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Sevgili Dostlar›m;

Ekonomimizin büyüme sürecine girdi¤i bir dönemdeyiz. Umar›m yaflad›¤›m›z ekonomik
krizi en az hasarla atlatabilmiflizdir. fiüphesiz kriz ortam› bize çok fley ö¤retti. Bu dönemde
maliyetleri düflürmenin, verimlilik artt›rman›n, pazardan yeni paylar alman›n yollar›n›
arad›k. Edindi¤imiz tecrübe, kazan›m olarak cebimizde duruyor. Zor günler geride kald›
demek çok zor. Ancak olas› yeni krizlere karfl› daha haz›rl›kl› ve dirençli bir konumda oldu-
¤umuz da bir gerçek. 

Perakende sektöründe her geçen gün artan rekabet bizleri dinamik olmaya zorluyor. Dina-
mizm ise baflar› için en büyük enerji kayna¤›m›z. Sektörümüzün birçok sorunu var. Gelifli-
mimiz sanc›l› olmakta. Sorunlar›m›z› çözerken ortak ak›l gelifltirmek, kaynak tasarrufu
sa¤lamak, sat›n alma gücü yaratmak çok önemli. ‹flte tüm bu kaynaklar› etkin kullanmak
iflbirli¤i, güç birli¤i yapmaktan geçiyor. Derneklerimizin varl›¤› bu dönemlerde daha da
önem kazan›yor. 

Federasyonumuzun baflar›l› çal›flmalar›n›n meyvelerini almaya bafllad›¤›m›z dönemin,
kriz dönemine denk gelmesi bizler için büyük bir flans diye düflünüyorum.

Özellikle ana maliyet kalemlerimizin afla¤› çekilmesine yönelik çal›flmalarda al›nan sonuç-
lar, güç birli¤inin önemini bir kez daha bize göstermifltir. 

Sevgili Dostlar›m;

Derne¤imiz kuruldu¤u 2006 y›l›ndan bugüne üyelerine kamuoyu deste¤i vermeye, sosyal
ortamlar sa¤lamaya, destek hizmetler sunmaya çal›flt›. Önceki dönem Yönetim Kurulu
Baflkan›m›z Vahdet Sar›kaya’ya özverili ve baflar›l› çal›flmalar›ndan dolay› teflekkür ediyo-
rum. Yaklafl›k dört buçuk y›l tafl›d›¤› hizmet bayra¤›n›, iyinin daha iyisini yapma sorumlu-
lu¤u ile teslim ald›m.

‹çinde bulundu¤umuz Ramazan ay›n›n camiam›za, ülkemize, tüm ‹slam alemine hay›rl›
olmas›n› diler, ifllerimizin yavafllad›¤› yaz dönemine denk gelen mübarek ay›n hay›rl› ka-
zançlar getirmesini temenni ederim.

Sayg›lar›mla 

Veli Gürler
Ege PERDER Yönetim Kurulu Baflkan›
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EGE PERDER

haberler

Ege PERDER üyeleri, K›z›lay ve Yeni As›r Gazetesi’nin ortak
projesi olan kan ba¤›fl› kampanyas›na destek verdiler. Ege
PERDER Baflkan› Vahdet Sar›kaya, “Kan Ver Hediyen Hayat
Olsun” kampanyas›n› dernek olarak desteklediklerini belir-
terek, “Kimin ne zaman kana ihtiyaç duyaca¤› belli olmaz.
Bu konuda sorumluluk hepimizin.” dedi. Ege PERDER ola-
rak üç bine yak›n personele sahip olduklar›n› kaydeden Sa-
r›kaya, kampanya kapsam›ndaki hedeflerinin y›lsonuna
kadar 500 ünite kan ba¤›fllamak oldu¤unu bildirdi ve flöy-
le devam etti: “Bu konuda çal›flanlar›m›z› bilgilendirmek
için K›z›lay ile ortak proje gelifltirmek istiyoruz. Amac›m›z
düzenli kan vermeye yönelik bir bilinç oluflturmak.” K›z›lay
Bölge Müdürü Dr. Günay Gök, projeye katk›lar›ndan dolay›
Ege PERDER yönetimine teflekkür etti.  

Kan ver hediyen hayat olsun 

Ege PERDER Baflkan› de¤iflti. Yaklafl›k befl
y›ld›r Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›n› yürüten
Vahdet Sar›kaya ifllerinin yo¤unlu¤unu ne-
deniyle baflkanl›ktan ayr›ld›. Gürmar Mar-
ketler Yönetim Kurulu Baflkan› Veli Gürler,
Ege PERDER’in yeni baflkan› olarak göreve
bafllad›. Sar›kaya’dan boflalan üyeli¤e, bi-
rinci s›rada yedek üye olan Bimar Marketler
Genel Müdürü Hasan Bitirim getirildi.

Ege PERDER’e Yeni Baflkan…

Türkiye Perakendeci Dernekleri Federasyonu
yönetimi, 3 Nisan 2009 tarihinde Ege
PERDER’in davetlisi olarak Yeni As›r gazetesi ye-
ni Genel Yay›n Yönetmeni fiebnem Bursal›’y›
makam›nda ziyaret etti. fiebnem Bursal›’ya ye-
ni görevinde baflar›lar dileyen Federasyon

Baflkan› fieref Songör, yerel perakendecilerin
desteklenmesi konusunda bugüne kadar veri-
len destekten dolay› teflekkür etti. Özellikle
Ege Bölgesi’nde organize perakende pazar›n›n
neredeyse tamam›n›n yabanc› sermayenin te-
keline geçti¤ini kaydeden Songör yerli serma-
yenin desteklenmesi konusunda tüketicinin
bilinçlendirilmesinin önemine vurgu yapt›.

