasyondur. Uzman›n yapmas›
gerekli de¤il zorunludur. Çünkü iﬂletmeyi bedene benzetirsek; mideye yap›lacak operasyon için kalbi, tansiyonu,
solunum sistemini, bilinci, ba¤›rsaklar›
ve bir bütün olarak bedenin hassasiyetini göz önünde bulundurmak zorundas›n›z. Küçük bir atlama dengeleri altüst
eder. Mideyi kurtar›rs›n›z ama daha
büyük bir soruna yol açabilirsiniz. Örne¤in Gaziantepli bir aile ﬂirketimiz,
Diyarbak›r’da hizmet verdi¤imiz aile
ﬂirketi, ‹stanbul, Tekirda¤ ve Bursa’da
hizmet verdi¤imiz aile ﬂirketinde benzer kal›p kurumsallaﬂma prosedürleri
izlemiyor, izleyemiyoruz. Nitekim kurumsallaﬂman›n özü; aile olman›n, o aile olmaktan kaynaklanan de¤erlerini
belirleyerek, tespit ederek tan›mlaPERDER 59
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mak, geliﬂtirmek, modern aile ﬂirketi iﬂ
ak›ﬂ› ile renklendirmek ve o aile iﬂletmesine özel bir kurallar zinciri halinde
sürdürülebilir hale getirmektir ki bu da
aile ﬂirketi anayasas›yla mümkündür.
ﬁu halde kurumsallaﬂma ile ço¤u zaman yanl›ﬂ anlaﬂ›ld›¤› gibi ﬂirketin eski
veya mevcut yönetim anlay›ﬂ› ve de¤erlerinin yok edilmesi ya da tamamen
de¤iﬂtirilmesi de¤il, tersine bu de¤erlerin tespit edilerek sürdürülebilir hale
getirilmesi amaçlan›r. Böylece aile ile
iﬂin birbirlerinin içinde bir k›s›rdöngü
halinde de¤il, birbirini destekleyen
ama ba¤›ms›z hareket eden güçler haline getirilmesi hedeflenir.

Kurumsallaﬂma derken kurumun
belirli bir sistematik dâhilinde belirli
kurallar çerçevesinde sevk ve idare
edilmesini anl›yoruz. Ancak bu kurallar
her ﬂirketin kendisine özgü kurallar› olmal›. Ülkelerin idaresi anayasalar ile
olur ama bu anayasalarda yer alan temel kurallar üç aﬂa¤› beﬂ yukar› bellidir. Ancak “A” ülkesindeki insan haklar› ve özgürlük alg›lamas›, yorumlamas›
ve hayata aktar›lmas› B ülkesiyle farkl›d›r. Kurumsallaﬂma, bir kurumun kendisine özgü olarak geliﬂtirdi¤i bir kurallar zinciriyle idare edilmesidir. Bu kurallar, ﬂirketin gelene¤ine, kültürüne,
ruhuna, rengine, duruﬂuna uyumlu ol-

mal›. Di¤er bir ifadeyle kurumsallaﬂma,
kurumun patronun iki duda¤› aras›na
s›k›ﬂ›p kalmaktan kurtar›lmas›d›r. Kurumdaki bütün iﬂleyiﬂin kap›dan giriﬂten, dönüﬂüm sürecine, oradan ç›kt›ya
kadar her ﬂeyin belirli kurallar dâhilinde gerçekleﬂtirilmesi ve bu kurallar›n
yaz›l› olarak bir yerde bulunmas›n› kastediyoruz.
Devlet anayasalar›nda oldu¤u gibi
de¤iﬂtirilemeyecek maddeleri olmal›.
Özellikle gelecek kuﬂaklar›n yollar›na
›ﬂ›k tutacak ilkelerden oluﬂmal›. Di¤er
yandan mevcut yürütmenin nas›l olaca¤›, patronlar›n iﬂin içindeki rollerinin
ne olaca¤›, patronlar›n görev alanlar›n›n ve yetkilerinin, harcamalar›n›n nas›l olaca¤› gibi genellikle aile ﬂirketi yöneticilerini karﬂ› karﬂ›ya getiren kabullerin bu anayasada yer almas› gereklidir.

YEN‹ KUﬁAKLARIN KAÇIRDI⁄I
A‹LE DE⁄ERLER‹
Aile ﬂirketleri yeni kuﬂaklar›n›n da
kendileri gibi giriﬂimci olmalar›n› istiyorlar. Ancak bundan önce yapmalar›
gerekenler var. Giriﬂimci olmalar›ndan
önce “iyi bir insan”, “iyi bir vatandaﬂ”,
“ailesine, vatan›na, milletine düﬂkün bir
kiﬂilik”, ailenin de¤erler sistemine aﬂina, ailenin kendisine has gelene¤ine
yabanc› olmayan bir kiﬂilik olarak yetiﬂmelerine özen göstermeleri gerekir.
Bunu söylerken tamamen konservatif
bir duruﬂtan söz etmiyoruz. Aile de¤erlerine aﬂina gencin, ayn› zamanda modern iﬂletme kurallar› ile de donanmas›
gerekir. Yani aile ﬂirketinin yeni kuﬂakta baﬂar›l› bir giriﬂime imza atabilmesi
için yeni kuﬂa¤›n yerel de¤erlerden hareket etmesi ama küresel de¤erleri de
yakalamas› gereklidir. Di¤er yandan
geliﬂmiﬂ bir giriﬂimcilik iste¤inin oluﬂmas› için aile ﬂirketi yöneticilerinin örnek olmalar› önemlidir. Unutulmamal›d›r ki, çocuklar öncelikle anne ve babalar›n› tekrar ederler. Onlar›n aﬂ›r›l›klar›n› görüp, hissedip tekrarlarlar. K›sacas› onlar›n pozitiflerinden çok negatiflerine odaklan›rlar. Dolay›s›yla annebabalar›n tüm hayatlar› ile nas›l bir rol
modeli oluﬂturduklar›na bakmalar›
önemlidir.
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Yeni kuﬂaklar›n giriﬂimcili¤i ad›na
önemli bir nokta da ﬂudur: Çocuklar›n
kendilerinin giriﬂimci olmay› istemeleri.
Çocuklar›n potansiyellerini geliﬂtirebilmeleri için daha küçük yaﬂlardan itibaren desteklenmeleri, yaﬂam alanlar›n›n
aﬂ›r›l›klarla s›n›rland›r›lmamas›, yeni
denemeler yapmalar›na izin verilmesi,
kendilerini ifade etmelerine olanak verilmesi tüm bunlar yap›l›rken de baﬂar›n›n desteklenmesi ve disiplinin elden
b›rak›lmamas› gerekli ve önemlidir. Bir
giriﬂimden önce gençlerin mevcut iﬂ
kolunda yahut d›ﬂar›da bir iﬂletmede
yeterli bir iﬂ deneyimi edinmiﬂ olmalar›
önemlidir. Sadece aile üyesi oldu¤u
için iﬂe tepeden gelme yerleﬂtirme hatal› olabilece¤i gibi sadece aile üyesi oldu¤u için yeni bir iﬂ giriﬂimine izin verilmesi de hatalara, baﬂar›s›zl›klara yol
açabilir. ‹ster mevcut bir iﬂi, ister yeni
bir giriﬂimi olsun, hak eden, gelecek vadeden, çaba gösteren, baﬂar› güdüsü
yüksek aile üyeleri yapmal›d›r.
Aile üyeleriyle birlikte veya ilk zamanlar yaln›z baﬂ›na yo¤un çabalar ve
büyük zorluklarla kurulmuﬂ, t›rmanm›ﬂ
ve baﬂar›ya ulaﬂm›ﬂ aile ﬂirketlerinde,
aile olman›n ba¤lay›c›l›klar› ve karmaﬂ›k irrasyonel iliﬂki ve düﬂüncelerin oldu¤u iﬂletmede dümeni tutmak, bu
dalgal› denizde gemiye yol ald›rmak ya-

Günümüz insan›; mutsuz,
renksiz, dertli, stresi yüksek
ve s›k›nt›l›. Bu ruh hali içindeki
insanlar›n verimli, etkin ve
baﬂar›l› olmas›n› beklemek
zorlaﬂ›yor.

ni aile ﬂirketi lideri olmak demek, ateﬂten gömle¤i giymek demektir. Bu ateﬂten gömle¤i giyen kiﬂi, rasyonel düﬂünerek iﬂletmenin karl›l›¤›n› düﬂünürken, ailenin duygu kökenli ba¤lar›n› da
bu amaç için heba etmemeli, her ay rapor al›p geçmiﬂe bakt›¤› gibi ﬂirketin
gelece¤i olan yeni kuﬂaklar› da asla
ama asla ihmal etmemelidir.

L‹DERL‹K MODELLER‹
Son olarak gerek aile ﬂirketleri için,
gerek kurumsallaﬂma, gerekse hayat›n
hemen bütün süreçlerinde etkin biçimde ihtiyaç duyulan liderlik modeline
de¤inmek isteriz.
Günümüz insan›; mutsuz, renksiz,
dertli, stresi yüksek ve s›k›nt›l›. Bu ruh
hali içindeki insanlar›n verimli, etkin ve

baﬂar›l› olmas›n› beklemek zorlaﬂ›yor.
‹ﬂte bu nedenle herkes için geçerli olan
belirli kurallar dâhilinde iﬂlerin sürdürülmesinin önemi artt›. Di¤er yandan
dünya globalleﬂiyor, rekabet ﬂartlar›
zorlaﬂ›yor. Yönetim ve özellikle liderlik
giderek daha hassaslaﬂ›yor. Liderlik giderek daha da önemli bir sanat halini
al›yor. Her türlü iﬂin en önemli bileﬂeni
olarak “insan” daha da öne ç›k›yor. ‹nsan›n maddi ve manevi olarak iﬂin içinde yer almas› giderek daha büyük
önem kazanmaya baﬂlad›.
Bütün bunlar günümüzde liderli¤in
giderek daha fazla “k›l› k›rk yaran” bir
hassasiyetle yap›lmas›n› zorunlu k›l›yor. Konu aile ﬂirketleri olunca hassasiyet daha da art›yor. Nitekim hangi konumda olursa olsun günümüz dünyas›nda arzu edilen daha do¤rusu ihtiyaç
duyulan liderlik modeli hizmetkâr liderliktir. Baﬂkalar›n›n ç›karlar›n› kendi
ç›karlar›ndan önce de¤erlendiren hizmetkâr liderlik süreci, aile üyelerinin
bir arada tutulmas› ve sürdürülebilir
bir kurumsallaﬂma alt yap›s›n›n oluﬂturulmas›nda çok önemlidir. (Bu konuda
daha geniﬂ bilgi için yeni ç›kan kitab›m›zdan yararlan›labilinir.)(*) Ancak
sözü edilen liderli¤in kolay olmad›¤› da
aç›kt›r. Bunun içindir ki aile ﬂirketlerinde liderlik ateﬂten bir gömlek misalidir.
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■ RESUL KURT

YILLIK ‹Z‹N
KAÇ GÜN OLMALI?
›ll›k izin ve izne iliﬂkin uygulamalarda zaman zaman tereddütler yaﬂanabilmektedir. 4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu kapsam›na giren iﬂyerlerinde çal›ﬂan iﬂçilerden iﬂyerine girdi¤i
günden baﬂlayarak, deneme süresi de
içinde olmak üzere en az bir y›l çal›ﬂm›ﬂ
olanlara iﬂyerindeki k›demlerine ve yaﬂlar›na göre y›ll›k ücretli izin verilmektedir. ‹ﬂçinin iﬂyerine giriﬂ tarihinden itibaren deneme süresi de dahil olmak
üzere, her çal›ﬂma y›l›n› tamamlamas›
halinde o y›la iliﬂkin ücretli izne hak kazan›r. Hizmet akdinin ask›da kald›¤›;
grevde geçen süreler, izinsiz ve mazeretsiz devams›zl›k süreleri, kad›n iﬂçinin
74. madde gere¤ince do¤umdan sonraki sekiz haftadan sonra alt› aya kadar
kullanabilece¤i ücretsiz izin süreleri y›ll›k iznin hesab›nda çal›ﬂ›lm›ﬂ gibi say›lmayacakt›r.
‹ﬂçilere verilecek y›ll›k ücretli izin
süresi, hizmet süresi;
a) Bir y›ldan beﬂ y›la kadar (beﬂ y›l
dahil) olanlara on dört günden,
b) Beﬂ y›ldan fazla on beﬂ y›ldan az
olanlara yirmi günden,
c) On beﬂ y›l (dahil) ve daha fazla
olanlara yirmi alt› günden,
az olamayacakt›r.
Ancak on sekiz ve daha küçük yaﬂtaki iﬂçilerle elli ve daha yukar› yaﬂtaki
iﬂçilere verilecek y›ll›k ücretli izin süresi
yirmi günden az olamaz. Y›ll›k izin süreleri iﬂ sözleﬂmeleri ve toplu iﬂ sözleﬂmeleri ile art›r›labilir. Y›ll›k Ücretli ‹zin Yönetmeli¤i'nin "Y›ll›k Ücretli ‹zine Hak
Kazanma" baﬂl›kl› 4. maddesinde; "‹ﬂ

Y
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Kanunu'nun 53'üncü maddesinin birinci
f›kras› ile 54'üncü maddesindeki esaslar
ve 55'inci maddesindeki durumlar göz
önünde tutularak her iﬂçinin y›ll›k ücretli izne hak kazand›¤› tarih bu yönetmeli¤in 20'nci maddesinde sözü geçen y›ll›k
ücretli izin kay›t belgesine yaz›l›r.
Y›ll›k izin süresinin ve izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesab›nda iﬂçinin ayn› iﬂverene ait iﬂyerlerinde çal›ﬂt›¤› süreler birleﬂtirilir. ﬁu kadar ki, bir iﬂverenin bu kanun kapsam›na giren iﬂyerinde çal›ﬂmakta olan iﬂçilerin ayn› iﬂverenin iﬂyerlerinde bu kanun kapsam›na
girmeksizin geçirmiﬂ bulunduklar› süre-

ler de hesaba kat›l›r. “Ayn› bakanl›¤a
ba¤l› iﬂyerleri ile ayn› bakanl›¤a ba¤l›
tüzel kiﬂilerin iﬂyerlerinde geçen süreler, kamu iktisadi teﬂebbüsleri yahut
özel kanun veya özel kanunla verilmiﬂ
yetkiye dayan›larak kurulan banka ve
kuruluﬂlar veya bunlara ba¤l› iﬂyerlerinde geçen süreler iﬂçinin y›ll›k ücretli izin
hakk›n›n hesaplanmas›nda birleﬂtirilerek göz önünde bulundurulur” hükmünü yerine getirmek suretiyle y›ll›k ücretli izin hakk›n› kazanman›n nas›l olaca¤›
aç›klanm›ﬂt›r.

›ll›k Ücretli ‹zin Yönetmeli¤i'nin “Y›ll›k Ücretli ‹zine Hak Kazanma”
baﬂl›kl› 4. maddesinde; "‹ﬂ Kanunu'nun 53'üncü maddesinin birinci
f›kras› ile 54'üncü maddesindeki esaslar ve 55'inci maddesindeki durumlar
göz önünde tutularak her iﬂçinin y›ll›k ücretli izne hak kazand›¤› tarih bu
yönetmeli¤in 20'nci maddesinde sözü geçen y›ll›k ücretli izin kay›t
belgesine yaz›l›r.
Y›ll›k izin süresinin ve izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesab›nda iﬂçinin ayn›
iﬂverene ait iﬂyerlerinde çal›ﬂt›¤› süreler birleﬂtirilir. ﬁu kadar ki, bir iﬂverenin bu
kanun kapsam›na giren iﬂyerinde çal›ﬂmakta olan iﬂçilerin ayn› iﬂverenin iﬂyerlerinde
bu kanun kapsam›na girmeksizin geçirmiﬂ bulunduklar› süreler de hesaba kat›l›r.

Y

Geçici iﬂ iliﬂkisi ile çal›ﬂan iﬂçilerin
y›ll›k ücretli izinleri hakk›nda, geçici iﬂ
sözleﬂmesinde aksi belirtilmedi¤i takdirde, Y›ll›k Ücretli ‹zin Yönetmeli¤i hükümleri uygulanacakt›r.
Ayn› bakanl›¤a ba¤l› iﬂyerleri ile ayn› bakanl›¤a ba¤l› tüzel kiﬂilerin iﬂyerlerinde geçen süreler ve kamu iktisadi teﬂebbüsleri yahut özel kanuna veya özel
kanunla verilmiﬂ yetkiye dayan›larak kurulan banka ve kuruluﬂlar veya bunlara
ba¤l› iﬂyerlerinde geçen süreler, iﬂçinin
y›ll›k ücretli izin hakk›n›n hesaplanmas›nda göz önünde bulundurulur.

‹ST‹SNA‹ DURUMLAR
Askerlik dönüﬂü ayn› iﬂyerinde çal›ﬂmas›na devam eden iﬂçi ile ilgili olarak
Yarg›tay'›n bir karar›nda "1475 say›l› ‹ﬂ
Kanunu'nun 50. maddesinde; y›ll›k ücretli izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesab›nda iﬂçilerin, ayn› iﬂverenin
bir veya çeﬂitli iﬂyerlerinde çal›ﬂt›klar›
süreler birleﬂtirilerek göz önüne al›n›r”
denilmektedir. “Yasan›n bu aç›k hükmüne ve davac› iﬂçinin askerlik nedeniyle
iﬂyerinden ayr›lmas›na ve bu ayr›l›ﬂ›n
askerlik öncesi hizmet süresinin izin
günlerinin hesaplanmas›nda göz önünde
tutulaca¤› maddede aç›kça vurgulanmas›na ra¤men bu yönün tespiti ﬂeklinde
dava aç›lmas›n›n yasal bir yönü bulunmamaktad›r” denilmek suretiyle askerlik nedeniyle iﬂten ayr›ld›ktan sonra ayn›
iﬂverenin bir veya çeﬂitli iﬂyerlerinde çal›ﬂmas›n› sürdüren iﬂçilerin izin k›demlerinin devam ettirilece¤i belirtilmiﬂtir.

Geçici iﬂ iliﬂkisi ile çal›ﬂan
iﬂçilerin y›ll›k ücretli izinleri
hakk›nda, geçici iﬂ
sözleﬂmesinde aksi
belirtilmedi¤i takdirde, Y›ll›k
Ücretli ‹zin Yönetmeli¤i
hükümleri uygulanacakt›r.

Ancak Yarg›tay emekli olup k›dem
tazminat› ald›ktan sonra ayn› iﬂyerinde
çal›ﬂmas›n› sürdüren iﬂçinin y›ll›k ücretli
izin hesab›nda k›dem tazminat›n› ald›¤›
önceki süreleri dikkate al›nmayaca¤› görüﬂündedir. Yarg›tay 9. Hukuk Dairesi'nin 1991/ 451 Esas, 1991/ 8352 Karar
ve 13.05.1991 tarihli karar›nda; “Emekli
olup, k›dem tazminat› ald›ktan sonra iﬂyerinde çal›ﬂmas›n› sürdüren iﬂçinin iﬂyerinden ikinci ayr›l›ﬂ›nda k›dem tazminat› ve y›ll›k ücretli izin hesab›nda k›dem tazminat›n› ald›¤› önceki süreleri
dikkate al›nmaz” denilerek, iﬂçilerin k›dem tazminat›n› ald›klar› sürenin k›deminin bitece¤i ve yeniden ayn› iﬂyerinde iﬂe baﬂlarlarsa yeni iﬂe girmiﬂ gibi izin
sürelerinin hesaplanaca¤› belirtilmiﬂtir.
Yarg›tay 9.H.D. E.2006/12556
K.2007/1252 T.30.01.2007 say›l› bir iﬂçinin açt›¤› dava ile ilgili karar›nda; “Ayn›
iﬂverenin de¤iﬂik bir iﬂyerinde çal›ﬂm›ﬂ
ve iﬂ sözleﬂmesinin iﬂverence feshi üzerine ihbar ve k›dem tazminatlar› ödenmiﬂ, iﬂçinin imzas›n› taﬂ›yan ibranamede, y›ll›k izinlerin de ödendi¤i belirtil-

miﬂtir. An›lan ibraname ile iﬂveren ibra
edilmiﬂ, bir baﬂka anlat›mla 1986-990
y›llar› aras›nda kalan çal›ﬂmalar, iﬂçilik
haklar› ödenmek suretiyle tamamen tasfiye edilmiﬂtir. ‹ﬂçinin 1992 y›l›nda yeniden ayn› iﬂverene ait iﬂyerinde çal›ﬂmaya baﬂlamas› yeni bir hizmet akdi niteli¤indedir. ‹ﬂçilik haklar› hesab›nda tasfiye edilen çal›ﬂmalar›n, bu yeni hizmet
akdi çerçevesinde yeniden de¤erlendirmeye al›nmas› do¤ru olmaz. 4857 say›l›
‹ﬂ Kanunu'nun 54. maddesi hükmünün,
iﬂçinin önceki dönem çal›ﬂmalar›n›n tasfiye edilmedi¤i hizmet süreleri bak›m›ndan bir anlam› bulunmaktad›r” denilmektedir.
4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu'nda, ayn› iﬂverenin istifa ederek ayr›lan iﬂçilerinin y›ll›k izin k›deminde eski sürelerin dikkate
al›nmayaca¤›na iliﬂkin bir hüküm yoktur. ‹ﬂçinin k›dem tazminat›na hak kazanmas›na ra¤men, k›dem tazminat› almadan ayr›lmas› durumunda izin k›demi
devam etmesi gerekmektedir. Ancak,
k›dem tazminat›n›n al›nmas› veya istifa
nedeniyle iﬂten ayr›lmas› durumunda
izin k›deminin birleﬂtirilmemesi yönünde Yarg›tay karar› bulunsa da, iﬂçi lehine
yorum ilkesinden hareketle ‹ﬂ Kanunu
54. maddesi hükmüne istinaden iﬂyerindeki k›dem süresinin izinler yönünden
birleﬂtirilmesinin do¤ru olaca¤›n› düﬂünmekteyiz. Bu yorumumuz dikkate
al›nd›¤›nda 2008 y›l›nda 15 y›l k›deminiz
oldu¤undan dolay› (aradaki kesintiler
düﬂülmek suretiyle) 2009 y›l›nda 26 gün
izin kullanman›z gerekecektir.
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■ DOÇ. DR. KENAN AYDIN

KÜLTÜR, TÜKET‹M VE
RAMAZAN
Kültür, “insano¤lunun yaﬂam ve evreni semboller arac›l›¤› ile anlamland›rma yetene¤inin bir sonucu olarak; toplum içinde insanlara aktar›lan ve
onlar taraf›ndan içselleﬂtirilmiﬂ, dil, din,
bilgi, sanat, töre, hukuk, gelenek ve görenek gibi de¤erlerin bir bütünüdür” biçiminde tan›mlanabilmektedir. Bu anlamda her toplumun, kendine özgü sosyolojik, teknolojik, siyasal ve ideolojik
boyutlar› olan, karmaﬂ›k bir sosyo kültürel sistemi vard›r.
Kültür, insan davran›ﬂlar›n›n temelidir. Bireysel ve toplumsal davran›ﬂlar›n
kökeninde kültürün etkileri vard›r. Bireylerin davran›ﬂ kal›plar› kültürden ayr›
düﬂünülemez. Yeme, içmede, e¤itim,
devlet ve politik yap›da, tiyatroda, müzikte ve dansta, teknolojiyi kullanmada,
sahip olunan inanç sistemi ve kullan›lan
dilde hep kültürün etkisi vard›r. Bunlar,
ayn› zamanda kültürün bileﬂenleridir.
Yani kültür bu ö¤elerden oluﬂur. K›saca,
co¤rafya d›ﬂ›nda her ﬂey kültürün etkisi
alt›ndad›r. Hayat›n her alan›nda kültürün izlerini görmek mümkündür.

