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De¤erli Dostlar›m,
ﬁu günlerde en s›k iﬂitti¤imiz ve ayn› s›kl›kta telaffuz etti¤imiz “tehdit” ve “f›rsat” sözcüklerinin, 2010 y›l› için çok ﬂey ifade etti¤ini düﬂünüyorum. Art›k ekonomi, siyaset,
d›ﬂ politika, toplum gibi konularda de¤erlendirmeler yap›l›rken, bu iki sözcü¤ün o
alanda ne ifade etti¤i mutlaka masaya yat›r›l›yor. Girdileri, ç›kt›lar› tart›ﬂ›l›yor. Ak›ll›ca ve temkinli bir ﬂekilde hareket edildi¤i takdirde 2010, bir önceki y›lda yaﬂanan
olumsuzluklar›n avantaja çevrilebilece¤i bir f›rsat y›l› olabilir. Bu durumda yap›lmas›
gereken en ak›ll›ca hareket ise, mevcut durumun do¤ru okunup do¤ru analiz edilmesi ve duruma uygun yol haritas›n›n belirlenmesidir. En büyük tehlike ise, yol haritas›n›n belirlenmesi esnas›nda, mevcut ve olas› tehditlerin göz ard› edilmesidir. Hangi
alanda olursa olsun, zarars›zm›ﬂ gibi görülen tehditleri ortadan kald›rmadan harekete
geçmek ileride çok büyük felaketlere yol açabilir. Buna meydan vermemek için bir an
önce tehdidi ortadan kald›rmak ya da baﬂka bir ﬂeye dönüﬂtürmek gerekiyor; f›rsata
mesela. Çünkü tehditleri küçümsemek, tehlikeyi beraberinde getirir. Ortada olumsuz
bir durum varsa, kangrene dönüﬂmeden gerekli müdahalenin yerinde ve zaman›nda
yap›lmas› yeni f›rsatlar›n do¤mas›na ortam haz›rlar.

ﬁeref Songör
TPF Yönetim Kurulu Baﬂkan›

De¤erli Meslektaﬂlar›m,
Sektörümüz aç›s›ndan 2010 y›l›ndan umutlu oldu¤umu özellikle belirtmek istiyorum.
Yeni y›la girer girmez, üyelerimizin birbiri ard›na açt›¤› yeni ma¤azalar bu umudumu
daha diri tutmam› sa¤lad›. PERDER üyesi yerel zincirlerin, hizmet kalitelerini ülkemizin en ücra köﬂesine ulaﬂt›rmalar› ve bölge halk› taraf›ndan benimsenip, takdir görmeleri hizmet aﬂk›m›z› daha da perçinliyor. Çünkü tüketici nezdinde kabul görmek eskisi
kadar kolay de¤il. Tüketici için art›k öyle çok alternatif var ki… Tüketici, kaliteyi ucuza
almak istiyor. Güler yüzlü hizmet anlay›ﬂ› ve önemsenmek istiyor. Olumsuz rekabet
koﬂullar› her ne kadar kalite ve hizmet anlay›ﬂ›na farkl› bir bak›ﬂ aç›s› getirse de, yerel
zincirlerin en güçlü örgütlenmesinin temsilcileri olan bizler, “müﬂteri velinimetimizdir”
anlay›ﬂ›n› ön planda tutmaya devam ediyoruz. Çünkü bizler, nerede olursak olal›m gücümüzü kendilerini ailemizin bir parças› olarak gören müﬂterilerimizden al›yoruz. Onlardan ald›¤›m›z enerjiyle hem niceliksel hem de niteliksel olarak büyüyoruz, güçleniyoruz, yay›l›yoruz. Bunun en somut örne¤i ise, 2009 y›l›nda TPF çat›s›na iki yeni derne¤i daha eklememizdir. Çukurova PERDER ve Konya PERDER, örgütlenme çal›ﬂmalar›m›z›n devaml›l›¤›na en güzel örnektir. Bunu bir kez de rakamlarla ifade etmek isterim: 2008 y›l›n› 208 üye ile kapatm›ﬂt›k. Üyelerimiz o y›l iﬂletmelerinde toplam 32.
876 kiﬂiye iﬂ imkân› sa¤lam›ﬂt›. 2009 y›l›nda ise, üye say›m›z 245’e ulaﬂt›. ‹ﬂ imkân›
sa¤lad›¤›m›z kiﬂi say›s› da, 37.934’e. 2010 y›l›n›n Türkiye için çok ayd›nl›k bir y›l olaca¤›n› düﬂünüyorum. Büyümenin ciddi bir ivme kazanaca¤›, büyüme h›z›n›n da daha
iyi olaca¤› kanaatindeyim. Baﬂta üyelerimiz ve sektörümüz olmak üzere, verimlilik
ad›na ciddi çal›ﬂmalar›n yap›laca¤› bir y›l olacak 2010.
Sevgili Meslektaﬂlar›m,
Geçti¤imiz y›l ilkini gerçekleﬂtirdi¤imiz “Yerel Zincirler Buluﬂuyor” organizasyonumuzun ikincisi için çal›ﬂmalar›m›z h›zla devam ediyor. “Gücünü Keﬂfet, Kendi Hikâyeni
Kendin Yaz” slogan›yla hayata geçirece¤imiz organizasyonumuz, 29-30 Nisan 2010
tarihlerinde ‹stanbul Lütfi K›rdar Uluslararas› Kongre Saray›’nda yap›lacak.
Gücünü keﬂfetmek isteyen ve kendi hikâyesini yazmak isteyen herkesi bekliyoruz!
Sayg›lar›mla,
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içindekiler
Türkiye Perakendeciler
Federasyonu Ad›na ‹mtiyaz Sahibi
Turan Özbahçeci
TEM Otoyolu Kavac›k Kavﬂa¤› Ford
Plaza Kat: 5 Kavac›k Beykoz/‹stanbul
Sorumlu Yaz› iﬂleri Müdürü
Serpil Kaya
Rota Yay›n Yap›m Tan›t›m Tic. Ltd. ﬁti.
Prof. N. Mazhar Ökten Sok. No:1
Rota Binas› 34360 ﬁiﬂli-‹stanbul

perder
içindekiler
haberler
Akyurt Taﬂ-Et’i sat›n ald›

6

8

Genel Koordinatör
‹hsan Biçen
Yay›n Kurulu
Doç. Dr. Kenan Ayd›n
Ö¤r. Grv. Y›lmaz Pekmezcan
Ercüment Tunçalp
Yaz› ‹ﬂleri
Cennet Yavuzsoy Günel
Hande Akkaﬂ

20 perakende turu
Mehmet Reis: “Evde sofra kurulmuyor obezite say›s› art›yor”

6

Anavarza, “Alo Bal Bilgi Hatt›” ile tüketiciyi bilinçlendiriyor

GIDATEK’e Ankara PERDER deste¤i

ﬁeker Piliç, yeni logosuyla 350 milyon liral›k ciroya koﬂuyor
Yerel Zincirler Buluﬂuyor web sitesi
yay›nda!

24 serbest köﬂe

Ankara PERDER Üyeleri Ülker
Fabrikas›’ndayd›

26 istatislik

Kariyer Koçu= ‹maj Koçu mu?

Merkezin 2010’da enflasyon tahmini yüzde 6.9
Yeni y›l al›ﬂveriﬂine 666 milyon TL harcand›

Esasl› G›da, Ege pazar›na PERDER
üyeleriyle girecek

9

Enflasyon oran› % 6,53 artt›
2009’daki cari aç›k bir önceki y›la göre yüzde 74,4 azald›

Karadeniz PERDER Baﬂkan›
Bayram Akyüz

10

11

Reklam
Gülﬂah Marhan

12

Yönetim Yeri
TEM Otoyolu Kavac›k Kavﬂa¤› Ford
Plaza Kat: 5 Kavac›k Beykoz/‹stanbul
Tel: 0216 425 36 41-42
Faks: 0216 425 36 48
info@tpdf.org
Yay›n Türü
Yayg›n Süreli Yay›n

Lojistik ve perakendecili¤in kesiﬂim noktas›nda bilgi
paylaﬂ›m›

34 röportaj

TPF üyeleri, Anfaﬂ FreshAntalya
2010 Fuar›’nda buluﬂacak

6

Bask› ve Cilt
Tor Ofset San. Tic. Ltd. ﬁti.
‹mam Çeﬂme Caddesi No: 26/2
Ayaza¤a ﬁiﬂli-‹stanbul
Tel: 0 212 332 08 38 (pbx)
Faks: 0 212 332 08 39
E-posta: tor@torofset.com.tr
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62

Perakende = Kariyer

50 dosya
2009’da yerel zincirler büyüdü, 2010’a daha güçlü
giriyor...

Fayda A.ﬁ.’ye yeni Genel Müdür

14
Ankara PERDER çal›ﬂanlar› e¤itimde

Kurumlar 2009 y›l›n› nas›l de¤erlendiriyor? 2010 y›l›na
nas›l bak›yor?

8

60 serbest köﬂe

Aray›n! Kap›n›za getirelim...

15
Biçen’den örnek olacak sosyal
sorumluluk çal›ﬂmalar›

18

38 pazar
46 serbest köﬂe

K›r›kkale Makro AVM 4. y›l›n› kutlad›!

16
Yap›m:
Rota Yay›n Yap›m Tan›t›m Tic. Ltd. ﬁti.
Prof. N. Mazhar Ökten Sok. No:1
Rota Binas› 34360 ﬁiﬂli-‹stanbul
Tel: 0 212 224 01 44
Faks: 0 212 233 72 43
www.rotaline.com

2010’da karﬂ›laﬂaca¤›m›z en büyük tehlike ve f›rsat:
Verimlilik”

Antibakteriyel ürün pazar› büyüyor

Ankara PERDER üyeleri üniversite
ziyaretinde
“Bursa Çekmeye De¤er”

Bask› Tarihi
ﬁubat 2010

50

32 serbest köﬂe

17. Groseri sa¤l›k günleri yap›ld›
Görsel Uygulama
P›nar Gazanfer
Müjgan Ero¤lu
Murat Helvac›

38

T‹M 2010 y›l› ihracat hedefi: 111 milyar dolar

Seyhanlar, Golan’›n 4 ﬂubesini
sat›n ald›

Foto¤raflar
Savaﬂ Batmaz

34

Ekici’den Kad›köy’de tenorlu peynir tan›t›m›

K›r›k camlar teorisi ve yans›malar›

12

76

62 gündem
Süt fiyatlar›ndaki art›ﬂ devam edecek mi?

Makromarket Ailesi,
motivasyon toplant›s›nda
bir araya geldi

70 serbest köﬂe
Pazar› do¤ru okumak

72

72 faydal› haberler

AVM’ler pazar günü kapans›n m›?

Yerel marketler Fayda ile kabuklar›n› k›r›yor

16

76 güncel
“‹yi Tar›m Uygulamalar› ile birim alandan en yüksek
verim al›n›yor”

80 araﬂt›rma
En fazla eleman ihtiyac› perakende sektöründe
TEPAV Perakende Güven Endeksi aç›kland›
Türk tüketicisinin endiﬂeleri dünya ortalamas›n›n üzerinde
Tüketiciye dönük araﬂt›rma Türkiye’de bir ilk

88 yerel üreticilerimiz

104 vitrin

92 sosyal sorumluluk

108 ajanda

95 serbest köﬂe

111 pano

96 teknoloji

112 dernek iletiﬂim

98 üyelerimiz

bilgileri
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Taﬂ-Et’i sat›n ald›
Ankara PERDER üyesi Akyurt A.ﬁ. yine Ankara’n›n önemli yerel marketlerinden
olan Taﬂ-Et Süpermarket’in 10 ﬂubesini sat›n ald›.
Akyurt A.ﬁ. yetkililerinin aç›klamas›na göre; Ankara’da perakende alan›nda önemli bir yeri bulunan Taﬂ-Et marketlerin sat›n
alma boyutunda herhangi bir s›k›nt› yaﬂanmad› ve her türlü
konuda anlaﬂma sa¤land›. Akyurt’un 25 olan ﬂube say›s› Taﬂ-Et

marketlerle birlikte 35’e ç›kt›. Yetkililer, 2010 y›l›nda kontratlar›
imzalanm›ﬂ 5 büyük proje ile 40 ﬂubeye ulaﬂacaklar›n› bildirdi.
Akyurt A.ﬁ. yetkilileri, 2010 y›l›nda yeni ma¤aza aç›l›ﬂlar› ve
sat›n almalar›n olabilece¤ini belirtti.

GIDATEK’e Ankara PERDER deste¤i
GIDATEK Ankara 2009, geçen y›l oldu¤u gibi bu y›l da Ankara PERDER’in deste¤iyle
gerçekleﬂti.
Ankara Alt›npark Expo Center’da düzenlenen
4. G›da ve G›da Teknolojileri Fuar›’n›n aç›l›ﬂ›
Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤› Müsteﬂar› Vedat
Mirmahmuto¤ullar›, Ankara Ticaret Odas›
Baﬂkan› Sinan Aygün ve Türkiye Perakendeciler Federasyonu Baﬂkan› ﬁeref Songör’ün
kat›l›m›yla gerçekleﬂtirildi. 10-13 Aral›k 2009
tarihlerinde düzenlenen fuara, Ankara PERDER üyeleri de kat›ld›. PERDER üyelerinin fuar d›ﬂ›nda da yaln›z b›rakmad›¤› yerli üreticiler; bu fuar sayesinde tedarikçi, tüketici ve
perakendeci ile sektörün en büyük buluﬂmalar›ndan birini gerçekleﬂtirdiler.

Yerel Zincirler Buluﬂuyor web sitesi yay›nda!
“Yerel Zincirler Buluﬂuyor” (YZB); Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) taraf›ndan, Marketing Management Institute
(MMI) organizasyonunda her y›l yap›larak gelenekselleﬂtirilmesi düﬂünülen bir organizasyon. TPF, sektörel birlikteli¤i
sa¤lamak amac›yla, 21 May›s 2009 tarihinde 1200’den fazla
üye ve üye market yöneticisinin kat›ld›¤› geniﬂ kapsaml› bir
konferansla "Yerel Zincirler Buluﬂuyor (YZB) 2009"u gerçekleﬂtirdi.
"YZB"nin ikincisi, konferansa ilave olarak fuar organizasyonunu da içinde bar›nd›ran yeni yap›s›yla 29-30 Nisan 2010 tarihinde ‹stanbul Lütfi K›rdar Kongre ve Sergi Saray›’nda gerçekleﬂtirilecek. YZB 2010 konferanslar›nda “Gücünü Keﬂfet, Oyunun Kurallar›n› Biz Yazal›m” konseptleriyle düzenlenecek oturumlarla, YZB 2010 kat›l›mc›lar›na farkl› aç›l›mlar sa¤lanacak.
YZB 2010 hakk›nda detayl› bilgileri yenilenen www.yerelzincirlerbulusuyor.org web sitesinden alabilirsiniz. Web sayfas›nda
YZB hakk›nda detayl› bigilerin ve kat›l›m koﬂullar›n›n yan›nda
YZB program› ve konuﬂmac›lar› hakk›nda bilgiler de yer al›yor.
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Ayn› zamanda, YZB kapsam›nda düzenlenecek yar›ﬂmaya kat›l›m koﬂullar›yla ilgili bilgiler ve düzenli olarak güncellenen haberler de dikkat çekiyor.
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Ankara PERDER Üyeleri
Ülker Fabrikas›’ndayd›
Ankara PERDER üyeleri, 29 Aral›k 2009 tarihinde, Ülker’in yönetim kadrosuyla bir
araya gelerek, Ülker Saray Bisküvi Fabrikas›’n› gezdiler. Gezi s›ras›nda Rekabet
Kurulu Eski Üyesi ve 2. Baﬂkan› Av. Tuncay Songör, “Türkiye’de Rekabet Hukuku ve
Uygulamalar›” baﬂl›kl› bir konuﬂma yapt›.
Ankara PERDER üyeleri ve Ülker’in yönetim kadrosu 29 Aral›k 2009’da Ülker Saray Bisküvi’de bir araya geldiler. Türkiye
Perakendeciler Federasyonu Baﬂkan› ﬁeref Songör, Ankara PERDER Baﬂkan› Mustafa Altunbilek ve Ankara PERDER üyeleri ile Rekabet Kurulu Eski Üyesi ve 2.Baﬂkan› Av. Tuncay Songör ve Ülker Y›ld›z
Holding Müﬂteri ‹liﬂkileri ve Kanal Koordinasyonu Genel Müdürü Tevfik Ar›kan’›n
kat›ld›¤› organizasyon fabrika gezisi öncesi verilen kokteylle baﬂlad›.
Kat›l›mc›lar; Ülker Grubu Unlu Mamuller
Baﬂkan Yard›mc›s› Dr. Cafer F›nd›ko¤lu’nun, Ülker’in geçmiﬂi ve sektördeki bugünkü konumu hakk›nda yapt›¤› sunum
ile Ülker firmas›n› daha yak›ndan tan›ma
ve yeni projeleri hakk›nda bilgi sahibi olma f›rsat›n› buldular. F›nd›ko¤lu, yerel
zincirlerle y›llar önce baﬂlayan iﬂbirliklerinin y›llar sonra da devam edece¤ini
söyledi.
Kokteyl ve konuﬂmalar›n ard›ndan Ülker
Saray Bisküvi Fabrikas›n› gezen üyeler,
Ülker ürünlerinin üretim aﬂamalar›yla ilgili bilgi ald›lar.

Esasl› G›da, Ege pazar›na PERDER üyeleriyle girecek
Sabanc› Grubu ﬂirketlerinden biri olan Esasl› G›da, yeni ürünlerinin tan›t›m› için Ege
PERDER üyeleri ile ‹zmir Ticaret Odas› Lokali’nde bir araya geldi.
Esasl› G›da, g›da pazar›na yeni ürünleriyle girmeye haz›rlan›yor.
Esasl› G›da Zincir Ma¤azalar Müdürü Eren Alkoç, ürünler ve çal›ﬂma stratejileri ile ilgili ‹zmir Ticaret Odas›’nda düzenlenen
toplant›da bilgi verdi.
Lale Restoran’da yenilen ö¤le yeme¤inin
ard›ndan sözü alan Rekabet Kurulu Eski
Üyesi ve 2. Baﬂkan› Av. Tuncay Songör
ise, “Türkiye’de Rekabet Hukuku ve Uygulamalar›” baﬂl›kl› bir konuﬂma yapt›.
Songör konuﬂmas›nda, mal ve hizmet piyasalar›nda rekabet ve ürün çeﬂitlili¤inin; tüketiciler aç›s›ndan seçme özgürlü¤ü, ürün ve hizmet kalitesinin art›ﬂ›, daha düﬂük fiyatlar, yeni teknolojiler ve giriﬂimciler için yeni f›rsatlar anlam›na
geldi¤ini belirtti.
Songör sözlerine ﬂöyle devam etti: “Rekabetçi iç piyasa sayesinde yurt d›ﬂ›ndan gelen rekabet bask›lar›na dayanabilme ve bu pazarlara aç›labilme olana¤›na kavuﬂan iﬂadamlar›, bu sayede ülkenin uluslararas› alanda rekabet gücü-

nün yükselmesine hizmet ediyor. Ülkemizde, 1980 sonras›nda Rekabet Kanunu’nun ç›kar›lmas› için çok say›da çal›ﬂma ve giriﬂim gerçekleﬂmiﬂ ve nihayet
1994 y›l›nda 4054 say›l› Rekabetin Korunmas› Hakk›nda Kanun kabul edilerek
yürürlü¤e konulmuﬂtur. Bu kanunun
amac› ise mal ve hizmet piyasalar›ndaki
rekabeti engelleyici, bozucu veya k›s›tlay›c› anlaﬂma, karar ve uygulamalar› ve
piyasaya hâkim olan teﬂebbüslerin bu
hâkimiyetlerini kötüye kullanmalar›n›
önlemek. Bunun için gerekli düzenleme
ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmas›n› sa¤lamak olan 4054 say›l› Kanun, Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar› içindeki mal ve hizmet piyasalar› ile bu piyasalar› etkileyen eylem ve iﬂlemlere uygulan›r” dedi.

Antalya Organize Sanayi bölgesinde bulunan ET-2000 tesislerini sat›n ald›klar›n› ve tesisin yüksek olan kalite standartlar›n›
daha da yükselterek Bonbeef markas›yla pazara ç›kt›klar›n› belirten Alkoç, yüzde 100 dana etinden üretilen iﬂlenmiﬂ et mamulleri ile pazarda iddial› olduklar›n›n alt›n› çizdi. ‹stanbul Ça-

talca’da bulunan Çoban tesislerinde süt ürünlerinin üretimini
gerçekleﬂtirdiklerini belirten Alkoç, Çoban markas›n›n Trakya
bölgesinde iddial› bir marka oldu¤unu söyledi. City Farm markas›yla organik ürünler pazar›na da yat›r›m yapt›klar›n› anlatan
Alkoç, bu markan›n mevcut ürün yelpazesini revize ettiklerini,
daha sade ve istikrarl› bir ürün gam› oluﬂturduklar›n›, pazar›n
büyümesine paralel ürün gam›n› da geliﬂtireceklerini belirtti. Alkoç, 2010 y›l›nda Ege PERDER üyeleriyle Ege pazar›na girmeyi
hedeflediklerini, bu konuda her türlü deste¤i vermeye haz›r olduklar›n› kaydetti.

Karadeniz PERDER Baﬂkan› Bayram Akyüz
Akyüz süpermarketlerin sahibi Bayram Akyüz, Karadeniz PERDER Baﬂkan› seçildi.
Karadeniz PERDER’in 2.Ola¤an Genel Kurul’u, 23 Ocak 2010 tarihinde yap›ld›. Dernek baﬂkanl›¤›na Akyüz süpermarketlerin
sahibi Bayram Akyüz seçildi. Osman Kalafat Baﬂkan Yard›mc›s›, Aslan Kutbay Genel Sekreter, Mülayim Tu¤lu ve Serhat Öndemir asil üyeli¤e getirildi.

Karadeniz PERDER olarak da bu zorlu ﬂartlarda üyelerimizin
kaynaﬂmas›n›, e¤itimini öne ç›kararak sektör kültürünün oluﬂmas›na katk›da bulunduk.”

Akyüz, Genel Kurul dolay›s›yla ﬂu aç›klamay› yapt›: “Yerel ve
yerli perakendecilerin bundan önce örgütsüz, da¤›n›k ve birbirlerini amans›z rakip olarak gördükleri dönemlerin geride kald›¤›n› görmek son derece mutluluk verici.

Rekabet Kurulu Eski Üyesi ve
2. Baﬂkan› Av. Tuncay Songör
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Bunun yerine bilgi, birikim ve tecrübelerini paylaﬂarak pozitif
bir rekabet ortam›nda birbirimizle kol kola yürüyecek olgunlu¤a gelmiﬂ olmay› PERDER’lerin en önemli baﬂar›s› olarak gördü¤ümü belirtmek isterim. Ülkemizdeki k›s›r siyasi çekiﬂmelere,
dünyadaki global ekonomik krize ra¤men sektörümüz büyümesine devam etti.
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TPF üyeleri,
Anfaﬂ
FreshAntalya
2010 Fuar›’nda
buluﬂacak

Anfaﬂ FreshAntalya
2010, TPF üyelerinin
de kat›l›m›yla 18-20
Mart 2010 tarihleri
aras›nda Antalya
Expo Center'da
gerçekleﬂtirilecek.
Anfaﬂ FreshAntalya 2010 “Uluslararas› Meyve Sebze, Lojistik ve
Teknolojileri Fuar›”, 4. kez düzenlenecek. TPF, geçen y›l oldu¤u gibi bu y›l da Türkiye’nin farkl› bölgelerinde faaliyet gösteren üyelerinin kat›l›m›yla fuarda yerini alacak. Fuara; Ankara, Bat› Karadeniz, Bursa, Çukurova, Ege, ‹stanbul, Karadeniz, Kayseri, Konya ve
Güneydo¤u PERDER’den çok say›da üye kat›l›m› sa¤lanacak. Fuara
kat›lanlar, Türkiye’nin farkl› bölgelerinden gelen toptanc›lar ve
süpermarket zincirlerinin yetkilileriyle görüﬂme ﬂans› bulacak.
Fuara kat›lan firmalar›n yurt d›ﬂ›
ile ihracat ba¤lant›s› kurduklar›n›
hem de Türkiye’deki tüm toptanc›
ve süpermarket zincirlerinin yetkilileri ile görüﬂme ﬂans› bulduklar›n› belirten Anfaﬂ FreshAntalya
Fuar Direktörü Çi¤dem Akmandor,
“Tüsemkom ve TPF ile yo¤un çal›ﬂmalar yürütüyoruz” dedi. Akmandor, sebze meyve firmalar›n›n böyle bir f›rsattan yararlanabilmesi için firmalara farkl› stant
seçenekleri ile kat›l›m kolayl›¤›
sa¤land›¤›n› sözlerine ekledi.
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Ankara PERDER üyeleri üniversite ziyaretinde

Seyhanlar, Golan’›n
4 ﬂubesini sat›n ald›
Bursa PERDER üyesi Seyhanlar Market, 2010 y›l›na h›zl› girdi. Bursa'n›n önemli marketlerinden olan Golan Market'in 4 ﬂubesini sat›n alan Seyhanlar, böylelikle
13 olan ﬂube say›s›n› 17’ye ç›kard›. Görükle, Hürriyet, Akp›nar ve ‹negöl ﬂubeleriyle
Seyhanlar, Bursa’n›n ‹negöl ilçesine de ad›m atm›ﬂ oldu. Sat›n alma iﬂleminin
ard›ndan Seyhanlar’›n toplam çal›ﬂan say›s› 350’ye ulaﬂt›.

Kuruldu¤u günden beri perakende sektörünün öneminin anlaﬂ›lmas› ve do¤ru
ifade edilmesi için u¤raﬂ veren, sektörün baﬂta kalifiye insan kayna¤›na duydu¤u
ihtiyac› dile getiren Ankara PERDER, bu e¤itim ö¤retim y›l›nda da üniversite
ö¤rencileri ile buluﬂmaya devam ediyor.
23 Aral›k 2009 tarihinde, Gazi Üniversitesi Kariyer Yönlendirme Grubu’nun haz›rlad›¤› ''Sektör Haftalar›'' ad›ndaki
organizasyona kat›lan Türkiye Perakendeciler Federasyonu Baﬂkan› ﬁeref Songör, üniversite ö¤rencileri ile bir araya
geldi.
Ö¤rencilerin büyük ilgi gösterdi¤i Songör, sözlerine “sizlere ihtiyac›m›z var” diyerek baﬂlad›. Yap›lan anketlerde hayatta insanlar› en çok mutlu eden ﬂeylerin
baﬂ›nda çal›ﬂman›n geldi¤ini, ancak kiﬂinin önce sevece¤i iﬂi bulmas› gerekti¤ini
belirten Songör; “Ben 35 y›ld›r bu iﬂi yapt›¤›m halde her sabah ayn› heyecanla
uyan›yor ve iﬂime ﬂevkle sar›l›yorum.
‹ﬂimdeki baﬂar›m› da baﬂta buna ba¤l›yorum.
Perakendecilik oldukça hareketli ve keyifli bir sektör. Bir kere insana hizmet
sunman›n ön planda oldu¤u bir sektör.
1990’l› y›llardan beri h›zla ilerleme gösteren sektörün bu dinamizmi ve yaﬂayan
bir organizma olmas› dikkat çekici. Ülke-

miz için baﬂta ekonomi ve istihdama
destek yönünden önemli olan sektörümüzün, dünyada da cirosal anlamda en
büyü¤e giren ilk 20 firman›n yedisinin
perakende firmalar› olmas› nedeni ile
ayn› oranda önemli bir yere sahip oldu¤unu görüyoruz. Perakende kendini sürekli yeniler, tüketici ile üretici aras›nda
denge unsurudur. En baﬂta tüketicinin
kaliteli ve sa¤l›k kurallar›na uygun beslenmesinin garantisi, Türkiye’de Tar›m
Bakanl›¤› ile beraber perakendecilerdir.
Bizler her üreticiden ürünlerinin iyi tar›m uygulamalar›na, genel sa¤l›k kurallar›na uygunlu¤unu, hatta hasattan ne
kadar önce ilaçland›¤›n› bile belgelendirmesini bekleriz. Aksi taktirde raflar›m›zda yer bulamazlar. Çünkü bizler de halk›m›za, tüketicimize karﬂ› sorumluluk taﬂ›r›z. ‹ﬂte bu kadar hareketli, de¤iﬂen ve
geliﬂen bir sektörde kalifiye, yetiﬂmiﬂ insan gücüne her zaman ihtiyaç vard›r ve
olacakt›r.
Sizlerin sektörümüze ilgi duymas›n›, en
alttan ve hatta ö¤renci iken stajyer veya

part-time çal›ﬂan olarak baﬂlayarak, vakit
kaybetmeden sektörümüzdeki yerlerinizi
alman›z› istiyoruz. Bilmelisiniz ki bu sektörde üniversite mezunlar›na kariyer olanaklar›, f›rsatlar ve ihtiyaç var. Özellikle
bu iﬂi seven, çal›ﬂan ve bir fark yaratan kiﬂilerin, k›sa zamanda yükselmesi ve maddi anlamda tatmin edici ücretlere ulaﬂmas› mümkün. Bizler de Ankara PERDER
ve Türkiye Perakendeciler Federasyonu
olarak sizlere, staj ve part-time iﬂ imkan›
anlam›nda kap›lar›m›z›n her zaman aç›k
oldu¤unu söylemek isteriz” dedi.
Ayn› saatlerde Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Tar›m Ekonomisi Bölümü ö¤rencileri ile bir araya gelen Ankara PERDER Üyesi ve Altunbilekler Genel Müdür
Yard›mc›s› Önder Altunbilek de ö¤rencilere; perakende sektöründe küçük büyük
iﬂ demeden çal›ﬂan ve iﬂini en iyi ﬂekilde
yapanlar›n h›zla kariyer basamaklar›n›
t›rmanacaklar›n›, sektörün gittikçe büyüyen ve geliﬂen bir yap› sergiledi¤ini ve
bu yüzden kariyer olanaklar›n›n kriz ortam›nda bile devam etti¤ini söyledi.

17. Groseri sa¤l›k günleri yap›ld›
Groseri, sa¤l›k alan›nda yürüttü¤ü sosyal sorumluluk
projeleri ile sa¤l›kl› yaﬂam› destekliyor. 5000 Kad›na
Kemik Okulu Projesi kapsam›nda, Adana ve Mersin
Hilton otellerinde “Kemik Erimesi ve Korunma Yollar›”
konulu, 1000 kiﬂilik sa¤l›k konferans› düzenledi.
17. Groseri Sa¤l›k Günleri konferanslar›nda; ‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesi Ö¤retim
Üyesi Prof. Dr. Nurten Eskiyurt, Ortapedia Hastanesi Doktoru Prof. Dr. Emre To¤rul,
Kemik Erimesi ve Korunma Yollar› konular›nda Groseri müﬂterilerini bilgilendirip
kat›l›mc›lardan gelen sorular› cevapland›rd›lar.
Groseri Sa¤l›k Konferans› Organizasyonlar›, 19 Ocak 2010 Sal› Günü Adana HiltonSA
Oteli’nde, 21 Ocak 2010 Perﬂembe Günü Mersin HiltonSA Oteli’nde düzenlendi.
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“Bursa Çekmeye De¤er”
Özhan Marketler Zinciri, Nilüfer Foto¤rafç›lar Derne¤i ve Bursa Foto¤raf Sanat›
Derne¤i iﬂbirli¤i ile “Bursa Çekmeye De¤er” temal› foto¤raf yar›ﬂmas› düzenledi.
Tayyare Kültür Merkezi Cemal Nadir Güler Sanat Galerisi’nde, 25 Ocak 2010 tarihinde gerçekleﬂtirilen Bursa Foto¤raflar›
sergisinin aç›l›ﬂ›na birçok sanatsever kat›ld›.

mas› ile Bursa’n›n bilinmeyen birçok güzelli¤ini gün yüzüne ç›karmaya katk›da
bulunmak istedik. En güzel Bursa foto¤-

raflar› ile hem kentimizin tarihsel yönü
hem de do¤al güzellikleri bir kez daha
hat›rlanacakt›r.” dedi.

1000 TL’lik birincilik ödülünü Orhan Turhan,750 TL’lik ikincilik ödülünü Osman
Önder, 500 TL’lik üçüncülük ödülünü ise,
Gürsel Egemen Ergin kazand›. Mansiyon
Ödüllerine; Osman Önder, Mehmet Aybars ve Orhan Turhan lay›k görülürken,
Jüri Özel Ödülü ise Faik Kaplan’a verildi.
Yar›ﬂma hakk›nda bilgi veren Özhan Reklam ve Halkla ‹liﬂkiler Sorumlusu Ayﬂen
Y›lmaz “En ‹yi Bursa Foto¤raflar› yar›ﬂ-

K›r›kkale Makro AVM 4. y›l›n› kutlad›!
Makro Al›ﬂveriﬂ Merkezi’nde, 12-31 Aral›k 2009 tarihleri aras›nda düzenlenen
etkinliklerle 4. aç›l›ﬂ y›l dönümü kutland›.
K›r›kkale Makro AVM, 4. aç›l›ﬂ y›ldönümünü kutlad›¤› Aral›k
ay›nda da pek çok etkinli¤e ev sahipli¤i yapt›.
4. y›l etkinlikleri kapsam›nda, 12-31 Aral›k tarihleri aras›nda
gerçekleﬂtirilen Grup Ya¤mur Konseri, Ahmet Selçuk ‹lkan ﬁiir
Dinletisi, MCD Gençlik Kulübü Halk Danslar› Toplulu¤u ve Makromarket Tiyatro Ekibi’nin gösterilerine K›r›kkale halk› büyük ilgi
gösterdi. Düzenledi¤i kampanyalarla uygun al›ﬂveriﬂ imkan›
sa¤laman›n yan› s›ra al›ﬂveriﬂ yapmak için K›r›kkalelileri civar illere gitmekten kurtaran Makro AVM, sinema salonlar›, kafeleri
ve restoranlar›yla 4. y›l›nda da K›r›kkale halk›ndan büyük ilgi
görüyor.

12 Ocak-ﬁubat

perder
haberler

perder
haberler

Fayda A.ﬁ.’ye yeni Genel Müdür
Bir süredir Yönetim Kurulu taraf›ndan yönetilen perakende sektörünün gözde ﬂirketi Fayda A.ﬁ., 2010 y›l›na
yeni bir Genel Müdür ile girdi. Fayda A.ﬁ Genel Müdürlü¤üne T. Tunç Do¤anay getirildi.
Ocak ay›nda göreve baﬂlayan T. Tunç Do¤anay, perakende sektöründe uzun y›llar hizmet vererek; lojistik, sat›n
alma ve finans alanlar›ndaki yöneticilik deneyimleriyle
etkin bir iﬂ tecrübesine sahip. En son MGB Metro Grup’ta
yöneticilik yapan Do¤anay, 1965 Ankara do¤umlu olup,
iyi derecede ‹ngilizce biliyor. 2009 y›l›nda planlanan çal›ﬂmalar›n› tamamlad›klar›n› belirten Fayda A.ﬁ. Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Turan Özbahçeci, 2009 y›l› boyunca ekip
olarak hedefe kilitlendiklerini ve bu do¤rultuda çal›ﬂt›klar›n›, 2010 y›l›nda ise sektörün en baﬂar›l› organizasyonu olma hedeflerine Do¤anay ile kararl›l›kla devam edeceklerini ifade etti.

Ankara PERDER çal›ﬂanlar› e¤itimde
‹ﬂverenlerin, iﬂyerlerinde iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda her türlü önlemi almas›
gerekti¤i sorumlulu¤uyla hareket eden Ankara PERDER üyeleri, a¤›r ve tehlikeli
iﬂler kapsam›nda bulunan çal›ﬂanlar›na “‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i” e¤itimi ald›rmaya
baﬂlad›.
4857 say›l› iﬂ kanunun 77. maddesine
göre; iﬂverenler iﬂyerlerinde “‹ﬂ Sa¤l›¤›
ve Güvenli¤i”nin sa¤lanmas› için gerekli
her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri
noksans›z bulundurmakla yükümlüdür.
‹ﬂverenler iﬂyerinde al›nan “‹ﬂ Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i” önlemlerine uyulup uyulmad›¤›n› denetlemek, iﬂçilerin karﬂ› karﬂ›ya
bulunduklar› mesleki riskler, al›nmas›

gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumluluklar› konusunda bilgilendirmek ve gerekli iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itimini vermek zorundad›rlar.

ründe a¤›r ve tehlikeli iﬂ kapsam›nda say›lan; depo görevlileri, kasaplar, ﬂoförler
ve üretim personeline “‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i” e¤itimi ald›rmaya baﬂlad›.

Bu yasal zorunluluklar› ve iﬂçilerinin güvenli¤ini düﬂünerek harekete geçen Ankara PERDER üyeleri, Er-Nes ‹ﬂ Mevzuat›
E¤itim ve Dan›ﬂmanl›k firmas› ile birlikte
oluﬂturdu¤u projeyle, perakende sektö-

‹ki haftada 600 kadar personelin e¤itime al›nd›¤› projede, çal›ﬂmalar tamamland›¤›nda 2.000’den fazla personelin
e¤itim alm›ﬂ ve sertifikaland›r›lm›ﬂ olmas› planlan›yor.

Aray›n! Kap›n›za getirelim...
Uyum, ‘Aray›n Kap›n›za Getirelim’ slogan› ile
müﬂterilerinin ihtiyaçlar›n› bir telefonla kap›lar›na
teslim ediyor.
‹stanbul PERDER üyesi Uyum’un; Yeﬂilköy, Avrupa Konutlar› ve Soyak Site
Park ﬂubeleri, 4 Ocak 2010 tarihinden
itibaren sabah 10:00’dan akﬂam
20:00’a kadar ma¤aza fiyatlar› üzerinden, ev ve iﬂ yerlerine servis hizmeti
vermeye baﬂlad›. Bir telefonla kasap re-

yonundan ﬂarküteriye, meyve sebzeden kozmetik ürünlerine kadar ma¤azada bulunan yüzlerce ürünü en k›sa
sürede ulaﬂt›racak. Herhangi bir alt s›n›r olmaks›z›n verilen sipariﬂlerin ödemeleri ise kap›da kredi kart› veya nakit
olarak yap›labilecek.

Biçen’den örnek olacak sosyal
sorumluluk çal›ﬂmalar›
Biçen Marketler Zinciri, uygulad›¤› sosyal sorumluluk projelerine her geçen gün
bir yenisini daha ekliyor. “Çevre Dostu Poﬂet” uygulamas› ile do¤aya karﬂ›
sorumlulu¤unu yerine getiren Biçen, dünyay› etkisi alt›na alan gribal enfeksiyon
salg›n›na karﬂ› da okullarda baﬂlatt›¤› ilaçlama çal›ﬂmalar›yla çocuklar›m›z› ça¤›n
hastal›¤›ndan koruyor. Biçen, personeline ve müﬂterilerine yönelik yürüttü¤ü
e¤itim çal›ﬂmalar›yla da fark yarat›yor.
2009 y›l›n›n baﬂ›ndan bu yana yürüttü¤ü “Çevre Dostu Poﬂet” projesi ile
Biçen, do¤aya karﬂ› sorumlulu¤unu yerine getiriyor. Çevre dostu
poﬂetle, müﬂterilerine al›ﬂveriﬂ yapma imkan› sunan Biçen’in poﬂetleri
özellikleriyle de dikkat çekiyor. ‹nsan sa¤l›¤›n› koruyan, do¤ay› kirletmeyen ve en fazla 1 y›lda çözünerek yok olan poﬂetlerle tüm ﬂubelerinde
hizmet vermeye devam ediyor.

Gribal enfeksiyon salg›n›na savaﬂ açt›
Dünyay› ve Türkiye’yi etkisi alt›na alan gribal enfeksiyon salg›n›na
kay›ts›z kalmayan Biçen, Baﬂakﬂehir’deki Prof. Dr. Ahat Andican
‹lkö¤retim Okulu ve Mimaroba‘da bulunan Bat›köy Memurdan
Arma¤an ‹lkö¤retim Okulu’nda gribal enfeksiyon salg›n›na karﬂ› ilaçlama projesi baﬂlatt›. Biçen, böylece en de¤erli varl›¤›m›z,
“çocuklar›m›z›” ça¤›n hastal›¤›na karﬂl› korumak için önemli bir ad›m
atm›ﬂ oldu.

Biçen’den e¤itim deste¤i
Sosyal sorumluluk projelerine önem veren Biçen G›da ‹nsan Kaynaklar›
Yönetimi, çeﬂitli nedenlerden dolay› e¤itimlerini yar›da b›rakmak zorunda
kalan personelinin e¤itimlerini tamamlayabilmeleri için “Biçen E¤itime
Teﬂvik ve Destek Projesi” ad› alt›nda bir çal›ﬂma baﬂlatt›. 2010 y›l›n›n Ocak
ay›nda çeﬂitli semtlerdeki Halk E¤itim Merkezleri ile iﬂ birli¤i yap›larak,
istekli personelin kay›tlar› yap›lacak. Böylece, Biçen’de ilkö¤retim ve lise
diplomalar›n› almayan personel kalmayacak. Bu uygulamadan yararlan-
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Makromarket Ailesi, motivasyon
toplant›s›nda bir araya geldi
Makromarket ailesi, 21-22 Ocak tarihlerinde Abidinpaﬂa Lale Restaurant’ta
gerçekleﬂtirilen “Personel Motivasyon Toplant›s›”nda bir araya geldi.
Düzenledi¤i etkinliklerle çal›ﬂanlar›n› s›k
s›k bir araya getiren ve onlara verdi¤i de¤eri ortaya koyan Makromarket, bu y›l
da gelene¤i bozmad› ve 2010 y›l› “Personel Motivasyon Toplant›s›”n› 21-22 Ocak
tarihlerinde tüm çal›ﬂanlar›n›n kat›l›m›yla gerçekleﬂtirdi.
Makromarket yönetim kurulu üyeleri ve
çal›ﬂanlar›n›n bir araya geldi¤i gece, Lale Restaurant’ta yap›ld›. Gecenin ilerle-
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yen dakikalar›nda sahneye ç›kan Makromarket Tiyatro Ekibi, Makromarket çal›ﬂanlar›na, birbirinden e¤lenceli gösteriler sundu.
Tiyatro gösterisinin ard›ndan sahne alan
Makromarket Yönetim Kurulu Baﬂkan›
ﬁeref Songör ﬂunlar› söyledi: “Art›k geleneksel hale gelen motivasyon toplant›lar›n›n birini daha beraber yaﬂ›yoruz. Tek
tarafl› motivasyon kolay de¤il. Art›k bu

toplant›larda herkes birbirini motive etmeli, destek vermeli; bunun için bir arada bulunuyoruz. Birlikten do¤an gücü
hepimiz keﬂfetmeliyiz. Gücünüzü keﬂfedip, kendi senaryonuzu kendiniz yazmal›s›n›z. Kendi iﬂine, arkadaﬂ›na sahip olarak, kendi gücünün fark›nda olarak, beraber motivasyonumuzu artt›rmal›y›z.
Ben burada sadece birlikteli¤in gücünü
anlatabilirim. Sizler de bu vesileyle kendi içinizdeki gücü keﬂfedersiniz.”
2010 y›l›n›n büyüme ve ivme y›l› oldu¤una dikkat çeken ﬁeref Songör, 2010
y›l› büyüme hedeflerinin yüzde 20 oldu¤unu söyledi ve “Her y›l oldu¤u gibi bu
y›l hedefimizi yakalayaca¤›m›za inan›yorum” dedi. Sözlerini verimlili¤in önemini vurgulayarak bitiren ﬁeref Songör
tüm çal›ﬂanlar›na teﬂekkür etti.
Konuﬂmas›n›n ard›ndan ﬁeref Songör,
Makromarket’e y›llarca Mali Müﬂavir olarak hizmet vermiﬂ olan Musa Çak›r’a bir
plaket takdim etti. Daha sonra da Makromarket’te 5. ve 10. y›l›n› dolduran Makromarket personeli, ödüllerini almak
üzere sahneye ça¤r›ld›. Mehmet Songör
ve Mustafa Songör’ün elinden ödüllerini
alan Makromarket’in kadim çal›ﬂanlar›n›n istikrar› ödüllendirildi.
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AVM’ler

pazar günü
kapans›n m›?

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Baﬂkan› ﬁeref Songör’ün, TPF olarak
AVM’lerin pazar günleri kapal› olmas› gerekti¤ini belirtti¤i aç›klama bas›nda
büyük yank› buldu.
ﬁeref Songör, AA muhabirine yapt›¤› aç›klamada, hükümetin üzerinde çal›ﬂt›¤›
AVM yasa tasla¤›yla ilgili, federasyon olarak dört ana konu üzerinde titizlikle durduklar›n› ve bu konular›n hükümet taraf›ndan yap›lacak düzenlemelerde dikkate
al›nmas› gerekti¤ini belirtti. Bu düﬂüncelerini yetkili mercilere ilettiklerini ve di¤er
kuruluﬂlardan da taslak için görüﬂler al›nd›¤›n› ifade eden Songör, “Laf olsun diye
etliye sütlüye dokunmadan yap›lan bir
yasan›n anlam› olmaz. Bizim üzerinde
durdu¤umuz çok önemli dört madde var.
Bunlar Meclis’e sunulacak tasla¤›n içinde
olmazsa olmaz diye düﬂünüyoruz” diye
konuﬂtu.

Zarar›na sat›ﬂlar
‹lk olarak haks›z rekabet oluﬂturan ve rakibini yok etmeyi amaçlayan ve sektörde
ciddi anlamda s›k›nt›lar do¤uran zarar›na
sat›ﬂlarla ilgili düzenleme yap›lmas› gerekti¤ini anlatan Songör, “‹ndirimlerin
kontrolsüz yap›lmas›n›n önüne geçilmeli.
Özellikle giyim sektöründe sezon aç›lmadan indirimler yap›l›yor. Sezon baﬂ›nda
yüzde 70’lere varan indirimlerden bahsediliyor. Yeni sezonla birlikte
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indirimler baﬂl›yor. ‹ndirim sezon sonundan önce baﬂl›yorsa fiyat yap›land›rmas›nda bir yanl›ﬂl›k söz konusu” dedi. Songör, tüketiciyi aldatmaya yönelik bir fiyat
politikas› uygulanmamas› gerekti¤ini belirterek, g›da ve h›zl› tüketim ürünlerinde
de indirim ad› alt›nda benzer hatalar yap›ld›¤›n› bildirdi. Üzerinde durduklar› ikinci konunun da AVM’lerin özellikle nüfus
yo¤unlu¤u olan bölgelerde kontrolsüz ﬂekilde aç›lmas› oldu¤unu ifade eden Songör, “AVM’lerin buralarda çok yo¤un ﬂekilde aç›lmalar› verimsizli¤e yol aç›yor.
AVM’ler arz talep dengesi gözetilerek, ihtiyaca uygun ﬂekilde aç›lmal›. Kaynaklar
israf edilmemeli. Dünyan›n hemen her
yerinde AVM’ler kontrol alt›nda, ihtiyaca
göre aç›l›yor” aç›klamas›nda bulundu.

“Pazar tatil olmal›”
Songör, çal›ﬂma saatlerinin de yeniden
düzenlenmesi gerekti¤ini vurgulayarak,
ﬂunlar› kaydetti: “Hizmet sektörünün en
büyük dayanak noktas› insan. Oysa bizim
sektörümüzde insanlar› tutma ﬂans›m›z
çok az. Özellikle cumartesi ve pazar günleri yo¤un olarak personeli çal›ﬂt›rmak zorunday›z. Eﬂi çal›ﬂan, çocuklar› okula giden bir kiﬂi hafta sonu tatil yapamad›¤›
için ailesine vakit ay›ram›yor. Böyle olunca yetiﬂtirdi¤imiz personel, baﬂka sektör-

lere kay›yor. Bu durum perakende sektörünün cazibesini yok ediyor. Dolay›s›yla
çal›ﬂma saatleri yeniden belirlenmeli, pazar günleri de tatil olmal›. Avrupa ülkelerinin hepsinde AVM’ler pazar günleri kapal›. Hatta baz›lar› cumartesi ö¤leden
sonra da hizmet vermiyor. Biz de AVM’lerin pazar günleri kapal› olmas› gerekti¤ini
düﬂünüyoruz. Sadece sinema ve tiyatro
gibi kültür ve sanat faaliyetleri gerçekleﬂtiren yerler pazar günleri aç›k olabilir.”

“Küçük esnaf nefes alacak”
Küçük esnaf›n pazar tatili sayesinde rahat
bir nefes alaca¤›n› da belirten Songör,
“Ayn› zamanda Makromarket Yönetim
Kurulu baﬂkan›y›m. 112 ma¤azam›zda 4
bine yak›n insan çal›ﬂt›r›yorum. Ben pazar tatilini destekliyorum. Yine her biri
önemli bir marka olan federasyondaki
230 üyemiz de ayn› ﬂekilde düﬂünüyor”
dedi.
Kültür ve sanat faaliyeti yürüten yerlerin
aç›k olmas›yla AVM’lerin sosyal hayata
da önemli bir katk› sa¤lam›ﬂ olaca¤›n› dile getiren Songör, son olarak da müﬂteri
servisi gibi di¤er esnaf›n yapaca¤› hizmetlerle ilgili de düzenlemenin ﬂart oldu¤unu, AVM’lerin bu hizmetleri vermesine
s›cak bakmad›klar›n› sözlerine ekledi.

perder
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Mehmet Reis:
“Evde sofra kurulmuyor obezite say›s› art›yor”
Reis G›da Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mehmet Reis, Türk halk›n›n yüzde 27’sinin obez
oldu¤unu, çocuklarda obezite oran›n›n son 20 y›lda yüzde 5’ten 15’e yükseldi¤ini
söyledi. Reis, ülkenin tüm kesimlerinin bununla mücadele konusunda harekete
geçmesi gerekti¤ini vurgulad›.
Türkiye Ziraatç›lar Derne¤i’nin Ankara Ticaret Odas›’nda gerçekleﬂtirdi¤i ‘Güçlü Tar›m Güvenli G›da’ temal› kongrede konuﬂan
Reis Tar›msal Ürünler Sanayi Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mehmet
Reis, insanlar›n yaﬂamak için yeterli g›day› alabilmeleri ve bu g›dalar›n sa¤l›k yönünden güvenilir olmas› gerekti¤ini vurgulad›.
Halk›m›z›n sa¤l›kl› ve dengeli beslenme ile g›da güvenli¤i konusunda yeterince bilgilendirilmedi¤ini vurgulayan Mehmet Reis,
ülkemizde son y›llarda yaﬂanan beslenme karmaﬂas›na de¤indi.
Reis, “Dengeli ve Sa¤l›kl› Beslenme arka plana at›l›yor. Ne sat›l›rsa onu al›yoruz. Ya da ne verilirse onu yiyoruz. Art›k buna dur demenin vakti geldi” dedi.

Mehmet Reis

“Al›ﬂ›la gelen yanl›ﬂ beslenme al›ﬂkanl›klar›n›n bir sonucu olarak ortaya ç›kan ça¤›n hastal›¤› obezite yeni neslin en büyük
problemi olarak gündemimize girmiﬂtir. Bilindi¤i gibi çocuklar›m›za yeterince sa¤l›kl› ve dengeli beslenme e¤itimi verilemiyor. Haz›r yiyecekler, beyaz ekmek, hamur iﬂi, aﬂ›r› ya¤l›, aﬂ›r›
ﬂekerli, tuzlu yiyecekler ve bunun gibi al›ﬂageldi¤imiz yanl›ﬂ bir
yemek kültürü ile hareketsiz yaﬂam tarz› sonucu giderek daha

fazla Amerikal›lar’a benzemeye baﬂlad›k. Obezite halk sa¤l›¤›
sorunlar›nda ilk s›ralara yerleﬂti ve önlem al›nmad›¤› takdirde
ciddi sa¤l›k problemleriyle karﬂ›laﬂ›lacakt›r.”

Beslenme al›ﬂkanl›¤›m›z de¤iﬂti
“AC Nielsen Araﬂt›rma Grubu’na yapt›rd›¤›m›z araﬂt›rma; günümüz çocuklar›n›n beslenme al›ﬂkanl›klar›n›n de¤iﬂti¤ini ortaya
koydu” diyen Mehmet Reis ﬂöyle devam etti: “S›cak çorban›n›,
kuru fasulye-nohut-mercimek yeme¤inin, sebze, bal›k ve meyvenin yerini haz›r yiyecekler, hamur iﬂi gibi kötü beslenme al›ﬂkanl›klar› ve at›ﬂt›rmal›k yeme ﬂekli ald›. Okul ça¤›nda beslenme al›ﬂkanl›¤› neyse, o al›ﬂkanl›k devam eder. Damak tad› de¤iﬂmeden bir an önce harekete geçmek gerekiyor.”

Ekici’den Kad›köy’de tenorlu peynir tan›t›m›
Süt sektöründe 53 y›ld›r sadece peynir üreterek geliﬂimini sürdüren Ekici Peynir,
‹talya’n›n meﬂhur lezzeti Ricotta Peyniri’ni üretmeye baﬂlad›. Bu peynirin lansman›
ise Kad›köy Çarﬂ›’da, ‹talyan rüzgâr›n›n esti¤i bir etkinlikle gerçekleﬂtirildi.
Ekici Peynir taraf›ndan üretilen, ‹talyan tipi lor olarak da bilinen, ‹talya’n›n meﬂhur lezzeti Ricotta Peyniri 25-26 Aral›k tarihlerinde Kad›köy
Çarﬂ›’da tan›t›ld›. ‹talyan klasik müzi¤i ve geleneksel ‹talyan kostümlü
k›zlar eﬂli¤inde gerçekleﬂen etkinlikte Ricottal› mini sandviçler Kad›köylüler’in be¤enisine sunuldu. ‹talyan tipi lor olarak da bilinen Ricotta, k›vam› sayesinde lor gibi da¤›lm›yor, dilimlenebiliyor. Dünya mutfa¤›n›n
vazgeçilmezlerinden Ricotta, kahvalt›larda ekmek üzerine sürüp yenilebilece¤i gibi, makarna ve pizzalarda, cheesecake yap›m›nda, salatalara
sos olarak veya baz› meyveler ve reçellerle birlikte kullan›labiliyor.
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“Alo Bal Bilgi Hatt›”
ile tüketiciyi
bilinçlendiriyor
Anavarza Bal, “Alo Bal Bilgi Hatt›”yla
tüketicilerin bal hakk›nda merak etti¤i
tüm sorulara cevap veriyor. Anavarza
Bal Yönetim Kurulu Baﬂkan› Süleyman
Sezen, 7 gün 24 saat hizmet verecek
bu uygulama sayesinde herkesi
bilinçlendireceklerini söylüyor.

Obezitede Amerika’ya benzemeye baﬂlad›k
Ülke nüfusunun yüzde 27’sinin obezite sorunu ile bo¤uﬂtu¤una
dikkat çeken Mehmet Reis, Dünya Sa¤l›k Örgütü verilerini aktararak, 2010 y›l›nda Türkiye’de her 10 kad›ndan 6’s›n›n ve her
erkekten yüzde 3’ünün obez olmas›n›n beklendi¤ini kaydetti.
Reis, Türk Diyabet Vakf›’n›n verilerine göre ise Türkiye’de 18 yaﬂ
alt›nda yaklaﬂ›k 15 bin Tip 1 diyabetli genç bulundu¤unun alt›n› çizerek ﬂunlar› söyledi:

Anavarza,

Anavarza Bal, bir süredir
üzerinde çal›ﬂt›¤› Alo Bal
Bilgi Hatt›’n› tüketicinin hizmetine sundu. 0322 444 13
93 numaral› hatt› “Alo Bal
Bilgi Hatt›” olarak aktif hale
getiren firma, tüketiciye bal
hakk›nda bilinmesi gereken
önemli detaylar› aktar›yor.
Alo Bal Bilgi Hatt›’n› arayanlar, “Bal›n gerçek oldu¤u nas›l anlaﬂ›l›r?”, “Gerçek bal
Anavarza Bal Yönetim Kurulu kristalleﬂir mi?”, “Çam bal›
Baﬂkan› Süleyman Sezen nas›l üretilir?”, “Küçük çocuklara bal yedirilir mi?”,
“Bal›n kokusu, rengi ve tad› nas›l olmal›?” gibi sorular›n cevab›n› buluyor. Hat ayr›ca Anavarza Bal ürünleri ve yaﬂam
destek ürünleri hakk›nda ayr›nt›l› bilgiler de veriliyor. Bal›n
içinde bulundurdu¤u vitaminler, enzimler, mineraller ve
aminoasitler sayesinde zengin bir enerji kayna¤› oldu¤unu
ve bal›n faydalar› konusunda herkesin bilinçlenmesi gerekti¤i düﬂüncesiyle böyle bir hat oluﬂturduklar›n› belirten
Anavarza Bal Yönetim Kurulu Baﬂkan› Süleyman Sezen,
“Bal hakk›nda tüketicinin kafas›nda çok fazla soru iﬂareti
var. Bize y›llard›r ‘Sahte bal nas›l ay›rt edilir?’, ‘Gerçek bal
kristalize olur mu?’ ﬂeklinde bal ile ilgili sorular geliyor.
Tüm bu sorular›n cevab›n› herkese ulaﬂt›rmak ve bal hakk›nda herkesi bilinçlendirmek için Alo Bal Bilgi Hatt›’n›
oluﬂturduk. Bu hat, 7 gün 24 saat hizmet verecek. Alo Bal
Bilgi Hatt› ile do¤al bir ﬂifa ürünü olan bal hakk›nda bilinmesi gereken her ﬂey tüketiciye ulaﬂt›r›lacak” ﬂeklinde konuﬂtu.
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ﬁeker Piliç, yeni logosuyla 350 milyon
liral›k ciroya koﬂuyor
Beyaz et sektöründe faaliyet gösteren ﬁeker, global marka olma stratejisine ba¤l› olarak
logosunu yenilerken, hedeflerini de büyüttü. 2009 y›l›n› 250 milyon lira ciroyla
kapatmay› planlayan ﬁeker, ekonominin düzelme trendine girmesi, artan ihracat
pazarlar› ve yat›r›mlar›n›n tamamlanmas›yla 2010 y›l›nda 350 milyon liral›k ciroya
ulaﬂmay› hedefliyor.
yoruz. ﬁeker olarak AB’ye ihracat hedeflerinin ilk y›l için 3,5 milyon dolar. Birinci y›l›n sonunda bu rakama ulaﬂmay›, daha sonraki y›llarda da bu rakam› sürekli art›rmay› hedefliyoruz. 2010 y›l› ihracat hedefimiz ise 10 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.”

Logo için 2 milyon TL’lik yat›r›m yap›ld›
ﬁeker’in yat›r›mlarla sürekli büyüdü¤ünü ifade eden ﬁeker Pazarlama Koordinatörü Kaan Bor özellikle son iki y›lda yap›lan yat›r›mlar›n kapasite art›ﬂ›na yönelik oldu¤unu ifade etti. Bor, 2010
y›l›nda kesimhane yat›r›m›n›n devreye girmesinin ard›ndan üretim kapasitesinin yüzde 40 artaca¤›n› söyledi. Bor, “2009 y›l› sonunda 6 bin tonluk ileri iﬂlem görmüﬂ ürün sat›ﬂ hedefine ulaﬂaca¤›z. 2010 y›l› için ise bu alanda yapt›¤›m›z yaklaﬂ›k olarak 2
milyon Euro’luk yat›r›mla beraber sat›ﬂ tonaj hedefimizi 9 bin ton
olarak belirledik. Üretim kapasitemiz ise söz konusu yat›r›mlarla
beraber 6 bin ton ton/y›l’dan 15 bin ton/y›la ç›km›ﬂ olacak” dedi.
Tüm Türkiye’de 30 adet bayi ile hizmet verdiklerini hat›rlatan
Bor, bayilerin hem yayg›n sat›ﬂa katk›da bulunduklar›n› hem de
lojistik anlamda ﬁeker’e destek verdi¤ini söyledi. Toplam 13 adet
bölge müdürlü¤ü ile hizmet verdiklerini ifade eden
Kaan Bor, 2010 y›l›nda ‹stanbul’da dördüncü ﬂubeyi
kuracaklar›n› söyledi.