TPF, Yeni As›r Gazetesi’nde…

Ege PERDER 2009 y›l› iftar yeme¤ini
Naci Restoranda verdi. Yaklafl›k 200 da-
vetlinin kat›ld›¤› yeme¤e ‹zmir Ticaret
Odas› Meclis Baflkan› Necip Kalkan da
kat›ld›. 

Ege PERDER
iftar yeme¤inde bulufltu

2009-2010 y›l›nda Ege PERDER
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EGE PERDER

röportaj

Öncelikle baflkanl›¤›n›z hay›rl› olsun. Görev
de¤iflimi nas›l oldu? 
Teflekkür ederim. Bu y›l›n bafl›nda yap›lan
ola¤an genel kurulumuzda derne¤imizin iki
dönemdir baflkanl›¤›n› yapan Vahdet Sar›ka-
ya’n›n görevine bir y›l daha devam etmesi
yönünde bir karar ç›km›flt›. Yaklafl›k üç ay ön-
ce bir yönetim kurulu toplant›s›nda Vahdet
Bey, ifllerine ve ailesine vakit ay›ramad›¤›n›

belirterek baflkanl›k görevinden aff›n› istedi.
Kendisi ayn› zamanda ‹zmir Ticaret Odas› Yö-
netim Kurulu Üyesidir ve aktif olarak çal›fl›-
yor. Yönetim kurulumuz Vahdet Bey’in bu ta-
lebini hakl› buldu. Görev bana teklif edildi.
Görevden kaçmak olmaz tabiî ki. 

Baflkan›m›z Vahdet Sar›kaya’ya, yaklafl›k 4,5
y›ld›r büyük bir özveri göstererek yapt›¤› ba-

flar›l› çal›flmalar›ndan dolay› teflekkür ediyo-
rum. Bu bir bayrak yar›fl›d›r. Arkadafllar›m›n
güvenine lay›k olmaya çal›flaca¤›m. 

Ege PERDER’in kurulufl öyküsünü anlat›r
m›s›n›z?
‹zmir’de perakende sektörünün bir çat› alt›n-
da birleflmesi çabalar› 1990’l› y›llar›n bafl›na
dayan›r. ‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nin

Tanzim Sat›fl Ma¤azac›l›¤› (Tansafl) ad› alt›n-
da perakende sektörüne girmesi, sektöre ya-
t›r›m yapanlar›n güç birli¤i aray›fllar›nda en
önemli etken olmufltur. Ancak bu çabalar her
seferinde bir nedenden dolay› baflar›s›z ol-
mufltur. 2006 y›l›n›n bafllar›nda derne¤imizin
ilk baflkan› Vahdet Sar›kaya, benim ve birkaç
arkadafl›m›z›n çabalar›yla derne¤imiz kurul-
du. Bugün bölgemizde, sektörün etkin ku-
rumlar›ndan biri olarak kabul edilmektedir.

Ege PERDER’in faaliyetleri hakk›nda bize
bilgi verir misiniz?
Bafllang›çta e¤itim a¤›rl›kl› bir çal›flma plan›
haz›rlad›k. Bu konuda PEBEV’le ortak e¤itim
çal›flmalar›m›z oldu. Gerek dernek üyelerimi-
ze, gerekse çal›flanlar›m›za yönelik e¤itim
programlar› haz›rlad›k. Bölgemizde faaliyet
gösteren tedarikçi firmalar›n yönetimleri ile
ortak de¤erlendirme toplant›lar› düzenledik.
Ortak s›k›nt›lar›m›z› ve olas› çözümleri de¤er-
lendirdik. Bu toplant›lar› bir rutine ba¤lad›k.
2007 ve 2008 y›llar›nda önemli iki sosyal so-
rumluluk projesini hayata geçirdik. Her iki
projemiz de bölgemizde çok ses getirdi. Özel-
likle bas›n büyük ilgi gösterdi. Bölgemizde
üretim yapan sektör temsilcilerine ziyaretle-
rimiz oldu. Özellikle yerel üreticilerimize des-
tek verme çabalar›m›z devam etmekte.

Ege PERDER Salih Dede Spastik Engelliler
Okulu’na destek oldu

Gerçeklefltirdi¤iniz sosyal sorumluluk pro-
jeleri hakk›nda k›sa bir de¤erlendirme ala-
bilir miyiz?
Bildi¤iniz gibi her y›l A¤ustos ay›nda, yakla-
fl›k 10 gün süreyle ‹zmir Enternasyonal Fuar›
kuruluyor. 2007 y›l›nda bu fuara kat›l›m gös-
terip derne¤imiz ve faaliyetleri hakk›nda ka-
muoyunu bilgilendirmek istedik. Ancak bunu
bir sosyal sorumluluk projesi olarak sunmak
düflüncesindeydik. Türkiye Perakendeciler
Federasyonu’nun bedensel özürlü kardeflleri-
mize verdi¤i deste¤in bir benzerini Ege
PERDER olarak vermek istedik. ‹zmir Büyük-
flehir Belediyesi Bedensel ve Zihinsel Özürlü-
ler Masas› ile görüfltük. Onlar bizi Salih Dede
Spastik Engelliler Okulu’na yönlendirdiler.
Okul yönetimi ile yapt›¤›m›z görüflmede okul
binas›n›n ikinci kat›n›n yat›l› olmas› için des-
tek arad›klar›n› ö¤rendik. Bu proje bizi heye-
canland›rd›. ‹zmir Enternasyonal Fuar› Mü-
dürlü¤ü projemize destek verece¤ini bildirdi.
Keza ‹zmir Ticaret Odas› yönetimi de proje-
mize s›cak bakt›. 