‹

RAMAZAN KÜLTÜRÜ
Bir pazardaki tüketim kal›plar›, yani;
kim sat›n al›yor, ne sat›n al›yor, sat›nalma s›kl›¤›, sat›nalma büyüklü¤ü, do¤ru
ya da yanl›ﬂ, kabul edilebilir ya da kabul
edilemez kültürel de¤erler üzerine kurulur. Bu yaz›da, kültürün bileﬂenlerinden
biri olan inanç sistemi ya da dinin, tüketim kal›plar› üzerindeki etkisine de¤inilecektir. Biraz daha özel bir yaklaﬂ›mla
kültürel bir ö¤e olan dinin, Ramazan ne-
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deniyle yap›lan tüketime etkilerine de¤inilecektir.
Esasen, farkl› kültürlere sahip toplumlar›n tüketim kal›plar›, sahip olduklar› dini gerekler ya da tabulardan etkilenir. Birkaç örnek vermek gerekirse; Cuma günleri bal›k Katolikler için klasik bir
örnektir. Hindular için s›¤›r eti, Müslüman ve Yahudiler için domuz eti birer tabudur. ‹neklerin kutsal say›lmas› belki
de en iyi bilinen Hindu gelene¤idir. Gandi, bunun Hindulu¤un en belirgin iﬂareti
oldu¤unu belirtmiﬂtir. Hindu inan›ﬂlar›
sadece inekleri korumay› de¤il, ürünlerinin yiyecek olarak kullan›lmas›ndan da
kaç›nmay› öngörmektedir. Müslümanl›¤›n içki yasa¤› Coca-Cola gibi firmalar
için bir nimettir. Stroa’s ve di¤er baz› bira üreticileri Suudi Arabistan’da alkolsüz
bira satmaktad›rlar. Di¤er taraftan Zemzem-Cola’n›n pazara sunulmas› da inanç-

lar›n ve tüketim kal›plar›n›n dikkate al›nmas›n›n bir baﬂka yans›mas›d›r.

ALT KÜLTÜRLER FARKLI
TÜKET‹M KALIPLARINA
SAH‹PT‹R
Müslümanlar tükettikleri ürünlerin
“helal” olmas›na yani dini gereklere uygun bir biçimde haz›rlanmas›na özen
gösterirler. Bu ba¤lamda, gerek kendi
ülkelerinde gerekse de yabanc› ülkelere
gittiklerinde bu konuya hassasiyet gösterirler. Di¤er taraftan Yahudiler’de tükettikleri ürünlerin “koﬂar” belgesine sahip olmas›n› arzu ederler. Bu nedenle
firmalar ürünlerini pazarlamak için kalite
belgesi yan›nda “helal” ve “koﬂar” belgelerine de sahip olmak isterler. Bu genel
tan›mlaman›n d›ﬂ›nda her kültür ayr›ca
kendi içerisinde daha spesifik özelliklere
sahip alt kültürlere sahiptirler. Bu alt

amazan, Müslümanl›kta en kutsal ay olarak kabul
edilmektedir. Müslümanlar, bu ayda ibadetlerini
yo¤unlaﬂt›r›rlar. Ramazan’›n en
belirgin özelli¤i ve ayn› zamanda ‹slam’›n da
ﬂartlar›ndan biridir “oruç tutmak” t›r. Ramazan’da
Müslümanlar›n bir ay boyunca oruç tutmalar› dinin
gere¤idir. Ramazan haz›rl›klar› çok daha önceden baﬂlat›l›r. Özellikle; perakendeciler, bu ayda tüketilecek ürünler için önceden
haz›rl›k yaparak bu ürünleri ma¤azalar›nda haz›r bulundururlar.

R

kültürler de daha farkl› tüketim kal›plar›na sahiptirler.
Ramazan, Müslümanl›kta en kutsal
ay olarak kabul edilmektedir. Müslümanlar, bu ayda ibadetlerini yo¤unlaﬂt›r›rlar. Ramazan’›n en belirgin özelli¤i ve
ayn› zamanda ‹slam’›n da ﬂartlar›ndan biridir “oruç tutmak” t›r. Ramazan’da Müslümanlar›n bir ay boyunca oruç tutmalar› dinin gere¤idir. Ramazan haz›rl›klar›
çok daha önceden baﬂlat›l›r. Özellikle;
perakendeciler, bu ayda tüketilecek
ürünler için önceden haz›rl›k yaparak bu
ürünleri ma¤azalar›nda haz›r bulundururlar.

RAMAZANA ÖZEL
V‹TR‹NLER
Perakendeciler, Ramazan ay›nda
ma¤azalar›n› ve özellikle de g›da reyonlar›n› farkl› bir biçimde düzenlerler.
Özellikle bu ayda sat›lacak ürünlerin bulundurulmas›na daha fazla özen gösterirler. Bunlar› bulunduklar› reyonlarda ya
da ma¤azalar›n›n farkl› yerlerinde özenle sergilerler. Ma¤azalarda bir bayram ve
ﬂenlik havas› hakimdir.
Araﬂt›rmalar, Ramazan’da perakende sat›ﬂlar›n artt›¤›n› göstermektedir.
Ramazan’›n ilk günlerinde özellikle g›da
sat›ﬂlar›n›n, son günlerinde ise bayraml›k
giyim sat›ﬂlar› ile Bayramda tüketilecek
ﬂeker, çikolata ve kahve gibi ürünlerin
sat›ﬂ›n›n artt›¤› gözlenmektedir. ‹nsanlar, oruçlu olduklar› sürece hissettikleri
açl›k ve yaﬂad›klar› manevi havan›n da
etkisiyle en iyi iftar sofralar›n›n haz›rlanmas›na özen gösterirler. ‹ftar sofralar›n›n

“kuﬂ sütü, kuru üzüm” tan›mlamas›yla mükellef olmas›n› isterler. Yap›lan
araﬂt›rmalar, insanlar›n oruçlu iken
daha fazla sat›n ald›klar›n› da ortaya
koymaktad›r.
Türkiye’de Ramazan’›n bir baﬂka
özelli¤i ise sofralarda yöresel yemeklerin
de yerlerini almas›d›r. Her bölgenin kendine özgü yöresel yemekleri Ramazan’da
mutlaka yap›l›r. Bu, ayn› zamanda yemek kültürünün devam› aç›s›ndan da
önemlidir. Ramazan’da piﬂirilen yemekler bölgesel tüketim al›ﬂkanl›klar› ile yak›ndan ilgilidir. Yani, Güney’de, Karadeniz’de, Orta ve ‹ç Anadolu’da, Ege’de,
Trakya’da, Akdeniz’deki farkl› tüketim
al›ﬂkanl›klar› Ramazan’da da özelli¤ini
korur. Baz› bölgelerde hamur iﬂleri, baz›
bölgelerde zeytinya¤l›lar, baz› bölgelerde ise et a¤›rl›kl› mönüler Ramazan sofralar›nda da hakimiyetlerini devam ettirirler.

RAMAZAN P‹DES‹
VAZGEÇ‹LMEZD‹R
Ramazan’da f›r›nlar›m›za da çok büyük görevler düﬂtü¤ünü belirtmek gerekir. Ramazan sofralar›nda de¤iﬂik pidelerin ayr› bir yeri vard›r. ‹nsanlar bir-iki saat öncesinden kuyru¤a girerek s›cak pidelerini ya da daha önceden malzemelerini verdikleri ve f›r›nda piﬂirttikleri güveç ya da baﬂka yemeklerini al›rlar. Bu iﬂ,
iftar vaktini sab›rs›zl›kla bekleyenler için
bir vakit geçirme arac›d›r da ayn› zamanda.
Belirtmek gerekir ki Ramazan sofralar›ndan bahsederken ipin ucunun kaç›-

r›lmamas› önemlidir. Gün boyu aç kal›nd›ktan sonra midenin birdenbire t›ka basa doldurulmas› tehlikeli olabilir. Bu nedenle gerek iftarda gerekse de sahurda
yeme¤in uzun sürede yenilmesine dikkat edilmelidir. Mevsim de dikkate al›nd›¤›nda yeterli s›v›n›n al›nmas› gerekir.
‹ftardan sahura ve hatta yat›ncaya kadar
belirli aral›klarla bol, bol s›v› içecekler tüketilmelidir.
Bu güzel sofralardan bahsederken,
ülkemizde çok geniﬂ bir kesimin de ekonomik s›k›nt› yaﬂad›¤›n› ve ihtiyaç sahibi
olduklar›n› unutmamak gerekir. Bu nedenle en üst seviyede bir dayan›ﬂma örne¤i gösterilerek; özellikle ihtiyaç sahibi
insanlara zekat ve sadaka olarak da her
türlü deste¤in usulüne uygun bir biçimde ve zaman›nda sa¤lanmas›na dikkat
edilmelidir.
Ramazan’›n ülkemiz ve insanl›k için
iyilik ve güzelliklere vesile olmas›n› diler,
hepinizin Bayram›n› en içten dileklerimle kutlar, sayg› ve sevgilerimi sunar›m.
Kal›n sa¤l›cakla.
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GENET‹⁄‹ DE⁄‹ﬁT‹R‹LM‹ﬁ ORGAN‹ZMALAR
“Bugün ülkemizde 2 milyon dönümden fazla verimli ancak ekilemeyen ya da ekilmeyen arazimiz mevcuttur. Bu verimli araziler organik üretim için haz›rd›r. Y›llarca ölüm tarlalar› iﬂlevi gören may›nl› arazilerin hala de¤erlendirilmemesi ise ayr› bir içler ac›s› durumdur.”
zel yöntemlerle ya da daha aç›k
bir deyimle DNA teknolojisi
kullan›larak bir organizmadan
baﬂka bir organizmaya bir veya daha
fazla gen transfer ederek organizman›n
genetik yap›s›n›n de¤iﬂtirilmesine Genetik Modifikasyon yani Geneti¤i De¤iﬂtirilmiﬂ Organizmalar diyoruz. Genetik yap›n›n de¤iﬂtirilme iﬂlemi, kendi türünden ya da kendi d›ﬂ›ndaki baﬂka bir
türden olmak üzere iki ﬂekilde olmaktad›r. Bu iﬂlemin g›dalarda uygulanmas›na
da GDG (geneti¤i de¤iﬂtirilmiﬂ g›da)
ad›n› veriyoruz. Uzun süreden beri gündemimizi iﬂgal eden genetik g›dalar ve
bununla beraber birdenbire önem kazanan organik üretimlerin daha iyi anlaﬂ›labilmesi için konunun ad›n› koyarak

Ö

daha do¤rusu tarif ederek baﬂlamakta
yarar var. Gerçektende art›k yaﬂam›m›za istesek de istemesek de giren GD G›dalarla ilgili olarak konunun tüm yönleriyle, çok geniﬂ boyutlu olarak tart›ﬂ›lmas› gerekir. Bu gün gerek bilim adamlar› gerekse tart›ﬂman›n di¤er bileﬂenleri ortak bir noktada buluﬂam›yorlar. Taraflardan birisine göre GDG ve GMO’lar
kesinlikle ret edilmelidir. Zira bu g›da
veya organizmalar hem insan sa¤l›¤›na
hem de çevreye zarar vermektedirler.
Bu g›dalar gelecekte sadece do¤ay› tahrip etmekle kalmayaca¤› gibi insan sa¤l›¤›n› da ciddi boyutlarda riske edecektir. Di¤er tarafa göre ise, bunun tam aksine GDO’lar›n kullan›lmas›n›n insan
sa¤l›¤›na hiçbir zarar› olmayaca¤› gibi
artan nüfusun g›da gereksinimini karﬂ›-

TMMOB G›da Mühendisleri Odas›
Yönetim Kurulu II. Baﬂkan›
KAD‹R DA⁄HAN

lamak ve daha az ilaç kullan›m›na uygun olarak üretim yapmak için de çok
yararl› olaca¤› görüﬂündeler.
‹ﬂte tam bu noktada anl›yoruz ki burada taraf olmak ya da olmamak baﬂl›
baﬂ›na bir tart›ﬂma konusudur. Görüldü¤ü gibi bilim adamlar› fikir birli¤i
içinde de¤ilken biz tüketicilerin karﬂ›t
ya da yandaﬂ olmam›zdan daha önemli
olan nokta konunun felsefesidir. Baﬂka
bir ifadeyle konunun yarar ve zararlar›n› bilim adamlar›n›n uzlaﬂmas›na b›rakarak verimli topraklar› bu kadar zengin
olan ülkemizin GDO ekimine veya GD
G›dalara ihtiyac›m›z›n olup olmad›¤›n›
konuﬂmak gerekir –ki bize göre yoktur.
O halde neden buna gerek duyulmaktad›r diye sorabiliriz. Yan›t olarak da yanl›ﬂ politikalar, kendi kaynaklar›m›z›n yeterince de¤erlendirilememesi ve d›ﬂa
ba¤›ml›l›k diyebiliriz.

2 M‹LYON DÖNÜM ARAZ‹
EK‹LM‹YOR
Bugün ülkemizde 2 milyon dönümden fazla verimli ancak ekilemeyen ya
da ekilmeyen arazimiz mevcuttur. Bu
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verimli araziler organik üretim için haz›rd›r. Y›llarca ölüm tarlalar› iﬂlevi gören may›nl› arazilerin hala de¤erlendirilmemesi ise ayr› bir içler ac›s› durumdur. Üzerinde durulmas› gereken baﬂka
önemli bir nokta da GDO’lar hakk›nda
yeterli bilgiye sahip olmakt›r. ﬁayet tüketicinin herhangi bir uyar› veya aç›klama yoksa tüketti¤i g›dan›n GDO içerip
içermedi¤ini anlayabilmesi mümkün
de¤ildir. Ve yine biliyoruz ki bu g›dalar
herhangi bir ﬂekilde sofralar›m›za rahatl›kla gelebilmektedir. Ve s›n›rlar›m›zda bu ürünlerin tespitini yaparak
girmesini önleyecek bir yap›lanma henüz kurulmuﬂ de¤ildir. S›n›rlardan girdikten sonra ise art›k
çok geçtir. Gerçekten de elimizde bu ürünlerin alerjilere neden oldu¤una,
salg›n hastal›klara yol
açt›¤›na dair bilimsel
araﬂt›rmalara dayal›
veriler var m›d›r?
Yoksa varsay›mlardan m› ibarettir? Bugün ﬂunu biliyoruz ki
ABD ve Çin’de üretim
yap›l›rken birçok Avrupa ülkesinde deneme
amaçl› ve kontrollü olarak üretim yap›lmaktad›r.
Verimin artt›¤›na dair iddialar mevcuttur. Bu iddialar
daha çok kullan›lan zirai ilaçlar›n azalmas›, zararl› ve yabanc› otlar›n önlenmesi ile daha az toprak kullan›larak daha fazla ürün elde edilmesi
biçimindedir. Ayr›ca GDO’lu tohumlar›n kullan›lmas›yla, topra¤›n ve yer alt›
sular›n›n kimyasal maddelerle kirlenmesi önlenmiﬂ olaca¤› ve buna paralel
olarak verimin artaca¤› kabul edilmektedir. Özellikle ABD’de GDO’lardan yararlan›larak kullan›lan zirai ilaçlarda büyük oranda azalma ve üreticiye ekonomik getirilerde art›ﬂ sa¤land›¤› belirtilmektedir. Ayn› ﬁekilde A Vitamini katk›l› pirinç üretimi, niﬂasta ve aminoasit
oran› artt›r›lm›ﬂ patates gibi ürünlerin
yan› s›ra meyve ve sebzeler de raf ömrünü uzatan çal›ﬂmalarda baﬂar› sa¤lanm›ﬂ ve bu geliﬂmeler g›da üretiminde
verimi artt›ran geliﬂmeler olarak kabul
edilmiﬂtir.

GDO’lu tohumlar›n
kullan›lmas›yla, topra¤›n ve
yer alt› sular›n›n kimyasal
maddelerle kirlenmesi
önlenmiﬂ olaca¤› ve buna
paralel olarak verimin
artaca¤› kabul edilmektedir.

H‹ÇB‹RﬁEY ‹NSAN
SA⁄LI⁄INDAN DAHA ÖNEML‹
DE⁄‹L
AB ülkelerinden Almanya, Romanya, Bulgaristan ve ‹spanya da genel anlamda GDO üretimi yap›lmakla birlikte
bu ürünlere ﬂüpheyle yaklaﬂ›ld›¤› için
üretim yayg›n de¤ildir. Buna karﬂ›n
dünya üzerinde ABD, Arjantin, Kanada,
Brezilya, Çin, Uruguay, Meksika, Filipinler, Hindistan, Avustralya, Honduras ve
Endonezya GDO üretimi yapmaktad›r.
GDO üretimi yap›lan alanlar 60 milyon
hektar›n üzerindedir. Bu üretimin büyük bölümü de ABD, Kanada, Arjantin,

Brezilya ve Çin’dir. G›da Mühendisleri
olarak üzerimize düﬂen temel görevin
bilimsel verilere dayanarak konuyu tüm
boyutlar›yla tart›ﬂmak oldu¤unu tekrarl›yoruz. Çünkü hiçbir ﬂey insan sa¤l›¤›ndan ve üzerinde yaﬂan›lacak sa¤l›kl› bir
çevreden daha önemli de¤ildir. Ayr›ca
biliyoruz ki GDO’lu ürünlerin kullan›lmas›n›n sorunu daha çok gelecekle ilgilidir. Ve gelecekle ilgili kayg›lar her zaman vard›r ve var olacakt›r. Bu yüzden
bu ürünlerin kullan›lmas› hangi taraf›
hakl› ç›karacakt›r bilemiyoruz. Ancak
“g›da güvencesi” penceresinden bakt›¤›m›zda bu ürünlerin sadece birkaç firman›n egemenli¤inde üretilmesi hatta
büyük bölümünü bir ABD firmas›n›n
gerçekleﬂtirmesi düﬂündürücü ve
önemlidir. Sadece bu yönüyle
bakt›¤›m›zda bile bunu geri dönülmez bir tekelleﬂmeye gidece¤i aç›kt›r. Tüketicinin ve
çevrenin tart›ﬂ›lan sa¤l›k riskleri ise g›da güvenli¤i aç›s›ndan önemlidir. Ve de kesinlikle var olan endiﬂeler giderilmeden gerek GDO üretimine gerekse GD G›dalar›n tüketimine izin verilmemelidir.
Tar›m ve Köy ‹ﬂleri Bakanl›¤› da 1988 y›l›ndan beri konuyla ilgili olarak yasal çal›ﬂmalar baﬂlatm›ﬂt›r. Ne var ki bu çal›ﬂmalar baﬂlat›ld›¤›ndan günümüze
kadar yeterince tart›ﬂ›ld›¤›, konuyla
ilgili uzman kurum ve kuruluﬂlardan
yeterince yararlan›ld›¤›n› söylemek zor.
Bu yüzden de kafalar›n çok kar›ﬂt›¤›n›
biliyoruz. Hatta bir panik ortam› oluﬂtu
bile. Neredeyse tüketilen her g›da maddesi laboratuar analizi yap›lmadan tüketilemeyecek bir paranoyaya dönüﬂmek
üzeredir. Sa¤l›kl› ve önyarg›lardan uzak
bir ﬂekilde konuyu tüm bileﬂenlerle tart›ﬂarak her ﬂeyden önce kafa kar›ﬂ›kl›¤›n› gidermek kaç›n›lmaz bir görev olarak
önümüzde durmaktad›r. Zaten toplumda hemen her konuda oluﬂmuﬂ olan gerginlik ve stresin üzerine bir de tüketti¤i
g›dalar›n endiﬂesi eklenirse herhalde ortaya masumane sonuçlar ç›kmayacak ve
bundan hepimiz sorumlu olaca¤›z. Tüm
insanl›¤›n yeterli, dengeli ve güvenli g›dalarla beslendi¤i, bar›ﬂ içinde yaﬂayaca¤› bir dünya dile¤iyle.
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■ ﬁABAN ÇOBANO⁄LU
D‹L VE ‹LET‹ﬁ‹M UZMANI

ÇATIﬁMA PS‹KOLOJ‹S‹
VE SOSYAL ZIRH
“ﬁiddeti yok eden ﬂiddet, yalanlar›n en alçakças› de¤ilse vehimlerin
en ﬂairanesi. Her kavgan›n ezeli
mazereti: son kavga olmak”
Cemil Meriç
ugünlerde iletiﬂim ve davran›ﬂ
bilimleri kitaplar›nda ﬂu tip yaz›lara çok s›k rastl›yorum.
“Kiﬂiler aras› ve gruplar aras› çat›ﬂma evrensel bir kavramd›r.”
“Sosyal bir varl›k olan insan›n birey ve gruplarla çat›ﬂmaya girmemesi
imkans›zd›r.”
“K›t kaynaklar, çat›ﬂmalar›n temel
nedenidir.”
“Çat›ﬂma, kurumsal ve kiﬂisel geliﬂim arac› olarak görülmelidir” Bu ve

B

benzeri sözler o kadar s›kl›kla dillendiriliyor ki, nerede ise insano¤lunun
yard›mlaﬂma ve iyilik için de¤il, at›ﬂma ve çat›ﬂma için yarat›ld›¤›na inan›r
olduk. Bu tür söylemler sadece kitaplarla s›n›rl› olsa gene iyi. Öz benliklerini yar›ﬂmac› bir ihtiras›n tutkusuna
kurban vermiﬂ, kendi egosu ve menfaatlerinden baﬂka ﬂeylere odaklanmay›
baﬂaramayan sözde iﬂletmecilerle, var
oluﬂ amaçlar›n› para ve kazanç eksenine kilitlemiﬂ “neo ﬂirket bebeleri”de
ayn› hastal›kl› anlay›ﬂ›n tutsa¤› olmuﬂ

görünüyorlar.
Üzülerek belirtelim ki sokakta, iﬂyerinde ve medyada gördüklerimiz,
olumlu çal›ﬂmalardan çok, yüksek
dozda kavga, niza ve çat›ﬂmalardan
oluﬂmaktad›r. ‹nsan olumlu bir varl›k
oldu¤una göre, hayat›m›z çat›ﬂma ve
çekiﬂmelerle örülü a¤›r bir z›rh›n ard›na gömülemez. Beyinlerimiz birbirimizi anlamak ve yorumlamak üzerine dizayn edildi¤i halde, hala kendi do¤am›za ayk›r› davranarak, neden kendimizi yar›ﬂma ve çat›ﬂmalarla örülü bir
hayata tutsak etmekteyiz?

BEN MERKEZC‹L‹K
VE “ÇEVRE” FAKTÖRÜ
Kiﬂisel olarak, çat›ﬂman›n temel
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az› insanlar, baz› ﬂirketler ve hatta baz› ülkeler kendi havzalar›n›n d›ﬂ›nda
kalanlar›n tamam›n› çevrede, kendilerini de merkezde
konumland›rm›yorlar m›? Çat›ﬂmalar›n ana kayna¤›n› bu merkez-çevre
iliﬂkisi oluﬂturmuyor mu? Merkezin karﬂ› konulmaz gücü, çevre de
boyun e¤me ve e¤dirme yaklaﬂ›m›n› ifade etmiyor mu? Bu anlay›ﬂa göre,
“Roma’ya ç›kan birçok yol olsa da, Roma bir tanedir” Ve oraya ancak,
merkezin çizdi¤i bir zihin haritas›n› takip ederek ulaﬂabilirsiniz.
Ne yaz›k ki, “daha çok üret ve daha çok tüket” ﬂeklinde ifade edilen bat› tarz› düﬂünce,
baﬂka bir gerçek yokmuﬂ gibi, tam da merkeze çöreklenmiﬂ bulunuyor. Merkez d›ﬂ›nda
baﬂka hakikatlerin de olabilece¤i olgusuna ihtimal bile verilmiyor.

B

nedenlerinin davran›ﬂ bilimleri kitaplar›nda yaz›ld›¤› gibi, kaynaklar›n,
menfaatlerin, güç ve statünün paylaﬂ›lmas› ile ilgili oldu¤unu sanm›yorum. Çat›ﬂman›n bunlar›n ötesinde,
daha içsel ve etik boyutunun oldu¤unu düﬂünüyorum. Çevremizi ve içinde
yaﬂad›¤›m›z dünyay› homojen bir yap›ya dönüﬂtürme hevesi iç ve d›ﬂ çat›ﬂmalar› körüklüyor. Bu yaklaﬂ›m, bir
tür tek tipleﬂtirme anlay›ﬂ›n› tetikliyor. ‹nsanlar homojen olsun, düﬂünceler, iﬂ yapma pratikleri, siyasal yaklaﬂ›mlar, zevkler ve renkler hep benzer
olsun tutkusu, çat›ﬂmac› psikolojinin
önemli bir tetikleyicisi konumuna gelmiﬂ bulunuyor.
Bir baﬂka ifade ile tekelci modernizmin merkez ve çevre tan›m›, çat›ﬂmalar›n özünü teﬂkil ediyor sanki. Nedir bu merkez ve çevre anlay›ﬂ›? Merkezde sadece biz oturuyoruz. Gücü ve
otoriteyi biz temsil ediyoruz. Merkez
dedi¤imiz ve her ﬂeyin ortas›na yerleﬂtirdi¤imiz, bu dokunulmaz ve eriﬂilmez konumumuza olas› müdahalelere
izin vermiyoruz. Adeta çevremize görünmez a¤lar oluﬂturarak, merkezi
imparatorlu¤umuzu ulaﬂ›lmaz yap›yoruz. Çevre, sanki bizim gezegenimiz
gibi etraf›m›zda pervane oldu¤unda
mutlu oluyoruz. Yörünge d›ﬂ›na ç›kmalara katiyen izin vermiyoruz. Etraf›m›zdaki tüm uydular›n, ancak merkez olarak bizim hesaplad›¤›m›z ve
çizdi¤imiz yörüngede hareket etmele-

rine izin veriyoruz. Bu tablo, ben merkezli bak›ﬂ›n ac› bir görüntüsünü oluﬂturuyor. Dahas› da var. Baz› insanlar,
baz› ﬂirketler ve hatta baz› ülkeler
kendi havzalar›n›n d›ﬂ›nda kalanlar›n
tamam›n› çevrede, kendilerini de merkezde konumland›rm›yorlar m›? Çat›ﬂmalar›n ana kayna¤›n› bu merkez-çevre iliﬂkisi oluﬂturmuyor mu? Merkezin

Etraf›m›zdaki tüm uydular›n,
ancak merkez olarak bizim
hesaplad›¤›m›z ve çizdi¤imiz
yörüngede hareket etmelerine
izin veriyoruz. Bu tablo, ben
merkezli bak›ﬂ›n ac› bir
görüntüsünü oluﬂturuyor.

karﬂ› konulmaz gücü, çevre de boyun
e¤me ve e¤dirme yaklaﬂ›m›n› ifade etmiyor mu? Bu anlay›ﬂa göre, “Roma’ya ç›kan birçok yol olsa da, Roma
bir tanedir” Ve oraya ancak, merkezin çizdi¤i bir zihin haritas›n› takip
ederek ulaﬂabilirsiniz.

