20

TÜRK‹YE
PERAKENDEC‹LER
FEDERASYONU
2 YAﬁINDA

72

KÜRESEL
ISINMANIN
TÜRK‹YE’YE
ETK‹S‹

78

BÜTÜN
YÖNLER‹YLE
SOSYAL GÜVENL‹K
REFORMU

B AﬁKAN’DA N

De¤erli Dostlar›m,
üm dünyada finans kaynakl›
ekonomik krizin dalga etkisiyle
yay›ld›¤› ve maalesef dip noktas›, boyutu hâlâ belli olmayan bir dönemi
yaﬂ›yoruz. Bu belirsizlik, asl›nda krizin
kendisinden daha çok zarar veriyor. Ülkemizin bu süreçte, hiç hak etmedi¤i
sonuçlar› yaﬂama riski gittikçe art›yor.
Bu durum asl›nda finans piyasalar›nda daha çok kazanmak ad›na s›n›rs›z türev ürünler ad› alt›nda köpürtülerek ﬂiﬂen belki de do¤al olarak istismar edilerek içi boﬂalt›lan bir dönemin sonunda
oluﬂmuﬂtur. Son geliﬂmeler dünya finans sisteminin en büyük oyuncular›n›
batma noktas›na getirmiﬂ, toplumda, ﬂirketlerde, idarecilerde umutsuzluk oluﬂturmuﬂ her kesimde tasarruf etme, kemer s›kma, bekleme duygusuna neden
olmuﬂtur. Zaman içinde reel sektöre etkileri ise, büyük devlerin bile s›k›nt›ya
düﬂtü¤ü bu ortamda, tüketim darl›¤› sonucu iﬂletmelerde verimsizlik ve s›k›nt›
olarak gerçekleﬂmesi beklenmektedir.
De¤erli dostlar›m, biz perakendeciler aç›s›ndan en önemlisi bu global krizin
sektörümüze etkileri, bu etkilerle beraber önümüzdeki süreçte neler yapmam›z
gerekti¤idir. Do¤rusu bu yaz›y› kaleme
ald›¤›m ﬂu anda çok net ﬂeyler söyleyemiyorum. Ancak ﬂu bilinmeli ki, böyle
dönemler kurumlar›n içe dönük yap›lanmalar›n› kontrol edip verimlilik, do¤ru
hedef oluﬂturma ve yeniden yap›lanmayla iç dinamiklerini, kurumsal yap›lar›n›
sa¤lamlaﬂt›racaklar› bir dönem olmal›d›r.
Bu süreci böyle de¤erlendirip kuvvetli
bir yap› oluﬂturulursa zaman› geldi¤inde
oluﬂan güç f›rsatlara dönüﬂtürülebilir.
‹ﬂletmelerimiz içinde marka olmak,
marka imaj› ve güvenilirli¤ini geliﬂtirmek, verimlilik çal›ﬂmalar› içinde her
ﬂubeyi ba¤›ms›z de¤erlendirmek gerektirmektedir. ﬁematik yap›lanmaya
göre birimleri (Pazarlama, Muhasebe,
‹nsan Kaynaklar›, Ar-Ge, Koordinasyon, vb.) daha uyumlu ve aktif hale getirmek, Stok Yönetimi, Kalite Standard›, Motivasyon gibi sistem kontrolü