Bizler perakendeci oldu¤umuz için akl›m›za
ilk gelen en iyi bildi¤imiz ifli yapmak oldu ve
yaklafl›k 500 m2’lik bir kapal› alana 300 m2

sanal market kurduk. Üretici ve tedarikçi fir-
malarla görüflüp market raflar› için ürün ta-
lep ettik. Projemizi anlatt›¤›m›z hemen tüm
firmalar bize destek verdi. 3G firmas› raf sis-
temlerini, Ahmet Yar so¤uk hava sistemleri-
ni ve so¤utucular› kurdu. Marketin esprisi;
markette sergilenen ürünlerin, 5 TL ba¤›fl
karfl›l›¤› an›nda çekilen kura ile kat›l›mc›ya
verilmesiydi. Her al›nan ba¤›fl için bir de Sa-
lih Dede Spastik Engelliler Okulu’nun ba¤›fl
makbuzunu kat›l›mc›ya verdik. Bu arada
projemize destek veren markalara ürün tan›-
t›m ve tad›m stantlar› kurmalar› için alan
tahsis ettik. ‹lgi bekledi¤imizden büyük ol-
du. Fuar›n en baflar›l› ilk üç projesinden biri
seçildik. Fuarda toplanan yard›mlara biraz
da biz katk› koyduk ve yaklafl›k 100.000 TL
yat›r›mla ‹zmir’in ilk ve tek yat›l› spastik en-
gelliler okulunu yapt›k. Çok modern bir okul
oldu. Kapal› devre kamera sistemleri ile kon-
trol edilen, içinde reviri olan, ayn› anda 9 k›z,
14 erkek ö¤rencinin yat›l› olarak e¤itim ala-
bilece¤i bir bölüm haz›rlad›k. Fuar müdürlü-
¤ü bir sonraki projemiz için bize 1.200 m2’lik
bir kapal› alan tahsis etti.

2008 y›l›nda benzer projeyi Ege Üniversitesi
T›p Fakültesi Çocuk Hastanesi Kök hücre na-
kil ünitesi için hayata geçirdik. Bu defa 5 TL
ba¤›fl yapan kat›l›mc› hem marketimizden
ürün kazand› hem de çocu¤una stant alan›n-
da kurulan muayenehanelerde Çocuk Hasta-
nesi doktorlar› ücretsiz göz, a¤›z ve obezite
taramalar› yapt›lar. Tüm bu projelerin hayata
geçirilmesinde özverili çal›flmalar›ndan dola-
y› Genel Koordinatörümüz Hüseyin De¤ir-
mencio¤lu’na teflekkür etmek isterim. 2009
y›l›nda yaflanan ekonomik kriz maalesef pro-
jelerimizi ask›ya almam›za neden oldu. Bu y›l

fuar dönemi Ramazan ay›n›n içine denk dü-
flüyor. Fuar ne kadar etkin olur bilemiyorum. 

Sektörde yaflanan kalifiye eleman s›k›nt›s›
ile ilgili de¤erlendirmelerinizi alabilir miyiz?
Üzülerek belirtmeliyim ki sektörümüzün en
büyük s›k›nt›s› kalifiye eleman yetersizli¤i.
Sektörün çal›flma saatlerinin a¤›r olmas› b›-
rak›n kalifiye eleman›, yetifltirilmek üzere al›-
nacak çal›flan› bile bulmakta zorlanmam›za
neden oluyor. Bu konuda en büyük umudu-
muz olan Büyük Ma¤azac›l›k Yasa Tasar›s› da
maalesef beklentilerimize cevap vermekten
çok uzak kalacak gibi görünüyor. 

Sektöre eleman yetifltirilmesi ile ilgili haz›r-
lanm›fl bir projemiz var. Bu konuda ‹fl-Kur ile
görüflmelere bafllayaca¤›z. Ancak beklentile-
re ne kadar cevap verir bilemiyorum. Perso-
nel sirkülasyonunun bu kadar yo¤un oldu¤u
bir sektörde yetiflmifl personel istihdam et-
mek çok zor. Ancak bizim iflimiz ‘Zoru baflar-
makt›r’ diye düflünüyorum. 

2009 y›l› Ege PERDER için nas›l geçti?
Küresel krizden etkilenmedik demek yalan
olur. Di¤er sektörlerle k›yaslad›¤›m›zda çok
flükür ayaktay›z ve yat›r›m yapabiliyoruz di-
yoruz. Asl›nda yaflanan kriz kendimize çeki
düzen vermemiz için bir f›rsat olmufltur. Üye-
lerimiz aras›nda daha yo¤un bir iflbirli¤i göz-
lemliyorum. Özellikle giderlerin k›s›lmas› ko-
nusunda fikir al›flveriflleri yap›yoruz. Ana gir-
dilerimizden biri olan elektrikle ilgili çal›flma-
lar›m›z son aflamaya geldi. Bölgemizde faali-
yet gösteren tedarikçi firmalar›n yönetimleri
ile bir araya gelip sorunlar›m›z› ve olas› çö-
zümler üzerine fikir al›flverifllerinde bulun-
duk. Bu toplant›lar› bir rutine ba¤lad›k. Krizi
mümkün oldu¤unca en az hasarla atlatmaya
çal›flt›k. Çok flükür 2009 y›l›nda üyelerimiz
aras›ndan krize kurban vermedik.