DAHA ÇOK ÜRET VE
DAHA ÇOK TÜKET
Ne yaz›k ki, “daha çok üret ve daha çok tüket” ﬂeklinde ifade edilen

bat› tarz› düﬂünce, baﬂka bir gerçek
yokmuﬂ gibi, tam da merkeze çöreklenmiﬂ bulunuyor. Merkez d›ﬂ›nda
baﬂka hakikatlerin de olabilece¤i olgusuna ihtimal bile verilmiyor. Bencil,
s›¤ ve bat›c› yaklaﬂ›m, bütün gidiﬂatlar›n ulaﬂabilece¤i ve hatta ulaﬂmas› gereken yegane yol haritas› olarak takdim edilmektedir. Bizce bu yaklaﬂ›m
önemli bir çat›ﬂma dinami¤i olarak
kabul edilmelidir. Yeryüzündeki çat›ﬂmalar›n temelini bat› dünyas›n›n üretti¤i bu bencil, antidemokratik ve y›k›c› ötekileﬂtirme anlay›ﬂ› tetiklemektedir.

SOSYAL ZIRH
Uluslararas› ve kültürleraras› platformlarda baﬂar› ile sergilenen merkez-çevre çat›ﬂmalar›n›n yan›nda bir
de sosyal z›rhlarla örülü maskeli yüzler çat›ﬂmas›ndan bahsetmemiz gerekiyor. ‹nsan›n maskeli yüzü ile gerçek
yüzü aras›nda bulunan köprüler at›l›rken, duvarlar sürekli yükseliyor. Maskelerle örülü toplumsal yüzümüz, gerçek iﬂletim program›m›z olan öz kimli¤imize ulaﬂmam›z› engelliyor. Bu durum stres ve psikolojik gerilimlerimizin esas›n› oluﬂturuyor. ‹nsan›n gerçek ve evrensel yüzünü öz kimli¤i,
sahte ve tasarlanm›ﬂ yüzünü de maskeli sosyal kimli¤i oluﬂturmaktad›r.
Öz kimlik evrensel, maskeli yüz ise
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yöreseldir. ‹nsan, nerede ise tüm ömrünü bu iki farkl› yüz aras›ndaki çat›ﬂmalar› dizginleyebilmek için harc›yor.
‹ç ve d›ﬂ yüzümüz aras›ndaki fark› daraltabildi¤imizde, gerilimlerimiz düﬂüyor, mutluluk, sevgi ve tatmin düzeyimiz art›yor. ‹ki de¤iﬂik yüz aras›ndaki
fark› ne kadar küçültebilirsek, çat›ﬂmac› ruh yap›m›z› da o kadar iyi kontrol edebiliyoruz. Zira ruh kavga ve ihtirastan ar›nd›¤›nda her ﬂey gerçek
dinginli¤ine ulaﬂ›yor. Kin ve nefret
duygusu, ruh kirlenmesinin ve çat›ﬂmalar›n baﬂlang›ç noktas›d›r.
Yaﬂad›¤›m›z dünya bizi öyle koﬂulland›r›yor ve egolar›m›z› o kadar çok
ﬂiﬂiriyor ki, kendimizi gere¤inden fazla önemser hale geliyoruz. Üstelik
medyada ve iﬂ dünyas›nda gördü¤ümüz rol modeller rekabetçi ve çat›ﬂmac› kiﬂilikleri öne ç›kartarak, toplumsal uzlaﬂman›n temellerini dinamitliyor. ‹nsana hiç tek yak›ﬂmayan
bir kavga ve çat›ﬂma ortam› sürekli
olarak körükleniyor.

MASKEL‹ YÜZLER
Son birkaç y›ld›r izlenme rekorlar›
k›ran baz› programlara bir göz at›n›z.
Hemen hepsinde maskeli yüzlerle,
güç ve kavgan›n sembolü olmuﬂ i¤reti
tiplerle karﬂ›laﬂmaktay›z. Halk›m›z en
çok ba¤›rana, en çok sald›rana övgü
ve puanlar› ya¤d›rm›yor mu? Medya
pazarlamac›lar› sadece yar›ﬂmac›lar›
de¤il, seyircileri de ortal›¤› k›z›ﬂt›ran,
yang›na körükle giden ikiyüzlüler aras›ndan seçmiyor mu? Sözde masumane evlilik programlar›nda bile en son
sorulmas› gereken sorular›, daha a¤›zlar aç›l›r aç›lmaz ortalara dökmüyor
muyuz? Saniyeler içinde yüzlere tak›lan maskelerin birisi ç›kar›l›p di¤eri
tak›lm›yor mu? ‹nsan sevgisinin yerine servet, ﬂehvet ve ﬂöhret üçlüsünden oluﬂan sahte tutkular aﬂ›lanm›yor
mu? Sözde bir paravan›n ard›ndan,
milyonlar›n önünde insanlar›n geçmiﬂleri ve zay›fl›klar› bir kilise itirafnamesi gibi didik didik edilmiyor mu?
Gençlerimizin önüne evlenme ve sosyalleﬂme modeli olarak bunun gibi daha birçok yanl›ﬂ› koymuyor muyuz?
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“Yemekteyiz” benzeri programlarla, insanlar›n bin bir çaba, al›n teri ve
göz nuru ile sofraya koydu¤u nimetleri bile hiçten sebeplerle k›yas›ya eleﬂtirmiyor muyuz? Büyüklerimizin, yerde buldu¤u bir ekmek parças›n› büyük bir özenle ayakalt›ndan al›p öperek bir duvar kovu¤una yerleﬂtirdiklerini ne çabuk unutuverdik? Adeta bir
kuﬂ sütü eksik sofralarla bile, milyonlarca aç bir ilaç insan›n gözleri önünde dalga geçmek ne demek oluyor?
“Allah Halil ‹brahim bereketi versin”
ﬂeklinde dua ve ﬂükür etmemiz gereken sofralarda, ‹nsanlar Tanr› misafiri
olduklar›n› unutarak, b›rak›n teﬂekkür
etmeyi, en ac› sözlerle hane sahiplerini küçük düﬂürmekten hiç çekinmiyorlar. Dünyada marka oldu¤umuz
Türk misafirperverli¤i bu hallere mi
düﬂecekti? Ziyaret ve ziyafet adab› diye bu tür edepsizlikleri mi sunacakt›k
milyonlarca insan›m›za? Daha neler,
neler… Kat›labilmek için 2.5 milyon
insan›n baﬂvurdu¤u yar›ﬂma programlar›nda, insanlar›n nas›l servet ve ﬂöhret düﬂkünü budalalar haline dönüﬂtürüldü¤ünü siz de görüyorsunuz.
Çok çeﬂitli sorunlarla zaten iyiden iyiye bunalm›ﬂ bir topluma, bundan baﬂka hangi yöntemlerle sosyal z›rh ve zihinsel esaret prangas› tak›labilir ki?

EL ELE MÜCADELE
‹nsani iliﬂkilerin kalitesini artt›ran
ve benzersiz k›lan ﬂey, maskelerin ve
sosyal z›rhlar›n arkas›na gizledi¤imiz
çat›ﬂmac› ruh yap›m›z olamaz. Bu topraklarda binlerce y›ld›r var olan bireysel ve toplumsal kültürümüzün temel
harc›n› oluﬂturan diyalog, hoﬂgörü ve
uzlaﬂ› kavramlar›n›n üstüne ölü topra¤› atamay›z. Ülkemizde, Darwin’in,
“Var Olma Mücadelesi Yasas›”, demagojik çarp›tmalarla “Büyük bal›k küçük bal›¤› yutar” analojisine dönüﬂtürülmüﬂtür. Oysaki do¤al olan, didiﬂme
ve kavga de¤ildir. Do¤al olan insani
de¤erlerle insanca yaﬂayabilmektir.
‹nsani de¤erler ile anlatmak istedi¤imiz, toplumsal statüsü, e¤itimi, ekonomik durumu, iﬂ ve mesle¤i ne olursa olsun "insan" a sayg› anlay›ﬂ›n›n bü-

tün kayg›lar›n üstünde ele al›nmas› ve
insan iliﬂkilerinin “Yarat›lan› hoﬂ gördük Yaratandan ötürü” temeline oturtulabilmesidir. ‹yi bilinmelidir ki, insan, mutlulu¤un en büyü¤üne, kavga
ve çat›ﬂmalarla de¤il, ancak öteki insanlarla uyum ve ahenkli bir ba¤ kurmakla kavuﬂabilir. Hat›r›m›zda bulunmas› gereken bir nokta daha var: ‹çimizdeki kin ve kavgac› ruh hali büyüdükçe, biz kavga etti¤imiz insandan
daha küçük konuma düﬂmekteyiz.
Toplumumuzun kanayan yaras› durumundaki bu tats›z konuyu güzel bir
tavsiye ile bitirelim: Hayatlar›n› yüksek ﬂeylerin yolunda harcayanlar, hiçbir zaman ölmezler ve de el ele veren
insanlar›n kollar›, her yere uzan›r.
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PERAKENDEC‹L‹KTE
MÜﬁTER‹ SADAKAT‹ KAZANMA
VE FREKANS PAZARLAMA
ünümüzde perakendecilik sektörü h›zla geliﬂmekte, çok say›da
perakendeci iﬂletme aç›lmakta
ve iﬂletmeler aras› rekabet artmaktad›r.
Yo¤un rekabet koﬂullar›, “müﬂteri tatmini sa¤lama ve müﬂteri sadâkati kazanma”
amaçlar› do¤rultusunda faaliyet gösteren
iﬂletmeleri olumlu etkilerken, klasik pazarlama yaklaﬂ›m› ile tüketiciye ulaﬂmaya
çal›ﬂan iﬂletmeler için hüsrana yol açmaktad›r. Müﬂteriler art›k bilinçlenmekte, sat›n ald›klar› mal için ödedikleri bedelden daha fazlas›n› talep eder hale gelmektedirler. Baﬂka bir deyiﬂle müﬂteriler
kendisine de¤er sunan iﬂletmelere yönelmektedirler. Böyle bir ortamda müﬂterilerin bireysel ihtiyaçlar›na sürekli
karﬂ›l›k verebilen iﬂletmeler uzun vadede
baﬂar›l› olacaklard›r. Müﬂterinin iﬂletmenin en önemli varl›¤› oldu¤unu kabul etmek, bu müﬂterilerle karﬂ›l›kl› iletiﬂime
dayanan uzun dönemli bir iliﬂkiyi gerektirmektedir.

G

MÜﬁTER‹ SADAKAT‹N‹N
‹ﬁLETMELER ‹Ç‹N ÖNEM‹
En geniﬂ anlam› ile müﬂteri sadakati,
müﬂterinin seçim hakk› oldu¤unda, ayn›
markay› sat›n alma ya da benzer ihtiyaçlar›na çözüm bulmak için her zamanki
s›kl›kla ayn› ma¤azay› tercih etme e¤ilimi, arzusu ve eylemi olarak tan›mlanabilir (Odabaﬂ›, 2000). Çevresel ﬂartlar ve
pazarlama çabalar›, yönelme davran›ﬂ›n›
etkilese bile, markaya veya ma¤azaya
ba¤l› olmak sat›n almay› do¤uracakt›r.
Dolay›s›yla müﬂteri sadakati kazanma
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program›, rakiplere oranla müﬂterilere
daha fazla de¤er sunma üzerine odaklanan bir yaklaﬂ›md›r.
Müﬂteri sadakati kazanma sonucu iﬂletmelerin elde edebilecekleri faydalar›
ﬂu ﬂekilde aç›klayabiliriz:
Sat›ﬂlar›n artmas›: Müﬂteri sadakati kazanmak, sat›ﬂlarda istikrar sa¤lamakta ve yeni müﬂterileri elde etmeyi kolaylaﬂt›rmaktad›r. Elde edilen bu sonuç, ﬂu
ﬂekilde aç›klanabilir: iﬂletme ile iﬂ yapmaya devam eden müﬂteriler, de¤erleri gittikçe artan varl›klard›r ve her y›l gittikçe
artan net nakit ak›ﬂ› yarat›rlar (Doyle,
2003).
Düﬂük maliyet: Sad›k bir müﬂteriye
hizmet sunmak ve sat›ﬂ yapmak daha az
maliyetli oldu¤u gibi mevcut müﬂterileri
korumak verimli çal›ﬂmay› da beraberinde getirmektedir. Yeni müﬂteriler elde etmek, mevcut müﬂterilerin büyük bir k›sm›n›n ﬂirketten uzaklaﬂmas›n›n yaratt›¤›
etkiyi gizlemektedir. Oysa yüksek uzaklaﬂma oran› kârl› büyümeyi ulaﬂ›lmaz yapar. Durum t›pk› dibi delik kova gibidir,
kovadaki delik ne kadar büyük olursa pazarlaman›n kovay› doldurma ve dolu tutma iﬂi o kadar zorlaﬂ›r (Doyle, 2003). Dolay›s›yla kaybedilen bir müﬂterinin yerine
benzerini koyabilmek için en az beﬂ kat
daha fazla zaman, enerji ve para harcamak gerekmektedir (Karpat, 1998).

MÜﬁTER‹ SADAKAT‹ KAZANMA
ARACI OLARAK FREKANS
PAZARLAMA
‹ﬂletme hakk›nda tüketicilerde olu-

ﬂan güçlü memnuniyet yarg›lar›n›n sonucu, müﬂteri sadakati olmaktad›r. Müﬂteri tatmini sa¤layacak ve tercihe yol
açacak temel uygulamalar, iﬂletmenin içd›ﬂ fiziksel tasar›m›, ma¤aza içi yerleﬂim
düzeni ve yeri, ürün çeﬂitlili¤i, fiyat, etkin sat›n alam notas› iletiﬂim teknikleri,
sat›ﬂ elemanlar›, reklam ve promosyon
çabalar›, müﬂteri hizmetleri gibi uygulamalarda etkinlik sa¤lanmas› ve müﬂterilerin dikkate al›narak uygulanmas› zorunludur.

MÜﬁTER‹ ‹L‹ﬁK‹S‹
‹kinci aﬂamada ise müﬂteri ile ö¤renen bir iliﬂkiye girilmelidir. Böyle bir iliﬂki
kapsam›nda müﬂteri beklentileri ve tatmin seviyeleri tespit edildi¤i gibi, karﬂ›l›kl› bir güven ortam› da yarat›labilir.
Sad›k müﬂterilerin yarat›lmas› süreci,
kârl› müﬂteriler için de¤er yaratma esas›na dayal›d›r. Bu kapsamda müﬂteriler ile
iletiﬂim kurma ve iletiﬂim sonucu elde
edilen bilgilerin hizmet performans›na
aktar›lmas› için müﬂteriler ile ilgili tüm
bilgileri kapsayan bir veri taban› oluﬂturulmal›d›r. Perakendeci isletmelerde frekans pazarlamas› olarak da bilinen s›k
alan müsteri programlar› (frequent buyer
program) ya da sadakat programlar›, perakendecilerin bu arac›n önemini anlamaya baﬂlad›klar›ndan beri h›zla geliﬂmektedir. Perakendeciler veri tabanlar›n›
kullanarak, bu programlar› geliﬂtirirler ve
bu sayede müﬂteriyle iliﬂkileri sa¤lamlaﬂt›r›rlar (Dunne vd., 2002). Perakendeciler üç sebepten ötürü sadakat program-

üketiciler ve tüketiciler ile iletiﬂimin artan önemi
kadar, bilgi iletiﬂim teknolojilerinin perakendecilik
sektöründen artan kullan›m› ile iﬂletmeler, müﬂteriler
ile iletiﬂimde etkin sürekli ve birebir iletiﬂim f›rsat›
yakalam›ﬂlard›r. Frekans pazarlama olarak da bilinen
bu yaklaﬂ›m sayesinde çok say›da müﬂteri hakk›nda
bilgi toplanmas›, analiz edilmesi, onlar›n özel ihtiyaçlar›n›n
karﬂ›lanmas› ve beklentilerine h›zla cevap verilmesi
sa¤lanm›ﬂt›r.

T

lar› uygularlar: Sad›k müﬂteriler hakk›nda
bilgi toplamak, onlar› elde tutmak ve daha fazla ve s›k sat›ﬂ yapmak. Bir müﬂteri
sadakat program› en basit anlat›mla müﬂteriyi tan›mak ve ödüllendirmek için geliﬂtirilmiﬂ bir mekanizmad›r.
En tipik müﬂteri sadakat program›
uygulamalar›nda, üyelik kartlar› kullan›larak, sat›n alma noktalar›nda al›ﬂveriﬂ
miktar› kaydedilmekte ve ödül miktar› bu
verilere göre belirlenmektedir (Allaway,
vd, 2006). Kartlar yoluyla müﬂterilerin
kiﬂisel bilgilerinin yan› s›ra sat›n alma
davran›ﬂlar› da ayn› veri bankas›na kaydedilmektedir (Ziliani ve Bellini, 2004).
Ma¤aza kartlar›n›n bu ﬂekilde uygulanmas›n›n perakendecilere sa¤lad›¤› ﬂu gibi
faydalar vard›r.
■ Her müﬂteri ile do¤rudan ba¤lant›
kurabilmeyi sa¤layan detayl› bilgilerin elde edilmesi,
■ Her müﬂterinin sat›n alma al›ﬂkanl›¤› hakk›nda detayl› ve do¤ru bilgi sahibi
olabilme,
■ Kart sahiplerinin tan›narak tercihleri do¤rultusunda farkl› bir hizmet almas›n›n sa¤lanmas›,
■ Promosyon etkinliklerinin takip
edilebilmesi,
■ En kârl› müﬂteri gruplar›n› hedef
alarak, kârl›l›¤› art›racak stratejik promosyonlar›n düzenlenmesine olanak tan›nmas›.

SONUÇ
Perakendeciler için sad›k müﬂterilere sahip olmak, rakipleriyle rekabette üs-

kurmas›n› sa¤lanmakta ve dolay›s›yla
müﬂteri sadakati oluﬂturulabilmektedir.
Perakendecilikte frekans pazarlama
ve sadakat programlar›n›n modern tekniklerinden biri olan perakendeci kartlar›, s›k al›ﬂveriﬂ yapan müﬂteriler ile birebir iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi ve onlara yönelik özel pazarlama uygulamalar› yap›lamas›na imkan tan›maktad›r. Baﬂar›l› ve
yarat›c› uygulamalarla iﬂletme ve müﬂteri
aras›nda özel bir ba¤ oluﬂturulabilir ve
uzun vadeli müﬂteri iliﬂkileri sa¤lanabilir.
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ZOR ‹NSANLARLA BAﬁA ÇIKMAK
Kurum ve bireylere “Zor ‹nsanlarla Baﬂa Ç›kma” e¤itimi ile neler yapabilece¤imizi ö¤reterek kendimizi tan›may›, iletiﬂim yöntemlerini ö¤renmeyi, kimlerin ve hangi durumlar›n bize zor geldi¤ini
anlamay›, zorluklar›n getirece¤i olumsuzluklar› engellemeyi ve baﬂ etmeyi ö¤renerek bireysel ya
da kurumsal geliﬂime katk›da bulunmay› sa¤l›yoruz
aﬂam›n her alan›nda karﬂ›m›za
iletiﬂim kurmakta zorland›¤›m›z kiﬂiler ç›kabilir ve çözmekte zorland›¤›m›z, bizi strese sokan durumlarla karﬂ›laﬂabiliriz. Söz konusu iﬂ
yaﬂam› oldu¤u zaman zor insanlarla ve
zor durumlarla baﬂa ç›kmak daha
önemli bir sorun haline gelir. Çünkü
baﬂ edemedi¤imiz her iliﬂki ve durum
iﬂ yerinde hem bizim baﬂar›m›z›, verimimizi, mutlulu¤umuzu hem de çal›ﬂt›¤›m›z iﬂ yerinin verimini ve huzurunu
etkiler.
‹letiﬂim kurulmakta zorluk çekilen
insanlara zor insanlar, strese sokan ve
çaresiz b›rakan durumlara zor durumlar diyoruz. ‹ﬂ yerinde bazen bizimle
ayn› konumda çal›ﬂan, bazen yönetici
oldu¤umuz bazen de müﬂterimiz olan
zor insanlarla karﬂ›laﬂmaktay›z. Kimi
zaman onlardan uzak durmak iyi bir
çözüm olsa da, bunu devaml› yapmam›z olas› de¤ildir. O kiﬂilerle çat›ﬂmaya
girmek ise sorunu çözmek yerine artt›r›r. Bu nedenle bireylerin kimlerin ve
hangi durumlar›n kendilerine zor geldi¤ini, zorlanmaktaki nedenlerini ve
zor insanla baﬂa ç›kmak için nas›l davranmalar› gerekti¤ini ö¤renmeleri gerekir.
Kurum ve bireylere “Zor ‹nsanlarla
Baﬂa Ç›kma” e¤itimi ile neler yapabilece¤imizi ö¤reterek kendimizi tan›may›, iletiﬂim yöntemlerini ö¤renmeyi,
kimlerin ve hangi durumlar›n bize zor
geldi¤ini anlamay›, zorluklar›n getirece¤i olumsuzluklar› engellemeyi ve baﬂ
etmeyi ö¤renerek bireysel ya da kurumsal geliﬂime katk›da bulunmay›
sa¤l›yoruz.

Y
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E⁄‹T‹M‹N AﬁAMALARI
● Kiﬂilik nedir?
● Kiﬂilik nas›l oluﬂur?
● Kendimizi tan›mak
● ‹letiﬂim becerilerimiz anlamak
● Zor insanlar bana neden “zor”
geliyor
● ‹nsanlar neden zordur
● Zor insanlar›n iletiﬂim biçimleri
● Zor insanlarla uygun iletiﬂim
● Kendimizi do¤ru ifade etmek
● Çat›ﬂma ile baﬂa ç›kabilme
● Zor insanlara oluﬂan öfkeyi
yönetebilme

E¤itim süresince bu içeri¤e ek olarak baz› interaktif oturumlarla kendimizi tan›ma, bize zor gelen insanlar› ve
durumlar› anlama, zor insan ve durumlarla baﬂa ç›kma için senaryolar üzerinden uygulama oturumlar› oluﬂturuyoruz.

ZOR ‹NSANLARLA BAﬁA
ÇIKMADA ÖNEML‹ NOKTALAR
Günlük hayat›m›zda iletiﬂim kurmakta bizi zorlayan “zor insan” faktörünü yenebilmek ve baﬂa ç›kabilmek
için baz› takip edilmesi gereken yollar
vard›r.
Bu konuda takip edilmesi gereken
rota ﬂöyledir;
Önce kendimizi gözden geçirmemiz gerekir.
■ Kiﬂi bana m› zor geliyor? Niçin
onunla iliﬂkinin zor oldu¤unu düﬂünüyorum?
■ Kendinizi tan›y›n. Nas›l iletiﬂim kurdu¤unuzu de¤erlendirin.
■ Karﬂ›n›zdaki kiﬂinin iletiﬂim biçimini
de¤erlendirin.
■ ‹letiﬂimi sürdürmeniz gerekip gerekmedi¤ine karar verin
■ Sakin olun
■ Davran›ﬂ biçiminizi de¤iﬂtirmeye çal›ﬂ›n
■ Stres ve öfke ile mücadele etmeyi
ö¤renin

■ Unutmay›n yap›lan davran›ﬂlar kiﬂisel olarak sizi hedef almamaktad›r
■ Amaç, karﬂ›n›zdakini de¤iﬂtirmek
de¤il, kendinizi de¤iﬂtirmek olmal›
■ Siz tutum de¤iﬂtirirseniz, karﬂ› taraf
da de¤iﬂecektir. De¤iﬂmese bile sizi
rahats›z edemeyecektir.