2009 y›l›nda logosunu yenileyen ﬁeker, 2010 y›l›na dair hedeflerini büyütüyor. ﬁeker Piliç Genel Müdürü Cavit Ayvaz, 2009 y›l›nda 2008 y›l›na göre çok daha iyi bir dönem geçirdiklerini belirterek, ilk dokuz ayda cirolar›n›n geçen y›l›n ayn› dönemine göre
yüzde 33,6 oran›nda artarak 200 milyon TL’ye ulaﬂt›¤›n› söyledi.
2009 y›l›n› 250 milyon liral›k ciro ile kapatacaklar›n›n alt›n› çizen
Ayvaz, 2010 y›l›nda ise cirolar›n›n yüzde 40’l›k art›ﬂla 350 milyon
liraya ulaﬂmas›n› hedeflediklerin ifade etti.
‹hracat rakamlar›ndaki h›zl› yükseliﬂe ra¤men cirodaki pay›n›n
hala düﬂük oldu¤una dikkat çeken Ayvaz, sözlerini ﬂöyle sürdürdü: “2009 y›l›nda özellikle Irak pazar›na önemli oranda ihracat
yapt›k. AB’ye ihracat›m›z baﬂlad›. Almanya’ya ilk ihracat›m›z› eylül ay›nda gerçekleﬂtirdik. ﬁu anda Almanya’n›n yan› s›ra Türk
nüfusun yo¤un oldu¤u ‹ngiltere, Fransa gibi AB ülkeleriyle de
ciddi görüﬂmeler yap›yoruz. Bu nedenle önümüzdeki y›l ve sonras›nda ihracat›m›z›n cirodaki pay›n›n çok h›zla artaca¤›na inan›-

22 Ocak-ﬁubat

ﬁeker Piliç aç›s›ndan baﬂar›l› bir y›l› geride b›rakt›klar›n› hat›rlatan ﬁeker Genel Müdür Yard›mc›s› Emre
Bor, ‘ﬁeker’ markas›na yapt›klar› yat›r›mla 2010’da
daha h›zl› bir büyüme ivmesi yakalayacaklar›n› söyledi. 2008 y›l›ndan bu yana çok ciddi çal›ﬂmalar yapt›klar›n›n alt›n› çizen Bor,
ﬂunlar› söyledi: “Markam›z›n gücüne güç katmak için 2009 y›l›
baﬂ›nda reklâmc›l›k sektörünün öncülerinden Alice BBDO ile çal›ﬂmaya baﬂlad›k. Yat›r›mlar›m›zla hem ﬂirketimizin hem de markam›z›n gücüne güç katmak istedik. Amac›m›z hissedarlar›m›z,
çal›ﬂanlar›m›z, müﬂterilerimiz, bayilerimiz ve tüm di¤er paydaﬂlar›m›z›n karﬂ›s›na kurum de¤erlerimize yak›ﬂ›r yeni bir kurumsal
kimlikle ç›kmakt›. Bir g›da markas› haline gelmek istedik ve
‘ﬁeker’ ismiyle bir g›da markas› logosu haz›rlanmas›na karar
verdik.”
Yeni logoyla daha modern bir yüzlerinin olmas›n›n hedeflendi¤inin alt›n› çizen Emre Bor, “Logo de¤iﬂimi ile ilgili olarak yaklaﬂ›k
2 milyon TL’lik yat›r›m yapt›k. Ça¤daﬂ, dinamik, do¤an›n gücüne
inanan bir kurum olan ﬁeker‘in görüntüsüne uygun bir logo oldu¤una inan›yoruz” diye konuﬂtu.

perder
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Kariyer Koçu= ‹maj Koçu mu?
l›plar›n içinde kiﬂinin özgün imaj›n› korunmas› mümkün. Özgün imaj› korumak, kendini bilmek ve tan›makla baﬂlar.
Bedensel özellikler, ten ve saç rengi imaj›n de¤iﬂmez ilk temel unsurlar›d›r. Davran›ﬂsal ve karakteristik özelliklere göre
oluﬂan beden dilini e¤itmek ve imaja
katk› sa¤layacak bir di¤er unsur olan
giysiler özen gösterilerek seçilmelidir. Kiﬂinin iﬂ ve özel yaﬂam›ndan beklentileri
farkl› olabilir. Çok baﬂar›l› ve etkili bir yönetici olmak isteyen kiﬂi, özel yaﬂam›nda
ailesiyle sade bir yaﬂam sürebilir.

‹maj yönetimi

Ça¤lar Çabuk
Berkarda Akademi Kurucusu,
Profesyonel Koç ve E¤itimci

“Kiﬂi, sahip oldu¤u güçlü
özelliklerle nereye
varabilece¤ini ve
imaj›yla kariyeri
aras›nda nas›l bir orant›
oldu¤unu hesaplamay›
baﬂar›rsa, güçlü bir imaja
ve arzu etti¤i hedefine
giden yolu k›saltabilir.”
Geçmiﬂ y›llarda yay›nlanm›ﬂ bir reklâmda imaj›n hiçbir ﬂey oldu¤u, ama baﬂka
bir temel ihtiyac›n her ﬂey oldu¤undan
bahsedilirdi. Pratikte her zaman hayati
gereksinmeler önceliklidir. Bununla
birlikte, iﬂ dünyas›nda görünen/görüntülenen imaj üzerine kafa yormayan bireyin fark edilebilmesi, iﬂ hayat›nda baﬂar›l› olabilmesi tesadüflere ba¤l› kal›r. Fakat baﬂar›n›n tesadüf
olmad›¤› gün gibi aç›kt›r. Baﬂar›;
planl›, bilinçli ve içi dolu çal›ﬂmalar›n
ve iyi yap›lm›ﬂ organizasyonlar›n sonucunda do¤al olarak gelir.
‹ﬂ hayat›na baﬂlarken çal›ﬂ›lacak
sektörün kal›plar›, imaj› ister istemez
yarat›c›l›ktan uzaklaﬂt›rsa da, bu ka-
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özsayg› kim oldu¤umuzla beslenir. Hedeflenen imajla, d›ﬂar›dan görünen imaj
aras›ndaki fark›n azalmas› güçlü bir özsayg› iﬂaretidir.
Etkili ve do¤ru imaj›n baﬂar›s›, kiﬂisel geliﬂime yap›lan yat›r›mla do¤ru orant›l›d›r. S›n›rlar›n zorlanmas›, yeni bilgiye ve
buradan hareketle de yeni bak›ﬂ aç›s›na
sahip olmak, empati kurmak, bar›ﬂç› ve
yap›c› tutum içinde olmay› da geliﬂtirecektir. Stratejik planlamay› yaparken
at›lacak ad›mlar ak›lc› ve ölçülebilir olmal›d›r.

‹tibar yönetimi

Bu sayg› duyulacak bir yaklaﬂ›md›r ancak, senkronize olmayan imaj araçlar›,
kariyer planlamas›nda hedefe gidilecek
aray› açabilir.
Koçluk sistemi, bir insan›n güçlü ve eksik yanlar›n›n fark›na varmas› üzerine
çal›ﬂ›r. Buna ek olarak kiﬂi, sahip oldu¤u
güçlü özelliklerle nereye varabilece¤ini
ve imaj›yla kariyeri aras›nda nas›l bir
orant› oldu¤unu hesaplamay› baﬂar›rsa,
güçlü bir imaja ve arzu etti¤i hedefine
giden yolu k›saltabilir. ‹maj›n görünen
ö¤elerinin yan› s›ra bir de özgüven ö¤esi
var ki en az di¤erleri kadar önemli. Bir
insan›n etraf›na özgüvenli bir görünüm
verebilmesi için öncelikle, di¤er insanlar›n kendi üzerindeki etkisini tahlil etmesi, iletiﬂim becerilerini geliﬂtirmesi ve
çal›ﬂmalar›n›n karﬂ›l›¤›nda beklentisini
kendisine ve iletmek istedi¤i taraflara
net olarak ifade etmesi gerekmektedir.
Bunun temelinde de özgüven kadar
önemli bir baﬂka kavram daha vard›r ki
bu da özsayg›d›r. K›saca, insan›n kendine duydu¤u sayg› da diyebilece¤imiz

Kariyer yönetimi

Hak edildi¤ine inan›lan sayg› ve sevgi
görme e¤ilimi, mevcut imaj› gözden geçirmeye, itibar› güçlendirmeye yönelik
bir tutum içine girilmesine ve bunun
davran›ﬂa dönüﬂmesine yol açar. Bir insan do¤al olarak, evde aile üyelerinden,
okulda ö¤retmen ve arkadaﬂlar›ndan, iﬂ
yerinde yöneticiler ve di¤er çal›ﬂanlardan itibar ve sayg› görmek ister.
‹maj›n güçlendirilmesi, öz, alg›lanan ve
görünen imaj›n fark›nda olunmas›, kariyer planlamas› yaparken ciddi bir zaman ayr›larak irdelenmesi gereken bir
unsur olarak baﬂar› ve itibar kap›lar›n›
açacakt›r.
‹maj›n›z sizin elinizde.
Güç sizde.
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Merkezin 2010’da enflasyon
tahmini yüzde 6.9
Merkez Bankas› Baﬂkan› Durmuﬂ Y›lmaz, 2010 y›l sonu enflasyonunun yüzde 70
olas›l›kla, orta noktas› yüzde 6,9 olmak üzere yüzde 5,5-8,3 aral›¤›nda olaca¤›n›n
öngörüldü¤ünü bildirdi.
Merkez Bankas› Baﬂkan› Y›lmaz, ‹dare Merkezi’nde, bankan›n ''Enflasyon Raporu''nun tan›t›m›na iliﬂkin düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, enflasyonun 2011 y›l› sonunda ise orta noktas› yüzde
5,2 olmak üzere yüzde 3,4 ile yüzde 7,0 aral›¤›nda
gerçekleﬂece¤inin tahmin edildi¤ini kaydetti. Y›lmaz, enflasyon oran›n›n 2012 y›l sonunda yüzde
4,9 düzeyine düﬂece¤ini öngördüklerini aç›klad›.
Merkez Bankas›, 2011 y›l› sonunda enflasyonun
orta noktas›n›n yüzde 5.2 olmak üzere yüzde 3.4
ile 7 aras›nda, 2012 y›l› sonunda ise yüzde 4.9
olaca¤›n› hedefledi.
Geliﬂmiﬂ ülkelerde kamu borçlar›n›n kayg› verici
düzeylere ulaﬂmas›n›n, kredi piyasalar›ndaki sorunlar›n k›smen sürmesi ve iﬂsizlik oranlar›n›n
yüksek seviyelerini korumas› küresel ekonomiye
iliﬂkin sorunlar›n kal›c› olarak giderilmesinin
uzun zaman alaca¤›na iﬂaret etti¤ini belirten Y›lmaz, “Ayr›ca, ola¤anüstü parasal ve mali tedbirlerden ç›k›ﬂ stratejilerine dair belirsizliklerin sürmesi toparlanman›n kal›c›l›¤›na iliﬂkin risklerin
devam etmesine neden olmaktad›r” dedi.
Gerek iç talepte gerekse de d›ﬂ talepte öngörülen
ﬂekilde ›l›ml› toparlanma e¤ilimine devam edildi¤ini, ekonomide ise kaynak kullan›m›n›n düﬂük
düzeylerini korudu¤unu belirten Y›lmaz, bununla
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birlikte iﬂlenmemiﬂ g›da fiyatlar›n›n öngörülmedik ﬂekilde yak›n tarihin en yüksek art›ﬂlar›n› sergilemesi sonras›nda, 2009 y›l sonu enflasyonunun tahmin edilenin 1 puan üzerinde gerçekleﬂmesine neden oldu¤unu söyledi.

“‹ﬂlenmemiﬂ g›da fiyatlar›ndaki
dalgalanma tahmin belirsizli¤i
oluﬂturuyor”
Y›lmaz, 2009 y›l›n›n son çeyre¤inde g›da ve enerji kalemlerinin y›ll›k enflasyona yapt›¤› katk›n›n
yükseldi¤ini, g›da ve enerji d›ﬂ›nda kalan gruplar›n katk›s›nda belirgin bir de¤iﬂim olmad›¤›na
dikkat çekerek, ﬂöyle devam etti: “Di¤er taraftan,
bu dönemde petrol ve di¤er emtia fiyatlar›ndaki
yükseliﬂler ile iktisadi faaliyeti desteklemek amac›yla uygulanan geçici vergi indirimlerinin sona
ermesi gibi geliﬂmeler de enflasyonun yükselmesinde etkili olmuﬂtur. Bu etkilerle temel mal fiyatlar› dördüncü çeyrekte geçmiﬂ y›llar›n üzerinde bir oranda art›ﬂ kaydetse de vergi ayarlamalar›n›n etkisi ar›nd›r›ld›¤›nda fiyat art›ﬂ›
önceki y›llar›n alt›nda kald›. ‹ﬂlenmemiﬂ g›da fiyatlar› beklenenin üzerinde bir art›ﬂ
kaydetti. ‹ﬂlenmemiﬂ g›da fiyatlar›n›n
y›ll›k enflasyonundaki dalgalanmalar›n
boyutunun yüksek olmas› önemli bir
tahmin belirsizli¤i oluﬂturmaktad›r.”

Yeni y›l
al›ﬂveriﬂine
666 milyon TL
harcand›
Bankalararas› Kart Merkezi (BKM), y›lbaﬂ› ve öncesindeki güne denk gelen
30-31 Aral›k 2009 döneminde, kredi kartlar›yla 4 milyon 864 bin 853 adet iﬂlem
gerçekleﬂti¤ini ve toplam 665 milyon 991 bin 714 TL tutar›nda harcama
yap›ld›¤›n› aç›klad›.

Y›lbaﬂ› haz›rl›klar› için y›l›n son iki gününde kredi kart› ile yap›lan
harcamalar›n tutar›, bir önceki haftan›n ayn› dönemi ile k›yasland›¤›nda, % 18 oran›nda bir art›ﬂ oldu¤u takip edildi. Harcama tutar›n›n geçti¤imiz y›l›n ayn› günleri ile k›yasland›¤›nda ise,
ayn› seviyeyi korudu¤u gözlemlendi. Geçti¤imiz y›l 30-31 Aral›k
döneminde de 661 milyon TL tutar›nda bir harcama kay›tlara
geçmiﬂti.

market ve al›ﬂveriﬂ merkezlerinde yap›ld›. Y›lbaﬂ›n› kutlamak
için d›ﬂar›ya ç›kanlar ise, e¤lence mekanlar›n› ve restoranlar›
tercih etti. 30-31 Aral›k döneminde e¤lence mekanlar›nda gerçekleﬂen harcamalar, bir önceki hafta ile k›yasland›¤›nda % 67
oran›nda artm›ﬂ olsa da, marketlerde yap›lan harcamalar›n tutar›, y›lbaﬂ› kutlamas›nda ev partilerinin tercih edildi¤ini ortaya
koydu.

Y›lbaﬂ› evde kutland›

Harcamalarda ‹stanbul ilk s›rada

Bu y›l gerçekleﬂen y›lbaﬂ› kutlamalar›nda ev partileri öne ç›k›nca, marketlerde yap›lan al›ﬂveriﬂlerde geçti¤imiz y›la oranla ciddi bir art›ﬂ yaﬂand›. Y›lbaﬂ› hediye al›m›nda ise, al›ﬂveriﬂ merkezleri doldu taﬂt›. Kredi kartlar› ile yap›lan harcamalar›n % 15’i

Bu y›l Türkiye’de y›lbaﬂ› al›ﬂveriﬂleri için kredi kart› ile yap›lan
al›ﬂveriﬂlerin % 42’si ‹stanbul’da gerçekleﬂti. Y›lbaﬂ› için yap›lan
al›ﬂveriﬂlerde ikinci s›ray› Ankara al›rken ‹zmir üçüncü s›rada
yer ald›.

30-31 Aral›k 2009 Döneminde Gerçekleﬂen
Kredi Kart› Harcamalar›n›n Da¤›l›m›

30-31 Aral›k 2009 Döneminde Gerçekleﬂen
Kredi Kart› Harcamalar›n›n Da¤›l›m›

Sektörler
Market ve Al›ﬂveriﬂ Merkezleri
Benzin ve Yak›t ‹stasyonlar›
Giyim ve Aksesuar

ﬁehir Ad›
Istanbul
Ankara
Izmir

Yüzde
% 15,6
% 9,2
% 7,9

‹ﬂlem Yüzdesi
% 42,3
% 9,2
% 6,2
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2009’daki cari aç›k bir önceki
y›la göre yüzde 74,4 azald›
Merkez Bankas›'n›n Kas›m ay›na iliﬂkin
ödemeler dengesi verilerine göre, Kas›m
ay›nda cari aç›k, 2008 y›l›n›n ayn› ay›ndaki 438 milyon dolar seviyesinden 1
milyar 598 milyon dolara yükseldi.
2009 y›l›n›n Ocak-Kas›m döneminde cari aç›k ise 2008 y›l›n›n ayn› dönemiyle
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda yüzde 74,4 oran›nda
azalarak 9 milyar 922 milyon dolar oldu. Türkiye'nin 2009 y›l›n›n Kas›m ay›nda cari aç›¤›, 1 milyar 598 milyon dolara yükseldi. Merkez Bankas›'n›n Kas›m
ay›na iliﬂkin ödemeler dengesi verileri-

ne göre, Kas›m ay›nda cari aç›k, 2008
y›l›n›n ayn› ay›ndaki 438 milyon dolar seviyesinden 1 milyar 598 milyon
dolara ç›kt›. Bu geliﬂmede, ödemeler
dengesindeki d›ﬂ ticaret aç›¤›n›n 2008
y›l›n›n Kas›m ay›na göre yüzde 89,9 oran›nda artarak 2 milyar 421 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. Öte yandan,
2009 y›l›n›n Ocak-Kas›m döneminde cari aç›k, 2008 y›l›n›n ayn› dönemiyle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda yüzde 74,4 oran›nda
azalarak 38 milyar 792 milyon dolardan
9 milyar 922 milyon dolara geriledi.

T‹M 2010 y›l› ihracat hedefi: 111 milyar dolar

Enflasyon oran› % 6,53 artt›
Türkiye ‹statistik Kurumu (TU‹K), 2009 Aral›k ay› enflasyon oranlar›n› aç›klad›.
Aç›klanan rakamlar, bir önceki y›l›n aral›k ay›na göre % 6,53 art›ﬂ gerçekleﬂti¤ini
ortaya ç›kard›. Bir önceki y›l›n ayn› ay›na göre TÜFE’de en yüksek art›ﬂ % 20,91 ile
alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleﬂti.
Türkiye ‹statistik Kurumu, 2009 y›l› Aral›k ay›ndaki enflasyon oranlar›n› kamuoyuna duyurdu. 2009 Aral›k ay›nda,
2003=100 Temel Y›ll› Tüketici Fiyatlar›
Endeksi’nde bir önceki aya göre % 0,53,
bir önceki y›l›n aral›k ay›na göre % 6,53
ve 12 ayl›k ortalamalara göre % 6,25 art›ﬂ gerçekleﬂti.
Ana harcama gruplar› itibar›yla bir önceki aya göre en yüksek art›ﬂ % 2,22 ile g›da ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleﬂti. Aral›k ay›nda endekste yer alan
gruplardan haberleﬂmede % 0,93, lokanta ve otellerde % 0,63, çeﬂitli mal ve hizmetlerde % 0,50, konutta % 0,49 art›ﬂ,
alkollü içecekler ve tütünde %-0,05 ora-
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n›nda art›ﬂ oldu. Ayr›ca, ulaﬂt›rmada %0,26, ev eﬂyas›nda %-0,36, e¤lence ve
kültürde %-0,38, sa¤l›kta %-0,44, giyim
ve ayakkab›da %-2,79 düﬂüﬂ gerçekleﬂti.
E¤itim grubunda de¤iﬂim olmad›.

TÜFE’nin ayl›k bazda en
yüksek art›ﬂ gösterdi¤i
bölge: TRC1
Bir önceki y›l›n ayn› ay›na göre
TÜFE’de en yüksek art›ﬂ % 20,91 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleﬂti. Çeﬂitli mal ve hizmetler
(% 13,75), g›da ve alkolsüz içecekler
(% 9,26), e¤lence ve kültür (% 8,92),
ulaﬂt›rma (% 7,89), lokanta ve oteller (%
7,31) art›ﬂ›n yüksek oldu¤u di¤er harca-

ma gruplar› aras›nda yer ald›. NUTS2 düzeyinde 26 bölge içinde TÜFE’nin ayl›k
bazda en yüksek art›ﬂ gösterdi¤i bölge
TRC1 (Gaziantep, Ad›yaman, Kilis-%
1,67) oldu. Geçen y›l›n ayn› ay›na göre
en yüksek art›ﬂ TRC2 (ﬁanl›urfa, Diyarbak›r -% 9,26) bölgesinde ve 12 ayl›k ortalamalara göre en yüksek art›ﬂ TRC3
(Mardin, Batman, ﬁ›rnak, Siirt-% 8,36)
bölgesinde gerçekleﬂti.
2009 y›l› Aral›k ay›nda endekste kapsanan 449 maddeden; 67 maddenin ortalama fiyatlar›nda de¤iﬂim olmazken,
223 maddenin ortalama fiyatlar›nda art›ﬂ, 159 maddenin ortalama fiyatlar›nda
ise düﬂüﬂ gerçekleﬂti.

Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi (T‹M) Baﬂkan› Mehmet Büyükekﬂi, aral›k ay›nda geçen
y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 32,3 art›ﬂla 9 milyar 513 milyon dolar ihracat
gerçekleﬂtirildi¤ini aç›klad›. ‹hracat odakl› bir büyüme dönemi yaﬂand›¤›n›n alt›n›
çizen Büyükekﬂi, “‹hracatç›lar›n Türkiye’ye sahip ç›kt›¤› kadar,
Türkiye de ihracatç›lar›na sahip ç›kmal›d›r” dedi.
Büyükekﬂi, ihracat rakamlar›n› de¤erlendirdi¤i Ankara’da, Türkiye’nin son y›llarda büyük bir ihracat hamlesi gerçekleﬂtirdi¤ini an›msatarak, “‹hracat odakl›
bir büyüme dönemi yaﬂad›k. Ayn› ﬂekilde devam etmek istiyoruz. ﬁunu çok iyi
biliyoruz: ‹hracat art›ﬂ› ile sanayi üretimi, kapasite kullan›m› ve gayrisafi milli
hâs›la büyümesi aras›nda do¤rudan bir
iliﬂki var. Nitekim bu y›l ihracatta daralma yaﬂan›nca, Türkiye’nin de önemli ölçüde küçüldü¤ünü gördük. Bu yüzden
ihracatç›lar›n Türkiye’ye sahip ç›kt›¤› kadar, Türkiye de ihracatç›lar›na sahip ç›kmal›d›r” ﬂeklinde konuﬂtu.

“Krize yenik düﬂmedik”
Küresel kriz sonras›nda ihracat pazarlar›nda yaﬂanan talep düﬂüﬂlerine ba¤l›
olarak d›ﬂ sat›ﬂlarda gerileme yaﬂad›klar›n›n alt›n› çizen Büyükekﬂi, “Krize yenik
düﬂmedik” dedi. Ülke olarak, zor dönemin dip noktas›n› 2009 y›l› bitmeden
aﬂabildiklerini vurgulayan Büyükekﬂi,

“Art›k önümüzdeki döneme daha ümitle
bak›yoruz” dedi.
Kriz döneminde ülkelerin ihracat oran›nda daralma yaﬂand›¤›na dikkat çeken
Büyükekﬂi sözlerini ﬂöyle sürdürdü:
“Tüm dünyada d›ﬂ ticaret düﬂtü. 2008
y›l›nda 15,8 trilyon dolar olarak gerçekleﬂen dünya mal ticareti, 2009 y›l›nda
11,4 trilyon dolara geriledi. Fakat, biz bu
gerilemede, rakiplerimizden önce toparlanmay› baﬂard›k.
Ekim ay›yla birlikte ihracat›m›z yeniden
yükseliﬂ e¤ilimine girdi. Ekim ay›nda ülkemizin ihracat› yüzde 4,6 yükseliﬂ kaydetti. Oysa Brezilya'n›n ihracat› yüzde
24, Japonya'n›n ihracat› yüzde 23, Çin'in
ihracat› yüzde 14, Macaristan'›n ihracat›
yüzde 12, Güney Kore'nin ihracat› yüzde
9 ve Hindistan'›n ihracat› yüzde 7 azald›.
Bu rakamlar; Türkiye'nin krizden ç›k›ﬂ
sürecinde di¤er ülkelerden daha h›zl›
davrand›¤›n›n bir göstergesi. Aral›k ay›
rakamlar› da bunu tescilliyor”.

Aral›k ay›n›n ihracat
lideri taﬂ›t araçlar› ve
yan sanayi
Aral›k ay› ihracat rakamlar›n› da de¤erlendiren Büyükekﬂi, “Geçen y›l›n ayn› dönemine oranla yüzde 32,3 artarak 9 milyar
513 milyon dolar olarak gerçekleﬂti. Tar›m
sektörlerinin ihracat› yüzde 25 art›ﬂla 1
milyar 459 milyon dolar. Sanayi sektörlerinin ihracat› yüzde 32 art›ﬂla 7 milyar 747
milyon dolar. Madencilik sektörünün ihracat› da yüzde 97 art›ﬂla 305 milyon dolar.
Aral›k ay›n›n ihracat lideri 1 milyar 754
milyon dolar ile taﬂ›t araçlar› ve yan sanayi oldu. Bu sektörümüzü 1 milyar 232 milyon dolar ile haz›r giyim ve konfeksiyon
takip etti. Üçüncü s›rada 937 milyon dolar
ile kimyevi maddeler ve mamülleri, dördüncü s›rada 911 milyon dolar ile elektrik
ve elektronik ve beﬂinci s›rada da 849 milyon dolar ile demir çelik sektörümüz geldi.
Aral›k ay›nda en çok ihracat yapt›¤›m›z ilk
beﬂ ülke Almanya, Fransa, ‹ngiltere, ‹talya
ve Irak oldu” diye konuﬂtu.
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Lojistik ve perakendecili¤in
kesiﬂim noktas›nda bilgi paylaﬂ›m›

Dursun Yener
dursunyener@beykoz.edu.tr

Perakendecilik ve lojistik
sektörleri hakk›nda
yeterince bilgi sahibi
miyiz? Cevaplanmas›
gereken bir di¤er önemli
soru ise perakendecilik
ve lojistik faaliyetler
aras›ndaki çizgi nerede
baﬂlar nerede son bulur?
Her iki faaliyetin ortak
noktalar› nelerdir?

Günümüz iﬂ dünyas›n›n parlayan y›ld›zlar› aras›nda yer alan sektörlerin baﬂ›nda perakendecilik ve lojistik önemli bir
yer tutuyor. Gelecekte bu iki sektörün
ulaﬂaca¤› hacim ve sahip olaca¤› önem
ise bugünkünden çok daha fazla olacak.
Peki, bu iki sektör hakk›nda yeterince
bilgi sahibi miyiz? Perakendecilik ne ifade eder? Lojistik, hangi unsurlardan oluﬂur? Sadece depolama ve nakliye faaliyetleri için lojistik faaliyet ifadesi kullan›labilir mi? Cevaplanmas› gereken bir
di¤er önemli soru ise perakendecilik ve
lojistik faaliyetler aras›ndaki çizgi nerede baﬂlar nerede son bulur? Her iki faaliyetin ortak noktalar› nelerdir?
Lojistik ve perakendecili¤in ortak noktalar›n› tespit edebilmek ad›na akademisyenler ve yetkili kurumlar taraf›ndan
yap›lan tan›mlara baﬂvurmakta fayda
bulunuyor. Perakendecilik, üretici ve tüketici aras›nda ürünlerin naklini sa¤layan arac›l›k hizmetleridir. Baﬂka bir deyiﬂle ürün ve hizmetlerin ticari bir amaçla kullanmama veya tekrar satmama,
koﬂuluyla, do¤rudan do¤ruya son tüketiciye pazarlanmas›yla ilgili faaliyetler
bütünüdür.
Lojistik ise ço¤unlukla askerî terminolojide ordulara ait malzeme ve personelin
taﬂ›nmas›, bak›m› ve yenilenmesi anlam›nda kullan›lan bir kavramd›r. Fakat
günümüzde askerî terminoloji d›ﬂ›nda
da geniﬂ bir kullan›m alan›na sahip
önemli bir sektör haline gelmiﬂtir. Tedarik Zinciri Konseyi’ne göre ise lojistik,
“müﬂteri isteklerini karﬂ›lamak üzere
hammaddenin baﬂlang›ç noktas›ndan,
ürünün tüketildi¤i son noktaya kadar
olan tedarik zinciri içindeki malzeme
ak›ﬂ›n›n etkili ve verimli bir ﬂekilde, her
iki yöne do¤ru hareketinin ve depolanmas›n›n, planlanmas›, uygulanmas› ve
kontrol edilmesi” olarak tan›mlanm›ﬂt›r.
Yukar›daki tan›mda da yer alan ürünün
tüketildi¤i son nokta ifadesi, lojistik fa-
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aliyetlerinin perakendeciler taraf›ndan
gerçekleﬂtirilen k›sm›na denk düﬂüyor.
Bu aç›dan perakendecilik ve lojistik faaliyetleri birbirinden ba¤›ms›z düﬂünmek söz konusu olmayacak.
Lojistik ve perakendecilik birbirlerinden
farkl› faaliyetler de¤il aksine birbirlerini
tamamlayan, herhangi birisi olmadan
di¤erinin eksik kalaca¤› faaliyetlerdir.
Her iki faaliyet tedarik zincirinin birbirini takip eden halkalar›d›r.
Lojistik ülkemizde do¤ru anlaﬂ›lmad›¤›ndan dolay› insanlar›n gözünde farkl›
bir imaj oluﬂtu. ‹nsanlara lojisti¤in ne oldu¤unu sordu¤unuzda, bir k›sm› bunun
anlam›n› bilmemekte bir k›sm› ise taﬂ›mac›l›k ve depolamadan bahsetmektedir. Lojistik, taﬂ›mac›l›k de¤ildir; depoculuk da de¤ildir. Taﬂ›ma ve depoculuk
faaliyetleri sadece lojistik zincirinin birer halkalar›d›r. Zincirin di¤er halkalar›,
bir di¤er ifade ile lojistik faaliyetler ﬂu
ﬂekilde s›ralanabilir;
• Taﬂ›ma
• Yükleme, boﬂaltma
• Yer de¤iﬂtirme
• Fiziksel evrak, dokümantasyon
• Depolama
• Mal kabul
• Ürün/Eﬂya Elleçleme
• Paketleme
Son y›llarda lojistik sektörü çok önemli
ilerlemeler kaydetti. Yap›lan araﬂt›rmalar lojistik sektöründe görülen bu h›zl›
geliﬂmenin sebeplerini ortaya koyuyor.
Bu sebepler aras›nda en önemlileri ﬂu
ﬂekilde s›ralanabilir;
• Küreselleﬂme
• ‹nternet ve teknolojinin etkisi
• Lojistik maliyetlerin artan önemi
• Ana faaliyet d›ﬂ›nda d›ﬂ kaynak kullan›m›
• “Lojistik tedarikçisi” kavram›n›n yerini
“lojistik orta¤›” anlay›ﬂ›na b›rakmas›
• E-Lojistik

Bu faktörlere bakt›¤›m›zda lojisti¤in geliﬂimine en büyük katk›y› teknolojik geliﬂmelerin sa¤lad›¤› görülüyor. Teknolojik geliﬂmeler iﬂletmelerin lojistik faaliyetlerinin verimlilik ve etkinlik derecesini art›r›rken ayn› zamanda da maliyet
anlam›nda önemli tasarruflar sa¤l›yor.
Perakendecilik sadece talebin yarat›lmas›, promosyon veya tan›t›m yap›lmas› ve sat›ﬂlar›n gerçekleﬂtirilmesi de¤ildir. Ayn› ﬂekilde lojistik yönetimi de salt
ürünlerin taﬂ›nmas› ve depolanmas› de¤ildir. Perakendecilik ve lojistik yönetimi
art›k birbirini tamamlayan iki faaliyettir.
Perakendecilik hedefi do¤ru ürün veya
hizmeti do¤ru fiyatta do¤ru zamanda ve
do¤ru yerde müﬂterinin kullan›m›na sunuyor. Lojistik yönetimi de ayn› amaca
hizmet ederek perakendecili¤in bu amac›n› gerçekleﬂtirmesinde en önemli gücü
olacak.

¤u gibi ticaret alan›nda da köklü de¤iﬂimlere yol açt›. Perakendecilik için de
ayn› durum söz konusu. Sanal ortamda
gerçekleﬂtirilen ma¤azas›z perakendecilik faaliyetleri gerçekleﬂtiren firmalar
yukar›da bahsedilen ﬂekilde iﬂ birli¤i
yapt›klar› çok say›daki tedarikçinin stok
bilgilerine ulaﬂarak müﬂterilerine hizmet
sunuyorlar. Müﬂteriden talep geldi¤i anda ilgili ürünü sto¤unda bulunduran tedarikçi ile ba¤lant›ya geçerek ihtiyaca
cevap veriyor. Bu sayede depolama gibi
çok önemli bir maliyet unsurundan da
kurtulmuﬂ oluyor. Bu ﬂekilde faaliyet
göstererek hem dünyada hem de ülkemizde hem bilinirlik aç›s›ndan hem de
ticari iﬂlem aç›s›ndan önemli hacimlere

ulaﬂm›ﬂ firmalar bulunuyor.
Sonuç olarak bilgi paylaﬂ›m›, perakende
ve lojistik sektörlerinde baﬂar›ya giden
yolun temel unsuru olarak de¤erlendirilebilir. Bilgi teknolojilerinin geliﬂmesi ile
birlikte, iﬂletmeler aras›nda bilgi paylaﬂ›m› çok kolaylaﬂ›yor ve bilgi paylaﬂ›m›n›
etkin olarak gerçekleﬂtiren iﬂletmeler
kârl›l›klar›n› art›r›yor.
Bilgi paylaﬂ›m›, geliﬂen teknoloji sayesinde artt›kça, perakende ve lojistik alan›nda faaliyet gösteren firmalar, ayn› iﬂletmenin birimleri gibi hareket ediyor.
Bütünleﬂik olarak gerçekleﬂtirilen bu faaliyetler ise sonuçta iﬂletmelere müﬂteri
memnuniyeti olarak geri dönecektir.

Lojistik ve perakende faaliyetleri aras›ndaki iﬂbirli¤i hem tedarikçi, hem perakendeci hem de müﬂterinin lehine sonuçlar verecek. Müﬂteri için sa¤lanacak
en önemli fayda sat›n al›nacak ürünün
istenildi¤i zaman raflarda bulunabilmesidir. Perakendeciler için ise stoklar›n›
dikkatli bir biçimde izleyerek müﬂteriyi
boﬂ çevirmeden hem sat›ﬂ yapmak hem
de müﬂteri memnuniyetini art›rmakt›r.
Bilindi¤i gibi kaybedilen bir müﬂteriyi
tekrar kazanman›n maliyeti yeni bir
müﬂteri kazanmaktan daha fazlad›r.
Aran›lan ürünün ma¤azada bulunamamas› perakendecinin imaj›na zarar verecek önemli bir unsurdur. Tedarikçi için
sa¤lanacak faydalar aras›nda ise perakendeciler taraf›ndan talep edilen ürünlerin do¤ru zamanda do¤ru miktarda
do¤ru noktaya ulaﬂt›r›lmas› gelir.
Lojistik firmalar› ile perakendeciler aras›ndaki koordinasyon günümüzde teknolojinin yard›m›yla art›k daha kolay bir
hal ald›. Bilgisayar yaz›l›mlar› sayesinde
tedarikçiler ve perakendeciler birbirlerinin stoklar›n› izleyebiliyor. Bu sayede örne¤in perakendecinin azalan stoklar› tedarikçi firma taraf›ndan an›nda fark ediliyor ve ilgili ürünler sa¤lan›yor. Ayn› ﬂekilde perakendeci de tedarikçilerinin
stoklar›n› izleyebiliyor ve ihtiyaç duydu¤u ürüne ulaﬂmas› kolaylaﬂ›yor.
‹nternet hayat›m›z›n her alan›nda oldu-
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“
Verimlilik”
2010’da karﬂ›laﬂaca¤›m›z
en büyük tehlike ve f›rsat:

Dünya 2008 y›l›n›n sonundan beri küresel bir krize karﬂ› savaﬂ veriyor. Tüm
dünyay› etkisi alt›na alan kriz, Türkiye’de de baz› sektörlerde kendini gösterdi.
Buna ra¤men yüzde 10 oran›nda bir büyüme gerçekleﬂtirerek krizin etkilerini
hafifleten perakende sektörü 2010 y›l›ndan umutlu. Türkiye Perakendeciler
Federasyonu Yönetim Kurulu Baﬂkan› ﬁeref Songör’le yapt›¤›m›z sohbette,
perakende sektörünün gelece¤ine dair ayr›nt›lar› bulabileceksiniz.
2009 y›l›n› perakende sektörü
aç›s›ndan de¤erlendirebilir misiniz?
2009 y›l›n› nas›l geçirdiniz?
Sektörün büyümesi ne ﬂekilde oldu?
2009 y›l›nda g›da perakende sektörü yüzde 13-14 oran›nda büyüdü. Genel olarak
bakt›¤›m›zda ise, perakende sektörünün
yüzde 10’lara varan bir büyüme gerçekleﬂtirdi¤ini görmekteyiz. Verimlilik anlam›ndaki büyümeye bakt›¤›m›zda, birtak›m s›k›nt›lar var. Özellikle global krizin getirdi¤i
rekabet ve harcamalar›n azalmas› verimsizli¤e neden oldu. Bu durum, perakendenin içsel yap›lanmas›na tekrar bir göz atmas›n› ve iç denetim sistemlerini daha yo¤un bir ﬂekilde çal›ﬂt›rmas›n› sa¤lad›. Bu,
iﬂin f›rsat taraf›yd›. 2009’un, verimlilik çal›ﬂmalar›na, sermaye, insan kaynaklar› gibi yap›lara ihtiyaç duyuldu¤u ve bu konularda da yo¤un bir çal›ﬂma f›rsat›n›n yakaland›¤› bir y›l oldu¤unu düﬂünüyorum.

Türkiye Perakendeciler
Federasyonu Yönetim Kurulu
Baﬂkan› ﬁeref Songör

Perakende sektörünün genel olarak
yüzde 10’lara varan bir büyüme
gerçekleﬂtirdi¤ini söylediniz.
Perakendenin di¤er sektörlere
göre ﬂansl› bir sektör oldu¤unu
söyleyebilir miyiz?
Özellikle g›da perakendesi için bunu söyleyebiliriz. Öbür taraftan g›da d›ﬂ› perakendecilik de büyümesini sürdürdü. Yeni aç›lan AVM’ler sayesinde cazibe merkezleri-
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nin ve insanlar›n ihtiyaçlar›n›n de¤iﬂti¤i,
talep farkl›l›klar›n›n yaﬂand›¤› bir y›l geçirdik. Uluslararas› anlamda bakt›¤›m›zda ise
2010’da komﬂular›m›za yönelik beklentilerin artt›¤›, Türkiye’de belirli bir noktaya
gelmeyi baﬂarm›ﬂ yerel zincirlerin, bu ülkelerde f›rsatlar yakalad›klar› bir y›l› geride
b›rakt›k. Hem PERDER üyelerinin hem de
farkl› iﬂler yapan perakendecilerimizin bu
anlamda yenilikçi farkl› fikirler oluﬂturduklar›n› da gözlemleyebiliyorum. 2009’un
asl›nda bir toparlanma y›l› oldu¤unu söyleyebilirim.

“Sektörde f›rsatlar var”
Türkiye Perakendeciler
Federasyonu olarak bu dönemde ne
gibi çal›ﬂmalar yapt›n›z?
Alg›lama ad›na çal›ﬂmalar yapt›k. Bizim
2009 planlar›m›z çok farkl›yd›. Büyüme,
geliﬂme, yeni projeler geliﬂtirme gibi hedeflerimiz vard›. Ama bir anda global krizle
planlar›m›z tamamen de¤iﬂti.
Özellikle insanlar›n ihtiyaç duyduklar›
yönde, taleplere uygun projeler üretmek
ve mevcut projelerimizi de¤iﬂtirmek, geliﬂtirmek zorunda kald›k. Asl›nda bu kriz, Türkiye’yi bire bir etkilemesi gereken bir kriz
de¤ildi; ama bu krizin ihracat dengemizi
sarsacak ve istihdam problemi yaratacak

bir kriz oldu¤unu biliyorduk. Bu durumun
tüketimde daralmaya, sektör içinde rekabete, bu rekabetin de verimsizli¤e yol açabilece¤i… gibi zincirleme süreçleri arkadaﬂlar›m›zla paylaﬂt›k. Tedbir almak gerekti¤ini ve yeni stratejiler, farkl›l›klar
oluﬂturmalar›n› tavsiye ettik. Bu konularda
tecrübeli olan, dünyadaki geliﬂmeleri iyi
analiz edebilen insanlar›n fikirlerinden yararland›k. De¤iﬂik paneller, organizasyonlar yap›p, tart›ﬂma platformlar› oluﬂturduk.

Yurtd›ﬂ›yla k›yaslad›¤›n›zda
perakende sektöründe ne gibi
farkl›l›klar›n oldu¤unu
düﬂünüyorsunuz?
Asl›nda sektörümüzü yurt d›ﬂ›yla çok fazla
k›yaslamak istemiyoruz. Çünkü geliﬂmiﬂ
ekonomilere sahip ülkelerdeki perakendecilik doyum noktas›na ulaﬂm›ﬂ durumda.
Türkiye ise, geleneksel perakendeden modern perakendecili¤e geçiﬂ sürecini yaﬂ›yor. Bunu bir f›rsat olarak kullanabiliriz.
Türkiye büyüyen, geliﬂen ve genç nüfusa
sahip bir ülke. Ayn› zamanda da büyüyen
bir ekonomisi var. Büyüme anlam›nda AB
ülkelerine göre Türkiye’nin çok daha fazla
ﬂansa sahip oldu¤unu düﬂünüyorum; çünkü sektörde f›rsatlar var. Bizim için tek eksik planl› geliﬂmeye yönelik stratejik bir
yasal düzenlememiz olmamas›d›r.
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ler yapar ve hizmet kalitenizi düﬂürürseniz, insanlar sizden daha ucuzunu gördüklerinde rotalar›n› o yöne çevirirler. Ayr›ca
sa¤l›k, hijyen, kalite, standart ve uygun fiyat gibi konularda tüketicilere karﬂ› sorumlu oldu¤umuzu da düﬂünüyorum.

D›ﬂ ticarette yeni aray›ﬂlar
baﬂlad›
2010 y›l› için pazara iliﬂkin
beklentilerinizi ve federasyon
olarak beklentilerinizi bizimle
paylaﬂ›r m›s›n›z?

“Rekabeti ve tüketici
haklar›n› korumak için baz›
düzenlemelerin yap›lmas›
gerekiyor”

2010 y›l›na umutla bakmak istiyoruz; ama
baz› problemlerin de devam edece¤ini düﬂünüyoruz. Bu kriz, özellikle d›ﬂ ticaretimizde çeﬂitlendirmeye yol açt›. Ortado¤u,
Uzakdo¤u ve Afrika ülkeleri gibi alternatifleri daha çok düﬂünmemize neden oldu. Bu
yan› ile ülkemiz d›ﬂ ticaretine önemli alternatif pazar oluﬂturma imkan› verdi. Ancak
2010’da özellikle AB ülkelerindeki geliﬂmelere dikkatli bakmak gerekir. Zincirleme bir
problem yaﬂarsak, d›ﬂ ticaretimizde ciddi
sorunlar ortaya ç›kabilir. Bu da do¤al olarak tüketimi daraltacak ve istihdam problemini derinleﬂtirecektir. 2010 için çok
önemli ekonomik f›rsatlar›n olaca¤› da görülebiliyor. Türkiye hem sosyal hem de jeopolitik yap›s› sayesinde Amerika ve Ortado¤u’daki f›rsatlar› de¤erlendirebilir. K›sacas› dinamik bir dönem yaﬂayaca¤›z. S›k›
takip ve hareketli olmak önemli.

2010’da hedefledi¤iniz bir büyüme
oran› var m›?
Bizim iﬂimizde büyüme, ekonomik gerçeklerin getirdi¤i f›rsatlarla ölçümlenebiliniyor. 2009’da aç›lan baz› ma¤azalar verimsizlikten dolay› kapat›lmak zorunda kal›nd›. Dolay›s›yla 2010’un net hedef koyabilece¤imiz bir dönem oldu¤unu düﬂünmüyorum. Ama ﬂunu söyleyebilirim; perakendenin her konseptinde olabilen maksimum büyüme, ilgili tüm yat›r›mc›larla beraber hedef al›nacakt›r.

“Pazarlama mecralar›n›
de¤iﬂtirerek
farkl›laﬂabilirsiniz”
2010 y›l›nda perakende sektörünü
canland›rmak ad›na ne gibi
çal›ﬂmalar yapmay›
planl›yorsunuz?
Türkiye’de perakendecili¤in, biraz daha
planl› geliﬂmesini sa¤layacak yasal düzenlemelere ihtiyac› var. ﬁu anda birçok
yat›r›m israf edilmiﬂ durumda; çünkü kaynaklar yanl›ﬂ kullan›l›yor. Dünyan›n her
yerinde devlet otoritesinin ihtiyaç duydu¤u ﬂey planlamad›r. Bir merkezin ya da yerel anlamda düzenleyici bir otoriterinin
arz-talep dengesine uygun ihtiyaçlar› ta-
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Büyük ma¤azalarla ilgili bir yasa tasar›s› haz›rlan›yor. Bu tasar› hakk›nda neler düﬂünüyorsunuz?

mamlamas›, buna göre yat›r›mlar›n› yönlendirilmesi gerekiyor. 2010’da karﬂ›laﬂaca¤›m›z en büyük tehlike iﬂletmelerde verimsizlik olacak. Bu dönemden kârl› ç›kmak için farkl›laﬂmak, perakendecilerin
yapt›klar› iﬂe s›radan bir iﬂmiﬂ gibi bakmamalar› gerekiyor. Bazen küçücük de olsa
s›radanl›ktan ç›k›p, farkl›laﬂarak çal›ﬂmalar›na yön verdiklerinde daha fazla f›rsat
yakalayacaklar›n› düﬂünüyorum.

Bu farkl›laﬂma nas›l sa¤lanabilinir?
Örne¤in reklam ya da promosyon
bu farkl›laﬂman›n araçlar› olarak
kullan›labilinir mi?
Bir sunum farkl›l›¤› olabilir. Pazarlama
mecralar›n› de¤iﬂtirerek farkl›laﬂabilirsiniz.
Trendlerin sürekli de¤iﬂti¤i bir dünyada
yaﬂ›yoruz. Genç bir topluma sahibiz ve bu
toplumun odak noktas› da sürekli de¤iﬂiyor. Gençler internette çok fazla vakit geçirdi¤i için gazete okuyamaz hale geliyor.
Gazetelere yap›lan reklam çal›ﬂmalar› internet alan›na kaymaya baﬂl›yor. Bilboard
gibi ﬂehir içi mecralar ya da görsel medya
çok daha fazla etkili olabiliyor. Buradaki en
önemli nokta ise, insanlar›n ilgilerinin ne
yönde oldu¤unu fark etmek ve özgün çal›ﬂmalara imza atmay› baﬂarabilmek. Ama
farkl›laﬂ›rken hizmet kalitenizden de ödün
vermemeniz gerekiyor. Sürekli ucuz ürün-

Sektörde bir planlamaya, düzenli geliﬂmeye ihtiyaç oldu¤unu düﬂünüyoruz. Yasa
tasar›s›n›n ne oldu¤unu çok da iyi bilmedi¤imiz için ﬂu anda eleﬂtirilerimizi yapam›yorum. Ama çal›ﬂma saatlerinin geliﬂmiﬂ
ülkelerde oldu¤u gibi verimlilik üzerine düzenlenmesi gerekti¤ini düﬂünüyoruz.
Planl›, geliﬂmeye yönelik, makul bir arz talep dengesinin oluﬂturuldu¤u bir yap›ya
ihtiyaç var. Zarar›na sat›ﬂlar gibi haks›z rekabet, rakibi yok etmeye yönelik bir çabad›r. Böyle bir durumda da rekabeti ve tüketici haklar›n› korumak için baz› düzenlemelerin yap›lmas› gerekiyor. Sezonun baﬂ›nda ma¤azalar yüzde 70’lere varan indirimler yapmaya baﬂl›yorlar. Bunun yerine
belirli ürünlerde belirli zamanlarda indirimler yapabilirler. Her mesle¤i yapana
sayg› gösterip toplam kaliteyi yükseltmek
laz›m. Yeni yasada bunlara uygun maddelerin yer alaca¤›n› umuyorum. E¤er yasa
da bu hassasiyetler yoksa laf olsun diye
bir düzenleme yapman›n faydas›ndan çok
zarar› olabilir.

Bu y›l “Yerel Zincirler Buluﬂuyor”
organizasyonunun ikincisini
düzenleyeceksiniz. Bu organizasyon
kapsam›nda neler yapmay› planl›yorsunuz?
Slogan›m›z “Gücünü Keﬂfet, Kendi Hikayeni Kendin Yaz” olacak. Özellikle g›da ve h›zl› tüketim perakendesine yönelik olmas› ilgili arkadaﬂlar›m›za özel fikirler verecek diye düﬂünüyorum . Organizasyonda “Perakende sektörünün hangi taraflar›n› tamir
etmeliyiz?”, “Hangi yönümüzü geliﬂtirmeliyiz ve eleﬂtirmeliyiz?”, “Hangi alanlarda
farkl›laﬂabiliriz?” gibi sorulara cevap arayaca¤›z. Baﬂar› hikâyelerinin paylaﬂ›ld›¤›,
alan›nda uzman konuﬂmac›lar›n yer ald›¤›, panellerin düzenlendi¤i bir organizasyon gerçekleﬂtirmek istiyoruz.
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Antibakteriyel
ürün pazar› büyüyor
Tüm dünyay› tehdit eden gribal enfeksiyon salg›n›, Nisan ay›ndan beri tüm
dünyan›n odak noktas› haline geldi. “Bu salg›ndan insanlar aﬂ› olarak, maske
takarak korunmaya çal›ﬂt›lar. Uzmanlar›n ise insanl›¤a ilk önerisi “Ellerinizi
y›kay›n” oldu. Bu uygulama ‘sönük’ kalm›ﬂ antibakteriyel pazara yeniden hayat
verdi. Temizlik konusundaki hassasiyetin artmas› ›slak mendil, antibakteriyel jel ve
s›v› sabun sat›ﬂlar›nda büyük bir art›ﬂa neden oldu. Bu noktada ise markalar
antibakteriyel ürün pazar›n›n kap›s›n› çalmaya baﬂlad›lar.
Dünya, 2009 y›l›n›n Nisan ay›ndan beri
küresel bir salg›nla savaﬂ›yor. En önemli
sa¤l›k sorunlar›ndan biri olarak kayda
geçen ve hem yurtta hem de tüm dünya
ülkelerinde pani¤e neden gribal enfeksiyon salg›n›, son dönemlerin en s›k
gündeme gelen konular›ndan biri oldu.

abilirdi. Ama otobüste, metroda vb.
toplu taﬂ›ma araçlar›nda suyun olmamas›, insanlar› farkl› korunma yollar›na
yöneltti. Çünkü virüs, en çok insanlar›n
toplu bulundu¤u alanlarda yay›l›yor.

Salg›ndan korunman›n
yolu: Elleri y›kamak

“Suyun olmad›¤› yerde ne yapaca¤›z?”
sorusu ise baz› sektörleri harekete geçirdi. Gribal enfeksiyon salg›n› baﬂta olmak
üzere, tüm gribal enfeksiyonlar›n önemli bir tehdide dönüﬂmesi, baz› sektörler
için ise f›rsat kap›s› oldu. Gripten korunmak isteyen tüketicilerin talepleri, antibakteriyel sabun ve jel, maske, mendil,
çamaﬂ›r suyu, do¤al bitkiler, grip ilaçlar›
gibi ürünleri içine alan dev bir ‘grip
pazar›’ oluﬂmas›na yol açt›. Bu
ürünler aras›nda, en çok ilgi göreni ise ‘antibakteriyel jel ve sabun’
sektörüydü. Pazardaki f›rsat› fark
eden yat›r›mc›lar, medyada yer
alan haberlerin deste¤i ve yapt›klar›
reklam yat›r›mlar›yla, bir yandan tüketicilerin dikkatini çekmeye çal›ﬂ›rken bir yandan da pazara sunduklar›
yeni ürünler ile f›rsat› en iyi biçimde
de¤erlendirmeye çal›ﬂt›lar. ‹ s m i n i
ço¤umuzun duymad›¤› bu ürünler
gerek uzmanlar taraf›ndan gerekse
ilaç ve kozmetik sanayii taraf›ndan

Meksika’da baﬂlayan ve daha sonra tüm
dünyaya s›çrayan gribal enfeksiyon
salg›n› ekim ay›nda Türkiye’de de kendini gösterdi. Gerçekleﬂen ölümlerin ard›ndan gribal enfeksiyon salg›n›, hem hükümetin hem medyan›n hem de soka¤›n
odak noktas› haline geldi. Panik havas›n›n yo¤un olarak yaﬂanmaya baﬂlad›¤›
günlerde gerek Sa¤l›k Bakanl›¤› gerekse
halk, kendine göre önlemler al›p bu salg›ndan korunman›n yolunu aramaya
baﬂlad›lar. “Bu salg›ndan nas›l konuruz?”
sorusu, tüm Türkiye’nin gündemine
oturdu. Asl›nda bu sorunun tek bir cevab› vard›: “Elleri y›kamak.”
Uzmanlar›n, virüse karﬂ› s›ralad›klar›
önlemlerin en baﬂ›nda 'el temizli¤inin'
yer almas› virüse yakalanmak istemeyenler taraf›ndan kolay bir tedbir
olarak alg›land›. Suyun ve sabunun
bulundu¤u her yerde eller, s›k s›k y›kan-
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bir bir s›raland›. So¤uk havalar›n gelmesiyle dünya genelinde artaca¤› düﬂünülen gribal enfeksiyon salg›n›na karﬂ› al›nan önlemler birço¤umuzun hayat›na
ç›kmayacak ﬂekilde girdi. ﬁirketlerde,
okullarda, vb. yerlerde el temizli¤i üzerine düzenlenen konferanslar verilmeye,
plazalar›n giriﬂinde “alkol” içeren antibakteriyel s›v›lar vatandaﬂlar›n kullan›m›na sunuldu.

Alkol içeri¤inin yüzde 70
olmas› gerekiyor
Yolda yürürken, otobüste otururken gördü¤ümüz “Gribal enfeksiyon salg›n›na
yakalanmamak için ellerin temizli¤ine
dikkat edin” yaz›l› afiﬂler, hepimizin zihnine kaz›nd›. Bütün bunlar toplumda
sa¤l›kl› ve temiz yaﬂama verilen önemi
art›rd›. Art›k s›k s›k, otobüslerde kolonyal› mendille tutunanlar›, her dakika antibakteriyel jel ile ellerini temizleyenleri
görmeye baﬂlad›k. Ço¤u eczanenin raflar›nda bile görmedi¤imiz jelleri, gribal enfeksiyon salg›n›ndan sonra kullanmaya
baﬂlad›k.

Antibakteriyel ürünler birçok bakteriye
karﬂ› oldukça etkili olmas›na ra¤men bir
ürünün virüslere karﬂ› istenilen etkiyi
sa¤lamas› için alkol içeri¤inin en az yüzde70 olmas› gerekiyor. Bu orandaki alkol
seviyesine sahip ürünler do¤ru biçimde
kullan›ld›¤›nda, eller yoluyla bulaﬂabilecek grip ve benzeri virüs kaynakl› hastal›klardan korunmaya yard›mc› oluyor ve
bakterilerin yol açt›¤› birçok hastal›¤›n
da önüne geçilebiliniyor.

Ekim- Kas›m aylar›nda,
antibakteriyel jel kullan›m
s›kl›¤› yüzde 80’e ulaﬂt›
Temizlik konusundaki hassasiyetin artmas› ›slak mendil, antibakteriyel jel ve
s›v› sabun sat›ﬂlar›nda büyük bir art›ﬂa
neden oldu. Gribal enfeksiyon vakalar›n›n duyulmas› ile birlikte antibakteriyel
jeller Eylül ay› itibariyle art›ﬂ gösterdi,
Kas›m ay›nda çok yüksek bir seviyeye
ulaﬂt›. Gribal enfeksiyon salg›n›ndan önce toplam pazar›n sadece yüzde 10’nu
oluﬂturan jeller bir anda iki ay içinde pay›n› yüzde 30’a yükseldi. Antibakteriyel

jel kullan›m s›kl›¤› bu iki ay süresince
yüzde 80’e ulaﬂt›. 2009 Kas›m ay›na kadar antibakteryel jel üreten say›l› firma
varken, bir ay içerisinde 60 firma el temizleme jeli üretmeye baﬂlad›. AC Nielsen verilerine göre, antibakteriyel jel pazar› Ocak-Kas›m 2009 döneminde geçen
y›l›n ayn› dönemine oranla yüzde 840
büyüyerek 213 tona ulaﬂt›, büyüme,
a¤›rl›kl› olarak son dört ayda gerçekleﬂti.
S›v› sabun pazar› ise geçen senenin ayn›
dönemine göre cirosal anlamda yüzde
28 büyüdü. S›v› sabun pazar› içerisinde
antibakteriyel ürünler Ocak-Kas›m 2009
döneminde geçen y›l›n ayn› dönemine
oranla yüzde 256 büyüyerek 2607 tona
ulaﬂt›.

4 bin 137 reklam filmi
yay›mland›
Antibakteriyel ürünlerin sat›ﬂ›n›n artmas›nda medyan›n ve firmalar›n
antibakteriyel ürünleri için yürüttükleri
reklam tan›t›mlar›n›n da büyük etkisi
oldu. Medya Takip Merkezi (MTM)’nin

Yat›r›mc›lara yeni bir
pazar›n kap›s› araland›
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reklam ölçüm raporuna göre, geçti¤imiz
y›l›n ayn› döneminde sadece Protex’in
reklam verdi¤i sektör, 2009 y›l›nda bir
ata¤a geçti. Beﬂ markan›n tercih etti¤i
televizyon mecras›nda yay›nlanan reklam spotlar›, önceki y›l›n ayn› dönemine
göre yaklaﬂ›k 7 kat art›ﬂ gösterdi. Toplam 4 bin 137 reklam filmi, 20 saate yak›n süreyle ekranlarda kal›rken, antibakteriyel jel ve sabun reklamlar›yla en çok
öne ç›kan markalar ise “Duru” ve “Activex” oldu.
Araﬂt›rman›n dikkat çeken detaylar›ndan biri ise sektördeki geliﬂmeleri fark
eden Evyap’›n hem Duru hem Activex
markas›na yapt›¤› yüksek reklam yat›r›m›yd›.

Protex, el y›kaman›n
önemini ve do¤ru el
y›kama yöntemlerini
anlatt›
Reklam›n yan› s›ra markalar ve sivil toplum kuruluﬂlar› düzenledikleri kampanyalarla da el y›kaman›n önemini vurgulad›lar. Birleﬂmiﬂ Milletler Çocuklara Yard›m Fonu (UNICEF) taraf›ndan geçen y›l
ilan edilen ve her y›l 15 Ekim’de kutlanan Dünya El Y›kama Günü, ikinci y›l›nda da sabun ve su ile el y›kaman›n en etkili ve kolay sa¤l›k müdahelelerinden biri oldu¤unu tüm dünyaya duyurdu. Dünya El Y›kama Günü’nü düzenleyen Global Public-Private Partnership for Handwashing with Soap ortakl›¤›n›n kurucu
üyelerinden biri de Protex’ti. Antibakteriyel ürünleriyle hijyen pazar›nda önemli
bir yere sahip olan Protex, el y›kaman›n
önemi ve do¤ru el y›kama yöntemlerini
anlatmak amac›yla 2005 y›l›ndan beri
düzenledi¤i kampanyalar›na, gribal enfeksiyon salg›n›n›n etkisini art›rd›¤›
Ekim-Kas›m aylar›nda da devam etti.

Eczac›baﬂ›’n›n
antibakteriyel ürünlerinin
sat›ﬂ› 10 kat artt›
Antibakteriyel pazar›nda faaliyet gösteren ﬂirketlerden biri de Eczac›baﬂ›. Eczac›baﬂ›’n›n endüstriyel pazarda, “Maratem” markal› kiﬂisel hijyen ürünleri içinde antibakteriyel ürünlerinin pay› yüzde
35. Tüketici ürünleri pazar›nda ise “Selin”
markas›yla, kolonya, s›v› sabun ve antibakteriyel jel pazar›nda, tüketicileri
ürünleriyle buluﬂturuyor.
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Türkiye’yi ilk el temizleme jeliyle Çarfarma,
tan›ﬂt›rd›
S›v› sabun kavram› ülkemizde 2000
y›l›ndan itibaren yerleﬂmeye baﬂlad›.
Ancak el temizleme jeli için ay›n ﬂeyi
söylemek mümkün de¤il. ﬁampuan,
s›v› sabun, kolonya, hijyenik ürünler,
krem ve losyon gibi ürün gruplar›nda
faaliyet gösteren Çarfarma ‹laç ve
Kozmetik Sanayi, “Pürel” markas› ile
el temizleme jeli kavram›n› ilk olarak
1998 y›l›nda Türkiye’ye getirdi. Ürün
y›llarca tüketici taraf›ndan yeterince
önemsenmese de SARS virüsü ç›k›ﬂ›
ile yavaﬂ yavaﬂ tan›nmaya baﬂland›.
Antibakteriyel el jelinin tüm dünyada uzun y›llard›r kullan›ld›¤›n› söyleyen Çarfarma Pazarlama ve Tedarik
Zinciri Müdürü Siir Küran, antibakteriyel ürünler hakk›nda ﬂunlar› söylüyor:

Çarfarma Pazarlama ve Tedarik Zinciri
Müdürü Siir Küran

“Her türlü bulaﬂ›c› hastal›k ellerimizden yay›l›yor. Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO)
ve Hastal›k Koruma ve Önleme Merkezi (CDC) bulaﬂ›c› hastal›klar›n yay›lmas›n›n
önlenmesinde, en önemli faktörün el temizli¤inden geçti¤ini devaml› vurguluyor.
Su ve sabuna ulaﬂamad›¤›m›z noktada el temizleme jeli kullanma al›ﬂkanl›¤›n›
tüm insanlar›n edinmesi gerekti¤ini söylüyorlar. Unutulmamal›d›r ki; tüm dünya taraf›ndan ve tüm otoritelerce kabul edilen en etkili dezenfektan alkoldür.
Pürel El Temizleme Jeli’nin de yaklaﬂ›k yüzde 70’i alkolden oluﬂuyor. Ayr›ca ülkemizde ve tüm dünyada yaﬂanan küresel su s›k›nt›s› dikkate al›nd›¤›nda k›sa
vadede bu tip ürünlere artan ilgi de büyüyecektir.” Pürel Antibakteriyel El Temizleme Ürün Grubu ile piyasada lider durumunda olduklar›n› söyleyen Küran,
iç pazarda ilk el temizleme jelini 1998 y›l›nda ürettikleri için tüketicinin markay› çok iyi tan›d›¤›n›n alt›n› çiziyor.