Ege PERDER sosyal sorumluluk
projeleriyle dikkat çekiyor
Yaklafl›k 3 ay önce Ege PERDER Baflkan› Vahdet Sar›kaya’n›n görevini b›rakmas›yla,
görev Veli Gürler’e teklif edildi. Gürler, “görevden kaçmak olmaz” diyerek dernek
çal›flmalar›na h›zla devam ediyor. Gürler, dernek faaliyetleri ve üye iflbirlikleriyle ilgili
sorular›m›z› yan›tlad›

Veli Gürler
Ege PERDER 

Yönetim Kurulu Baflkan›
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Ma¤aza ‹smi: ACEM GIDA 
Firma Ünvan›: ACEM GIDA LTD. fiT‹.
Üye ‹smi: KEMAL ÇORAPÇI
fiube Say›s›: 6

Ma¤aza ‹smi: BARIfi GROSS MAR.
Firma Ünvan›: BARIfi MARKET ‹fiL.

PAZ. LTD. fiT‹.
Üye ‹smi: MUSTAFA AKKAN
fiube Say›s›: 17

Ma¤aza ‹smi: BAfiDAfi MARKET
Firma Ünvan›: BAfiDAfi LTD. fiT‹. 
Üye ‹smi: FEVZ‹ BAfiDAfi
fiube Say›s›: 6

Ma¤aza ‹smi: BEfiKARDEfiLER
Firma Ünvan›: BEfiKARDEfiLER
MAR. GIDA  HAYV. SÜT ÜRN. TUR.
NAKL‹YE LOJ. H‹Z. SAN. VE LTD. fiT‹
Üye ‹smi: ERHAN KAHYA
fiube Say›s›: 3

Ma¤aza ‹smi: B‹MAR
Firma Ünvan›: B‹MAR TEMEL ‹HT.

MAD.  GIDA SAN. VE
T‹C. A.fi.

Üye ‹smi: HASAN B‹T‹R‹M
fiube Say›s›: 5

Ma¤aza ‹smi: BOYUMAR
Firma Ünvan›: BOYUMAR GIDA

SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
Üye ‹smi: FEYZULLAH BOYU
fiube Say›s›: 3

Ma¤aza ‹smi: DENMAR
Firma Ünvan›: DEN‹ZL‹

MARKETÇ‹L‹K
LTD. fiT‹.

Üye ‹smi: GAL‹P AKGÜN
fiube Say›s›: 7

Ma¤aza ‹smi: HALK MARKET
Firma Ünvan›: HALK MARKET

LTD. fiT‹
Üye ‹smi: EfiREF D‹KMEN
fiube Say›s›: 18

Ma¤aza ‹smi: GÜN GIDA
Firma Ünvan›: GÜN GIDA ‹HT. MAD. 

SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
Üye ‹smi: ‹SMA‹L GÜN
fiube Say›s›: 16

Ma¤aza ‹smi: GÜRMAR
Firma Ünvan›: GÜRSAN SÜT VE SÜT

ÜRN. BES‹C‹L‹K GIDA
MAM. SEN VE T‹C. A.fi.

Üye ‹smi: VEL‹ GÜRLER
fiube Say›s›: 13

Ma¤aza ‹smi: K‹BARO⁄LU
Firma Ünvan›: K‹BARO⁄LU GIDA

‹Nfi. TUR. SAN. T‹C.
LTD. fiT‹.

Üye ‹smi: MEHMET G‹N
fiube Say›s›: 23

Ma¤aza ‹smi: MEVS‹M GROSS MAR.
Firma Ünvan›: SARIKAYA MA⁄. GID.

SAN.  T‹C. LTD. fiT‹.
Üye ‹smi: VAHDET SARIKAYA
fiube Say›s›: 5

Ma¤aza ‹smi: ÖZ UYGAR
Firma Ünvan›: ÖZ UYGAR

T‹C.  LTD. fiT‹.
Üye ‹smi: HACI HAMZA KALKANCI
fiube Say›s›: 2

Ma¤aza ‹smi: ÖZLER AVM 
Firma Ünvan›: HAYRETT‹N ÖZT‹T‹Z 

AVM
Üye ‹smi: HAYRETT‹N ÖZT‹T‹Z
fiube Say›s›: 6

Ma¤aza ‹smi: PEKDEM‹RLER
Firma Ünvan›: PEKDEM‹R Ç‹FTL‹⁄‹ 

LTD. fiT‹.
Üye ‹smi: HASAN HÜSEY‹N

PEKDEM‹R
fiube Say›s›: 34

Ma¤aza ‹smi: PROMOSYON MA⁄.
Firma Ünvan›: PROMOSYON GIDA

‹Nfi TEKS. VE MOB.
SAN. T‹C. LTD. fiT‹.

Üye ‹smi: FAT‹H DALDAN
fiube Say›s›: 2

Ma¤aza ‹smi: SAVAfiIR MARKET 
Firma Ünvan›: EMRE SAVAfiIR
Üye ‹smi: EMRE SAVAfiIR
fiube Say›s›: 6

Ma¤aza ‹smi: ULUPINAR 
Firma Ünvan›: BEK‹R ULUPINAR 

GID. SAN. T‹C.
LTD. fiT‹

Üye ‹smi: CENG‹Z ULUPINAR
fiube Say›s›: 1

Ma¤aza ‹smi: YEfi‹L PORTAKAL 
Firma Ünvan›: YEfi‹L PORTAKAL

MAR. SAN. T‹C.
LTD. fiT‹.