ZOR MÜﬁTER‹ FAKTÖRÜ
Hemen hemen her sektör bu e¤itimlere ihtiyaç duyuyor. Her hangi bir
alanda sat›ﬂ yapanlar daha çok müﬂterilerle olan iliﬂkilerinde zorluk yaﬂad›klar› için e¤itim almak istiyorlar. Müﬂteriden vazgeçme ﬂanslar› hemen hemen
yok. Ancak zor müﬂterilere ve onlar›n
oluﬂturdu¤u zor durumlar baﬂar›lar›n›
düﬂürüyor. Örne¤in devaml› ﬂikayet
eden ya da her ﬂeye öfkelenen insanlar
ciddi sorun olabiliyor.
Yöneticiler için zor çal›ﬂanlar sorun
yarat›yor. Ekip yönetmek ve uyumu
sa¤lamak zor insanlar taraf›ndan sorun
haline getiriliyor. Pasif direnenler, her
ﬂeyi bildi¤ini iddia edip iﬂ yapmayanlar
yöneticilerin s›k›nt›s›.
Ayr›ca bir kurumun içinde çal›ﬂanlar aras›nda zor insanlar›n yaratt›¤› durumlar, iﬂ arkadaﬂlar› aras›nda s›k›nt›ya, huzursuzlu¤a neden oluyor. Müﬂteriler ve yöneticiler karﬂ›s›nda zor durumlara yol aç›yor.
E¤itim program›n›n; nas›l alg›l›yoruz, nas›l iletiﬂim kuruyoruz, “Zor” olarak de¤erlendirdi¤imiz kiﬂi ve durumlar› niçin zor buluyoruz, kendimizi nas›l de¤iﬂtirebiliriz, olumsuz durumlar›
ve iliﬂkileri olumluya yöneltme becerisi, iﬂ yerinde do¤ru iletiﬂimle daha verimli ve etkili olabilmek konular›nda
beceri kazand›rmas› beklenmektedir.

BENG‹ SEMERC‹ ENST‹TÜSÜ
Enstitümüzün amac› bireylerin, ailelerin ve okullar›n, hem özel
hem de iﬂ yaﬂamlar›nda yaﬂam
kalitelerini yükseltmek. Yaﬂam›n
anlam› bilgiyle ço¤al›r. Bilgi sahibi
bireyler sa¤l›kl› aileler oluﬂturur.
Bilgi sahibi bireyler dengeli iﬂ yaﬂam›n› yakalar. Bilgiyi do¤ru yöneten okul baﬂar›ya ulaﬂ›r. Bilgili
bireylerin oluﬂturdu¤u toplum de¤erlerine, sosyal sorumluluklar›na
sahip üst düzey bir toplumdur.
Yaﬂamak ve kaliteli yaﬂamak
önemlidir. Bunu sa¤laman›n yolu
ise bilerek yaﬂamakt›r.
Prof. Dr. Bengi Semerci, ekibi
ile birlikte edindi¤i bilgi ve deneyimi daha geniﬂ kitlelerle paylaﬂabilmek ve sosyal sorumluluk projelerini daha etkin hale getirebilmek için Bengi Semerci Enstitüsü'nü kurmuﬂtur.
Enstitü bir kaç alanda çal›ﬂmaktad›r. E¤itim programlar› d›-

ﬂ›nda, kurumsal yap›lanma içinde
kurumlara, özellikle aile ﬂirketlerine yönelik ﬂirket geliﬂtirme, sorun
çözme, planlama ve sürdürme
konular›nda dan›ﬂmanl›k hizmeti
vermekte. Kurumsal dan›ﬂmanl›¤›n yan› s›ra çal›ﬂan kiﬂilerin hedeflerinin belirlenmesi ve kiﬂisel
geliﬂimlerinin sa¤lanmas›na katk›
amaçl› bireysel koçluk ve mentorluk olarak bireysel dan›ﬂmanl›k
hizmeti bulunmaktad›r.
Ayr›ca, Bengi Semerci Enstitüsü’nde; kurum kültürü oluﬂturma, etkin liderlik e¤itimi, sat›ﬂ psikolojisi e¤itimi, zaman yönetimi,
öfke kontrolü gibi e¤itimler verilmektedir.
iliﬂkileri olumluya yöneltme
becerisi, iﬂ yerinde do¤ru iletiﬂimle daha verimli ve etkili olabilmek
konular›nda beceri kazand›rmas›
beklenmektedir.

A RAﬁTIRM A

■ ‹SMA‹L EROL

Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi ‹.‹.B.F. ‹ﬂletme Bölümü

SÜPERMARKET DÜZEY‹NDE
SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹K: GENEL MERKEZLER
DÜZEY‹NDE B‹R DE⁄ERLEND‹RME-3
lde edilen bulgulara göre çevresel sürdürülebilirlik göstergelerinden enerji tüketiminin azalt›lmas›na iliﬂkin olarak yürütülen faaliyetlerin ço¤unlukla “izolasyon malzemelerinin” ve “düﬂük seviyede elektrik tüketen ›ﬂ›kland›rma kullan›lmas›” gibi unsurlardan oluﬂtu¤u görülmektedir. Ulusal firmalarda geçekleﬂtirilen faaliyetler
yerel firmalara göre daha fazla çeﬂitlilik
göstermektedir (Tablo 12).
Firma merkezlerine göre ne yerel
ne de ulusal tesislerde kullan›lan yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n da yeterli
oldu¤u görülmektedir. Çok az say›da
yerel firman›n baz› tesislerinde güneﬂ
enerjisinden faydalan›ld›¤› söylenebilir.
Hem yerel hem de ulusal tesislerde
elektrikten sonra a¤›rl›kl› olara kullan›lan temel enerji kayna¤› ise do¤al gazd›r (Tablo 13).
Ortaya ç›kan tehlikeli ve tehlikeli
olmayan at›klar›n azalt›lmas› konusunda yüksek düzeyde çaba gösterilmedi¤i
görülmektedir. Yerel ve ulusal firmalarda yürütülen faaliyetler a¤›rl›kl› olarak
ürünlerin at›k hale gelmesini engellemeye yönelik raf, tezgah vb. sistemlerinin kullan›lmas› ve bozulma ve hasarlar› önleyici paketleme sistemlerinin geliﬂtirilmesi olarak s›ralanabilir. Ulusal
firmalarda kullan›lan ürün ambalajlar›
nispeten geri kazan›ma uygun olarak
tasarlanmaktad›r. Ancak yerel merkezlerde hem ambalajlar›n tasarlanmas›
hem de iﬂlenmemiﬂ taze meyve ve sebze gibi ürünlerin sat›ﬂ›n›n azalt›lmas› gibi faaliyetler daha az önem taﬂ›makta-
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d›r (Tablo 14).
Ürünlerin geri kazan›m› için ulusal
ve yerel merkezlerde gerçekleﬂtirilen
faaliyetler ço¤unlukla kâ¤›t, plastik, ﬂiﬂe, pil, karton vb. ürünlerin geri kazan›m›n›n sa¤lanmas› ve tüketicilerin ve
personelin geri kazan›m konusunda bilgilendirilmesi gibi unsurlardan oluﬂmaktad›r. Ulusal firmalar, tesislere
(ma¤aza, depo, da¤›t›m merkezi vb.)
geri dönüﬂüm kutular›n›n yerleﬂtirilmesi konusunda daha fazla hassasiyet göstermektedir (Tablo 15).
Ozon tabakas›na verilen zarar› önle-

mek üzere gerçekleﬂtirilen faaliyetler
aç›s›ndan ise yerel ve ulusal firma merkez yöneticileri a¤›l›kl› olarak izolasyon
malzemelerinin kullan›m›n› gerçekleﬂtirmektedir. Di¤er faaliyetler ise ortalamaya yak›n veya ortalaman›n alt›nda
tercih edilmektedir (Tablo 16).
Sürdürebilirli¤in çevre boyutuna
iliﬂkin göstergeleri aç›s›ndan en az
önem verilen faaliyetler su tüketimine
yöneliktir. Su tüketimini kontrol edecek ölçüm cihazlar›n›n kullan›lmas›, tuvaletlerde elektrikli ve sensörlü musluk, pisuar ve sifon kullan›lmas›, ya¤-

Tablo 12: Enerji tüketimini azaltmak üzere yürütülen faaliyetler

Tablo 13: Tesislerde kullan›lan temel ve
yenilenebilir enerji kaynaklar›

»
nceki say›lar›m›zda, farkl› ölçek büyüklüklerindeki firmalar›n kat›l›m
yapt›¤› ve firmalar›n genel merkezleri düzeyinde gerçekleﬂtirilen saha
araﬂt›rmas›n›n sonuçlar›n› ele alan Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi
‹.‹.B.F. ‹ﬂletme Bölümü Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. ‹smail Erol, bu say›da
ayn› konunun devam›n› bizlerle paylaﬂ›yor ve araﬂt›rma sonuçlar›n›
nihayetlendiriyor. Sürdürebilirli¤in çevre boyutuna iliﬂkin göstergeleri
aç›s›ndan en az önem verilen faaliyetler su tüketimine yöneliktir. Su tüketimini kontrol
edecek ölçüm cihazlar›n›n kullan›lmas›, tuvaletlerde elektrikli ve sensörlü musluk, pisuar
ve sifon kullan›lmas›, ya¤mur sular›n›n toplan›lmas› ve kullan›lmas› ve at›k sular›n geri
kazan›lmas› gibi faaliyetler neredeyse hiç gerçekleﬂtirilmemektedir.

Ö

mur sular›n›n toplan›lmas› ve kullan›lmas› ve at›k sular›n geri kazan›lmas› gibi faaliyetler neredeyse hiç gerçekleﬂtirilmemektedir. Buna karﬂ›n gürültü kirlili¤ini önlemeye yönelik uygun so¤utma, ›s›tma vb. sistemlerinin kullan›lmas›, anonslar›n ve müzik yay›n›n›n belirli
ses düzeyinde tutulmas› ve trafik sebebiyle ortaya ç›kan gürültünün azalt›lmas› gibi faaliyetler çevre boyutu kapsam›nda en üst düzeyde gerçekleﬂtirilen faaliyetlerdir (Tablo 17).

Tablo 14: Ortaya ç›kan at›klar›n azalt›lmas› için tesislerde
(ma¤aza, depo, da¤›t›m merkezi vb) gerçekleﬂtirilen faaliyetler.

TARTIﬁMA
En genel anlamda ulusal ve yerel
merkezlerin özellikle sürdürülebilirli¤in
sosyal boyutu kapsam›nda farkl›l›klara
sahip oldu¤u görülmektedir. Örne¤in,
hem ulusal hem de yerel firmalarda
(merkezler düzeyinde) müﬂteri ﬂikâyetlerinin ço¤unlukla etiketleme ve hizmet
personeli ile ilgili konulara odakland›¤›,
ulusal firmalar›n da bu tür ﬂikâyetleri
çözmek konusunda daha baﬂar›l› oldu¤u
görülmüﬂtür. Buna ek olarak ulusal firmalar›n çal›ﬂanlara yönelik hedef belirleme ve kariyer planlama konular›nda
yerel firmalardan daha baﬂar›l› oldu¤u
gözlemlenmiﬂtir.
Çal›ﬂan personele sa¤lanan f›rsat
eﬂitlili¤inin hem yerel hem de ulusal
merkezlerde özellikle cinsiyet, din, dil
ve ›rk ayr›mc›l›¤› yapmamak olarak alg›lanmakta oldu¤u, hükümlüler ve engelliler konusunda ise benzer tutumlar›n
görülmedi¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Yerel firPERDER 79
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Tablo 15: Ürünlerin geri kazan›m› için tesislerde (ma¤aza, depo,
da¤›t›m merkezi vb) gerçekleﬂtirilen faaliyetler.

Tablo 16: Ozon tabakas›na verilen zarar› ve küresel ›s›nmay›
önleme amac›yla tesislerde (ma¤aza, depo, da¤›t›m merkezi vb)
gerçekleﬂtirilen faaliyetler.

Tablo 17: Su tüketimini ve gürültü kirlili¤ini azaltmak için
tesislerde (ma¤aza, depo, da¤›t›m merkezi vb) gerçekleﬂtirilen
faaliyetler.
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malarda taciz ve benzeri konularda uygulanan yapt›r›mlar›n daha güçlü oldu¤u
ve yasal süreçlerin daha çok iﬂletildi¤i
görülmekte, bu bulgunun temelinde ise
yerel firmalar›n faaliyet gösterdikleri
bölgenin temel kültürel ve sosyolojik yap›s›n›n bulunabilece¤i tahmin edilmektedir.
Çal›ﬂanlar›n kararlara kat›l›m› ve performanslar› ile ilgili olarak çal›ﬂanlara geri bildirim sa¤lanmas› da yine yerel firmalarda daha yüksek oranda gerçekleﬂmektedir. Ekonomik göstergelerden ve
insan kaynaklar›na iliﬂkin verilerden de
görülebilece¤i gibi yerel firmalar›n ortalama çal›ﬂan say›s› ulusal firmalardan daha azd›r. Baz› bilimsel araﬂt›rmalarda çal›ﬂan say›s›n›n az oldu¤u örgütlerde çal›ﬂan kat›l›m›n›n sa¤lanmas› ve çal›ﬂanlarla güçlü iletiﬂimin kurulmas›n›n daha kolay oldu¤u ortaya ç›kar›lm›ﬂt›r.
Bu çal›ﬂmada elde edilen bulgulara
göre personel seçimi ve personel planlamas› konusunda uzman kiﬂilere ve ba¤›ms›z firmalara baﬂvurulmas› yöntemi
ço¤unlukla ulusal firmalar taraf›ndan
tercih edilmektedir. Buna karﬂ›n yerel
firmalardaki kat›l›mc› yönetim anlay›ﬂ›
ve yayg›n birincil iliﬂkiler sebebi ile yerel
merkezlerin bu konularda da ço¤unlukla
çal›ﬂan görüﬂlerine daha fazla baﬂvurdu¤u görülmektedir. Personel seçiminde
kullan›lan yöntemler, gözlemcilerin nitelikleri ve izlenen süreç de¤erlendirildi¤inde özellikle ulusal firmalar›n daha
profesyonel bir yol izledi¤i görülmekte,
bunun önemli bir sebebinin ulusal firmalar›n daha kurumsal bir yap›ya sahip olmalar›, çal›ﬂan say›s›n›n yüksek olmas›ndan dolay› özellikle bu tip faaliyetlere
odaklanan bir birimin bulunmas› ﬂeklinde tahmin edilmektedir. Benzer biçimde, sendikalara üye olan çal›ﬂan say›s›n›n
ulusal firmalarda daha fazla olmas› da,
ulusal firmalar›n sendikalarla iletiﬂiminin
a¤›rl›kl› olarak artmas›n›n önemli sebeplerinden biridir. Buna karﬂ›n, bunun yeterli düzeyde gerçekleﬂti¤ini iddia etmek mümkün gözükmemektedir.
Hem ulusal hem de yerel firmalarda
ücret ve özlük haklar› konusunda önemli
çal›ﬂmalar›n yap›ld›¤› görülmektedir. Di¤er yandan ulusal firmalar›n gerçekleﬂtirdikleri iﬂbirlikleri, yürüttükleri ortak
projeler ve toplumsal katk› sa¤lamaya

yönelik faaliyetler yerel firmalardan fazlad›r. Bu bulguyu firmalar›n ekonomik
göstergeleri ile iliﬂkilendirmek mümkündür. Güçlü sermaye yap›s›na ve finansal
göstergelere sahip olan firmalar toplumsal katk› sa¤lamak konusunda daha özverili davranabilmekte, dolay›s›yla kar
amac› gütmeyen projeler içinde yer alabilmektedirler.
Çevreye yönelik olarak gerçekleﬂtirilen faaliyetler ise ulusal ve yerel firmalarda sosyal boyuta oranla daha fazla
benzerlik göstermektedir. Hem ulusal
hem de yerel firmalar›n en çok gerçekleﬂtirdi¤i faaliyetler gürültü kirlili¤ini
önlemeye yöneliktir. ‹kinci s›ray› enerji
tüketiminin, üçüncü ve dördüncü s›ray›
at›klar›n ve ozon tabakas›na verilen zarar›n azalt›lmas› almaktad›r. Su tüketiminin kontrol alt›na al›nmas› ise son s›ray›
almaktad›r. Edinilen bulgulara göre bu
tür faaliyetlere ço¤unlukla ulusal firmalar düzeyinde daha fazla önem atfedilmektedir. Ancak gürültü kirlili¤i konusunda yürütülen faaliyetlere yerel firmalar daha fazla önem atfetmektedirler. Elbette ki bu bulgu yerel firmalar›n bulunduklar› co¤rafi konumlar› ve yerleﬂim
yerlerine yak›nl›klar› çerçevesinde de
de¤erlendirilebilir.
Ya¤mur sular›n›n kullan›lmas› ve at›k

sular›n geri kazan›lmas› gibi nispeten ek
maliyet gerektiren yöntemler ise tercih
edilmemektedir. Bu faaliyet de yine
enerji tüketiminde ve ürünlerin geri kazan›m›nda oldu¤u gibi do¤rudan firmalar›n temel maliyetlerini düﬂürmeye yönelik önlemler olarak de¤erlendirilebilir.
Görüldü¤ü üzere sürdürülebilirli¤in
çevre boyutu kapsam›nda gerçekleﬂtirilen en yayg›n faaliyet ek maliyet gerektirmeyen ve basit önlemlerle gerçekleﬂtirilebilen gürültü kirlili¤ini önlemeye yöneliktir. Di¤er taraftan faaliyetlerin maliyet yükleri artt›kça, firmalar taraf›ndan
benimsenme düzeyleri azalmaktad›r.
Çevre konusundaki önemli eksikliklerden biri de hem ulusal hem de yerel
firmalar›n çevre raporlar›n›n haz›rlan›lmas› ve kamuoyuna duyurulmas› hususudur. Bu bulgu çevreye karﬂ› sorumluluk ve duyulan hassasiyetin sorgulanmas› gerekti¤ini ifade etmektedir. Elde edilen bulgular ve çevreyi korumaya yönelik göstergeler göz önünde bulunduruldu¤unda, gerçekleﬂtirilen faaliyetlerin
do¤rudan çevreye yönelik olmad›¤› kan›s› uyanmaktad›r. Di¤er bir ifade ile perakendeci firmalar mali kayg›lar, toplumsal bask›lar ve yasal uygulamalar sebebi
ile enerji tüketimine, at›klar›n azalt›lmas›na ve ürünlerinin korunmas›na yönelik

faaliyetler gerçekleﬂtirmektedir. Bu faaliyetler do¤rudan çevrenin korunmas›
ve kaynak kullan›m etkinli¤ine yönelik
olmasa bile dolayl› olarak baz› faydalar
sa¤lamaktad›r.

SONUÇ
Bu makalede, sürdürülebilirlik kavram› ve perakendecilik sektöründeki
önemi üzerinde durulmuﬂ, g›da perakendecilerinin sürdürülebilirlik performanslar›n› ortaya koymaya yönelik olarak yap›lan bir saha araﬂt›rmas›n›n sonuçlar›
sunulmuﬂtur. Çal›ﬂman›n kapsaml› olmas› nedeniyle elde edilen sonuçlar üç
farkl› makalede verilmiﬂtir. Okumuﬂ oldu¤unuz bir önceki ve bu makalede Türkiye’de faaliyet gösteren ulusal ve yerel
firmalara genel merkezler ve ma¤azalar
düzeyinde gerçekleﬂtirilen anketlere iliﬂkin saha araﬂt›rmalar›n›n sonuçlar› tart›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bu anketlerde yer verilen sorulara ma¤aza yöneticilerinin vermiﬂ oldu¤u cevaplar birinci bölümün konusunu
oluﬂturmuﬂtur. Bu makalelerin devam›
niteli¤indeki üçüncü makalede; araﬂt›rmadan elde edilen genel sonuçlar ve çözüm önerileri tart›ﬂ›larak firmalar›n kurumsal performanslar›n› ölçmeye yönelik bir model önerisinde bulunulacakt›r.
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S OSYAL

SORUMLULU K

FALIM VE TEMA VAKFI SAKIZ A⁄AÇLARINA

Sevgi Aﬂ›l›yor
Faydalar›ndan binlerce y›ld›r yararland›¤›m›z sak›z a¤açlar›, Fal›m ve TEMA Vakf› sayesinde eski
görkemine kavuﬂuyor. ‹zmir-Çeﬂme yolu üzerinde belirlenen 149 hektarl›k proje alan›ndaki Egeli
sak›z a¤açlar› rehabilite ediliyor ve yeni fidanlar dikiliyor.
Türkiye’de sadece Çeﬂme’de yetiﬂen sak›z a¤açlar›, Fal›m ve TEMA Vakf› iﬂbirli¤iyle yeniden canland›r›l›yor. “Sak›z
A¤ac›na Sevgi Aﬂ›l›yoruz” isimli projede ‹zmir-Çeﬂme yolu üzerinde 149 hektarl›k proje
alan›nda mevcut sak›z a¤açlar› rehabilite ediliyor, yeni fidanlar dikiliyor. Tema Vakf› ve
Fal›m sayesinde 20.000 adet sak›z a¤ac›na
ulaﬂmak için çal›ﬂmalar yap›l›yor.
Sak›z a¤ac›ndan insanlar binlerce y›ld›r
faydalan›yor. Efsanelerle dolu büyülü öyküsünde Hipokrat’tan Kristof Kolomb’a birçok
tarihi ismi bar›nd›r›yor. ‹lk olarak Yunanl›lar
sak›z a¤ac›ndan damla sak›z›n› elde etti.
TEMA Vakf› Kaynak Geliﬂtirme
“Mastiche”
ad›n› verdikleri sak›z› sadece çi¤ve Halkla ‹liﬂkiler Bölüm Baﬂkan›
YEﬁ‹M BEYLA nemekle kalmay›p, sa¤l›k alan›nda kulland›lar. Damla sak›z› zamanla Anadolu’da balmumu ile çi¤nenmeye baﬂlad›. Bu kar›ﬂ›m özellikle Osmanl› haremindeki kad›nlar taraf›ndan çok sevildi. Haremin bu ilgisi
zamanla iyice yay›ld› ve sak›z çi¤nemek gündelik hayata girdi. Sak›z a¤ac› yaﬂam›n› yüzlerce y›l sürdürebiliyor ancak
özenli bir bak›ma ihtiyac› bulunuyor. Gerekli özen gösterilmedi¤i takdirde, reçinesinin verimi düﬂüyor ve damla sak›z›
kalitesine eriﬂemiyor. K›ﬂ aylar›nda sak›z a¤ac›n›n dallar›n›n
budanmas› ve inceltilmesi gerekiyor. Topra¤›n›n yumuﬂak olmas› için çevresi ayr›k otlar›ndan temizleniyor. Ard›ndan da a¤ac›n alt›na
özel bir beyaz kum dökülüyor ve sak›z damlalar›na yap›ﬂmas›n diye bu
kum iyice s›k›ﬂt›r›l›yor.
Temmuz ay› itibariyle a¤ac›n
dal ve gövdesine, iki haftada
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bir, özel b›çaklarla 4-5 mm derinli¤inde, 10-15 mm uzunlu¤unda çentikler aç›l›yor. Hasat zaman› geldi¤inde sak›z a¤ac›n›n reçinesi bu çentiklerden a¤lar gibi süzülüyor, beyaz
kum üzerinde birikiyor. Kumun üzerindeki sak›z damlalar›
t›pk› ba¤bozumu gibi bir ﬂenlikle toplan›yor. Kum ve yaprak
parçalar›ndan temizlenen, daha sonra da so¤uk su ve elekten geçirilen sak›z damlalar›, g›dadan ilaca kadar birçok sektörün hizmetine sunuluyor.
SAKIZ A⁄ACI YOK OLMAK ÜZERE
Sadece Ege ikliminde yetiﬂebilen sak›z a¤açlar›n›n, yok
olma tehlikesinden kurtulaca¤›n› belirten TEMA Vakf› Kaynak Geliﬂtirme ve Halkla ‹liﬂkiler Bölüm Baﬂkan› Yeﬂim Beyla, Fal›m ve TEMA Vakf› iﬂbirli¤iyle Çeﬂme’de “Sak›z A¤açlar›na Sevgi Aﬂ›l›yoruz” isimli bir proje baﬂlatt›klar›n› söyledi.
Bu proje sayesinde sak›z a¤açlar›n› korumaya yönelik Türkiye’de ilk kez ad›m at›ld›¤›n› belirten Beyla, “Sak›z a¤açlar›n›n dikim, bak›m, koruma projesi kapsam›nda ilk olarak 149
hektarl›k alanda bak›m ve aﬂ›lama iﬂlemleri yap›l›yor.
Ege’nin yerel zenginli¤i olan sak›z a¤açlar›n›n yaﬂat›lmas›
için baﬂlat›lan projeyle, ‹zmir-Çeﬂme yolu üzerinde 149 hektarl›k proje alan›nda mevcut sak›z a¤açlar› rehabilite ediliyor, yeni fidanlar dikiliyor. 20.000 adet sak›z a¤ac›na ulaﬂmak amac›yla çal›ﬂmalar devam ediyor. Ayn› zamanda yerel
halk›n sak›z a¤açlar› konusunda bilgilendirilmesi ve unutulmuﬂ bu kültürü sahiplenmesi çal›ﬂmalar›na baﬂland›” dedi.
HER DERDE DERMAN “SAKIZ A⁄ACI”
Sak›z, dondurmada, muhallebide, reçellerde, ekmeklerde, içkilerde, diﬂ macunlar›nda, parlat›c› ve verniklerde, parfümlerde, bak›m kremlerinde ve ilaçlarda kullan›l›yor. Sak›z
A¤ac›, binlerce y›ld›r tedavi amaçl› kullan›lan, günümüzde
ise kozmetikten, g›daya hatta ilaca kadar birçok sektörde

hammadde olarak ihtiyaç duyulan ‘damla sak›z›’n›n elde edildi¤i çok de¤erli bir a¤aç. Yetiﬂmesinde de özel iklim koﬂullar›na ihtiyaç duyuyor. Çeﬂme’nin kendine özgü ikliminde yaﬂam ﬂans› bulan ancak beldede s›n›rl› say›da kalan sak›z a¤ac› da ne yaz›k ki yok olma tehdidi ile karﬂ› karﬂ›ya. TEMA
Vakf›, beldede yapt›¤› uzun süreli araﬂt›rmalar sonucunda
mevcut potansiyeli de¤erlendirerek, sak›z a¤ac›n› yeniden
kazanmak üzere yola ç›kt›. ‹zmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi’ne Hazine taraf›ndan verilen 149 hektarl›k alanda bozuk
sak›z a¤açlar›n›n rehabilitasyonu gerçekleﬂtirilmeye baﬂland›. Sak›z A¤ac› hasat süresi uzun bir a¤aç. Maksimum verime 15 yaﬂ›nda ulaﬂ›yor. 70 yaﬂ›na kadar en yüksek verim al›n›yor. 100, hatta 200 yaﬂ›nda sak›z a¤açlar› da var. Ancak yaﬂ
ilerledikçe verim azal›yor. Sak›z a¤ac›n›n verimi 350 ilâ 3 kg
aras›nda de¤iﬂiyor. TEMA, Çeﬂme’de halk›n kendi sak›z a¤ac› bahçelerini oluﬂturmas› için destek ve e¤itimlerine devam
edecek.