Antibakteriyel jel pazar›na “Selin HijyenMax” markas›yla Kas›m 2009’da girdiklerini söyleyen Eczac›baﬂ› Giriﬂim Pazarlama Müdürü Gelincik Onan, “‹lk 2 ayda
pazar pay›m›z yüzde 10 olarak gerçekleﬂti. Tüm antibakteriyel ürünlerimiz, Selin markas› ile yapt›¤›m›z cironun yaklaﬂ›k yüzde 20’sini oluﬂturuyor. Gribal enfeksiyon salg›n›n yayg›nlaﬂmas›yla birlikte, antibakteriyel ve antiviral (virüslere
karﬂ› etkinli¤i ispatlanm›ﬂ ürünler) ürünlere olan talepte çok ciddi art›ﬂ gözlemlendi. Baz› ürünlerimiz 2-3 kat sat›ﬂ art›ﬂ› gösterirken, baz› ürünlerimizin sat›ﬂlar› ise (özellikle ev d›ﬂ› endüstriyel pazarda) geçti¤imiz seneye k›yasla 10 kat
oran›nda artt›” diyor.

Reklam ve tan›t›m
çal›ﬂmalar›na a¤›rl›k verdi
Eczac›baﬂ›, bu dönemde reklam ve pazarlama çal›ﬂmalar›na da a¤›rl›k verme-

ye baﬂlad›. Endüstriyel pazarda hizmet
verdi¤i müﬂterileri için grip ile ilgili tan›t›c› ve bilgilendirici bir broﬂür haz›rlay›p
tüm iﬂletmelere gönderdi. Web sitesinde
grip ile ilgili özel bir bölüm haz›rlad› ve
bu bölümde antibakteriyel ve antiviral
özellikli ürünlerinin tan›t›m›n› ön plana
ç›kartt›, çeﬂitli dergilerde grip ile ilgili tan›t›c› makaleler yay›nlad›. Kendi sat›ﬂ
teﬂkilat›n› e¤iterek müﬂterilerine en
do¤ru bilgiler ile gitmelerini sa¤lad›. El
y›kama ve el dezenfeksiyon ile ilgili
müﬂterilerini mail yoluyla bilgilendirdi
ve grip ile mücadelede faydal› ürünlerin
numunelerini gönderdi.
Tüketici pazar›nda ise farkl› temas noktalar›nda tüketicilerle bir araya geldiklerini belirten Onan, yapt›klar› tan›t›m
kampanyalar› hakk›nda ﬂu bilgileri veriyor: “Sat›ﬂ noktalar›nda, tan›t›c› ve bilgilendirici poster, el broﬂürü da¤›tt›k. Ara-

Eczac›baﬂ› Giriﬂim Pazarlama Müdürü
Gelincik Onan

l›k ay›nda, ‹stanbul’daki semt pazarlar›,
otobüs duraklar›, al›ﬂveriﬂ merkezi ve vapur iskele önlerinde hijyen noktalar› kurduk, tüketicilere hem ürünümüzü anlatt›k hem de hijyen konusunda bilinçlendirici faaliyetler yapt›k. ‹nternet alan›nda tüketicilerin bizimle iritbata geçebilecekleri www.selin-hijyenmax.com web
sayfas›n› yay›na soktuk.”

Gribal enfeksiyon salg›n›n›n duyulmas›yla birlikte art›ﬂ gösteren antibakteriyel
el jellerin Ekim-Kas›m aras›nda talep gördü¤ünü belirten Küran, su, sabun ve jel
kullan›m›n›n önemli bir al›ﬂkanl›k olarak hayat›m›zda yer edinmesi gerekti¤ini
vurguluyor.

“Salg›n haberinin sonlanmas›yla firmalar piyasadan
çekilmeye baﬂlad›”
Di¤er firmalar›n yeni üretici olduklar› için reklam ve promosyon çal›ﬂmalar›na
önem verdiklerine de¤inen Küran, Çarfarma’n›n yürüttü¤ü çal›ﬂmalar hakk›nda
ﬂu bilgiler verdi: “Pürel uzun y›llard›r piyasada oldu¤u ve tüketici taraf›ndan iyi
tan›nd›¤› için bizim reklam çal›ﬂmalar›m›zda büyük oranda bir art›ﬂ yapmam›za
gerek kalmad›. Her dönem yapt›¤›m›z gibi reklam ve pazarlama çal›ﬂmalar›m›z›
ayn› oranda sürdürdük. Markam›z o kadar güçlü ve kal›c› bir etki yaratt› ki
rakiplerimizin ürünleri bile Pürel ad›yla istendi. Di¤er firmalar a¤›rl›kl› olarak
reklam ve promosyon çal›ﬂmas› yaparken biz de tüketicilerimize ürünlerimize
ait üniversite raporlar›n› ileterek markam›z›n fark›n› yans›tmaya çal›ﬂt›k.
Gribal enfeksiyon salg›n› sebebiyle art›ﬂ gösteren bu 60 firma içinde bu ürünü
hakk›yla üreten 3-4 tane kaliteli rakibimiz oldu. Di¤erleri salg›n haberlerinin
bitmesiyle birlikte zaten piyasadan çekilmeye baﬂlad›lar.”
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“Kas›m 2009'da
antibakteriyel ürünler,
pazar›n yaklaﬂ›k yüzde
12'sine hakim oldu”
Ekim-Kas›m döneminde antibakteriyel
ürünlerinin tan›t›m çal›ﬂmalar›na a¤›rl›k
veren marklardan biri de Evyap oldu. Antibakteriyel sabun ve jellerden oluﬂan hijyen sektörünün Amerika, ‹ngiltere gibi
geliﬂmiﬂ ülkelerde daha büyük bir konuma sahipken, Türkiye'de h›zla geliﬂen bir
pazar oldu¤unu vurgulayan Evyap Pazarlama Direktörü Burç Üstün, Amerika s›v›
sabun pazar›n›n yaklaﬂ›k 75'ini antibakteriyel ürünlerin oluﬂturdu¤unu söylüyor.
Türkiye'de antibakteriyel ürünlerin 2008
y›l›nda s›v› sabunlar pazar›n›n yaklaﬂ›k
yüzde 2,6’s›n› oluﬂturdu¤una de¤inen Üstün, “Gribal enfeksiyon salg›n› nedeniyle
artan talebin en yüksek oldu¤u Kas›m
2009'da antibakteriyel ürünler, pazar›n
yaklaﬂ›k yüzde 12'sine hakim oldu.
Dünyada ve Türkiye'de sa¤l›k otoriteleri,
bulaﬂ›c› hastal›klardan korunmak için hijyenin ve özellikle el y›kaman›n önemini
vurguluyor. Do¤al olarak bu uyar›lar antibakteriyel sabun, antibakteriyel jel ve antibakteriyel ›slak mendil gibi ürünlere
olan talebin artmas›na yol açt›. Kiﬂisel temizlik ürünleri pazar›nda antibakteriyel
ürünler pazar› 2008 y›l›nda pazar›n miktar olarak yaklaﬂ›k yüzde 1,5’ini ve ciro
olarak da yaklaﬂ›k yüzde 3,5’ini oluﬂturdu. 2009 y›l sonu itibar› ile miktar olarak
yaklaﬂ›k yüzde 3,1’ine ve ciro olarak da
yaklaﬂ›k yüzde 7'sine ulaﬂarak h›zl› bir art›ﬂ gösterdi. Bu talep art›ﬂ› kiﬂisel temizlik
sektöründeki büyük firmalar› ve di¤er
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küçük üreticilerinde antibakteriyel ürünlere yönelmesine sebep oldu, özellikle talebin en h›zl› art›ﬂ gösterdi¤i jel ürünlerini
üreten birçok firma ç›kt›” diyor.

Evyap, marka iletiﬂiminde
çok yönlü ve sürekli o
lmaya çal›ﬂt›
Ellerimizi su ve sabunla y›kaman›n bakterileri elimizden uzaklaﬂt›rman›n en etkili yolu oldu¤unu belirten Üstün, Evyap
olarak, katma de¤eri yüksek ve bakterilere karﬂ› 12 saate kadar etkin koruma
vaadi ile genel rekabetten farkl›laﬂan Activex markas›n› 2009 y›l› baﬂ›nda Türkiye pazar›na sunduklar›n› söylüyor.
'Her iﬂin Baﬂ› Sa¤l›k, Her iﬂin Baﬂ› Activex'
slogan›na sahip Activex markas› ile sa¤l›kl› nesiller yetiﬂtirmek isteyen annelere
ulaﬂmay› hedeflediklerini ifade eden Üstün, markalar›n›n tan›t›m› için yapt›klar›
çal›ﬂmalar hakk›nda ﬂu bilgileri veriyor:
“Ak›lda kalan ve bakterilere karﬂ› 12 saate kadar etkin koruma sa¤lad›¤› mesaj›n› veren çal›ﬂmalar yapt›k. Güçlü TV deste¤i, yayg›n gazete kampanyalar›, alternatif medya kullan›mlar› ve tüketicilere
marka deneyimini yaﬂatan, markam›z›n
mesaj›n›n tüketiciye dokunarak veren
indoor ve outdoor çal›ﬂmalar› sayesinde
tan›t›m alan›m›z› geniﬂlettik.
Okullarda ö¤rencilerimize el y›kama e¤itimlerinin düzenlenmesi ve halk sa¤l›¤›
konusunda referans site haline getirmeyi hedefledi¤imiz www.activex.com.tr internet sitesinin oluﬂturulmas› ile marka
iletiﬂiminde çok yönlü ve sürekli olmaya
çal›ﬂt›k.”

“Antibakteriyel bak›m
markas› olmay› hedefliyor”
Activex ile 2009 y›l›n›n baﬂ›ndan itibaren
gerçekleﬂtirdi¤i markalaﬂma ve iletiﬂim
yat›r›mlar› ile tüketicilerin ilgisini çekmeyi baﬂaran Evyap, ilk y›l›nda antibakteriyel kat› sabunlar pazar›nda yaklaﬂ›k
yüzde 35, s›v› sabunlar pazar›nda yaklaﬂ›k yüzde 25 kadar pazar pay› kazand›.
Türkiye pazar›na “Activex Aktif Koruma”
ve “Activex Hassas Koruma” varyantlar›
s›v› ve kat› sabun pazar›na giriﬂi yapan
Evyap, 2009 y›l›n›n son aylar›nda portföyüne 3. Varyant› olan “Do¤al Koruma”
varyant›n› ve tüketicilerden gelen yo¤un
talep üzerine Activex 2 lt büyük boy s›v›
sabunlar› ekledi.
Kas›m ay› baﬂ›nda pazar›n artan el temizleme jeli talebine, pazara Activex 100
ve 300 ml el temizleme jeli ürünlerini sunarak cevap verdiklerini belirten Üstün
sözlerine ﬂöyle devam ediyor: “ Evyap
kalitesi ile üretilen, dermatolojik olarak
test edilmiﬂ, ele yap›ﬂmayan ve çabuk
koruyan özel formüle sahip Activex el temizleme jelleri hem yurt içinde hem de
yurtd›ﬂ›nda k›sa zamanda tüketicilerden
büyük ilgi gördü.
Aral›k ay›n›n son lansman›n› ise ‘Activex
Antibakteriyel Islak Mendilleri’ ile gerçekleﬂtirdik. 2010 ve önümüzdeki y›llarda ise; Activex markas›na yat›r›m yapmaya, ürün gam›m›z› geniﬂletmeye devam ederek, Türkiye'nin ve yurt d›ﬂ› pazarlar›n›n önde gelen antibakteriyel bak›m markas› olmay› hedefliyoruz.”
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Uzmanlar hijyenik ürünlere nas›l bak›yor?
“Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün 2009 y›l›nda
yay›nlad›¤› ‘Sa¤l›k Hizmetlerinde El Hijyeni Rehberi’nde belirtildi¤i gibi toplumlarda yayg›n olarak kullan›lan deterjan
etkili sabunlarla içine antiseptik kat›lm›ﬂ
sabunlar, eller arac›l›¤›yla bulaﬂabilen
çeﬂitli infeksiyonlar›n (vücutta hastal›k
yap›c› mikroorganizmalar›n ço¤almas›
ve vücudu iﬂgali) önlenmesinde birbirine
yak›n etkiye sahip bulundu. Sabunun

içeri¤inden daha önemli olan›n ellerin
yeterli s›kl›kta ve do¤ru teknikle y›kanmas› oldu¤u konuyla ilgili tüm bilimsel
kaynaklarda vurgulan›yor.
Sa¤l›k kuruluﬂlar›nda edinilen infeksiyonlar›n önlenmesi için alkol içeren ve
susuz kullan›lan el antiseptikleri y›llard›r
tüm dünyada ve ülkemizde yayg›n olarak kullan›l›yor. Bu ürünler su ve sabun-

la el y›kaman›n zor oldu¤u durumlarda
sa¤l›k çal›ﬂanlar›na kolay ve etkili bir el
hijyeni olana¤› sa¤l›yor. Dünya Sa¤l›k
Örgütü de ‘Sa¤l›k Hizmetlerinde El Hijyeni Rehberi’nde alkol içeren el antiseptiklerinin etkili bir el hijyeni sa¤lad›¤›n› net
olarak vurguluyor.
Bu ürünler ellere bulaﬂm›ﬂ bulunan ço¤u
bakteriye, mantara oldu¤u gibi grip virüsünü içeren çeﬂitli virüs tiplerine karﬂ› da
etkili. Piyasada s›v›, jel ve köpük formunda bulunabiliyor. Baz› araﬂt›rma sonuçlar› ellerdeki mikrop say›s›n› azaltmada s›v› formunun daha etkili oldu¤unu göstermekle birlikte, bu alanda daha fazla çal›ﬂmaya gereksinim oldu¤unu belirtiyor.
Ellerin en az 3-5 ml çözeltiyle temas ettirilmesinin etkiyi art›rd›¤› vurgulan›yor.
Alkol içeren el hijyeni ürünleri yumuﬂat›c› da içerdikleri için ellerde kurulu¤a ve
tahriﬂe yol aç›yor. Nadiren allerjik belirtilere yol açabildikleri belirtilmekle birlikte
alkollerin di¤er birçok kimyasal maddeye göre yan etkiler aç›s›ndan daha güvenli olduklar› biliniyor.
Alkollü el hijyeni ürünlerinin kullan›m›nda dikkat edilecek önemli bir nokta ﬂudur: Alkol uçucu bir madde oldu¤u için
ﬂiﬂenin/kutunun kapa¤› kapal› tutulmal›,
ortak kullan›lan mekanlarda da pompal›
düzenekler tercih edilmeli. Ayr›ca alkolün yan›c› bir madde oldu¤u ve kolay
alev alabilece¤i de güvenlik önlemleri
aç›s›ndan unutulmamal›.

Sa¤l›k Bakanl›¤›
antibakteriyel ürünler
hakk›nda ne düﬂünüyor?
Antibakteriyel ürünlere olan ilginin artmas› tan›nm›ﬂ markalar›n yan› s›ra
‘merdiven alt›’ olarak tabir edilen üreticileri de harekete geçirdi. Pazarda, ismi daha
önce hiç duyulmam›ﬂ, Sa¤l›k Bakanl›¤›’ndan onay almam›ﬂ ve insan sa¤l›¤›n› tehdit
eden ürünler yer almaya baﬂlad›. Bunun üzerine Sa¤l›k Bakanl›¤› bir kararname
yay›nlayarak, antibakteriyel ürünlerin kullan›m›na bir standart getirdi.
“5324 say›l› Kozmetik Kanunu’nda yer alan kozmetik ürün tan›m›: “‹nsan vücudunun epiderma, t›rnaklar, k›llar, saçlar, dudaklar ve d›ﬂ genital organlar gibi de¤iﬂik d›ﬂ k›s›mlar›na, diﬂlere ve
a¤›z mukozas›na uygulanmak üzere haz›rlanm›ﬂ, tek veya temel amac› bu k›s›mlar› temizlemek, koku vermek, görünümünü
de¤iﬂtirmek ve/veya vücut kokular›n› düzeltmek ve/veya korumak veya iyi bir durumda tutmak olan bütün preparatlar veya
maddeler” ﬂeklindedir. Piyasada kullan›m› artan antibakteriyel
el temizleme jeli, s›v›s›, köpü¤ü vb. ürünlerin, Bakanl›¤›m›za
5324 say›l› Kozmetik Kanunu do¤rultusunda bildirimlerinin yap›lmas›na ra¤men, ambalaj ve tan›t›m materyallerinde:
• H1N1, Hepatit, H1N5, AIDS vb. türünden enfeksiyon hastal›klar›na karﬂ› etkili,
• Antimikotik,
• Virüs, küf, mantar vb. mikroorganizmalara karﬂ› etkili,
• Bakterisid, antiviral, gribal
enfeksiyon salg›n›na karﬂ›

vb. türünden kozmetik ürünlerin, ilgili mevzuatta yer ald›¤› ﬂekliyle s›n›rl› tan›m› ve kapsam› d›ﬂ›ndaki ibarelerin kullan›lmas›
yoluyla, tüketicinin yan›lt›ld›¤› ve halk sa¤l›¤›n› tehdit edici durumlar›n oluﬂtu¤u tespit edilmiﬂtir.
Yukar›daki tan›t›m bilgilerini içeren ve dezenfektan veya antiseptik amaçl› olarak piyasaya arz edilmek istenen ürünler için,
Bakanl›¤›m›z ‹laç ve Eczac›l›k Genel Müdürlü¤ü ‹laç Ruhsatland›rma Daire Baﬂkanl›¤›’na “Ara Ürün ‹zin Belgesi” almak üzere
baﬂvuruda bulunulmas› gerekmektedir.
Anti-bakteriyel amaçl› olarak piyasaya arz edilen kozmetik tan›m›na uygun ürünlerin, çocuklardan uzak tutulmas›, kullan›lmas› gerekiyor ise ebeveyn kontrolünde kullan›lmas›na, gözle
temas ettirilmemesi, yan›c›/ parlay›c› oldu¤una iliﬂkin uyar›lar›n ambalaj üzerinde bildirilmesi gerekmektedir. Kiﬂisel temizlik için ellerin öncelikle su ve sabun ile y›kanmas›, susuz kullan›lan ürünlerin ise su bulunmayan ortamlarda tercih edilmesi önemlidir.”

Grip salg›n›yla birlikte ülkemizde sat›ﬂa
sunulan ürün say›s›nda art›ﬂ göze çarp›yor. Bu ürünlerin içerikleri ve üretim sürecinde standartlara uyuldu¤u konusundaki denetimleri resmi kuruluﬂlar taraf›ndan yap›lmal›. Tüketici de karar verirken ürünün üzerinde içerik ve üretim süreci konusunda güvence veren aç›klamalar›n ve sembollerin bulundu¤unu
kontrol edebilir.”

Prof. Dr. Selma Karabey
‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi
Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi
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Perakende = Kariyer
Günümüzde insanlar›n en büyük kâbusu
iﬂsizlik! Özellikle küresel yavaﬂlama ile
(belki de bir k›sm›n›n da bahanesiyle!)
reel sektör önemli bir istihdam aç›¤› yaratm›ﬂt›r. Özel sektörün darbo¤azdan geçiﬂi, nitelikli ya da niteliksiz birçok insan›m›z› iﬂsiz konuma getirmiﬂ, bir de bunun üzerine üniversitelerin son s›n›flar›ndan mezun olan on binlerce genç nüfusu da bu kervana dâhil etmiﬂtir. San›r›m art›k gençler üniversitelerin baz› bölümlerini özellikle iﬂ bulamayacaklar› ihtimalini de düﬂünerek tercih etme konusunda ince eleyip s›k düﬂünecekler, veliler de bu konuda bir hayli bask›c› davraY›lmaz Pekmezcan

“Durgunluk
döneminde dahi en
büyük ve en h›zl›
geliﬂen perakende
sektörü, ayn› zamanda
önemli kariyer
f›rsatlar›yla dikkat
çekmekte. Organize
perakendenin özellikle
Anadolu’nun ﬂehir
merkezlerine do¤ru
kaymas›, istihdam
konusundaki
s›k›nt›lar›m›z›n önemli
bir k›sm›na da derman
olaca¤› düﬂüncesini de
güçlendirmekte. Tabii
ki buradaki yeter ﬂart,
kendi gelece¤ini
düﬂünen ve planlayan
gençlerin, sektör
temsilcilerinin ve
devlet yetkililerinin
varl›¤›d›r!”
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nacaklard›r. Nihayetinde e¤itimin temel
amac›; her alanda ülkeye hizmet edecek
donan›ml› insan gücünü yetiﬂtirmektir.
Fakat bu yetiﬂen insan gücünün de bunca emek ve harcaman›n sonunda e¤itim
döneminde alm›ﬂ oldu¤u bilgi, beceri ve
donan›m› baﬂta ülke ekonomisi olmak
üzere geliﬂimi için gerekli her sahaya aktarabilmelidir. Aksi takdirde birçok Avrupa devletinin nüfusundan çok fazla olan
okuyan say›s›n›n ülkemizin yarar›na de¤il bir süre sonra tam anlam›yla zarar›na
olaca¤›n›, hatta oldu¤unu söyleyebiliriz.
Gençlere belirli bir e¤itimin sonunda sa-

hip olduklar› kazan›mlar› ile enerjilerini
bir yere kanalize edebilecek iﬂ sahalar›n›
ve imkânlar›n› mutlaka sunabilmeliyiz.
Elbette ki üniversitelerin ‘iﬂ bulma’ gibi
bir görevi bulunmamaktad›r. Fakat üniversite sanayi iﬂ birli¤inin gerçek manada sa¤lanarak özellikle üretim ve hizmet
sektörleri için gerekli ihtiyaç ve talepler
do¤rultusunda e¤itim planlamas› yap›labilir.
San›r›m bu iﬂ birli¤i gerçek manada sa¤land›¤› takdirde özellikle ara iﬂgücü temini konusunda daha gerçekçi ad›mlar
at›lacakt›r. Sektör arad›¤› eleman› temin
edebilme konusunda formal e¤itim yollar›n› daha süreç devam ederken kullanarak kaynak planlamas› yapabilir. Böylelikle e¤itim kurumlar› da mezunlar›n›n
(ç›kt›) bir an önce iﬂe yerleﬂmesiyle, baﬂar›lar›n› tescil etmiﬂ olacaklard›r.

E¤itim kurumlar›n›n
misyonu ne olmal›?
Bir e¤itim kurumunun baﬂar›s› san›r›m
mezunlar›ndan ne kadar›n›n kurumsal
bir firmada, dolgun ücretli ve sayg›n bir
konumda iﬂ bulabildi¤i ve ne kadar›n›n
üretim sürecine kat›larak katma de¤er
üretebildi¤i ile ölçülebilir. Düﬂünün bir
kez; çok iyi bir üniversite ya da bölüm fakat mezunlar›n›n yüzde onu ya da on beﬂi iﬂ bulabilmiﬂ yüzde doksan› iﬂsiz! Gözü
de kula¤› da t›rmal›yor bence. Bu durumda e¤itim kurumlar› bence misyonlar›n› yeniden gözden geçirmeliler! Tekrar ifade etmek isterim ki; elbette ki üniversitelerin iﬂ bulmak gibi bir görevi yoktur. Ancak; ülkenin her alandaki muhtemel geliﬂimlerine ya da geliﬂtirilecek
alanlar›na paralel üniversite, bölüm,
program ve ö¤renci planlamas› yap›larak eldekilerin sanayinin ve sektörel ku-

rumlar›n beklentilerine cevap verecek
donan›mla haz›r hale getirilmesi gerekir.
Kariyer, iﬂ hayat›nda olsun ya da olmas›n her insan›n ilgisi dâhilinde olmas›
gereken bir kavramd›r. Zaman, her an
aleyhimize iﬂleyen bir mefhum asl›nda.
O ilerledikçe hiçbir ﬂey eskisi gibi kalmayacak ve ﬂayet gelece¤e dair bir hedefimiz var ve buna ulaﬂmak için bir çabam›z olacaksa sorun yok. Ancak; çabam›z
yok, hedefimizde yoksa iﬂte o zaman
tüm sorunlar›n baﬂlad›¤› yerdeyiz demektir. Böyle bir durumdaki kiﬂinin yapaca¤› en kolay iﬂ: baﬂta devletini, hükümetini, ailesini ya da kendilerini e¤itenleri suçlamak olacakt›r. Bu süreçteki as›l
ac› olan ise, suçlama sürecinin art›k çaresizlik içine düﬂüldü¤ü dönemlerde yani sorumluluk ve inisiyatif almas› gereken bir dönemde baﬂlayacak olmas›d›r.
Böyle bir dönemde psikolojik bunal›m›n
eﬂi¤indeki ya da içindeki bir insan›n art›k ne kariyerinden bahsedilebilir ne de
ülke ekonomisine katk›s›ndan. Tam aksine bu durumdaki bir kiﬂi bir de “genç” ise
kendi kendisine bu durumun üstesinden
gelmesi beklenemez.

“E¤itim kurumlar›
ö¤rencilerin kariyer
planlamas›na yard›mc›
olmal›”
‹ﬂte, e¤itim kurumlar› böylesi olumsuz
durumlar›n yaﬂanmamas› ve ülkenin
kalk›nabilmesi için, milyonlarca e¤itim
gören gencini sa¤l›kl› bir ﬂekilde topluma kazand›r›labilmesi için kariyer planlamas›na yard›mc› olmal›, önlerine ulaﬂ›labilir hedefler koyarak ülke genelinde
bir bütünlük içinde onlar› gelece¤e haz›rlamal›d›r. Bu konudaki en önemli deste¤i de sanayiden alabilmelidir.
Üniversitelerimiz baﬂta ‹ﬂletme olmak
üzere birçok yak›n ve alt dallardan her
y›l on binlerce mezun vermektedir. Bunlar›n bir k›sm› dört y›ll›k fakültelerden,
önemli bir k›sm› da iki y›ll›k programlardan mezun olmaktad›r. Al›ﬂveriﬂ Merkezleri ve Perakendeciler Derne¤i AMPD’nin
2009 Perakende Endeksi’ne göre dünyada ve ülkemizde yaﬂanan mevcut küresel krize ra¤men perakende sektöründe
istihdam, sadece bir miktar h›z keserek
devam etmiﬂtir. ‘Türk Perakendesi ve
Acil ‹statistik’ isimli makalemde de dikkat çekmeye çal›ﬂt›¤›m gibi, henüz ülke-
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mizde sa¤l›kl› bir veri taban› ve çal›ﬂmas› olmad›¤›ndan çal›ﬂan say›s› ve büyüklü¤ü konusunda tam bir rakam veremiyor olsak da, içine dâhil edilebilecek tüm
iﬂ kollar›yla birlikte de¤erlendirildi¤inde,
toplamda milyonlarca kiﬂinin istihdam
edildi¤i bir sektörden bahsediyoruz.
Böylesi büyüklü¤e sahip bir sektörde
bahsetti¤imiz branﬂlar baﬂta olmak üzere birçok farkl› branﬂlarda okuyan gençlerimiz de dâhil olmak üzere on binlerce
genç arkadaﬂlar›m›z için perakende
sektörü eﬂsiz kariyer f›rsatlar› ile karﬂ›m›zda duruyor. Bir dahaki yaz›m›zda kariyer ve kariyer planlamas› ile perakende
sektöründeki f›rsatlar neler sizlerle paylaﬂmaya devam edece¤im…
Küresel yavaﬂlama sürecinde en çok gerileyen ülkelerin baﬂ›nda olmam›za ra¤men, büyümesini yavaﬂlayarak da olsa
sürdüren organize perakende; yüz milyar dolar› aﬂk›n cirosuyla her geçen gün
yeni bir al›ﬂveriﬂ merkezini bünyesine
katmakta ve h›zla Anadolu’ya do¤ru yay›lmaktad›r.
Böylesi bir durgunluk döneminde dahi,
perakende sektörü, en büyük ve en h›zl›
geliﬂen sektör olarak, ayn› zamanda
önemli kariyer f›rsatlar›yla da dikkat
çekmektedir. Organize perakendenin
özellikle Anadolu’nun ﬂehir merkezlerine
do¤ru kaymas›, istihdam konusundaki
s›k›nt›lar›m›z›n önemli bir k›sm›na da
derman olaca¤› düﬂüncesini de güçlendirmekte. Tabii ki buradaki yeter ﬂart,
kendi gelece¤ini düﬂünen ve planlayan
gençlerin, sektör temsilcilerinin ve devlet yetkililerinin varl›¤›d›r!

“Gelece¤e dair hedefler
olmal›”
‹nsan›n ekonomik varl›¤›n›n temeli çal›ﬂma hayat›d›r. Di¤er bir deyiﬂle en temelinde geçinebilmemizin yegane yolu
çal›ﬂmakt›r. Çal›ﬂmak, hem bireysel hem
de ülke ekonomisi aç›s›ndan yaﬂam›n
devam edebilmesi için tek gelir elde etme unsurudur. Dünya kadar petrolünüz
ve yeralt› zenginlikleriniz bile olsa çok
çal›ﬂarak bu rezervlerin kullan›m› konusunda yeter olmal›s›n›z. Aksi durumda
bu rezervler bile gün gelir sonunuz olabilir! Özellikle bizim ülke olarak çok ama
çok çal›ﬂmaya bir çok ülkeden daha çok
ihtiyac›m›z vard›r. Çal›ﬂabilmek için ge-
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rek bedensel gerekse zihinsel gücümüzü
belirli bir amaca yönelik olarak planl› bir
ﬂekilde kullanabilece¤imiz bir ‘iﬂ’e ihtiyac›m›z vard›r. ‹ﬂte bu ‘iﬂ’i elde edebilmek için gerek bedensel gerekse zihinsel
ederi olan varl›klara sahip olmal›y›z. Aksi halde hiçbir iﬂletme bizim için vaktini
ve nakdini ay›rmayacakt›r. Bu nedenledir ki, kariyer planlamas› e¤itim hayat›m›z›n ilk y›llar›ndan baﬂlayarak sürekli
kendi içinde de¤iﬂim ve geliﬂim göstererek devam eden bir süreçtir. Kelimenin
genel sözlük anlam› içerisinde, “yaﬂam,
iﬂ ve meslek” anlamlar›n› taﬂ›d›¤›n› görmekteyiz. Geniﬂ anlamda ise Aytaç’a göre kariyer, kiﬂinin çal›ﬂma hayat› boyunca üstlendi¤i iﬂlerin bir bütünü olarak tan›mlan›rsa da, kariyer kavram›, bu tan›m›n ötesinde daha geniﬂ bir anlam taﬂ›maktad›r. Bir kiﬂinin kariyeri, sadece
onun sahip oldu¤u iﬂler de¤il, iﬂyerinde
kendisine verilen iﬂ rolüne iliﬂkin beklenti, amaç, duygu ve arzular›n› gerçekleﬂtirebilmesi için e¤itilmesi ve böylece sahip oldu¤u bilgi, beceri, yetenek ve çal›ﬂma arzusu ile o iﬂletmede ilerleyebilmesi anlam›n› taﬂ›r.
Bazen kiﬂinin geldi¤i ve gelece¤i yer bazen de iﬂinde sahip oldu¤u beceri düzeyi
yani uzmanl›k anlamlar›nda da kullan›lmaktad›r. Hangi anlamda kullan›rsak
kullanal›m ekonomik olarak var olabilmemiz için çal›ﬂmak ve sürekli kendimizi geliﬂtirerek ilerlemek durumunday›z.
‹ﬂte bunun için gelece¤imize iliﬂkin hedeflerimiz, bu hedeflere ulaﬂmak için
yöntemlerimiz bu yöntemleri uygulayabilmek içinde becerilerimizin olmas›
ﬂartt›r. ‹ﬂe sahip olmak birey aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda elbette ki yaln›zca ekonomik nedenlere ba¤lamak do¤ru bir yaklaﬂ›m olmaz.
Çal›ﬂmak ayn› zamanda bizlere psikolojik ve sosyolojik aç›dan da benli¤imizin
ve de kiﬂili¤imizin geliﬂmesindeki en
önemli tatmin arac›m›zd›r. O halde iﬂ hayat› ve çal›ﬂmay›, bireyi her aç›dan geliﬂtiren ve mutlu k›lan bir süreç olarak görmek gerekir. ‹ﬂ hayat›n›n ve çal›ﬂman›n
bireye sa¤lad›¤› psikolojik ve sosyal katk›lar›n› inceleyecek olursak aﬂa¤›daki gibi bir de¤erlendirme yapmak mümkündür (Aytaç, 2005):
• ‹ﬂin üretildi¤i yer olan iﬂyeri, beﬂeri iliﬂ-

kilerin gerçekleﬂti¤i ve bireylerin sosyal
yeteneklerinin geliﬂimine arac›l›k eden
mekânlard›r.
• ‹ﬂ, çal›ﬂan insan›n yaﬂam›n› sürdürebilmesi için sa¤lad›¤› gelir ile yaﬂam›n
maddi temelini oluﬂturur.
• ‹ﬂ, kendisine öz sayg›s› ve benlik geliﬂimi ile kimlik oluﬂumunu sa¤layarak kiﬂili¤ini güçlendirir.
• ‹ﬂ, insan›n ait olma ihtiyac›n›n karﬂ›lanmas›na katk›da bulunur.
Görüldü¤ü gibi iﬂ hayat› ve çal›ﬂma üretilen iﬂ sonucunda bir gelir elde etme
ö¤esi, statü kazanma, dolay›s›yla sayg›nl›k unsuru ve birey için psikolojik doyum kayna¤› olarak ifade edilmektedir.
Perakende sektörü üniversitelerin ilgili
bölümleri ve programlar›ndan mezun
olan ö¤renciler aç›s›ndan tüm yararlar›
elde edebilece¤i ve k›sa sürede baﬂar›
yoluyla elde edebilece¤i statülerle çok
cazip imkânlara sahiptir. Ancak sektörün
genel problemleri içerisindeki çal›ﬂma
saatleri ve ücret politikalar› konusu maalesef bu aç›dan bak›ld›¤›nda sektörün
nitelikli iﬂgücü problemini de beraberinde getirmekte.
Bu durumda, kanaatimce önemli bir
uyar›da sektör temsilcilerine yap›lmas›
gerekmektedir. Nas›l ki bireyler kendi
kariyer planlamalar›n› yaparak iﬂ hayat›nda arzulad›klara yerlere ulaﬂmak, baﬂar›l› olmak sosyal ve psikolojik aç›dan
tatmin olarak iyi yerlere gelmek istiyorlarsa; bir o kadar da iﬂletme sahipleri de
kendi kaynak planlamalar› ve politikalar›n› da bu do¤rultuda haz›rlamalar› gerekmektedir.
Kurumsal baﬂar› yaln›zca teknolojik de¤iﬂikliklerle ve bir tak›m yap›sal ve süreçlerle ilgili de¤iﬂikliklerle de¤il en
önemli kayna¤›n ‘insan’ oldu¤u gerçe¤inden hareketle gerçekleﬂebilece¤ini
anlamalar› gerekir. Unutmay›n, kaliteli
firma/marka, arka plan›nda mutlaka kaliteli insan demektir!
“Kendi gelecekleriyle ilgili planlar›
olmayanlar; baﬂkalar›n›n planlar›na
dâhil olurlar…”

2008-2010
TÜRKİYE PERAKENDECİLER FEDERASYONU
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2009’da yerel
zincirler büyüdü,
2010’a daha

güçlü giriyor...
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ABD’de 2008 y›l›nda baﬂ gösteren ekonomik krizle birlikte 2009 y›l› birçok sektör için
zor bir y›l oldu. Perakende sektörü krizden en az zararla ç›kan hatta büyüme gösteren
sektörlerin baﬂ›nda geldi. Kriz döneminde büyümesini sürdüren perakende sektörü,
krizi f›rsat olarak gördü ve kurum içindeki iyileﬂtirme çal›ﬂmalar›n› h›zland›rd›. Yap›lan
araﬂt›rmalar, yerel perakendenin en h›zl› büyüyen sektör oldu¤unu gözler önüne
seriyor. 2009 y›l›nda Konya ve Çukurova PERDER’i bünyesine katan Türkiye
Perakendeciler Federasyonu (TPF), büyümesini sürdürerek, gelece¤e umutla bak›yor.
Yeni bir y›la ad›m att›¤›m›z ﬂu günlerde TPF üyeleri ve sivil toplum kuruluﬂlar›n›n
baﬂkanlar›yla bir araya geldik ve onlardan geçti¤imiz y›l› de¤erlendirmelerini, 2010 y›l›
için beklentilerini paylaﬂmalar›n› istedik.

Ekonomik kriz, ülkelerin ekonomik göstergelerinde meydana gelen ani de¤iﬂikliklerin belirli
bir süre boyunca devam etmesiyle ortaya ç›kan
olumsuz geliﬂmelerin bileﬂkesi olarak tarif edilebilir. Enflasyon, faiz, döviz kurlar› ve iﬂsizlik gibi temel iktisadi unsurlar›n birinde veya birkaç›nda baﬂ gösteren de¤iﬂimler, iktisadi piyasan›n iki ana ö¤esi olan tüketici ve üretici davran›ﬂlar›n› da etkilemeye baﬂlar. Derinlik ve geniﬂlik kazanan ekonomik krizler, günümüze kadar
gerek kamu kesiminin gerek özel sektörün mücadele etmek zorunda kald›¤› tehditlerden birini oluﬂturuyor.

30 milyona yak›n insan iﬂini
kaybetti
Dünya, 1929 y›l›ndan beri ekonomik krizlerle
baﬂ etmenin yolunu ar›yor. 2008’de ABD’de baﬂ
gösteren ekonomik kriz tüm dünya ülkeleri gibi
Türkiye ekonomisindeki birçok dengeyi de¤iﬂtirdi. Tüm dünya çap›nda yaﬂanan global kriz,
2008 Eylül ay›ndan itibaren tüm piyasalarda
etkili olmaya baﬂlad›. Krizin rakamlara etkisini
ise 2008 y›l›n›n Ekim ay› itibar›yla görmeye
baﬂlad›k. O ay uzun bir süreden sonra ilk kez ihracat rakam›m›z geriledi. Her ne kadar gerileme
yüzde 1,9 gibi düﬂük bir rakam olsa da yüzde
30'lar civar›nda seyreden ayl›k ihracat art›ﬂ›m›z›n gerileme kaydetmesi önemli bir veriydi.
2008'in Kas›m ay›yla birlikte Türkiye ihracatta
ciddi düﬂüﬂler yaﬂad›. 2009’un 3. çeyre¤i boyunca krizin negatif seyri ihracat› olumsuz yönde etkiledi. 2008’in sonunda meydana gelen
krizin etkileri en fazla 2009 y›l›nda hissedilmeye baﬂland›. Bu dönemde dünya ekonomisi
yaklaﬂ›k yüzde 1,2 küçülürken, dünya ticareti
ise yüzde 12 civar›nda azald›. Kriz nedeniyle
2009 y›l›nda dünyada yaklaﬂ›k 30 milyon kiﬂi
iﬂini kaybetti. Ancak 2009'un Ekim ay› itibar›yla bir toparlanma baﬂlad›. Ekim ay›nda ihracat›-
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m›z›n yüzde 4,6 artmas›, krizin sona ermekte
oldu¤u ve krizin negatif etkilerinin ortadan
kalkmaya baﬂlad›¤› tezini güçlendirdi.

Perakende sektörü yüzde
10’lara varan bir büyüme
sergiledi
Kriz Türkiye’de inﬂaat, tekstil, otomotiv gibi sektörleri derinden etkiledi. Ama krizden di¤er sektörlere göre daha az etkilenen hatta bu dönemde büyümeyi bile baﬂaran bir sektör vard›. Bu
sektör perakende sektörüydü. Ekonomik kriz
perakende sektörünü etkilemiﬂ olsa da, 2009
y›l›nda sektör Türkiye’de; ‹ngiltere, ‹spanya,
Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerden çok daha iyi
durumdayd›. Küçülme bir yana, sektör önceden
baﬂlayan yat›r›mlar›n sürmesiyle büyüme bile
gösterdi. Genel olarak bakt›¤›m›zda perakende
sektörü yüzde 10’lara varan bir büyüme gerçekleﬂtirdi¤ini görüyoruz.
G›da sanayi yap›s› gere¤i insanlar›n en temel
ihtiyaç maddelerini üretmesi yüzünden di¤er
sektörlerden daha ﬂansl›yd›, bu yüzden krizden
daha az etkilendi. 2009 y›l›nda g›da perakende
sektörü yüzde 13-14 oran›nda büyüdü. Eylül
2009 itibar›yla 9 ayl›k bazda g›da sektörünün
yüzde 4,3, y›ll›k bazda (12 ayl›k) ise yüzde 1,1
oran›nda küçülme yaﬂad›¤›n› görüyoruz. Ekim
2009 rakamlar›na bakt›¤›m›zda sanayi sektöründe görülen canlanmaya paralel olarak önceki aya göre üretim yüzde 56,38, geçen y›l›n
ekim ay›na göre ise yüzde 10,8 oran›nda art›ﬂ
görüldü.
Perakende sektörü, kriz döneminde daha sa¤lam ad›mlar atmaya, insan kaynaklar›na yat›r›m yapmaya, kurum kültürü ve sa¤l›kl› bilançolar oluﬂturmaya çal›ﬂt›. Bu anlay›ﬂla hareket
eden PERDER üyeleri için 2009 y›l› di¤er sektörlere göre verimli bir y›l oldu.
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Gün geçtikçe pazar›n darald›¤›n›, rekabetin ve maliyetlerin artt›¤›n› söyleyen
Akda¤, yöneticilerin iﬂlerini daha
s›k› tutmak zorunda olduklar›n›n alt›n›
çiziyor.
Herkesin kendine has kriz tedbirleri olmas› gerekti¤ini ifade eden Akda¤, “Likiditenin s›k›ﬂt›¤› böyle ortamlarda finans
s›k›nt›s› çekmemek için eski tabirle ‘yedek akçeyi kara gün için bulundurmak’
gerekiyor. Ya da ortakl›klar kurularak
ayakta kal›nabiliniyor. Bu ne kadar zor
gibi görünse de art›k kaç›n›lmaz hale
geliyor.

“2010 y›l›nda, yerel ve
organize perakendenin
daha da geliﬂece¤ine
inan›yorum”
‹stanbul PEDER’in 40 üyesi açm›ﬂ olduklar› 539 ﬂubeyle krize meydan okuyarak
faaliyetlerine devam ediyorlar. ‹stanbul
PERDER Yönetim Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s› ‹hsan Biçen, 21. yüzy›lda, dünyam›-

‹stanbul PERDER Yönetim Kurulu Baﬂkan
Yard›mc›s› ‹hsan Biçen
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z›n h›zla de¤iﬂti¤ini, iletiﬂim araçlar›n›n
s›n›r tan›mad›¤›n›, rekabetin ve fark yaratman›n çok önemli olmaya baﬂlad›¤›n› söylüyor.
Türkiye’deki tüm iﬂletmelerin, zaman›
yakalay›p yar›nlara daha güven ve
umutla bakabilmenin zor oldu¤unu bildiklerini belirten Biçen, “Türk insan›n›n
giriﬂimcilik ruhunun ne kadar yüksek oldu¤unun bilincindeyiz.
Bu bilinçle geliﬂmiﬂ ülkelerdeki perakende seviyesine bakt›¤›m›zda bu seviyelere 20-30 y›l gibi k›sa zamanda ç›kabilmek hiç de kolay gözükmüyordu. 2006
y›l›nda da bir araya gelip PERDER’i kurdu¤umuzda bu kadar h›zl› yol alaca¤›m›za kimse ihtimal vermiyordu. Oysa,
bugün önemli araﬂt›rma ﬂirketlerinin
yapm›ﬂ oldu¤u araﬂt›rmalar, yerel ve organize perakendenin en iyi büyüyen ﬂirket oldu¤unu gözler önüne seriyor. Bu
baﬂar›n›n verdi¤i mutluluk sayesinde
hedeflerimizi daha da büyütüyoruz” diyor. 2009 y›l›n›n PERDER üyeleri için oldukça verimli bir y›l oldu¤unu söyleyen
Biçen, sözlerine ﬂöyle devam ediyor:
“2009 y›l›nda iyi kârl›l›klar elde edileme-

di. Fakat gelecekte çok daha iyi zeminlerde, insan kaynaklar›na yat›r›m yapan, envanter yönetiminin önemini bilen kurumlar olarak bu sektördeki hak
etti¤imiz yeri alaca¤›m›za eminiz. 2010
y›l›nda yerel ve organize perakendenin
daha da geliﬂece¤ine inan›yorum.”
Kriz laf›n›n konuﬂman›n art›k yersiz oldu¤unu ifade eden Biçen, zor bir dünyada ticaret yapt›klar›n› belirtiyor. Biçen,
daha çok çal›ﬂarak sektördeki hizmet
çizgisini, her geçen gün biraz daha yukar›lara ç›kar›p, kriz söylemlerini arkalar›nda b›rakacaklar›n› düﬂünüyor.

Sektör esnaf› ve meslek odalar›n›n yapt›¤› ‘Al›ﬂveriﬂ için gün bugündür, pazara
ç›k’ vb. gibi sloganlar, insanlar› al›ﬂveriﬂe
teﬂvik edecek kampanyalar bu dönemde
yararl› oldu. Ayr›ca perakendeciler olarak yapt›¤›m›z yo¤un indirimler, kampanyalar, aksiyonlar sayesinde cirolar›m›z bir önceki y›la göre yüzde 10-15 oran›nda büyüdü. Fakat cirolar›n düﬂmemesi için yap›lanlar›n maliyetleri yükseltip kârl›l›¤› düﬂürdü¤ünden ﬂirketler
para kazanamad›. Dolay›s›yla 2009 y›l›
perakendeciler aç›s›ndan kay›p bir y›l oldu. Ama di¤er sektörlerle k›yasland›¤›nda kriz bizi te¤et geçti diyebiliriz” diyor.

“Demokratik aç›l›mda
somut ad›mlar›n at›lmas›
gerekiyor”

“Kriz bizi te¤et geçti”

2007 y›l›nda 9 üye ile kurulan Güneydo¤u PERDER’in, 2009 y›l› itibar›yla Diyarbak›r ﬁanl›urfa, Batman, Siirt, Mardin ve
ﬁ›rnak’ta olmak üzere 25 üye ﬂirket ve 49
ma¤azaya ulaﬂt›¤›na de¤inen Akda¤,
sözlerine ﬂöyle devam ediyor: “Bu iﬂyerleri Diyarbak›r ve bölge illeri dahil olmak
üzere 82 bin 660 metrekarelik kapal›
alanda hizmet gösteriyor.

“Küresel ekonomik kriz nedeniyle bütün
sektörler gibi perakende sektörü de nasibini ald›” diyen Güneydo¤u PERDER Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mehmet ﬁah Akda¤, baz› meslektaﬂlar›n›n, kriz nedeniyle zarar etti¤ini baz›lar›n›n ise ﬂube say›s›n› art›rmaya devam ettiklerini belirtti.

Güneydo¤u’da iﬂsizli¤in yüzde 35-40 civar›nda oldu¤u ve bölge gerçekleri göz
önünde bulunduruldu¤unda PERDER
çat›s› alt›nda birleﬂen üye iﬂyerleri, toplam 1.308 insan›m›za aktif iﬂ istihdam›
sa¤l›yor.”

‹nsanlar kriz dönemlerinde genel olarak
kendine çeki düzen verme gereksinimini
hisseder maliyet hesaplamalar›n› iﬂletme giderleri genel yap›y› tekrar kontrol
ederler.

2010 y›l› hedeflerine de de¤inen Akda¤,
bu projelerin gerçekleﬂtirilmesi için, hükümetin baﬂlatt›¤› demokratik aç›l›mda
somut ad›mlar›n at›lmas› gerekti¤ini
vurguluyor.

Birçok ﬂeyin bu ad›mlar›n at›lmas›yla
do¤ru orant›l› bir ﬂekilde geliﬂece¤ine
de¤inen Akda¤, “Bölge, istikrar ortam›n›n sa¤lanmas›yla çok önemli aﬂamalar
kaydedecek. Buna paralel olarak bölge
ekonomisinin lokomotifi olan esnaflar›n
önünü görmesi, planlar›n› sa¤l›kl›
yapmas› ve gerçekleﬂtirmesi sa¤layacak” diyor.

“Krizi, f›rsat olarak gördük”
20 üyesi ve 271 ﬂubesiyle faaliyet gösteren Ankara PERDER için 2009 y›l› ekonomik durgunlu¤un yaﬂand›¤› bir y›l oldu.
Ankara PERDER Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Mustafa Altunbilek, insanlar›n iﬂsiz kalmas›n›n, Ankara’da a¤›rl›kl› olarak memur olan müﬂterilerinin maaﬂlar›nda
fazla art›ﬂ olamamas›n›n iﬂlerine yans›d›¤›n› söylüyor.
Ankara’n›n büyük sanayi yat›r›mlar› yap›lan bir bölgede olmay›ﬂ›n›n da onlar›
etkiledi¤ini ifade eden Altunbilek, “Bölgede daha çok küçük ve orta ölçekli iﬂletmelerin yer almas› da bizi olumsuz etki-

Güneydo¤u PERDER Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Mehmet ﬁah Akda¤

ledi. Bu yüzden 2009, Ankara perakendecileri için ekonomik durgunlu¤un yaﬂand›¤› bir dönem oldu. Kriz bize, kurumsallaﬂamayan, vizyon sahibi olmayan firmalar›n ayakta kalamayaca¤›n›

“Üyelerimizin, rekabet
güçlerini art›rmak
istiyoruz”
25 üyesi ve 151 ﬂubesiyle hizmet veren Bursa PERDER, 2009 y›l›nda açt›¤› yeni ﬂubeler ve artan çal›ﬂan say›s›yla büyümesini sürdürdü. Bursa
PERDER Yönetim Kurulu Baﬂkan› Do¤an Seyhan, 2009 y›l›nda tüm dünyada yaﬂanan global krizin, ekonomisi ihracata ba¤l› olan Bursa’y› da etkiledi¤ini belirtiyor. Özellikle otomotiv
ve buna ba¤l› yan sanayilerin, tekstilin ve turizmin durma noktas›na geldi¤ini söyleyen Seyhan, “G›da perakendecileri olarak geçen y›llara göre
ciro kayb› yaﬂasak da krizin bizi çok
fazla etkilemedi¤ini söyleyebilirim.
Bursa PERDER Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Bursa PERDER üyeleri olarak 2009 y›l›nDo¤an Seyhan
da, 13 yeni ﬂube açt›k. Böylece ﬂube say›m›z 195’e, çal›ﬂan say›m›z ise 3.500’e ulaﬂt›” diyor.
2010 y›l›ndaki hedefleri hakk›nda da bilgi veren Seyhan, yapmay› düﬂündükleri çal›ﬂmalar› ﬂöyle aç›kl›yor: “Üyelerimizin ve çal›ﬂanlar›n›n bilgi, e¤itim ve
ekipman eksiklerini gidererek bakkal kimli¤inden kurtar›p, büyük ticarethaneler haline dönüﬂtürmek, kurumsallaﬂmalar›n› sa¤lamak ve rekabet güçlerini art›rmak istiyoruz. Bütün bunlar› gerçekleﬂtirirken de federasyonumuzdan destek
bekliyoruz.”
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Ankara PERDER Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Mustafa Altunbilek

ö¤retti. Hepimiz kendimize çeki düzen
verdik, mevcut iﬂimizi koruduk, yap›m›z›
güçlendirmeye çal›ﬂt›k ve e¤itimlerimize
a¤›rl›k verdik.
Bu dönemi bünyemizi güçlendirmek için
kulland›k. Personel e¤itimlerine a¤›rl›k
verdik. Krizi personel yap›m›z› iyileﬂtirmek, kurumsal yap›y› daha iyi hale getirmek, e¤itimlerimizi h›zland›rmak için
bir f›rsat olarak gördük” diyor.
2009 y›l›ndan çok daha iyi ve baﬂar›l›
geçecek bir y›l beklediklerini belirten Altunbilek, ekonomik krizin etkilerinin de
yavaﬂ yavaﬂ ortadan kalkaca¤›n› düﬂünüyor. 2009’da zor bir s›navdan geçtiklerini, kendilerine iyi bir ders ç›kard›klar›n›
ifade eden Altunbilek, 2010 y›l›na daha
haz›rl›kl› girdiklerini ve 50 ma¤azaya
ulaﬂmay› hedeflediklerini söylüyor.

üyeleri büyümeye devam ediyor. Yerel
perakendeciler olarak oluﬂturdu¤umuz
TPF ve Fayda A.ﬁ.’nin olumlu etkilerini
her geçen gün daha iyi bir ﬂekilde hissediyoruz. PERDER olarak 2010 y›l›nda
üyelerimizin daha verimli çal›ﬂmas›n›
sa¤layacak konulara e¤ilece¤iz. Üyelerimize bu konularla ilgili e¤itimler verece¤iz. Personelimizin e¤itimi konusunda
da faaliyetlerimiz olacak” diyor.

PERDER üyeleri büyümeye
devam ediyor
19 üyeli ve 52 ﬂubeli Kayseri PERDER,
2009’da hedefledi¤i büyümeleri yakalayamad› ama küçülme de yaﬂamad›.
Kayseri PERDER Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Selahattin K›l›ç, g›da ve perakende sektörünün, krizden en az etkilenen sektörler oldu¤unu düﬂünüyor.
Kriz döneminde, kendilerini muhafaza
ettiklerinden bahseden K›l›ç “PERDER

Kayseri PERDER Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Selahattin K›l›ç

Ege PERDER, 26 yeni ﬂube
açarak 400 kiﬂiye iﬂ
imkan› sa¤lad›
2009 y›l›na, kriz nedeniyle karamsar bir
havayla girdiklerini belirten Ege PERDER
Baﬂkan› Vahdet Sar›kaya, bu dönemde
baz› tedbirler ald›klar›n› söylüyor. Krizin,
2009’un Ocak-ﬁubat ve Mart aylar›nda
etkilerini gösterdi¤ini ifade eden Sar›kaya, kriz döneminde yapt›klar› çal›ﬂmalar
hakk›nda ﬂu bilgileri veriyor: “Di¤er sektörlere göre perakende sektörü bu krizden çok fazla yara almadan kurtulmay›
baﬂard›. Yeni yat›r›m planlar› yap›lmaya
baﬂland› ve hayata geçirildi. 2009 y›l›n›n
ikinci yar›s›ndan itibaren Ege PERDER
olarak 26 yeni ﬂube aç›l›ﬂ› gerçekleﬂtirdik ve 400 kiﬂiye iﬂ istihdam› sa¤lad›k.”

Ege PERDER Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Vahdet Sar›kaya

2010 y›l›nda daha farkl› projeler olabilece¤ini vurgulayan Sar›kaya, bu projelerin ilk örneklerinin de sat›n almalar sayesinde gerçekleﬂtirildi¤ini söylüyor. Sar›kaya, yat›r›mlar›na h›zl› bir ﬂekilde devam ettiklerinin de alt›n› çiziyor.
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Kurumlar 2009 y›l›n› nas›l de¤erlendiriyor?
2010 y›l›na nas›l bak›yor?
PERDER üyelerinin d›ﬂ›nda sivil toplum kuruluﬂlar› da 2010 y›l›na umutla bak›yor.
Kuruluﬂlar, 2010’da krizin etkilerinin azalmaya baﬂlayaca¤›nda hem fikir. Bu y›l
geçen y›la göre büyüme oranlar›n›n biraz daha yukar›ya ç›kaca¤›ndan bahseden
kuruluﬂlar, bu büyüme için hem hükümete hem de üreticilere önemli görevler
düﬂtü¤ünü söylüyor.
“Krizin negatif etkileri
ortadan kalk›yor”
Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi (T‹M) Baﬂkan› Mehmet Büyükekﬂi, 2009'un Ekim
ay›ndan itibaren ekonominin toparlanmaya baﬂlad›¤›n› söylüyor. Büyükekﬂi,
Ekim ay›nda ihracat›n yüzde 4,6 artmas›n›n, krizin sona erdi¤ini ve krizin negatif etkilerinin ortadan kalkmaya baﬂlad›¤›n›n bir göstergesi oldu¤unu belirtiyor.
Kriz döneminde T‹M olarak birçok önlem
ald›klar›na de¤inen Büyükekﬂi, sözlerine
ﬂöyle devam ediyor: “‹lk önceli¤imiz ihracatç›lar›m›z›n finansman kanallar›nda
yaﬂanan t›kan›kl›¤›n aﬂ›lmas› oldu. Bu
amaçla yapt›¤›m›z talepler sonucunda
Eximbank'›n sermayesi art›r›ld›, Merkez
Bankas› ihracat kredilerinin limitlerini
yükseltti, KOB‹'lere çok düﬂük faizli cansuyu kredisi (imalatç› esnaf ve sanatkarlara yönelik olarak "0" faizli kredi) kullan›ma aç›ld›.”
“Krizde ald›¤›m›z bir di¤er önlem de daralan pazarlar›m›z› ikame ettirmek amac›yla uzun bir süredir yürüttü¤ümüz alternatif pazarlara a¤›rl›k verme stratejisine h›z kazand›rmak oldu” diyen Büyükekﬂi, bu amaçla ihracat potansiyelinin
yüksek oldu¤u ama bugüne kadar geri
planda kalm›ﬂ ülke ve bölgelere yo¤unlaﬂmaya baﬂlad›klar›n› belirtiyor. T‹M,
bu yo¤un faaliyetler sonucunda birçok
ülkeye gerçekleﬂtirdikleri ihracat sayesinde kriz zaman›nda yükseliﬂ kaydetti.
2010 y›l›n›n, ekonomik anlamda 2009
y›l›na göre daha iyi bir y›l olaca¤›n› öngören Büyükekﬂi, ekonomik krizin nas›l
ﬂekillenece¤ine dair bilgiler veriyor:
“OECD’nin Kas›m ay› bileﬂik öncü göstergeleri aç›kland›. Buna göre endeks, geçen y›l›n Kas›m ay›na göre 1 puanl›k art›ﬂ yaﬂad›.
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OEDC analizine göre Kanada,
Fransa, Almanya, ‹talya, ‹ngiltere’de büyüme geçiﬂ iﬂaretleri
görülürken, Japonya, ABD, Brezilya, Çin, Hindistan ve Rusya’da toparlanma gözlendi. Dolay›s›yla Türkiye de 2008 ile
2009 y›llar›n›n Kas›m ay› bileﬂik öncü göstergeleri aç›s›ndan
iyi bir dönem geçirmiﬂ görünüyor. 2008 Kas›m’›nda 79,22
olan Türkiye bileﬂik öncü göstergeler endeksi, 2009 y›l›n›n
Kas›m ay›nda 98,00’a yükseldi.
Bu da Türkiye’de de iﬂlerin iyiye
gitti¤ine iﬂaret ediyor. Bu ivme
2010 y›l›nda sürecek gibi görünüyor” diyor.