Üye ‹smi: ‹SMA‹L KARAKAfi
fiube Say›s›: 6

Ma¤aza ‹smi: SELLUKA
Firma Ünvan›: ELDEN‹Z HAYV. ÜRN.

TAfi. SAN. T‹C.
LTD. fiT‹.

Üye ‹smi: CUMHUR ELDEN
fiube Say›s›: 1

Ma¤aza ‹smi: S‹MPAfi AVM
Firma Ünvan›: S‹MPAfi SAL‹HL‹

GIDA A.fi.
Üye ‹smi: KENAN ÖZTÜRK
fiube Say›s›: 4

Ma¤aza ‹smi: KARABIYIK
Firma Ünvan›: KARABIYIK MAR. 

UN YEM T‹C. VE 
TEKEL BAY‹‹

Üye ‹smi: ZEKER‹YA KARABIYIK
fiube Say›s›: 6
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“2010 Viking’in y›l› olacak”

alan flirketin, 2010 y›l›nda yapaca¤› at›l›m›n-
da bir yerde habercisi oldu. 

Viking Temizlik’in TÜB‹TAK ve Sanayi Ar-Ge
projeleri destekleme program› dahilinde yeni
projeler gelifltirdi¤ine dikkat çeken Avc›, yük-
sek kalite standartlar›nda üretim yapabilme-
nin en önemli koflulunun kuvvetli bir Ar-Ge
kadrosu ile sürekli yenilikleri takip etmek ve
uygulamak oldu¤unu söyledi.
Kategori olarak birçok ürünü tek bir çat› alt›n-
da toplayan genifl ürün yelpazesine sahip ol-
duklar›n› belirten Avc›, 2010 y›l›nda tüketici
isteklerine daha iyi cevap vermeye çal›flt›kla-
r›n› tüketici evine giren üründen, profesyonel
ürünlere kadar, Viking Temizlik’in Türkiye’nin
temizlik markas› olma yolunda h›zla ilerledi-
¤ini söyledi. Kapasitelerinin flu anda yüzde
70’ini kulland›klar›n› ifade eden Avc›, top-
lam 7 kategoride 180 çeflit ürünlerinin bu-
lundu¤unu söyledi.

Viking Temizlik’in Bulafl›k Makinesi, Çamafl›r
Makinesi, Genel Temizlik, S›v› Bulafl›k, Krem
Deterjan, Yumuflat›c›, Kiflisel Bak›m ve Oda
Parfümü kategorilerinde ürünler üretmekte

oldu¤una dikkat çeken Avc›, ev d›fl› kurumsal
tüketim grubu ürünlerinin bu rakam›n d›fl›n-
da oldu¤unu söyledi. 

Viking Temizlik olarak flirketin Viking markal›
ürünler, profesyonel ürünler, özel markal›
ürünler ve ihracat olmak üzere 4 kanalda bü-
yüdü¤ünü belirten Avc›, Viking markas› ile
toplamda yüzde 25 büyüme gösterdiklerini,
özellikle kiflisel bak›m ve çamafl›r yumuflat›c›
ürün gruplar›nda iddial› olduklar›n› belirterek
sözlerine flöyle devam etti: “Viking içerde
inorganik büyümesinin yan›nda d›flar›da or-
ganik olarak da büyümesine devam ediyor.
‹stanbul’da çok önemli olan lokal zincir distri-
büsyonu arzu edilen bir seviyeye geldi. Türki-
ye genelinde büyümemiz sürüyor. 2010 y›-
l›nda ana hedeflerimizden birisi Türkiye’de
olmad›¤›m›z bölgelerde distribüsyonu sa¤la-
mak ve girdi¤imiz noktalarda tüketici mem-
nuniyetini sa¤layarak büyümek”.

“‹hracatta da büyüdük”
‹hracatta da önemli bir ç›k›fl yakalad›klar›n›
ifade eden Viking Temizlik Genel Müdürü Hay-
rettin Avc›: “ABD’den Afrika’ya dek toplam 4

k›tada, 45 ülkeye ihracat yap›yoruz. Krize ra¤-
men ihracatta da büyüdük. Türkiye’nin yan›
s›ra dünyada da Viking’i uluslararas› bir mar-
ka yapmay› hedefliyoruz. 2009 y›l›nda özel-
likle Kuzey Afrika, ABD, ‹ngiltere, Katar ve Ku-
veyt gibi pazarlarda yüksek potansiyel elde
ettik. Viking Temizlik, 2010 ciro ve ülke hedef-
lerini gerçeklefltirme yolunda önemli çal›flma-
lar yapmaktad›r.” dedi. Avc› sözlerine flöyle
devam etti: “fiirketimiz, ihracat strateji planla-
mas›n› k›sa vadeli stratejiler ve orta vadeli
stratejiler olarak 2’ye ay›rm›flt›r. K›sa vadeli
stratejimiz genel anlamda y›ll›k ihracat ciro-
sunu hedefler do¤rultusunda tutturmakt›r. fiu
anda 45 ülkede var›z. Daha fazla ülkeye ihra-
cat yapmak ve Turquality kriterleri kapsam›n-
da ülkemizi en iyi iyi flekilde temsil etme ça-
l›flmalar›m›z devam etmektedir. 

Orta vadeli strateji plan›m›zda ise Gürcistan
üzerinden Türki Cumhuriyetlerine, Balkanla-
ra Bulgaristan üzerinden, Kuzey Afrika’ya M›-
s›r veya Libya üzerinde depolar açarak, ortak-
l›klar kurarak daha h›zl› hizmet vererek, ihra-
cat rakamlar›m›z› daha da yukar›lara çek-
mek. Böylelikle Viking’ i uluslararas› bir mar-
ka yapmak istiyoruz. 