ÖNCÜ MARKALARIN
ÖRNEK PROJES‹
“Fal›m olarak, ülkemizin yerel de¤eri olan sak›z a¤açlar›n›n
kazan›lmas› ve say›lar›n›n art›r›lmas›na yönelik projeyi gerçekleﬂtirmekten ve TEMA Vakf› ile birlikte yol almaktan büyük mutluluk duyuyoruz”
ürkiye’de sak›z pazar›n›n lideri konumunda olan Fal›m,
uzun y›llard›r Türk tüketicisi taraf›ndan sevilerek
çi¤neniyor. Sak›z kategorisinde klasik olarak kabul
edilen ürün yelpazesini
yeni lezzetlerle zenginleﬂtiren ve sak›z çi¤neme
keyfini Türk damak tad›na

T

Sak›z A¤ac›

uygun bir k›vamda 21. yüzy›la taﬂ›yan Fal›m, yerel de¤erlere
sahip ç›karak, e¤lenceli ve güvenilir bir marka olarak tüketicisine hizmet veriyor. Fal›m kaliteli bir sak›z olmas› yan› s›ra
tüm tüketicilerin severek izledi¤i e¤lenceli reklamlar› ile de
Türkiye’nin en çok konuﬂulan ve en fazla tercih edilen sak›z
markas› olma özelli¤ini koruyor. Türkiye’de sak›z denilince
akla ilk gelen marka olan Fal›m, Türkiye’de “a¤aç” denilince
akla gelen ilk kurum olan Tema Vakf› ile birlikte "Sak›z A¤açlar›na Sevgi Aﬂ›l›yoruz" Projesi’ni baﬂlatt›. Sak›z A¤ac›na
Sevgi Aﬂ›l›yoruz Projesi, 2 bin y›ld›r çi¤nenen damla sak›z›n›n elde edildi¤i sak›z a¤ac› ile Türkiye’de y›lda 2.5 milyar
adet sat›larak en çok çi¤nenen sak›z markas› olan Fal›m aras›nda do¤al bir evlilik gerçekleﬂtirdi.
TÜRK‹YE’YE ÖRNEK B‹R ‹ﬁB‹RL‹⁄‹
Örnek bir projeye imza att›klar›n› belirten Fal›m Marka Müdürü Asl› Akman, Ege'nin mucizesi olarak an›lan sak›z a¤açlar›n› yeniden canland›rmay› hedefleyen proje kapsam›nda,
Çeﬂme yar›madas›nda yok olma tehdidiyle karﬂ› karﬂ›ya kalan sak›z a¤açlar› yeniden canland›r›lacak ve yeni sak›z a¤ac› fidanlar›n›n dikimi gerçekleﬂtirilerek örnek bir sak›zl›k
alan yarat›lmas› sa¤lanaca¤›n› belirtti.
Elif Akman, “Örnek sak›zl›k alan, sak›z a¤ac›n›n nitelikli
damla sak›z› verebilmesi için ihtiyaç duydu¤u co¤rafyaya sahip olan Ege’de Çeﬂme yolu üzerinde geniﬂ bir alanda gerçekleﬂtirilecektir. Fal›m markas›n›n sosyal sorumluluk anlay›ﬂ› çerçevesinde gerçekleﬂtirdi¤i proje ile sak›z üretiminin
yok denecek kadar az oldu¤u Türkiye'de uzun vadede üretiminin baﬂlamas› ve yerel de¤erimiz olan Sak›z A¤ac›n›n Ege
Bölgesi için ekonomik bir de¤ere dönüﬂmesini hedefliyoruz.
Türkiye’de Türk halk›n›n yak›ndan tan›d›¤› Fal›m markam›zla, ülkemizin yerel de¤eri olan sak›z a¤açlar›n›n kazan›lmas›
ve say›lar›n›n art›r›lmas›na yönelik projeyi gerçekleﬂtirmekten ve TEMA Vakf› ile birlikte yol almaktan büyük mutluluk
duyuyoruz” dedi. Akman, Fal›m olarak, bu ve benzeri projelerle do¤al güzelliklere katk› sa¤lamaya gayret ettiklerini
belirtti.
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G ÜNCE L

RAMAZAN’DA SA⁄LIKLI BESLENME
“Yemeklerin seçiminde çok ya¤l›, çok tuzlu ve aﬂ›r› tatl› besinlerden kaç›nmak gereklidir. Bunlar›n
yerine hazm› kolay, mide-barsak sisteminde uzun süre kalabilen lifli ve selüloz içeren sebze,
meyve ve kepekli ekmek tercih edilmelidir.”
az ve s›k yiyerek en az dört ö¤üne ç›karmak gereklidir. Sahura kalk›lmadan
oruç tutulursa aç kalma süresi artaca¤›ndan metabolik h›z düﬂer, halsizlik,
baﬂ a¤r›s›, yorgunluk ve dikkatte azalmalar görülür.
Gün içinde kan ﬂekerinin düﬂmesini ve uzun süreli açl›k sonras› iftarda
aﬂ›r› besin tüketimini engellemek için
sahurda yavaﬂ sindirilen ve besin de¤eri yüksek g›dalar›n tüketilmesi çok
önemlidir.
Yemeklerin seçiminde çok ya¤l›,

amazan ay› geliyor, bu sene
A¤ustos ay›nda baﬂlad›¤› için
bu dönemde do¤ru beslenmek
sa¤l›¤›m›z aç›s›ndan çok önemli. Uzun
yaz günlerinde oruç tutarken dikkat
etmemiz gereken baz› faktörler var,
e¤er bunlara uyarsak Ramazan ay›n›
sa¤l›kl› geçirmemiz mümkün.
Ramazan ay›nda yap›lan en büyük
yanl›ﬂlardan biri sahura kalkmak yerine gece yatmadan önce yemek yemek
veya kahvalt› etmektir. Bu al›ﬂkanl›ktan uzak durup; azalan ö¤ün say›s›n›

R
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BESLENME VE D‹YET UZMANI
S. GONCA GÜZEL / ÇEVRE SA⁄LI⁄I UZMANI

çok tuzlu ve aﬂ›r› tatl› besinlerden kaç›nmak gereklidir. Bunlar›n yerine
hazm› kolay, mide-barsak sisteminde
uzun süre kalabilen lifli ve selüloz içeren sebze, meyve ve kepekli ekmek
tercih edilmelidir.
Sahur yeme¤i erken kahvalt› olarak da düﬂünülebilir. Protein içeri¤i
yüksek olan besinler midenin boﬂalma
süresini uzatarak ac›kmay› geciktirdikleri için sahurda tüketilmeleri daha
uygundur. Yumurta, süt, yo¤urt, peynir sahurda tercih edilebilir.
Sahurda zeytin, peynir, esmer ekmek, çi¤ sebzeler, süt veya yo¤urt,
meyve veya taze s›k›lm›ﬂ meyve sular›,
reçel ve komposto türü g›dalar veya

geçiﬂ h›z› düﬂük olan esmer tah›l ürünleri, sebzeler, kuru baklagiller, salata
gibi g›dalar› tercih etmek iftar sonras›
yaﬂanabilecek rahats›zl›klar› engeller.
SIK SIK VE AZ AZ
YEMEK GEREK‹R

etli veya etsiz sebze yeme¤i, yo¤urt,
esmer ekmek ve meyveden oluﬂan posa içeri¤i yüksek bir ö¤ün tüketilebilir.
Yetiﬂkin bir insan›n günde en az
1,5-2 litre su içmesi gereklidir. Özellikle yaz döneminde oruç tutuluyorsa bu
miktar artt›r›lmal›d›r. Gün içinde su
kayb›n›n önlenmesi için özellikle sahurda s›v› al›m›na önem verilmelidir. Geceden itibaren iftar zaman›na kadar uzun süreli açl›k ve özellikle s›v› tüketiminin olmamas›
önemli sa¤l›k sorunlar›na
neden olabilir. ‹ftar ile sahur aras› 2 litre (10 su
barda¤›) su içmek do¤ru
bir davran›ﬂ olacakt›r.
Gün boyunca aç kal›naca¤› için yavaﬂ sindirilen
mide ba¤›rsak sisteminde
uzun süre kalabilen lifli ve kana

laç, güllaç gibi sütlü tatl›lar veya meyve tüketilmelidir. Do¤ru beslenmenin
en önemli ilkelerinden biri s›k s›k ve
az az yemektir.
FAZLA TATLIDAN KAÇINMALI

‹ftar yeme¤i yavaﬂ yavaﬂ ve küçük
porsiyonlar halinde yenmelidir. Azar
azar, iyi çi¤neyerek ve s›k aral›klarla
besin tüketilmeli; çok ya¤l›, çok tuzlu
ve aﬂ›r› tatl› besinlerden kaç›nmak gereklidir.
Çorba ve kahvalt›l›k ürünler ve salata ile oruç aç›ld›ktan 1-2 saat sonra
ana ö¤ün tüketmek hem metabolizmay› çal›ﬂt›rmak hem de boﬂ mideye birden yemek yemenin yol açabilece¤i
sa¤l›k sorunlar›n› engellemek ad›na
önemlidir.
Yeme¤in ard›ndan ﬂerbetli hamur
tatl›lar›, k›zart›lan tatl›lar yerine süt-
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Günlük ald›¤› enerji miktar› ayn›
olan, ayn› kilodaki ve ayn› genetik yap›daki ikizler eﬂit miktardaki yemekleri farkl› ﬂekilde tüketirlerse sonuç
farkl› olur. Yeme¤i h›zl› tüketen de sonuç ya¤lanma olurken az az ve s›k s›k
tüketen böyle bir sonuçla karﬂ›laﬂmayacakt›r.
Ramazanda zay›flamaktan çok
bahsedilmesi gereken tehlike ﬂiﬂmanl›kt›r. ‹ftar sofralar› genellikle oldukça
zengin olup, yüksek kaloriler tatl› ile
birlikte bu ö¤ünde tüketilmektedir.
Erken saatlerdeki iftar› düﬂünürsek akﬂam saatlerinde ac›kt›¤›m›zda
yanl›ﬂ yiyecekler tercih edilirse (çikolata, cips, kuruyemiﬂ) üstüne sahur
yemeklerinde tüketilen hamur iﬂleri
börekler, gözlemeler eklenirse ramazan boyunca ciddi kilolar al›nmas›
muhtemeldir. Bu nedenle iftar›
bölüp akﬂam›n ilerleyen saatlerine bir ö¤ün daha eklemek
do¤ru olacakt›r. Özellikle Ramazan ay›nda tüketimi artan tatl›lar ﬂiﬂmanl›¤a
neden olan önemli yiyeceklerdir. Ramazan
ay›nda ﬂiﬂmanlamak
istemeyenler tatl›lardan kaç›nmal›, tatl› tüketilecekse sütlü tatl›lar
tercih edilmelidir.
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TÜRK‹YE’DE S‹GARA YASA⁄I

TAR‹H:
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Kanununun 39.

üm dünyada uygulanan ve h›zla yayg›nlaﬂan
sigara yasa¤›nda Türkiye de son dönemece
girdi. 19 May›s 2008’den beri sigara içilmesi
yasaklanan alanlara, 19 Temmuz 2009 itibariyle tüm
restoran, kahvehane ve barlar da eklenecek.
Türkiye’de ortalama 2 bin ton daha az sigara içilmesini
sa¤lamas› beklenen yasak, sa¤l›k aç›s›ndan birçok
zarar› olan sigaray› b›rakmak için iyi bir baﬂlang›ç
olacak.
Sa¤l›k Bakanl›¤› Tütün ve Ba¤›ml›l›k Yap›c›
Maddeler ‹le Mücadele Daire Baﬂkanl›¤› konuyla ilgili
yay›nlad›¤› genelgeyle yasan›n tüm ayr›nt›lar›n›
aç›klad›.
Türkiye’yi, 19 Temmuz öncesi ve sonras› olarak
ikiye ay›ran bu yasan›n gerekliliklerini gelin birlikte
ö¤renelim.
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KANUNUN ‹ST‹SNA SAYDI⁄I
VE TÜTÜN ÜRÜNÜ
TÜKET‹M‹NE ÖZEL ALAN
AYRILAB‹LECEK YERLER:
● Yaﬂl› bak›m evleri (%10)
● Ruh ve sinir hastalar›n›n yatarak
tedavi gördü¤ü birimler (%10)
● Ceza infaz kurumlar› (%10)
● ﬁehirleraras› veya uluslar aras›
güzergâhlarda yolcu taﬂ›yan denizyolu
araçlar›n›n güverteleri (%10) (Bu
alanlara 18 yaﬂ›ndan küçükler giremez.)
● Aç›k havada yap›lan her türlü
spor, kültür, sanat ve e¤lence faaliyetlerinin yap›ld›¤› tesisler (toplam seyir
alan›n›n % 50’si)
● Otelcilik hizmeti verilen iﬂletmelerin tütün ürünleri tüketen müﬂterilerin konaklamas›na tahsis edilmiﬂ odalar.

UYGULANACAK CEZALAR
● Kapal› mekânda tütün ve tütün
mamulleri kullan›lmas› durumunda
Kabahatler Kanununun 39. maddesi
gere¤i kiﬂiye verilecek ceza (2009 y›l›
için) 69 TL.
● Yasaklar›n uygulanmas› ve tedbirlerin al›nmas› ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen iﬂletme sorumlular›, iﬂletme izni veren kurum taraf›ndan yaz›l› olarak uyar›l›r. Uyar›ya
ra¤men verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmeyenler mahalli mülki amir taraf›ndan (2009 y›l› için) 560
TL’den 5600 TL’ ye kadar idarî para
cezas› ile cezaland›r›lacak.
‹ﬂletme kamu kurumu ise görev ve
sorumluluklar›n› yerine getirmeyen
memurlar ve kamu görevlileri hakk›nda disiplin soruﬂturmas› aç›lacak.
● Tütün ürünleriyle ilgili izmarit,
paket, a¤›zl›k, kâ¤›t ve benzeri at›klar›
çevreye atanlara Kabahatler Kanununun 41. maddesi gere¤i belediye zab›ta görevlilerince idari para cezas›
(2009 y›l› için) 25 TL uygulanacak.
● Gerekli uyar› yaz›lar›n› uygun
ﬂekilde asmayanlar mahalli mülki amir
taraf›ndan (2009 y›l› için) 1120 TL
idari para cezas› ile cezaland›r›lacak.

TÜTÜN ÜRÜNLER‹ TÜKET‹M‹N‹N YASAK OLDU⁄U YERLER
■ Kahvehane, kafeterya, birahane, nargile içilen mekânlar, dernek ve
vak›flara ait lokaller gibi e¤lence hizmeti verilen iﬂletmeler ve lokantalar dâhil kamu ve özel hukuk kiﬂilerine ait tüm binalar›n kapal› alanlar›,
■ Taksi hizmeti verenler dâhil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taﬂ›ma araçlar›,
■ Özel e¤itim ve ö¤retim kurumlar› dâhil olmak üzere ilk ve orta ö¤renim kurumlar› ile okul öncesi e¤itim kurumlar›n›n, dershanelerin,
kültür ve sosyal hizmet binalar›n›n kapal› alanlar› ile birlikte aç›k alanlar›,
■ Apartman›n merdivenleri veya asansörü gibi, kapal› ortak kullan›m
alanlar›…

TÜTÜN ÜRÜNÜ TÜKET‹LEB‹LECEK YERLER
■ Kahvehane, kafeterya, birahane, nargile içilen mekânlar, dernek ve
vak›flara ait lokaller gibi e¤lence hizmeti verilen iﬂletmeler ve lokantalar dâhil kamu ve özel hukuk kiﬂilerine ait binalar›n aç›k alanlar›,
■ ‹kamete mahsus evler
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G ÜNCE L
TÜTÜN REKLAMLARI DA
YASAKTAN NAS‹B‹N‹ ALACAK
● Tütün ürünlerinin ve üretici firmalar›n isim, marka veya alâmetlerini
kullanarak reklâm ve tan›t›m›n› yap›lamayacak, bu ürünlerin kullan›lmas›n›
özendiren veya teﬂvik eden kampanyalar düzenlenemeyecek, etkinliklere tütün ürünleri üreten ve pazarlamas›n›
yapan firmalara ait isim, amblem veya
ürünlerinin marka ya da iﬂaretlerini
kullanarak destek olunamayacak.
● Tütün sektöründe faaliyet gösteren firmalara ait araçlarda bu ürünlerin
markalar›n›n tan›nmas›n› sa¤layacak
bir uygulama yap›lamayacak.
● Üretilen ve pazarlamas› yap›lan
tütün ürünleri bayilere veya tüketicilere, teﬂvik, hediye, eﬂantiyon, promosyon, bedelsiz veya yard›m olarak da¤›t›lamayacak.
● Tütün ürünlerinin isim, logo veya
amblemlerini kullanarak bildirim yap›-

lamayacak, bas›n-yay›n organlar›na
ilân verilemeyecek.
Tütün ürünlerinin ve üretici firmalar›n isim, marka veya alâmetlerini kullanarak reklâm, tan›t›m, promosyon, sponsorluk faaliyetleri yapanlar (2009 y›l› için) 56.000 TL’den
280.000 TL’ ye kadar TAPDK’n›n karar› do¤rultusunda cezaland›r›lacak.
Ayr›ca, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (RTÜK) ile ulusal,
bölgesel ve yerel yay›n yapan özel
televizyon kuruluﬂlar› ve radyolar, ayda
en az 90 dakika tütün ürünleri ve sa¤l›¤a zararl› di¤er al›ﬂkanl›klar›n zararlar›
konusunda uyar›c›, e¤itici mahiyette
yay›nlar yapacak. Televizyonda yay›nlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde, reklam ve tan›t›m filmlerinde tütün ürünleri kullanan,
görüntülerine yer veren yay›n kuruluﬂlar› RTÜK taraf›ndan (2009 y›l› için)
1120 – 112.000 TL idari para cezas› ile
cezaland›r›lacak.

NEDEN TAMAMEN
DUMANSIZ ‹Ç ORTAMLAR?
Çünkü:
● Ortamdaki tütün duman› birçok
hastal›¤›n kayna¤›d›r ve ölümlere
yol açar.
● Tam dumans›z iç ortam yaratmakla iﬂçi ve toplum sa¤l›¤›n› tütün duman›n›n zararl› etkilerinden
korumak mümkündür.
● Tüm insanlar›n tütünsüz, temiz
hava soluma haklar› bulunmaktad›r.
● Dünyada sigara içmeyen kiﬂi say›s› daha fazlad›r; bu kiﬂilerin ayn›
zamanda baﬂkas›n›n tütün duman›ndan korunmak da en do¤al
haklar›d›r.
● Sigara yasaklar› genellikle hem sigara içen, hem de içmeyen kiﬂilerce desteklenmektedir.
● Tam dumans›z ortamlar yaratmakla özellikle gençlerin sigaraya
baﬂlamas› özendirilmemiﬂ olur.
● Sigaray› b›rakma iste¤inde olan
içiciler için de dumans›z iç ortam
oluﬂturulmas› ciddi bir motivasyon sa¤lar.
● Tam dumans›z ortam çocuklar ve
aileler için oldu¤u kadar, iﬂyerleri
için de kazançl›d›r.
Sigara içmeyenlerin ço¤u dumans›z
iç ortamlara daha s›k giderler.
● Tam dumans›z iç ortam yaratman›n maliyeti düﬂüktür ve çok iﬂe
yarar.
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T EKNOLOJ ‹
XEROX’LA AZ ZAMANDA
ÇOK ‹ﬁ YAPIN

PERAKENDE SEKTÖRÜNE “ÖZEL”

TEKNOLOJ‹LER
PERKON’DAN ISHIDA AC-4000B
Perkon AC–4000 Serisi Sistem Terazileri, A¤ ba¤lant›s› Yetene¤i’ne (Ethernet/Wireless/HomePlug ile TCP/IP metodunda xDSL, WAN, LAN ba¤lant›s›)
sahiptir. Böylelikle rahatl›kla ve yüksek
h›zda iletiﬂim kurabilmektedirler. Gerçek zamanl› PLU güncellemesi arka ofis
uygulamalar›na uyumlulu¤unun göstergesidir.
Etiket format yaz›l›m› sayesinde serbest
formatta etiket dizaynlar› oluﬂturulabilmektedir. Astra ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda
Preset (ön haf›za) tuﬂlar›n›n say›s› dikkat çekmektedir. Ancak esas olarak
müﬂteri göstergesinde ürün ad› ve reklam mesaj› (Kayan Yaz›) sat›r› cezbeden
esteti¤inin bir parças›d›r.
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CHICA TERMAL KART YAZICI
Zarif tasar›m, ileri teknoloji, düﬂük maliyetli kart üretim çözümleri ve her ortamda kullan›ma müsait yeni modern
görüntüsüyle Chica en çok tercih edilen
termal kart yaz›c› olma özelli¤ine sahiptir. Basit kullan›m özelli¤ine sahip Chica
termal kart yaz›c› ile renkli foto¤raf, metin, logo, barcode, imza ve istedi¤iniz
grafik çal›ﬂmalar›n› kolayl›kla kart üzerine uygulayabilirsiniz. Bunun için gereken yaln›z Chica termal kart yaz›c›n›z›n
PC ba¤lant›lar›n› yapmak ve yaz›c› ile
birlikte sunulan maticard grafik program›n› bilgisayar›n›za yüklemek. 300
dpi’l›k bask› kalitesi, kenardan kenara
bask› özelli¤i, saat’te 140 adet renkli 800
adet tek renk bask› h›z› ve benzerlerinden daha hesapl› sarf malzemesiyle Chica en çok tercih edilen yaz›c›d›r.