T‹M’in hedefi 111
milyar dolar
2009’da biraz bozulan bütçe dengesine
dikkat etmemiz gerekti¤ini ifade eden
Büyükekﬂi, “Bütçe aç›¤›n› finanse etmek
için artt›r›lacak olan kamu borçlanmas›
faizleri yukar› do¤ru ç›kararak, aç›¤› daha da büyütebilir. Bununla birlikte uluslararas› kredi derecelendirme kuruluﬂlar›n›n not art›r›mlar›, daha düﬂük faizle
borç bulmam›za ve yeni do¤rudan yat›r›mlara da yol açacak olumlu bir geliﬂme” diyor.
2009 y›l›ndaki büyük küresel ekonomik
gerilemenin ard›ndan, 2010 y›l›n›n bir
toparlanma y›l› olaca¤›n› söyleyen Büyükekﬂi, küresel bazda geliﬂen ekonominin, Türkiye’yi de olumlu yönde etkileyece¤inin alt›n› çiziyor.
Büyükekﬂi, 2010 y›l› hedefleri hakk›nda
ise ﬂunlar› söylüyor: “D›ﬂ piyasalarda
yükselen taleple birlikte Türkiye ihracat›n› da geride b›rakt›¤›m›z y›la oranla

Türkiye ‹hracatç›lar
Meclisi Baﬂkan› Mehmet Büyükekﬂi

önemli bir art›ﬂ yakalayacak. ‹ç piyasada da benzer olumlu geliﬂmelerin olaca¤›n› öngörüyorum. Tüm bu veriler ›ﬂ›¤›nda ve yavaﬂ toparlanma beklentisi ›ﬂ›¤›nda 2010 y›l› ihracat hedefimizi 111
milyar dolar olarak belirledik.”
Türkiye’de tüm sektörlerin ve iﬂ kollar›n›n ayn› gemide oldu¤una de¤inen Büyükekﬂi, bir sektörün zarar etmesinin, di¤er sektörlerin de orta ve uzun vadede
zarar görmesi anlam›na geldi¤ini belirtiyor. Bunu çok iyi görmeleri ve birbirlerine destek olmalar› gerekti¤ine de¤inen
Büyükekﬂi, “Bu y›l bankalardan KOB‹’ler
için daha uygun finans olanaklar› tan›mas›n› istiyoruz. Sonuçta bu ülkenin
zenginli¤inin temeli reel sektörden kaynaklan›yor. Bu nedenle reel sektör ile finans sektörü aras›ndaki iliﬂkileri iyi kurgulamam›z gereken bir y›l diliyorum.
Aksi takdirde iﬂ yapma süreçlerinde büyük kopukluklar yaﬂanabilir ve bu durum da tüm Türkiye ekonomisine zarar
verecek bir düzeye gelebilir” diyor.
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“En kötü günler geride kald›”
Müstakil Sanayici ve ‹ﬂ Adamlar› Derne¤i (MÜS‹AD) Baﬂkan› Ömer Cihad Vardan, krizin ‘finansal’ kökenli olsa da, sonuçlar› itibar›yla esas olarak reel sektörde daha çok hissedildi¤ini belirtiyor. Vardan sözlerini ﬂöyle sürdürüyor: “Ortamda oluﬂturdu¤u etkiye bak›larak, uzmanlar›n krizin çok
uzun sürece¤i yönündeki görüﬂlerinin aksine kriz, yap›lan koordineli çal›ﬂmalar ve piyasa destekleriyle beklenenden çok daha önce
kontrol alt›na al›nd›. 2008’in son
çeyre¤i ile derinleﬂen kriz göstergeleri, 2009’un ilk çeyre¤inde dibe
vurduktan sonra, y›l›n ikinci çeyre¤inden itibaren yerini ‘dipten dönüﬂe’ b›rakt›. Y›l›n üçüncü çeyre¤i
itibar›yla eldeki veriler, krizde en
kötü günlerin geride kald›¤›n› gösteriyor.”
Müstakil Sanayici ve ‹ﬂ Adamlar› Derne¤i
Baz› sektörlerde krizin, negatif etBaﬂkan› Ömer Cihad
kiler oluﬂturdu¤unu baz› sektörlere
ise f›rsatlar sundu¤unu vurgulayan
Vardan, bu dönemde iç pazara yönelik kampanyalara a¤›rl›k verildi¤ini belirtiyor. Tar›m sektöründeki üyelerinin, özellikle yak›n-komﬂu bölge ülkelerine yönelik pazarlar›n› çeﬂitlendirdiklerini ifade eden Vardan, tar›m›n ihracatta yüzde 15’lere yaklaﬂt›¤›n› söylüyor.

Yurt d›ﬂ›ndan gelen yat›r›mlar›n ak›ﬂ› h›zlanacak
2010’a girerken dünya ekonomisinde s›n›rl› bir büyüme, iﬂsizlikte ise art›ﬂ
beklediklerine de¤inen Vardan, “Türkiye ekonomisinin 2010 y›l›nda, yüzde 3,5
ve üzerinde büyüyebilece¤i OECD, IMF, DB, AB Komisyonu ve birçok kredi derecelendirme kuruluﬂunun ortak tahminleri. Bu haliyle Türkiye, krizden sonra
parlayan potansiyeliyle dikkat çekecek. Bunlarla beraber, Türkiye’nin 20 ayd›r
IMF’ye gitmeden ve d›ﬂ finansman deste¤i almadan krizi atlatmas› da oldukça büyük bir baﬂar›. Türkiye kredi notu iki basamak birden yükseltilen tek ülke oldu. Dolay›s›yla 2010 y›l› için Türkiye’ye yönelik yurt d›ﬂ›ndan gelen yat›r›mlar›n ak›ﬂ›n›n h›zlanmas› da beklenebilir” diyor.
Türkiye’nin, kriz sürecinde dünyadan olumlu olarak ayr›ﬂabilecek birkaç hamle gerçekleﬂtirdi¤ini söyleyen Vardan, Türkiye’nin en büyük ihracat pazar› olan
AB ülkelerine yönelik ticaret iliﬂkilerini geliﬂtirmeye devam etti¤ini de sözlerine ekliyor. Komﬂu ve çevre ülkelerle d›ﬂ ticaret iliﬂkilerinin artt›r›lmas› ve bu
pazarlar için yeni stratejiler, modeller geliﬂtirilmesinin önemli oldu¤una de¤inen Vardan, Do¤u Avrupa, Ortado¤u, Kafkasya ve Kuzey Afrika ülke ekonomilerinin, 2010’dan itibaren dünya ortalamas›n›n üstünde büyüyece¤ini düﬂünüyor.
2010 y›l› ve sonras›n›n iﬂ modellerinin de ﬂekillenece¤ini öngören Vardan,
“Yüksek katma de¤er üretilmesi temel motif olacak. Bu dönemde teknoparklar
gibi iﬂ dünyas›yla teknolojiyi buluﬂturan merkezlerin verimlili¤i artacak; ArGe, tasar›m ve inovasyon üretim mekanizmas›n›n temeli haline gelecek. Dijital teknolojideki baﬂ döndürücü yenilikler iﬂ modellerinizi revize etmenizi zorunlu k›l›yor” diyor.
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menin düﬂtü¤ünü söylüyor. ‹hracat rakamlar›na bakt›¤›nda tablonun biraz daha iç aç›c› oldu¤una de¤inen Kopuz, “Geçen sene Ocak-Kas›m döneminde 11.451
milyon dolar olan tar›m ve g›da ürünleri
ihracat› yüzde 3 artarak 11.799 milyon
dolar oldu. Konuyu alt sektörler baz›nda
bakt›¤›m›zda, büyüme bak›m›ndan sektörlerin hemen hemen birbirine paralel
bir seyir takip etti¤i görülüyor. Ancak
baz› alt sektörlerde baz› tatlar›n yeniden
piyasaya sürülmesi pazarda, hareketlenmeler meydana getiriyor.”

“‹ç talebin, yat›r›m›n ve
istihdam›n desteklenmesi
gerekiyor”
2009’da Türk reel sektörünün ciddi bir
kriz içerisine girdi¤ini, reel sektörün
önemli bir parças› olan esnaf ve sanatkarlar›n da bu süreçten olumsuz olarak
etkilendi¤ini belirten Türkiye Esnaf ve
Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Baﬂkan› Bendevi Palandöken, hükümet taraf›ndan al›nan bütün önlemlere karﬂ›n
krizin yol açt›¤› sorunlar›n giderilmedi¤inin alt›n› çiziyor.
Krizin aﬂ›labilmesi öncelikle iç talebin,
yat›r›m›n ve istihdam›n desteklenmesi
gerekti¤ini vurgulayan Palandöken, “Zaman, hükümetin aktif ve etkin politikalarla piyasalara müdahale zaman›d›r.
Hükümetler bugünler için ve bunun için
vard›r ”diyor.
7 Sivil Toplum Örgütüyle bir araya gelerek “Kriz Varsa, Çare de Var” kampanyas›n› baﬂlatt›klar›n› belirten Palandöken,
kriz döneminde yapt›klar› di¤er çal›ﬂmalar hakk›nda ﬂu bilgileri veriyor: “‹stikrarl› bir piyasa imaj›na vurgu yaparak halk›m›z› çarﬂ›ya pazara ç›kmaya ve al›ﬂveriﬂ yapmaya yönlendirmeye çal›ﬂt›k. Bu
kampanyam›zla piyasalarda hissedilir
bir hareketlilik sa¤lad›k. KOSGEB’in sanayi üretimine yönelik s›f›r faizli kredi
uygulamas›n›n hizmet sektörünü de
kapsam›na alacak ﬂekilde yayg›nlaﬂt›r›lmas›n› temin ettik.”

Hükümetin aç›klamalar›
hayal k›r›kl›¤›na neden
oldu
2009 y›l› içerisinde enflasyon, faiz ve cari aç›k rakamlar›nda görülen olumlu geliﬂmelerin 2010 y›l› içerisinde de aynen
devam edece¤ine inand›¤›n› dile getiren
Palandöken, “Ancak bu üç ekonomik
göstergenin olumlu olmas› maalesef ülke ekonomimizi bir bütün olarak olumlu
de¤erlendirmemize imkan vermiyor. Talep yetersizli¤i nedeniyle s›k›ﬂan piyasalar›n önü aç›lmadan ekonomide genel
bir iyileﬂmenin de söz konusu olamayaca¤›n› düﬂünüyorum. Yeni ekonomik politikalar uygulanmad›¤› takdirde 2009
y›l›nda yaﬂananlar aynen 2010 y›l›nda
da devam edecek. Hükümetin aç›klad›¤›
orta vadeli program ve ekonominin gelece¤i ile ilgili aç›klamalar da 2010 y›l›na

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar
Konfederasyonu Baﬂkan›
Bendevi Palandöken

2009 y›l›nda yaﬂanan en önemli geliﬂmenin, Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤›’n›n
GDO’lu g›dalar›n üretimini ve ticaretini
düzenleyen bir yönetmelik yay›nlanma-

G›da sektöründe, kapasite
kullanma oran› ve büyüme
düﬂtü
Türkiye G›da ve ‹çecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) 2007 y›l›ndan bu
yana bütün dünyada devam eden kriz
sürecinin bütün sektörlerde oldu¤u gibi
g›da sektöründe de daralmalara ve s›k›nt›lara sebep oldu¤unu düﬂünüyor. TGDF
Baﬂkan› ﬁemsi Kopuz, g›da sektöründe,
di¤er sektörlerde oldu¤u kadar olmasa
da kapasite kullanma oran›n›n ve büyü-

Türk insan›n eskisi gibi haftal›k, ayl›k
al›ﬂveriﬂ yapmad›¤›na de¤inen Kopuz,
krizden dolay›, sektörün, marketlerle iﬂbirli¤i yaparak promosyon yapmaya
baﬂlad›¤›n› söylüyor. Kopuz, sözlerine
ﬂöyle devam ediyor: “Tüketiciler, çok
uzak mesafelere gitmek yerine, daha yak›n mesafelerdeki bakkal veya daha yak›n marketlerden al›ﬂveriﬂ yapmaya baﬂlad›. Bu kriz döneminde TGDF olarak firmalara finansman maliyetlerini azaltmalar› için stoksuz çal›ﬂmalar›n›, reklamlar› azaltmamalar›n›, kaliteden taviz
vermemelerini, yeni ihracat pazarlar›
bulmalar›n›, ambalaj büyüklüklerini düﬂürerek kriz dönemini geçirmelerini tavsiye ettik.”
G›da sektöründe 2010 y›l› öngördüklerini paylaﬂan Kopuz, ﬂunlar› söylüyor: “‹hracat›n yüzde 10, ithalat›n yüzde 5, büyümenin yüzde 5-6, kapasite kullan›m
oran›n›n yüzde 73, toplam kapasitenin ise yüzde 10 artaca¤› tahmin
ediliyor. 2010 y›l› içinde krizin etkilenin azalaca¤› tahmin ediliyor. 2010 y›l›nda g›da sanayinde sat›n alma ve birleﬂmelerle
konsolidasyonun artaca¤›n›
düﬂünüyoruz. Firmalar›n inovasyona daha çok önem vererek
tüketicinin be¤enisini kazanacak yeni ürünleri piyasaya vereceklerini düﬂünüyoruz.

iliﬂkin beklentilerimizde maalesef hayal
k›r›kl›¤›na neden oldu.
Dayan›kl› tüketim mallar› sektörü
de dahil esnaf ve sanatkarlar›n,
hiper ve grosmarketlerin yayg›nlaﬂmas›yla birlikte piyasadaki etkinliklerinin azalmaya baﬂlad›¤› söyleyen Palandöken, “Küreselleﬂmenin
de etkisiyle de¤iﬂim ve dönüﬂüm sürecine giren ülkemiz ekonomisinde tüketim
tercih ve anlay›ﬂlar› da de¤iﬂmeye baﬂlad›. Esnaf ve sanatkarlar›n geleneksel al›ﬂveriﬂ
al›ﬂkanl›klar› da bu de¤iﬂimden
nasibini alm›ﬂ, özellikle büyük
kentlerde baﬂlayan bu “tercih kaymas›”, Anadolu’yu da etkileme noktas›na geldi. ‹nsanlar, çeﬂitli marka ve üretim seçeneklerini bir arada bulabildikleri
büyük marketlerde al›ﬂveriﬂ yapmaya
yöneldiler” diyor.

“‹novasyona daha çok
önem verilecek”

s› oldu¤unu vurgulayan Kopuz, “Yönetmeli¤in yay›nlanmas› ile birlikte bütün
yaz›l› ve sözlü bas›nda ambalajl› g›dalar›n güvensiz, aç›kta sat›lan g›dalar›n daha güvenli oldu¤una dair bir imaj oluﬂturulmas› g›da sanayinin aleyhine oldu.
Halbuki ambalajl› g›da her türlü hijyen
krallar›na uyularak imal edilen, devletten üretim izinlerini alm›ﬂ ve her türlü
denetime tabi g›dalard›r. Aç›kta sat›lan
g›dalar ise nerede üretildi¤i belli olmayan ve devletten üretim izni almayan ve
hiçbir denetime tabi olmayan g›dalard›r”
diyor.

Türkiye G›da ve ‹çecek Sanayi Dernekleri
Federasyonu Baﬂkan› ﬁemsi Kopuz
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K›r›k camlar teorisi
ve yans›malar›

N
ﬁaban Çobano¤lu
Dil ve ‹letiﬂim Uzman›

“Birkaç cam› k›r›k
dökük bir bina
düﬂünün. E¤er
camlar zaman›nda
tamir edilmezse,
kimi insanlar baﬂka
camlar› da k›rmakta
bir sak›nca
görmeyecektir. Bu
ﬂekilde devam etti¤i
görüldü¤ünde,
binaya daha büyük
zararlar
vereceklerdir.
Sonunda bina ve
binan›n bulundu¤u o
sokaktaki di¤er
binalar, bir viraneye
dönüﬂerek,
yaﬂanamaz hale
gelecektir."
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edense cam insano¤lunu hep
büyülemiﬂtir. P›r›lt›s›na, ﬂeffafl›¤›na ve su gibi serinletici
havas›na kap›lmayan›m›z yok
gibidir. Camla can aras›nda da derin bir
ba¤ oldu¤u söylenir. Cam hassast›r. ‹tina ister, yoksa çabucak k›r›l›verir. ‹nsan
kalbi de öyle de¤il mi? K›r›lan cam gibi
k›r›lan kalbi tamir etmek ne kadar zordur. Cam ve camdan üretilen mamüller
insano¤lu için o kadar önemli olmal› ki,
bir zamanlar incik, boncuk ve par›lt›l›
aynalar karﬂ›l›¤›, Afrikal› yerlilerin elinden alt›n ve elmas gibi de¤erli madenlerini alan Avrupal› istilac›lar› da unutmamam›z gerekiyor. ‹yi kalpli yerliler için
alt›n ve elmas›n bir ayna kadar bile de¤eri yoktu. Bu nedenle bütün k›ymetli
birikimlerini incik boncuk karﬂ›s›nda hiç
tereddüt etmeden Avrupal› tüccarlar›n
ellerine saym›ﬂlard›.
Alt›n ve paran›n kirli bir geçmiﬂi olmas›na karﬂ›n, cam tüm zamanlar boyu temiz kalmay› baﬂarabilmiﬂ görünüyor.
Ancak, camlar›n belki temizli¤inden,
belki de k›r›lganl›¤›ndan olsa gerek sevenleri de düﬂmanlar› da çok olmuﬂtur.
Bir cam›n en büyük düﬂman›n›n bir can
yani sorumsuz bir insan oldu¤unu söyleyebiliriz. K›r›lan tek bir cam›n bile zaman içinde güncel ve sosyal yaﬂant›m›zda ne gibi olumsuzluklara yol açabilece¤ini ço¤umuz akl›ndan bile geçirmemiﬂtir. E¤er, “K›r›k Camlar Teorisini”
duyduysan›z, bu konu da bana hak vereceksiniz…

K›r›k camlar teorisinin özü
“K›r›k Camlar Teorisi”, (Broken Windows
Theory) ilk olarak, James Q. Wilson ve
George Kelling adl› iki Amerikal› teorisyen taraf›ndan 1982 y›l›n›n Mart ay›nda, The Atlantik Monthly adl› yay›n organ›nda yay›nlad›klar› bir makalede ortaya at›lm›ﬂt›r. Yazarlar, teoriyi ﬂu örnekle aç›klamaktad›rlar:

“Birkaç cam› k›r›k dökük bir bina düﬂünün. E¤er camlar zaman›nda tamir edilmezse, kimi insanlar baﬂka camlar› da
k›rmakta bir sak›nca görmeyecektir. Bu
ﬂekilde devam etti¤i görüldü¤ünde, binaya daha büyük zararlar vereceklerdir.
Sonunda bina ve binan›n bulundu¤u o
sokaktaki di¤er binalar, bir viraneye dönüﬂerek, yaﬂanamaz hale gelecektir."
James Q. Wilson ve George Kelling adl›
teorisyenler, K›r›k Camlar teorisini
ABD’li suç psikologu Philip Zimbardo’nun 1969‘da yapt›¤› bir deneyden ilham alarak geliﬂtirmiﬂlerdi.
Zimbardo, suç oran›n›n yüksek oldu¤u,
yoksul Bronx ve daha yüksek yaﬂam
standard›na sahip Palo Alto bölgelerine
birer 1959 model Oldsmobile b›rakt›.
Araçlar›n plakas› yoktu, kaputlar› aral›kt›. Ve olup bitenleri gizli kamerayla izlediler. Bronx’taki otomobil üç gün içinde
baﬂtan aﬂa¤›ya ya¤maland›. Di¤erine
ise, bir hafta boyunca hiç kimse dokunmad›. Ard›ndan Zimbardo ile iki ö¤rencisi, sa¤lam kalan di¤er otomobilin yan›na giderek, çekiçle kelebek cam›n› k›rd›. Daha ilk darbe indirilmiﬂti ki, çevredeki insanlar (zengin beyazlar) da olaya
dahil oldu. Birkaç dakika sonra, o otomobil de kullan›lmaz hale gelmiﬂti. “Demek ki” diyordu Zimbardo, “ilk cam›n k›r›lmas›na ya da çevreyi kirleten ilk duvar yaz›s›na izin vermemek gerek. Aksi
halde kötü gidiﬂat› engelleyemeyiz.”

K›r›lan ilk cam ihmale
gelmez
Teori, önemsiz gibi görünen bir eksikli¤in zaman›nda müdahale edilmedi¤i
takdirde, bir domino ya da kelebek etkisi ile birbirini tetikleyerek daha büyük
y›k›m ve felaketlere yol açabilece¤i hususunu vurgulamaktad›r. Bu teoriye dayanarak, en küçük sorunlar› ve kural ihlallerini bile büyük bir titizlikle göz önüne alan New York’un ünlü Belediye Baﬂ-

kan› Guiliani, suç psikologlar›n›n deste¤inde oluﬂturdu¤u güvenlik ekibi ile birlikte, yaklaﬂ›k 20 y›ll›k bir süre içinde
New York gibi dev bir metropolde suç
oran›n›n s›f›ra yak›n bir seviyeye inmesini sa¤lam›ﬂ bulunuyor.
“Suçlarla mücadeleyi nas›l baﬂard›n?”
sorusuna ünlü baﬂkan Guiliani ﬂu ilginç
cevab› vermiﬂtir: “Metruk bir bina düﬂünün. Binan›n camlar›ndan biri bile k›r›k
olsa, o cam› hemen tamir ettirmezseniz,
çok k›sa sürede, oradan geçen herkes bir
taﬂ at›p, binan›n tüm camlar›n› k›rar.
Ben ilk cam k›r›ld›¤›nda hemen tamir
ettirdim. Bir elektrik dire¤inin dibine, ya
da bir binan›n köﬂesine, birisi bir torba
çöp b›raks›n. O çöpü hemen oradan kald›rmazsan›z, her geçen, çöpünü oraya
b›rak›r ve çok k›sa bir sürede da¤lar gibi
çöp birikir. Ben ilk konan çöp torbas›n›kald›rtt›m.”
Örneklerde de görüldü¤ü gibi, Bir soka¤›n suç bölgesine dönüﬂme süreci önce
tek bir pencere cam›n›n k›r›lmas›yla
baﬂl›yor. Çevreden tepki gelmez ve cam
hemen tamir edilmezse, oradan geçenler o bölgede düzeni sa¤layan bir otorite
olmad›¤›n› düﬂünüyor, di¤er camlar› da
k›r›yor. Ard›ndan daha büyük suçlar geliyor; bir süre sonra o sokak, polisin giremedi¤i bir mahalleye dönüﬂüyor. Bu
gerçe¤i kavrayan New York polisi, önce
küçük suçlar›n peﬂine düﬂmüﬂ… Metroya
bilet almadan binenleri, apartman giriﬂlerini tuvalet olarak kullananlar›, kamu
mal›na zarar verenleri, hatta içki ﬂiﬂelerini yola atanlar› bile yakalay›p haklar›nda iﬂlem yapm›ﬂ.

K›r›k camlar iﬂ hayat›nda
önemli
K›r›k Camlar Teorisi, iﬂ yaﬂam›m›zda da
bir çok büyük soruna çözüm oluﬂturabilir. “K›r›k Camlar, Baﬂar›s›z ‹ﬂler” kitab›n›n yazar› Michael Levine, iﬂ dünyas›nda k›r›k camlar›, “Güzel bir ma¤azan›n
boyas› ç›km›ﬂ duvar›, ya da bir müﬂteri
hizmetleri telefon görüﬂmesinde yirmi
dakika boyunca tekrarlayan bir müzikle
bekletildikten sonra hatt›n kesilmesidir”
diye özetliyor.
Düﬂük ahlaki ve insani vas›flar› olan bir
kiﬂi bile, binlerce çal›ﬂan› olan bir kuruma inan›lmaz zararlar verebiliyor… Kurumun marka de¤eri ve imaj› o kiﬂinin

ﬂahs›nda de¤erlendirilebiliyor. Kendi iﬂinizde ya da çal›ﬂt›¤›n›z ﬂirkette, önemsiz görünen sorunlar› h›zla çözmeniz,
benzeri hatalar›n tekrarlanmas›n›, ve bu
ufak sorunlardan kaynaklanan daha büyüklerinin oluﬂmas›n› önleyecektir. Asl›nda iﬂ hayat›nda olsun, do¤an›n iﬂleyiﬂinde olsun küçük diye bir ﬂey yoktur.
Her ﬂey kendi devinimi içinde olumlu
veya olumsuz olarak birbirinin sebebi ve
sonucu olmaktad›r.
Gözden kaçan küçük bir ayr›nt› bir binay› yerle bir edebiliyor. Yanl›ﬂ dozda al›nm›ﬂ bir ilaç, bir insan›n hayat›na malolabiliyor. ‹yi bilindi¤i gibi, bir çok kötü
al›ﬂkanl›k “bir kereden bir ﬂey olmaz”
mant›¤› ile baﬂl›yor. Koskoca a¤aç gövdelerini küçücük bir kurt mahvedebiliyor. ‹nsan›n vücuduna giren mini bir
mikrop önlem al›nmad›¤› takdirde Çok
ölümcül biçimde hayat›m›z› tehdit edebiliyor… Sabahlar› okula mutsuz giden
bir çocuk, “Bu iﬂyerinde ruhum s›k›lyor”
diyen bir çal›ﬂan, “Bey, ne olur eve biraz
vaktinde gel” diyen bir eﬂ daha sonra tetiklenecek büyük bir felaketin habercisi
olabilir.
Hayat›m›z, çok ince ve ak›l almaz incelikte ipliklerle örülmüﬂtür. Bir bak›ma
her ﬂey gizemli biçimde birbirine ba¤l›d›r. “K›r›k camlar teorisi” ›ﬂ›¤› alt›nda,
yaﬂad›¤›m›z küçük olumsuzluklar›n ihmale gelir bir yan› olmad›¤› mesaj›n› almaktay›z. Maddi durumumuz ve sosyal
konumumuz ne olursa olsun, ister fakir
olal›m ister zengin, hepimiz çevremizdeki “k›r›k camlar” konusunda çok dikkatli olmak zorunday›z. Burada paray›
da, maddiyat› da aﬂan büyük bir edep
ve incelik vard›r.
Konuyla çok ba¤lant›l› oldu¤una inand›¤›m, Komutan Atila’n›n herkes taraf›ndan iyi bilinen ﬂu anlaml› sözlerini bir
kez daha birlikte hat›rlamakta yarar görüyorum.

Bir m›h bir nal› kurtar›r.
Bir nal bir at›, bir at bir komutan›,
Bir komutan bir orduyu,
Bir ordu bir ülkeyi kurtar›r.
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Süt
fiyatlar›ndaki
art›ﬂ devam
edecek mi?
Ülkemizde yeteri kadar süt
tüketilmiyor. Yap›lan araﬂt›rmalar
da sütün az içilmesinin
pek çok nedeni oldu¤unu
gösteriyor. Bunlardan en
önemlisinin de süt fiyat›ndaki
art›ﬂ oldu¤unu söyleyebiliriz.
Tüketilen az miktardaki sütün bir
k›sm› ise aç›kta sat›lan sa¤l›ks›z
süt oluﬂturuyor. K›saca, insan
yaﬂam›nda karﬂ›l›ks›z sa¤l›k vaat
eden süt, ilgi bekliyor, içilmeyi
hak ediyor.

Süt, ça¤lar boyunca insanlar›n sa¤l›kl›
beslenmesinde önemli bir yere sahip.
Son dönemlerde fiyatlarda yaﬂanan yükselmeyle birlikte tüketilmeye devam
edilse bile, ülkemizde kiﬂi baﬂ› tüketim
dünya ortalamas›n›n çok alt›nda kal›yor.
Türkiye halen sütün az tüketildi¤i ülkelerden biri. Sütün yetersiz oranda tüketilmesinin yan› s›ra temel sorun, toplam
süt tüketiminin büyük bölümünü sa¤l›ks›z koﬂullarda sunulan aç›k sütün oluﬂturmas›.
Süt, sadece çocukluk döneminde sa¤l›¤a
katk›s› olan bir besin maddesi olarak alg›lan›yor o nedenle ilerleyen yaﬂlarda
süt içme oranlar›nda düﬂüﬂ görülüyor.
Süt en fazla yatmadan önce ve kahvalt›larda tüketiliyor. Süt en çok çocuklar taraf›ndan içiliyor ve ek besin olarak de¤erlendiriliyor. Çocuklar›n geliﬂme ça¤›ndan itibaren sa¤l›kl› büyümesi için ve
kad›nlarda görülen osteoperoz (kemik
erimesi) sorununa karﬂ›, kalsiyum ve vitamin deposu günlük süt tüketimine
a¤›rl›k verilmesi gerekiyor. Günde 2 bardak süt içerek; vücudun ihtiyaç duydu¤u
kalsiyumun % 75’i, fosforun % 60’› ve
iyotun % 25’i, B2 ve B12 vitamin ihtiyac›n›n ise % 77’si karﬂ›lanabilir.

Tetra Pak Küresel Süt
Endeksi verileri
Tetra Pak’›n 2008 y›l›nda haz›rlad›¤› Küresel Süt Endeksi verilerine göre, süt ve
di¤er s›v› süt ürünlerinin küresel tüketiminin 2008 y›l›nda 258 milyar litre ile
tüm zamanlar›n en yüksek düzeyine
ulaﬂt›¤›n› ortaya koydu.
Soya sütü ve pirinç, yemiﬂ ve tohum temelli sütler gibi di¤er süt alternatifleri
de dahil edildi¤inde, bu rakam 280 milyar litreye ç›k›yor. Tüketim, 2008 y›l›nda
2007’ye göre 4 milyar litre ile % 1,6 artarak son dört y›lda küresel çapta %
2,4’lük bileﬂik y›ll›k büyüme oran›n› yakalad›. Bu büyüme, süt fiyatlar›n›n 2008
y›l›n›n sonlar›nda tekrar istikrar kazanmadan önce kimi pazarlarda % 75’e varan oranlarda artt›¤› son iki y›lda fiyatlarda görülen keskin yükseliﬂe ra¤men
yakaland›.
Tetra Pak, dünya çap›ndaki süt tüketiminin, küresel ekonomik krize ra¤men,
2012 y›l›na kadar y›ll›k % 2,2 bileﬂik bü-
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yüme kaydedece¤ini tahmin ediyor. Ancak bu, sektörün krizden etkilenmeyece¤i anlam›na da gelmiyor. Mevcut tüketici e¤ilimlerine göre, küresel tüketiciler
tasarruf yapmaya giderek daha meyilli
hale geliyor; ucuzluk marketleri ve bakkallar gibi di¤er süpermarket d›ﬂ› perakendecilerdeki süt sat›ﬂlar›n›n son üç
y›lda dünyada % 9,6 artm›ﬂ olmas› da
bunu kan›tl›yor. Her ne kadar tüketiciler
süt sat›n almay› b›rakmasalar da, bütçeleri üzerinde bask› hissettiklerinde, hesapl› ürünlere yönelmeye giderek daha
da yatk›n oluyorlar. Örne¤in, hesapl› ya
da süpermarket markal› ürünleri daha
fazla sat›n al›yorlar. Sadece Bat› Avrupa’da, süpermarket markas› taﬂ›yan

Sütü neden içmeliyiz?
Süt, bütün besin maddelerini, yaﬂamsal iﬂlevler için gerekli olan vitaminleri, enzimleri, antikorlar› ve daha birçok yararl› maddeyi bünyesinde yeterli ve dengeli biçimde bar›nd›r›yor. Baﬂta geliﬂme ça¤›ndaki çocuklar olmak üzere herkesin vücudu
için gerekli olan süt, vazgeçilmez tek
besin kayna¤›.
Kalsiyum, protein, A, B, D, E vitamini
bak›m›ndan zengin olan süt ve süt
ürünleri büyüme ve kemik sa¤l›¤›n›n
korunmas›nda çok yararl›. Bu nedenle büyüme ve geliﬂme ça¤›nda
olan çocuklar›n, gençlerin, gebe ve
emzikliler ile yaﬂl›lar›n süt ve süt
ürünlerini dengeli biçimde tüketmeleri gerekiyor. Organizman›n geliﬂimi aç›s›ndan gerekli olan kalsiyum,
çocuklarda kemiklerin ve diﬂlerin
oluﬂumunda önemli rol oynuyor. A
vitamini göz ve diﬂ sa¤l›¤› için önem
taﬂ›rken, E vitamini ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin güçlenmesini sa¤l›yor. B vitamini iﬂtah, sinir ve sindirim sisteminin düzenlenmesinde önemli rol üstleniyor.
D vitamini de özellikle çocuklarda
diﬂ ve kemiklerin büyüme ve geliﬂimine etki ediyor. Sütün içeri¤indeki
biotin de saç ve deri sa¤l›¤› için
önem taﬂ›yor.
B2 vitamini özellikle önemli, büyümeyi h›zland›r›yor.
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ürünler bugün toplam sade süt sat›ﬂlar›n›n % 36’s›n› oluﬂturuyor.

Büyümenin motoru uzun
ömürlü ambalajl› süt
Süt kategorisi büyümeye devam ederken, büyümenin yüksek oldu¤u geliﬂmekte olan piyasalarda ürünlerin ambalajlan›p tüketilme ﬂekli de de¤iﬂiyor. Son
dört y›l içinde, gerek do¤rudan çiftçilerden gerekse de sokak sat›c›lar›ndan temin edilip tüketilen aç›k sütün toplam
tüketim içindeki pay›nda düﬂüﬂ görüldü.
2004 y›l›nda % 32,5 olan “aç›k” süt tüketiminin toplam s›v› süt ürünleri tüketimi
içindeki pay› 2008 itibariyle % 29,7’ye
gerilemiﬂ durumda. S›v› süt ürünleri kategorisinin genelinden daha h›zl› büyüyen ambalajl› s›v› süt ürünleri tüketiminin 2012 y›l›na kadar toplam küresel tüketimin yaklaﬂ›k % 72’sine ulaﬂmas›
bekleniyor. ‹çime haz›r, uzun ömürlü
ambalajl› süt (aç›lmad›¤› sürece so¤utma veya koruyucu madde gerekmeksizin nakledilip saklanabilen süt) tüketimi
son dört y›lda % 7,9’luk y›ll›k bileﬂik büyüme kaydederken, söz konusu kategorinin genelindeki y›ll›k bileﬂik büyüme
oran› % 2,4 oldu.
2004 y›l›nda tüketilen toplam s›v› süt
ürünlerinin % 18,7’sini oluﬂturan dünya
çap›ndaki Ultra Yüksek Is› (UHT) iﬂleminden geçirilmiﬂ süt tüketimi, 2008 y›l›nda
% 23 olarak gerçekleﬂti. Tetra Pak’›n tahminlerine göre, küresel ölçekte UHT süt
tüketimi % 5,2 y›ll›k bileﬂik büyüme ile
2012 y›l›nda 70 milyar litrenin üzerine
ç›kacak. ‹çime haz›r süt ve uzun ömürlü
ambalajl› süt (so¤uk zincir ya da katk›
maddesi gerektirmeden saklanabilen ve
taﬂ›nabilen süt) tüketiminde son dört y›-

Harun Çall›
ASÜD Baﬂkan›

l›n y›ll›k bileﬂik büyüme oran›, % 7.9 oldu. Tüm kategorinin bileﬂik büyüme oran› ise, daha önce belirtildi¤i gibi % 2.4
olarak gerçekleﬂti. Di¤er yandan, küresel
s›v› süt ürünleri tüketiminde UHT sütün
oran›, 2004 – 2008 aras›ndaki dört y›ll›k
süre içerisinde, % 18.7 ‘den % 23’e yükseldi. Tetra Pak, UHT süt tüketiminde
2012 y›l›na dek gerçekleﬂecek bileﬂik art›ﬂ›n, % 5.2 seviyesinde olaca¤›n› ve tüketimin 70 milyar litreye ulaﬂaca¤›n› öngörüyor.

nün pay› % 92, koyun sütünün % 6,1,
keçi sütünün % 1,7, manda sütünün de
% 0,26 oldu.

Türkiye’de süt üretimi

Ülkemizde süt üretimi ve tüketimi konusunda Ambalajl› Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derne¤i (ASÜD) Baﬂkan› Harun
Çall› ﬂunlar› söylüyor: Türkiye’de üretilen sütün 1.538.789 tonu içme sütü,
6.953.125 tonu peynir, 2.288.848 tonu
yo¤urt ve ayran, 1.348.118 tonu tereya¤›, 87.128 tonu süt tozu ve 7.158 tonu
dondurma olarak iﬂleniyor. Türkiye’de
üretilen sütün % 20’si çiftliklerde tüketilmekte, % 20’si sokak sütü olarak pazarlanmakta, % 27’si modern süt iﬂletmelerinde, % 33’ü de küçük ölçekli mand›ra tabir edilen iﬂletmelerde iﬂlenmektedir. Türkiye’de süt ürünleri içinde en
çok geliﬂme gösteren sektörlerin baﬂ›nda dondurma sektörü geliyor. Y›lda yaklaﬂ›k % 8 büyüyen ve Türkiye pazar›n›n %
75-80’i endüstriyel dondurma, % 32’sini
ise ev tipi dondurma oluﬂturuyor. Dondurma üretiminde yabanc› sermayeli yat›r›mlar›n da belirli bir a¤›rl›¤› olup, üretimde önemli bir rol almaktad›rlar. Pazar›n doymam›ﬂ olmas› sebebi ile yerli fir-

TÜ‹K verilerine göre, 2009 y›l›nda Türkiye'de toplam süt üretimi 12,2 milyon litre. Türkiye, dünya süt üretimi s›ralamas›nda, 15 büyük süt üreticisi aras›nda
yer al›yor. Son 15 y›l içinde toplam üretimde inek sütünün pay› sürekli olarak
artarken di¤erlerinin pay› giderek azal›yor. Türkiye süt üretiminde inek sütü-
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Türkiye’de kiﬂi baﬂ›na 26 kg’› içme sütü,
140 kg’› ise süt ürünleri olmak üzere toplam 166 kg süt ve süt ürünleri tüketiliyor. Süt eﬂde¤eri olarak tüketilen süt
ürünlerinin 85 kg’› peynir, 31 kg’› yo¤urt-ayran, 21 kg’› tereya¤›,1,54
kg’›,dondurma ve 1,36 kg’›n› da süt tozu
oluﬂturuyor.

malar da bu konudaki yat›r›mlar›n› h›zland›rm›ﬂlard›r. Bunun yan› s›ra yerel çeﬂitler de (Maraﬂ dondurmas› gibi) pazara
sunuluyor. Önümüzdeki y›llarda, üretim
kapasitelerini artt›rmaya yönelik yat›r›mlar yapan üreticilerle, geniﬂ ölçekli
endüstriyel dondurma üretiminin, daha
geniﬂ bir pazar pay›n› ele geçirmesi bekleniyor. Endüstriyel dondurma üreticileri ayn› zamanda pazarlama kampanyalar› ve pazar etkisini artt›rmaya yönelik
yat›r›mlar da yapmaktalar. Türkiye'de
süt ve süt ürünleri tüketimi uzun bir kültürel geçmiﬂe sahip. Süt ve süt ürünleri,
Türkiye nüfusunun günlük beslenmesinde önemli bir yer tutuyor. Tüketim, modern teknolojinin yan› s›ra, geleneksel
usullerle üretilen ürünlere dayan›yor.
Toplam süt üretiminin hemen hemen %
35'i üreten iﬂletmede yerinde tüketildi¤inden, bundan köylerde ve ücra yerleﬂimlerde yaﬂayan en yoksul kiﬂilerin bile
süt ve süt ürünleri tüketebildi¤i sonucu
ç›kart›labilir.”

Süt birlikleri ve kooperatiflerinin, sütü
sa¤›mdan baﬂlayarak so¤uk zincir içinde
süt iﬂletmelerine ulaﬂt›rmalar› sa¤lanmal›d›r. Bu birlikler, ayn› zamanda süt
üreticilerine dan›ﬂmanl›k hizmetleri de
vererek üreticilerin hayvan beslenme ve
bak›m› konular›ndaki bilgi eksikli¤i giderilebilir. Böylece bak›m ve beslemeden
kaynaklanan verim düﬂüklü¤ünün önüne geçildi¤i gibi sütün kalitesi de iyileﬂtirilebilece¤i gibi maliyeti de düﬂürülebilir. Y›l boyu süt arz› de¤iﬂikli¤inin de
önüne geçilebilir. Ayn› zamanda sütün
iﬂletmeye gelinceye kadar geçen süreçlerde sütün kalitesinin geliﬂtirilmesi için
iyileﬂtirilmesi ve denetleme sisteminin
oluﬂturulmas› gerekir. Çünkü sütün kalitesindeki iyileﬂme bir siyasal idare ve
kararl›l›k iﬂidir. Dolay›s›yla ulusal süt
sektörü plan› geliﬂtirilirken bu ba¤lamda
gerekli önlemler de düﬂünülmelidir.
Ülkemizin genellikle k›rsal alanda hayvan baﬂ›na düﬂen süt verimi, di¤er Avrupa ülkelerine göre rekabet edemeyecek

boyutta düﬂüktür. Bunun için süt ›rk›
hayvan yetiﬂtirmeye ve melezlemeye
önem verilmelidir. Mastisis, brusella,
ﬂap, tüberküloz gibi hayvan hastal›klar›
yayg›n olarak görülmektedir. Ülkenin veteriner altyap›s›n›n iyileﬂtirerek, salg›n
hastal›klar kontrol alt›na al›nmal›d›r.
Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤› (TK‹B) kay›tlar›na göre üretilen sütün yaklaﬂ›k % 40’›
kayda girmektedir. Kay›t d›ﬂ›n›n önüne
geçmek için denetimler s›klaﬂt›r›lmal›,
öte yandan da iﬂletmelerin kay›t içine
al›nmas› için teﬂvik ve destekleme sistemi buna göre geliﬂtirilmelidir. TK‹B ve ilgili bütün paydaﬂlar›n temsilcileri kaliteye göre ödeme öngören bir sistemin geliﬂtirilip uygulanmas›n›n yollar›n› araﬂt›rmal›d›r.” diyor.

Süt arz›n›n azalmas› süt
fiyatlar›n› art›r›yor
Süt piyasan›n düzenlenmedi¤i pazarlarlarda zaman zaman süt üretiminde arz
sorunlar› yaﬂand›¤›ndan bahseden Çall›,

Süt sektörünün temel
sorunlar›
Süt iﬂletmelerinin temel sorunlar›n›, süt
iﬂletmelerinin küçük ve da¤›n›k olmas›,
kalite düﬂüklü¤ü, fiyat istikrars›zl›¤›,
yüksek maliyet, verim düﬂüklü¤ü, kay›t
d›ﬂ›l›k, bilgi eksikli¤i ve hayvan hastal›klar› olarak s›ralayan Çall›, “Ülkenin büyük bölümünde süt üreten hayvanc›l›k
iﬂletmelerinin küçük ve da¤›n›k olmas›
maliyeti yükseltmekte ve sütün kalitesini düﬂürmektedir. Bunun için hayvanc›l›k iﬂletmelerinin sa¤mal inek mevcudu
40-50 baﬂa yükseltilmeli ve süt toplanmas›nda daha rasyonel bir sistemin
oluﬂturulmal›d›r.

Hayvan iﬂletmelerinin
büyüklükleri
1-3 baﬂ

825.000 adet

4-5 baﬂ

320.000 adet

6-10 baﬂ

200.000 adet

11-25 baﬂ

96.000 adet

26-50 baﬂ

22.000 adet

51-100 baﬂ

3.600 adet

101-200 baﬂ

753 adet

201 baﬂ ve üzeri 194 adet iﬂletme
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TSÜMB Yönetim Kurulu Genel Baﬂkan› ve
Tar›m Orman ve Köyiﬂleri Komisyonu
Üyesi, Bursa Milletvekili Ali Kapudan,

Sütün faydalar›
• Sindirim sistemini düzene sokar.
• Büyüme ve geliﬂmeyi destekler.
• Diﬂleri korur ve çürükleri önler.
• Hücre ve doku oluﬂumunda rol al›r.
• Saç ve t›rnak oluﬂumunda rol al›r.
• Yaralar›n çabuk kapanmas›na
yard›mc› olur.
• Kilo kontrolü kolaylaﬂt›r›r.
• Beynin geliﬂiminde ve
çal›ﬂmas›nda faydal›d›r.
• Hücreleri onar›r.
• Kemikleri sertleﬂtirir.
• Ba¤›ﬂ›kl›¤› güçlendirir.
süt fiyatlar›ndaki art›ﬂ›n da bu sorundan
kaynakland›¤›n› söylüyor. Çall› konuyla
ilgili ﬂu aç›klamada bulunuyor: “Bizde de
süt piyasas›n› düzenleyen bir kurum bulunmaktad›r. Bu istikrars›zl›¤a sütün
mevsimselli¤i, üretimde planlama yap›lamamas›, örgütlemedeki s›k›nt›lar buna
sebep olmaktad›r. Bunun fark›na varan
devlet üretici, sanayiciyi, üniversiteyi ve
devleti bir araya getiren Ulusal Süt Konseyi’ni kurarak bu sorunun üstesinden
gelmeye çal›ﬂmaktad›r. ﬁimdi Ulusal Süt
Konseyi ﬂemsiyesi vas›tas›yla birtak›m
sorunlar›m›za çözüm bulmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Ambalajl› süt ve süt ürünleri
sanayicileri olarak, bizler de bu ﬂemsiye
alt›nda çal›ﬂmalara kat›lmakta ve çözüm
bulunmas›na yard›mc› olmaya çal›ﬂmaktay›z.
Süt fiyatlar›nda, her sonbaharda sa¤mal
inek say›s›n›n azalmas› ve süt inekleri-
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nin beslenme problemlerinden dolay›
süt arz›n da azalmalar meydana gelir. Bu
sene bu problemlerin üzerine küspe fiyatlar›ndaki art›ﬂtan dolay› yem fiyatlar›nda artm›ﬂt›r. Çi¤ süt fiyatlar›n›n artmas› en çok tüketicileri s›k›nt›ya sokacakt›r. Bu da halk›n beslenmesine negatif olarak etkileyecektir. Sanayici aç›s›ndan konuya bakt›¤›m›zda, sanayici oluﬂan maliyet fiyatlar› üzerinden ürünlerini satmaya çal›ﬂacakt›r. Tüketicilerin
al›m gücünün azalmas› neticesi elde
stoklar oluﬂacak bu da sanayiciye finansman s›k›nt›s› ile karﬂ› karﬂ›ya b›rakacakt›r.”

“Ulusal Süt Konseyi teﬂvik
sistemini yönlendirmeli”
Ülkemizde herkesin yeterli miktarda süt
tüketmesi için al›nacak önlemleri de Çall› ﬂöyle s›ral›yor: “Yeterli süt tüketilebilmesi için öncelikle süt arz›n›n planlama-

s› yap›lmal›. Bakanl›k süt fiyatlar›n›n istikrara kavuﬂmas› için bir müdahale kurumu kurmal› ve bunu için fon oluﬂturmal›d›r. ‹hale düzenlenmesinde Ulusal
Süt Konseyi politika üretmeli (Fiyatlama, prim, ceza, süt s›n›f›na/kalitesine
göre uygulanmal›) ve Ulusal Süt Konseyi,
teﬂvik sistemini yönlendirmelidir. Aﬂ›r›
dalgalanmalar› engellemek için, destekleme mevsimselli¤e göre de¤iﬂiklik göstermelidir (y›l boyu homojen üretim
için). Okul sütü programlar› müdahale
arac› olarak de¤il, beslenme politikas›n›n bir parças› ve devlet politikas› olarak
uygulanmal›d›r. Teﬂvikler, küçük iﬂletmelerin birleﬂerek modern iﬂletme haline dönüﬂümlerini sa¤layacak ﬂekilde verilmelidir. Üretilen süt ve süt ürünleri süratle ÇKS ve benzeri yap›larla kay›t alt›na al›nmal›d›r. Sütte so¤uk zincir uygulanmal›, toplama nokta say›s› azalt›lmal› ve toplama örgütler üzerinden yap›l-

mal›d›r. Hem sanayici hem süt üreticilerinin örgütlenmesi teﬂvik edilmeli. Desteklemeler bu örgütler üzerinden yap›lmal›d›r. E¤itim verilmeli, ara kademe
elemanlar› geliﬂtirilmelidir.
Ulusal Süt Kay›t Sistemi sayesinde ülkemizde üretilen sütün kay›t alt›na al›nd›¤›n› söyleyen Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birli¤i (TSÜMB) Yönetim Kurulu Genel Baﬂkan› ve Tar›m Orman ve Köyiﬂleri
Komisyonu Üyesi Ali Kapudan, Türkiye,
süt tüketimi konusunda Avrupa ülkelerinin çok gerisinde yer ald›¤›n› ve Türkiye'de kiﬂi baﬂ›na hayvansal kökenli protein tüketimi geliﬂmiﬂ ülkelerin hayli alt›nda oldu¤unu vurguluyor. Kapudan,
“Finlandiya'da kiﬂi baﬂ› süt tüketimi 139,
‹sveç'te 111, Fransa'da 68, Romanya'da
75 litre iken ülkemizde ise bu miktar sadece 24 litre seviyesinde bulunuyor. Bu
süreç artan genç nüfusa oranla ciddi

tehlike sinyalleri veriyor ve son y›llarda
iyice azal›yor” diyor.

“Çi¤ sütte fiyat
istikrars›zl›¤› yaﬂan›yor”
Süt üreticilerinin sorunlar› hakk›ndaysa
Kapudan ﬂunlar› söylüyor: “En büyük sorunlardan biri çi¤ sütte yaﬂanan fiyat istikrars›zl›¤›d›r. Bunun nedeni ise Türkiye’deki sütün neredeyse tamam›n›n birkaç büyük firma taraf›ndan sat›n al›nmas› ve bu firmalar›n da aralar›ndaki yo¤un rekabetin bask›s›n›n süt üreticisi ve
süt fiyatlar›na yans›mas›d›r. Ayr›ca süt
sektöründe en büyük s›k›nt›lardan biri
yem maliyetlerinin yüksek olmas›. Buna
karﬂ›l›k süt fiyatlar› artm›yor. Hayvana
yedirilen yem maliyetinin karﬂ›l›¤›n› almak zorlaﬂ›yor. Yem maliyetleri düﬂtü¤ü
zaman otomatik olarak süt besicili¤i çok
geliﬂecek. Buna ba¤l› olarak da süt tüketiminin artmas› gerekiyor. Bu durum
hayvanc›l›¤›n geliﬂmesi için çok önemli.
Hayvanc›l›k sektöründe en büyük sorun
pahal› yem. Ancak baﬂka sorunlar da
var. Yem fiyatlar›n›n yan› s›ra hayvan
hastal›klar› nedeniyle oluﬂan ekonomik
kay›plar, iﬂletmelerin çok küçük ve da¤›n›k olmas›, küçük üreticilerin yetersiz
teknoloji kullan›m›, genetik potansiyelin
yetersizli¤i, eksik veteriner kadrosu, pazarlama organizasyonunun yetersizli¤i
gibi nedenlerde süt sektöründe sorun
teﬂkil etmektedir.”
Kapudan yaﬂanan sorunlarlailgili olarak
çözüm önerilerini de ﬂöyle s›ral›yor:

“Hayvan soylar› iyileﬂtirilmeli (›slah edilmeli), Mera hayvanc›l›¤› yerine ah›r hayvanc›l›¤› geliﬂtirilmeli, otlaklar korunmal›, yem üretimi art›r›lmal›. Ayn› zamanda
erken kesim önlenmeli (süt kuzu-süt dana), salg›n hastal›klarla mücadele edilmeli çiftçiler e¤itilmeli.
Hayvanc›l›k ile u¤raﬂan vatandaﬂlar›m›z›n hayvansal ürünlerden peynir ve peynir çeﬂitlerinden en iyi verimi nas›l alacaklar›n› uygulamal› bir ﬂekilde anlatarak ekonomik kazançlar›n› art›rmalar›
hayvanc›l›¤a bak›ﬂ aç›s›n› de¤iﬂtirerek
geleneksel ve ampirik yetiﬂtiricilikten
modern yetiﬂtiricili¤e geçilmesi; hayvan
yetiﬂtiricili¤ini gelir getirici ciddi bir iﬂ bilinci ve teknik hayvanc›l›k yapman›n verdi¤i güven duygusu ile yap›lmal›, yetiﬂtiricinin üretim organizasyonu içinde gerçek manada çiftçi s›fat›yla hak etti¤i yeri
almas› bilinçlenmekle mümkündür.”

“Yem fiyatlar› artt›,
üreticiler hayvanlar›n›
kesime gönderdi”
2007 ve 2008 y›llar›nda yaﬂanan kurakl›¤›n etkisiyle yem fiyatlar› yüzde 100
artt›. Ayn› dönemde d›ﬂar›dan yasal veya kaçak yollardan giren süt tozunun etkisi ile piyasa çöktü. Çi¤ sütün litresi bir
dönem 40 kuruﬂa kadar düﬂtü. Bunun
sonucunda üretici ine¤ini satmak ve kesime göndermek zorunda kald›¤›n› belirten Kapudan, “Bu yüzden, hayvan varl›¤›nda ciddi bir azalma oldu. Hayvan kesimi h›zland›. Sadece süt inekleri de¤il,
besicilik yapanlar da hayvanlar› kesime
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litre sütü Bal›kesir havzas› 1 liraya mal
ederken, ‹ç Anadolu’daki veya Güney
Bölgesi’ndeki (serbest bölge üreticileri)
süt üreticileri 0.85 liraya mal ediyor. Bu
da piyasada baz› üreticilerin sütlerinin
piyasada yüksek kalmas›na neden oluyor. Bu durum pazar aç›s›ndan haks›z
rekabete yol aç›yor. Serbest bölgedeki
üreticilerin uygulamas› hayvanc›l›k sektörünün düﬂüﬂüne neden olabiliyor. Para kazanamayan, mahsülü para etmeyen köylüler, hayvanlar›n› kesime veriyor. Köylünün kullanm›ﬂ oldu¤u kredi,
Ba¤kur gibi borçlara gelen af, hayvan k›y›m›n›n bir nedeni olarak gösterebilinir.
Bu durum et fiyatlar›n›n yükseliﬂinin de
bir sebebidir..

gönderdi. Pek çok besi iﬂletmesi bu dönemde kapand›. Geçen y›l Irak ve Ortado¤u pazar›na yönelik canl› hayvan ve et
ihracat›n›n baﬂlamas› k›rm›z› et fiyat›n›
art›rd›. Et fiyat› art›nca hayvan›n de¤eri
yükseldi. Daha önce ine¤ini 3 bin liraya
satan üretici et fiyat›n›n yükselmesi ile
5-6 bin liraya satmaya baﬂlad›. Sütten
para kazanamayaca¤›na inanan çiftçi
buldu¤u cazip fiyatla inekleri satmaya,
kesime göndermeye devam etti. Yani süt
fiyat› düﬂtü hayvanlar kesime gitti. Son
verilere göre, 2007'nin ikinci yar›s›ndan
bu yana kesilen süt ine¤inin say›s› 300
binden fazla. Bu kadar çok hayvan kesilince ﬂiddetle azalan süt üretimi, sanayicinin talebi karﬂ›s›nda yetersiz kal›nca
süt fiyatlar›n›n yükselmesine neden olmuﬂtur. Süt fiyatlar›n›n artmas›, talebin
arz› karﬂ›layamamas›ndan kaynaklanmaktad›r.” diyerek aç›kl›yor.

Ülkemizde süt fiyatlar›n›n art›ﬂ›n› Türkiye genelinde süt birliklerinin organize
olamamay›ﬂ›na ba¤layan Ayhan, serbest
bölge üreticilerin süt birliklerine ba¤lanmas› gerekti¤inin alt›n› çiziyor.

“Daha sa¤l›kl› nesiller
için süt tüketimi
artt›r›lmal›d›r”
TSUMB olarak hükümetten ne gibi beklentilerinin oldu¤u sorumuza da Kapudan ﬂu yan›t› veriyor: “TSUMB Baﬂkan›
olarak ayn› zamanda milletvekili s›fat›yla Tar›m, Orman ve Köyiﬂleri Komisyonu
üyesi oldu¤umu hat›rlatmak isterim.
Hükümetin çal›ﬂmalar›n› birinci elden
takip eden biri olarak, süt üreticilerinin
haklar›n›n savunulmas› hususunda ne
kadar etkin çal›ﬂmalar yürüttü¤ümü
herkes bilir. Sonuçta benim ailemde,
köyde hayvanc›l›k ile iﬂtigal etmektedir.
Hükümetin gerçekleﬂtirdi¤i projelere
bakt›¤›m›zda suni tohumlama faaliyetleri, soy kütü¤ü faaliyetleri, ön soy kütü¤ü faaliyeti, döl kontrolü faaliyeti, GAP
illerinde süt s›¤›rc›l›¤› yat›r›mlar›nda hibe program›, ulusal süt konseyi, süt tozu
üretiminin desteklenmesi, okul sütü projesi, ulusal süt kay›t sistemi, dam›zl›k
koyun, keçi kay›t sistemi, küçükbaﬂ hayvanc›l›kta ›slah projesi gibi hayvanc›l›¤›n
geliﬂtirilmesi noktas›nda önemli projeler
üretildi. 2002 y›l›nda tar›msal destekler
içerisinde hayvanc›l›k desteklerinin oran› 4,4'tü. Bugün 22,8. Herkesin yeterli
miktarda süt tüketmesi için halk›m›z sütün faydalar› hakk›nda çeﬂitli reklam,
e¤itim çal›ﬂmalar›yla bilgilendirilmeli ve
daha sa¤l›kl› nesiller için süt tüketimi
artt›r›lmal›d›r. Birlik olarak hükümetten
beklentilerimizden ziyade bu konuda
son y›llarda olumlu çal›ﬂmalar›n artm›ﬂ
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Ayhan, “Süt birlikleri keyfi uygulamay›
b›rak›p Türkiye genelinde süt fiyatlar›n›
ayn› düzeye çekmelidir. Tavan ve taban
fiyatlar belirlenmelidir. Türkiye’de üretici
firmalar alacaklar› sütün tavan ve taban
fiyatlar›n› bilmelidir ki, arz ve talebin oldu¤u dönemlerde yada olmad›¤› dönemlerde üretimlerinde istikrar oluﬂturabilsinler. Süt üreten köylüler de benzer istikrar olmal›d›r ki, bir dönem sütleri para
eden köylülerin bir dönem sütleri para etmez durumda olmas›n, ki hayvanc›l›¤a
devam edebilsin.

olmas› ve Tar›msal Organize Sanayi Bölgeleri’nin kurulmas›, Ulusal Süt Kay›t
Sistemi’nin haz›rlanmas›nda, ayr›ca
hayvan baﬂ›na destek verilmesi gibi uygulamalar›n üreticinin yan›nda çal›ﬂmalar oldu¤unu bildirmek isterim. Eksiklikler yok mudur, tabii vard›r. Ancak önceki
dönemlerle k›yasland›¤›nda et ve süt
üreticisi yat›r›m anlam›nda çok daha iyi
koﬂullara sahiptir. Çiftçilerin örgütlenmesi, bilinçlenmesi ve sivil toplum kuruluﬂlar›n›n günün koﬂullar›na göre hükümetlerden isteklerini talep etmesi daha
büyük önem taﬂ›maktad›r.”

“Halk›m›z güven duydu¤u
markalar› tercih ediyor”
Ülkemizdeki süt ve süt ürünleri tüketimi
geçti¤imiz y›llara göre daha iyi durumda
oldu¤unu belirten Kay Süt Yönetim Kurulu Üyesi Emine Ayhan, halk›m›z›n süt
tüketimi konusunda dikkat etti¤ini ve
güven duydu¤u markalar› tercih etti¤ini
söylüyor.
Ayhan, süt sektörünün temel sorunu
olarak ﬂunlar› söylüyor: Türkiye’de süt
birlikleri, süt fiyatlar›n› ayn› fiyata oturtamad›. Bu ﬂu demek oluyor. Örnegin bir

Türkiye’de en çok tüketilen süt ürünleri
Geleneksel Türk Yo¤urdu: Çok yayg›n biçimde (kahvalt› ile ö¤le ve akﬂam
yemekleri) sade veya sos olarak tüketilmekte, çorbalarda, et ve sebze yemeklerinde, meyvelerle birlikte ve tatl›larda kullan›l›yor.

Beyaz Peynir: Özellikle kahvalt›da tüketiliyor.
Kaﬂar Peyniri: Kahvalt›larda tercih edildi¤i gibi gün içindeki di¤er yemeklerde de
kullan›l›yor.
Ayran: Yemeklerin yan›nda içildi¤i gibi meﬂrubat olarak da tüketiliyor.
‹çme Sütü: Türkiye'de ço¤unlukla tam ya¤l› süt olarak tüketiliyor. Büyük iﬂletmeler taraf›ndan iﬂlenmiﬂ pastörize süt, s›nai üretimin yüzde 10'unu oluﬂturuyor.
Ço¤unlukla bir litrelik karton ambalajlarda piyasaya sürülen UHT sütü, 650.000
ton ile sanayi sütünün yüzde 90'›d›r. Bu tip süte yönelik piyasa talebi giderek artmakta, ayr›ca ya¤› azalt›lm›ﬂ ürünlerin pazar› da büyümekte.
Dondurma: Son y›larda Türkiye pazar›na yabanc› sermayeli kuruluﬂlar›n girmesiyle hareketlenmeye baﬂlad›. Bu hareketlenme sonucunda hem geleneksel dondurma hem de yenilebilir buzlu ürünler tüketimi artmaya baﬂlad›. ‹ç pazarda
dondurma tüketimi son y›llarda belirgin ﬂekilde artarak, y›ll›k % 8’lik büyüme ile
2008’de 1.5 litre kiﬂi baﬂ› y›ll›k tüketime ulaﬂt›. Bu de¤erin 2012’de 4 litreye ulaﬂaca¤› öngörülüyor. 2008’de 1 milyar ABD dolar›na ulaﬂan Türkiye dondurma
sektörü, üretici ve ihracatç›ya elveriﬂli bir pazar da sunuyor. Artan kentleﬂme, büyüyen bir orta s›n›f ve hayat tarz›ndaki de¤iﬂiklikler, tüketim art›ﬂ›ndaki temel
sebepler olarak s›ralanabilir. Ayr›ca, perakende sat›ﬂ fiyatlar›n›n bir kaç y›ld›r ayn› kalmas›n› sa¤layan kararl› ekonomi, dondurma tüketim sezonunun uzamas›n›
sa¤layan artan ortalama s›cakl›klar, olimpiyatlar ve uluslararas› futbol turnuvalar› gibi spor aktivitelerindeki pazarlar tüketim miktar›n› art›ﬂ›n› sa¤l›yor.