Viking Temizlik A.fi.’nin en önemli politikas›
kalitedir. Zira bugün Türkiye’de sat›lan Viking
ürünleri dünyada, Amerika’dan ‹ngiltere’ye,
Almanya’dan Dubai’ye, Kuveyt’ten Ethopi-
a’ya, Libya’dan Gürcistan’a kadar 45 ülkede
market raflar›nda sunulmaktad›r. Bunun yan›
s›ra Viking Temizlik Amerika, Kuveyt, Ingilte-
re, Bulgaristan gibi birçok ülke’de zincir için
özel markal› ürünler (Private Label) üretilmek-

te ve y›ll›k anlaflmalar imzalanmaktad›r” dedi.

Viking’in çeyrek as›rdan fazla bir süreden be-
ri ulusal bir sermaye olarak faaliyetlerini ge-
lifltirerek baflar›yla sürdürmekte oldu¤unu
belirten Avc›, yüzde 100 yerli bir firma olarak
yabanc› ve yerli rakiplerle sayg›n bir rekabet
içinde bulunduklar›n› belirtti. Avc›; “Bu reka-
bette, en büyük sermayemizi ileri teknolojiy-
le çal›flan kendi konular›n›n uzman› olan in-
san kaynaklar›m›z ve de¤erli müflterilerimiz
ile tedarik kaynaklar›m›z oluflturmaktad›r”
aç›klamas›nda bulundu.

Yerel gruplarla iflbirli¤imizi art›rmak
istiyoruz
2009 y›l›nda krize ra¤men Viking’in büyüdü-
¤üne dikkat çeken Hayrettin Avc›, do¤ru ürü-

nü do¤ru sat›fl kanallar›nda do¤ru fiyatla bu-
luflturman›n önemine de¤indi ve yeni nokta-
lara girerek penetrasyonu artt›rman›n önemli
oldu¤unu söyledi. Avc› flöyle devam etti:
“2010 Viking’in y›l› olacak. Yerel zincirlerde
pay›m›z gittikçe artmaktad›r. Ürün say›m›z
ve çeflitli¤imizin yan› s›ra ma¤aza içi aktivite-
lere a¤›rl›k vererek ürünü tüketici ile daha
çok buluflturmay› amaçl›yoruz. Büyüyen ye-
rel gruplarla iflbirli¤i yapmak suretiyle biz de
büyümek ve karfl›l›kl› olarak gücümüzü art-
t›rmak istiyoruz. 

Viking olarak ürün kalitemizi hiç bozmad›k.
Bu yüzden günden güne artan tüketici mem-
nuniyetleri al›yoruz. Viking yeni ürünlerle he-
def kitle a¤›n› geniflletmeye ve belli ürün
gruplar›nda büyüme göstermeye devam ede-
cektir.” 

Viking Temizlik, Kemalpafla Organize Sanayi
Bölgesi’nde 12 milyon dolarl›k yat›r›m ile 43
bin metrekaresi aç›k, 30 bin metrekare kapa-
l› alana kurulu fabrikas›n›, 2005 y›l›nda hiz-
mete ald›. Bugün 349 kifliye ifl imkan›
sa¤layan Viking Temizlik, bölgeye ve Türkiye
ekonomisine destek oluyor.

Plastik ambalaj üretimi için fabrika ile ayn›
alanda Vikipack ad›nda ayr› bir tesis kurarak,
10 milyon dolarl›k yat›r›m yapan Viking Te-
mizlik, plastik ambalajda 500 gr ambalajdan
30 kg bidona kadar kendi plasti¤ini üretiyor. 
Müflteri odakl› prosesleriyle müflterilerinin is-
tek ve beklentilerini tam anlam›yla karfl›la-
may› amaçlad›klar›n› belirten Viking Temizlik
Genel Müdürü Hayrettin Avc›, teknolojik ge-
liflmeleri ve tüketici trendlerini yak›ndan ta-
kip ettiklerini, dolay›s›yla ürün çal›flmalar›n›
tüketici beklentileri do¤rultusunda gelifltir-
diklerini söyledi.

Viking Temizlik Sat›fl Bölümü’nün merkezini
‹stanbul’a tafl›d›ktan sonra pazarlama bölü-
münü de kadro say›s› bak›m›ndan geniflletti
‹stanbul merkezli yap›laflmaya geçme karar›

Türk Temizlik ve Kozmetik
sektöründe son y›llarda
gerçeklefltirdi¤i at›l›mlarla
ad›ndan s›kça söz ettiren
Viking Temizlik,
gerçeklefltirdi¤i sat›fl, ihracat
ve pazarlama faaliyetleri ile
dikkat çekiyor. Viking Temizlik
Genel Müdürü Hayrettin Avc›,
2010 y›l›nda ‹stanbul merkezli
yap›lanmaya gidilece¤ini
belirterek, Türkiye genelinde
büyümeye devam
edeceklerini söyledi.

Hayrettin Avc›
Viking Temizlik Genel Müdürü
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Global krizin etkisinin azald›¤› bu günlerde, ülkemiz ekonomisi yükselme ivmesine
girmifl gibi görünse de temkinli olmakta yarar var. Planlanan büyümeyi korumak
için risk almak gerekebilir. Ancak tehlikeyi görerek, kontrollü risk almakta fayda gör-
mekteyim.

Perakende sektörü ilk bak›flta krizden pek etkilenmemifl gibi görünse de, krizin te¤et
geçmedi¤i gerçe¤ini de göz ard› etmemeliyiz. Kriz, sektörde rekabetin fiyata endeks-
lenmesi riskini do¤urmufl görünüyor. Bu durum karl›l›¤› minimize ediyor ve maliyet-
lerin kontrol alt›na al›nmas›n›n önemini artt›r›yor.