Dünyan›n önde gelen teknoloji
ﬂirketlerinden Xerox, her ölçekteki ofisin ihtiyac›n› karﬂ›layacak çok fonksiyonlu yeni ürünler sunmaya devam ediyor. Xerox, piyasaya sundu¤u renkli lazer çok fonksiyonlu ofis ürünü
Xerox WorkCentre 6400, özellikle yo¤un iﬂ hacmi olan küçük
ve orta ölçekli iﬂletmelerde çal›ﬂanlar›n iﬂ verimliliklerini art›rmay›, yüksek performans ile çal›ﬂanlara h›z ve zaman kazand›rmay› hedefliyor. Xerox WorkCentre 6400, üst grup A3 boyut
çok fonksiyonlu bir ofis ürününde görülebilecek en ileri teknolojik özellikleri yapabilme özelli¤i ile dikkat çekiyor. Yaz›c›, fotokopi, taray›c›, faks ve e-posta
özelliklerini bir makinede ve istenirse ayn› anda kullanma imkan› veren Xerox WorkCentre
6400, siyah-beyaz bask›da dakikada 35 sayfa, renkli bask›da
ise 30 sayfa ç›kt› al›yor. ‹lk sayfa ç›k›ﬂ›n› 16 saniyede verebilen
Xerox WorkCentre 6400, 2400 x
600 dpi yüksek kalitede bask›
çözünürlü¤ü sunuyor. Çift tarafl› bask› ve tek sayfaya çoklu
bask› özelli¤i olan Xerox WorkCentre 6400’ün ayl›k bask› hacmi 120.000 sayfaya ulaﬂ›yor.
Standart ka¤›t kapasitesi 1.600
sayfaya kadar varabilen Xerox
WorkCentre 6400, 1 GB’l›k
standart belle¤i ile beraber
80GB sabit diski ve 800 MHz’lik
iﬂlemci h›z›yla zarf, etiket, asetat, broﬂür gibi farkl› ebat ve
a¤›rl›klardaki medyalara bask›
yapabiliyor.

TASARRUF SA⁄LAYAN
B‹LG‹SAYARLAR: LENOVO
TH‹NKCENTER A58

MICROSOFT, HIZLI VE VERIMLI ÇÖZÜMLER
SUNMAYA DEVAM ED‹YOR
Söz konusu sektör perakende olunca
h›z, verimlilik ve etkin yönetim en
önemli ihtiyaçlar haline geliyor. Microsoft Business Solutions ERP çözümler Microsoft Dynamics AX ve
Microsoft Dynamics NAV, bu sektörün h›z›na ayak uydurmak isteyen ﬂir-

ketler için yegane çözümler. Üretim
planlamas›ndan stok kontrolüne, proje yönetiminden tedarik zinciri yönetimine, insan kaynaklar›ndan finansa
dek her noktada süreçlerin yönetimini sa¤layan bu çözümler, perakendede rekabetçili¤in en büyük s›rr›.

Lenovo, yüksek verimlilik ve performans sa¤layan cazip fiyatl› ThinkCentre A58 masaüstü bilgisayar›n›,
tüm ThinkVantage teknolojileriyle
birlikte küçük ve orta ölçekli iﬂletmelerin kullan›m›na sunuyor.
Model, ergonomik ve ﬂ›k tasar›m›n›n
yan› s›ra, sundu¤u entegre özellikleri ve üstün teknolojileri ile küçük ve
orta ölçekli firmalar›n ihtiyaçlar› olan
güvenlik ve güvenilirli¤i sa¤l›yor. Son
donan›m testlerinden baﬂar› ile geçen ThinkCentre A58, Müﬂteri Güvenlik Çözümü, Sistem Güncellemesi, Güç Yönetimi ve Lenovo Güncel
Veri Yedekleme özelliklerini de bünyesinde bar›nd›r›yor. Bu entegre çözüm ile birlikte ürün, önemli dosyalar›n›z› siz onlar› kullan›rken bile otomatik olarak sürekli yedekleyebiliyor.
Bu sayede dosyalar›n›z, her türlü hasar, çal›nma ve di¤er PC sorunlar›na
karﬂ› yedeklenmiﬂ oluyor.
ThinkCentre A58 masaüstü bilgisayar›n sundu¤u di¤er bir avantaj ise
maliyet avantaj›. Lenovo CareSM
çözümü sayesinde düﬂük güç tüketimi sunan cihaz, sahip olma maliyetleriyle uzun dönem bak›m ve yönetim masraflar›n› minimuma indiriyor.

OF‹S‹N‹Z‹N S‹YAH ﬁOVALYES‹:
HP DESKJET D5560
Çevreci teknolojiler konusundaki yeniliklerine devam eden HP, yüzde 35
geri dönüﬂümlü malzemeden üretilen
HP Deskjet D5560 ile çevreye duyarl› ürünlerine bir yenisini ekliyor. Donan›m özelliklerinin yan› s›ra geliﬂmiﬂ
yaz›l›m özellikleriyle de fark yaratan
HP Deskjet D5560, Photo Print Gad-

get özelli¤i sayesinde kolay foto¤raf
bask›s›na imkan tan›yor. Yazd›rmak
istedi¤iniz metin ister web sitesinde,
isterseniz e-postan›zda olsun sürükle
b›rak yöntemiyle belgeleri bilgisayar›n›z›n ekran›nda bulunan yaz›c› resminin üzerine getirerek bask› alman›z
son derece kolay hale geliyor.
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AKYÜZ SÜPERMARKETLER‹ 2 YEN‹ ﬁUBES‹YLEH‹ZMETTE
aradeniz PERDER üyesi olan
Akyüz Süpermarketleri Samsun’da açt›¤› 2 yeni ma¤azas›yla yat›r›mlar›na devam ediyor.
Akyüz Süpermarketler zincirinin 7.
ﬂubesi, 16 Haziran’da aç›ld›. Aç›l›ﬂa ‹lkad›m Belediye Baﬂkan› Necattin Demirtaﬂ, Samsun Ticaret ve Sanayi Odas› Baﬂkan› Salih Zeki Murzio¤lu ve böl-

K

ge halk› kat›ld›. Akyüz ‹lkad›m ﬂubesi,
500 metrekarelik sat›ﬂ alan›, 9 personel
ve 2 kasayla bölgeye hizmet verecek.
Öte yandan, 10 Temmuz 2009 tarihinde ma¤aza zincirlerine bir yenisini
daha ekleyen Akyüz Süpermarketleri,
8. Ma¤azas› Fevzi Çakmak’›n aç›l›ﬂ›nda
da halktan yo¤un ilgi gördü. Akyüz Süpermarketleri sahibi Bayram Akyüz,

Samsun Ticaret ve Sanayi Odas› Baﬂkan Yard›mc›s› Haluk Akyüz, Seyhanlar Ticaret’in sahibi Mustafa Seyhan ve
bölge halk› kat›ld›. Aç›l›ﬂta bir konuﬂma yapan Bayram Akyüz, “Biz Samsun’da kazand›¤›m›z› Samsun’a yat›r›yoruz. Bu riskli dönemde ülkem ve
Samsun için her zaman böyle riske raz›y›m” dedi.

MEVLANA’DAN SATÜRN KONSEPTL‹ YEN‹ ﬁUBE
üyüme yolunda temkinli ad›mlar
atan Mevlana Marketler Birli¤i, 9.
ﬂubesini ‹çerenköy’de açt›. Mevlana Marketler Birli¤i’nin toplam sat›ﬂ alan›
400 metrekarelik ‹çerenköy ﬂubesiyle birlikte 6 bin 500 metrekareye ç›kt›. Mevlana
Marketler Birli¤i sahibi Hac› Murat, 2009
y›l›n› 10 ma¤aza ile kapatma hedefinde olduklar›n› belirterek, “Temkinli ve sa¤lam
ad›mlarla büyüdük. Sektör krizden dolay›
bir s›k›nt› yaﬂad›; ama biz yaﬂamad›k, krizi
iyi de¤erlendirdik. Bu ortamda bile öz kaynaklar›m›zla büyümeyi baﬂard›k. Yeni ma¤aza için görüﬂmelerimiz sürüyor” dedi.
Mevlana Marketler Birli¤i’nin 9. ﬂubesi, Üçge’nin Satürn konseptinin hayata geçirildi¤i ilk nokta olmas›yla da dikkat çekiyor.
Satürn konseptinde bir süpermarket için
gerekli bütün unsurlar bir arada yer al›yor.
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ÖZHAN’DAN ﬁUBE ATA⁄I
zhan Marketler Zinciri, Hürriyet
Mahallesi Mutlu Sokak’ta bulunan 22. ﬂubesini 26 Haziran da
hizmete açt›. Özel indirimler, promosyonlar ve ikramlar›n sunuldu¤u aç›l›ﬂa
bölge sakinlerinin gösterdi¤i ilgi de oldukça büyüktü. Hizmet halkalar›na bir
yenisini eklemiﬂ olman›n gururunu yaﬂad›klar›n› belirten Özhan Marketler Zinciri Genel Müdürü Sabri Erdem, geniﬂ bir
alanda hizmet verecek olan yeni ma¤azalar›nda zengin marka seçeneklerinin
yan› s›ra, et ve et ürünleri, ﬂarküteri grubu, meﬂrubat, baklava ve tatl› çeﬂitleri,
deterjan ve g›da reyonlar›, kozmetik…
gibi ihtiyaç duyulan her ürünü bulabilmenin mümkün oldu¤unu söyledi.
“Dostlar›m” diye tan›mlad›¤› müﬂterilerine kolay, kaliteli ve avantajl› al›ﬂveriﬂin
zevkini tatt›rabilmek için 2009 y›l›nda da
yat›r›mlar›na devam ettiklerini belirten
Sabri Erdem, bölgeye yeni ﬂubeler kazand›racaklar›n›n müjdesini verdi.

Ö
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SEY‹DO⁄LU H‹PERMARKETLER‹’NDEN 5. ﬁUBE

erakende sektöründe temkinli ad›mlarla ilerleyen Seyido¤lu Hipermarketleri, son ﬂubesini 26 Haziran’da Ba¤c›lar halk›n›n yo¤un ilgi
gösterdi¤i görkemli bir törenle hizmete sundu. Aç›l›ﬂ
konuﬂmas›nda Ba¤c›lar halk›na hizmet etmekten
mutluluk duyduklar›n› ifade eden Seyido¤lu Hipermarketleri Yönetim Kurulu Baﬂkan› Sabri Ekinci,
“ﬁirinevler, Yeﬂilp›nar ve Sultançiftli¤i’nde bulunan
ﬂubelerimizden sonra kaliteli, güvenli ve ilkeli hizmetlerimiz ile Ba¤c›lar’da hizmet verece¤iz” dedi.
Gerçekleﬂtirdikleri yat›r›m ile bölge halk›na istihdam
olana¤› yaratt›klar›n› da söyleyen Ekinci, “Seyido¤lu
Hipermarketleri olarak krize ra¤men temkinli ad›mlarla büyüyoruz. ﬁimdiden yeni yat›r›m projelerine
baﬂlad›k. Açaca¤›m›z yeni ﬂubelerle halk›m›za hizmet sunmaya devam edece¤iz” diye konuﬂtu. 900
metrekare alana ve 4 kasaya sahip olan ma¤aza, 35
personeli ile hizmet veriyor.

P
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BAREM 2 YEN‹ MA⁄AZASIYLA H‹ZMETTE
‹stanbul PERDER
üyesi Barem Ç›narc›k
ve Fevzi Çakmak’ta
gerçekleﬂtirdi¤i çifte aç›l›ﬂlar›yla hizmet zincirini geniﬂletti. Barem Market, 20 Haziran
2009 tarihinde zincir say›s›n› ilk ‹stanbul d›ﬂ› ma¤azas› olan Ç›narc›k’la 13’e yükseltti. Ç›narc›k Belediye Baﬂkan› Murat Erdo¤an taraf›ndan yap›lan aç›l›ﬂa bölge halk› kat›ld›. Aç›l›ﬂ etkinli¤i
kapsam›nda, müzik dinletileri, havai fiﬂek gösterileri ve birçok
sürpriz vard›. Aç›l›ﬂtan bir gün önce Ç›narc›k ve Yalova’daki
radyo dinleyicilerine onlarca Barem al›ﬂveriﬂ çekleri hediye
edildi. 14. ﬂubesini ise Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi’nde
açan ‹stanbul Anadolu yakas›n›n güçlü marketler zinciri Barem, 24 Haziran 2009 tarihinde Fevzi Çakmak ma¤azas›nda
gerçekleﬂtirdi¤i aç›l›ﬂta bölge halk›na keyifli bir gün yaﬂatt›. Etkinlik çerçevesinde düzenlenen müzik dinletileri, palyaço, kukla, yar›ﬂmalar ve birçok sürprizle Fevzi Çakmak halk›na e¤lenceli bir aç›l›ﬂ sunarak hizmet vermeye baﬂlayan Barem, kasalardan geçen her 250. ve katlar›ndaki müﬂterilere de an›nda çeyrek alt›n hediye etti. “Faydal› Komﬂu” slogan›yla yoluna devam
eden Barem, büyüme hedeflerini bir bir gerçekleﬂtirerek yat›r›mlar›n› sürdürmeye devam edilece¤ini ve yeni ﬂube aç›l›ﬂlar›
için de haz›rl›klar›n sürdürüldü¤ü müﬂterilerine duyurdu.

‹
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KALAFATLAR’DAN Ç‹FTE AÇILIﬁ
aradeniz PERDER üyesi
Kalafatlar Marketler hizmet a¤›n› çifte aç›l›ﬂlar›yla geniﬂletiyor. Ordu’nun önde gelen yerel zincirlerinden
Karadeniz PERDER üyesi Kalafatlar Marketler, bölgede yat›r›mlar›n› sürdürmeye devam
ediyor. May›s ay›nda 5. ma¤azas›n› Karﬂ›yaka’da, Haziran ay›nda ise 6. ma¤azas›n› Selamiye
Mahallesi’nde hizmete açan Kalafatlar, her geçen gün hizmet
a¤›n› geniﬂletiyor. Aç›l›ﬂa Ordu
Valisi Ali Kaban, Ordu Belediye
Baﬂkan Yard›mc›s› Cengiz Okur,
Kalafatlar Marketlerin kurucusu
Hüseyin Avni Kalafat ve bölge
halk› kat›ld›. 5. ma¤azada 12
personel ve 2 kasa ile hizmet verilirken; 800 metrekarelik 6. ma¤azada 6 kasa ve 25 personel ile
hizmet veriliyor.
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OKTAYLAR MARKET 2. ﬁUBES‹N‹ AÇTI
evrek halk› arad›¤›
hizmet ve kaliteyi buldu. Oktaylar Market’in
2. ﬂubesi aç›l›ﬂ› halk›n büyük
ilgisiyle gerçekleﬂtirildi. Bat›
Karadeniz PERDER üyesi Oktaylar Market, 2. ﬂubesini 15
Temmuz 2009 tarihinde Devrek’te hizmete açt›. Hizmetinden ve kalitesinden ödün vermeyen Oktaylar Market’in aç›l›ﬂ›na sektörde faaliyet gösteren firmalar›n temsilcileri ve
Devrek halk› kat›ld›. Birçok
tad›m aktivitesinin yan› s›ra
çocuklara yönelik yap›lan aktivitelerle de keyifli anlar›n
yaﬂand›¤› aç›l›ﬂta, konuklar
hem e¤lendiler hem de hesapl› al›ﬂveriﬂin keyfini sürdüler. Ma¤aza 280 metrekarelik
sat›ﬂ alan›nda, 3 kasa ve 8 çal›ﬂan›yla hizmet veriyor.
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BEﬁEO⁄LU YEN‹ ﬁUBES‹YLE KAYNARCA’DA
eﬂeo¤lu Hipermarketleri 6. ﬁubesini 21
Temmuz'da Pendik Kaynarca'da açt›.
Çok say›da davetlinin kat›ld›¤› aç›l›ﬂ etkinliklerinde Beﬂeo¤lu Hipermarketleri Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mehmet Hasanbeﬂeo¤lu
Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Hasanbeﬂeo¤lu
ve Levent Hasanbeﬂeo¤lu haz›r bulundu. K›sa
bir aç›l›ﬂ konuﬂmas› yapan Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Mehmet Hasanbeﬂeo¤lu, “Beﬂeo¤lu
ailesi olarak kaliteli hizmet anlay›ﬂ›m›z› açt›¤›m›z yeni ﬂubelerde sürdürmeye devam edece¤iz. Beﬂeo¤lu fark›n› de¤iﬂik bölgelerdeki müﬂterilerimize taﬂ›mak en büyük hedefimiz ve
bundan sonrada planl› büyümeye devam ederek kriz ortam›nda da istihdam yaratmay› sürdürece¤iz” dedi.
Aç›l›ﬂ gününe özel etkinlik, gösteri ve indirimlere bölge halk›n›n yo¤un ilgisi oldu. 800 metrekare kullan›m alan› ve 4 kasas› ile hizmet
vermeye baﬂlayan Kaynarca ﬂubesi “Bir gün
de¤il hergün kazançl› al›ﬂveriﬂ” parolas› ile
müﬂterilerine haftan›n her günü hizmet vermeye devam edecek.
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MAKROMARKET
YATIRIMLARINA
DURMADAN
DEVAM ED‹YOR
8 Temmuz Cumartesi günü yap›lan Kayseri Ziya Gökalp Ma¤azas› aç›l›ﬂ töreni, Makromarket
Genel Müdür Yard›mc›s› Mehmet SONGÖR,
Kayseri Bölge Müdürü Yalç›n Taﬂ ve çok say›da müﬂterinin kat›l›m›yla birlikte gerçekleﬂtirildi.
Aç›l›ﬂ dolay›s›yla temel g›da, temizlik ve nonfood
ürünlerin birço¤unda ﬂok fiyatlar uyguland›, müﬂterilerimizin özellikle de küçük müﬂterilerin hoﬂça vakit
geçirmesini sa¤lamak için tiyatro gösterisi ve hediyeli
yar›ﬂmalar düzenlendi.
Makromarket çizgi ötesi hizmet kalitesini Ziya Gökalp
Ma¤azas›’nda 524 metrekare alana sahip modern ve
ferah bir ma¤azada müﬂterilerine sunmaktad›r. Tüm
g›da ve ihtiyaç ürünlerinin bulundu¤u Makromarket
Ziya Gökalp Ma¤azas›; çizgi ötesi hizmet fark›n› iﬂinin
uzman› 20 çal›ﬂan› ve 5 kasas›yla bölge müﬂterilerine
göstermektedir.
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HAT‹PO⁄LU, TEMMUZ’DA ‹K‹ ﬁUBE B‹RDEN AÇTI
erel perakendenin önemli
zincir marketlerinden olan Hatipo¤lu, temmuz ay›nda
‹stanbul’un iki yakas›na da birer ﬂube açt›. Avrupa yakas›nda açt›¤› Ba¤c›lar ﬂubesinin ard›ndan Anadolu yakas›nda Kozyata¤› ﬂubesini hizmete
sunan Hatipo¤lu, böylece ﬂube say›s›n› 24’e yükseltti. Avrupa
yakas›nda 2. ﬂube olma özelli¤i taﬂ›yan Ba¤c›lar ﬂubesi 17
Temmuz’da Grup Hatipo¤lu Yönetim Kurulu Baﬂkan› Selamet
Aygün taraf›ndan aç›ld›. 700 metrekare alana sahip olan ma¤azada 13 bin ürün çeﬂidi bulunuyor. Ayr›ca ma¤aza 50 personel
ve 4 kasa ile hizmet veriyor. 25 Temmuz’da hizmete giren Kozyata¤› ﬂubesinin aç›l›ﬂ› ise, Sancaktepe Kaymakam› Necmettin
Kalkan ve Selamet Aygün taraf›ndan gerçekleﬂtirildi. Aç›l›ﬂ öncesinde konuﬂma yapan Kalkan, ekonomiye katk› sa¤layan Aygün ailesine teﬂekkürlerini sundu. 20 sene önce bu bölgede pazarc›l›k yapt›¤›n› söyleyen Aygün ise, “Bugün buraya 24. ﬂubemizi açm›ﬂ olmak benim gurur verici bir duygu” dedi. Aygün,
ayr›ca sektörde yerli ve yabanc› firmalar aras›nda büyük bir rekabet oldu¤una dikkat çekti. 380 metrekare alana sahip olan
ma¤aza 3 kasa ve 30 personeliyle hizmet veriyor
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Aç›l›ﬂlara özel ﬂenlikler
Aç›l›ﬂlarda sevilen sanatç›lar yer ald›. Radyo Dj Ercan Iﬂ›k’›n
sunuculu¤unu üstlendi¤i ﬂenliklerde Latif Do¤an, Hülya Polat ve Ilgaz konserleri bölge halk›ndan yo¤un ilgi gördü.
Konserlerin yan› s›ra Ba¤c›lar ﬂube aç›l›ﬂ›nda, her yüzüncü
müﬂteriye çeyrek alt›n da¤›t›ld›. Ayr›ca Hatipo¤lu, aç›l›ﬂa
özel indirimler, tat panelleri, yar›ﬂmalar ve hediyeler ile
müﬂterilerine al›ﬂveriﬂ keyfi yaﬂatt›.

TPF’N‹n

1676.
ﬂubes‹

SEYHANLAR TOK‹ KONUTLARINDA
ursa PERDER üyesi Seyhanlar Market, 12. ﬂubesini
24 Temmuz 2009 tarihinde Yunuseli TOK‹ konutlar›nda açt›. Toplam 1500 metrekare alan üzerine kurulu bulunan marketin aç›l›ﬂ›na Büyükﬂehir Belediye Recep

B

Altepe ve çok say›da davetli kat›ld›. Mehteran tak›m› ve animasyon gösterileri aç›l›ﬂa renk katt›. Yunuseli TOK‹ konutlar›nda açt›¤› yeni ma¤azas›yla Seyhanlar Market, hizmet halkas›n› geniﬂletti.

V ‹TR‹ N
SARAY’DAN YEPYEN‹ ISLAK KEK LEZZET‹:
SOGGY
aray Bisküvi, ürün
yelpazesine Soggy
›slak keki de ekledi.
Saray’›n yeni ›slak
keki Soggy, portakall› ve çikolatal› iki
enfes çeﬂidiyle yaz
mevsimine merhaba diyor. Yo¤un çikolata tad› arayanlar›n vazgeçilmezi olacak Çikolatal› Soggy, içerisindeki çikolata sosu ve
yumuﬂac›k k›vam›yla a¤›zda unutulmaz bir tat b›rak›yor. Türkiye’nin bir ilk portakall›
vanilyal› ›slak keki olan Portakall› Soggy ise taze portakal tad›yla meyveli kek sevenleri enfes lezzetiyle cezbedecek. Lezzetli bir at›ﬂt›rmal›k alternatifi olacak Soggy,
hem tazelik hem de pratiklik sa¤layan seperatörlü 125 graml›k 5’li ambalaj›yla Türkiye’nin dört bir yan›ndaki süpermarketlerde ve sat›ﬂ noktalar›nda bulunabilir.

S

KOSKA’DAN YAZA
ÖZEL B‹R LEZZET:
MEYVEL‹ YAZ HELVASI
az aylar› için KOSKA taraf›ndan
özel olarak üretilen kuru meyve
parçac›kl› yaz helvas› s›cak yaz günlerinde tatl› ihtiyac›n› gidermenin lezzetli, hafif ve de sa¤l›kl› yeni yolu olmaya
haz›rlan›yor. KOSKA taraf›ndan üretilen meyveli yaz helvalar› yaz aylar›nda
helvan›n lezzetinden vazgeçmek istemeyenlere de¤iﬂik bir alternatif sunuyor. Kuru kay›s›, incir, üzüm ve portakal parçac›klar›yla renklenen bu yeni
lezzet, hafif oldu¤u kadar lezzetiyle de
sofralar›n vazgeçilmezlerinden olacak.
200 gr, 500 gr ve 1 kg.'l›k paketlerle sat›ﬂa sunulan meyveli yaz helvas›,
kuru meyveli ve cevizli olarak raflarda
yerini al›yor.

Y
SON DAMLASINA
KADAR LEZZET
on damlas›na kadar lezzet” slogan›yla tüketiciyle buluﬂan
Juss, meyve suyu sektöründeki
premium segmentin liderlik koltu¤una oturmay› hedefliyor.
Meyve suyu sektörünün en genç
markas› Juss, yüzde 100 meyve suyu ve nektar olmak üzere toplam on
farkl› lezzetle piyasaya ç›kt›. Tüm
çeﬂitlerinde tüketicilere gerçek
meyve lezzeti sunan Juss’un hedefi,
premium segmentin liderlik koltu¤una oturmak.
Su sektörünün lideri Erikli’yi
bugüne taﬂ›yan isim Hasan Aslanoba taraf›ndan 2006 y›l›nda kurulan
Aslanoba G›da’n›n piyasaya sundu¤u Juss, meyve suyu sektörüne iddial› bir giriﬂ yapt›. Lezzeti ve ambalaj tasar›m›yla fark yaratan Juss, y›lsonunda 30 milyon litrelik sat›ﬂ, 45
milyon TL’lik ciro hedefliyor.