Raflarda süt fiyatlar›n› bilen tüketici, sürekli kulland›¤› sütü veya peyniri ucuzken
fazla, pahal›yken aza düﬂürmesin. Süreklilik ve devaml›l›k arz etsin. Bu da tüketicinin güven duydu¤u marka seçimini özgürce yapmas›na neden olacakt›r. Süt sanayicisi de üretim kalitesini yükseltme ve
yat›r›mlar›n› daha do¤ru planlayacakt›r.
Süt içme al›ﬂkanl›¤› çocukken edinilen bir
al›ﬂkanl›kt›r. Okullarda devlet destekli
beslenme al›ﬂkanl›¤› üzerine egitimlerin
verilmesi gerekmektedir.. Süt sanayicileri sosyal sorumluluk projeleri oluﬂturmal›d›r.. Süt içmenin sadece çocuklara özgü
biﬂey olmad›¤›n› tüm yaﬂ guruplar› için
sa¤l›k aç›s›ndan önemi her daim vurgulanmal› bununla il¤ili projeler geliﬂtirmeliyiz” diyor.
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Pazar› do¤ru okumak

Y

eni bir y›la baﬂlarken iyimser
olmak, elbette topluma motivasyon yükler. Ancak bu iyimserlik pazardaki riskleri ölçmeye mani olmamal›d›r. Ülke olarak 2009
y›l›n› yüzde 6 küçülerek kapatt›k. Son iki
y›lda iﬂsizlik oran› % 40 artarak,
% 10’dan % 14’e ç›kt›. Evet finansal kriz
yaﬂamad›k, bankac›l›k sistemi sapasa¤lam ayakta kald›. Ancak bu küçülme, talebin düﬂmesini, üretimin gerilemesini
sa¤lad›.

Ecüment Tunçalp

“Deloitte’un haz›rlad›¤›
“Perakendenin Küresel
Güçleri 2010”
raporunda; perakende
sektöründeki kârl›l›¤›n
azalmas›n›n, hemen
her co¤rafyada ve
kategoride karﬂ›laﬂ›lan
bir durum oldu¤u
belirtilmektedir.
Buradan ç›kan sonuç;
yeni yat›r›mlarda daha
seçici bir hareket
plan›n›n ve hatay›
asgaride tutan ciddi
ön araﬂt›rmalar›n ﬂart
oldu¤udur.”

70 Ocak-ﬁubat

Önce bunun geçti¤imiz y›l için kötü bir
performans oldu¤unun alt›n› çizelim.
2010 y›l› için % 3.5 büyüme tahmin ediliyor. Ama her büyüme h›z›n›n, iﬂsizli¤i
azaltmad›¤›n› da uzmanlar söylüyor. TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikalar› Araﬂt›rma Vakf›), iﬂsizlik oran›n›n düﬂürülmesi için büyüme h›z›n›n % 4.5’un üzerine
ç›kmas› gerekti¤ini aç›kl›yor.
Bunun, atlamak için yüksek bir eﬂik oldu¤u tart›ﬂ›lmaz bir gerçektir. Zira krizlerde en kötü geride kal›p, ekonomi büyümeye baﬂlasa bile, iﬂsizlik oran›n›n eski düzeyine dönmesi için önemli bir süre
geçmesi gerekiyor.
ﬁimdi böyle bir pazarda, AVM yat›r›mlar›na ait önümüzdeki 3 y›l›n program›na
bakal›m. Birleﬂmiﬂ Markalar Derne¤i
(BMD) Baﬂkan› Ekrem Akyi¤it aç›kl›yor:
“2010-11-12 y›llar›nda toplam 100 adet
AVM aç›lacak.
Bugün ülkemizde 220 aktif AVM var.” diyor. Ve devam ediyor; “Böylelikle bu üç
y›l içinde 100 binin üzerinde yeni istihdam olana¤› yarat›lacak.” ﬁu anda ülkemizin birçok yerinde AVM say›lar›nda
ﬂiﬂme yaﬂan›yor. Kapanmak üzere olanlar ile yar›s› boﬂ kalanlar ayakta durmaya çal›ﬂ›yor. Peki % 50 yat›r›m art›ﬂ›yla
bu çarﬂ›lara müﬂteri nereden gelecektir?
Hangi oranda nüfus art›ﬂ›na ve hangi
oranda gelir art›ﬂ›na göre planlama yap›l›yor? Bunu ö¤renirsek, en az›ndan biz
de bu sevince ortak olabiliriz.

“Perakende de metrekare
baﬂ›na sat›ﬂlar düﬂtü”
Perakendenin büyüme oranlar› da yanl›ﬂ
yorumlanmaktad›r. 2009 y›l›nda perakende cirolar› % 6 artm›ﬂ. Ama metrekare sat›ﬂ alan› da % 14 büyümüﬂ. Sonuçta; metrekare baﬂ›na sat›ﬂta gerileme
var. Yani sat›ﬂ cirolar›nda küçülme... Zira
son iki y›l›n ciro ve kâr karﬂ›laﬂt›rmas›
yap›l›rken; önce bire bir her iki y›lda birden hizmete aç›k olan sat›ﬂ alanlar›nda
k›yaslama yap›l›r. Bütçe yap›l›rken de
ayn› sistem geçerli olup, yaﬂanm›ﬂ 12
aydaki mevcut sat›ﬂ alan›n›n, yeni y›ldaki ciro ve kâr de¤iﬂimi öngörülür. Daha
sonra yeni aç›lacak sat›ﬂ alanlar›n›n rakamlar› ilave edilir.

düﬂünülebilir mi? Biraz daha gecikilmesi
durumunda; s›n›rlar›m›z içindeki küresel
güçlerin inorganik büyümesi (büyük bal›¤›n küçük bal›¤› yutmas›) h›zlanacak ve
bir müddet sonra belki de yasaya ihtiyaç
kalmayacakt›r. ﬁirketlerimize düﬂen; orta ve uzun vadeli planlara yo¤unlaﬂmalar›d›r. Hedefsiz perakendecilik olmaz.
Hedefe varmak için plan, plan için de
araﬂt›rma gereklidir. Her iﬂletmenin günlük, haftal›k, ayl›k ve y›ll›k finansal raporlar› olmal›d›r. Rakamlar en az ayl›k
dönemlerde takip edilmelidir.

Gelece¤e dair bilgiler; geçmiﬂe ve güncel
döneme iliﬂkin bilgiler kadar kesin ve
güvenilir olamaz. Ama yine de mevcut
bilgilerle gelece¤e dair pek çok bilgi
üretmek mümkündür. Üzülerek söylemeliyim ki; ülkemizde birçok firmada
genel bütçe bile yap›lmamaktad›r. Oysa
ayr› bir dosya konusu olarak incelenmeye de¤er olan ‘Genel Bütçe’ye ulaﬂmak
için birçok ad›ma ihtiyaç vard›r. Önce
sat›ﬂ bütçesi, daha sonra bu sat›ﬂ› gerçekleﬂtirecek ‘sat›lan mal›n maliyeti’
bütçesine ihtiyaç vard›r. Stoklar›n de-

¤erlendirilmesi, özkayna¤›n de¤erlendirilmesi, eksik kayna¤›n borçlan›larak
karﬂ›lanmas› ve bunun için ne kadar finansman giderine ihtiyaç duyulaca¤›
belirlenmelidir. Devam›nda gider bütçesi
ve sonunda da kâr bütçesi oluﬂturulmal›d›r. Ayr› departmanlar taraf›ndan yap›lan bütçe çal›ﬂmalar› konsolide edilip,
genel bütçeye ulaﬂ›lmal›d›r. Bu çal›ﬂmalara yön verecek merkez kadrolar›n oluﬂturulmas›; pazar›n do¤ru okunmas› ve
ﬂirketin o pazara adaptasyonu için gereklidir.

Metrekare baﬂ›na sat›ﬂlar›n düﬂmesini
önleme gayreti; kârl›l›¤› da azaltmaktad›r. Çünkü düﬂen talebi engellemenin birinci yolu rekabetçi fiyatland›rmadan geçer. Deloitte’un haz›rlad›¤› “Perakendenin Küresel Güçleri 2010” raporunda; perakende sektöründeki kârl›l›¤›n azalmas›n›n, hemen her co¤rafyada ve kategoride karﬂ›laﬂ›lan bir durum oldu¤u belirtilmektedir. Buradan ç›kan sonuç; yeni yat›r›mlarda daha seçici bir hareket plan›n›n ve hatay› asgaride tutan ciddi ön
araﬂt›rmalar›n ﬂart oldu¤udur.

“Ekonomideki veriler
iyimser de¤il”
TEPAV Perakende Güven Endeksi (TPE)
2009 Aral›k sonuçlar›na göre ülkemiz
perakende sektöründe toparlanma gözlenmiyor. Gelecek 3 ayl›k dönem için
iyimser olunam›yor. Veriler AB ülkeleriyle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda ise, genel olarak
paralel bir seyir izlendi¤i, ancak Ekim
2009 dan sonra Türkiye verilerinde AB
ülkelerinin verilerine göre bir kötüleﬂme
oldu¤u gözleniyor.

“Büyük bal›k küçük bal›¤›
yutacak”
Büyük Ma¤azalar Yasa’s› gecikiyor.
Üreticisi, tedarikçisi, perakendecisi ile
yerli sermayesini korumayan bir ülke
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Yerel marketler
Fayda ile
kabuklar›n›
k›r›yor
Fayda A.ﬁ., 2008 y›l›nda perakende sektörde bir ilke
imza atarak kuruldu. Türkiye’nin dört bir yan›nda
hizmet veren PERDER üyesi yerel marketleri ayn› çat›
alt›nda toplayarak, bu markalar›n büyümesini
sa¤layan Fayda A.ﬁ, 2009 y›l›nda 40 milyon TL’nin
üzerinde ciroya ulaﬂt›. Fayda’yla ezberi bozduklar›n›
ve suyun ak›ﬂ›n› de¤iﬂtirdiklerini söyleyen Fayda A.ﬁ
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Turan Özbahçeci, 2010 y›l›
beklentisini ﬂu cümleyle ifade etti: “Bu y›l Türkiye
haritas›n›n yeﬂile dönüﬂtü¤ünü görmek istiyoruz.”
Özbahçeci, yerel marketlerin sesi olmay› nas›l
baﬂard›klar›n› anlatt›.

Fayda A.ﬁ.’den k›saca bahseder
misiniz?
Fayda A.ﬁ. 9 Eylül 2008 tarihinde, 72 ﬂirketin sermayesiyle kuruldu. Kuruluﬂumuzun ard›ndan global krizle karﬂ› karﬂ›ya geldik. Ürünlerin, markalar›n nerede ve nas›l ﬂekilde yer alaca¤›yla ilgili
ciddi bir çal›ﬂma içerisine girdik. “Saff”
ve “Neffis” markalar›yla da ürün gam›m›z› geliﬂtirdik. 2009 y›l› içerisinde yaklaﬂ›k 100 barkoda ulaﬂt›k ve 40 milyonun üzerinde bir ciro yapt›k.

2009 y›l› Fayda için nas›l bir y›l
oldu?
2009, temellerin at›ld›¤›, kriterlerin belirlendi¤i ve ürün organizasyonlar›n›n
ﬂekillendi¤i bir y›l oldu. 2009 y›l›n›n ilk
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çeyre¤inde bu organizasyonun ad›mlar›n› ﬂekillendirdik. 2. çeyrekte marka organizasyonu ve ürün lansman›m›z› gerçekleﬂtirdik. 3. çeyrekte ürünlerimiz raflara ç›kmaya baﬂlad›. 4. çeyre¤e geldi¤imizde ürünlerimizi rekabet edecek, sahada kalitesiyle “Ben de buraday›m” diyebilecek bir aﬂamaya getirdik.

Bu dönemde hayata geçirdi¤iniz
projeler var m›?
Krize ra¤men çok güzel projeler haz›rlad›k. ﬁeker fabrikalar›yla iﬂbirli¤i gerçekleﬂtirdik. Ortaklar›m›za ilk baﬂta 7 ay,
daha sonra 8 ay vadeyle ﬂeker sat›ﬂ›
yapt›k. Kriz döneminde bankalar bütün
kap›lar›n› kapatm›ﬂken, kendi imkânlar›m›zla kaynaklar oluﬂturduk. Ortaklar›m›-

z› farkl› k›labilecek, raflarda onlar› güçlü
hale getirecek organizasyonlar yapt›k.
Kriz döneminde Fayda noktal› ma¤azalar› di¤er noktalardan ay›ran çok özel
ürünler seçmeye çal›ﬂt›k. Toprak Mahsulleri Ofisi’yle ortak çal›ﬂmalar yapt›k.
Toptan fiyat› 2,5 TL olan mercime¤i,
Toprak Mahsulleri ofisi arac›l›¤›yla 2 TL
olarak tüketicilerle buluﬂturduk. Böylece
Fayda noktas› olan market, eksi olan cirosunu art›ya çevirebildi.

“Perakendeci ve tüketici
bizi benimsedi”
Global krizin baﬂlad›¤› dönem siz Fayda’y› kurdunuz. Krizin etkilerini hissetti¤iniz dönemler oldu mu?
Asl›nda krizden çok fazla etkilenmedik.

Ama tabi ki kurun dalgal› olmas›, ülkenin ve dünyan›n bir belirsizlik içerisinde
olmas› nedeniyle zorluk çektik. Fayda
ürünleri raflara ç›karken bu krizden biraz
etkilendi.

olu¤umuzu görüyoruz. ﬁu anda ürünlerimiz raflarda koﬂuyor. Perakendeci ve tüketici bizi benimsedi. ‹yi sat›ﬂ grafikleri
oluﬂturmaya ve her ay bir önceki ay›n çok
daha üzerinde sat›ﬂ yapmaya baﬂlad›k.

Fayda’y› kurarken neler hayal
etmiﬂtiniz? O hayallerin ne
kadar›n› gerçekleﬂtirdiniz?

Bu sat›ﬂlar›n›zda reklam ya da
promosyonlar›n etkisi oldu mu?
2010’da tan›t›m faaliyetleri
yapmay› düﬂünüyor musunuz?

‹lk aﬂamada daha h›zl› hareket edece¤imizin hayalini kurmuﬂtuk. Ama mutfa¤a
girdi¤imiz zaman biraz daha yavaﬂ hareket etmemiz gerekti¤ini anlad›k. ﬁu anda geldi¤imiz noktaya çok daha k›sa bir
sürede gelebilece¤imizi hayal ediyordum. Tabii ki bu durumda yaﬂanan krizin büyük bir etkisi var. Ama geldi¤imiz
noktaya bakt›¤›m›zda iyi bir konumda

2009’da reklam için bir bütçe ay›rmad›k,
bas›na yönelik ürünlerimizin tan›t›ld›¤›
bir lansman yapt›k. Bu lansman da sat›ﬂlar›m›z› olumlu anlamda etkiledi.
Markam›z yeni oldu¤u için reklam kampanyas› yapmamaya karar verdik. Birçok markay› perakendeci olarak satmay›
baﬂard›k, ürünlerimizi markalaﬂt›rd›k.

Ürünleri tüketiciyle buluﬂturan nokta biz
oldu¤umuz için ürünlerin billboardlar›,
insertleri, afiﬂleri ve kampanyalar›n› biz
ﬂekillendirdik. Bu itici gücü markalar›m›zda kullanmaya devam edece¤iz.
2010 y›l› için reklam bütçelerimizi revize
ediyoruz. Kendi markam›z› daha ön plana ç›karm›ﬂ ve Türkiye’de en iyi markalar› oluﬂturmuﬂ olaca¤›z.

“Türkiye haritas›n›n yeﬂile
dönüﬂtü¤ünü görmek
istiyoruz”
2010 y›l› Fayda için nas›l bir y›l
olacak? Planlar›n›z ve
hedeflerinizden bahseder misiniz?
2010 y›l›ndan çok umutluyum. Umutlu
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Ama arka planda, markaya bak›ﬂ, marka
sergilenmesi, marka deste¤i konusunda
da duygusal bir yap›m›z var. Çünkü biz
bu markay› büyütmek istiyoruz, bu marka bizden bir parça.

Fayda, sektörün
belirleyicisi olmay›
hedefliyor
Çok k›sa bir sürede sektörde
büyüme gösterdiniz. Sektördeki
benzer firmalardan ne gibi
farkl›l›klar›n›z var?
Fayda, ilerde sektörün belirleyicisi olacak. 2011 ve 2012’den sonra Fayda’n›n
ç›karm›ﬂ oldu¤u ürünler ve fiyatlar sektöre bir yön verecek. Ortaklar›m›za ek bir
ciro sunmay› hedefliyoruz. Tüketiciye
faydal› olabilecek ürünleri sunmay› hedefliyoruz. Yolun baﬂ›nda olmam›za ra¤men di¤er ﬂirketlerden farkl› olarak bu
hedeflerimizin büyük bir bölümüne
ulaﬂt›k. Fayda olarak, biz Türkiye perakendesine ciddi bir katk› oluﬂturaca¤›z.
Çünkü ﬂu anda ortaklar›m›z› ve perakendeciyi rekabetçi bir yap›ya büründürüyoruz. Büyük zincirlerin alabilme gücünü Fayda vas›tas›yla küçük zincirlere
sa¤l›yoruz.

Kaç firmayla çal›ﬂ›yorsunuz?

olmam›n sebebi yerel zincirlerin 2009’da
çok ciddi bir yol kat etmesi. Biz ezberi
bozduk, suyun ak›ﬂ›n› de¤iﬂtirdik. Çünkü
2008’de “yerel zincirler kapan›yor” gibi
söylemleri çok duyuyorduk. 2009 y›l›nda ç›karmay› hedefledi¤imiz ürünleri bu
y›l tüketicilerle buluﬂturmay› düﬂünüyoruz. Bizim ﬂu anda 10 tane markam›z
var. 2010’un ilk 6 ay›nda 300 barkot hedefliyoruz. ﬁu anda tasar›mlar› yap›lan,
barkot çal›ﬂmalar› biten, ambalaj tasar›mlar› beli bir aﬂamaya gelmiﬂ ve sözleﬂmeleri ﬂekillenmiﬂ bir sürü ürünümüz
var. Bunlar›, 2010’un 2. çeyre¤inde raflara ç›karmay› hedefliyoruz. Örne¤in bisküvi, yo¤urt gibi kategorilere hitap eden
ürünlerimiz yok. Bu kategorilere yönelik
ürünler yapaca¤›z ve kategorilerimizi organize edece¤iz. ﬁu anda 1000’e yak›n
“F” logolu ma¤aza say›m›z var. 2010’da
say›m›z› art›rarak Türkiye’nin her noktas›nda olmay›, tüketicinin ihtiyac›n› her
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noktada karﬂ›layabilmeyi, marka bilinirli¤ini art›rmay› hedefliyoruz. Bu y›l Türkiye haritas›n›n yeﬂile dönüﬂtü¤ünü görmek istiyoruz.

Hedefledi¤iniz ciro var m›?
Ortaklar›n›zla nas›l bir iliﬂkiniz var?
2009’daki ciromuzu 5’e katlamay› planl›yoruz. Bu y›l› 200 milyon TL ile sonland›rmak istiyoruz.
Tabii ki duygusal bir ba¤›m›z var. ﬁirketi
ve ürünlerimizi sahipleniyoruz. Ortaklar›m›z bu duyarl›l›¤› en üst kademeden
en alt kademeye kadar görev yapan arkadaﬂlar›m›za yans›t›yorlar. Müﬂteriyle
de bu ba¤ kuruldu¤u zaman mükemmel
bir sonuç ortaya ç›k›yor. Ortaklar›m›zla
yap›lan bütün al›ﬂveriﬂleri adil bir ﬂekilde internet ortam›nda gerçekleﬂtiriyoruz. Fayda, profesyonel bir ekip taraf›ndan profesyonelce yönetiliyor.

ﬁu anda 40’a yak›n firmaya çal›ﬂ›yoruz.
2010 y›l› sonuna kadar 200 firmayla
iﬂ birli¤i yapmay› planl›yoruz. Bunlardan
100-150 tanesi üretim yapan KOB‹’ler,
di¤erleri de ürün tedari¤i yapabilece¤imiz noktalar olacak.

Fayda’n›n slogan›, “Türk
perakende sektörünün en faydal›
hareketi” olarak belirlendi. Bu
slogan› seçmenizin özel bir nedeni
var m›yd›?
Türkiye’de KOB‹’lere ve üretim tesislerine sahip ç›kacak bir unsur yok. Maalesef
ak›ﬂ farkl› bir yöne do¤ru gidiyor. Büyük
zincirler, agresif bir yap›lanmayla Türkiye’deki hakimiyetlerini ve pastadaki
paylar›n› art›rma hevesi içerisindeler.
Yerel marketlerin de kurallar çerçevesinde bu yap›lanmadan faydalanmas› gerekiyor. Bunun için bir güce, bir harekete,
bir baﬂar›ya ihtiyaç vard›. Fayda’n›n temelinde tüketiciye, perakendeciye ve
üreticiye faydal› olacak bir olgu var. Bu
yüzden ﬂirketi kurarken, “Türk perakende
sektörünün en faydal› hareketi” dedik.
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“‹yi Tar›m Uygulamalar› ile
birim alandan en yüksek
verim al›n›yor”
Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤› taraf›ndan baﬂlat›lan “‹yi Tar›m Uygulamalar›”,
Türk tar›m›nda yeni bir dönem açacak. 1997 y›l›nda Avrupa Birli¤i ülkelerinde
EuropeGap ad› ile baﬂlayan ve halen tüm dünyada kabul gören GlobalGAP normlar›
ülkemiz tar›m› için de geçerli olacak. Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤› Tar›msal Üretim
ve Geliﬂtirme Genel Müdürlü¤ü Genel Müdür Yard›mc›s› Mustafa Kayhan ‘‹yi Tar›m
Uygulamalar›’ ile tar›mda izlenebilirlik, sürdürülebilirlik ve g›da güvenli¤inin
sa¤lanmas›n›n amaçland›¤›n› söylüyor.
Tar›m Bakanl›¤›’n›n ‘Güvenilir tar›m, güvenilir g›da’ için baﬂlatt›¤› ‹yi Tar›m Uygulamalar› (‹TU) sistemi; 1997 y›l›nda
Avrupa Birli¤i ülkelerinde EuropeGap ad›
ile baﬂlayan, ard›ndan GlobalGap ad›n›
alan standartlar›n Türkiye’ye uyarlanmas›n› kaps›yor. Sistem, tar›m ürünlerinin en yüksek besin ve hijyenik de¤erde
tüketiciye ulaﬂabilmesi için 236 farkl›
kriterin yerine getirilmesini öngörüyor.
Buna göre; üretimin her aﬂamas› kay›t
alt›na al›n›rken, üreticinin tarlaya at›lacak tohumun seçiminden toprakta üretimin yap›lmas›n›n çevreye olas› etkisine,
kullan›lacak ilac›n standard›ndan, tarlada çal›ﬂan iﬂçilerin sa¤l›¤›na kadar çok
say›da kritere uygun hareket etmesi temin ediliyor. Türk meyve sebze üreticisi-

Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤›
Tar›msal Üretim ve Geliﬂtirme
Genel Müdürlü¤ü Genel Müdür
Yard›mc›s› Mustafa Kayhan

nin özellikle d›ﬂ pazarlardaki gücünü art›rmak için sistemi hayata geçiren Tar›m
Bakanl›¤›, sistemin yayg›nlaﬂmas› için
etkin çal›ﬂmalar yürütüyor.
Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤› Tar›msal
Üretim ve Geliﬂtirme Genel Müdürlü¤ü’nde Genel Müdür Yard›mc›s› olarak
görev yapan Mustafa Kayhan ‹TU hakk›nda ﬂu bilgileri veriyor: “‹TU, tar›msal
üretim sisteminin sosyal aç›dan yaﬂanabilir, ekonomik aç›dan kârl› ve verimli,
insan sa¤l›¤›n› koruyan, hayvan sa¤l›k
ve refah› ile çevreye önem veren bir hale
getirmek için uygulanmas› gereken iﬂlemler olarak tan›mlanmaktad›r. ‹TU’da
amaç; çevre, insan ve hayvan sa¤l›¤›na
zarar vermeyen bir tar›msal üretimin ya-

p›lmas›, do¤al kaynaklar›n korunmas›,
tar›mda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik
ile g›da güvenli¤inin sa¤lanmas›d›r.”

‹TU, ‘Yeﬂil Devrim’ olarak
adland›r›l›yor
Kayhan, geçti¤imiz yüzy›lda tar›msal politikalarda ana hedef, tar›mla u¤raﬂanlar›n gelir düzeylerini yükseltmek ve insanlar›n g›da ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak olarak
belirlendi¤ini söyleyerek ﬂu aç›klamada
bulunuyor: “Ça¤›m›zda dünyada yaﬂanan ve “Yeﬂil Devrim” olarak adland›r›lan
süreçte, üretimdeki 3-8 kat aras›nda de¤iﬂen art›ﬂlar dünya nüfusuna refah getirmemiﬂ birim alandan en yüksek ürünü
alabilmek için yo¤un girdi uygulan›lmas›
ile toprak erozyonu, toprak yap›s›n›n bozulmas›, zararl› kimyasallar›n birikimi ve
yeralt› sular›n›n kirlenmesi sonucu çevre
sorunlar› ortaya ç›km›ﬂt›r. Günümüzde
tar›msal politikalar çevreye zarar vermeden, kimyasallar›n kal›nt› oluﬂturarak insan g›das› yoluyla al›nmas›n› engellemek için güvenli g›da üretimini sürdürülebilir ﬂekilde sa¤layacak ﬂekilde yap›lmaktad›r. ‹TU öncelikle g›da güvenli¤ine
yönelik tedbirler, çevreyi ve topra¤› korumaya yönelik tedbirler ile üreticilerin ve
tar›m iﬂçilerinin sa¤l›k, güvenlik ve refah›na yönelik tedbirleri kapsamaktad›r.”

“‹TU tar›m›n kendisidir”
Tar›msal üretimin ‹TU prensiplerinde yap›lmas›, geçmiﬂte sanayi sektörü ile baﬂlay›p hizmetler sektörü ile devam eden
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Globalgap nedir?
Türkiye bu sürecin neresindedir?

kalite yönetim sistemi prensiplerinin, tar›msal üretimin içerisinde uygulanmas›n› gündeme getirdi. Bu uygulamalar›n
sonucunda, iﬂletmeden sofraya izlenebilirlik tesis edilmekte. ‹TU’nun tar›m›n
kendisi oldu¤unu, alternatif bir tar›msal
üretim modeli olmad›¤›n› belirten Kayhan, kimyasal ilaç, suni gübre vb. uygulamalar söz konusu olmakla birlikte bu
uygulamalar›n entegre ürün yönetimi
prensiplerinde insan sa¤l›¤›na ve çevreye zarar vermeyecek ﬂekilde tatbik edildi¤ini vurguluyor.

Ülkemizde ‹TU konusunda
12 tane yetkilendirilmiﬂ
kuruluﬂ bulunuyor
Türkiye’de; yaﬂ meyve ve sebze, çiçek ve
süs bitkileri, çay, fide ve fidanc›l›k, tarla
bitkilerinde yetkili kontrol ve sertifikasyon kuruluﬂlar› mevcut ve Tar›msal üretim yap›lan her yerde ‹TU yap›labiliniyor. ‹htiyac› tüketici talepleri ile perakendeci kuruluﬂlar›n arz› belirliyor.
Türkiye’de ‹TU yönetmeli¤inin 2004 y›l›nda ç›kar›ld›¤›n› söyleyen Kayhan, 4
Ekim 2006 tarihinde de ilk defa iki kuruluﬂun ‹TU konusunda yetkilendirildi¤ini
böylece, Türkiye’de ‹TU belgesi verilme-

ye baﬂland›¤›n› ﬂu anda ‹TU konusunda
12 tane yetkilendirilmiﬂ kuruluﬂun bulundu¤unu ifade ediyor.
‹TU Sertifikas›, Tar›m ve Köyiﬂleri
Bakanl›¤›nca yetkilendirilen özel kontrol
ve sertifikasyon kuruluﬂlar› taraf›ndan
düzenleniyor. Bu nedenle, üreticilerin
Bakanl›¤›n yetkilendirdi¤i kuruluﬂlara
baﬂvurmas› gerekiyor. Baﬂvuruda bulunan üreticilerin üretim süreci bu kuruluﬂlar taraf›ndan denetlenerek, iyi tar›m
uygulamalar› kriterlerine uygun olarak
üretildi¤i anlaﬂ›lan ürünlere “‹yi Tar›m
Sertifikas›” veriliyor. Yetkilendirilmiﬂ kuruluﬂlar, üretimin ilk aﬂamas›ndan baﬂlayarak hasat ve pazara arz edilmesine
kadar olan süreçte uygulanan iﬂlemlerin, iyi tar›m uygulamalar› kriterlerine
uygun olarak yap›l›p yap›lmad›¤›n› kontrol ederek sertifikaland›r›l›yor. Kontrol;
tar›msal faaliyetlerin ‹TU kriterlerine uygun olarak yap›l›p yap›lmad›¤›n› belirlenerek, üretim süreci gözlem alt›na al›n›yor ve düzenli kay›tlar tutuluyor. Sertifikasyon ise, yap›lan bu kontroller sonucunda ‹TU kriterlerine göre üretildi¤i anlaﬂ›lan ürünün belgelendirilmesidir. Bu
ﬂekilde elde edilen ürüne “‹yi Tar›m Ürünü Sertifikas›” veriliyor.

“Özellikle Avrupa Birli¤i ülkelerindeki yaﬂ
meyve, sebze pazar›n›n % 70-80’lik k›sm›na hakim büyük perakendeci kuruluﬂlar tüketicilerin güvenilir g›da taleplerini
karﬂ›lamak üzere 1997 y›l›nda Eurep ad›
alt›nda (Euro Retailer Producer GroupEurep) bir araya gelmiﬂlerdir. 1999 y›l›nda ise öncelikle yaﬂ meyve sebzede
‹TU’nun esaslar› belirlenerek EurepGAP
ad› alt›nda yay›nlanm›ﬂlard›r. Avrupa ülkelerinde baﬂlat›lan bu uygulama dünya
genelinde geniﬂleyerek, ChileGAP, ChinaGAP, KenyaGAP, MexicoGAP, JGAP
(Japon) ve en son ThaiGAP’›n oluﬂmas›
ile dünya geneline yay›lm›ﬂt›r. Bu geliﬂmelerin sonucunda 7 Eylül 2007 tarihinden itibaren EurepGAP art›k GlobalGAP
olarak tan›mlanmaktad›r. 2007 y›l› itibar›yla, bu organizasyon içerisinde yaklaﬂ›k 80 ülkede 80.000 sertifikal› üretici
‹TU yapmaktad›r.
Türkiye’de ‹TU’ya ait sertifikaland›rmalar, EurepGAP protokolü ile baﬂlam›ﬂt›r.
2003 y›l›ndan itibaren, Avrupa ülkelerine yönelik ihracat yapan yaﬂ meyve sebze sektöründe, Eurepgap kriterlerine göre ‹TU yap›lmaktad›r. 2004 y›l› itibar›yla,
Türkiye’de EurepGAP sertifikal› alan
2905 ha. sertifikal› üretici say›s› ise
102‘dir. Ancak y›llar itibar›yla, ‹TU yapan üretici say›s›nda önemli oranda art›ﬂ yaﬂanm›ﬂt›r. 2006 y›l› itibar›yla Eurepgap sertifikas›na sahip üretici say›s›
3222’ye, 2007 y›l› sonu itibar›yla 6.905
üreticiye ulaﬂm›ﬂt›r. Bu geliﬂmeler ile
2004 y›l›na kadar EurepGAP (GlobalGAP)
kapsam›nda belgelendirme yap›lan 41
ülke aras›nda 31. s›rada yer alan Türkiye, 2007 y›l› sonu itibar›yla 85 ülke aras›nda 4. s›raya yükselmiﬂtir.”
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‹yi tar›m uygulamalar›n›n
avantajlar› nelerdir?
• Tüm ürünler kay›t alt›na giriyor.
• Her ürün, her üreticide hasat öncesi
pestisit
(zirai ilaç kal›nt›s›) analizine tabi tutuluyor.
• ‹laç kal›nt›s› Türk G›da Kodeksi de¤erlerine göre inceleniyor.
• Sulama sular›n›n kimyasal ve mikro
biyolojik analizleri yap›l›yor.
• Sadece sa¤l›kl› üretim için gerekli bakanl›k taraf›ndan izin verilen (ruhsatl›)
tar›m ilac› kullan›l›yor.
• Tar›m iﬂçileri tarlada çal›ﬂ›rken özel
k›yafetler giyiyor, ilaçlama yap›l›rken
koruyucu elbise, maske giyiliyor. Tar›m iﬂçilerinin yemek yiyebilecekleri ve
dinlenebilecekleri temiz alanlar oluﬂturuluyor.
• Çevreye duyarl› uygulamalar zorunlu
k›l›n›yor. At›klar, ambalajlar, kutular
toplanarak, çevreye zarar vermeden
imha ediliyor; toprak ve su kaynaklar›n›n temiz kalmas› sa¤lan›yor.
• Tar›m iﬂçilerine hijyen, ilk yard›m,
gübre, ilaç kullan›m› e¤itimleri veriliyor.
• Üreticinin birim alandan en yüksek
verim ve kaliteyi yakalayabilmesi için
bir tar›m dan›ﬂman› gözetiminde faaliyetlerini sürdürmesi bekleniyor, ayr›ca
üretim öncesi toprak ve su analizleri
yap›larak optimum verimi sa¤layacak
gübreleme ve sulama program› sa¤lan›yor.
• ‹TU sitemine dahil olan meyve sebze
veya örtü alt› üreticilere Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤›; alan bazl› hibe deste¤inin yan›nda Ziraat Bankas›’ndan ve
Tar›m Kredi Kooperatifleri’nden düﬂük
faizli ucuz kredi deste¤i veriyor.
• Üreticinin do¤ru gübre, ilaç ve fide
kullanmas›, bu yolla verimini art›rmas›, daha az masrafla üretim yapmas›
sa¤lan›yor.
• ‹TU ile üretim yapanlar, ihracatta ilaç
kal›nt›s› sorunu ile karﬂ› karﬂ›ya gelmedi¤i için ihracat potansiyeli art›yor.
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Güvenilir ürünler sadece paras›
olan›n de¤il her tüketicinin
hakk›d›r

“‹TU ile ilgili olarak
tüketici bilinci oluﬂuyor”
Kayhan, ‹TU konusunda Türkiye’deki uygulamalar›n yeterli olup olmad›¤›yla ilgili sorumuza ﬂu yan›t› veriyor: “‹TU ile
ilgili olarak tüketici bilinci oluﬂmas›, üretime olan talebin bu eksene kaymas›
önemlidir. Amac›m›z ülke insanlar›n›n
sa¤l›kl› ürün tüketmesidir. Bu arada tüketilen ürünlerinde çevre ye do¤al hayata ve hayvan sa¤l›¤› ve refah›na zarar
vermeyen bir ﬂekilde ürünlerin yetiﬂtirildi¤inin bilinmesidir. Çal›ﬂmalar›m›z bunu sa¤lamaya dönüktür. Önemli mesafe
kaydedilmiﬂtir. ‹TU olarak GlobalGAP
standad›n› ve kontrol listelerini kullan›yoruz. GlobalGAP’te ürün üzerinde iyi tar›m logosunun kullan›m› yasak bu nedenle, marketlerde ‹TU standlar›n›n yap›lmas› ve ‹TU ürünlerinin bu standlarda

sat›lmas› gerekmektedir. Ayr›ca, henüz
sektördeki tüm paydaﬂlar ve tüketiciler
‹TU konusunda yeterli bilgiye sahip de¤iller. ‹l müdürlüklerimiz kanal›yla yaﬂ
meyve-sebzenin yo¤un olarak üretildi¤i
bölgelerde (örtü alt›) yerel kanallarda
e¤itim programlar› yap›lmaktad›r.
‹l müdürlüklerinde çal›ﬂan ziraat mühendislerine ve tar›m dan›ﬂmanlar›na
yönelik e¤itimler verilmekte ve böylece
çal›ﬂt›klar› illerde, ilçelerde veya köylerde bulunan üreticilerimize ‹TU konusunda bilgi vermeleri temin edilmiﬂ olmaktad›r. Perakendeci kuruluﬂlar›n da bu konuya ilgisi ve reklamlar ile tüketicilerin
bu kanuya ilgisi artabilir.”

Organik tar›m ile ‹TU’nun
fark›
Organik tar›m ve ‹TU’nun tüketiciler

taraf›ndan kar›ﬂt›r›ld›¤›n› ve bu iki konunun birbirinden fark›n› sordu¤umuzda
Kayhan ﬂöyle yan›tl›yor: “Organik tar›m
sürecinde kimyasallar›n kullan›m›na izin
verilmez. Sadece hastal›k ve zararl› durumuna göre organik üretimde kullan›lmas›na izin verilen organik kökenli gübreler
ile bitki koruma ürünleri kullan›labilir.
Organik tar›m, üretim alanlar› ve verimlilikteki k›s›tlar nedeniyle üretim potansiyeli s›n›rl› bir tar›m çeﬂididir. Bu nedenle, organik tar›m yoluyla ülkemiz nüfusunu beslememiz mümkün de¤ildir.
‹TU ise tar›m›n kendisi olup, alternatif bir
tar›msal üretim modeli de¤ildir. Kimyasal ilaç, kimyasal gübrelerin kullan›m›
söz konusu olmakla birlikte bu uygulamalar, entegre mücadele ve entegre ürün
yönetimi prensiplerinde insan sa¤l›¤›na

ve çevreye zarar vermeyecek ﬂekilde tatbik edilmektedir. Gübreler, toprak ve yaprak analiz sonuçlar›na göre uygulanmal›d›r. Hasat edilen ürünler yetkili ve akredite laboratuarlarda kal›nt› analizine tabi
tutularak insan sa¤l›¤› aç›s›ndan zararl›
kimyasal madde olup olmad›¤›n›n tespiti yap›l›r. ‹nsan sa¤l›¤› aç›s›ndan riskli
kimyasal kal›nt› bulunan ürünlere, ‹yi
Tar›m Uygulamalar› Sertifikas› düzenlenmez ve iyi tar›m ürünü olarak kabul edilmez.” 4 Aral›k 2009 tarihinde PERDER
toplant› salonunda PERDER üyelerine
‹TU’nun önemi konusunda bilgilendirme
toplant›s› yap›ld›. Kayhan yap›lan toplant›da, Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤› Tar›msal Üretim ve Geliﬂtirme Genel Müdürü’nün Bakanl›k olarak, PERDER üyelerinin haz›rlayacaklar› projeler için destek
olacaklar›n› ifade etti.

“‹TU ile yaﬂad›¤›m›z çevreyi ve topra¤› koruruz. Unutmayal›m ki, gelecek nesillere kirletilmemiﬂ bir çevre
ve toprak b›rakmak hepimizin vazifesidir. ‹TU yapan üretici, sa¤l›kl›
hayat›n dostudur. O, hem kendisinin ve çal›ﬂanlar›n›n hem de sundu¤u güvenilir tar›m ürünleriyle tüketicinin sa¤l›¤›n› korur.
‹yi tar›m ürünleri, halk›n sa¤l›kl› yaﬂam ve sa¤l›kl› tüketim yapma bilincini geliﬂtirir. Bu bilinç geliﬂtikçe
iyi tar›m ürünleri giderek daha fazla
talep edilecektir. Artan taleple birlikte, iyi tar›m ürünlerinin pazardaki
rekabet gücü büyüyecektir. Ayr›ca
güvenilir ürünler sadece paras› olan›n de¤il her tüketicinin hakk›d›r.
Bu nedenle ‹TU, tüketicilere güvenilir g›dan›n arz›nda en önemli unsurdur. ‹TU, Bakanl›¤›m›z hedefleri
do¤rultusunda ülke genelinde tüm
tar›msal ürünleri kapsayacak ﬂekilde yayg›nlaﬂt›r›lacakt›r.
D›ﬂ pazarda ürünün fiyat› kadar kalitesi ve güvenilirli¤i de önemlidir.
‹TU ürünün güvenilirli¤ini ve kalitesini art›rd›¤› için d›ﬂ pazarlara daha
kolay ihraç yapma imkân› sa¤lar.
Rekabet gücünün ve pazarlama imkânlar›n›n geliﬂmesi sayesinde üretici daha fazla kazanç elde etmeye
baﬂlar. Ayr›ca ‹TU, tar›msal üretimde iﬂ ve iﬂ güvenli¤i ile iﬂçilerin refah›na iliﬂkin tedbirlerin al›nmas›n›
öngörmekte, böylece tar›mda çal›ﬂan iﬂçilerin sosyal haklar›nda da
iyileﬂme sa¤lamaktad›r.”
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www.secretcv.com Türkiye’nin “‹ﬂ Profili”ni ç›kartt›
En çok başvuru alan sektörler

Secretcv Genel Müdürü Okan Tütüncü,
www.secretcv.com gibi eleman ihtiyac›
duyan firmalarla iﬂ arayan adaylar› bir
araya getiren platformlar›n, iﬂ hayat›nda önemli bir rol oynad›¤›n› ifade ederek, “Secretcv.com ülkemizde, önemli
bir boﬂlu¤u dolduruyor. Firmam›z›n veritaban› Türkiye’de mesleki anlamda
yükselen trendleri göstermesi aç›s›ndan
önemli bir kaynak. Araﬂt›rma incelendi¤inde en fazla eleman arayan sektörler,
hangi pozisyona ihtiyaç duyuldu¤u
aç›kça görülüyor. Bu da gençlerin hem
kendilerine uygun hem de rahat iﬂ bulabilecekleri sektörleri görmesi anlam›nda
önemli bir baﬂvuru kayna¤›” dedi.
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Yap›lan “‹ﬂ Profili” araﬂt›rmas›na göre, en fazla eleman arayan sektörler s›ras›yla
Ma¤azac›l›k/Perakende (% 13 ), Tekstil (% 6,5), Bilgi Teknolojileri (% 6,3),
Sa¤l›k/Hastane (% 6), G›da (% 5,9), Bankac›l›k/Finans (% 5,7), ‹nﬂaat (% 5,5), Hizmet
(% 5), Sigortac›l›k (% 4,7).
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Adaylar›n en çok ra¤bet ettikleri pozisyonlar ise, Sat›ﬂ (% 15,5), Pazarlama (% 9,5),
Ma¤aza Sat›ﬂ (% 5,6), Bilgi Teknolojileri (% 4,7) ve Muhasebe (% 4) departmanlar›ndaki
pozisyonlar. Bu pozisyonlar› s›ras›yla, Finans (% 3,4), Halkla ‹liﬂkiler (% 2,7), Müﬂteri
Hizmetleri (% 2,3), ‹nsan Kaynaklar› (% 1,75) ve Ça¤r› Merkezi (% 1,74) izliyor.
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Araﬂt›rmaya iﬂ arayan adaylar taraf›ndan bak›ld›¤›nda ise; en fazla
Ma¤azac›l›k/Perakende (% 11,6), Bankac›l›k/Finans (% 6,7), G›da (% 5,5), Bilgi
Teknolojileri (% 4,3) ve Hizmet (% 3,5) sektörlerini tercih ediyorlar. Bu sektörleri
s›ras›yla, Tekstil (% 3,4), Sa¤l›k/Hastane (% 3,3), H›zl› Tüketim Mallar› (% 3),
Telekomünikasyon (% 2,8), Sigortac›l›k (% 2,5), ‹nﬂaat (% 2,4) takip ediyor.
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13 bin 600 üye firmas› ve 8 milyon 100
bin aday veritaban› bulunan Secretcv.com sitesine verilen eleman arama ilanlar›n›n % 87’si iki hafta içerisinde baﬂar› ile kapan›yor.
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Aral›k 2009 rakamlar›na göre veritaban›nda 8 milyon 100 bin aday ve 13 bin
600 aktif firma bulunan Secretcv.com’da 2009 y›l›nda tüm sektörlerde yay›nlanan ilan say›s› 45 bin.
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Eleman arayan firmalarla, iﬂ arayan adaylar› 10 y›ld›r online ortamda bir araya
getiren www.secretcv.com Türkiye’nin “iﬂ profili”ni ç›kartt›. Yap›lan araﬂt›rmaya
göre, en fazla eleman ihtiyac› duyan sektörlerin baﬂ›nda ma¤azac›l›k/perakende,
tekstil, bilgi teknolojileri, sa¤l›k ve g›da sektörü geliyor.

‹nsan kaynaklar› sektöründe 2000 y›l›ndan bu yana faaliyet gösteren Secretcv.com, 10. y›l›na girdi¤i 2010 y›l›nda, Türkiye’nin “‹ﬂ profilini” ç›kartt›. Türkiye’de eleman arayan firmalar ve iﬂ
arayan adaylar taraf›ndan en çok ra¤bet
gören sektörleri belirledi.
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En fazla eleman ihtiyac› Marmara Bölgesi’nde
20

Secretcv.com taraf›ndan gerçekleﬂtirilen araﬂt›rmada, en fazla eleman ihtiyac› duyan
bölgelerin baﬂ›nda Marmara Bölgesi (% 60) geliyor. Marmara Bölgesi’ni s›ras›yla ‹ç
Anadolu (% 16), Ege (% 11), Akdeniz (% 6), Karadeniz (% 4), Güneydo¤u Anadolu
(% 1,8), Do¤u Anadolu (% 1,3) bölgesi takip ediyor.
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Firmalar sat›ﬂ, pazarlama ve bilgi teknolojileri departmanlar›na eleman ar›yor
Araﬂt›rmada, eleman ihtiyac› içerisinde olan firmalar en fazla, Sat›ﬂ (% 16,4),
Pazarlama (% 11), Bilgi Teknolojileri (% 8,5) ve Muhasebe (% 4,3) departmanlar› için
eleman ar›yor. Bu pozisyonlar› s›ras›yla, Halkla ‹liﬂkiler (% 3,6) ve ‹nsan Kaynaklar›
(% 2,2) takip ediyor.
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TEPAV Perakende Güven Endeksi’nin
Ocak ay› sonuçlar›n› aç›klad›
Türkiye Ekonomi Politikalar› Araﬂt›rma Vakf› (TEPAV) Perakende Güven Endeksi’nin
(TEPE) 2010 y›l› Ocak ay› sonuçlar› aç›kland›. Perakende Güven Endeksi, Ocak
ay›nda bir önceki y›l›n ayn› ay›na göre yüzde 12,1 puan artt›.
TEPAV Perakande Güven Endeksi raporuna göre, endeks Ocak ay›nda bir önceki y›l›n ayn› ay›na göre yüzde 17,5
oran›nda geriledi. 2009 y›l›n›n Ocak
ay›nda Perakende Güven Endeksi yüzde
29,5 oran›nda azalm›ﬂt›.
Endekse iliﬂkin anket kat›lanlar›n yüzde
14,7'si Ocak ay›nda bir önceki y›l›n ayn›
ay›na göre iﬂlerinin iyileﬂti¤ini belirtirken, iﬂlerinin kötüleﬂti¤ini ifade edenlerin oran› yüzde 62,4 oldu.
Kat›l›mc›lar›n yüzde 23,5'i önümüzdeki
3 ayda iﬂlerinde iyileﬂme beklerken, iﬂlerinde kötüleﬂme bekleyenlerin oran›
yüzde 42,2'yi buldu.
Rapora göre, Ocak ay›nda perakende
güveninde Türkiye, AB-27 ortalamas›n›n gerisinde seyretmeye devam ediyor. 2009'un son çeyre¤ine kadar AB
ortalamas› ile birlikte hareket eden endeks, son 3 ayda AB'den farkl›laﬂ›yor.
Bu y›l›n Ocak ay›nda geçen y›l›n ayn›
ay›na göre endeks de¤eri en fazla artan
sektör 21,22 puan ile ''mobilya, ayd›nlatma ekipman› ve ev içi kullan›m ürünleri'' oldu.
Bunu 15,04 puan ile motorlu taﬂ›tlar,
14,52 ile di¤erleri, 11,25 puan ile yiyecek, içecek ve tütün, 10,30 puan ile
tekstil haz›r giyim ve ayakkab›, 6,41 puan ile birden fazla çeﬂit ürün satan büyük ma¤azalar, 5,17 puan ile de elektrikli ev aletleri, radyo ve tv sektörleri
izledi.
Rapora göre, geçen 3 ayda perakendecilerin iﬂlerindeki kötüleﬂmeye ra¤men,
önümüzdeki döneme iliﬂkin beklentilerde olumlu bir e¤ilim dikkati çekti.
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Ekim 2009: Üklim deÛißikliÛi / Kresel ÝsÝnma
konusunda olduka endißeli olan katÝlÝmcÝlarÝn net
yzdesi

Türk tüketicisinin endiﬂeleri
dünya ortalamas›n›n üzerinde
Y›lda bir düzenlenen The Nielsen Company/Oxford Üniversitesi Çevre ve
‹klim De¤iﬂikli¤i araﬂt›rmas›, tüketicilerin çevre ve iklim de¤iﬂikli¤i konular›na olan duyarl›l›klar›n›, haber kaynaklar›n›n güvenilirli¤ini ve iklim de¤iﬂikli¤i çözümlerini araﬂt›rmak üzere 54 ülkede 27,548 kat›l›mc›n›n kat›l›m› ile gerçekleﬂtirildi.

Nielsen ve Oxford
Üniversitesi ‹klim
De¤iﬂikli¤i Enstitüsü’nün
birlikte düzenledikleri
‘‹klim De¤iﬂikli¤i
Araﬂt›rmas›’na göre
dünyada iklim de¤iﬂikli¤i
ile ilgili endiﬂelerin
azald›¤› görülüyor.
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Araﬂt›rmaya göre, dünyada iklim de¤iﬂikli¤i ile ilgili endiﬂeler son iki y›lda birçok ülkede azalm›ﬂ görünüyor.
Araﬂt›rman›n Ekim 2007’den sonra Ekim 2009’da tekrarlanan 2. raundunda, global tüketicilerin % 37’si iklim de¤iﬂikli¤i için “çok endiﬂeli” olduklar›n› ifade ettiler; ki bu rakam 2007 y›l›nda % 41’di. “Çok endiﬂeli” olduklar›n› belirten kat›l›mc›lar›n en fazla orana ulaﬂt›¤› bölgeler s›ras›yla Latin
Amerika (% 57) ve Asya Pasifik (% 42). Kuzey Amerika ise % 25’lik bir
oranla en son s›rada yer alan bölge oldu.

Kaynak: Nielsen Global Online AraßtÝrmasÝ Ð 3.eyrek 2009

Ekim 2007: Üklim de ÛißikliÛi / Kresel ÝsÝnma
konusunda olduka endißeli olan katÝlÝmcÝlarÝn net
yzdesi

Türk tüketiciler endiﬂeli
Türk tüketicilerin % 46’s› iklim de¤iﬂikli¤i hakk›nda ”çok endiﬂeli” olduklar›n› ifade ediyorlar. Bu oran 2007 y›l›nda araﬂt›rma düzenlendi¤inde %
48 idi. Oranda fazla de¤iﬂiklik olmamas› global tüketicilerden farkl› olarak
Türk tüketicilerin bu konudaki hassasiyetinin devam etti¤ini gösteriyor.
Özellikle son y›llarda kurakl›k, barajlardaki su oran›n›n azalmas› ve aﬂ›r›
ya¤›ﬂlarla birlikte gelen sel felaketlerinin Türklerin bu konuyla yak›ndan
ilgilenmelerine yol açm›ﬂ oldu¤u görülüyor.
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2007’den 2009’a endiﬂe azald›

Üklim deÛißikliÛi / Kresel ÝsÝnma konusunda ne kadar endißelisiniz?

‹klim de¤iﬂikli¤i ile ilgili endiﬂe oran›nda, araﬂt›rman›n düzenlendi¤i 54 ülkeden 35’inde, 2007 y›l›nda bu yana düﬂüﬂ
görülüyor (Ör: Polonya % 23 ve Kanada % 22 düﬂüﬂ kaydetti.)

Araştırmaya katılanlardan oldukça endişeli olduğunu belirtenlerin net yüzdesi
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Nielsen Avrupa Analizleri Direktörü Jonathan Banks, ”Global
durgunluk ve ekonomik korkular iklim de¤iﬂikli¤ini gündemde alt s›ralara itmiﬂ görünüyor. Ancak ekonomik durgunlu¤un tekrar olumlu yöne dönmesi ile birlikte Kopenhag Zirvesi’nin bu önemli konuyu yeniden gündemin önüne taﬂ›yaca¤›n› tahmin ediyoruz.” diyor.
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Nielsen/Oxfrod Üniversitesi araﬂt›rmas›, özellikle Live Earth ve
Al Gore’un “An Inconvenient Truth – Uygunsuz Gerçek” kampanyalar›n›n yo¤un oldu¤u dönemin, çevre ve iklim konular›n›n gündemdeki en s›cak dönemi oldu¤unu gösteriyor.

Felakete maruz kalan ülkeler endiﬂeli
Kaynak: Nielsen Global Online AraßtÝrmasÝ - 3.eyrek 2009
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Araﬂt›rman›n 2009 sonuçlar›na göre iklim de¤iﬂikli¤i ile ilgili
en fazla endiﬂe taﬂ›yan ülkelerin baﬂ›nda Flipinler (% 78), Endonezya (% 66), Tayland ve Meksika (% 62) geliyor. Filipinler
2007’ye göre % 14’lük art›ﬂla en fazla yükseliﬂi kaydetmiﬂ ül-

ke olarak görünüyor. Filipinleri % 9 art›ﬂ ile Vietnam izliyor.
ABD Brown Üniversitesi Çevre Çal›ﬂmalar› Direktörü TimmonsRoberts, “Dünyan›n en fazla karbon emisyonuna sahip
iki ülke olan Çin ve Hindistan’da ise endiﬂeler s›ras›yla % 6 ve
% 1 artm›ﬂ görülüyor. Bu da bu ülkelerdeki hükümetlerin ald›klar› önlemlerin vatandaﬂlar›n endiﬂeleri üzerinde etkili oldu¤unu gösteriyor.” diyor.

Hükümetler sorumluluk almal›
Araﬂt›rmada global olarak tüketicilerin ço¤unlu¤u iklim de¤iﬂikli¤i ile ilgili esas sorumlulu¤un hükümetlerine ait oldu¤una inan›yor. Global tüketicilerin % 36’s› hükümetin firmalar›n
karbon emisyonlar›n›n ve di¤er kirlilik kaynaklar›n›n s›n›rland›r›lmas›n› sa¤lamalar›n› istiyor, % 34’ü de hükümetlerin düﬂük emisyonlu arabalar›n, evlerin üretilmesi ve yenilenebilir
enerji gibi alanlarda teknolojik çözümlerin üretilmesi için bilimsel çal›ﬂmalara önderlik etmeleri gerekti¤ini ifade ediyor.
Her üç tüketiciden biri, hükümetlerin vatandaﬂlar› çevreyi
kirletme konusunda, iyi veya kötü davran›ﬂlar› nedeniyle vergi ekleme-indime gibi ceza ve ödüllerle takip etmeleri ve at›klar›n olabildi¤ince geri dönüﬂümlü kullan›lmas›n› sa¤lamalar› gerekti¤ini belirtiyor.
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Tüketiciye dönük
araﬂt›rma Türkiye’de
bir ilk

Al›ﬂveriﬂ Merkezi Yat›r›mc›lar› Derne¤i (AYD) ile Akademetre Research taraf›ndan
Türkiye’de ilk defa Al›ﬂveriﬂ Merkezleri (AVM)’ndeki tüketiciyi analiz eden “AVM
Tüketici Alg› Araﬂt›rmas›” yap›ld›.
Müﬂteri memnuniyetini sa¤lamak ve de¤iﬂen al›ﬂveriﬂ ihtiyaçlar›n›n nabz›n› tutmak amac›yla sektörde bir ilki gerçekleﬂtiren AYD (Al›ﬂveriﬂ Merkezi Yat›r›mc›lar›
Derne¤i), sektör olman›n bilinci ile al›ﬂveriﬂ merkezi müﬂterilerini büyüteç alt›na
alarak Akademetre ile birlikte periyodik
yap›lacak “Türkiye Al›ﬂveriﬂ Merkezi Tüketici Alg› Araﬂt›rmas›” gerçekleﬂtirdi.
AYD ve Akademetre’nin sektöre kazand›rd›¤› bu araﬂt›rma, AVM Endeksi’nden sonra sektörü ölçülebilir hale getirerek trendleri takip etmek ve proaktif olmay› sa¤layan bir anlay›ﬂla planland›.
Türkiye’de bu ölçekte bir ilk niteli¤i taﬂ›yan araﬂt›rma iki aﬂamada gerçekleﬂtirildi. Araﬂt›rman›n kantitatif aya¤›, en az
25.000 m2 kiralanabilir alana sahip ve bir
y›ld›r aktif AVM’si olan 17 ilde 1.200 kiﬂi
ile nüfus yo¤unlu¤una göre gerçekleﬂtirildi. Araﬂt›rma yöntemi olarak önceden
haz›rlanm›ﬂ soru formuna ba¤l› yüz yüze
görüﬂme tekni¤i kullan›ld›. Bunun yan›
s›ra kalitatif araﬂt›rma yöntemlerinden
fokus grup tart›ﬂmalar›, 11 AVM müﬂteri
grubu ile oturumlar düzenlenerek, AVM
müﬂterilerinin alg› derinliklerindeki tutum ve beklentileri ortaya konuldu.

Yaﬂ küçüldükçe AVM’ye
gitme oran› art›yor
Yaﬂ küçüldükçe AVM’ye gitme oran› art›yor, dolay›s›yla AVM’ler gençlerin hayat›nda önemli bir noktay› oluﬂturuyor. Birçok ihtiyac›n karﬂ›lanabildi¤i, moda ve
trendlerin takip edildi¤i bu yap›lar ailece
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veya arkadaﬂlarla bir araya gelmenin yeni yolu olarak görülüyor. Do¤ru iletiﬂim
kampanyalar› ve yap›lanmayla gelece¤in
müﬂterileri AVM’leri daha da ön plana ç›karacak.
Potansiyel Anadolu’da daha çok
Anadolu ve ‹stanbul k›r›l›m›nda ürün bazl› al›ﬂveriﬂ s›kl›¤› ve harcama tutarlar› ‹stanbul d›ﬂ›nda kalan bölgelerde (Anadolu) verimlilik konusunda ilginç sonuçlar
ortaya ç›kard›. AVM Endeksi rakamlar›n›n
de destekledi¤i verilere göre, bir ay süresince Anadolu’da ki AVM müﬂterisi ayda
‹stanbul müﬂterilerine göre 4,5 saat daha
zaman geçirmesine ra¤men birçok ürün
grubunda daha fazla harcama yapt›¤› görülüyor. AVM’ler için Anadolu verimli bir

alan olsa da, cadde ma¤azac›l›¤› bu bölgede hala canl›l›¤›n› koruyor. S›cak iliﬂkiler kurma, geleneksel CRM uygulamalar›
ve pazarl›k yapma imkân› cadde ma¤azac›l›¤›n› canl› tutan etkenler olarak öne ç›k›yor.

Ayda 12 saat AVM’lerde
AVM Müﬂterilerinin AVM ziyaret s›kl›¤› ve
kal›nan sürelerine bak›ld›¤›nda ayda ortalama 1 müﬂterinin 12 saatini AVM’lerde
geçirdi¤i tespit edildi. Bu rakam kad›nlarda biraz daha fazlayken yaﬂ ilerledikçe
azald›¤›, özellikle yüksek SES gruplar›n›n
AVM’lerde daha fazla vakit geçirdi¤i görülüyor. AVM müﬂterilerinin % 47,3’ü
AVM’ler ailece tercih ettiklerini belirtmekteler.Toplu taﬂ›ma da en çok kullan›lan
ulaﬂ›m arac› olarak karﬂ›m›za ç›k›yor.

Al›ﬂveriﬂ, seçenek,
huzur = AVM
AVM müﬂterileri gözünde AVM’ler; al›ﬂveriﬂi, çeﬂit ve seçenek bollu¤unu ve huzurla dolaﬂarak, al›ﬂveriﬂlerini gerçekleﬂtirebilecekleri ortamlar olarak görülüyor.
Müﬂteri zihninde çok geniﬂ bir yere sahip
olan AVM’ler her türlü ihtiyac›n karﬂ›land›¤›, moda ve trendleri takip edildi¤i vazgeçilmez sinerji noktalar› olarak belirmekte.
AVM müﬂterileri etkinlikleri kampanyalara göre daha s›k duyduklar›n› ve etkinliklere kat›lma oranlar›n›n daha fazla oldu¤unu söylüyorlar. Müﬂteriler, konser,
imza günleri ve ünlülerin ça¤r›ld›¤› organizasyonlara daha çok ilgi gösteriyor.
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Neden f›nd›k ve f›nd›k mamulleri?

NUTPA G›da, Türk f›nd›¤›yla
dünyay› feth etmeye haz›rlan›yor
Karadeniz Bölgesi’nin vazgeçilmez geçim kayna¤› ve g›da pazar›n›n en de¤erli
oyuncular›ndan biri olan f›nd›k, dünyada 450 - 500 bin ton aras›nda tüketiliyor.
Ordu ve Giresun’dan toplad›¤› f›nd›klarla birbirinden lezzetli birçok ürüne imza
atan ve yerel üreticinin gücünü bir kez daha kan›tlayan NUTPA G›da, yapt›¤›
Ar-Ge çal›ﬂmalar›yla da dünya üreticileriyle yar›ﬂmaya haz›r. NUTPA G›da Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Hasan Ergün, NUTPA’y›, ülke ve bölge ekonomisinde hak etti¤i yeri
bir türlü alamayan f›nd›k ve f›nd›k mamullerini üretmek amac›yla kurduk” diyor.
NUTPA G›da hakk›nda bilgi alabilir
miyiz?