Krize ra¤men, yerel perakendeciler de uluslararas› markalarla rekabet edebilmek
ad›na flube say›lar›n› artt›rmaya çal›flt›lar. Bana göre bu çabalar›nda da baflar›l› oldu-
lar. Ancak burada en önemli tehdit ma¤aza lokasyonlar›nda. K›s›tl› sermeye ile sek-
törde ayakta durmaya çal›flan yerel perakendecilerin konseptleri ile uyumlu lokas-
yonlar› belirlemeleri önem arz ediyor. Ayn› cadde üzerinde yan yana aç›lan flubele-
rin do¤rudan fiyat rekabetine girmesi kaç›n›lmaz oluyor.

Bar›fl Gross Marketler olarak flu an için uzun vadeli planlar yapmak yerine, k›sa ve or-
ta vadeli planlar üzerinde yo¤unlafl›yoruz. 2010 y›l›nda mevcutta bulunan 17 ma¤a-
zam›z› iki yeni ma¤aza daha ilave ederek, 19 ma¤aza ile y›l› kapatmay› planl›yoruz.

Ma¤aza lokasyonlar›na dikkat

Mustafa Akkan

Bar›fl Gross Marketler Genel Müdürü

Üye fiube Personel m22010
22 190 3.447 104.010

Ege PERDER büyüyor

~
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Ülkemiz perakende sektöründe yaflanan h›zl› de¤iflim, global ekonomik
krizin de etkisiyle, k›s›tl› sermaye ile ifl yapmaya çal›flan biz yerel
perakendecileri zor durumda b›rakt›. Yetersiz yasal altyap› sektörün birkaç
uluslararas› markan›n tekeline girmesi tehlikesini yarat›yor. Meclis alt
komisyonlar›nda sürünen Büyük Ma¤azac›l›k Yasa Tasar›s›’n›n da küçük ve
orta ölçekli perakendecilerin sorunlar›n› çözmekten çok, yeni sorunlar
yarataca¤›n› düflünüyorum. Keza bu saatten sonra ç›kar›lacak bir yasan›n
sektöre ne faydas› olaca¤› da ayr› bir tart›flma konusudur.

Üzülerek belirtmeliyim ki, ülkemizde yerel perakendenin en çok y›prand›¤›
illerin bafl›nda ‹zmir geliyor. Özellikle Büyükflehir Belediyesi’nin Tanzim Sat›fl
Ma¤azac›l›¤› (Tansafl) unvan› alt›nda perakendecili¤e soyunmas› ve
belediyenin s›n›rs›z olanaklar›n› kullanarak, özel sektörle rekabete girmesi,
bugün gelinen durumun en önemli etkenidir.  

Bitirim Süpermarket olarak 1970’li y›llarda yat›r›m yapt›¤›m›z perakende
sektöründe 1990 y›l›nda Bimar unvan› ile kurumsallaflma çal›flmalar›m›za
h›z verdik. H›zl› büyümekten çok, sa¤l›kl› büyümeyi hedeflemekteyiz. Güçlü
bir altyap› oluflturmadan sadece ma¤aza açarak büyümenin olumsuz
örneklerini gözlemliyoruz. Bu nedenle müflteri memnuniyeti odakl› projeler
daha çok ilgimizi çekiyor. 

“Müflteri memnuniyeti odakl› projeler ilgimizi çekiyor”

Hasan Bitirim

Bimar Marketler Genel Müdürü

EGE PERDER

üyelerimiz

Bugün içinde bulundu¤umuz kriz ortam›na ra¤men perakende sektörü-
nün ülkemizde yakalam›fl oldu¤u büyüme ivmesi sevindiricidir. Ancak
yerel perakendenin pazar kaybetmesini bir tehdit olarak alg›lamal›y›z.

Küçülen ma¤aza metrekarelerine karfl›l›k h›zla artan ürün çeflidi sektörün
bir baflka önemli sorunu. Bu durum raflardaki face say›s›n›n düflmesine
ve tüketicinin arad›¤› markay› bulmakta zorlanmas›na neden oluyor.
Özellikle markalar›n tüm ürün çeflidini raflarda bulundurmaya yönelik
yapt›¤› bask›lar sat›nalma departmanlar›m›z› zorluyor. Özellikle ‹zmir de
500 metrekare üzeri, ma¤aza olabilecek nokta bulunmad›¤›n› göz önüne
al›rsak. Mevcut durumun yaratt›¤› s›k›nt›y› daha net görebiliriz.

Firmam›z 1995 y›l›nda kurucumuz Feyzi Bafldafl öncülü¤ünde 37 metre-
kare ma¤aza ile perakende sektöründe ilk yat›r›m›n› yapt›. Bugün 6 ma-
¤azam›z›n toplam metrekaresi 2.490’d›r ve 60 çal›flan›m›zla hizmet ver-
mekteyiz. Ortalama 400 metrekarelik bir ma¤azan›n üretici konumunda-
ki perakende markalar›n›n raf taleplerini karfl›lamakta zorlanmas› düflün-
dürücüdür.

“Perakende sektörünün büyüme ivmesi sevindiricidir”

Fevzi Bafldafl

Bafldafl Market Yönetim Kurulu Baflkan›
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Yükselen de¤er gibi görünen küreselleflme kavram› karfl›s›nda yöresel güçler, milli sermaye, hatta mil-
let kavram› özünde elefltiriye aç›k hale geldi. Maalesef, bu konuda dünyan›n en hovarda ve fütursuz
davranan ülkelerinin bafl›nda gelmekteyiz.