S
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ORGAN‹K ‹ÇER‹KL‹
SAÇ BOYASI ‘TINTS
OF NATURE’
ngiltere’nin organik saç boyas›nda
lider firmas› Herb UK’den ithal
ederek Türkiye’ye getirdi¤i organik
içerikli saç boyas› ‘TINTS OF NATURE’ may›s ay›nda Türk tüketicisiyle buluﬂtu. Do¤al organik özlerin
ve E & C Vitaminlerinin benzersiz
harman› ile saç›n›z› boyarken saç›n›z› güzelleﬂtirir, korur ve nemlendirir. Organik sertifikal› maddeler içeren ‘TINTS OF NATURE’, Amonyak veya amonyak türevi maddeler
içermez. ‹çindeki organik maddeler,
saç renginin solmas›n› önleyerek,
saç›n do¤al parlakl›¤›na ve do¤al
hissine kavuﬂmas›n› sa¤lar. ‹çeri¤indeki tüm ürünler organik sertifikal›
olup, saç derisini nemlendirirken
ayn› zamanda saç›n bak›m›n› sa¤lar.
Tints of Nature, saç derinizi korur
ve do¤al bir bak›m sa¤lar.

‹

BAHÇIVAN GIDA’DAN SOFRALARA
“LIGHT BEMBEYAZ”
ight ürünler kullanan tüketicilere
müjde. Bahç›van G›da “Light Bembeyaz” adl› yeni ürünüyle sofralar›n›za
geliyor. Bahç›van G›da, ilklerine devam ediyor. Türkiye’nin ilk defa el de¤meden üretilen ve her kutuda ayn› lezzet
garantisi veren Beyaz Peyniri BemBeyaz
ﬂimdi de light ürünler kullanan tüketiciler
için Light BemBeyaz olarak sofralara geliyor.
Bahç›van G›da “Sofralar›n›zda BemBeyaz Light Bir Sayfa Aç›yor” Türkiye’de özel bir teknoloji ile en hijyenik koﬂullarda el de¤meden üretilen “Light Bembeyaz” sizlere her
kutuda ayn› lezzeti sunman›n garantisini de veriyor. Ya¤› ve tuzu azalt›lm›ﬂ olarak
üretilen 500 g BemBeyaz Light Beyaz Peynir, sa¤l›kl›, besleyici ve çok lezzetli…

L

SÜPER KAHRAMANLARIN SÜPER PASTASI:
ET‹ PUF PAST‹
ocuklar›n dünyas›nda önemli yere sahip, y›llar›n vazgeçilmezi ET‹ Puf, ﬂimdi de kekten
öte adeta bir pasta olan ET‹ Puf Pasti’yi sunuyor. “Süper Kahramanlar›n Süper Pastas›” ET‹
Puf Pasti çocuklar›n yeni favorisi olacak. Yumuﬂac›k kek üzerindeki portakall› veya çilekli meyve jölesinin marshmallow ile buluﬂtu¤u kakao
kapl› ET‹ Puf Pasti, bir kekten beklenen tad›n
çok ötesinde bir lezzet sunuyor. ET‹ Puf Pasti
adeta çocuklara özel tasarlanm›ﬂ dört dörtlük bir
pasta. Kategorisinde bir ilk olan ET‹ Puf Pasti,
çocuklara doya doya pasta yeme mutlulu¤u sunuyor. Portakall› ve çilekli çeﬂitleri
bulunan ve kek pazar›nda ilk defa c›v›l c›v›l, neﬂeli, renkli kaplar içinde raflardaki
yerini alan Eti Puf Pasti, her ﬂeyi ile çocuklara özel olarak tasarland›.

Ç

EL‹DOR, YEN‹ AM‹NO
SHIELD TEKNOLOJ‹S‹
‹LE SAÇINIZI
DER‹NLEMES‹NE
BESLEYECEK

enilenen Elidor Besleyici Bak›m Kremleri’yle bu yaz saçlar
sa¤l›kla ›ﬂ›ldayacak.
Her saç tipine ve ihtiyac›na cevap veren 12 farkl› seriden oluﬂan
Elidor Besleyici Bak›m Kremleri,
içeri¤indeki yeni Amino-Shield
teknolojisi ile saç›, yaz›n y›prat›c›
etkisinden koruyarak, yüzde 95
oran›nda güçlenme sa¤l›yor. Yeni
seri ayn› zamanda saç› besleyerek
güçlendirirken, saça kendine özgü
bir yumuﬂakl›k ve parlakl›k da kazand›r›yor. Türkiye’nin önde gelen
saç tasar›mc›lar›ndan Hakan Köse,
her y›kamada ﬂampuanla birlikte
mutlaka Elidor Besleyici Bak›m
Kremleri’nin kullan›lmas›n› tavsiye
ediyor.

Y

Ç‹KOLATA UZMANI NESTLE’DEN YEN‹ NESTLE GOLD SER‹S‹
ünyan›n çikolata uzman› Nestlé,
yeni Nestlé GOLD koleksiyonuyla
çikolata severleri büyülüyor. Özenle
seçilen malzemelerle ‹sviçre’de Nestlé
uzmanl›¤›yla üretilen koleksiyon 2000
seçkin sat›ﬂ noktas›nda tutkunlar›n›
bekliyor.
Nestlé GOLD koleksiyonunda yedi
farkl› ürün çeﬂidi bulunuyor. Bitter koleksiyonundan Nestlé GOLD Bitter Çikolata yo¤unlaﬂt›r›lm›ﬂ ekvatoral kakao
çekirdekleriyle harmanlanan, yüzde 70
kakao içeri¤iyle antioksidan deposu.

D

Bitter ve yo¤un aromas› sayesinde tad›n›n, ac›–tatl› dengesi ﬂaﬂ›rt›c› Nestlé
GOLD Kakao Parçac›kl› Bitter karamelize kakao çekirdeklerinin yo¤un bitter
çikolatas› ile eﬂsiz uyumunu sunuyor.
Nestlé GOLD Kirazl› Bitter ise özenle
seçilen dolgun kiraz taneleri ile taçland›r›lm›ﬂ bitter çikolatas›n› Nestlé kalitesiyle sunuyor.
Nestlé GOLD koleksiyonun sütlü
çikolata çeﬂitlerinde ise sadece gerçek
süt kullan›yor.
Nestle GOLD Mouse ise, içindeki

Mouse dolgusu ile farkl› bir çikolata
deneyimi yaﬂat›yor.
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SP‹L DA⁄I ETEKLER‹NDE BA⁄LARIYLA ÜNLÜ

Manisa

örkemli Spil Da¤›’n›n eteklerinde kurulmuﬂ olan Manisa, ad›n› mesir macunu, Tarzan’› ve üzümü ile tüm dünyaya duyurmuﬂtur. Her y›l düzenlenen Mesir ve Ba¤bozumu ﬁenlikleri döneminde ﬂehir bambaﬂka bir havaya bürünür. Ayr›ca Tarzan’›yla ülkemizde ilk çevre hareketini baﬂlatm›ﬂ olan Manisa, bu vesileyle yeﬂili koruma bilincine de öncülük etmiﬂtir. Zengin bitkisel ürün deseni ve çeﬂitlili¤ine sahip Gediz Vadisi, bereketli topraklar›, yumuﬂak iklimi ve Dünya’n›n
yüzde 25 üzüm ihtiyac›n› karﬂ›layan bin bir çeﬂit üzüm ba¤lar›yla dolu Manisa’da
yaﬂamak bir ayr›cal›kt›r.

G
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anisa gerek tar›m aç›s›ndan
gerekse kültürel aç›dan
Anadolu’nun önemli ve eﬂsiz
ﬂehirlerinden biridir. Her mevsim Manisa’n›n hem canl› yüzüne ve hem de Antik ça¤dan izler taﬂ›yan güzelli¤ine ﬂahit olman›z mümkün. Türkiye kuru
üzüm üretiminin % 80’ini karﬂ›layan Manisa, Dünya kuru üzüm ticaretine % 25
oran›nda kuru üzüm ihraç ederek ülkemize döviz kazand›ran Ba¤c›lar› ve Sanayicileriyle tar›m sektörünün önemli bir
temsilcisidir.
Büyük kurtar›c› Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün bir Manisa seyahati s›ras›nda
“Burada da bir ba¤c›l›k enstitüsü kurulmas› laz›md›r” sözlerini emir telakki
eden dönemin yöneticileri, daha önce ‹zmir’de kurulan Garbi Anadolu Ba¤c›l›k
Enstitüsü benzeri çal›ﬂmalar baﬂlatm›ﬂ
ve Ba¤c›l›k Araﬂt›rma Enstitüsü kurmuﬂtur. 70 y›l› aﬂk›n süredir çal›ﬂmalar›na
devam eden enstitü Manisa ve Türkiye
ad›na önemli baﬂar›lara imza atm›ﬂt›r.

M

ÜZÜMÜN BAﬁKENT‹
Manisa’n›n yüzölçümü 1.309.600
hektar olup, iﬂlenebilir tar›m arazisi varl›¤› 523.522 hektard›r ve toplam tar›msal
alanlar›n %31.15'i sulanabilir durumdad›r. Manisa bir sanayi ili olmas›n›n yan›nda, geniﬂ bitkisel ve hayvansal ürün yelpazesi ile Türkiye tar›m›nda çok önemli
bir yere sahiptir. Türkiye’de üretimi yap›lan önemli kültür bitkilerinden kuru ve
yaﬂ üzüm, zeytin, pamuk, tütün, kiraz ve
hububatlar en önemli ürünlerdir. Üretmiﬂ oldu¤u tar›msal üretim de¤erleri ile
Türkiye’de ilk 3 aras›nda yer alan Manisa, zaman zaman 1. il konumuna da gelmiﬂtir. Günümüzde Manisa ile özdeﬂleﬂmiﬂ baz› ürünlerin baﬂ›nda çekirdeksiz
kuru üzüm, tütün ve zeytin gelir. Türkiye’den ihraç edilen çekirdeksiz kuru
üzümün yüzde 80’ini, tütün ihrac›n›n ise
yüzde 35’ini tek baﬂ›na Manisa karﬂ›lamaktad›r.
Tar›msal sanayi son 10 y›lda h›zla geliﬂmiﬂtir. G›da sanayi iﬂyeri say›s› 1.091
adet, Tar›m iﬂletmesi say›s› 90.703 adet,
kuru meyve iﬂleme 20 adet, Salamura
zeytin 193 adet, salça 7 adet, konserve
17 adet, bitkisel s›v› ya¤ iﬂleme tesisi 6
adet, zeytinya¤› fabrikas› 93 adettir. Te-

sislerin önemli bir k›sm› yerel üretim yapan iﬂyeri olmas›na karﬂ›l›k, ülke çap›nda
ve ihracata yönelik üretim yapan g›da iﬂletmeleri de mevcuttur.
2007 y›l› itibar›yla Manisa
202.881.900 kg. kuru üzüm, 139.361.500
kg. sofral›k üzüm ihracat› yapm›ﬂt›r. Bunun yan›nda ilden 32.051.100 kg. kiraz,
1.737.100 kg et ve et ürünü, 5.961.900
kg. kurutulmuﬂ domates, 120.216.910 kg
muhtelif g›da, konserve ve bitkisel ürünler ihraç edilmiﬂtir. Bu yönüyle Manisa
tar›msal ürün ihracat›nda önemli bir yer
iﬂgal eder.
Dünyada en fazla ba¤ alan›n bulundu¤u Manisa’da üzüm y›ll›k 200-250 bin
ton aras›nda bir rekolteye sahip. Manisa'da yetiﬂen üzümün yüzde 85'i ihraç
edilirken geri kalan k›sm› iç piyasada tüketiliyor. Son y›llarda sofral›k üzüm ihracat›n›n a¤›rl›k kazand›¤› Alaﬂehir bölgesinde kurulan 90 iﬂletme arac›l›¤› ile Manisa üzümü dünyaya pazarlan›yor.

liyor. Türkiye'de Sultaniye üzümünün d›ﬂ›nda Rozaka, Çalkaras› ve
Osmanca gibi sofral›k amaçl› ürün çeﬂitleri yetiﬂiyor. Son zamanlarda yabanc› çeﬂit üzümlerde yetiﬂmeye baﬂlad›.
Manisa bölgesinde üzüm, pekmezlik
olarak çok az miktarda kullan›l›yor.
Bölgede Sultaniye çekirdeksiz üzüm
a¤›rl›kl› oldu¤u için genelde ticari amaçl›
üretim yap›l›yor. Türkiye geneline bak›ld›¤›nda pekmez a¤›rl›k olarak, siyah
dimrikler denilen üzüm çeﬂitlerden yap›l›yor. Manisa'da pekmezlik üzüm çok
ciddi bir potansiyel oluﬂturmuyor. Bu da
Manisa ba¤lar›n›n kuru üzüm üzerine
kurulu olmas›ndan kaynaklan›yor. Manisa'da yetiﬂen üzümün yüzde 10'u ancak
pekmezlikte kullan›l›yor
Ba¤c›l›k kültürünün sofral›k üzüm
üzerine kurulu oldu¤u Manisa’da, Türkiye'de sofral›k üzümü üretme oran› yüzde
25. Sofral›k üzüm olarak bak›ld›¤›nda
Türkiye'nin 150 bin ton civar›nda bir ihracat› var. Bunun da yüzde 90'›n› Sultaniye çekirdeksiz oluﬂturuyor. Bu ürün
sadece Manisa bölgesinde ve a¤›rl›kl›
olarak da Alaﬂehir, Salihli, Saruhanl› ve
Sar›göl'de yetiﬂiyor. Dolay›s›yla ihracat
a¤›rl›kl› tesisler bu bölgede yo¤unlaﬂm›ﬂ
durumda. Bunun d›ﬂ›nda Denizli'nin Buldan ve Çal ilçelerinde ise erken yetiﬂen
ürün çeﬂidi var. Buradaki hasat bitti¤inde Alaﬂehir ve Sar›göl'ün hasat dönemi
baﬂl›yor. Temmuz’un 15'inden Ekim sonuna kadar hasat dönemi devam ediyor.

SOFRALIK ÜZÜMÜN CENNET‹
Ege Bölgesi'nde 850 bin, Manisa'da
ise 626 bin dönüm ba¤ alan› mevcut. Bu
ba¤ alanlar›nda y›ll›k rekolte 260 ile 300
bin aras›nda de¤iﬂirken üretimin yüzde
85'i Manisa Ovas›'ndan elde ediliyor. Dekar baﬂ›na 400 kg. verim elde edilen
ba¤lardan bu rakam iyi y›llarda 550'yi
buluyor. Ana ürün çeﬂidinin Sultaniye
çekirdeksiz üzüm oldu¤u bölgede 1 kg.
kuru üzüm, 5 kg. yaﬂ üzümden elde edi-

BA⁄BOZUMU ﬁENL‹⁄‹
Osmanl›’dan kalma bir gelene¤in devam› olarak 60’l› y›llarda kutlanmaya
baﬂlanan Ba¤bozumu ﬁenlikleri, her y›l
Eylül ay›nda ﬂehrin önemli kamu kurumlar›, meslek odalar› ve sivil toplum örgütlerinin deste¤iyle düzenlenir. ﬁenlikler
kapsam›nda, yaﬂ ve kuru üzüm yar›ﬂlar›,
konserler ve konferanslar yap›l›r. Ayr›ca
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festival coﬂkusunu da içinde bar›nd›ran
bu ﬂenlikler, Manisa’n›n Kurtuluﬂ Günü
olan 8 Eylül’ü de içine al›yor. Bu sayede
Manisa, misafirlerine iki coﬂkuyu birden
yaﬂama imkân› sunuyor.
‹lki 1963 y›l›ndan kutlanan Ba¤bozumu ﬁenlikleri ço¤umuzun an›lar›nda
üzüm ﬂenli¤i olarak yer alm›ﬂt›r. Her y›l
Eylül ay›nda kutlanan ﬂenlikler Manisa’n›n en önemli tan›t›m ürünlerinden
olan üzümün daha iyi tan›t›labilmesi ve
üzüm hasat döneminin ﬂenlik havas›nda
kutlanabilmesi için son y›llarda daha
coﬂkulu organizasyonlarla gerçekleﬂtiriliyor. ﬁenlik günü, seçilen bir köyün ba¤›nda; hasat baﬂlang›c› yap›larak baﬂlayan tören günü, pekmez kazanlar›nda
üzümlerin kaynat›lmas›, pestil yap›m› ve
ikram›, bu ürünleri veren ba¤a ve çiftçiye ﬂükran plaketi verilmesiyle devam
eder. Her sene baﬂka bir ba¤da törenler
tekrarlan›r.
Coﬂkulu organizasyonlara tan›kl›k
eden Ba¤bozumu ﬁenlikleri sayesinde,
bölgenin, salk›m› 2 kiloyu bulan üzümleri
de daha iyi tan›t›lmakla birlikte hasat dönemi de unutulmaz bir e¤lence haline
dönüﬂür. Ayr›ca Manisa’da 60.000 aileyi
ilgilendiren 300.000 kiﬂinin geçimini sa¤lad›¤› ba¤c›l›k, 665.000 dekar arazide
220.000 ton kuru, 355.000 ton sofral›k
üzüm üretimiyle de ekonomik ve kültürel aç›dan oldukça büyük öneme sahiptir.
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Dünden bugüne
Salihli yak›nlar›nda, bugünkü ‹zmir-Ankara yolu üzerinde, Manisa'ya yaklaﬂ›k 62 km uzakl›kta bulunan Sart, antik ça¤da Lidya Krall›¤›n›n baﬂkenti olmas› ve tarihte ilk
alt›n paran›n bas›ld›¤› yer olmas›yla
ün yapm›ﬂt›r. Sart Ören Yeri, H›ristiyanl›¤›n ilk ça¤lar›na ait Ege Bölgesinde bulunan yedi kiliseden Sart
Kilisesinin bulundu¤u yer olarak da
yo¤un bir biçimde ziyaret edilmektedir. Bugün Akhisar ilçesinin bulundu¤u alanda ilk yerleﬂim izleri
M.Ö. 3000 y›llar›na inmektedir. Mevcut kal›nt›lar›n yan› s›ra, H›ristiyanl›¤›n ilk ça¤lar›na ait Ege Bölgesinde
bulunan yedi kiliseden Thyatira kilisesinin bulundu¤u yer olarak inanç
turizmi kapsam›nda da ziyaret edilen ören yerlerindendir. Bizans döneminde yap›lm›ﬂ olan surlar ve do¤u kap›s› ile M.S. VI yüzy›la ait St.
Jean kilisesi en önemli eserlerdir.
Manisa’n›n Kültür Miras›
ﬁehrin önemli camileri merkezde 14.yy'a tarihlenen Ulu Cami, Kanuni Sultan Süleyman'›n eﬂi Hafsa
Sultan ad›na yap›lan Sultan Camii,
projesi Mimar Sinan'a ait Muradiye
Camii ve Akhisar ilçesindeki Ulu
Cami say›labilir. 1490 tarihinde II.
Bayaz›t'›n eﬂi Hüsnü ﬁah Sultan ta-

raf›ndan yapt›r›lan Hatuniye Külliyesi görülmeye de¤erdir.
Rum Mehmet Paﬂa Bedesteni,
Kurﬂunlu Han (1488), Yeni Han
(19.yy.), Çukur Hamam, Dere Hamam›, Gülgün Hatun (Dere) Hamam›
(14. yy.), Karaköy Hamam›, Hüsrev
A¤a Hamam›, Alaca Hamam
(15.yy.), Cumhuriyet Hamam› (16.
yy.) gibi görülmesi gereken önemli
mimariye sahip ﬂehirlerimizden biridir.
Oksijen Yuvas›
Spil Da¤›'n›n kuzeyinde yer alan
Sultan Yaylas› (Kiraz Yaylas›) gözde
yaylalardan biridir. 1200 metre yüksekli¤indeki Atalan› Yaylas›nda ise
Spil Milli Park Baﬂmühendisli¤inin
yönetimindeki kamp alan›nda gerek
mevcut da¤ evlerinden kiralamak
suretiyle, gerekse de ziyaretçilerin
kendi karavan ve çad›rlar›n› kullanmak suretiyle konaklamalar› mümkündür.
Bunun d›ﬂ›nda Manisa Keçiliköy
Manast›r Yaylas› ile Turgutlu Ovac›k
Yaylas›, yayla turizminin geliﬂebilece¤i potansiyel alanlard›r.
Manisa’dan görmeden dönmemeniz gereken önemli yerlerden biri
de kuﬂ gözleme merkezleridir. Bunun için Demirköprü Baraj› ve Marmara Gölü’ne gidebilirsiniz.
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TURUNCU AVM

KOÇAKLAR AVM

Konya PERDER üyesi, Turuncu AVM 2009
y›l›nda kurulmuﬂ, biri Ürgüp di¤eri
Aksaray’da 2 ﬂubeye sahip genç bir kuruluﬂ.
Ürgüp ﬁubesi’nde sadece g›da ve temizlik
alan›nda faaliyet gösterirken, Aksaray ﬁubesi’nde züccaciye ve oyuncak gibi çeﬂitlere
de yer veriyor. Ayr›ca daha iyi hizmet için
geliﬂimini sürdüren Turuncu AVM, k›rtasiye
alan›nda da faaliyet göstermek için
çal›ﬂmalar içinde. Çok yak›nda da yeni
yüzüyle restaurant k›sm›n› açmay› planl›yor.
Ücretsiz eve servis olana¤› sunan firma,
müﬂterilerine verece¤i TuruncuKart ile de
indirimlerini kart sahiplerine mesaj atacak
ve düzenledi¤i kampanyalar arac›l›¤›yla
hediyeler da¤›tacak

Konya PERDER üyesi, Koçaklar AVM, ticari
hayat›na ilk ad›m› küçük bir bakkal
dükkan›yla atan 50 y›ll›k geçmiﬂe sahip ﬂubeli
bir iﬂletme. Bu ﬂubelerin ilki (Koçaklar-1)
2005 y›l› Haziran ay›nda, ikincisi (Koçaklar-2)
ise 2007 y›l› A¤ustos ay›nda müﬂterisiyle
buluﬂtu. ﬁubelerin her ikisi de Konya bölgesinde faaliyet gösteriyor.
Firma, faaliyet alanlar›n› g›da ve temizlik sektörü olarak belirlemiﬂ olup bu alanlarda
hizmet veriyor. Ayr›ca Koçaklar AVM, ücretsiz eve servis imkân›n›n yan›nda müﬂterilerini
Koçak Kart ve Koçak Plus Kart sahibi
yaparak da onlara çeﬂitli indirim avantajlar›
sunuyor.

ÖZ HATUNSARAYLILAR MARKET
Konya PERDER üyesi Hatunsarayl›lar
Market, ticaret hayat›na ilk ad›m›n› 1981’de
toptanc› olarak att›. 1999’da Nalçac›’daki
Merkez ﬁubesi’ni, 2001’de de Koza¤aç’taki
ﬂubesini açarak perakende sektöründe h›zl›
bir ilerleme kaydetti. ﬁu anda ise, manavdan
ﬂarküteriye 10.000 çeﬂit ürün portföyü ile
müﬂterilerinin her türlü temel g›da
gereksinimlerine cevap veriyor.
Sodexo, Ticket gibi yemek fiﬂleriyle müﬂterilerine rahat al›ﬂveriﬂ imkân› sunan
Hatunsarayl›lar Marketleri’nde çarﬂamba ve
perﬂembe günleri manav, cumartesi ve
pazar günleri de ﬂarküteri indirimleri
düzenlenmekte.
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YHM ALIﬁVER‹ﬁ MERKEZLER‹
2004 y›l›nda ticarete baﬂlayan Konya PERDER
üyesi YHM Al›ﬂveriﬂ Merkezleri, 2007 y›l›na kadar
ﬂube ay›s›n› beﬂe ç›kararak sektördeki yerini
geniﬂletti. Bir grup ﬂirketi profilinde hizmet veren
kuruluﬂ; Bilkent firma ad› alt›nda, çeﬂitli kurumlar›n yemek ve temizlik hizmetlerini yap›yor. YHM
Marketler Zinciri ise, a¤›rl›¤› g›daya vermekle birlikte temizlik, manav, züccaciye, parfümeri ve parti
baz›nda giyim alan›na yönelik hizmetler veriyor.
Ayr›ca YHM Al›ﬂveriﬂ Merkezleri müﬂterileri ücretsiz servis ve YHM Avantaj Kart sayesinde de çeﬂitli
indirim avantajlar› kazan›yor ve puanlar›n› paraya
çevirerek al›ﬂveriﬂlerini daha cazip hale getiriyor.

YEﬁ‹LYURT GIDA
DO⁄PA GIDA
Konya PERDER üyesi Yeﬂilyurt
G›da, 1996 y›l›ndan bu yana perakendecilik sektöründe hizmet vermekte. Sektöre ilk olarak pazarlamac›l›kla baﬂlayan Yeﬂilyurt
G›da'n›n, Ere¤li ve Karaman da 2
ﬂubesi bulunuyor. Ço¤unlukla,
g›da ve temizlik alanlar›nda
faaliyet göteren firma, halk günleri, müﬂteri servisi ve çeﬂitli ürünlerdeki indirimleriyle müﬂterilerinin ilgisini görüyor.