NUTPA G›da Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Hasan Ergün
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NUTPA yeni bir firma olmas›na ra¤men
çok eski, köklü bir know-how ve tecrübeye
sahip. NUTPA G›da San. A.ﬁ. 2008 y›l›nda
ülkemiz ve bölge ekonomisinde hak etti¤i
yeri bir türlü alamayan f›nd›k ve f›nd›k
mamulleri üretmek amac› ile kuruldu. Ana
amac›m›z, f›nd›¤› hammadde olarak de¤il
iﬂledikten sonra markal› ve ambalajl› olarak ülkemiz ve dünya pazarlar›na sunmak.
Poyraz Tar›msal’›n y›llard›r bu piyasada
olan entegre deneyiminden de güç alarak
ülkemiz ve dünyaya yeni markalar arma-

¤an etmek amac›yla, 2009 y›l› Nisan ay›ndan itibaren nihai ürünlerimizi piyasaya
sunduk. Baﬂlang›çta kakaolu f›nd›k ezmesi, krokantl› f›nd›k ezmesi , ﬂekerli f›nd›k
ezmesi, kavrulmuﬂ iç f›nd›k, naturel iç f›nd›k, f›nd›k unu ve k›y›lm›ﬂ f›nd›k olarak
ürün yelpazesini haz›rlad›k. 2010 y›l› içinde bar grubu, draje, kal›p çikolata vb.
ürünleri de haz›r hale getirece¤iz. Ayr›ca
yeni kurdu¤umuz Ar-Ge departman›yla
ülkemiz ve dünya için yeni ve ilk olan
ürünler geliﬂtirme çal›ﬂmalar›na da baﬂlad›k. Çok yak›nda bu yepyeni ve ilk olacak
ürünleri de pazarda göreceksiniz.

Poyraz Tar›msal geçmiﬂinden gelen bir
firma olarak, f›nd›k konusundaki tecrübe
ve deneyimlerimizi tüketiciye aktarmak
istedik. Bölgemiz ve ülkemiz için ciddi
bir sorun olan (ama asl›nda çok büyük
bir nimet ve f›rsat olan) f›nd›k konusunda bir nebze de olsun katk› sa¤lamay›
amaçlad›k. Ayr›ca, yeni kurdu¤umuz ArGe departman›yla pazarda olmayan yeni ürünleri pazara sunarak f›nd›k tüketimini art›rmak istedik. K›saca NUTPA olarak, f›nd›¤› hak etti¤i yere getirmeyi hedefliyoruz.

Bu pazarda bir eksiklik oldu¤unu
mu düﬂündünüz?
Aksine, biz bu pazarda fazlal›k oldu¤unu
düﬂünüyoruz. Ama gerçekten bu iﬂin
hakk›n› verecek, f›nd›¤a, bölge ve ülke
ekonomisine katk› sa¤layan firmalar›n
olmad›¤›n› düﬂünüyorum. Bence art›k
devletimiz gelip üretim hatt›ndaki paspas›n saçaklar›n› kontrol edece¤ine, biraz da bunlara el atsa çok daha faydal›
bir iﬂ yapm›ﬂ olur.

Bu pazara girmenizle f›nd›k
üreticilerine de yeni alternatif
sundunuz diyebilir miyiz?
Kesinlikle diyebiliriz. Biz tüm ambalajlar›m›z›n üzerine f›nd›k oranlar›m›z› yazd›k. Zaten bizim ürünlerimizi tüketici
raftan al›p yedi¤inde, fark› (di¤erleri ve
Activella olarak) anlayacakt›r.

F›nd›klar› nereden al›yorsunuz?
Bizim fabrikam›z Ordu’da oldu¤u için,
do¤al olarak tüm f›nd›klar›m›z dünyan›n
en lezzetli f›nd›klar›n›n yetiﬂti¤i Giresun
ve Ordu yöresinin f›nd›klar› aras›ndan

seçiliyor. Zaten biz y›llar›n deneyimine
sahip Poyraz Tar›msal geçmiﬂinden geldi¤imiz için, y›llard›r tüm dünyaya ve ülkemizin birçok seçkin kuruluﬂuna entegre f›nd›k ürünleri sunuyoruz.

F›nd›k mamulleri pazar›n›n
durumunu de¤erlendirir misiniz?
Dünyada f›nd›k tüketimi fiyat ve üretim
rakamlar›na göre de¤iﬂkenlik arz etmekle birlikte 450- 500 bin ton dolaylar›nda
oldu¤u iddia ediliyor. Bu tüketimin büyük bir k›sm› Avrupa ülkelerinde yap›l›yor. F›nd›¤›n yüzde 90'› g›da sanayinde
(özellikle çikolata ve ﬂekerleme) kullan›l›rken, yüzde 10'u do¤rudan kuruyemiﬂ
olarak tüketiliyor. Türkiye'de f›nd›¤›n
gerek üretimi gerekse ihracat› çok
önemli miktarlarda olmas›na karﬂ›n iç
tüketim oldukça az (yaklaﬂ›k 60 -70 bin
ton). AB üyesi ülkelerde kiﬂi baﬂ›na y›ll›k
f›nd›k tüketimi 3-4 kg. iken, Türkiye'de
y›ll›k tüketim 900 gr. - 1 kg. civar›nda .
Dolay›s›yla Türkiye'de üretilen f›nd›¤›n
yaln›zca yüzde 10'luk k›sm› iç pazarda
tüketilebiliyor. Dünyaya bakt›¤›m›zda
f›nd›¤› kavurup kuruyemiﬂ olarak tüketen ülkeler çok az. Bizim ülkemiz d›ﬂ›nda
f›nd›k genelde pasta, dondurma ve çikolata sanayinde k›y›lm›ﬂ veya un olarak
kullan›l›yor.

NUTPA’n›n pazara kat›lmas›yla
pazarda ne gibi de¤iﬂiklikler oldu?
NUTPA, Türkiye’de ayn› anda pazara girip ulusal ve yerel zincirlerde ayn› anda
reklam vs. ile pazara girmek yerine; pilot
il ve bölgelerdeki yerel zincirler ve self
servis noktalar›ndan baﬂlayarak, aﬂa¤›dan yukar›ya do¤ru yap›lanma modeli
uyguluyoruz.

Hedefimiz, pilot bölgelerin birleﬂtirilmesi
sonucunda, ad›m ad›m Türkiye’yi kapsamak ve sonras›nda ulusal zincirler de yer
almak. Bu hedef do¤rultusunda, 2010
y›l›nda ülke yap›lanmas›n›n yüzde 70’ini
tamamlamay›, sonras›nda ise Mart
2011’de, yüzde 100 yap›lanmay› tamamlamay› düﬂünüyoruz. ﬁu anda pazarla ilgili NUTPA’n›n yaratt›¤› de¤iﬂim
sorunuzu cevaplamak için çok erken oldu¤unu düﬂünüyorum ama mevcut pilot
iller ve bölgelerde gördü¤üm en büyük
etkileﬂim fiyat ve kalitenin ayn› anda,
ayn› üründe bir arada bulundu¤unu göstermemiz oldu.

Çikolata pazar› hakk›nda neler
söyleyebilirsiniz? Yerli ve
yabanc› üreticilerin hakimiyeti
ne durumda?
Dünya çikolata pazar› 50-55 milyar dolar olarak tahmin edilirken, bu pazar 5
uluslararas› firma taraf›ndan paylaﬂ›l›yor. Türkiye tüketiminin ise yaklaﬂ›k 1,1
milyar TL ve 120 bin tonluk bir büyüklü¤e ulaﬂt›¤› iddia ediliyor. Türkiye çikolata pazar›, kriz y›llar› hariç her y›l ortalama yüzde 20 - 30 oran›nda büyüyor. Orta Avrupa’da kiﬂi baﬂ›na y›ll›k çikolata
tüketimi 5-6 kilogram iken Türkiye’de
bu rakam 1.1 kilogram civar›nda. Ülkemizde Avrupa’ya göre çikolata tüketimi
4-5 kat daha az ancak, çocuk ve genç
nüfusuyla dikkat çeken ülkemizde pazar
büyük bir potansiyel bar›nd›r›yor. Türkiye'de kiﬂi baﬂ›na 1.5 kilogram çikolata
tüketilirken, ‹sviçre'de 10.2 kilogram, Almanya'da 9 kilogram, Fransa'da 4.9 kilogram çikolata tüketimi gerçekleﬂiyor.
Pazarda yerli firmalar›n hakimiyeti dünya ticaret paylar›na göre daha fazla.
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Ama global ekonomik ortamda art›k
hangi firman›n yar›n kime ve hangi ülkeye sat›laca¤› belli olmad›¤› için bu oranlar her an de¤iﬂebilir.

Sadece yurt içinde mi
çal›ﬂ›yorsunuz?
Pilot bölgeler seçerek aﬂa¤›dan yukar›ya
do¤ru yap›lanma stratejimiz gere¤i ﬂu
an için sadece yurt içindeki firmalarla
çal›ﬂ›yoruz. Ama yurt d›ﬂ› sipariﬂlerimiz
için görüﬂmelerimiz devam ediyor.

Ürünlerinizden bahseder misiniz?
Kaç çeﬂit ürününüz var?
Çikolata grubu olarak, “Naturel F›nd›k
Ezmesi”, “Kakaolu F›nd›k Ezmesi” ve
“Krokantl› F›nd›k Ezmesi”, f›nd›k grubu
olarak “Naturel F›nd›k”, “Kavrulmuﬂ F›nd›k”, “K›y›lm›ﬂ F›nd›k” ve “F›nd›k Unu”
olarak tüketim ve endüstriyel kanala
hizmet eden ürünlerimiz var.

Tüketici NUTPA markas›n› neden
tercih etmeli?
Tüketici, kalite ile fiyat› ayn› üründe bulabiliyor, ürün içeri¤inde ne yaz›yorsa
onu yiyebiliyor, ﬂ›k ve albenili ambalajlar› evine götürebiliyor. Ayr›ca, promosyonel desteklerden de faydalanabiliyor.

Pazardaki rekabet koﬂullar›n› nas›l
buluyorsunuz?
Hiç adil bulmuyorum. ‹çinde f›nd›k olmayan bir sürü ürün rafta, büyük boyutlardaki f›nd›k resimleriyle ve içinde yüzde 2
f›nd›k var diye sat›labiliyor. Bu tamamen
tüketiciyi kand›rmaktan baﬂka bir ﬂey de¤il. Tüketici f›nd›¤›n cazibesi ile ürünü al›-
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yor fakat belki içinde yazd›¤› gibi yüzde 2
bile f›nd›k yok. Ayr›ca yüzde 10 -15’in alt›nda f›nd›k içeren ürünler f›nd›¤›n faydalar›n› tüketiciye nas›l kazand›rabilir? Bunun için bakanl›¤›n raflara daha s›k› denetim getirmesi ve gerekirse “belirlenen
oranlar›n d›ﬂ›nda f›nd›k içeren çikolatalarda “f›nd›k resmi” konulamaz ﬂart› getirmesi gerek. Burada sat›n almac›lara da
ciddi sorumluluk düﬂüyor. “Raf bedelini
ödeyen ya da fiyat indirimini yapan raf›ma girebilir” mant›¤›yla yaklaﬂmamal›lar.
Bugün bakanl›¤›n getirdi¤i mevcut kuralda “yüzde 9’un alt›nda f›nd›k içeren ürünler kakaolu f›nd›k kremas›, yüzde 9’un üstünde f›nd›k içeren ürünler, kakaolu f›nd›k ezmesi olarak adland›r›l›r” kural› var.

Ülkemize katma de¤er sa¤lamak
ad›na neler yapabiliriz?
Size ﬂöyle bir örnek vermek istiyorum:
Ordu’da Ahmet Amca’n›n bahçesinde
üretilen f›nd›k, kabuklu veya k›r›lm›ﬂ olarak 4 dolara ‹talya ya da Almanya’ya t›rlarla gönderiliyor. Orada hiç de zor olmayan bir iﬂlemle üzeri çikolata kaplanarak
veya çikolata içine kat›larak, paketli ve
ambalajl› olarak Türkiye’de köﬂe baﬂ›ndaki bakkalda bile 40 dolara sat›labiliyor. En ac› veren süreç ise bundan sonra
baﬂl›yor: Ahmet Amca’n›n torunu Merve
belki de kendi bahçesinin f›nd›¤›na, s›rf
üzeri çikolata kapland›¤› için 10 kat fazla para ödeyerek al›p evine getiriyor. Biz
belki bu temel yanl›ﬂ› bitiremeyiz ama
en az›ndan bunu k›rmak için elimizden
geleni yapabiliriz. Madem biz dünya f›nd›k ticaretinin yüzde 75’ini üretiyor, yüzde 85’ini ihraç ediyoruz. Bu kadar çaresiz

olmamam›z gerekir. Biz de Ahmet Amca’n›n k›z› Merve’nin severek tüketece¤i
“Activella” ve “Activenut” markal› ürünlerimizi rafa koyup, aradaki paran›n ülkemizde kalmas›n› sa¤layabiliriz .

2010 y›l›nda kendinizi nerede
görüyorsunuz?
2010 y›l›nda kendimizi sektörde rakam
olarak de¤il ama imaj olarak çok iyi yerlerde görmek istiyoruz. Rakamsal iddiam›z› ise 2011 ve 2012 y›llar›na sakl›yoruz. 2010 y›l›nda tüketici gözünde fiyat
ve kalitenin ayn› üründe bir arada bulunabildi¤i “dürüst ve güvenilir firma” olarak yer alaca¤›m›z› düﬂünüyoruz.

Markan›z›n katma de¤erini
art›rmak için ne gibi çal›ﬂmalar
yap›yorsunuz ve de yapmay›
planl›yorsunuz?
Markam›z›n, tüketici odakl› bir marka olmas›n› hedefliyoruz. Bu yüzden bizim
için en önemli olan ﬂey ‘yenilik’. Yani tüketiciye yeni bir ﬂeyler vermek, onu yeniliklerle tan›ﬂt›rmak istiyoruz. Bu yüzden de Ar-Ge departman›m›za çok önem
veriyoruz. Yeni kurdu¤umuz bu departmandan ç›karaca¤›m›z yeni ve farkl›
ürünlerle marka de¤erimiz de art›rmay›
düﬂünüyoruz. Bu amaçla yürüttü¤ümüz
bir projeyi bitirmek üzereyiz. Bunun d›ﬂ›nda ülkemizde ve dünyada ilk olacak
iki projenin de çal›ﬂmalar›n› baﬂlatmak
istiyoruz. Bunu d›ﬂ›nda tüketiciye yönelik promosyonlarla ve market içi aktivite,
tan›t›m çal›ﬂmalar›m›zla da mevcut
ürünlerimizin marka bilinilirli¤imizi art›rmak istiyoruz.

perder
sosyal sorumluluk

perder
sosyal sorumluluk

Danone Tikveﬂli, Ziraat Bankas› ve T.C.
Tar›m Bakanl›¤›’n›n güç birli¤i
“Sütüme Sa¤l›k, Köyüme Destek”getirecek
T.C. Tar›m Bakanl›¤›’n›n tar›msal üretime verdi¤i desteklerle, ulusal ölçekte
uygulanacak projeyle köyler, organize birer modern süt üretim merkezine
dönüﬂecek. “Sütüme Sa¤l›k, Köyüme Destek” Projesi çerçevesinde Tekirda¤’›n
Ferhadanl› köyünde aç›lan SütEvi, küçük ölçekli süt üreticilerinin baﬂl›ca
sorunlar›n› gidermek ve böylece daha kaliteli ve verimli üretim yapmalar›n›n
yolunu açmak ad›na son derece önemli bir fonksiyonu üstleniyor. Proje sayesinde,
süt kalitesiyle birlikte süt üreticisinin maddi kazanc›n›n art›r›lmas›, sa¤›m iﬂinde
a¤›rl›kl› çal›ﬂan kad›nlar›n sosyal hayat›n›n iyileﬂtirilmesi ve tüketicilerin kaliteli
süte eriﬂiminin kolaylaﬂt›rmas› hedefleniyor.

1998 y›l›ndan bu yana Türkiye’de lezzetli, sa¤l›kl› ve uygun fiyatl› g›da ve içecek
ürünleriyle mümkün olan en fazla say›da insan›n sa¤l›¤›na, tüm hayatlar› boyunca katk›da bulunma misyonuyla faaliyet gösteren Danone Tikveﬂli ile 146
y›ld›r Türk çiftçisini desteklemeyi misyon edinen T.C. Ziraat Bankas›, Türkiye’de süt kalitesini ve üretim verimlili¤ini Avrupa Birli¤i standartlar›na ulaﬂt›rarak, çiftçilerin kazançlar›n› artt›rmay› ve
tüketicilerin kaliteli süte eriﬂimini kolaylaﬂt›rmay› hedefleyen “Sütüme Sa¤l›k
Köyüme Destek” Projesi’nde buluﬂtu.
Danone Tikveﬂli olarak 2003 y›l›ndan bu
yana yürütmekte olduklar› “Danone Çiftçi Geliﬂtirme Program›” çerçevesinde
2010 sonuna kadar 30’un üzerinde SütEvi açmay› planlad›klar›n› aç›klayan Danone Tikveﬂli Genel Müdürü Okay E¤dirici, “Böylece 1.500 küçük ölçekli süt üreticisi hanenin kazançlar›n› art›rmay›
amaçl›yoruz” dedi. 146 y›ld›r tar›msal
üretimin geliﬂmesi ve modernleﬂmesinde öncü ve lider rol oynad›klar›n› belirten
T.C. Ziraat Bankas› Genel Müdürü Say›n
Can Ak›n Ça¤lar, Danone Tikveﬂli’nin ön
ayak oldu¤u projeyi Türkiye geneline
yaymay› ve geniﬂ kitleleri kucaklamay›
hedeflediklerini aç›klad›.

Danone Tikveﬂli ve Ziraat
Bankas›, Türkiye’ye yepyeni bir model kazand›r›yor

Bankas›’n›n kredi finansman› ile gerçekleﬂtirilen projenin uzun vadeli amac›n›n
küçük ölçekli üreticileri bir araya getirerek üreticilerin bütün hayvanlar›n› tek
bir çiftlik çat›s› alt›nda toplamas›n› sa¤lamak, böylece dünyada yayg›n olan
köy çiftlikleri uygulamas›n› yerleﬂtirmek
oldu¤unu söyledi. T.C Ziraat Bankas› Genel Müdürü Can Ak›n Ça¤lar, “Sütüme
Sa¤l›k Köyüme Destek” Projesini, Türkiye’de ilk olan bu yepyeni model sayesinde, üreticinin yaﬂad›¤› problemleri gidermek ve küçük ölçekli iﬂletmelerin
profesyonel bir çiftlik modeli ile çal›ﬂarak kaliteli, verimli, karl› ve sürdürülebilir
üretim yapabilmeleri için hayata geçirdiklerini aç›klad›.

SütEvler süt kalitesini
AB standartlar›na
taﬂ›yor
E¤dirici, projenin faydalar› konusunda
ﬂunlar› söyledi: “Sütüme Sa¤l›k, Köyüme
Destek projemiz kapsam›nda aç›lan SütEvlerin öncelikli faydas›, üreticimizin elde etti¤i sütün kalitesini art›rmakt›r.
Merkezi Yem Ünitesi sayesinde hayvan
yeminin kaliteli ve ideal içerikte olmas›
garanti alt›na al›n›yor ve böylelikle süt
kalitesi art›yor. Merkezi Sa¤›m Ünitesi’ndeki veteriner arac›l›¤›yla ineklerin
sa¤l›k kontrolleri ve tedavileri yap›l›yor,
hayvan sa¤l›¤› art›r›l›yor ve kal›nt› içermeyen süt üretilmesi sa¤lan›yor. Merke-

Danone Tikveﬂli markalar›n› mümkün oldu¤u kadar çok insan için ulaﬂ›labilir k›lma misyonu do¤rultusunda, sektördeki
verimlili¤i ve kaliteyi artt›rarak daha çok
tüketicinin kaliteli süte eriﬂimini sa¤lamak için 2008 y›l›nda “Sütüme Sa¤l›k,
Köyüme Destek” projesinin temellerini
att›. Danone Tikveﬂli ve Ziraat Bankas›
hem süt üreticisinin, hem sektörün, hem
de tüketicinin kazand›¤› “SütEv” modelini önümüzdeki y›llarda daha da yayg›nlaﬂt›rmay› hedefliyor.
‹lk SütEvi T.C. Tar›m Bakan› Mehdi
Eker’in kat›ld›¤› tören ile 2008 y›l›n›n
May›s ay›nda K›rklareli - Yeniköy’de aç›ld›. Ferhadanl› SütEvinin aç›l›ﬂ›nda konuﬂan Danone Tikveﬂli Genel Müdürü Okay
E¤dirici, Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤›’n›n
“K›rsal Kalk›nma Yat›r›mlar›n›n Desteklenmesi Program›” kapsam›nda sa¤lanan hibe program› ve Türkiye’nin en köklü ve güvenilir kurumlar›ndan Ziraat
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Savaﬂ alan›n›n tam ortas›nda…
Yeni mecralar, eski mecralar, interaktif
medya, proaktif medya, aktif medya…
Her gün, her yerde, daha fazla marka daha fazla mesaj daha fazla gürültü
ve ayn› insanlar...

zi So¤utma Sistemi sayesinde de sütte
zararl› bakteri ve somatik hücre oluﬂumu
engellenerek kalite yükseliyor.”

Verimlilik de artacak, süt
üreticisinin kazanc› da…
Proje sayesinde süt üreticisinin maddi
kazanc›n› kademeli olarak en az yüzde
25 oran›nda art›rmay› hedeflediklerini
aç›klayan E¤dirici, “Teknik görevliler liderli¤inde köylümüzün kendi yemini
üretebilmesini sa¤l›yoruz ve böylece
yem maliyetleri yüzde 20 azal›yor. Üreticinin sahip oldu¤u inek baﬂ›na ald›¤›
süt miktar› olarak aç›klad›¤›m›z verimlilik, SütEvler sayesinde ineklerin sa¤›m,
sa¤l›k kontrolü ve yem kalitesi artt›¤›
için, yüzde 100 art›yor. SütEv ile artan
süt kalitesi için Danone köylümüze kalite primi veriyor. Yem maliyetinin düﬂmesi ve verimlili¤in artmas› sayesinde
süt üreticimizin geliri artm›ﬂ oluyor.” diye konuﬂtu.
Projenin sosyal boyutuna da dikkat çeken Genel Müdür Okay E¤dirici, sa¤›m
iﬂinde etkin olarak çal›ﬂan kad›nlar›n sosyal yaﬂamlar›n› iyileﬂtirmeyi ve süt üreticili¤ini gençler için cazip bir iﬂ alan› haline getirerek köyden kente göçü azaltmaya destek olmay› hedeflediklerini kaydetti: “Örne¤in; 5 ine¤i bulunan bir üreticimiz günde 3 saatini sa¤›ma ay›rmaktad›r. Köy Sa¤›m Merkezlerindeki teknolojik altyap› sayesinde bu süre çok azalm›ﬂ
olup 10 dakikada 24 inek sa¤›labilmektedir. Böylece kad›nlar›m›z eskiden sa¤›m
için ay›rmak zorunda olduklar› zaman›
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ﬂimdi çocuklar› ile veya di¤er sosyal aktiviteler ile geçirebilmektedirler.

Ziraat Bankas›’ndan
tar›m-hayvanc›l›¤›na
kesintisiz destek
T.C. Ziraat Bankas› Genel Müdürü Can
Ak›n Ça¤lar ise aç›l›ﬂta yapt›¤› konuﬂmada, 146 y›ld›r tar›m›n geliﬂimi, üreticilerin daha verimli ve modern tekniklerle
üretim yapmas›, ülke tar›m ve sanayisinin entegrasyonunun sa¤lanmas› için
kesintisiz destek sunduklar›n› söyledi.
Ça¤lar, “Tar›msal krediler, Bankam›z›n
kuruluﬂ amac›na uygun olarak kredi
portföyündeki a¤›rl›¤›n› devam ettiriyor.
2009 Eylül itibar›yla tar›msal krediler
y›lsonuna göre yüzde 12'lik art›ﬂla 7,1
milyar TL'ye ulaﬂt› ve 2009'un ilk 9 ayl›k
döneminde kulland›r›lan tar›msal kredi
miktar› ise 4,1 milyar TL olarak gerçekleﬂti” diye konuﬂtu.
“Sütüme Sa¤l›k, Köyüme Destek” Projesi’nden yararlanmak isteyen kooperatiflere Tar›m Bakanl›¤›’n›n k›rsal kalk›nma
hibe program›ndan destek verilece¤ini
söyleyen Ça¤lar, “Ziraat Bankas› olarak
yat›r›m›n geri kalan bölümü için Danone
Tikveﬂli’nin süt al›m garantisi verdi¤i kooperatiflere ve süt al›m birliklerine ipoteksiz 5 y›ll›k kredi sa¤layaca¤›z. Küçük
ölçekli iﬂletmelerin profesyonel bir çiftlik
modeli ile çal›ﬂarak kaliteli, verimli, karl›
ve sürdürülebilir üretim yapabilmelerinin önünü açan bu projede, Danone Tikveﬂli ile iﬂ birli¤i yapmaktan dolay› mutluyuz” dedi.

Konvansiyonel mecralar›n etkisini yitirdi¤i, yeni mecralar›n etkisini art›rd›¤›, web
uygulamalar›n›n ve dijital pazarlaman›n
öne ç›kt›¤›, her gün tekrarlanan söylemler
oldu. Bütün bunlara ra¤men yeni mecra
etkilerinin ölçülememesi, alan çeﬂitlili¤i
ve bilinmezlik reklamverenleri hala eski
mecralar›nda kalmaya zorluyor. Yeni iletiﬂimin ise ne oldu¤u ve ne olaca¤›na dair ortak bir görüﬂ hala yok. Ama herﬂey
de¤iﬂiyor, taﬂlar yerinden oynuyor.

Projenin simgesi:
Dev Bardak
Dev bir süt barda¤› eﬂli¤inde gerçekleﬂen aç›l›ﬂ sonras› söz alan Danone
Tikveﬂli Genel Müdürü Okay E¤dirici,
projenin simgesiyle ilgili olarak, “Bu
bardak, Sütüme Sa¤l›k Köyüme Destek projemizin verimlili¤ini ifade
ediyor. Sektörümüzde verimlili¤in,
Ziraat Bankas›’n›n, Nam›k Kemal
Üniversitesi ve Tar›m Bakanl›¤›m›z›n
da de¤erli katk›lar› ile günbegün artaca¤›na ve bu bardak gibi devleﬂece¤ine inan›yoruz” dedi.
Ziraat Bankas› Genel Müdürü Can
Ak›n Ça¤lar ise “Ziraat Bankas› olarak çiftçilerimizin refah› için elimizden gelenin en iyisini yapmak üzere
çal›ﬂ›yoruz. Sütüme Sa¤l›k Köyüme
Destek projemiz de çok güzel bir
amaca hizmet ediyor. Ziraat Bankas› olarak, bu bardak gibi dev ad›mlarla çiftçilerimiz için yat›r›m yapmaya devam edece¤iz” ﬂeklinde konuﬂtu.
Sütüme Sa¤l›k Köyüme Destek” Projesi ile tar›m sektöründeki de¤iﬂimi
yönetmeye ve ülkemizin dört bir yan›ndaki milyonlarca çiftçiye hizmet
vermeye kararl›l›kla devam edece¤ini belirten Ça¤lar ayr›ca, Türkiye
için yepyeni bu modeli hayata geçirmekten gurur duyduklar›n› dile
getirdi.

Cihan K›r›ml›

“Hangi mesaj›n hangi
markaya ait
oldu¤unu hangi
markan›n ne
sundu¤unun ak›lda
kalmas› güçleﬂiyor.
Ancak, savaﬂ›n
ﬂiddeti her geçen gün
art›yor. Özellikle
güçlü firmalar
markalar›n› bütün
kollardan
destekliyorlar.”

Di¤er yandan, rekabet tüm ﬂiddetiyle
tüm sektörlerde devam ediyor. Firmalar
tüm innovasyon silahlar›n› kuﬂanm›ﬂ, yenilik üzerine yenilik sunmaya çal›ﬂ›yorlar.
‹letiﬂimde yarat›lamayan farkl›l›k, ürün
çeﬂitlemesinde, yeni kullan›mlar ve yeni
varyasyonlar ile önümüze geliyor. Giderek ön plana ç›kan inovasyon açl›¤› trendi
ile besleniyor. “Yeni” hemen eskiyor.
Strateji kurgusu do¤ru olmayan –ya da
stratejisi olmayan- markalar ve iletiﬂim
araçlar› bu bombard›man› iyiden iyiye
karmaﬂ›k hale getiriyor. Hangi mesaj›n
hangi markaya ait oldu¤unu hangi markan›n ne sundu¤unun ak›lda kalmas›
güçleﬂiyor. Ancak, savaﬂ›n ﬂiddeti her geçen gün art›yor. Özellikle güçlü firmalar
markalar›n› bütün kollardan destekliyorlar. Bütün bu “gürültü, pat›rt›” rekabeti ve
savaﬂ› gerçek yeri olan alana taﬂ›yor: sat›ﬂ
ve tüketim noktalar›na. “Karar an›” tüm
do¤rular›n önündeki tek do¤ru olarak öne
ç›k›yor.
Yüzlerce, binlerce mesaj ve marka ile kafas› kar›ﬂm›ﬂ tüketici raf karﬂ›s›nda, fark
ederek, görerek, dokunarak, koklayarak,
hissederek karar›n› veriyor. Günlerce süren kampanyalar ve mesaj bombard›man› bir kaç saniye içinde ya pekiﬂiyor ya da
buharlaﬂ›yor.
Gözler raflarda yenilikleri ar›yor, renklili¤in ve seçenek bollu¤unun keyfi ç›kar›l›-

yor. Perakende noktalar›ndaki al›ﬂveriﬂ,
sat›n al›c›lar için giderek bir yar›ﬂ ve e¤lenceye dönüﬂüyor. Raf renklili¤i, çeﬂitlili¤i al›ﬂveriﬂ deneyimini yeniden tan›ml›yor. Küçük ve büyü¤ün fark›n›n k›yasla
azald›¤› bir noktaya haline geliyor. Sat›ﬂ
noktas›nda tüketicisiyle konuﬂabilen, dokunabilen marka bir ad›m öne geçiyor.
Tüketici markay› ve ürünü “karar an›”nda
hissederek ilk ürün deneyimini yaﬂ›yor.
Markayla ilk gerçek etkileﬂimi ile ürünün
kendine uygunlu¤una karar veriyor.
Art›k, perakende noktalar› en önemli savaﬂ noktalar› olarak karﬂ›m›zda. Markalar,
en önemli müﬂteri temas›n› bu noktada
gerçekleﬂtirdiklerinin bilincinde olarak,
sat›ﬂ noktalar›nda görselliklerini ve fark
edilirlikleri art›rmak için giderek daha fazla gayret gösteriyorlar. Raflar art›k stok
yerleri de¤il mesaj ve ilk temas alanlar›
oluyor.
Markalar raflarda yaln›z de¤iller; rakipleriyle yanyana, ço¤u zaman eﬂit koﬂullarda yer al›yorlar. Eﬂitli¤i o ana kadar yap›lan marka yat›r›m›, müﬂteri sadakati, raf
etkinli¤i gibi etkenler bozabiliyor elbette.
Ambalaj tasar›mlar› iﬂlevselli¤inin yan› s›ra bir iletiﬂim mecras› olarak ele al›nmaya
baﬂland›. Yan yana geldi¤i rakibinden öne
geçmek için bir f›rsat alan› oldu. O ana kadar yap›lan marka yat›r›mlar›n›n son noktas› ve kan›t› olarak müﬂterisinin önüne
ç›k›yor art›k.
Bir ad›m önde olmak için markalar perakende noktas›n›n içinde varl›l›klar›n› art›rman›n yollar›n› ar›yorlar. Market içi etkinlikler, display’ler giderek art›yor.
Bütün bunlar›n yan› s›ra sat›ﬂ noktas›n›n
markas› ile sat›lan marka aras›nda bir iliﬂki kurgulan›yor. Markan›n varl›¤›nda, alg›s›nda sat›ld›¤› nokta önemli bir katk› haline geliyor.
Art›k, sat›ﬂ noktalar› markalar savaﬂ›n›n
bitti¤i de¤il, gö¤üs gö¤üse çarp›ﬂman›n
baﬂlad›¤› noktalar olarak karﬂ›m›zda.
Özetle, savaﬂ alan›n›n tam ortas›nday›z…
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POS’lar art›k reklam
yay›nl›yor
Ingenico, yeni ürünü iCT 250 ile
POS’lar› reklam mecras›na
dönüﬂtürüyor. Ürün, yüksek h›z› ve
renkli ekran› ile kasada bekleme
süresini k›salt›rken, reklam filmi
oynat›yor.

‹nter MPOS 2001N kolay
kullan›m sa¤l›yor
On-line ve off-line çal›ﬂabilme özelli¤i, ürün bulunamad›¤› zaman ses ile uyarma ve
32 farkl› ürün için etiketli sat›ﬂ özellikleriyle kullan›m kolayl›¤› sa¤layan ‹nter
MPOS 2001N, fiyat-gör ve isim ile arama fonksiyonlar›na da sahip.
Monitörü sayesinde tüm ürünlerin ekranda görülebilmesine olanak tan›yan
‹nter MPOS 2001N, tüm fiyatlar›n monitör, display ve fiﬂte binlik deste ay›rac› ile
gösterilmesini sa¤l›yor. Gün sonunda ZRaporu alma uyar›s› yapan üründe, aratoplama veya son sat›ﬂa, yüzde veya tutar indirimi / art›r›m› yap›labiliniyor.
Ortak banka poslar› ile RS232 haberleﬂme imkan› tan›yan ‹nter MPOS 2001N,
banka POS’una provizyon miktar›n› otomatik olarak yolluyor ve provizyon al›nd›ktan sonra belgenin otomatik olarak
kapat›lmas›n› sa¤l›yor.

r›n yap›lmas› sa¤lanacak. “Garantili izleme” avantaj› sunan bir reklam mecras›
oluﬂacak. Benzer çözümler sunan ürünlerden daha ekonomik bir alternatif
olan iCT 250, yüksek iﬂlem h›z› ile
kasa baﬂ›ndaki kuyruklar› da
azaltacak.

Ingenico’nun Telium iﬂletim sistemi ile
geliﬂtirdi¤i iCT 250, renkli ekran›, güçlü
haf›za ve ses kutusu opsiyonlar› ile yeni
bir dönem baﬂlat›yor. Sesli film oynatma
özelli¤i sayesinde, POS’lar art›k ödeme
iﬂlemi d›ﬂ›nda reklam ve tan›t›m amac›yla da kullan›labilecek. iCT 250, bankalara
ve iﬂyerlerine reklam yay›nlayabilme imkan› sunacak. Böylece kasada bekleyen
müﬂterilere yeni kampanya ve duyurula-
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16+128 MB ve 32+256 MB opsiyonlar› ile pazara sunulan iCT
250, telefon ve ethernet üzerinde
yedekleme olana¤›na sahip. Ayn› zamanda, daha fazla resim saklanmas›n›
sa¤layan “MicroSD card” özelli¤i bulunuyor. ‹lerleyen dönemlerde GPRS ve
kablosuz a¤a göre geliﬂtirilecek olan
ürüne, ayn› zamanda temass›z kart okuyucu da entegre edilecek. Böylece iCT
250 piyasadaki tek “temass›z kart okuyuculu masaüstü terminal” olacak. iCT
250, bu özellikleri ile yazarkasa yan›nda
bulunan harici temass›z kart okuyucu
ile POS’u birleﬂtirerek ekonomik bir çözüm sunacak.

Ayr›ca, fiﬂ içerisindeki son sat›ﬂa yap›lan
indirim veya art›r›m›n kullan›c› taraf›ndan hatal› yap›lmas› halinde düzeltme
tuﬂu ile bu iﬂlemi geriye alabilme, fiﬂ içerisindeki son yap›lan sat›ﬂ›n kullan›c› taraf›ndan hatal› yap›lmas› halinde düzeltme tuﬂu ile bu iﬂlemi geriye alabilme ve
fiﬂ içerisinde (indirim veya art›r›m yap›lm›ﬂ olsa dahi) sat›ﬂ›ndan vazgeçilen

ürünlerin iptal iﬂlemi ile geriye al›nabilme imkan› sunuluyor. Tüm bu özelliklerinin yan›nda ‹nter MPOS 2001N, ürün seri numaras› girerek sat›ﬂ yapabilme, bir
fiﬂte sat›lan ürünlerin adetlerine limit koyabilme, taksitli sat›ﬂ yapabilme, fiﬂ baﬂ›na ve/veya fiﬂ sonuna logo basabilme,
belge sonuna istenilen mesaj› yazabilme, fiﬂe veya faturaya kredi kart› yada
müﬂteri kart› numaras› yazma, fiﬂi faturaya aktarma, 3 adede kadar fiﬂ veya faturay› beklemeye alma, yemek çeki, kupon restaurant, ticket, sodexho ile ödeme
yapma, Z-Raporunda iptal edilen fiﬂ/fatura adet ve toplamlar›n› yazma, arka
ofis ekran›ndan X Raporu ve Mali Bellek
Raporunu on-line olarak görüntüleyebilme, arka ofis ekran›ndan Z Raporunu görüntüleyebilme, ayn› yaz›c›dan hem fiﬂ
hem de belge (fatura, gider pusulas›, taksitli sat›ﬂ taksitlendirme dökümü) düzenleyebilme, sat›c› prim takibi yapabilme,
yetki seviyelerine göre cihaz fonksiyonlar›n›n kullan›m›n›n s›n›rland›r›labilmesi
gibi özelliklerde bulunuyor.

‹nter MPOS 2001N’de
7 farkl› promosyon
çeﬂidi mevcut
• Aratoplama indirim
• Ürüne indirim
• Ürüne ürün verme
• Ürün grubuna indirim
• Ürün grubuna ürün verme
• KDV tutar› kadar indirim
• Reyon indirimi

‹nter MPOS 2001N
Elektronik Kay›t Ünitesi
Tek Belge Dökümü
• Z No ve fiﬂ no girerek döküm alma
• Tarih ve fiﬂ no girerek döküm alma
• Tarih ve saat girerek döküm alma
• Z No girerek sadece Z-Raporu döküm
alma
• Fiﬂ veya rapor barkodunu okutarak
döküm alma

Dönemsel Belge Dökümü
• ‹ki tarih-saat aral›¤›n›n dökümünü
alma
• ‹ki Z No-Fiﬂ No aral›¤›n›n dökümünü
alma
• ‹ki Z No aral›¤›n›n dökümünü alma
• Tek tarih girerek girilen tarihin
dökümünü alma

Elektronik Kay›t Ünitesi
Detay Raporu alabilme
Elektronik Kay›t Ünitesi Detay Rapor
bilgilerinin ekranda görünebilmesi
Arka ofisten Elektronik Kay›t Ünitesi
Detay Raporunu alabilme özelliklerine
sahip.

Ürün, tüm bu özelliklerinin yan› s›ra,
al›ﬂveriﬂlerde ﬂifre giriﬂi için kullan›lan
PINPAD cihaz› gibi, müﬂteriye uzat›larak da kullan›labiliyor.
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2010 y›l›n›n ilk Makromarket’i aç›ld›

MOPAﬁ, yat›r›mlar›na devam ediyor
Bursa'n›n en büyük marketlerinden biri olan MOPAﬁ, Y›ld›r›m
ilçesi Beyaz›t Mahallesi’nde yeni bir ﬂube daha açt›.
Bursa PERDER üyesi olan MOPAﬁ, böylelikle Bursa’daki ﬂube

Makromarket, 2 Ocak 2010 tarihinde Etlik 3 adl› ma¤azas›n›n aç›l›ﬂ›n› gerçekleﬂtirdi. Makromarket, Etlik 3 ma¤azas›yla 2010 y›l›na
h›zl› bir giriﬂ yapt›. 700 m2 sat›ﬂ alan›na sahip Etlik’te 3, 20 personel
ve 5 kasa ile bölge halk›na hizmet veriyor.
Türkiye genelinde yaﬂanan ekonomik krize ra¤men 2009 y›l›nda da
h›z›n› kesmeden yat›r›mlar›na, ma¤aza al›mlar›na ve ma¤aza aç›l›ﬂlar›na devam eden Makromarket, 2010 y›l›na da bir ma¤aza aç›l›ﬂ›yla giriﬂ yapt›. 2009 y›l›nda bünyesine katt›¤› Vipaﬂ ma¤azalar›n›n dönüﬂüm sürecini “Etlik 3” ma¤azas› ile tamamlad›.

anlay›ﬂ›n› Samsun’un her yerine taﬂ›may› hedefliyor.
Samsun ‹lkad›m ilçesinde hizmete giren Fatih Ma¤azas› 400 m2
sat›ﬂ alan› üzerine kurulu olup 18 güler yüzlü personeliyle bölge
halk›na hizmet veriyor. 8 ﬁubat tarihinde faaliyete geçen Fatih
Ma¤azas; g›dadan, temizlik ve zücaciye ürünlerine yüzlerce
kaliteli ürünü bünyesinde bulunduruyor. Bölge halk›, aç›l›ﬂave
yap›lan özel indirimlere büyük ilgi gösterdi.
Eryaman

Makromarket Eryaman 4 ma¤azas› aç›ld›
Konsept de¤iﬂikli¤i sürecine, Vipaﬂ’lardan sat›n al›nan ve Eryaman Arya al›ﬂveriﬂ merkezinde bulunan ma¤azas› da dahil oldu.
K›sa bir süre içerisinde Makromarket konseptine dönüﬂen ma¤aza, Eryaman 4 ismi ile 400 m2 sat›ﬂ alan› ile birlikte, içten d›ﬂtan de¤iﬂen alanlar›yla, ferah ve rahat ma¤aza olarak bölge halk›n›n hizmetine sunuldu.
21 Aral›k günü Makromarket olarak faaliyete baﬂlayan Eryaman
4 Ma¤azas› bölge halk›n›n tüm ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacak binlerce ürün çeﬂidi, deneyimli ve güleryüzlü 15 personeli ve 3 kasasas› ile hizmet verecek. Aç›lan bu ma¤aza ile Eryaman da hizmet veren ﬂube say›s› 5’e yükselmiﬂ oldu.

say›s›n› 14 ç›karm›ﬂ oldu. MOPAﬁ yetkilileri, 2010 y›l›nda da
yat›r›mlar›na devam edeceklerini bildirdi.

Üçler Süper Market ﬂimdi
Gaziosmanpaﬂa’da
‹stanbul PERDER üyesi Üçler Süper Market’in 8. ﬂubesi, 8 Ocak
2010 tarihinde Ka¤›thane Belediye Baﬂkan› Fazl› K›l›ç’›n
kat›l›m›yla Gaziosmanpaﬂa’da aç›ld›. Üçler Market 1500

metrekare sat›ﬂ alan›yla kasap, ﬂarküteri, manav ve di¤er market ürünlerinin haricinde pastane ve taze bal›k reyonlar›yla
Gaziosmanpaﬂa ‘da farkl›l›¤›n› hissettiriyor.

Samsun Fatih

Aç›l›ﬂ dolay›s›yla Eryaman 4 Ma¤azas›’na özel olarak yap›lan
ﬂok indirimlere, tiyatro gösterilerine ve yar›ﬂmalara çevre sakinleri büyük bir ilgi gösterdi.

Makromarket Samsun Fatih ma¤azas›
hizmette
Samsun ilinde bulunan 6 ma¤azadan sonra yeni hizmete giren
Fatih Ma¤azas› ile ma¤aza say›s›n› 7’ye ç›karan Makromarket,
2010 y›l› içersinde bu bölgede yat›r›mlar›na devam edecek.
Müﬂteri odakl› hizmeti her ﬂeyin üzerinde tutan Makromarket,
‹lkad›m semtinde aç›lan ma¤aza ile Kaliteli ma¤azac›l›k
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SüperMark’tan bir ﬂube daha…
Samsun’un yerli markas› SüperMark, ma¤azalar zincirine Atakum Cumhuriyet Mahallesi’nde bir yenisi eklendi. SüperMark
Yönetim Kurulu Üyesi Faysal C›lbo¤lu aç›l›ﬂta yapt›¤› konuﬂmada, bölge halk›n›n tamamen yerli sermaye olan SüperMark’a sahip ç›kmalar›n› istedi.

Samsun’da de¤iﬂen, büyüyen pazarda var olmak ad›na mücadele veriyoruz. Bilinçli Samsun tüketicisini yan›m›za ald›¤›m›za
inan›yoruz. Yaklaﬂ›k 150 kiﬂiye istihdam sa¤layan markam›za
halk›n sahip ç›kmas›n› bekliyoruz” dedi.

Aç›l›ﬂa kat›lan Atakum Belediye Baﬂkan Vekili Suat Hayri Erdönmez ise, Atakum’un büyük
yat›r›mlara aç›ld›¤›n› belirterek, “Firma sahiplerini Atakum’a verdikleri de¤erden dolay› kutluyor, cesaretlerini ise
tebrik ediyorum. Yüzde 100
yerli olan Samsun markas› SüperMark’a Atakum halk›n›n sahip ç›kmas›n› istiyorum” diye
konuﬂtu.

Akyurt yeni ﬂubelerini hizmete açt›

Yunus Marketler Zinciri’nden
2 yeni ﬂube
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Perakende zincirlerinin önemli oyuncular›ndan biri olan FON G›da, yeni
ma¤azas›n› Kad›köy’ün Merdivenköy
Mahallesi’nde açt›. FON Yönetim Kurulu Baﬂkan› ‹lhan ﬁimﬂek yapt›¤› konuﬂmada, aran›lan tüm yerli ve yabanc›
markalar›n bulunabilece¤i bir noktay›
hizmete açt›klar›n› belirtti.
FON Ma¤azalar›’n›n 8. ﬂubesinin aç›l›ﬂ›
FON Yönetim Kurulu Baﬂkan› ‹lhan
ﬁimﬂek taraf›ndan yap›ld›. Aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan ﬁimﬂek, Merdivenköy halk›na tam hizmet slogan› ile ma¤azay› hizmete açt›klar›n› belirtti. ﬁimﬂek, “Art›k al›ﬂveriﬂ için kap› kap› gezmeye son”dedi.

SüperMark olarak hizmette kaliteden ödün vermediklerini belirten SüperMark Yönetim Kurulu Üyesi Faysal C›lbo¤lu, “Yabanc› ortakl› sermayeye karﬂ›,

Yunus Marketler Zinciri bu y›l›n ilk ma¤azas›n› 22 Ocak 2010 tarihinde ﬁentepe’de hizmete açt›. 2010 y›l› planlar› içerisinde,
Yunus Market olmayan bir semt kalmamas› için çal›ﬂt›klar›n›
dile getiren Yunus Market yetkilileri baﬂlang›c› ﬁentepe’de yapt›.
ﬁentepe ﬁubesi, 320 metrekarelik alanda, 3 kasa ve 20 personelle hizmet verecek.

Kad›köy, FON’un 8.ﬂubesine
ev sahipli¤i yap›yor

Yunus Marketler Zinciri 35. ﬂubesini Ayval›’da açt›. 3 ﬁubat
Çarﬂamba günü aç›l›ﬂ› gerçekleﬂen Ayval›-2 ﬂubesi 350
metrekarelik kullan›m alan›, 3 kasas› ve deneyimli 22 personeli
ile bölge halk›n›n tüm ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak için planland›.
Aç›l›ﬂa kat›lan herkese ücretsiz döner ikram› yap›lmas› gibi
birçok aktivite ve aç›l›ﬂa özel ürün kampanyalar›n›n
gerçekleﬂti¤i etkinlikte müﬂteriler keyifli anlar yaﬂad›.

2010 y›l›n›n ilk günlerinde gerçekleﬂen Akyurt süpermarket Taﬂet sat›n almas› ard›ndan Akyurt hizmet ve konsept dönüﬂüm
çal›ﬂmalar› h›zla devam ediyor.
Ankara PERDER üyesi Akyurt Süpermarket, 36. ﬂubesini 26
Ocak 2010 tarihinde Ankara’n›n Keçiören ilçesi Ufuktepe Mahallesi’nde hizmete açt›. Toplam 3500 metrekarelik alana sahip
olan yeni ﬂubede 70 kiﬂi istihdam ediyor. 10 kasa ile hizmet veren yeni ﬂubede toplam 20.000 ürün çeﬂidi sat›ﬂa sunuluyor.

Ayr›ca, dönüﬂüm çal›ﬂmalar› tamamlanan Misket ve Natoyolu
ma¤azalar› da bölge halk›n›n yo¤un kat›l›m› ile hizmete aç›ld›.
Natoyolu ma¤azas› 600 m2 sat›ﬂ alan› 20 nitelikli çal›ﬂan› ve 4
kasas› ile modern ve ferah bir al›ﬂveriﬂ ortam› ile hizmet verirken. Misket ma¤azas› 450 m2 sat›ﬂ alan› 18 nitelikli çal›ﬂan› ve
3 kasas› ile Mamak halk›n›n hizmetine sunuldu.
Her aç›l›ﬂta oldu¤u gibi; Aç›l›ﬂa özel ﬂok fiyatlar, özel kampanya ve yap›lan organizasyonlar aç›l›ﬂa renk katt›.

Ocak-ﬁubat 101

perder
üyelerimiz

perder
üyelerimiz

Halk Market Ayd›n’da 15. ﬂubesini açt›
Ege PERDER üyesi Halk Market 15. ﬁubesi, Eski Yeni ma¤azas›n›
açt›. ‹smini, karﬂ›s›nda bulunan tarihi Eski Yeni Camii’nden alan
ma¤azan›n aç›l›ﬂ›na Ayd›n Valisi Hüseyin Avni Coﬂ, Ayd›n Belediye Baﬂkan› Özlem Çerçio¤lu, Ayd›n ‹l Emniyet Müdürü Tacettin Kurt, Ayd›n Ticaret Odas› Baﬂkan› ‹smail Hakk› Dokuzlu, üretici ve tedarikçi firma temsilcileri ve bölge halk› kat›ld›.

Halk Market Genel Koordinatörü Eﬂref Dikmen, 1988 y›l›nda yat›r›m yapt›¤› perakende sektöründe Ayd›n halk›n›n ilgisi ve teﬂvikiyle bugün 15. ma¤azas›n› açt›¤›n›, hedeflerinin 2011 y›l›na
kadar 20 ma¤azaya ulaﬂmak oldu¤unu belirtti. 250 metrekarelik al›ﬂveriﬂ alan› olan ma¤azada, 2 yazar kasa ve 10 personel
hizmet veriyor.

Grup Hatipo¤lu’ndan yeni y›lda yeni ﬂube
‹stanbul PERDER üyesi Grup Hatipo¤lu, 26. ﬂubesini 8 Ocak
2010 tarihinde Ümraniye Atatürk Mahallesi Çavuﬂbaﬂ›
Caddesi’nde açt›. Aç›l›ﬂa Kaymakam Mehmet Ali Y›ld›r›m,
Ümraniye Belediye Baﬂkan› Hasan Can, AK Parti Ümraniye ‹lçe
Baﬂkan› Celal Erdo¤an ve ‹ﬂadam› Sait Mert de kat›ld›. Grup
Hatipo¤lu Yönetim Kurulu Baﬂkan› Selamet Aygün, istihdam
konusunda yerel firmalar›n art›k ulusal firmalar ile yar›ﬂ›r duruma geldi¤ini kaydederek, “Nitelikli kiﬂiler, yaln›zca ulusal fir-

malar› tercih ederler gibi bir anlay›ﬂ art›k gerilerde kald›. Bugün
yerel firmalar da nitelikli ve kalifiye insan gücünü uzun süre
bar›nd›rabilmekteler. Yerel ve ulusal aras›nda oldu¤u söylenen
kalite fark›n›n büyük bir h›zla kapand›¤›n› ise yaln›z biz
giriﬂimciler de¤il, tüketiciler de görmekte ve takdir etmekteler.
Yerel anlay›ﬂ ve perakendecilik giderek daha da önem kazanmaktad›r.” diye konuﬂtu. Grup Hatipo¤lu, 860 metrekare alanda yer alan Santral ﬂubesinde, 50 personelle hizmet verecek.

Özler AVM 6.
ma¤azas›n› açt›
Ege PERDER üyesi Özler AVM, 6. ma¤azas›n› Buca- Kuruçeﬂme’de açt›.15 Ocak 2010 tarihinde gerçekleﬂtirilen aç›l›ﬂa Buca Belediye Baﬂkan› Ercan Tat›, Ege PERDER Baﬂkan› Vahdet
Sar›kaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri, üretici ve tedarikçi firma
temsilcileri kat›ld›. 200 metrekare al›ﬂveriﬂ alan› bulunan ma¤aza, 2 kasa, 5 personelle hizmet verecek. Ercan Tat›, Hayrettin Özler ve çal›ﬂanlar›na teﬂekkür ederek, yerli sermayenin
desteklenmesi mesaj›n› verdi.

Yalova Fidanlar
yeni ﬂubesini açt›
Yalova Fidanlar Market, yeni ﬂubesini, 5 ﬁubat 2010 tarihinde
Yalova Belediye Baﬂkan› Yakup Koçal ve iﬂ çevreleri ve halk›n
kat›l›m›yla açt›. Fidanlar Market Yönetim Kurulu Baﬂkan› Ekrem Fidan yapt›¤› konuﬂmada; “80 y›ld›r iﬂ hayat›nday›z bu
tecrübelerimiz ve güler yüzlü personelimizle nice y›llar Yalova
halk›na hizmet etmeye devam edece¤iz” dedi.
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Bahçelievler,
Nurda¤
Hipermarketleri
ile tan›ﬂt›
Nurda¤ Hipermarketleri 9. ﬂubesini 20
Kas›m 2009 tarihinde, Bahçelievler So¤anl›’da, Bahçelievler Belediye Baﬂkan›
Osman Develio¤lu’nun kat›l›m›yla açt›.
Yeni marketin kullan›m alan› 4650 m2.
Nurda¤, Çavuﬂpaﬂa’daki market ihtiyac›n› karﬂ›layarak hijyen, kalite ve uygun fiyatlar›yla bölge halk›n›n memnuniyetini
kazand›.
Kendi öz sermayesini kullanarak büyüme gösteren Nurda¤ Hipermarketleri yeni y›lda yeni ﬂube aç›l›ﬂlar›na devam
edecek.
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Calvé F›st›k Ezmesi ile enerji depolay›n!

Böyle bir sak›z dünyada bile yok!
Vivident, ﬂerit sak›zda yine bir ilki yaratt›. Daha önce yap›lmam›ﬂ ve
denenmemiﬂ ürün konseptleriyle farkl›laﬂan Vivident’in yeni ürünleri, 2 kat› ve her 2 kat›ndaki farkl› aromalar›yla dünyada da bir ilk.
Karpuz ve Asai Üzümü aromal› Vivident Fruit Swing ve Vivident Extra
ﬂerit sak›zlar› Türkiye’de geliﬂtirildi. Üstün teknoloji sonucunda yarat›lan yeni ürünler, 2 kat› sayesinde uzun süren lezzet ve ferahl›k
sa¤l›yor.

ﬁeker içermeyen Calvé f›st›k ezmesi, lezzetinin yan› s›ra faydalar› ile de sofralar›n›z›n
yeni tad› olacak. Sa¤l›kl› bir vücut için gerekli olan proteinleri, enerji sa¤layan bitkisel
ya¤lar› ve karbonhidratlar› içeren Calvé f›st›k ezmesi çok özel bir besin kayna¤›.
Lif ve B vitaminin yan› s›ra hücrelerin korunmas›na yard›mc› olan E vitamini aç›s›ndan da oldukça zengin. Yumuﬂak çeﬂidi ile bütün sandviçlerinize yumuﬂac›k tat veren
Calvé f›st›k ezmesi ekmeklerinize çok kolay sürülebiliyor. ‹çindeki parça f›st›klar ile
daha yo¤un k›vamdaki Crunchy çeﬂidi ise f›st›k severler için vazgeçilmez bir lezzet
oluyor.

Çikolata aﬂka geldi
ﬁölen Çikolata ﬂ›k tasar›ml› yeni premium çikolatas› Amore ile sevenleri aﬂk›n tatl›
lezzetine davet ediyor.
Sevgililer Günü’nde aﬂk›na tatl› bir sürpriz yapmak isteyenler için özel bir seçenek
oluﬂturan Amore, Antep f›st›¤›, badem ve f›nd›k lezzetlerini yo¤un kremas›nda sakl›yor. Sütlü ve bitter çikolata tad›n›n yan› s›ra dolgun görünümü ile de iﬂtah kabartan Amore, ayn› kutudaki alt› farkl› çikolata tasar›m› ile de sevgililerin tercihi olmaya aday. 420 gr’l›k ﬂ›k kutusu ile sat›ﬂa sunulan ﬁölen Amore, aﬂk ve çikolata tutkunlar›n› bekliyor.

Yepyeni ﬂerit sak›zlar; Vivident Fruit Swing ve Vivident Extra, birbirinden ﬂ›k ve 2 konseptinin farkl› illüstrasyonlarla yans›t›ld›¤› 2 renkten
oluﬂan cüzdan ﬂeklindeki paketlerde Vivident severlerle buluﬂuyor.

Feast Milföy ile pratik ziyafet sofralar›
Pratik ve lezzetli sofralar haz›rlamak isteyenlerin
tercihi olan Feast, milföy ürünü ile hem pratik yemekler hem de ziyafet sofralar› haz›rlama imkan›
sunuyor.
Nefis kokusuyla içleri ›s›tacak s›cac›k bir börek,
sohbetlere tat katacak leziz bir tatl› Feast Milföy
ile kolayca ve çok k›sa sürede yap›labiliyor. Feast
Milföy ile haz›rlanan tatl›dan börek çeﬂitlerine,
ayval› tarttan ekler pastaya kadar pek çok lezzetli tarif ve Sevgililer Günü’ne özel aﬂk pastas› tarifi
www.feast.com.tr adresinde yer al›yor.

Scotch-BriteTM Antibakteriyel
Temizlik Bezi’ni piyasaya sundu
Ac› yemenin keyfi baﬂka olur
Kemal Kükrer’in Meksika’n›n efsanevi ac›
biberi jalapenoyu Kemal Kükrer Üzüm
Sirkesi, su ve tuzdan oluﬂan salamurada
30 ile 45 gün dinlendirerek üretti¤i Jalapeno Biber Dilimli Turﬂusu ise ac› sevmeyenlerin bile gönlünü çelerek onlara ac›
yemenin keyfini yaﬂat›yor.
Jalapeno turﬂusu, ac› tutkunlar›n› ac›n›n
doruklar›na ulaﬂt›rmay› vaad etmekle
kalm›yor, onlar›n sa¤l›kl› beslenmesine
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de katk›da bulunuyor. Çünkü, jalapeno
biberi hem C vitamini aç›s›ndan zengin
bir sebze, hem de ba¤›ﬂ›kl›k sistemini
güçlendiriyor.
Öte yandan yüksek oranda lif içermesi
nedeniyle de sa¤l›¤›n›z›n dostu. Nottingham Universitesi’nde yap›lan bir araﬂt›rmada, antioksidan olma özelli¤ine sahip
kapsaisin maddesi içeren jalapeno biberinin kanserli hücrelerle mücadelede etkili oldu¤u belirlenmiﬂ.

Hayat› kolaylaﬂt›ran ürünler
sunan 3M’in temizlik ürünleri
pazar›ndaki lider markas›
Scotch-BriteTM, Nano Silver
Protection teknolojisiyle üretilen
ve bakteri oluﬂumunu engelleyen antibakteriyel temizlik bezini, dünyada ilk kez Türkiye’de piyasaya sundu. Scotch-BriteTM
Antibakteriyel Temizlik Bezi, dokusunda yer alan gümüﬂ
moleküllerinin pozitif yüklü iyonlar› aç›¤a b›rakmas›
sayesinde, bakterilerin üremesini engelliyor, nemli kalan bezde
bakteri oluﬂmuyor ve bu sayede kötü koku aç›¤a ç›km›yor.
Defalarca kullan›ld›¤›nda bile antibakteriyel özelli¤ini kaybetmeyen ürün, temizlikte uzun süreli hijyen sa¤l›yor. T›rt›kl›
dokusu sayesinde her türlü yüzeyde etkili temizlik sunuyor.
Scotch-BriteTM Antibakteriyel Temizlik Bezi’nin, bir yüzü temizleme di¤er yüzü parlatmada kullan›lan iki fonksiyonlu cam
bezi de bulunuyor.
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Mutlulu¤un Yeni Formu:
Torku Tablet Çikolata
Anadolu Birlik Holding,
geliﬂmiﬂ teknolojik altyap›s› ve çikolata üretim deneyimi ile tablet
çikolata segmentine girdi
ve Torku, yeni sunumuyla
market raflar›ndaki yerini
ald›.
Torku, 39 graml›k (sütlü, bitter, f›nd›k parçal›, antepf›st›k
parçal›) ve 70 graml›k (sütlü,
bitter, bütün f›nd›kl›, bütün antepf›st›kl›) çeﬂitleriyle, çikolatada farkl›l›k arayan ve kaliteden asla ödün vermeyen bir kitleyi hedefliyor.
Kar›ﬂ›m›ndaki mükemmel uyum, Torku’yu di¤er markalardan ay›ran en
önemli özellik olarak ön plana ç›k›yor.
Üretim aﬂamalar›ndaki toplam kalite

yaklaﬂ›m› ve içeri¤indeki tazelik ve do¤all›k, her çeﬂidinde farkl› bir deneyim
vaat ediyor.
Torku, çikolatadan çok daha ötesini, asla
vazgeçemeyece¤imiz bir lezzet ritüelini
be¤enimize sunuyor.