Bu tablodan en çok etkilenen sektörlerin bafl›nda perakende sektörü geliyor. S›cak para, sektörün ulus-
lararas› markalar›n ilgi oda¤› olmas›na neden oluyor. Bu durum dünyadaki geliflmelerle bir paralellik
gösterse de; ülkemiz markalar›n›n hiçbir denetim olmadan, gelecekte yaflanacak olas› sorunlar göz ard›
edilerek uluslararas› perakende devlerine karfl› korumas›z b›rak›lmas› bir zaaf göstergesidir.

Yerel perakendeciler olarak, bugün içinde bulundu¤umuz durumdan kendi birlikteliklerimizi güçlü k›la-
rak ç›kabilece¤imizin bilincinde olmal›y›z. 
Denmar Grubu olarak nicelikten çok niteli¤i ön planda tutma gayreti içerisindeyiz. ‹stikrarl› bir büyüme
plan› ile baflar›y› yakalayaca¤›m›za inan›yoruz. ‹stikrar› ön planda tuttu¤umuz için de sadece hedef re-
alize etmek ad›na ma¤aza açmak gibi bir çaba içerisinde olmad›k.

Bugün 7 ma¤aza ve 170 çal›flan›m›zla faaliyetlerimizi sürdürdü¤ümüz perakende sektöründe, do¤ru
noktay› buldu¤umuza ikna olursak yat›r›mlar›m›z› sürdürmek düflüncesindeyiz.

Perakende pazar›, Türkiye ekonomisinin % 30’unu oluflturuyor. Bu büyüklükteki bir pazar›n uluslararas›
sermayeye terk edilmesi düflünülemez.

Son yaflanan global ekonomik kriz, ülkemizde yerel zincirlerin önemini bir kez daha ön plana ç›karm›fl-
t›r. Ancak aile flirketleri olarak faaliyet gösteren yerel perakendecilerin, kurumsallaflma ad›na ald›klar›
yol, en büyük zaaflar›d›r. Keza sektörün e¤itimli personel ihtiyac›n› karfl›lamaya yönelik yap›lamayan-
larda bir baflka önemli s›k›nt›d›r.

Her geçen gün artan rekabet ortam›nda kendini yenileyemeyen ve gelifltirmeyen markalar›n sektörden
silinece¤ini öngörerek hareket etmeliyiz. Ülkemizin de¤erlerine sahip ç›kmal› ve ülke ekonomisinin d›fla
ba¤›ml›l›¤›n›n engellenmesi konusunda üzerimize düfleni yapmal›y›z.

Geliflen teknolojide perakendecili¤in art›k bir mühendislik alan› oldu¤una inan›yorum. ‹flimize bir ifllet-
meci gözüyle de¤il, mühendis gözüyle bakmam›z gerekiyor. Sürekli de¤iflen müflteri ihtiyaçlar›n› zama-
n›nda tespit edebilmenin baflka yolu yok. Toparlanma sürecine giren ülke ekonomimizin en h›zl› büyü-
yecek sektörlerinden biri olan perakende sektöründe yaflanan büyüme h›z›n› yakalayabilmek için iflimi-
ze dört elle sar›lmal›y›z. 

Yasal boflluklardan dolay› adil bir rekabet ortam›n›n oluflmamas› üzerimize düflen yükü a¤›rlaflt›rmakta-
d›r. Zor flartlar alt›nda baflar›y› yakalaman›n yollar›n› aray›p bulmal›y›z. 

Teknolojiye, insan kaynaklar›na, markam›za yat›r›m yapmal›y›z. Yap›lacak yat›r›mlar için kaynak yarat-
mal›y›z. Dünyadaki sektörel geliflmeleri takip etmeliyiz ve uygulanabilir olanlar› de¤erlendirmeliyiz. K›-
s›tl› imkânlarla tüm bunlar› yapabilmenin ne kadar zor oldu¤unun bilincindeyim. Ancak baflar› için fe-
dakârl›k gerekiyor. 

Uygar Marketler olarak mevcut gücümüzü daha verimli kullanabilmek ve misyonumuzun önemli bir k›s-
m›n› oluflturan ‘Çal›flan mutlulu¤u’ slogan›yla müflterilerimize daha iyi hizmet vermek istiyoruz. 2010
y›l› içerisinde 3. ma¤azam›z› açmay› hedefliyoruz.

“Önceli¤imiz, nicelikten çok nitelik”

“Perakende sektörü uluslararas› sermayeye terk edilemez”“‹flimize dört elle sar›lmal›y›z”

Hac› Hamza Kalkanc›

Uygar Marketler Genel Müdürü
Galip Akgün

Denmar Marketçilik Genel Müdürü

Emre Savafl›r

Savafl›r Market Genel Müdürü
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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 

‹STANBUL PERDER 
Baflkan: REfiAT NARMAN
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

DO⁄U ANADOLU PERDER
Baflkan: Ömer DÜZGÜN
Tel: 0442 316 45 35 
Faks: 0442 316 20 40
Adres: Solakzade Mah. Palandöken
Belediyesi Arkas› Park Apartman› Alt›
(Düzgün Market)
doguanadoluperder@tpdf.org

EGE PERDER
Baflkan: VEL‹ GÜRLER
Tel: 0232 237 41 12
Faks: 0232 237 41 15
Adres: 4031 Sok. 5/B 
Karaba¤lar ‹ZM‹R
egeperder@tpdf.org

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 