ÇET‹NLER AVM
Kuruluﬂu 1995 y›l›na dayanan Konya
PERDER üyesi Çetinler AVM, 2001 y›l›nda
market sektörüne geçerek bugün var olan
iki ﬂubesiyle Konya halk›na hizmet vermekte. Toptan G›dac›lar Bölgesi’ndeki
ﬂubesinde gerçekleﬂtirdi¤i perakende
sat›ﬂlar›n›, tekstil hariç her alanda gerçekleﬂtirmekle birlikte en çok g›daya yönelik
ihtiyaçlar› karﬂ›l›yor. Müﬂterilerine
kazand›rd›klar› Çetkart’lar ile de puanlar,
hediyeler ve indirimler kazand›r›yor.

1990 y›l›ndan itibaren faaliyet göstermekte
olan Konya PERDER üyesi Do¤Pa G›da,
biri merkez olmak üzere Akﬂehir’de bulunan 4 ﬂubesiyle hizmet veriyor.
Do¤Pa G›da daha çok g›da ve temizlik
malzemelerinin sat›ﬂ›n› gerçekleﬂtirmekle
birlikte, giyim hariç hemen her alanda
müﬂterilerinin ihtiyaçlar›n› karﬂ›l›yor.
Ayr›ca küp ﬂeker imal ederek halk› sa¤l›kl›
g›dayla buluﬂturuyor.
Sürekli hizmete haz›r ücretsiz müﬂteri
servisleri ve ayl›k ç›kard›klar› insertleriyle
Do¤Pa G›da, müﬂterilerine Akﬂehir’de ucuz
ve huzurlu al›ﬂveriﬂin kap›lar›n› aç›yor.

ÇEL‹KKAYALAR AVM
1991’de küçük bir bakkal dükkân› olarak
ticaret hayat›na baﬂlayan Konya PERDER
üyesi, Çelikkayalar AVM, 2005’te ma¤azac›l›¤a
ad›m atm›ﬂ olan köklü bir aile ﬂirketi.
Konya’n›n Selçuklu bölgesinde, toplamda 6000
metrekareyi bulan 4 adet ﬂubesiyle faaliyet
gösteren Çelikkayalar AVM, daha çok g›da ve
temizlik alan›na yönelmekte olup beyaz
eﬂyadan, konfeksiyona ve ayakkab›ya kadar
her türlü ihtiyac›n›za cevap verecek geniﬂ bir
portföyü de bünyesinde bar›nd›r›yor. ﬁarküteri
reyonunda tamamen do¤al yöresel peynirleri
müﬂteriyle buluﬂturan Çelikkayalar AVM, her
çarﬂambay› manav reyonu için halk günü
olarak belirlemiﬂ olup sebze ve meyveleri de
direk olarak bahçeden sofraya taﬂ›yor.
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ER-G‹MPA MARKET
Sektöre ad›m›n› 1995 y›l›nda atan Konya PERDER
üyesi Er-Gimpa Market, Konya Ere¤li’deki 2.
ﬂubesini de 2001’de açarak müﬂterilerine hesapl› ve
keyifli al›ﬂveriﬂin fark›n› yaﬂat›yor.
G›da alan›nda faaliyet gösteren kuruluﬂ, tüm market
çeﬂitlerinde ucuzlu¤u ve kaliteyi ön planda tutarak
müﬂterilerinin tam ba¤l›l›¤›n› sa¤lamay› amaç edinmiﬂ durumda. Ayr›ca Gimpa Market, zaman zaman
düzenledi¤i çekiliﬂleriyle müﬂterilerine otomobil ve
cazip hediyeler kazanma ﬂans› sa¤l›yor.
Al›ﬂveriﬂleriniz s›ras›nda sahip olabilece¤iniz Gimpa
Avantaj Kart sayesinde de puanlar kazanabiliyor ve
mevcut indirimlerden cep telefonunuza gelecek
olan mesajlar sayesinde daha h›zl› haberdar olabiliyorsunuz. Tüm bunlar›n yan›nda ücretsiz eve servis
hizmeti ve taksi hizmeti gören otomobillerinden de
faydalanmak mümkündür.

ÜYEM‹ Z

H‹ZMET AVM
1979 y›l›ndan bu yana ticaret hayat›n›n içinde
olan Konya PERDER üyesi Hizmet AVM,
2002’de açt›¤› ikinci ﬂubesiyle, Karaman’da
s›n›rs›z hizmetin adresi olmuﬂ durumda.
Marketçilik ve hayvanc›l›k sektörlerinde çal›ﬂan
Hizmet AVM, müﬂterilerinin her türlü temel
ihtiyaçlar›na cevap vermekle birlikte,
yetiﬂtirdi¤i büyük ve küçükbaﬂ hayvanlar›n
canl› ve iﬂlenmiﬂ sat›ﬂlar›n› da gerçekleﬂtirerek
et ve et ürünü al›ﬂveriﬂlerinizde sonsuz güvenli¤i sa¤l›yor.
Ayr›ca ücretsiz müﬂteri servisleri, hafta sonu
indirimleri, promosyonlu ürünlerden haberdar
olabilme f›rsat› sa¤layan ayl›k insertleri ve
zaman zaman düzenlenen otomobil
çekiliﬂleriyle de Hizmet AVM, hizmetin
s›n›rlar›n› zorluyor.

S‹NCAP MARKETLER Z‹NC‹R‹
AKDEM‹R AVM
1987 y›l›ndan bu yana toptan ve perakende
alan›nda faaliyet gösteren Konya PERDER üyesi
Akdemir AVM, 1998 itibariyle perakende market
zincirleri kurmaya baﬂlam›ﬂt›r. ﬁu anda ise,
Konya Beyﬂehir’deki 2 ﬂubesi arac›l›¤›yla
müﬂterileriyle buluﬂuyor. Zücaciyeden manava,
ﬂarküteriden temizlik ürünlerine kadar müﬂterilerinin her türlü temel gereksinimlerine cevap
veren Akdemir AVM, taze sebze-meyve, süt
ürünleri ve güvenilir kasap reyonlar›yla g›da
alan›na daha fazla yönelmiﬂ durumda.
Ücretsiz müﬂteri servisi, indirim kartlar› ve hafta
sonu indirimleriyle müﬂterilerinin yüzünü
güldüren firma, Sal› günlerini manav günü olarak
belirlemiﬂ olup her gün için de farkl› ürünlerde
indirim kampanyalar› düzenliyor.
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2009 y›l›n›n May›s ay›ndan itibaren
müﬂterilerini yeni yüzüyle karﬂ›layan
Konya PERDER üyesi Sincap AVM, 23
ﬂubesiyle Konya halk›n›n ihtiyaçlar›n›
büyük oranda karﬂ›l›yor.
H›zl› tüketilen g›da ürünlerinin sat›ﬂ›n›
gerçekleﬂtirmekte olan kuruluﬂ,
Selçuklu ve Bosna ﬂubelerinde tekstil
ürünlerine de yer veriyor.
Çarﬂamba günleri manav, Cuma günleri
tatl›, hafta sonlar› da ﬂarküteri
reyonlar›nda indirim kampanyalar›
düzenleyen Sincap AVM, ücretsiz servisi
ve çeﬂitli avantajlara sahip müﬂteri
kartlar›yla hesapl› ve güvenli
al›ﬂveriﬂin Konya’daki en önemli
adreslerinden biridir.

ENG‹N ALIﬁVER‹ﬁ MERKEZLER‹

ASLIMLAR SÜPERMARKET

Konya PERDER üyesi Engin Marketleri, 1988
y›l›ndan bu güne ﬂube say›s›n› 3’e ç›kararak
Konya hakl›na ucuz ve keyifli bir al›ﬂveriﬂ
imkân› sunuyor.
Ço¤unlukla g›da alan›na yönelmekle birlikte
Engin Market, konfeksiyondan beyaz eﬂyaya,
motosikletten temizlik ürünlerine kadar
müﬂterilerinin her türlü ihtiyac›na cevap vererek sektörde geniﬂ bir yere sahiptir.
Ücretsiz servis imkân›na da sahip olan Engin
Market müﬂterileri, firma taraf›ndan verilen
üye kartlar› sayesinde fiyat avantajlar›ndan
yararlan›p kazand›klar› puanlar› da al›ﬂveriﬂe
çevirebiliyorlar.

Akﬂehir’de yer alan 700 metrekarelik
ﬂubesiyle Konya PERDER üyesi Asl›mlar
Süpermarket, müﬂterisine g›dadan züccaciyeye kadar oldukça geniﬂ bir yelpazede hizmet sunuyor.
G›da alan›nda faaliyet gösteren Asl›mlar
Süpermarket kuruyemiﬂ, bakliyat, baharat
gibi çeﬂitli ürünlerin üretim ve
paketlemesini de kendisi gerçekleﬂtiriyor.
Bu ﬂekilde daha ucuz ve kaliteli al›ﬂveriﬂin
yolunu açan firma; ücretsiz servis hizmeti,
insertleri ve müﬂteri kartlar›yla da
müﬂteri memnuniyetini yüksek tutmay›
baﬂar›yor.

AKÇAO⁄ULLARI AVM

SALI PAZARI MARKETLER Z‹NC‹R‹

2007 y›l›nda faaliyete geçen Konya
PERDER üyesi Akçao¤ullar› AVM, Konya
Meram bölgesine yer alan 3 ﬂubesiyle
hizmet veriyor.
Ço¤unlukla g›da alan›nda faaliyet gösteren
firma, daha çok ﬂarküteri a¤›rl›kl›
çal›ﬂ›yor. Ayr›ca Meram’daki iki ﬂubesinde
temizlik ürünlerine de yer veriyor.
Ücretsiz müﬂteri servisi ve hafta sonu
indirimleri de düzenleyen Akçao¤ullar›
AVM, uygun fiyat avantajlar› ve güler
yüzlü kadrosuyla Konya halk›n›n
vazgeçilmez duraklar›ndan biri.

1996’dan bu yana kurdu¤u 7 ﬂubesiyle
Konya’n›n Ere¤li bölgesinde kaliteli hizmetin
öncülerinden olan Konya PERDER üyesi Sal›
Pazar› Marketler Zinciri, Aksaray’da açaca¤›
8. ﬂubesinin haz›rl›¤› içerisinde. Daha çok
marketçilik sektöründe hizmet veren kuruluﬂ; g›dadan giyime, züccaciyeden h›rdavata,
kozmetikten oyunca¤a kadar müﬂterilerinin
her türlü temel ihtiyac›na cevap veriyor.
Sal› Pazar› Marketler Zinciri, hafta sonu
indirimleri ve s›k aral›klarla düzenledi¤i promosyonlar›n› JestFm arac›l›¤›yla müﬂterilerine duyurarak bu imkânlardan daha fazla
kiﬂinin haberdar olmas›n› sa¤l›yor.
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KARADA⁄ MARKETLER Z‹NC‹R‹
BONEX ALTINEK‹N UNLU MAMULLER‹
1995 y›l› itibariyle ticaret hayat›n›n içinde
olan ‹stanbul PERDER üyesi Karada¤
Marketler Zinciri, Küçükköy, Esenler,
Yeﬂilp›nar, Bayrampaﬂa, Eyüp,
Gaziosmanpaﬂa, Pendik, Beﬂyüzevler,
Küçükyal› ve Halkal› olmak üzere toplam 10
ﬂubesiyle müﬂterilerinin tam memnuniyeti
için hizmet vermekte.
G›dadan temizli¤e tüm temel tüketim maddelerini bünyesinde bulunduran Karada¤
Marketler Zinciri, marketçilik alan›nda emin
ad›mlarla ilerliyor.
Ayr›ca Karada¤ Marketler Zinciri, ücretsiz
müﬂteri servisi, haftasonu indirimleri ve
ç›kard›¤› insertlerle de hesapl› ve kaliteli
al›ﬂveriﬂin ‹stanbul'daki adresi konumundad›r.

1975 y›l›nda ilk ﬂubesini açt›ktan sonra
1999’da Ankara, 2005’te de Karaman
ﬂubelerini açan Konya PERDER üyesi Bonex
Alt›nekin Unlu Mamulleri; ekmek, yaﬂ pasta,
tatl› çeﬂitleri gibi 150 farkl› ürün imal etmektedir.
Tüm ürünlerini g›da mühendisi kontrolünde
ve son derece hijyenik ortamlarda
gerçekleﬂtiren Bonex Alt›nekin Unlu
Mamulleri, Sal› günleri de belirli ürünlerde
%50 indirim uyguluyor.

TARTANLAR AVM

YAS‹N AVM
Bursa PERDER üyesi Yasin AVM, 2008
y›l›nda Nilüfer ilçesinde kurulan genç
bir firma olarak hizmet vermekte.
Aç›l›ﬂlar›na h›z kesmeden devam eden
Yasin AVM 2009 y›l›n›n May›s ay›nda
Demirtaﬂ'ta da bir ﬂube daha açt›.
Taze g›dadan bakliyata, temizlikten
g›da d›ﬂ› ürünlere kadar geniﬂ bir ürün
yelpazesi olan Yasin AVM, Perﬂembe
günleri halk günleri olarak hizmet
veriyor ve müﬂteri servisi hizmet
sunuyor.
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Konya PERDER üyesi olan
Tartanlar AVM 1950’den bugüne
gelmiﬂ köklü bir kuruluﬂ.
Tartanlar AVM,Karap›nar’da
2008 y›l›nda yeni hizmete açt›¤›
ﬂubesiyle hizmet vermekte.
Toplamda 2 ﬂubesi bulunan
köklü kuruluﬂ giyimden
kozmeti¤e, zücaciyeden hediyelik eﬂyaya kadar çeﬂitli hizmetler
sunuyor. Ayr›ca Tartanlar AVM,
her cumartesi özel indirim günleri ve hediye çekleriyle de
yo¤un ilgi görüyor.

ÜYE

218

ﬁUBE

1.676

PERSONEL

34.828

METREKARE

1.244.221

A JAND A

A⁄USTOS TAKV‹M‹NDEN SEÇMELER

Develor Sat›ﬂ Strateji Atölyesi
evelor E¤itim ve Dan›ﬂmanl›k taraf›ndan düzenlenen, sat›ﬂ strateji atölyesi, öncelikli olarak sat›ﬂ planlama ve geliﬂtirmede etkisi olan yöneticiler dikkate al›narak geliﬂtirilmiﬂtir. Bu e¤itim esnas›nda, kat›l›mc›lar kendi kurumlar›na
has tüm sat›ﬂ-müﬂteri karﬂ›laﬂmalar›n›n özelliklerini tan›mlar
ve durumsal sat›ﬂ modelinde tan›mlanan tüm durumlar›n
özelliklerini tan›maya baﬂlarlar. Ayr›ca, baﬂar›ya götüren sat›ﬂ
davran›ﬂlar›, gerekli yetkinlikler ve daha da geliﬂtirilmesi gereken alanlar konular›nda aﬂinal›k kazan›rlar. Dahas›, kat›l›mc›lar, farkl› müﬂteri beklentileri, gizli müﬂteri beklentilerinin
nas›l ortaya ç›kar›laca¤› ve müﬂterinin beklentilerini aﬂmak
için hangi tekniklerin hayata geçirilmesi gerekti¤i hakk›nda
bilgi edinirler..

D

Program sonunda, kat›l›mc›lar ﬂunlar› bilecek
● Sat›ﬂ ile geleneksel sat›ﬂ aras›ndaki farklar
● Sat›ﬂ›n ﬂartlar›
● Sat›ﬂ-müﬂteri karﬂ›laﬂmalar›
● Durumsal sat›ﬂ modeli
● Sat›ﬂ elaman›n›n davran›ﬂlar› ve yetkinlikleri
● Müﬂteri beklentileri
● Müﬂterinin beklentilerini nas›l aﬂmal›
Program sonunda, kat›l›mc›lar ﬂunlar› yapabilecek
● Sat›ﬂ-müﬂteri karﬂ›laﬂmalar›n› tan›mlayabilme
● Durumsal sat›ﬂ modelini uygulama ve uyarlama
● Kendi müﬂterilerini derinlemesine anlayabilmeyi geliﬂtirme
E¤itimin içeri¤i
● Aç›l›ﬂ
● Geliﬂim Çemberi
● Kiﬂisel Performans›n Bileﬂenleri
● Sat›ﬂ
● Müﬂteri beklentileri sistemi
● Durumsal Sat›ﬂ Modeli
● Karakteristik sat›ﬂ süreçlerinin detayl› tan›mlanmas›
● Sürecin aﬂamalar›na dair davran›ﬂlar›n, bilgi ve becerilerin
● ﬂekillendirilmesi
● Stratejik sunum
● E¤itimi destekleyen uyarlanm›ﬂ al›ﬂt›rmalar
● Özet
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Perakende sektörüne tarafs›z bir biçimde tecrübelerini aktaran Biymed Dan›ﬂmanl›k, uzman kadrosu ile kurumlara dan›ﬂmanl›k ve e¤itim hizmetleri
sunmaya devam ediyor. Sektörün önemli
dan›ﬂmanl›k ﬂirketlerinden olan Biymed E¤itim ve
Dan›ﬂmanl›k’›n A¤ustos ay› e¤itimlerinden baz›lar›n›
sizin için seçtik.

20-21 A⁄USTOS; Depolama Sistemleri&Depo ve
Stok Yönetimi
E¤itmen: Metin Çavuﬂlar

27-28 A⁄USTOS; Sat›nalma Yönetimi Ve
Teknikleri
E¤itmen: Metin Çavuﬂlar

22-23 A⁄USTOS; Temel Yöneticilik Becerilerini
Geliﬂtirme E¤itimi
E¤itmen: Fuat Yalç›n

28 A⁄USTOS; Temel ‹ﬂ Hukuku Bilgilendirme
E¤itimi
E¤itmen: Haluk Durmuﬂo¤lu

29-30 A⁄USTOS; ‹leri Yöneticilik Becerilerini
Geliﬂtirme E¤itimi
E¤itmen: Fuat Yalç›n

29-30 A⁄USTOS; Finansç› Olmayanlar için Finans
Yönetimi
E¤itmen: Osman Bedel

29-30 A⁄USTOS; Bordrolama Bilgilendirme
E¤itmen: Haluk Durmuﬂo¤lu

29-30 A⁄USTOS; ISO9001:2008 KYS iç Denetçi
E¤itimi
E¤itmen: Cengizhan Özen

29-30 A⁄USTOS; Ms Project ile Proje Planlama
ve Yönetimi
E¤itmen: Osman Bedel

POSTMODERN
PAZARLAMA
Üç dinami¤in yaratt›¤› problemlerin aﬂ›lmas›nda pazarlama fonksiyonuna postmodern bak›ﬂ aç›s›
ile yaklaﬂmakta ve sorunlar›n çözümü için stratejiler oluﬂturmaktad›r. Bu stratejilerin ilki, yüksek
rekabetin sebep oldu¤u müﬂteri kazan›m zorluklar›n›n
“postmodern marka yönetimi” ile aﬂ›lmas›d›r. Bu ba¤lamda, markan›n anlam›, yap›sal özellikleri, marka de¤eri kavram› ve hedeflenen marka de¤erine ulaﬂ›lmas›n› sa¤layacak marka yönetim süreçleri detayl› bir ﬂekilde aç›klanmaktad›r. ‹kinci stratejik yaklaﬂ›m ise, yaﬂanan ileiﬂim kirlili¤i sebebiyle tüketicilerin oluﬂturdu¤u
iletiﬂim filtrelerinin “postmodern iletiﬂim yönetimi” ile
aﬂ›lmas›d›r. Bu amaç kapsam›nda, marka-müﬂteri iliﬂkilerinin geliﬂmesi ve güçlenmesi için yap›lmas› gerekenler üzerinde durulmaktad›r. Bu üç stratejik yaklaﬂ›m›n
bütünleﬂik olarak uyguland›¤› modele kitab›n alt baﬂl›¤›nda yer ald›¤› ﬂekilde “P‹M-Postmodern ‹letiﬂimli ‹liﬂkiler ve Marka Yönetimi” ad› verilmiﬂtir. Günümüz pazarlar›nda baﬂar›n›n anahtar› P‹M modelinin do¤ru ve
etkili bir ﬂekilde uygulanmas›d›r.
Yazar: Edin Güçlü Sözer

SATIﬁIN DANSI
Sat›ﬂ›n gerçekleﬂmesi veya gerçekleﬂmemesi için hangi faktörler sat›ﬂ
sürecinde rol
oynar. Sat›ﬂ
sürecinin yönetimi, etkili
ve
sonuç
odakl› sat›ﬂ
nas›l gerçekleﬂir, sat›c›n›n
tarz›, müﬂteri
odakl› sat›ﬂ
teknikleri,
müﬂteri tipine
göre sat›ﬂ sürecini planlama, müﬂterinin tarz›,
sat›n alma sinyalleri, tüm süreçlerde; beden dilini, iletiﬂim tekniklerini do¤ru kullanma, görüﬂmenin
dengesi, müﬂteri istek ve beklentilerine uygun davran›ﬂlar› geliﬂtirme
fiyat söyleme ve sat›ﬂ› kapatman›n
püf noktalar›...
Yazar: Fatih Karakay

B‹Z DAHA AKILLIYIZ
Birçok ﬂirket kolektif gücü harmanlayarak
büyük kazan›mlar elde ediyor. ‹nsanlar ilk
kez, bir zamanlar kar›ncalara ve ar›lara
mahsus olan bir tür ortak akl› kullanarak,
kitlesel iﬂbirli¤i içinde çal›ﬂabiliyorlar. S›k›
ba¤lar içindeki kalabal›klar harika iﬂler ç›kar›yorlar. ﬁirketlere yeni ürünler ve hizmetler keﬂfetmekte, müﬂteri hizmetlerini
geliﬂtirmekte ve sat›ﬂlar› art›rmakta yard›mc› oluyorlar.
Ancak, crowdsourcing, vikinomi, aç›k kaynak teknolojisi gibi terimlerin iﬂ dünyas›n›n gündelik sözcükleri haline geldi¤i günümüzde, bu kavramlar› kullan›labilir araçlara ve tekniklere dönüﬂtürebilecek hiçbir pratik rehber yok. Topluluklar›n zekâs›n›
kullanmaya baﬂlarken, dikkat edilmesi gereken birçok tuza¤› ve
üstesinden gelinmesi gereken engelleri tan›mak gerekiyor. Binlerce kat›l›mc›n›n yard›m›yla yine bir "topluluk" taraf›ndan haz›rlanan Biz Daha Ak›ll›y›z, sosyal a¤lar›n öncülü¤ünde gerçekleﬂen binlerce iﬂin en geçerli uygulamalar›n› ayr›nt›l› bir ﬂekilde
anlatarak önemli bir boﬂlu¤u dolduruyor.
Yeni piyasa f›rsatlar›n› saptamakta, yeni ürünleri ve hizmetleri
geliﬂtirmekte topluluklar›n nas›l kullan›laca¤›n› gösteren kitapta bu yeni iﬂ modelinin baz› öncü firmalar taraf›ndan nas›l kullan›ld›¤› da anlat›lmakta.
Yazar: Barry Libert, Jon Spector

B‹R ÇALIﬁANI
‹ﬁTEN ÇIKARMAK
● Enine Boyuna Planlay›n, ● Yasalar› Ö¤renin,
● Aç›k Sözlü Olun, ● Sorumluluk Al›n,
Hiç kimse kötü haber vermekten hoﬂlanmaz ancak bazen
yöneticiler, bir çal›ﬂan› iﬂten ç›karmak zorunlulu¤uyla ilgili
zor görevle karﬂ› karﬂ›ya kal›rlar. ‹ﬂten ç›karmay›, profesyonel bir tarzda, etkin bir ﬂekilde yönetmek sizin iﬂinizdir.
Bu kitap size ﬂu konularda yard›mc› oluyor:
● ‹ﬂten ç›karman›n temellerini ö¤renmek
● ‹ﬂten ç›karman›n hem etkilenen kiﬂi hem de ﬂirketiniz aç›s›ndan en elveriﬂli
ﬂekilde sonuçlanmas›n› sa¤lamak
● Etkileﬂimi profesyonel bir ﬂekilde yürütmek
● ‹ﬂten ç›karmadan sonra ekibinize liderlik etmek
Yazar: Stever Robbins, Susan Alvey

GÜÇ, ETK‹ VE ‹KNA
Hedeflerinizi gerçekleﬂtirmek için ihtiyaç duydu¤unuz güç
kaynaklar›n› nas›l elde edersiniz?
Kurum içi etkinizi nas›l art›r›rs›n›z?
Dinleyicilerinize uygun ikna tekni¤ini nas›l seçersiniz?
Daha etkili sunumlar› nas›l haz›rlar ve sunars›n›z?
Yazar: Richard Luecke
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