Hac› ﬁakir yeni yo¤urt
proteinli serisi ile do¤al
güzelli¤i evinize getiriyor
Yo¤urt maskesinin cilde olan faydas›ndan ilham alan Hac› ﬁakir, yeni Yo¤urt Proteinli Serisi ile yo¤urt güzelli¤ini ve do¤all›¤›n› evinize getiriyor. Üstün bir formüle sahip
olan Hac› ﬁakir Yo¤urt Proteinli Seri, ilk kullan›mdan itibaren etkisini göstererek cildi
yumuﬂac›k yap›yor. Yo¤urt Proteinli Seri ile bir ilki gerçekleﬂtiren Hac› ﬁakir, evde haz›rlanan yo¤urt maskesinin genellikle bal, salatal›k, zeytinya¤› ve limon gibi do¤al g›dalarla birlikte kullan›lmas›n› da göz önünde bulunhdurarak seriyi üç ayr› sabun ile
zenginleﬂtirdi. Yeni Hac› ﬁakir Yo¤urt Proteinli Serinin salatal›k özlü sabunu hassas
bak›m yaparken, bal özlü çeﬂidi besleyici, hindistancevizi özlü olan› nemlendirici bak›m sa¤l›yor.Yeni Hac› ﬁakir Yo¤urt Proteinli Sabun Serisi, yo¤urttan gelen güzellik ile
mükemmel bak›m vaat ederken, cildi
yumuﬂatma ve nemlendirme özelli¤iyle cildinizin kreme olan ihtiyac›n›
azalt›yor.
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Bebeto ile ﬂeker
tad›nda aﬂk…
Kervan G›da’n›n hijyenik koﬂullarda ve
ileri teknoloji ile üretilen Bebeto, yumuﬂak ﬂeker tutkunlar›n› Sevgililer Günü’nde de mutlu etmeye devam ediyor.
Bebeto’nun c›v›l c›v›l dünyas›nda yer
alan k›rm›z› kalp ﬂeklindeki yumuﬂak ﬂekerler lezzetli tad›n›n yan›nda, içeri¤indeki besin de¤eri yüksek olan jelatin
hammaddesiyle cilt, saç ve kemik sa¤l›¤›na katk›da bulunuyor. Kolesterol ve
ya¤ içermeyen bu önemli protein kayna¤›n›n tamam›, vücutta kolayca sindirilebiliyor.

Bilimsel araﬂt›rmalar, jelatinin düzenli
tüketilmesinin saçlar› güçlendirdi¤ini,
ba¤ dokusunu s›klaﬂt›rd›¤›n›; daha s›k›
bir cilt, parlak saçlar ve güçlü t›rnaklar
sa¤lad›¤›n› gösteriyor. Jelatinin suyu
hidrolize etme özelli¤i kan›tland›¤›ndan,
cilt k›r›ﬂ›kl›klar›n› azaltarak cildin daha
s›k› ve genç görünmesine katk› sa¤lad›¤›
da biliniyor.
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OCAK - ﬁUBAT AYLARI E⁄‹T‹M TAKV‹M‹
18 ﬁubat 2010
Ma¤azac›l›kta Görsel Düzenleme E¤itimi
E¤itmen: Mine ERKAN
Bilgi: bogaziciegitim.com.tr
19 ﬁubat 2010
Ma¤azac›l›kta Vitrin Tasar›m› ve Uygulama Yöntemleri
E¤itmen: Mine ERKAN
Bilgi: bogaziciegitim.com.tr

27 - 28 ﬁubat 2010
2010 Bütçesinin Haz›rlanmas› ve Bütçe Yönetimi, Kontrol
ve Denetimi
E¤itmen: ﬁevket SAYILGAN
Bilgi:bogaziciegitim.com.tr
18 ﬁubat 2010
Yöneticiler için etkili mülakat teknikleri
E¤itmen:M. Yücel ATIﬁ
Bilgi:prometheus.com.tr

20 ﬁubat 2010
‹ﬂ Hayat›nda Etkili Kurumsal Yaz›m, Raporlama ve
‹letiﬂim Teknikleri
E¤itmen:Mine ERKAN, Dr. Ebru Nurluo¤lu
Bilgi: bogaziciegitim.com.tr

25-26 ﬁubat 2010
ﬁirketlerde finansal riskler ve yönetimi
E¤itmen:Doç. Dr. Y›ld›ray YILDIRIM
Bilgi:prometheus.com.tr

24 ﬁubat 2010
Do¤ru ‹maj Oluﬂturmak, Do¤ru Etki B›rakmak
E¤itmen: Almila Dalk›l›ç
Bilgi:bogaziciegitim.com.tr

4-5-6 Mart 2010
Yeni Yöneticiler ‹çin Yöneticilik
E¤itmen: M. Yücel ATIﬁ
Bilgi: prometheus.com.tr

Berkarda Dan›ﬂmanl›k
Koçluk & E¤itim ve Dan›ﬂmanl›k alanlar›nda deneyimli kadrolar›n bir araya gelerek 2006 y›l› baﬂlar›nda kurdu¤u Berkarda, üst
yönetim kadrosuna yönelik teknik ve kavramsal becerilen geliﬂtirilmesi ve yenilenmesi kapsam›nda oluﬂturdu¤u e¤itim
programlar›n›n yan› s›ra, alt ve orta kademe çal›ﬂanlar›n kiﬂisel
ve mesleki geliﬂimlerindeki e¤itim boﬂlu¤unu doldurmay› da
amaçl›yor. Bireysel geliﬂim Berkarda hizmet anlay›ﬂ› içinde ayr›cal›kl› bir yere sahip olup bireylerin yaﬂam kalitelerini yükseltmek amac›yla koçluk hizmeti veriliyor.

Koçluk Hizmetleri
Berkarda’n›n Koçluk hizmetleri 6 ana bölüm alt›nda toplan›yor.
• Kurumsal Koçluk
• Yönetici Koçlu¤u
• Yaﬂam Koçlu¤u
• ‹maj Koçlu¤u
• Kariyer Koçlu¤u
• ﬁirket Birleﬂme ve Sat›nalmalar›nda Entegrasyon Koçlu¤u

E¤itim Hizmetleri
Alt ve orta kademe çal›ﬂanlar›n›n donan›ml› olmas› demek ‘Sürdürülebilir Baﬂar›’ demektir. Berkarda’n›n e¤itimleri dokuz ana
baﬂl›k alt›nda toplan›yor.
• Kurumsal Kimlik Kazand›rma E¤itimleri
• Yönetim E¤itimleri
• ‹nsan Kaynaklar› E¤itimleri
• Çal›ﬂma Psikolojisi - Örgütsel Davran›ﬂ E¤itimleri
• Pazarlama - Sat›ﬂ ve Sat›n Alma E¤itimleri
• Finans – Muhasebe - Hukuk E¤itimleri
• Üretime Yönelik Teknik E¤itimler
• Toplam Kalite Yönetimi E¤itimleri
• Çevre, Enerji, Sa¤l›k, ‹ﬂ Güvenli¤i E¤itimleri

olarak ikinci bir kariyer yapma f›rsat›n› yakalayabilmesi, amaçlanmaktad›r.
Kimler kat›lmal›?
• Koçluk disiplininin nas›l iﬂledi¤ini ö¤renmek ve yaﬂamlar›na
geçirmek isteyenler
• Koçlu¤u yeni bir meslek olarak edinmek isteyenler
• Niyetlerini gerçekçi ve ölçülebilir hedeflere dönüﬂtürmek isteyenler
• Daha iyi ekip yönetmek isteyen yöneticiler
• Daha iyi ‹K yönetmek isteyen ‹K profesyonelleri

4B Program süresi
4B Sertifika program› toplam 80 saattir. (70 saat uygulamal›
s›n›f e¤itimi, s›nav + 10 saat mentorluk ve süpervizyon)
S›n›f e¤itimi baﬂlang›ç:
20 ﬁubat 2010 Cumartesi (10.00-17.00)
S›n›f e¤itimi bitiﬂ:
21 Mart 2010 Pazar (10.00-17.00)
Program›n her bir modülü uygulamal› olacak ve kat›l›mc›lar›n
egzersizlerle beceri kazanmalar› sa¤lanarak interaktif bir ortamda gerçekleﬂecek.
‹lk aﬂama uygulamal›, ikinci aﬂama yaz›l› olmak üzere, iki ayr›
s›nav uygulanacak. S›nav sonunda yeterli görülen kat›l›mc›lar
Profesyonel Koçluk sertifikas› almaya hak kazanacak. Beklenen
performans› gösteremeyen kat›l›mc›lara sadece bir kez yeniden uygulama yapma ve s›nava haz›rlanma ﬂans› verilecek.

4B Koçluk Hizmetleri
“Dört Boyutlu Profesyonel Koçluk Program›” temel koçluk prensiplerini içermekle birlikte yaﬂam dinamikleri aras›nda varolan
ve olmas› istenen iliﬂkileri, bunlar›n analiziyle de istenen hedefi saptar ve ona do¤ru giden en k›sa yolun seçilmesinde bireye
yard›mc› olur.
4B Koçluk e¤itimi sonunda kat›l›mc›lar›n:
• Temel koçluk ilkeleri eﬂli¤inde etkili iletiﬂim becerilerini güçlendirmiﬂ olmas›,
• Gizli gündemleri ay›rt edebilmesi, do¤ru ve güçlü sorular sorabilmesi,
• Koçluk bak›ﬂ aç›s›yla çat›ﬂma yönetebilmesi ve sorun çözmesi,
• Hedef ve motivasyon yönetimiyle bireylerin yaﬂam kalitelerini artt›rabilmesi,
• Önyarg›s›z ve farkl› bak›ﬂ aç›lar›yla kendisini ifade edebilmesi
ve bireye bu yönde destek vermesi,
• Zaman ve stres yönetimini öncelikle kendisinde, sonra da koçluk hizmeti verdi¤i kiﬂilerde uygulayabilmesi,
• Koçluk metodolojisini bilen ve rahatl›kla uygulayan bir birey
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Tarih

Gün

Baﬂlang›ç saati

Bitiﬂ saati

Süre (saat)

20.ﬁub.10
21.ﬁub.10
27.ﬁub.10
28.ﬁub.10
06.Mar.10
07.Mar.10
13.Mar.10
14.Mar.10
20.Mar.10

Cumartesi
Pazar
Cumartesi
Pazar
Cumartesi
Pazar
Cumartesi
Pazar
Cumartesi

10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

7
7
7
7
7
7
7
7
7

21.03.010

Pazar

10:00

17:00

7

(S›nav uygulamalar› yap›lacakt›r.)

70
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Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Iﬂ›¤›nda Aile ﬁirketleri Yönetim Rehberi (Caretta Yay›nc›l›k)
Türkiye Kurumsal Yönetim Derne¤i'nin, kurumsal yönetim ilkelerini Türkiye ekonomisinin temel taﬂ› olan
aile ﬂirketlerine yak›nlaﬂt›rma çabas›n›n bir ürünü olan “Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Iﬂ›¤›nda Aile ﬁirketleri Yönetim Rehberi” uzun ve detayl› bir çal›ﬂma sonras›nda haz›rland›. Derne¤in geride kalan y›llarda haz›rlad›¤› ve ﬂirketlerin bilgisine sundu¤u yay›nlarla ilgili olarak ald›¤› geri bildirimler ve Anadolu'nun 18
ilinde düzenledi¤i programlardaki tecrübelerden faydalan›larak haz›rlanan bu yay›n, yol gösterici bir çal›ﬂma olarak de¤erli iﬂadamlar›n›n faydas›na sunuldu.
Çal›ﬂma haz›rlan›rken, düzenlenen ulusal araﬂt›rmalarla farkl› büyüklükteki kuruluﬂlar›nihtiyaçlar› incelendi, farkl› ülkelerdeki çal›ﬂmalar ile ortak noktalar araﬂt›r›ld› ve Türkiye için ideal yönetim sistemlerini
oluﬂturacak uygulamalar bir araya getirildi. Farkl› büyüklükteki kuruluﬂlar›n ihtiyaçlar›n›n farkl› düzeyde
oldu¤u gerçe¤inden hareket eden kitap, getirdi¤i kategorizasyonlar ile farkl› çözüm önerilerini sunuyor.

Dikkat Ekonomisi (Optimist Yay›n Da¤›t›m)
Günümüz iﬂ dünyas›n›n yeni “bilimi” dikkat yönetimi. Masalar›m›za her gün binlerce belge ya¤›yor.
Enformasyon denizinde bo¤ulurken kendi mesaj›m›z› aktarmakta da baﬂar›s›z oluyoruz. En s›n›rl› kayna¤›n fikir veya beceri de¤il, art›k dikkatin kendisi oldu¤u dikkat ekonomisindeyiz. Accenture Dan›ﬂmanl›k Firmas›nda görevli akademisyenler Thomas Davenport ve John Beck, dikkatin psikolojik boyutlar›n› inceleyerek reklamc›l›k, e-ticaret enformasyon yönetimi ve stratejiye dair kilit teknikler sunuyorlar. Dikkati çekmek ve muhafaza etmek, çal›ﬂanlar›n dikkatlerini nas›l yönetti¤ini belirlemek ve
müﬂterilerden toplanan dikkati analiz etmek için yüzlerce dev kuruluﬂun kulland›¤› araçlar› okuyarak,
dikkat denilen s›n›rl› kayna¤› bir yat›r›ma dönüﬂtürebilirsiniz. ‹ﬂ dünyas›n›n bu en belirleyici yeni de¤erini nas›l kazanaca¤›n›z› ve harcayaca¤›n›z› ö¤renmeye baﬂlay›n. Daha kolay nefes alacak ve yöneteceksiniz

‹novasyon - Giriﬂimcilik Üzerine Yarat›c› Çal›ﬂmalar (Kurald›ﬂ› Yay›nlar›)
Stanford Üniversitesi'nin en yarat›c›, ilham verici ve ö¤rencileri taraf›ndan çok sevilen e¤itimcilerinden biri olan Giriﬂimcilik Bölümü Baﬂkan› Tina Seelig, ö¤rencilerine okul dünyas›ndan profesyonel dünyaya geçiﬂ sürecinde gerekli somut becerileri kazand›ran uygulamalar› sizlerle paylaﬂ›yor.
Kitapta, beklentinin ötesine geçen deneyleri, ilham veren önerileri, ﬂaﬂ›rt›c› örnekleri, varsay›mlara meydan okuyan baﬂar›lar›, ömür boyu yararl› olacak ders uygulamalar›n› bulacaks›n›z.Eski kurallar› aﬂan ve
potansiyelimizi aç›¤a ç›karan yeni bir düﬂünce modeliyle karﬂ›laﬂacaks›n›z. Herkesin yapt›¤› yanl›ﬂlara
düﬂmeden amaçlar›n›z› gerçekleﬂtirebilirsiniz. ‹ster gelece¤in giriﬂimcisi, ister y›llar›n baﬂar›l› giriﬂimcisi
olun, yenilikçi düﬂünceler içeren bu kitap sizin içinizdeki yenilikçi düﬂüncelere k›v›lc›m olacak.

Yöneticili¤in Kurallar› (Optimist Yay›n Da¤›t›m)
Uluslararas› çoksatan listelerinin de¤iﬂmez oyuncusu Richard Templar, “Yöneticili¤in Kurallar›” adl› kitab›nda, oyunda bir ad›m önde olmak isteyenlere yöneticili¤in kurallar›n› gösteriyor. “Zengin Olman›n Kurallar›” isimli kitab›yla ülkemizden ve dünyadan milyonlarca okurun hayat›na adeta sihirli bir de¤nekle
dokunan Templar, bu defa dünya çap›ndaki yöneticilerin kendilerine saklad›klar› kurallar› cömertçe da¤›t›yor. Yöneticili¤in 100 kural›n› okuyarak, siz de parlak liderlerin s›rlar›na ortak olabilir, bir güç an›t›na dönüﬂebilirsiniz.
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Unutmay›n, bir yöneticiden çok ﬂey beklenir…

Yal›n Dönüﬂüm (Sistem Yay›nc›l›k)
Kaynaklar›n gitgide tükendi¤i ve kaynak k›tl›¤›na do¤ru yol ald›¤›m›z ﬂu dönemde tüm iﬂletmelerin en öncelikli konusu, kaynaklar›n daha etkin kullan›lmas› yani verimli olabilmek. Daha ço¤u daha az ile yapabilmek. Peki, nedir verimlili¤in ﬂifresi?
Verimlili¤in ﬂifresi yal›n olmak… Bir baﬂka ifade ile yal›n düﬂünmek, yal›n üretmek ve yal›n insanlar yetiﬂtirmek. Siz de yar›n› beklemeden daha verimli, daha üretken, daha rekabetçi bir iﬂletme olabilmek ve ülkemizin üretim gücünü art›rabilmek istiyorsan›z Yal›n Dönüﬂüm’ü okumal›s›n›z.
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dernek iletiﬂim bilgileri

ANKARA PERDER
Baﬂkan: MUSTAFA ALTUNB‹LEK
Tel: 0312 219 20 55
Faks: 0312 219 20 58
Adres: Yaﬂam Cad. No: 7/38 K:12
Akplaza 06510 Sö¤ütözü ANKARA
ankaraperder@tpdf.org
BATI KARADEN‹Z PERDER
Baﬂkan: N‹YAZ‹ GÜNER‹
Tel: 0372 312 20 16
Faks: 0372 312 20 16
Adres: Müftü Mh. ‹lhami Soysal
Cad. No: 4 Karadeniz ERE⁄L‹
batikaradenizperder@tpdf.org
BURSA PERDER
Baﬂkan: DO⁄AN SEYHAN
Tel: 0224 211 36 04
Faks: 0224 211 36 04
Adres: Yeni Yalova Yolu Üzeri
Buttim ‹ﬂ Merkezi D: 4 No:1273
Osmangazi BURSA
bursaperder@tpdf.org
ÇUKUROVA PERDER
Baﬂkan: SEDAT GÜMÜﬁ
Tel: 0324 337 25 33
Faks: 0324 337 25 33
Adres: Mesudiye Mh. Cemalpaﬂa
Cad. Faz›l Tütüner ‹ﬂ Han› A Blok
Kat: 2 No:31 MERS‹N
cukurovaperder@tpdf.org
EGE PERDER
Baﬂkan: VAHDET SARIKAYA
Tel: 0232 237 41 12
Faks: 0232 237 41 15
Adres: 4031 Sok. 5/B
Karaba¤lar ‹ZM‹R
egeperder@tpdf.org
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GÜNEYDO⁄U PERDER
Baﬂkan: MEHMET ﬁAH AKDA⁄
Tel: 0412 251 27 02
Faks: 0412 251 27 02
Adres: Yeniköy Ba¤c›lar Mh. Urfa
Yolu Üzeri Umut Apt. No:7 Kat:2
D‹YARBAKIR
guneydoguperder@tpdf.org
‹STANBUL PERDER
Baﬂkan: TURAN öZBAHÇEC‹
Tel: 0216 425 36 41-42
Faks: 0216 425 36 48
Adres: TEM Otoyolu Kavac›k
Kavﬂa¤› Ford Plaza Kat: 5
Rüzgarl›bahçe
Kavac›k Beykoz ‹STANBUL
istanbulperder@tpdf.org
KARADEN‹Z PERDER
Baﬂkan: BAYRAM AKYÜZ
Tel: 0362 435 55 07
Faks: 0362 435 55 23
Adres: 19 May›s Mh. Osmaniye
Cad: No:13 Kat: 4 SAMSUN
karadenizperder@tpdf.org
KAYSER‹ PERDER
Baﬂkan: SELAHATT‹N KILIÇ
Tel: 0352 320 16 92
Faks: 0352 320 58 43
Adres: Çevreyolu Üzeri No: 70
Kocasinan KAYSER‹
kayseriperder@tpdf.org
KONYA PERDER
Baﬂkan: AL‹ KAYA
Tel: 0332 237 01 52
Faks: 0332 237 74 49
Adres: Medrese Mh. Ulaﬂbaba Cd.
Mustafa Kaya ‹ﬂ Mrk. No: 24
Daire: 302 Selçuklu KONYA
konyaperder@tpdf.org

‹STANBUL PERDER

merhaba

Merhaba
Ba¤›ms›z rekabet koﬂullar›n›n hâkim oldu¤u günümüzde, birlik ve beraberlik anlay›ﬂ›n› ilke
edinmiﬂ önemli bir oluﬂumun içinde yer almaktan büyük gurur duydu¤umu belirtmek istiyorum. Gerek iﬂ hayat›nda gerek sosyal hayatta bireyselcili¤in t›rman›ﬂa geçti¤i bir dönem yaﬂ›yoruz. ‹ﬂte böyle bir dönemde ve ortamda PERDER gibi oluﬂumlar›n “biz” bilincini yaﬂatt›¤›na
inan›yorum. Bu oluﬂumu, perakende sektöründe birlikte var olman›n, güç birli¤inin ve dayan›ﬂman›n tart›ﬂmas›z en somut örme¤i olarak görüyorum.

Turan Özbahçeci
‹stanbul PERDER Yönetim Kurulu Baﬂkan›

Siz de¤erli üyelerimiz ve sektör temsilcilerimizle çeﬂitli toplant›larda, organizasyonlarda ve
sektör buluﬂmalar›nda s›k s›k bir araya geliyoruz. Bu kez farkl› bir mecrada, Federasyon dergimizin “‹stanbul PERDER Özel” ekinde buluﬂuyoruz. ‹stanbul PERDER’in geldi¤i noktay› paylaﬂmak ad›na bu çal›ﬂman›n bizler için çok önemli ve etkili bir iletiﬂim arac› oldu¤unu düﬂünüyorum. ‹stanbul PERDER’de, göreve geldi¤imiz günden bu yana üzerinde hassasiyetle durdu¤umuz en önemli çal›ﬂmam›z gider kalemlerimizi azaltmak, gelirlerimizi artt›rmakt›. Üyelerimize
yönelik olarak gerçekleﬂtirmiﬂ oldu¤umuz projelerin firmalar›m›za katma de¤er olarak yans›d›¤›n› düﬂünüyorum. Bu projeleri hayata geçirirken sürdürülebilir olmas›na özen gösterdik. Öyle ki, üyelerimiz hâlâ bu projelerden yararlanmaktad›rlar. ‹stanbul PERDER olarak 2010 y›l›n›
“Proje Y›l›” ilan ettik. Üyelerimize katk› sa¤layacak yeni projeler üzerinde çal›ﬂt›¤›m›z›n müjdesini verebilirim.
Proje çal›ﬂmalar›n›n yan› s›ra, yine üyelerimize yönelik olarak motivasyon toplant›lar›, fabrika
gezileri ve e¤itimler düzenledik. Üyelerimiz ve üyelerimizin personellerine yönelik olarak düzenledi¤imiz e¤itimlerin hem sektöre hem de bireye katma de¤er olarak yans›d›¤›n› düﬂünüyorum. Uzun y›llar perakende sektöründe görev alm›ﬂ, teori ile prati¤i çok iyi harmanlam›ﬂ
olan uzman e¤itmenlerin, deneyimlerini üyelerimizle paylaﬂm›ﬂ olmalar› hiç kuﬂkusuz organize perakendenin geliﬂimine önemli katk› sa¤lamaktad›r. Bu vesileyle e¤itim çal›ﬂmalar›m›zda
bizlere destek veren tüm e¤itmenlerimize buradan teﬂekkür ediyorum.
De¤erli meslektaﬂlar›m,
2010 y›l›yla ilgili olarak hem sektörümüz hem de üyelerimiz için bir önceki y›la göre çok daha
iyi geçece¤i umudunu taﬂ›yorum. Yeni y›l›n baﬂ›nda üyelerimizin ard› ard›na yeni ﬂubeler açmas›, bu umudumu daha da güçlendiriyor. Yeni yat›r›mlar gösteriyor ki; yerel perakende
2010’da da h›z kesmeden gücüne güç katacak. Tüketiciler, her bölgede her semtte her mahallede yerli zincir markalar›yla kar›ﬂ›lacaklar. Tüm bunlar, organize perakendenin geliﬂiminin somut bir göstergesidir. En önemlisi de, ‹stanbul PERDER gibi, Türkiye’nin dört bir yan›nda faaliyet gösteren PERDER üyelerinin bölgelerindeki istihdam sorununun çözümüne katk›s› çok büyüktür. Her yeni ma¤aza yeni istihdam alan› demektir. ‹ﬂsizlik sorununa çözüm demektir.
De¤erli Dostlar›m,
Ülkemizdeki organize perakendecili¤in geliﬂmesi ve rekabette adaletin sa¤lanabilmesi için
sektörün bir an önce yasaya kavuﬂturulmas› gereklidir. Ç›kacak olan yasada, tüm taraflar›n
ma¤dur olmamas› için, taraflarca sunulan önerilerin dikkate al›naca¤›n› ümit ediyorum. Türkiye Perakendeciler Federasyonu ve ‹stanbul PERDER olarak ﬂu maddelerin yasada mutlaka yer
almas› gerekti¤ini düﬂünüyoruz: Ma¤aza açarken, benzer iﬂyerlerinin ço¤unlukta oldu¤u ve
doygunlu¤a ulaﬂm›ﬂ yerlere aç›l›ﬂ için izin verilmemesi. Haks›z rekabet ve zarar›na sat›ﬂlar›n
engellenmesi. Marketlerin uzmanl›k alan› olmayan uygulamalar›n kald›r›lmas›. Ma¤azalar›n
aç›l›ﬂ-kapan›ﬂ saatleri ile hafta sonu tatillerinin belirlenmesi.
Baﬂta üyelerimiz olmak üzere, tüm meslektaﬂlar›m›za 2010 y›l›nda baﬂar› ve bol kazanç diliyorum.
Sayg›lar›mla,
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‹STANBUL PERDER
27 Mart 2006 y›l›nda kurularak faaliyetlerine baﬂlayan ‹stanbul G›da
ve ‹htiyaç Maddeleri Perakendeciler Derne¤i (PERDER) ‹zmit’ten Edirne’ye kadar geniﬂ bir alanda temsil etti¤i 41 yerel markayla faaliyet
gösteriyor.

Fuarlar ve Fabrika Gezileri
Üyelerini ticari tan›t›ma teﬂvik etmek ve teknoloji ile yenilikleri takip
edebilmelerini sa¤lamak amac›yla, yurt içindeki fuarlara ve fabrika
gezilerine kat›l›m organizasyonlar› düzenleniyor.

2006 y›l›nda ‹stanbullu perakendecilerin çal›ﬂmalar›yla baﬂlayan bu
sivil toplum kuruluﬂu hareketi; di¤er bölgelerde de yank› buldu ve
Ankara, Samsun, Ege, Bursa, Bat› Karadeniz, Kayseri, Güneydo¤u,
Konya ve Çukurova’da PERDER dernekleri kuruldu. Dernekler de bir
araya gelerek, federasyon çat›s› alt›nda güçlerini birleﬂtirdiler.

Sosyal Sorumluluk Projeleri
Ülke olarak kalk›nma hedeflerine ulaﬂmada üzerine düﬂen görevi yerine getirmek üzere Türk K›z›lay› ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derne¤i
ile sosyal sorumluluk projelerine imza atarak destek veriyor. Ülkemizde perakende sektörünün kay›tl› kurall› ve disiplinli bir ﬂekilde çal›ﬂmas›n› sa¤lamak, tüketiciyi bilinçlendirmek amac›yla hükümet ve sivil toplum kuruluﬂlar›yla ortak çal›ﬂmalar yap›l›yor.

‹stanbul PERDER, Türkiye Perakendeciler
Federasyonu üyesi
Bugün Türkiye Perakendeciler Federasyonu, Türkiye çap›nda 10 bölgesel perakende derne¤i, 245 marka, 1834 ma¤aza, 38 bin çal›ﬂan ve
toplam 1.513.249 m2’lik bir sat›ﬂ alan›na sahip üyeleri bünyesinde
bar›nd›ran Türkiye’nin en güçlü sivil toplum teﬂkilatlar›ndan biridir.
‹stanbul PERDER ayn› zamanda Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nun da kurucu lokomotif üyesidir.
Misyonumuz: perakende sektöründe rekabet adaletinin sa¤lanaca¤›
yasal düzenlemelerde etkinlik gösterip bilgi ve tecrübe paylaﬂ›m›n›n
yarataca¤› sinerjiyle yerel zincirlerin sürekli geliﬂimini sa¤lamak; ülkemizde geliﬂen perakende kültürünün oluﬂumuna katk›da bulunmak,
üyelerine ülkemiz ve dünyadaki geliﬂmelerden haberdar etmek, yeni
teknolojilerin sektörümüze transferini sa¤lamak ve üyeler aras›nda bilgi al›ﬂ-veriﬂini, kaynaﬂmay›, yard›mlaﬂmay›, dayan›ﬂmay› sa¤lamak,
sektörümüzü ilgilendiren her türlü yasal çal›ﬂmalarda görüﬂ bildirerek
taraf olmak amac›yla ‹stanbul perakendeciler derne¤i kurulmuﬂtur.

Projeler
‹stanbul PERDER ayr›ca üyelerine giderlerini azaltmak, gelirlerini artt›rmak amac›yla çeﬂitli projeler gerçekleﬂtiriyor ve her geçen projelerine bir yenisini katarak, üyelerine daha fazla gelir sa¤lamaya çal›ﬂ›yor.
Hedefini küresel perakendecilerin haks›z rekabetin gün geçtikçe artt›¤› ülkemizde yerli perakendeciler aras›nda birlik ve beraberli¤i koruyarak, kurumsal anlamda büyük perakendecilerin oluﬂmas›na destek
olmak olarak belirleyen ‹stanbul PERDER; 41 üyesi, 681 ﬂubesi,
14.228 personeli, 780.644 m2’lik sat›ﬂ alan›yla, her geçen gün artan
bir yap› ile perakende sektörüne yöne vermeye devam ediyor.

‹stanbul PERDER Büyüyor
2008

2009

2010

Üye

ﬁube

40

539

Üye

ﬁube

42

644

Üye

ﬁube

41

681

Personel
12.804
Personel
13.711
Personel
14.228

m2
421.000
m2
704.319
m2
780.644

Vizyonumuz: perakende sektöründe yerel zincirlerin ulusal pazardaki
paylar›n› art›rarak markalaﬂmalar›n› sa¤lamak.
De¤erlerimiz
• Güven
• ﬁeffafl›k
• Bilgi paylaﬂ›m›
• ‹nsana ve çevreye sayg›
• Sosyal sorumluluk
• Ticaret ahlak›

‹stanbul PERDER Faaliyetleri
Konferans ve E¤itimler
‹stanbul PERDER perakende sektöründe yaﬂanan geliﬂmeleri yak›ndan takip ederek, üyelerini bilgilendirmek amac›yla konferanslar, sektör için kalifiye eleman yetiﬂmesine, gençlerin sektördeki ihtiyaç imkânlar›n› fark etmesi için üniversitelerle birlikte kariyer günleri çeﬂitli
panel ve sempozyumlar düzenlemekte istihdam garantili e¤itim projeleri yap›l›yor. Ayr›ca her hafta dernek merkezinde ücretsiz e¤itimler
de düzenleniyor.
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2009 y›l›nda ‹stanbul PERDER

haberler

‹stanbul PERDER “Komite”
Oluﬂturdu

Perakende Sektöründe Önemli Bir Ad›m: Birlikte Var Olmak!
24-25 Ocak 2009,
‹stanbul PERDER, Dedeman ﬁile Hotel’de
üyelerine yönelik olarak bir kamp düzenledi. Kamp kapsam›nda ekonomik krize
karﬂ› al›nmas› gereken tedbirler, g›da denetimi gibi konularda uzman kiﬂiler taraf›ndan seminer verildi.
Seminerde, son günlerin önemli gündem
maddelerinden olan ve perakende sektörünü yak›ndan ilgilendiren ekonomik kriz
tart›ﬂ›ld›. Seminer konuﬂmac›lar›ndan Sait Koç, perakendecilerin kriz ortam›nda
nas›l tedbirler almas› gerekti¤ini ve verimlili¤in nas›l artt›r›laca¤›n› örneklemelerle üyelere aktard›. Kriz dönemlerinde
kategori yönetimin çok önemli oldu¤unu
vurgulayan Koç, “At›l stok yönteminden
ç›k›lmal›. Elimizde fazla ürün bulundurmadan, sat›ﬂ› zay›f olan ürünleri raflardan ç›kartmal›y›z. Bu çal›ﬂmalar sonucunda da do¤ru nakit yönetimi yapmal›y›z.”dedi.Seminerin ard›ndan ‹stanbul
PERDER üyeleri, bir istiﬂare toplant›s›
gerçekleﬂtirdi. Her zaman sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden ‹stanbul
PERDER, Filistin’de yaﬂayanlara destek
olmak amac›yla Türk K›z›lay’› ile iﬂbirli¤i
yapma karar› ald›. ‹stanbul PERDER, bu
karar sonucunda Gazze’dekilere yard›mda bulunacak.
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9 Nisan 2009,
‹stanbul PERDER taraf›ndan ‹stanbul Ritz
Carlton Oteli’nde gerçekleﬂtirilen ve Tekno-

gon iﬂbirli¤inde gerçekleﬂtirilen Perakende
Söyleﬂileri’nin ikincisinde “Birlikte Var Olmak” konusu tart›ﬂ›ld›.

‹stanbul PERDER Üyeleri Sabah Kahvalt›s›nda Buluﬂtu
17 May›s 2009
Beykoz Paﬂa Sofras›nda ‹stanbul PERDER üyeleri bir araya gelerek sabah kahvalt›s› ile üye toplant›s› gerçekleﬂtirdi. Keyifli bir kahvalt› ile
baﬂlayan toplant›da üyelerimiz sohbet imkan› buldu. Toplant›n›n as›l amac› derne¤in 1 y›l içersinde yapm›ﬂ oldu¤u faaliyetleri aktarmak
ve kendisine yeni bir yol haritas› çizmek için üyeleri ile fikir al›ﬂveriﬂi sa¤lamakt›. Dernek baﬂkan› Turan Özbahçeci toplant›n›n aç›l›ﬂ›n›
Derne¤in kas›m 2008 tarihinden itibaren yapm›ﬂ oldu¤u faaliyetleri aktararak baﬂlatt›.

“Güvenli G›da Tüketimi”ne ‹stanbul PERDER’den Tam Destek
12 May›s 2009,
‹stanbul PERDER ile Kontrollab G›da/Su, Çevre Analiz Laboratuar› ve Hijyen Denetim Tic. Ltd. ﬁti aras›nda, Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤› taraf›ndan
baﬂlat›lan “Güvenilir G›da Sa¤l›kl› Yaﬂam” kampanyas›na destek amac›yla
bir protokol imzaland›.

‹stanbul PERDER Seçkin Peynircilik’i Ziyaret Etti
2 May›s 2009
‹stanbul PERDER üyeleri, Seçkin Süt Ürünleri’nin Hayrabolu’da bulunan üretim tesislerini
ziyaret etti.

Denetimi Gerçekleﬂen Firmalar
1- Aksu G›da Pazarlama ve Turizm San. Tic. Ltd. ﬁti.
(Depo)
2- Trakya Et ve Süt Ürünleri (Polenez)
3- Alt›nk›l›ç G›da ve Süt Ürünleri (Üretici)
4- Vahdet Et Hipermarketçilik Sar. Otom. Et ve Et Ür.
‹hr. ‹th. San. Tic. Ltd. ﬁti.
5- Düzey Tüketim Mallar› San.ve Paz. Tic. A.ﬁ. (Depo)
6- Beﬂy›ld›z Paz. ‹th. ‹hr. Tic. Ltd. ﬁti. (Üretici)
7- Coﬂkun Et Mam. San. Tic. A.ﬁ. (Üretici)
8- Aynes G›da Süt Mam. San. Tic. Ltd. ﬁti. (Üretici)
9- Tek Süt G›da Paz. Tic. Ltd. ﬁti. (Üretici)

‹stanbul PERDER
Söyleﬂileri:
“Kurumsallaﬂmak”
18 Haziran 2009,
“Kurumsal Kimlik” konusunun
ele al›nd›¤› “‹stanbul PERDER
Söyleﬂileri”nin üçüncüsü,
Feriye Lokantas›’nda, Do¤uﬂ
Çay’›n sponsorlu¤unda, Sat›ﬂ
Noktas› Dergisi’nin deste¤iyle
gerçekleﬂtirildi.
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‹stanbul PERDER,
Üsküdar Belediyesi’nde

‹stanbul PERDER Üyelerine 2 Ödül Birden

1 Ekim 2009,
‹stanbul PERDER Yönetim Kurulu
üyeleri, Üsküdar Belediye Baﬂkan› Mustafa Kara ve ekonomi gazetecileriyle bir araya geldi.

‹yi Ki Do¤dun ‹stanbul PERDER!
4 Haziran 2009
‹stanbul PERDER’in “3. Kuruluﬂ Y›ldönümü”, Beyazbahçe’de coﬂkulu bir kalabal›k eﬂli¤inde kutland›. Sultanlar A.ﬁ sponsorlu¤unda,
Dernek Organizasyon Sorumlusu Zeki Paﬂal›’n›n yönetiminde gerçekleﬂtirilen kutlamaya baﬂta dernek yönetimi ve üyeleri olmak
üzere, Anadolu’nun dört bir yan›nda faaliyet gösteren di¤er PERDER baﬂkanlar›, sivil toplum kuruluﬂu temsilcileri, il meclis üyeleri,
üreticiler ve tedarikçiler kat›ld›.
500’ün üzerindeki konuklar bir yandan yemeklerini yerken, bir
yandan da dernek tan›t›m filmini izlediler. Ard›ndan konuﬂmalara
geçildi. Türkiye perakendesine çok say›da marka yetiﬂtirdiklerini
söyleyen Türkiye Perakendeciler Federasyonu Baﬂkan› ﬁeref Songör, bu markalar›n bir k›sm›n›n kat›l›mc›lar aras›nda bulunduklar›n› dile getirdi.

65 y›ld›r ülke ekonomisine önemli katk›larda bulunduklar›n› kaydeden Sultanlar A.ﬁ Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mücahit Y›ld›z, yaklaﬂ›k 2000 kiﬂiye do¤rudan istihdam sa¤lad›klar›n› ve 6 fark› kategoride faaliyet gösterdiklerini ifade etti.

‹ﬂ-Kur’dan Destek
‹ﬂ-Kur ‹l Müdürü Muammer Coﬂkun, özel e¤itim kurumlar›n›n bünyesi içerisinde yerel zincirlere yönelik olarak projelerinin ve kaynaklar›n›n oldu¤unu belirtti. Konuﬂmalar›n ard›ndan, eski ve yeni
tüm ‹stanbul PERDER yöneticilerinin kat›l›m›yla 3. y›l pastas› kesildi. Daha sonra ‹stanbul PERDER’in yeni üyelerine, yani Özkuruﬂlar
Market, Özlem Market, Karada¤ Market ve Show Market yetkililerine plaketleri takdim edildi. Kutlama, P›nar&Kaﬂmir orkestras›ndan
oluﬂan canl› performansla sona erdi.

Kapal› Çarﬂ›’da ‹ftar
13 Eylül 2009
Kapal›çarﬂ› tarihinde ilk kez iftar yeme¤i için kap›lar›n› Türk Perakendecilerine açt›. Kapal›çarﬂ›’n›n Beyaz›t ve Nuriosmaniye kap›lar› aras›ndaki ana caddesinde 350 metre uzunlu¤undaki sofrada bir araya gelen perakendeciler birlik ve beraberlik mesaj›
verdiler. ‹stanbul PERDER’in ev sahipli¤inde ve Do¤uﬂ Çay’›n katk›lar›yla gerçekleﬂtirilen iftar yeme¤ine perakende sektörünün
duayenleri ve sektöre hizmet veren kuruluﬂlar›n üst düzey temsilcileri ile birlikte 1000’e yak›n ticaret üstad› kat›ld›.

22 Ekim 2009,
Perakende Günleri kapsam›nda gerçekleﬂtirilen “Perakende Güneﬂi Ödülleri”nden Y›l›n Yerel Market Müdürü ödülü Fon Market’e, En Baﬂar›l› ‹nsan Kaynaklar› Uygulamas› Ödülü de Groseri Market’e verildi.

“De¤iﬂime Ayak Uydurmal›”

Ahmet Kavak Makam›nda Ziyaret Edildi
30 Nisan 2009
‹stanbul PERDER Yönetim Kurulu üyeleri, ‹stanbul Tar›m ‹l Müdürü Ahmet Kavak’› makam›nda
ziyaret etti.

K›z Kulesi’nde Cumhuriyet Kutlamas›
29 Ekim 2009, K›z Kulesi
‹stanbul PERDER, Cumhuriyet’in kuruluﬂunun 86. y›l›n›, Hürkar
Bakliyat’›n katk›lar›yla, K›z Kulesi’nde kutlad›. Yaklaﬂ›k 110 kiﬂinin
kat›ld›¤› gecede, önce ‹stanbul Büyükﬂehir Beyediyesi’nin bo¤az-

da yapm›ﬂ oldu¤u havai fiﬂek gösterileri izlendi. Ard›ndan canl›
müzik eﬂli¤inde akﬂam yeme¤ine geçildi. ‹stanbul PERDER Baﬂkan› Turan Özbahçeci, gecenin sonunda Hünkar Bakliyat Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Mehmet Fettaho¤lu’na teﬂekkür plaketi verdi.

Misafirler Nuriosmaniye Kap›s›’n›n giriﬂinde mehteran tak›m› ile
karﬂ›land›. Mehteran gösterisi aç›l›ﬂta büyük ilgi gördü. Hat sanatç›s› misafirlerin ad ve soyadlar›n› yazd›¤› hat örneklerini kendilerine hediye etti. Etkinlik alan›nda “Kapal›çarﬂ› Hat›ras›” ismiyle özel bir bölüm düzenlendi ve bu bölümde arzu eden misafirler
foto¤raf çektirdi. Cam üfleme sanatç›s› günün anlam ve önemine
uygun olarak, orada üfleyerek ﬂekil verdi¤i cam semazenleri misafirlere hediye etti. Baﬂka bir bölümde ise Ebru sanatç›s›, orada
yapt›¤› ebru çal›ﬂmalar›n› misafirlere hediye ederek organizasyona renk katt›. Kapal›çarﬂ›’n›n mistik atmosferinde canl› okunan
‹ftar Ezan› ile aç›lan iftar yeme¤i, Sema gösterisi ile devam etti.
Misafirlerin ilgiyle izledi¤i gösteriyi, 4 semazen gerçekleﬂtirdi.
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E¤itime Bak›ﬂ: ‹stanbul PERDER
E¤itim Atölyesi’nden Veriler

‹stanbul PERDER Üye Toplant›s›
17 Ekim 2009,
Selam Marketleri’nde gerçekleﬂtirilen ‹stanbul EPRDER üye toplant›s›nda derne¤in
yapt›¤› çal›ﬂmalar paylaﬂ›ld› ve ilerleyen dönemde yap›lmas› gerekenler hakk›nda görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulunuldu.

‹stanbul PERDER, kurumlar›n› bir e¤itim atölyesine dönüﬂtürerek,
personellerini periyodik olarak e¤itim sürecine katmaktad›r.
Perakende sektörünün önemli sorunlar›ndan biri de niteliksel
personel istihdam› ve istihdamdaki personellerin niteliksel
dönüﬂüm sorunudur. ‹stanbul PERDER bu sorunun çözümü ve
e¤itimde süreklilik anlay›ﬂ› çerçevesinde 2009 y›l› e¤itim
program›nda çeﬂitli kategorilerde hizmet içi e¤itim çal›ﬂmalar› ve
seminerler düzenlemiﬂtir.

‹stanbul Perder, K›z›lay ‹le Birlikte;
Gazze’de Yaralar› Sar›yor
‹stanbul PERDER, savaﬂ›n vurdu¤u Gazze’ye
yard›m için K›z›lay ile protokol imzalad›. Tören, ‹stanbul Swiss Hotel’de yap›ld›.

‹stanbul PERDER Üyeleri Ülker’in ‹lk Fabrikas›nda A¤›rland›
12 Kas›m 2009,
Ülker’in davetlisi olarak önce fabrika gezisine
kat›lan ‹stanbul PERDER üyeleri, daha sonra
Ülker’in yönetim kadrosuyla bir araya geldiler. ‹lk olarak Ülker’in Topkap›’daki bisküvi ve

çikolata fabrikas›n› gezen üyeler, market
raflar›nda sat›ﬂa sunduklar› Ülker ürünlerinin
hangi aﬂamalardan geçerek üretildi¤ini
görme f›rsat› buldular ve üretim aﬂamas›yla
ilgili bilgi ald›lar.

Her canl› varl›k, yaﬂam›n› sürdürebilmek için
asgari bir tak›m bilgi ve deneyimlere gereksinim duyar. Söz konusu her canl› varl›k, bu bilgi ve beceriyi do¤an›n evrimsel süreci ile kazan›r ve bu kazan›mlar›n› yine evrimsel süreç
içerisinde genetiksel olarak aktar›r. Örne¤in
yemek, içmek, korunmak vb. Do¤an›n en "üstün" ve en karmaﬂ›k yap›s› olan insan organizmas›, ço¤u bilgi ve deneyimlerini di¤er canl›lar gibi genetik yollarla aktar›r. Ancak ayn› zamanda toplumsal bir varl›k olan insan, yaﬂamak için do¤an›n kendine bahﬂetti¤inden daha fazlas›na ihtiyaç duydu¤undan kendi yetene¤i ve zekas›yla edindi¤i yeni tecrübeleri genetik yollar d›ﬂ›nda da aktarmaya devam etmektedir. Yani eski kuﬂaklar yeni kuﬂaklar›
e¤itmeye baﬂlam›ﬂlard›r. Bu tespitle ‘e¤itimin
insanl›k tarihi ile eﬂ zamanl› oldu¤u’ sonucu
ç›kar›labilir.
E¤itim, bireyin yaﬂam›n› bütün aﬂamalar›nda,
hem ö¤retimle hem de ö¤retim d›ﬂ› yollarla
bilgi ve beceri kazanma sürecidir. E¤itim, beﬂikten mezara kadar süren yaﬂam yolculu¤unun her safhas›nda ve her kilometresinde bir
gereksinim olma özelli¤ini hep korur.

‹stanbul PERDER Üyeleri Üye Kamp›’nda Buluﬂtu
9-10 Ocak 2010 tarihinde, ﬁile Dedeman Otel’de,
2010 stratejilerinin belirlenmesi için üye kamp› gerçekleﬂtirildi.
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Bu bilimsel tespit ›ﬂ›¤›nda, bilgi ve teknoloji
dünyas› ne kadar geliﬂirse geliﬂsin yaﬂam›n
tüm alanlar›nda (sosyal, siyasal, ekonomik,
kültürel vb.) insan› merkeze koyan ve e¤itimin
süreklilik ilkesini esas alan anlay›ﬂ ve yaklaﬂ›m baﬂar›n›n vazgeçilmez bir realitesidir. ‹ﬂte
genel anlamda TPF, özel anlamda ‹stanbul
PERDER bu realist yaklaﬂ›mla kurumlar›n› bir
e¤itim atölyesine dönüﬂtürerek personellerini
periyodik olarak e¤itim sürecine katmaktad›r.
Perakende sektörünün önemli sorunlar›ndan
biri de niteliksel personel istihdam› ve istihdamdaki personellerin niteliksel dönüﬂüm sorunudur.

‹stanbul PERDER hizmet içi e¤itimler ve
seminerler düzenliyor
‹stanbul PERDER bu sorunun çözümü ve e¤itimde süreklilik anlay›ﬂ› çerçevesinde 2009
y›l› e¤itim program›nda çeﬂitli kategorilerde
hizmet içi e¤itim çal›ﬂmalar› ve seminerler
düzenlemiﬂtir. Bu çal›ﬂmalar›n yan› s›ra ‹stanbul PERDER 2007 y›l›ndan itibaren M.E.B. ile iﬂ
birli¤i içerisinde periyodik olarak sürdürdü¤ü
‘Üretimden E¤itime, E¤itimden Üretime Niteliksel Dönüﬂüm Projesi’ de büyük bir kat›l›mla
devam etmektedir. Söz konusu e¤itim projesini 2009 y›l› verilerine bak›ld›¤›nda 807 personel e¤itim program›na dahil edilmiﬂtir. E¤itim
süresinin asgari bir y›l azami iki y›l olarak
planland›¤› bu e¤itim sürecinde personeller
mesleki e¤itimden geçirilerek M.E.B. taraf›n-

Ekber IﬁIK
TPF E¤itim Dan›ﬂman›

dan çal›ﬂma belgesi ile ödüllendirilmektedirler. 2008 y›l›nda ayn› e¤itim projesi kapsam›nda 417 personel e¤itimlerini tamamlayarak söz konusu çal›ﬂma belgelerini almaya
hak kazanm›ﬂlard›r. Bu uygulama ile perakende sektöründe “diplomal› personel“ aç›l›m› da
gerçekleﬂtirilmiﬂtir.

‹stanbul PERDER e¤itimli personel
yetiﬂtirmede sektöre öncülük ediyor
‹stanbul PERDER üyelerinin iﬂletme bünyesinde çal›ﬂan yüzlerce üniversite mezunu ile
hizmet y›l› fazla olan personellerde ayr›ca belgelendirilmiﬂtir.Perakende sektörünün önemli
bir sorununa çözüm gücü olan ‹stanbul PERDER e¤itimli personel yetiﬂtirmede sektöre
öncülük etmektedir.
‹stanbul PERDER bu e¤itim faaliyetleri d›ﬂ›nda
e¤itim atölyesinde yeni bir sosyal sorumluluk
projesi çal›ﬂmas›n› sürdürmektedir. Söz konusu proje ile e¤itim ö¤retimi kesintiye u¤ram›ﬂ
personellerin yeniden e¤itim ö¤retim yaﬂam›yla buluﬂmalar›n› sa¤lanmaktad›r. Projenin
ilk pilot uygulamas› Biçen G›da’da baﬂlat›lm›ﬂ
olup, söz konusu proje ile ilkö¤retim ya da orta
ö¤retimi bitirememiﬂ ve ya terk etmiﬂ personellerin tamam›n›n lise mezunu düzeyine taﬂ›nmas› hedeflenmektedir. ‹stanbul PERDER
bu proje ile istihdam kapsam›ndaki personellerinin e¤itim ve ö¤retim ç›tas›n› yükseltirken
di¤er yandan soysal sorumlulu¤un seçkin bir
örne¤ini oluﬂturmaktad›r.

ﬁubat 2010 • TPF
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röportaj

PERDER

Turan Özbahçeci

Perakende sektöründe, yerel zincirlerin
ulusal pazardaki paylar›n› art›rarak
markalaﬂmalar›n› sa¤lamak misyonuyla
kurulan PERDER, yerel zincirlerin sesi ve
onlar› ulusall›¤a taﬂ›yacak güç olarak
karﬂ›m›za ç›k›yor. ‹stanbul PERDER
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Turan Özbahçeci,
PERDER’i perakende sektöründe
dengeleri sa¤layan bir oluﬂum olarak
tan›ml›yor.



stanbul PERDER’deki serüveninizden biraz bahseder misiniz?
‹stanbul PERDER 2006 y›l›nda 37 üyeyle kuruldu. Ben de ‹stanbul
PERDER’in kurucu üyelerinden biriyim. ‹lk dönem yönetim kurulunda yer almad›m. Daha sonra yönetim kurulu üyesi olarak 2 y›l
görev yapt›m. Bu 2 y›l›n son 6 ay›nda ise, baﬂkan yard›mc›l›¤› görevimi sürdürdüm. 29 Mart 2008’de ‹stanbul PERDER Baﬂkan› oldum.

‹

“Bölgesellikten ulusall›¤a do¤ru yol alaca¤›z”
2009 ‹stanbul PERDER için nas›l bir y›l oldu?
2009’un ‹stanbul PERDER için çok verimli bir
y›l oldu¤unu düﬂünüyorum. Çünkü biz art›k
kendimizi benimsemeye, görmeye ve geliﬂtirmeye baﬂlad›k. “Yap›lamaz” denilen ﬂeyleri
yapt›k. Örne¤in 2009 y›l›nda “Yerel Zincirler
Buluﬂuyor” adl› bir organizasyon gerçekleﬂtirdik. Kimse böyle geniﬂ çapl› bir organizasyonu hayal bile edemiyordu. Kapal›çarﬂ›’da 350
metrelik bir sofra kurduk. Bir otel yerine Osmanl›’n›n ilk al›ﬂveriﬂ merkezinde iftar yeme¤imizi gerçekleﬂtirdik. ‹stanbul PERDER olarak yapt›¤›m›z iﬂleri her geçen gün bir üst
aﬂamaya taﬂ›yoruz.
Kriz planlad›¤›n›z baz› projeleri hayata
geçirmenize engel oldu mu?
Biz asl›nda krizle savaﬂmay› ö¤rendik, krizi
f›rsata çevirdik. Önceliklerimizi ilk s›raya ald›k. Kârl›l›k ve bütçe yönetimini daha iyi ö¤rendik. 2009 y›l›nda üzüldü¤üm tek nokta
var. Kriz döneminde baz› arkadaﬂlar›m›z iﬂ
yerlerini kapatmak zorunda kald›lar. Keﬂke
onlar› bu durumdan kurtarabilecek projeler
yapabilseydik.

Türkiye
Perakendecisinin
Sigortas›

yararlanarak istedikleri fiyatlarda ürünleri satarlar. Ama pazarda daha fazla marka oldu¤unda rekabet etmek zorunda kal›yorsunuz.
Böylece egemen olan markalar, rekabet koﬂullar› yüzünden istedikleri fiyatlarda ürünleri satam›yorlar. Ben perakende sektöründen çok
umutluyum. Çünkü biz müﬂteriye daha yak›n›z, müﬂteri alg›s›n› daha iyi biliyoruz. Umar›m, Türk perakendesi markalar›n› yurt d›ﬂ›na
da taﬂ›r. Yerel perakendecinin 2010-2011 y›l›nda kabu¤unu biraz da olsa k›raca¤›n› düﬂünüyorum. Art›k bölgesellikten ulusall›¤a do¤ru
yol alaca¤›z.
Bu aç›l›m› sa¤lamak için yerel üreticilere ne
gibi görevler düﬂüyor?
Bütün yerel perakendecilerin PERDER’e sahip
ç›kmas› gerekiyor. Onlardan dernekte aktif rol
oynamalar›n› ve görev almalar›n› istiyoruz. Bizim tek problemimiz büyük bir marka oluﬂturamamak. Da¤›n›k bir yap›da oldu¤umuz için
güçlenemiyoruz. Bir araya gelmeli ve markalar›m›z›n bilinirlilik say›s›n› art›rmal›y›z. ‹ﬂimize
yat›r›m yapmal›y›z. Önemli olan marketlerin
çok olmas› de¤il kaliteli olmas›d›r. Açt›¤›m›z
her kârs›z ma¤aza, bizi yar›n›m›zdan kopar›r.

“2010 y›l›n› proje y›l› ilan ettik”
Göreve geldi¤iniz bu yana ne gibi çal›ﬂmalar yapt›n›z?
‹stanbul PERDER’in yeni döneminde elle tutulur projeler gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂt›m. ‹stanbul PERDER olarak krizi f›rsata çevirmek için birçok çal›ﬂma yapt›k. Aile anayasas›yla ilgili söyleﬂiler organize ettik. Üyelerimizle sabah kahvalt›lar›nda bir araya geldik. Bu toplant›larda problemlerimizi nas›l çözece¤imize dair sohbetler gerçekleﬂtirdik. Üreticiyle, perakendeci aras›ndaki ticari iliﬂkiyi düzenledik ve çok yönlü bir organizasyon içerisine girdik. Önümüzdeki 2 y›lda da baﬂar›l› bir yönetim sergilemek istiyoruz.
Yapt›¤›n›z çal›ﬂmalardan nas›l geri dönüﬂler ald›n›z?
Çok olumlu geri dönüﬂler ald›m. ‹stanbul PERDER Baﬂkan› oldu¤um dönem ‹stanbul’da 429 ma¤aza vard›. ﬁimdi ma¤aza say›s› 650’ye ulaﬂt›.
Bu çok gurur veren bir geliﬂme. Çünkü kriz döneminde ç›tam›z› yükseltmeyi baﬂard›k. Yerel perakendeci bu yar›ﬂta, “Ben de var›m” dedi. Yerel
perakendecinin kendine güveni ve inanc› artt›.
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Siz genel olarak perakende sektörünü nas›l
görüyorsunuz?
Avrupa’da pazara 3 ya da 4 perakendeci hâkimdir. Türkiye’deki pazara da ayn› oranlarda
perakendecinin hâkim olaca¤› görüﬂü var.
Ama ben duruma farkl› bir aç›dan bak›yorum.
Bence Türkiye’deki pazarda 50-100 marka yer
alacak ve bu markalar da yavaﬂ yavaﬂ büyüyecek. Pasta sadece belli kiﬂilerin tekelinde olmayacak. Yerel marketler bu istikrarla büyümeye devam ettikçe PERDER her zaman onlar›n arkas›nda olacak. Çünkü PERDER Türkiye
perakendecisinin sigortas›. Biz dengeleri elinde tutan bir sigorta görevini görüyoruz. PERDER olmazsa perakende sektörü 4-5 markan›n
egemenli¤i alt›na girer. Onlardan bu f›rsattan

Sektördeki rekabet koﬂullar›n›n adil
oldu¤unu düﬂünüyor musunuz?
ﬁu anda maalesef bizim ç›karlar›m›z› koruyan
bir yasa yok. Uluslararas› firmalar istedikleri
fiyatlarda ürünler satabiliyor, bu sat›ﬂlardan
zarar ya da kâr elde ediyorlar. Sabah
06.00’dan 24.00’a kadar aç›k olan marketler
var. Böyle bir ortamda, adil rekabet koﬂullar›n›n oldu¤unu düﬂünmüyorum.
2010 y›l›nda ‹stanbul PERDER olarak neler
yapmay› planl›yorsunuz?
2010 y›l›n› proje y›l› ilan ettik. Daha önceden yapamad›¤›m›z, f›rsat bulamad›¤›m›z bütün projeleri hayata geçirece¤iz, daha büyük projeler ya-

paca¤›z. ‹nsan Kaynaklar› birimimizle birlikte bu
sektörde çal›ﬂmak isteyenleri gerekli elemelerden geçiriyor ve onlar› 192 saatlik bir e¤itim sürecine dahil ediyoruz. E¤itime kat›lan herkese iﬂ
garantisi veriyoruz. ‹nsan Kaynaklar› birimimizle
bu organizasyonumuzu 2010 y›l›nda geliﬂtirece¤iz. Çünkü yeni açaca¤›m›z ma¤azalarda ciddi
bir istihdama ihtiyac›m›z var. E¤itimli ve kalifiye
personel için sürekli e¤itim programlar› düzenleyece¤iz. 2010’da PERDER bünyesinde yerel perakendecinin gelirlerini art›ran ve giderlerini
azaltan organizasyonlar yapaca¤›z.
2010 y›l›nda “Yerel Zincirler Buluﬂuyor”
organizasyonunun ikincisi düzenlenecek.
Organizasyon hakk›nda biraz bilgi
alabilir miyiz?
“Yerel Zincirler Buluﬂuyor” organizasyonunu,
29-30 Nisan tarihlerinde Lütfi K›rdar Uluslararas› Kongre ve Sergi Saray›’nda düzenleyece¤iz. 2000 kiﬂinin kat›laca¤› organizasyonda
yerel zincirlere, kendilerine güvenmeleri ve içlerindeki gücü d›ﬂar›ya ç›karmalar› gerekti¤ini
hissettirece¤iz. Birlikte olman›n ve inovasyonun öneminden bahsedece¤iz.

Turan Özbahçeci
1970 do¤umlu olan Turan Özbahçeci,
bünyesinde dokuz ﬂirket bulunduran,
Argrup ﬁirketler Toplulu¤u Yönetim
Kurulu Baﬂkan› olarak çal›ﬂmalar›n›
sürdürüyor. Özbahçeci, ayn› zamanda
Fayda Ma¤azac›l›k A.ﬁ. ve ‹stanbul
PERDER Yönetim Kurulu Baﬂkanl›¤› görevini de yürütüyor. Y›ld›z Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisli¤i mezunu olan Özbahçeci’nin yurt d›ﬂ›nda
da yat›r›mlar› bulunuyor. Özbahçeci,
evli ve üç çocuk babas›.
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üyelerimiz

üyelerimiz

Ma¤aza ‹smi:
Firma Ünvan›:
Üye ‹smi:
ﬁube Say›s›:

Ma¤aza ‹smi:
Firma Ünvan›:
Üye ‹smi:
ﬁube Say›s›:

ALPARK
‹PEK G‹Y‹M MA⁄.
SAN. LTD ﬁT‹
ALBULHALUK SANCAK
26

Ma¤aza ‹smi:
Firma Ünvan›:

BAREM
KAHVEC‹ KARDEﬁLER
GIDA SAN. T‹C. VE LTD. ﬁT‹
AHMET KAHVEC‹
16

Ma¤aza ‹smi:
Firma Ünvan›:

Ma¤aza ‹smi:
B‹RMAR
Firma Ünvan›: BAﬁAK GIDA DAYANIKLI
TÜK. MAL. VE ‹Nﬁ. SAN. DIﬁ T‹C. LTD. ﬁT‹.
Üye ‹smi:
SEBAHATT‹N ALTUNTAﬁ
ﬁube Say›s›:
6

Ma¤aza ‹smi:
Firma Ünvan›:
Üye ‹smi:
ﬁube Say›s›:

Üye ‹smi:
ﬁube Say›s›:

Ma¤aza ‹smi:
Firma Ünvan›:
Üye ‹smi:
ﬁube Say›s›:

Ma¤aza ‹smi:
Firma Ünvan›:

BEﬁEO⁄LU
BEﬁEO⁄LU
T‹C. LTD. ﬁT‹
M. HASAN BEﬁEO⁄LU
7

Ma¤aza ‹smi:
Firma Ünvan›:

B‹Z‹M TOPTAN SATIﬁ
B‹Z‹M TOPLU TÜKET‹M
PAZ. SAN. VE T‹C. ANON‹M ﬁT‹.
EYYÜP YILMAZ
97

ÇA⁄RI
ÇA⁄RI GIDA TEM‹ZL‹K MAD.
‹Nﬁ. SAN. VE T‹C. LTD. ﬁT‹
MAHMUT KARA
22

Ma¤aza ‹smi:
Firma Ünvan›:

FON
FON GIDA ‹NﬁAAT
TUR‹ZM SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹.
‹LHAN ﬁ‹MﬁEK
8

Ma¤aza ‹smi:
Firma Ünvan›:

GRUP HAT‹PO⁄LU
GRUP HAT‹PO⁄LU
GIDA SAN. VE T‹C. LTD. ﬁT‹.
SELAMET AYGÜN
26

Ma¤aza ‹smi:
Firma Ünvan›:

‹FA
‹FA OTOMOT‹V VE GIDA
SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹.
AHMET KARAASLAN
5

Ma¤aza ‹smi:
‹SPAR
Firma Ünvan›: AHMETO⁄ULLARI GIDA
MAD. ‹Nﬁ. TURZ. SAN. VE T‹C. LDT. ﬁT‹.
Üye ‹smi:
AHMET Ç‹ÇEK
ﬁube Say›s›:
4

Ma¤aza ‹smi:
Firma Ünvan›:
Üye ‹smi:
ﬁube Say›s›:

Ma¤aza ‹smi:
Firma Ünvan›:
Üye ‹smi:
ﬁube Say›s›:

Ma¤aza ‹smi:
Firma Ünvan›:
Üye ‹smi:
ﬁube Say›s›:

16

Üye ‹smi:
ﬁube Say›s›:

ARDAﬁ
ARDAﬁ GIDA DA⁄.
SAN. VE T‹C. LTD. ﬁT‹.
TURAN ÖZBAHÇEC‹
25
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Üye ‹smi:
ﬁube Say›s›:

Üye ‹smi:
ﬁube Say›s›:

Üye ‹smi:
ﬁube Say›s›:

EFOR
EFOR GRUP ALIﬁVER‹ﬁ
MERK. T‹C. LTD. ﬁT‹.
M. ZEK‹ ENDER
10

GÖKKUﬁA⁄I
GÖKKUﬁA⁄I GIDA
SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹.
ABDURRAHMAN GÜZELDERE
15

GRUP ﬁ‹R‹N
GRUP ﬁ‹R‹N ‹HT. MAD.
‹Nﬁ. NAK. SAN. T‹C. ﬁT‹.
RECEP EFE
4

Üye ‹smi:
ﬁube Say›s›:

Üye ‹smi:
ﬁube Say›s›:

ARMA GIDA
ARMA GIDA
SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹.
ADNAN KAKﬁ‹
8

B‹ÇEN
B‹ÇEN GIDA
SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹
‹HSAN B‹ÇEN
11

Ma¤aza ‹smi:
BÜYÜKKALE
Firma Ünvan›: BÜYÜKKALE S.MARKETLER‹
GIDA TEKS. ‹Nﬁ. SAN. T‹C.LTD. ﬁT‹.
Üye ‹smi:
‹BRAH‹M KALE
ﬁube Say›s›:
4

Ma¤aza ‹smi:
Firma Ünvan›:
Üye ‹smi:
ﬁube Say›s›:

ERMEGA
ER MEGA GIDA MAD.
SAN VE T‹C. LTD. ﬁT‹.
SADULLAH ER‹ﬁ‹K
2

Ma¤aza ‹smi:
GRUP BEREKET
Firma Ünvan›: GRUP BEREKET GIDA ‹Nﬁ.
TAﬁIMACILIK OTOMOT‹V SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹.
Üye ‹smi:
MEVLÜT ÖZCAN
ﬁube Say›s›:
7

Ma¤aza ‹smi:
Firma Ünvan›:
Üye ‹smi:
ﬁube Say›s›:

Ma¤aza ‹smi:
Firma Ünvan›:
Üye ‹smi:
ﬁube Say›s›:

HAKMAR
HAKMAR GIDA TUR‹ZM
HAYV. VE ‹Nﬁ. LTD. ﬁT‹
‹SA ALBAYRAK
15

KARADA⁄ MARKET
KARADA⁄ T‹C.
VE ‹Nﬁ. SAN. Aﬁ.
YAﬁAR NAÇAR
10

Ma¤aza ‹smi:
Firma Ünvan›:
Üye ‹smi:
ﬁube Say›s›:

KARTAL
DÖNMEZ GIDA ‹Nﬁ. TUR.
SAN. VE T‹C. LTD. ﬁT‹.
TAMER DÖNMEZ
1

Ma¤aza ‹smi:
NURDA⁄
Firma Ünvan›: NURDA⁄ H‹PERMARKETLER‹
GIDA ‹Nﬁ. TURZ. SAN. VE T‹C. LTD. ﬁT‹.
Üye ‹smi:
MEHMET SARI TEMUR
ﬁube Say›s›:
9

Ma¤aza ‹smi:
Firma Ünvan›:
Üye ‹smi:
ﬁube Say›s›:

ÖZLEM MARKET
ÖZLEM ‹Ç VE DIﬁ
T‹C. LTD. ﬁT‹.
TURAN T‹RS‹
8

Ma¤aza ‹smi:
SARIYER
Firma Ünvan›: S‹MAR SARIYER ‹ND. MARK.
GID. VE KA⁄ITÇILIK SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹
Üye ‹smi:
‹HSAN KORKMAZ
ﬁube Say›s›:
8

Ma¤aza ‹smi:
Firma Ünvan›:
Üye ‹smi:
ﬁube Say›s›:

SHOW
ﬁOV MA⁄AZACILIK
T‹C. VE SAN.
ﬁAK‹R TAﬁ
7

Ma¤aza ‹smi:
ﬁAHMAR MARKET
Firma Ünvan›: ﬁAHMAR GIDA NAKL. OTO.
DAY. TÜZK. MALZ. SAN. VE T‹C. LTD. ﬁT‹.
Üye ‹smi:
H‹KMET ﬁAH‹N
ﬁube Say›s›:
5

Ma¤aza ‹smi:
Firma Ünvan›:
Üye ‹smi:
ﬁube Say›s›:

ÜÇLER
ÜÇLER SÜPERMARKET
GIDA SAN. LTD. ﬁT‹.
CEMAL PARLAK
8

Ma¤aza ‹smi:
Firma Ünvan›:
Üye ‹smi:
ﬁube Say›s›:

Ma¤aza ‹smi:
Firma Ünvan›:
Üye ‹smi:
ﬁube Say›s›:

Ma¤aza ‹smi:
Firma Ünvan›:
Üye ‹smi:
ﬁube Say›s›:

Ma¤aza ‹smi:
Firma Ünvan›:
Üye ‹smi:
ﬁube Say›s›:

Ma¤aza ‹smi:
Firma Ünvan›:
Üye ‹smi:
ﬁube Say›s›:

MEVLANA
MEVLANA UNLU MAM.
SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹.
HACI MIRAT
9

Ma¤aza ‹smi:
Firma Ünvan›:

ONUR GROUP
ÖZEN ALIﬁVER‹ﬁ H‹Z. TEKS.
‹Nﬁ. SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹.
CEMAL ÖZEN
25

Ma¤aza ‹smi:
Firma Ünvan›:

ÖZKURUﬁLAR MARKET
ÖZKURUﬁLAR GIDA
SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹.
ÜM‹T ÖZKURUﬁ
12

Ma¤aza ‹smi:
Firma Ünvan›:

SELAM MARKET
SELAM MARKET GIDA PAZ.
VE SELAM ET LOKANTASI
BEK‹R ARTU⁄
5

Ma¤aza ‹smi:
Firma Ünvan›:

SNOWY
ULU KARDEﬁLER GIDA
SAN. VE DIﬁ. T‹C. LTD. ﬁT‹.
RAMAZAN ULU
7

Ma¤aza ‹smi:
YEN‹ SEHER
Firma Ünvan›: YEN‹ SEHER ALIﬁVER‹ﬁ
H‹Z. GIDA TEKS. SAN. VE T‹C. LTD. ﬁT‹.
Üye ‹smi:
SIDDIK GÜZELDERE
ﬁube Say›s›:
3

Üye ‹smi:
ﬁube Say›s›:

Üye ‹smi:
ﬁube Say›s›:

Üye ‹smi:
ﬁube Say›s›:

Üye ‹smi:
ﬁube Say›s›:

MOPAﬁ
MOPAﬁ MARKETC‹L‹K.
T‹C. Aﬁ.
REﬁAT NARMAN
65

ORUÇ MARKET
B‹RL‹K GIDA
VE ‹Nﬁ. SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹.
YÜKSEL KURT
13

PAﬁALI SÜPERMARKET
PAﬁALI GIDA
SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹.
ZEK‹ PAﬁALI
4

SEY‹DO⁄LU
SEY‹DO⁄LU
MARKETLER‹
MESUT EK‹NC‹
5

Ma¤aza ‹smi:
ﬁAFAKLAR
Firma Ünvan›: ﬁAFAKLAR GIDA ‹HT. MAD.
PETROL ÜRN. VE TUR‹ZM SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹
Üye ‹smi:
ﬁÜKRÜ KONTUK
ﬁube Say›s›:
3

Ma¤aza ‹smi:
Firma Ünvan›:
Üye ‹smi:
ﬁube Say›s›:

UYUM
UYUM GIDA ‹HT. MAD.
SAN. T‹C. Aﬁ.
AL‹ AKYÜZ
29

Ma¤aza ‹smi:
VATAN
Firma Ünvan›: VATAN MARKETLER GRUBU
S‹NAN ﬁ‹ﬁEC‹ VE AL‹ RIZA ﬁ‹ﬁEC‹
Üye ‹smi:
S‹NAN ﬁ‹ﬁEC‹
ﬁube Say›s›:
2
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2009 y›l›nda gerçekleﬂtirdi ¤imiz e¤itimlerden örnekler

‹STANBUL PERDER
~

egitimler

Çal›ﬂanlar›n ﬁirkete Ba¤l›l›¤›
Nas›l Sa¤lan›r?
‹nsan Kaynaklar› Yönetimi
21 Nisan 2009,
‹stanbul PERDERe yönelik olarak düzenlenen“Çal›ﬂanlar›n ﬁirkete Ba¤l›l›¤› Nas›l
Sa¤lan›r?” konulu seminere, ma¤aza ve
bölge müdürleri kat›ld›. Seminer, MLNinsan E¤itmeni Gurbet Altay’›n yönetiminde gerçekleﬂtirildi.

‹K Yöneticilerini Buluﬂturan E¤itim

5 A¤ustos 2009
Yrd. Doç. Dr. Mesut Demirel taraf›ndan, “‹nsan Kaynaklar› Yönetimi” e¤itimi gerçekleﬂtirildi.

Rafta ‹novasyon
Yönetimi

26 May›s 2009,
Perakende sektöründe uygulanan insan
kaynaklar› çal›ﬂmalar› üzerine, ‹stanbul
PERDER taraf›ndan, “‹nsan Kaynaklar› Yöneticileri Buluﬂuyor” adl› bir e¤itim gerçekleﬂtirildi. Üçler Süpermarket ‹nsan
Kaynaklar› Yöneticisi Selma Demirda¤’›n
yönetimindeki e¤itime, dernek üyesi marketlerin ‹nsan Kaynaklar› yöneticileri kat›ld›.

Perakendecinin Kategori Yönetimi
28 Temmuz 2009
Ercüment Tunçalp taraf›ndan verilen, “Perakendecinin Kategori
Yönetimi” adl› seminere, firma yöneticileri, genel müdürler ve
sat›n alma müdürleri kat›ld›.

14 Ekim 2009
‹novasyon Uzman› Salih Keskin
taraf›ndan verilen “Rafta ‹novasyon Yönetimi (yenilik-de¤iﬂimfarkl›l›k)” seminer, ‹stanbul PERDER üyelerimizin kat›l›m›yla
gerçekleﬂti. Hayal etmenin potansiyel gücünü ortaya koymak
suretiyle, kat›l›mc›lar›n raf düzenlemeleri ve ma¤aza içi dizayn konular›nda yarat›c› özelliklerini aç›¤a ç›kartmak hedeflendi.

‹letiﬂim Becerileri
20 Ocak 2009
Stratejik Planlama ve Yönetim Dan›ﬂman› ‹lter Oktay taraf›ndan
verilen “‹letiﬂim Becerileri” konulu seminerin amac›, iletiﬂim becerilerinde üst düzey kontrol sa¤lanmas›n› amaçl›yor. Örnek anlat›mlarla kuvvetlendirilen bu e¤itim seminerinde, ikna ve güçlü iletiﬂim becerilerinin s›rlar›n› kat›l›mc›lar ile paylaﬂmak hedeflendi.

Muhteﬂem Sat›ﬂ Becerileri
Müﬂteri Kimdir?
2 Haziran 2009,
MLNinsan E¤itmeni Gurbet Altay taraf›ndan verilen Müﬂteri Kimdir?
Konulu e¤itime yo¤un bir kat›l›m oldu.
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3 ﬁubat 2009
Stratejik Planlama ve Yönetim Dan›ﬂman› ‹lter Oktay taraf›ndan verilen “Muhteﬂem Sat›ﬂ Becerileri” konulu seminer, müﬂteri temsilcileri, sat›ﬂ ve pazarlama konusunda kendini geliﬂtirmek isteyen personellere yönelik olarak gerçekleﬂtirildi.
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egitimler

röportaj

“‹nsana hizmet söylemini ilke edindik”
Görsel Düzenleme
Alan Yönetimi
16 Kas›m 2009
Ercüment Tunçalp taraf›ndan
“Görsel Düzenleme Alan Yönetimi”
konulu e¤itim firma yöneticileri,
genel müdürler ve pazarlama yöneticilerine yönelik olarak gerçekleﬂtirildi.

Etkili Liderlik ve Tak›m Çal›ﬂmas›
5 Kas›m 2009
Kiﬂisel Geliﬂim Ve NLP Uzman› O¤uz Sayg›n taraf›ndan “Etkili Liderlik ve Tak›m
Çal›ﬂmas›” semineri gerçekleﬂtirildi. Seminer firma sahipleri ve genel müdürlere
yönelik olarak uygulamal› olarak gerçekleﬂtirildi. Bir marketin baﬂar›s›n›n anahtar› onu idare eden kiﬂilerin elindedir.
Çal›ﬂanlar›n mutlulu¤u ve mutsuzlu¤u
büyük ölçüde yönetimden kaynaklan›r.
Seminer, daha iyi yönetim daha mutlu
çal›ﬂanlar ve daha çok memnun müﬂteriyi kazanmay› amaçl›yor

Kendini Yöneten Dünyay› Yönetir
29 Ocak 2009
Us E¤itim Yönetim ve ‹nsan Kaynaklar›
firmas›n›n Psikoloji Dan›ﬂman› Sevda
Güner taraf›ndan “Kendini Yöneten Dünyay› Yönetir” adl› e¤itim gerçekleﬂtirildi.
E¤itim firma yöneticilerine ve genel müdürlere yönelik olarak verildi.
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2004 y›l›nda baharat
sektöründe faaliyetlerine
baﬂlayan Green Life,
do¤an›n kalbinden gelen
lezzetleri tüketicilere
ulaﬂt›r›yor. Green Life
Genel Müdürü Erhan Yal›n,
ana felsefelerinin insana
hizmet oldu¤unu
vurguluyor.
Firman›z›n geliﬂim süreci hakk›nda bilgi
alabilir miyiz?
Baharat sektörüne ilk ad›m›n› 2004 y›l›nda
atan Green Life do¤an›n kalbinden gelen lezzetli baharatlar› ve ﬂifal› bitkileri en saf halleriyle ve en hijyenik yollarla tüketicilere ulaﬂt›rmay› amaçl›yor. Sa¤l›kl› üretim koﬂullar›n›n en üst seviyede oldu¤u hijyenik üretim
tesislerinde üretti¤i yüzlerce kaliteli ve do¤al
ürünü tüketici ile buluﬂturuyor. Green Life’in
hedefi tüketicilere en do¤al haklar› olan en
kaliteli en do¤al besinleri sunarak onlar› yepyeni lezzetler ve ﬂifal› bitkilerle tan›ﬂt›rarak
daha mutlu, sa¤l›kl› bir yaﬂam sürmelerine
katk›da bulunmakt›r.
Ürün yelpazenizle ilgili bilgi alabilir miyiz?
Ürünlerimiz iki ana grupta toplan›r: Baharatlar ve bitki çaylar›. Baharatlar› da kendi içinde 3 gruba ay›rmaktay›z.
1- Mono baharatlar (Pul biber, kekik, nane,
karabiber vb.)
2- Kar›ﬂ›m Baharatlar (barbekü çeﬂnisi, tavuk
›zgara, sebze çeﬂni)
3- Harçlar (tavuk harc›, köfte harc›)
Green Life neden sadece belirli sat›ﬂ
noktalar›nda yer al›yor?
Hayat felsefesi olarak kaliteli ve sa¤l›kl› yaﬂam› kendine baz alm›ﬂ tüketicilere ulaﬂmay› hedefledi¤imiz için sat›ﬂ noktas› olarak da
ayn› çal›ﬂma anlay›ﬂ› içerisinde olan, yani

Erhan Yal›n

tüketici odakl› çal›ﬂan iﬂletmeler ile çal›ﬂ›yoruz. Belki de nokta ayr›m› veya nokta seçimi
dedi¤imiz olay bu konuda ortaya ç›k›yor.
Pazar pay›n›z› geliﬂtirmekle ilgili
hedefleriniz nelerdir?
Tüketici odakl› çal›ﬂan, yapt›¤› çal›ﬂmalar›
tüketici merkezli tutan ve bütünüyle müﬂteri
memnuniyetini kendine baz alm›ﬂ marketler
ço¤ald›kça zaten mevcut pazarda büyüyece¤i için bizimde Pazar pay›m›z ayn› oranda
artacakt›r.
Markalar aras›ndaki fiyat farkl›l›klar›n›n
sebepleri nelerdir?
‹ﬂletmelerinin standart raf fiyat› uygulamamalar›n›n sebebi baharat sektöründeki raf fiyat›n› belirleyecek temel say›lan ürün-ambalaj-hizmet kalitesinin henüz oturmam›ﬂ ve
tüketici aç›s›ndan da fark›ndal›¤›n geliﬂmemiﬂ olmas›ndand›r. Sektörde merdivenalt› iﬂletmelerin olmalar› sebebiyle de haks›z rekabetin varolmas› en büyük etken olmaktad›r.
Baharat sektörünün sorunlar› nelerdir?
Baharat sektörünün birçok sorunundan öne
ç›kan baﬂl›ca iki tanesini ﬂöyle söyleyebiliriz.

Bunlardan birincisi, aç›k sat›lan baharatlar›
pazar›n %70 - %75’ini oluﬂturmas›.
‹kincisi ise Mevcut pazarda paketlenmiﬂ
ürünlerin kalite standartlar›n›n oturmamas›
ve bunun da tüketici nezdinde güvensizlik
yaratmas›.
Green Life tüketici memnuniyetini ölçme
noktas›nda ne gibi bir yol izliyor?
Saha sat›ﬂ ve sat›ﬂ destek ekiplerimiz ile sat›ﬂ
noktalar›nda tüketici anket formlar› ile müﬂteri memnuniyetini ölçme çal›ﬂmalar› uygulanmaktad›r. Bu sayede ürünü üreten olarak,
ürünü tüketen müﬂteri aras›nda direk iletiﬂim
ﬂans› do¤mas›ndan dolay› bu yolu seçmekteyiz. Ürün ve hizmet kalitemizin ç›tas›n› bu çal›ﬂmalara göre sürekli geliﬂtiriyoruz.
Son olarak, neler eklemek istersiniz?
Bizim ana felsefemiz insana hizmet oldu¤u
için bunu da ünlü bilim adam› Hipokrates’in
“Yiyecekleriniz ilaçlar›n›z, ilaçlar›n›z yiyecekleriniz olsun” söylemi ile taçland›rd›k ve bu
söylemi kendimize ilke edindik. Do¤all›ktan
ve kaliteden ödün vermeyiﬂimiz, bizim Green
Life olmam›z› sa¤l›yor.
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üreticilerimiz

‹STANBUL PERDER

üyelerimiz

Üretici - Perakendeci buluﬂmas›

‹stanbul PERDER her hafta üreticileri a¤›rl›yor. Üreticilerle 2009 y›l›n› de¤erlendirip,
2010 y›l› için hedefleri görüﬂüyor.

Coca Cola Türkiye Sat›ﬂ Müdürü Tugay Keskin Derne¤imizi Ziyaret Etti
‹stanbul PERDER taraf›ndan düzenlenen üretici perakendeci buluﬂmas›n›n konu¤u Coca Cola Türkiye Sat›ﬂ Müdürü Tugay Keskin oldu.
Buluﬂma, 17 Aral›k 2009 tarihinde gerçekleﬂtirildi. Toplant›, Coca Cola firmas›n›n sunumu ile baﬂlad›. Daha sonra ‹stanbul PERDER üye
marketlerimizde yaﬂanan sorunlar üzerine görüﬂme yap›ld›.
Baz› dönemlerde Coca Cola ürünlerinin yok satma sorunuyla ilgili
olarak Keskin, 2010-2011 y›llar›na yönelik olarak sat›nalma ve kategorilere yönelik olarak yeni bir çal›ﬂma yapt›klar›n›, k›sa dönemde tamamlayacaklar› bu çal›ﬂma ile daha iyi hizmet vereceklerini söyledi.
Ayr›ca, bünyelerinde tanzim ve teﬂhir bölümleri için nicelik ve nitelik

olarak yeni geliﬂtirmeler yapt›klar›n›
ilettiler. Bu konu ile ilgili olarak yapmakta oldu¤u çal›ﬂman›n 2010 Ocak
ay› itibariyle uygulamaya koyacaklar›n›
belirttiler. Üye marketlerimizde yaﬂanan
ve ulusal markalarda yap›lmakta olan CRM
uygulamalar› hakk›nda ise keskin ﬂu aç›klamada bulundu: “Bu konunun çözümü için PERDER üyelerine yönelik
olarak çal›ﬂma yap›lmas› gerekiyor. Bunun için PERDER taraf›ndan
bir proje haz›rlanmal› ve sunulmal›. PERDER’in tüm üyelerini kapsayacak ﬂekilde yap›lacak tüm projelere destek vermeye haz›r›z.”

Procter & Gamble, Üretici-Perakendeci Buluﬂmalar›m›za Kat›ld›
‹stanbul Perder taraf›ndan düzenlenen üretici perakendeci buluﬂmas›n›n, 24 Aral›k 2009 konu¤u, Procter & Gamble oldu. Toplant›ya Procter & Gamble Sat›ﬂ Direktörü Murat Aky›ld›z, Distribütör
Yard›mc›s› Fikret Sözer, Sat›ﬂ Müdürü ‹lker Aksoy kat›ld›.

ama haziran ay› itibari ile toparlanma yaﬂad›klar›n› ilettiler. Haziran ve Temmuz aylar›nda sat›ﬂlar›n› art›rabilmek için belirli ürünlerde çeﬂitli promosyon kampanyas› yapt›klar›n› ve sat›ﬂlar›n›
art›rd›klar›n› ilettiler.

Procter & Gamble toplant›da,
2009 y›l›n›n de¤erlendirerek, firma stratejilerinden bahsettiler.

Sat›ﬂ hacimlerinin %35’ine lokal zincirlerin hakim oldu¤unu paylaﬂan yetkililer, tüketicilerin ekonomik kriz ile birlikte uzak mesafelerde bulunun ulusal marketleri de¤il, evlerine en yak›n yerel
marketi tercih ettiklerini aktard›lar. Yerel marketlerin sat›ﬂ hacimlerinin %35’ine sahip oldu¤unu ve yerel markalar› önemsediklerini bir kez daha belirttiler.

2009 y›l›n›n ilk çeyre¤inde firma
olarak ciro kayb› yaﬂad›klar›n›

‹stanbul PERDER ‹çin 2010
Proje Y›l› Olacak
‹stanbul PERDER olarak 2008 y›l›nda start›n› vermiﬂ oldu¤umuz
üyelerimizin gider kalemlerini azaltmak gelirlerini artt›r›c› çal›ﬂmalar›m›za, 2010 y›l› itibar›yla h›z vererek, bu y›l› proje y›l› olarak ilan
etmekteyiz. Çal›ﬂmalar›m›za ilk olarak daha önceden baﬂlatm›ﬂ oldu¤umuz ve ﬂu anda devam etmekte olan projelerimizi gözden geçirerek yenilemek arzusunday›z.
Çal›ﬂmalar› yap›lan projelerimizi ﬂöyle s›ralayabiliriz: GSM operatörleri projesi, bask›l› poﬂet projesi, araç kiralama projesi, sigorta
ve brokerlik projesi, radyo yay›n projesi, ç›rakl›k e¤itim projesi,
personel maaﬂ ödemeleri ve pos oranlar› ile ilgili olarak banka anlaﬂma projesi, sarf malzemelerle ilgili projelendirme, ‹ﬂkur-Perder
iﬂ birli¤iyle yetiﬂtirilmiﬂ personel istihdam projesi, yazarkasa rulolar› ve etiket al›m projesi, yazarkasa projesi, market poﬂetleri üzerine reklam projesi, sosyal sorumluluk projeleri, e¤itim projeleri.
Her projeyle ilgili olarak firmalarla tek tek görüﬂme içerisindeyiz.
Firmalarla ortak bir noktada buluﬂmak için yo¤un çaba sarf etmekteyiz. Bunun yan› s›ra 2009 y›l›n›n son ay›nda baﬂlatm›ﬂ oldu¤umuz Üretici-Perakendeci buluﬂmas›n› h›zla devam ettirerek, yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte her hafta bir üretici firmay›
derne¤imizde a¤›rl›yor ve sektörü de¤erlendirmeye devam ediyoruz. Ayr›ca, Perder söyleﬂilerimizin devaml›l›¤›n› sa¤lamak ve fabrika gezileri yapmak gibi çeﬂitli faaliyetlerin içinde yer almaya devam edece¤iz.

‹stanbul PERDER, ‹ﬂkur ‹ﬂ Birli¤iyle 3.000 Kiﬂiye ‹stihdam Sa¤layacak
Hayat Kimya Yetkilileri ile
Toplant› Gerçekleﬂtirildi
Hayat Kimya Sat›ﬂ Direktörü Ali Gümüﬂçekiçci ve Hayat Kimya ‹ﬂ Geliﬂtirme Direktörü Erdal Tüfekçi, 14 Ocak 2010 tarihinde
derne¤imizi ziyaret ettiler. Hayat Kimya
yetkilileri, yerel zincirlerle iliﬂkileri geliﬂtirmek için yak›n gayret içinde olduklar›n› ve
yerel zincirlerin daha güvenli oldu¤unu, bu
nedenle çal›ﬂmalar›nda eﬂitlilik ilkesini adaletli sistem içersinde
kurmak istediklerini belirttiler.
Yerel zincirlere yak›nlaﬂt›klar› sürece cirolar›n›n hissedilir dertecede artt›¤›n› söyleyen yetkililer, yerel zincirlerle raf yönetimi
ve ürün yönetimi ile yak›n çal›ﬂmalar yapmak istediklerini vurgulad›lar. Ayr›ca, Hayat Kimya’ya ulaﬂan her sorunun onlara birer arma¤an oldu¤unun ve düzeltmek için gerekli olan her türlü
çal›ﬂmalar› yapacaklar›n›n alt›n› çizdiler.
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‹stanbul PERDER Yönetim Kurulu Üyeleri,
Reckitt Benckiser ile Bir Araya Geldi
‹stanbul PERDER yönetim kurulu üyeleri, Reckitt Bencikser
Saha Sat›ﬂ Müdürü Murat Demiryontan ile 3 Aral›k 2009 tarihinde ‹stanbul PERDER merkezinde bir araya geldi. Reckitt Bencikser Saha Sat›ﬂ Müdürü Murat
Demiryontan, Reckitt Benkiser’in Nielsen verilerine göre temizlik ve kiﬂisel bak›m ürünleri hakk›nda bir sunum gerçekleﬂtirdi. Demiryontan,
Benckiser olarak marketler içersinde kiﬂesel bak›m ve temizlik kategorisi ile cironun % 6-10 aras›nda de¤iﬂen bir paya hakim olduklar›n›,
reklam çal›ﬂmalar›na ciddi bir maliyet yat›r›mlar›n›n bulundu¤unu
vurgulad›. Ayr›ca toplant›da ‹stanbul PERDER üye marketler ile Reckitt
Bencikser ile yaﬂanan sorunlar da masaya yat›r›ld›. Demiryontan, yaﬂanan s›k›nt›lar›n çözümlenebilmesi için 6 ayl›k bir süreye ihtiyaçlar›n› belirterek, yurt d›ﬂ› ile yapt›klar› çal›ﬂmalar›n bu 6 ay içerisinde bitece¤ini ve baz› uygulamalar›n›n daha kontrollu olaca¤›n› belirtti.

‹stanbul PERDER ve Türkiye ‹ﬂ Kurumu (‹ﬂkur) “‹ﬂgücü Yetiﬂtirme ve Uyum Hizmetleri Yönetmeli¤i” çerçevesinde çal›ﬂmalar yap›lmaktad›r. Bu kapsamda, ‹ﬂkur taraf›ndan istihdam›n korunmas›, art›r›lmas›, iﬂsizlerin mesleki niteliklerinin
geliﬂtirilmesi ile iﬂsizli¤in azalt›lmas›na yard›mc› olmak; marketlerimizde kalifiyeli personel kazand›rmak amac›yla, 2010 y›l› içersinde, ‹ﬂkur’a kay›tl› toplam
3000 iﬂsizi istihdam garantili çal›ﬂma yap›lacak.

7000 personelimiz sertifikalanacak
‹stanbul PERDER ile ‹ﬂkur yapt›klar› ikinci bir
çal›ﬂmayla iﬂbirliklerine devam ediyor. Üye
marketlerimizde Tehlikeli ve A¤›r ‹ﬂler kapsam›nda çal›ﬂan personelimizin, sertifikaland›r›lmas› ve e¤itim almalar› için çal›ﬂmalar baﬂlad›. Böylece, ‹stanbul PERDER üye
marketlerimizde görevli toplam 7000 personelimizin, sertifikaland›rma iﬂlemlerinigerçekleﬂtirilecek.
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“Daha gidecek çok yolumuz var”
40 y›l› aﬂk›n süredir g›da sektöründe çal›ﬂmalar›n› sürdüren K›l›çlar G›da A.ﬁ.,
gelece¤e dönük yat›r›mlar yapmaya devam ediyor. ‹stanbul Halkal›’da 21 bin
metrekarelik kapal› alanda üretici firmalara lojistik ve sat›ﬂ ekibi olarak hizmet
verdiklerini belirten K›l›çlar G›da A.ﬁ. Genel Müdürü Haluk K›l›ç, daha gidilecek çok
yolun oldu¤unu söylüyor.

Üretici firmalara tam donan›ml›, çok iyi teknoloji kullanan ve çok kaliteli bir lojistik ve
sat›ﬂ ekibi olarak hizmet veren bir firmay›z.
Merkezimizde distribütörlü¤ünü yapt›¤›m›z
firmalara, her türlü çal›ﬂma imkan› ve bilgi
aktar›m› sa¤l›yoruz. Tamam› 8 bin metrekarelik, raf sistemli, modern bir depomuz var.
Bunun 2500 metrekarelik k›sm› g›da, 5500
metrekarelik k›sm› temizlik ürünleri için ayr›ld›. ‹ki depo farkl› yönetiliyor. Depo yönetiminde, çok deneyimli bir ekibimiz var. ‹stanbul Avrupa yakas›na 24 kamyonla sevkiyat hizmeti veriyoruz ve s›f›r hatayla iﬂ yap›yoruz.
Perakende sektörü, son 10 y›l içinde
oldukça geliﬂti. Sektördeki bu geliﬂim,
sizi nas›l etkiledi?
Elbette çok ﬂey de¤iﬂti. Ama biz bu de¤iﬂimlerden hep olumlu yönde istifade ettik.
Biz distribütörlü¤ün, da¤›t›m ve pazarlaman›n hem perakendeci hem de üretici aç›s›ndan çok önemli oldu¤unu düﬂünüyoruz.
Çünkü önemli bir misyon üstleniyoruz. Üreticinin bizim vermiﬂ oldu¤umuz hizmeti, direkt olarak perakendeciye verme ﬂans› pek
yok. Çok düﬂük maliyetlerle çok büyük iﬂler
baﬂar›yoruz. ﬁu anda distribütörlü¤ün, hatta sektörün çok zor durumda oldu¤u, bu iﬂlerin yavaﬂ yavaﬂ perakende sektöründe
azalaca¤› yönünde düﬂünceler var ama biz
tam aksini düﬂünüyoruz. Piyasa geliﬂtikçe,
siz de bu geliﬂmelere ayak uydurursan›z,
teknolojik altyap›n›za önem verirseniz, lojistik aç›dan kendinizi geliﬂtirirseniz, personelinizi kaliteli ve deneyimli olarak istihdam
ederseniz bu geliﬂimlerden müspet yönde
istifade edersiniz.

Haluk K›l›ç

urumunuzun Türkiye’de kuruluﬂ
sürecinden ve sistemsel
iﬂleyiﬂinden bahseder misiniz?
Da¤›t›m sektörünün ilklerinden
olan ﬂirketimizle, g›da sektörüne
1968 y›l›nda Van’da baﬂlad›k. Uzun süre Van
ve çevre köylerine toptan sat›ﬂ hizmeti verdik. Genç bir nüfusa sahip olan ailemiz, g›da
sektöründeki geliﬂimini sürdürmek üzere,

K
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1976 y›l›nda, ‹stanbul’a geldi. ‹stanbul’daki
ilk toptan sat›ﬂ yerini Aksaray semtinde kurduk ve burada gerek kendi servislerimiz gerekse servisci müﬂterilerimizle, bakkallara
yönelik s›cak sat›ﬂ hizmeti verdik. Daha iyi
servis hizmeti vermek üzere 1984 y›l›nda ﬁirinevler semtine taﬂ›nd›k. H›zla büyüyen ﬂirketimiz, bünyesindeki bayiliklerle, s›cak sat›ﬂ
haricinde toptanc›lara yönelik so¤uk sat›ﬂ da

yapmaya baﬂlad›. Bu sürede yat›r›mlar›m›z›
h›zland›rarak 1994 y›l›nda 21 bin metrekare
kapal› alana sahip olan Halkal›’daki iﬂyerimizi inﬂa ettik. Halen merkezi Halkal›’da bulunan ﬂirketimiz, pörtföyünde bulundurdu¤u
ürünlerle da¤›t›m alt yap›s›n› h›zla geliﬂtirerek gelece¤e dönük yat›r›mlar yapmaya devam ediyor. K›l›çlar anonim ﬂirketi olarak, ‹stanbul Avrupa yakas›nda hizmet veriyoruz.

Bu süreçlerde iﬂ ortaklar›n›zla nas›l
organize oluyorsunuz?
Çal›ﬂt›¤›m›z firmalar›n distribütör yöneticisi
ve destek elemanlar›, sabahlar› bizim ofisimize geliyor. Burada iki ayr› sat›ﬂ müdürümüz var; biri temizlik di¤eri g›da kanad›ndan
sorumlu. Sat›ﬂ ekibinin baﬂ›nda bir tane sat›ﬂ
ﬂefimiz mevcut. Bu arkadaﬂ›m›z sürekli müﬂteri ziyaretleri yap›yor, sat›ﬂ ekibimizi kontrol ediyor, eksiklikleri varsa onlar› gidermeye çal›ﬂ›yor. Dört kiﬂilik tahsilât ekibimiz var.
Bilgi-iﬂlemde yine çok deneyimli bir kadromuz mevcut. Bu arkadaﬂlar›m›z, tamamen
üreticilerin hizmetine çal›ﬂ›yor. Sevk›yatlarla,
aktivite bütçelerinin takibiyle ve evrak bilgi
ak›ﬂ›yla ilgileniyorlar. Üreticiden personele
hepimiz burada oldu¤umuz için, sürekli
koordine içindeyiz.

Hem temizlik hem de g›da kanad›n›z var.
‹ki grubun distribüsyonunda ne gibi
farkl›l›klar oluyor?
Temizlik grubunda pazarlama farkl›, g›da
grubunda farkl›… G›da ile temizli¤in sat›ﬂ ﬂekilleri de birbirinden farkl›. Bu nedenle de temizlik ve g›dada sat›ﬂ ekiplerimiz ayr›. Sat›ﬂ
müdürü dahil o konuda ihtisaslaﬂm›ﬂ elemanlarla çal›ﬂ›yoruz. ‹kisini birbirine kar›ﬂt›rd›¤›n›z zaman, arzulad›¤›n›z verimi alam›yorsunuz. Mutlaka farkl› yönetilmesi gerekiyor. Zaten depolar› da farkl›, çünkü temizlikle g›da ürünlerini ayn› yere koyamazs›n›z.
Sizi sektördeki di¤er firmalardan farkl›
k›lan nedir?
Art›k eskisi gibi sadece fiyata dayal› rekabet
söz konusu de¤il, hizmet ön plana ç›k›yor.
Üreticinizle ne kadar koordineli çal›ﬂt›¤›n›z,
teknolojiyi ne kadar kulland›¤›n›z, da¤›t›m
konusunda müﬂterilerinize ne kadar hassas
davrand›¤›n›z, art›k fiyat ve sat›ﬂtan çok daha
önemli olmaya baﬂlad›. Firmam›z, sektörün
ilklerinden olmas› münasebetiyle güçlü altyap›s›, deneyimli yönetici ve sat›ﬂ kadrosu,
kaliteli lojistik ve depo ekibi, özellikle kendi

Genel Müdür Haluk K›l›ç’› k›saca
tan›yabilir miyiz?
“1966 y›l›nda, Siirt’in Ayd›nlar ilçesinde
do¤dum. Ben bir yaﬂ›ndayken, ailece
Van’a göç etmiﬂiz. ‹lk ve orta ö¤renimimi
Van’da tamamlad›ktan sonra, 1976 y›l›nda ‹stanbul’a geldik. ﬁirketimiz, bir aile ﬂirketi oldu¤u için, küçük yaﬂlardan itibaren
kendimi ticaretin içinde buldum. Sektörün
her kademesinde görev ald›m. Evli ve dört
çocuk babas›y›m. ﬁu anda ﬂirketin yönetim kurulu üyesi ve genel müdürlük vazifesini yürütüyorum.”

teknolojik altyap›s›n› kurup d›ﬂar›ya ba¤›ml›
olmadan son sistem bilgisayar yaz›l›m› ve
donan›m›yla, üretici firmalara ve müﬂterilerine son derece kaliteli hizmet veriyor.
PERDER oluﬂumuyla ilgili düﬂünceleriniz
neler?
Çok olumlu buluyorum. Yerel marketler, belli
bir ma¤aza say›s›na ulaﬂt›ktan sonra maalesef yeterli altyap›y› geliﬂtiremiyorlar ve baz›
problemlerle karﬂ›laﬂ›yorlar. PERDER bu konuda onlar› bilinçlendirdi. Hem teknolojik
hem ma¤aza yönetimi hem de personel yönetimi anlam›nda yerel marketler bilgilendiler. Yap›lanlar, bence yeterli de¤il. Daha alacaklar› çok yol var. Biz de üstümüze düﬂen
neyse yapaca¤›z ve onlara destek olaca¤›z.
Gelecekten beklentileriniz neler?
Sektörde çok fazla da¤›t›c› firma kalmad›.
Üretici firmalar da arzulad›klar› kalitede firma bulmakta zorlan›yorlar. Bu da zamanla
piyasada kalan distribütörlerin co¤rafyas›n›
geniﬂletecek. Bölge distribütörlükleri oluﬂacak. ‹leride oluﬂan ﬂartlara göre, teknolojik
alt yap›m›z› geliﬂtirerek hizmetimize devam
etmeyi düﬂünüyoruz. ﬁartlar ne getirecek
bilmiyoruz ama sektörün hem teknolojik
hem de lojistik anlamda daha da geliﬂece¤ine inan›yoruz. Çünkü marketler geliﬂtikçe
mal tedariki de çok önem kazanacak. Çok k›sa sürede müﬂteriye mal yetiﬂtirme, stok yönetimi gibi konularda firmalar daha hassas
davranacak. Rekabetin k›z›ﬂt›¤› dönemlerde
iﬂ maliyetlere dönecek. Kar marjlar› düﬂtükçe, bu sefer maliyetlendirme hesaplar› ön
plana ç›kmaya baﬂlayacak. Biz de bu yönde
çal›ﬂmalar›m›z› geliﬂtirece¤iz. Mesle¤imizi
çok severek yap›yoruz. Daha gidecek çok yolumuz var.
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üyelerimiz

Üyelerimizin 2009 de¤erl endirmesi, 2010 hedefleri
FON G›da ‹nﬂaat Turizm San. Tic. Ltd.ﬁti Yönetim Kurulu Baﬂkan› ‹lhan ﬁimﬂek, lokal
zincirlerin, ülkenin geliﬂimi, yerli üreticinin
korunmas› ve tüketicinin sa¤l›kl› ürünü daha uygun fiyata tedarik etmesi ad›na
önemli bir misyon üstlendi¤ini düﬂünüyor.
Organize perakendenin geliﬂine bakt›¤›nda
lokal zincirlerin çok büyük iﬂler baﬂarm›ﬂ
oldu¤unu gördü¤ünü söyleyen ﬁimﬂek,
“Geliﬂmiﬂ ülkelerdeki perakendeciler, ürün
kalitesi, hijyen, ürün çeﬂitlili¤i, tüketici haklar›n›n korunmas› ve istihdam yarat›lmas›
konular›nda oldukça önemli ad›mlar att›lar.
Türkiye’deki lokal zincirler de bu sayd›¤›m›z
unsurlara katk›da bulunarak, ülkenin geliﬂimi ad›na çal›ﬂmalar yapt›lar” diyor.
2010 y›l›n›n gerek kârl›l›k gerekse büyüme
anlam›nda verimsiz bir y›l olaca¤›n› düﬂündü¤ünü söyleyen ﬁimﬂek, bu düﬂüncesinin
sebebini ﬂöyle aç›kl›yor: “Geçmiﬂ y›llarda
edindi¤imiz ticari al›ﬂkanl›klar›m›z hala devam ediyor. Dünya de¤iﬂiyor ama biz al›ﬂ-

kanl›klar›m›z› de¤iﬂtirmiyoruz. Bu yüzden
de verimsiz bir y›l geçirece¤imizi düﬂünüyorum.

“Türkiye perakende pazar› ulusal firmalar›n
istedi¤i yönde gitmeyecek”
“Yerel zincirler, Türkiye ekonomisi ve perakende sektöründe çok önemli bir yere sahip”
diyen Mopaﬂ Marketçilik Genel Müdürü Reﬂat
Narman, perakende sektöründe geleneksel
kanal› ayr› tuttu¤unda, yerel zincirlerin, ciro
pay›nda en büyük oran› temsil etti¤ini belirtiyor. Narman perakende sektörü hakk›nda
ﬂunlar› söylüyor: “Ulusal ve uluslararas› firmalar›n hedefleri, pazar paylar›n› 3–4 firmayla paylaﬂarak monopol bir yap› oluﬂturmak.
Böyle bir geliﬂim, Türkiye’deki hemen hemen
bütün küçük ölçekli üretici, tedarikçi ve pazarlama firmalar›n›n ticari faaliyetlerinin riske girmesi demektir. Ayn› zamanda tüketiciler aç›s›ndan da hem fiyat hem hizmet olarak
daha pahal› ve monoton bir yap› oluﬂturur.
Ayr›ca Anadolu kültüründeki s›cak iliﬂki, yard›mlaﬂma ve kötü gün dostlu¤u ortadan kalkar. Bütün bunlara bakt›¤›m›zda yerel pera-

26

TPF • ﬁubat 2010

Ali Akyüz

Sektörün geleneksel perakendecilikten,
organize olmuﬂ, profesyonel ve kurumsallaﬂm›ﬂ perakendecili¤i do¤ru bir e¤ilim gösterdi¤ine de¤inen Akyüz, perakende sektörünün öneminden bahsediyor: “Perakende sektörü büyürken, bizler
de yaratt›¤›m›z katma de¤er ve istihdamla, sektörün önemli oyuncular›ndan biri
haline geliyoruz. Ayn› zamanda rekabetçi
bir piyasan›n içinde bulunan yerel zincir
marketlerin, hizmet ve müﬂteri odakl›
hizmet anlay›ﬂ›n›n güçlenmesine katk›da
bulunuyorlar. Ancak di¤er yandan, geleneksel iﬂletmelerin profesyonel bir kimlik
kazanmalar› ve pazar içindeki konumlar›-

na de¤er katmalar› gerekiyor.”
2009’daki küresel ekonomik krize ra¤men, cirolar›n› ve verimliliklerini art›rd›klar›n› söyleyen Akyüz, 2010 y›l›na dair
planlar›n› paylaﬂ›yor: “2009’da, markam›z›n görsel kimli¤inden insan kaynaklar›
anlay›ﬂ›na, iﬂletme yönetiminden bilgi iﬂlem alta yap›s›na, lojistik yönetiminden
marketlerin fiziksel koﬂullar›na kadar çok
yönlü bir yenilenme sürecine girdik. Bu
yüzden 2010’un, kazançl› bir y›l olaca¤›n›
düﬂünüyoruz. 2010 y›l›ndaki ciromuzu,
hem mevcut ma¤azalar›m›zla hem de
bünyemize kataca¤›m›z yeni lokasyonlarla art›rmay› hedefliyoruz. Uyum olarak
daha verimli, kârl› ve de¤erli bir marka
için çok yönlü yat›r›mlar›m›za devam
edece¤iz. Tüm sektörümüze bol kazançl›
bir y›l diliyorum.”

Uyum A.ﬁ. Yönetim Kurulu Baﬂkan›

“Yerel perakendecilik pazardaki gücünü koruyacak”
Show Hipermarketleri Genel Müdürü Ramazan Taﬂ, yerel perakendecili¤in son 2-3 y›lda
h›zl› bir de¤iﬂim-dönüﬂüm yaﬂad›¤›n› ifade
ediyor.

kende zincirlerin al›ﬂveriﬂte bir süspansiyon
görevi yapt›¤› söylenebilir. Yerel perakendenin geliﬂmesine ve pazardaki pay›na bakt›¤›m›zda, gelecek zamanda da ayn› trendi ve
baﬂar›y› göstereceklerine inan›yorum. Türkiye perakende pazar› ulusal firmalar›n istedi¤i
yönde gitmeyecek.”
Mopaﬂ olarak 2009 y›l›nda oldu¤u gibi, 2010
y›l›nda da ayn› büyüme hedeflerini realize
ederek geliﬂmelerini sürdüreceklerini söyleyen Narman, “2010 y›l›nda yüzde 35 ciro,
yüzde 20-25 m2 alan ve yüzde 20 istihdam
art›ﬂ› öngörüyoruz. Y›lsonunda 75 ma¤aza
hedefine ulaﬂmay› amaçl›yoruz. Ayr›ca 2010,
ﬂirketin kurumsal, organizasyon ve lojistik geliﬂimini de büyüme hedeflerimize paralel olarak daha organize ve sistemli çal›ﬂmalarla yürütece¤imiz bir y›l olacak” diyor.

Uyum A.ﬁ. Yönetim Kurulu Baﬂkan› Ali
Akyüz, Türk perakende sektörünün bir
de¤iﬂim süreci içerisine girdi¤ini söylüyor.

Geçmiﬂ y›llarda yüksek enflasyona ba¤l›
olarak elde etmiﬂ oldu¤umuz yüksek kârlarla bugünlere s›k›nt›s›z bir ﬂekilde gelmemiz
mümkün oldu. Ticari al›ﬂkanl›klar›m›z› de¤iﬂtirmedi¤imiz müddetçe uzun vadeli piyasada yer bulma düﬂüncemiz gerçekleﬂemeye bilir.”
Gelece¤e daha güvenle ve sa¤lam ad›mlar
at›p, sektörde kal›c› bir oyuncu olmak için
çal›ﬂmalar› gerekti¤ini vurgulayan ﬁimﬂek,
“ﬁu ana kadar zarar›na sat›ﬂlarla ticaretini
devam ettiren perakendeciye ben ﬂahit olmad›m. Bizim bu gerçekleri görerek bundan mutlaka bir ders ç›kartmam›z gerekiyor” diyor. FON, 2010 y›l›nda, 3 yeni ma¤aza aç›p ve ﬂartlar müsait oldu¤u müddetçe
sat›n almalar yaparak büyümeyi hedefliyor.

üyelerimiz

“Çok yönlü bir de¤iﬂimi sürecine girdik”

“Ticari al›ﬂkanl›klar›m›z› de¤iﬂtirmeliyiz”

‹lhan ﬁimﬂek
FON G›da ‹nﬂaat Turizm San. Tic. Ltd. ﬁti.
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
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Reﬂat Narman
Mopaﬂ Marketçilik Genel Müdürü

Piyasadaki oyuncu say›s›n›n gün gittikçe
azald›¤›n› ama belli gruplarda yo¤unlaﬂma
yaﬂand›¤›n› söyleyen Taﬂ, “Yerel zincirler,
2009 y›l›ndaki krize ra¤men küçük de olsa
büyüdü. Yerel zincirler, ülkemizin yerli üreticileri için çok önemli bir f›rsatt›r. Üreticiler
bunun k›ymetini bu günden bilip ona göre
hareket etmeliler. Avrupa’daki gibi pazar›n
yüzde 80-90’›na hakim 3 oyuncu olursa, yar›n mallar›n› ya bu tekellerin istedi¤i ﬂekilde
verecekler ya da baﬂka bir alternatif sat›ﬂ
noktas› bulamayacaklar. Ancak her ne olursa
olsun ülkemizde yerel perakendecilik devam
edip pazardaki gücünü koruyacak. En büyük
avantaj›m›z ise tüketiciye çok yak›n konum-

da oluﬂumuz ve özellikle taze sebze meyve,
et, ﬂarküteri gibi ürün gruplar›nda daha iyi
imkanlar sunabilmemiz.”
2010 y›l›n›n, 2009’a göre daha iyi bir y›l olaca¤›n› belirten Taﬂ, ekonominin küçük de olsa bir büyüme kaydedece¤ini ve yükseliﬂe
geçece¤ini vurguluyor. Taﬂ, “Herkesin de¤iﬂen günün koﬂullar›na göre iﬂini daha iyi daha verimli yapmas› gerekiyor. Kendi iﬂletmemiz aç›s›ndan 2009 y›l›nda tüm altyap› çal›ﬂmalar›m›z› tamamlad›k. Merkez depo, lojistik, analiz ve raporlama için program veritabanlar›m›z› yeniledik, 2 tane ﬂube açt›k.
2010’un mart ay›nda Eseneler’de 8. ﬂubemizi
açaca¤›z. Ard›ndan 3 ﬂube daha aç›p 2010
y›l›n› 11 ﬂube ile kapatmay› öngörüyoruz.
2010 y›l›n›n hepimiz için huzurlu, baﬂar›l›,
sa¤l›kl›, bereketli ve hay›rl› olmas›n› diliyorum.”

Ramazan Taﬂ
Show Hipermarketleri Genel Müdürü
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“Anadolu yakas›n›n tamam›n›
kaplamay› hedefliyoruz”
Hakmar G›da Turizm Hayvanc›l›k ve ‹nﬂaat
San Ltd ﬁti Yönetim Kurulu Üyesi ‹sa Albayrak, 2009 y›l›n›n, beklenilen olumsuz tablonun aksine olumlu bir y›l olarak geride kald›¤›n› belirtiyor. Güçlü bankac›l›k sistemi ve
iﬂ dünyas›n›n giriﬂimci ruhu sayesinde krizin üstesinden gelmeyi baﬂard›klar›n› ifade
eden Albayrak, “2010 y›l›nda da mevcut
olumlu zeminin desteklenmesiyle, tüm kesimlerin özverisiyle, üretim ve yat›r›mdaki
istikrarl› art›ﬂlarla zorluklar›n üstesinden gelece¤iz. K›r›lgan bir dönem geçirdi¤imizi de
göz önüne alarak ﬂunu belirtmek istiyorum;
ülkemiz gelecek y›llarda çok daha fazla geliﬂmiﬂ bir ülke konumuna gelecek. Türkiye,
perakendecisiyle, sanayicisiyle ve üreticisiyle tüm sektörlerde geliﬂmeye devam edecek. Yeter ki; sert söylemlerden, kutuplaﬂmalardan ve gerginliklerden uzak olabilelim” diyor.
‹sa Albayrak
Hakmar G›da Turz. Hayvanc›l›k ve ‹nﬂ. San Ltd.
ﬁti. Yönetim Kurulu Üyesi

Hakmar’›n 2009 y›l›n› yüzde 17’lik bir büyümeyle tamamlad›¤›n› belirten Albayrak, böl-

gelerinde aç›lan ulusal market-ma¤aza ve
al›ﬂveriﬂ merkezlerine ra¤men bu büyümeyi
gerçekleﬂtirdiklerinin alt›n› çiziyor. 2010 y›l›nda da ayn› oranlarda bir büyümeyi hedeflediklerini anlatan Albayrak, ﬂunlar› söylüyor: “Anadolu yakas›nda 15 ﬂubeyle hizmet
veren Hakmar marketlerimizin say›s›n› ilkbaharda açaca¤›m›z 2000 metrekarelik bir
ma¤azayla 16 'ya ç›karaca¤›z. 70 ﬂubeyle
Anadolu yakas›nda hizmet verdi¤imiz Hakmar Ekspres ma¤azalar›m›z›n say›s›n›, her
hafta açmay› planlad›¤›m›z ma¤azalar›m›zla100 ﬂubenin üzerine ç›karmay› hedefliyoruz. Bunun yan› s›ra ﬂu an Gebze'den Üsküdar ve Beykoz’a kadar Anadolu yakas›n›n 57
noktas›nda hizmet veren TATBAK Fabrika
Sat›ﬂ Ma¤azalar›m›z›n say›s›n› da 80’e ç›kararak, Anadolu yakas›n›n tamam›n› kaplamay› hedefliyoruz. Bilgi birikimimiz, tecrübemiz, insan kayna¤›m›z, bilgi teknolojilerimiz, lojistik alt yap›m›z ve tüketiciye verdi¤imiz güven sayesinde bu hedeflerimizi gerçekleﬂtirece¤imizi düﬂünüyorum.”

Alpark, 2010 y›l›nda cirosunu yüzde 50
art›rmay› hedefliyor
Alpark Genel Müdürü Ali Nadir Akan yerel
zincirlerin öneminin her geçen gün artt›¤›n›
düﬂünüyor. Akan, tüketicilerin yerel marketlere yönelmelerinin sebeplerini ﬂöyle aç›kl›yor: “Günümüz ekonomisinde tüketicilerin
ço¤unlu¤unun, planl› al›ﬂveriﬂlerden plans›z
günlük al›ﬂveriﬂlere geçmesiyle yerel zincirlerin perakende sektöründeki önemi her geçen gün artmaya baﬂlad›. Ayr›ca yerellerin
geleneksel esnafl›k yöntemiyle birleﬂtirdi¤i
güçlü taze g›da konsepti (sebze meyve, et ve
ﬂarküteri) ve piyasa rekabetindeki h›z saye-
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‹hsan Biçen
Biçen G›da Yönetim Kurulu Baﬂkan›

Biçen G›da, 2010 y›l›nda hem e¤itim hem
de istihdam anlam›nda birçok projeyi hayata geçirmeyi planl›yor. 2010 y›l›nda, perakende sektöründe, yüzde 20-30 aras›nda bir
büyüme öngördüklerini söyleyen Biçen G›da Yönetim Kurulu Baﬂkan› ‹hsan Biçen, ülkeye de bu oranda iﬂ istihdam› sa¤lamay›
planlad›klar›n›n alt›n› çiziyor.
Perakende sektöründeki de¤iﬂim sürecinin
fark›nda olduklar›n› belirten Biçen, kurum
kimli¤i ve kurumsallaﬂma ad›na önemli
ad›mlar att›klar›n› ifade ediyor. Biçen, sözlerine ﬂöyle devam ediyor: “2010’da insan
kaynaklar›n›n yönetimi konusunda, 2009
y›l› içinde yapt›¤›m›z çal›ﬂmalar› hayata geçirece¤iz. Personelimiz günlük iﬂlerini yaparken, biz onlar ad›na düﬂünüp, onlara
uzun dönemli hedefler verip, kariyer planlamalar›n› yapmak istiyoruz. Ayr›ca performans de¤erlendirmesine geçerek ücret politikam›z› ﬂekillendirece¤iz ve personelimizi
verdi¤imiz primlerle motive edece¤iz. Bu
de¤erlendirmeyi, ‹K bölümünde görev yapan çal›ﬂanlar›m›z ve profesyonel olarak bu
alanda faaliyet gösteren bir ﬂirketle birlikte

yapaca¤›z. 2010 y›l› boyunca, “gizli müﬂteri” adl› çal›ﬂmam›zla projemizi destekleyece¤iz. Gizli müﬂteri çal›ﬂmam›z bize hem
personel geliﬂimi yönünde hem Biçen olarak kurumsallaﬂma yönünde do¤ru ad›mlar
atmam›zda ›ﬂ›k tutacak. Ayr›ca bu çal›ﬂma
sayesinde, kendimizi geliﬂtirerek, müﬂterilerimize daha kaliteli ve daha iyi hizmet verebilece¤iz. SSK güvencelerinin yan› s›ra MEB,
özel e¤itim kurumlar› ve üniversitelerle iﬂbirli¤i yaparak personelimizin geliﬂmesine
katk›da bulunaca¤›z.”
2010 y›l›nda personel, sat›ﬂ, müﬂteri ve kiﬂisel e¤itim odakl› planlar›n› hayata geçireceklerini anlatan Biçen, gerçekleﬂtirmeyi
düﬂündükleri projeler hakk›nda ﬂu bilgileri
veriyor: “2009 y›l› sonlar›nda bir proje baﬂlatt›k. E¤itimlerini çeﬂitli nedenlerle yar›da
b›rakmak zorunda kalan çal›ﬂanlar›m›z›n ve
müﬂterilerimizin e¤itimlerini tamamlamalar› için Halk E¤itim Merkezleri ile çal›ﬂarak,
onlar›n kald›klar› yerden e¤itimlerine devam etmelerini sa¤layaca¤›z. Biz e¤itimli
insana yat›r›m yapmak istiyoruz.”

“Kontrolsüz büyüyoruz”

sinde sektörde bir fark yaratt›k. Yerel zincirlerin ortaya ç›kard›¤› bu fark, g›da perakende
sektörünün dinamizmini art›rmas›na ve sektörün yap›lanmas›na neden oluyor.”
2010’un y›l›nda cirosunu art›rmay› hedefleyen Akan, “2009 y›l›n› 26 ma¤aza ile kapatt›k. Bu ma¤azalar 90 kasa ve 11.850 m2 net
sat›ﬂ alan› ile müﬂterilerine hizmet veriyor.
2010 y›l›nda Alpark, 12 ma¤aza daha açarak, y›l› 38 ma¤aza ve yüzde 50 ciro art›ﬂ› ile
kapatmay› hedefliyor” diyor.

“E¤itimli insana yat›r›m yapmak istiyoruz”

Nurda¤ Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mehmet Sar›temur, 2009 senesine bakt›¤›nda bilançolar›n parlak gözükmedi¤ini söylüyor.

Ali Nadir Akan
Alpark Genel Müdürü

2010’un 2009’dan çok farkl› bir y›l olmayaca¤›n› vurgulayan Sarutemur, sektördeki sorunlar hakk›nda ﬂunlar› söylüyor: “600 bin
nüfuslu olan bir ilçenin iki mahallesinin tüketimi ne kadar olur? Daha birkaç y›l öncesine kadar 3 ya da 4 orta ölçekli noktan›n hizmet verdi¤i bu iki mahallede, 15 nokta nok-

tan›n hizmet vermeye baﬂlad›¤›n› fark ettim.
F›r›nc›s› da nalburcu da market açm›ﬂ. Bence
sektör ad›na ölçüyü biraz kaç›rd›k.
Giderler bugün, yüzde 18-20 oranlar›na dayand›. Bu gerçekleri görüp iyi analiz etmek
laz›m. Neredeyse her gün aç›lan büyük, orta
ve discount ölçekli marketlerle kontrolsüz
büyüyoruz. Sonuçta çok büyümek yerine
kontrollü büyümek daha do¤ru olur.2010 y›l›n›n hepimiz için bereketli ve bol kazançl› bir
y›l olmas›n› diliyorum.”

Mehmet Sar›temur
Nurda¤ Yönetim Kurulu Baﬂkan›
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