T

ﬁeref Songör
TPF Yönet‹m Kurulu Baﬂkan›

önemli. Ayn› zamanda rekabet ﬂartlar›
böyle zamanlarda ölçek ekonomisini
daha önemli hale getirir.
2009 y›l› için stratejik planlar yap›lmal›. Zor geçecek bir y›l›n bizi bekledi¤ini bilmeliyiz. Asl›nda ülkemizde üreticilerimiz, AVM, yat›r›mc›lar›m›z, perakendecilerimiz hatta tüketicilerimiz olarak
‘gün birlik beraberlik günü’ deyip el birli¤i içinde dayan›ﬂma içerisinde olmal›y›z. Karﬂ›m›za ç›kan her duruma haz›rl›kl› olmak durumunday›z. B ve C planlar›na aç›k ve sahip olmal›y›z ki iﬂletmelerimiz daimi olabilsin, güçlü bir ﬂekilde
ayakta kalabilsin. Bu durum asl›nda rakibiyle arz talep dengesi içinde ak›lc›,
etik ve sa¤l›kl› büyümek için haks›z, y›k›c› rekabetin yerine kaliteli ve kal›c› bir
perakende sektörü için yasal düzenlemelerin de yap›laca¤› bir f›rsat olabilir.
Bugünlerde ABD’deki zincir ma¤azalar›n s›k›nt›ya düﬂtükleri, ﬂubeleri kapatarak küçüldüklerinin, sektör içinde
sat›ﬂlar›n›n haberini al›yoruz. Galiba bu
geliﬂmeleri sektör oyuncular› olarak dikkatle takip etmeli ve ders ç›karmal›y›z.
Hükümetin reel sektörü korumaya
yönelik tedbirleri, ‹MF anlaﬂmas›, tüm
dünyaya yönelik ekonomik ve siyasal aç›l›mlar›, önümüzdeki günlerde piyasalar›n
belirleyici unsurlar› olarak gözüküyor.
De¤erli dostlar›m, hep beraber azim
ve sab›r ile elimizdeki de¤erleri, ülkemizin gelece¤i için israf etmeden umut ile
çal›ﬂarak baﬂar›ya yönlendirmeliyiz. Bu
inanç bizi, ülkemizi refaha inﬂallah ulaﬂt›racakt›r.
Aral›k ay›nda idrak edece¤imiz ‘Kurban Bayram›’n›n üyelerimize, meslektaﬂlar›m›za, milletimize, ‹slam alemine ve
tüm insanl›¤a sa¤l›k, huzur, mutluluk ve
bol kazançlara vesile olmas› dile¤iyle
bayram›n›z› tebrik ediyorum.
Bu say›m›zda maalesef dünya ile beraber ülkemizi de saran krize yönelik bir
çal›ﬂma ve görüﬂlere yer veriyoruz.
Umar›m bir sonraki say›da baﬂar›lar›, güzellikleri ve mutluluklar› paylaﬂ›r›z.
Sayg›lar›mla.
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ÇALIﬁANA KR‹Z YOK!
YERL‹ PERAKENDE ‹Ç‹N FIRSAT YILI 2009
Krizden en az zararla nas›l ç›k›l›r? Kriz kimleri vuracak? Müﬂteri odakl› kriz yönetimi nas›l olmal›? KOB‹’ler nas›l kurtulur? ‹ﬂçi ç›karmak çözüm müdür? Hükümet ne gibi önlemler almal›d›r? Tedarik ve lojistik maliyetleri nas›l düﬂürülür? Tüketiciye
güven ve kontrol hissi nas›l verilir? Tasarrufa nereden baﬂlamal›? Krizi nas›l f›rsata çevirebiliriz? Krizde liderlik nas›l yap›lmal›d›r?.. Tüm bu sorular›n›z›n cevaplar› bu dosyada yer al›yor.
Yerli perakendecilerimize 2009’daki olas› ekonomik krizin etkilerinden korunman›n yollar›n› konunun uzmanlar›na sorduk.
Sektörün duayenleri ve akademisyenler PERDER için yan›tlad›.

PERDER ADINA SAH‹B‹: ﬁEREF SONGÖR
GENEL YAYIN YÖNETMEN‹: EL‹F B‹LG‹N KEPT‹⁄
YAZI ‹ﬁLER‹: ÖZLEM DURMAZ, TU⁄BA B‹RGÜL, BANU KAYA, HÜSEY‹N DUVARCI
GRAF‹K TASARIM: NUMAN ‹LHAN, MUSTAFA ÖZEN
REKLAM VE HALKLA ‹L‹ﬁK‹LER: CENNET GÜNEL
YAYIN KURULU: DOÇ. DR. KENAN AYDIN, AL‹ GÜLER, ERGUN GÜLER, M. ÇA⁄ATAY KAYHAN,
Ö⁄R. GRV. YILMAZ PEKMEZCAN, CELAL TOPRAK, ERCÜMENT TUNÇALP, BÜLENT YARDIMCI
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PERDER’in stand›

PERAKENDE GÜNLER‹’NE
PERDER’DEN YO⁄UN ‹LG‹
SOYSAL E⁄‹T‹M DANIﬁMANLIK TARAFINDAN DÜZENLENEN VE
TÜRK‹YE’N‹N EN BÜYÜK KONFERANSI OLAN PERAKENDE
GÜNLER‹’N‹N 8’‹NC‹S‹ BU YIL DA PERDER’DEN BÜYÜK ‹LG‹ GÖRDÜ.
erakende sektörünün en prestijli platformu olan Perakende
Günleri 2008, yerli ve yabanc›
uzmanlar›n kat›l›m›yla 22-23 Ekim tarihleri aras›nda Lütfi K›rdar Kongre ve
Sergi Saray›'nda gerçekleﬂtirildi. Perakende Günleri 2008'e bu y›l 3 bin kiﬂi
kat›ld›. ‹stanbul Perakende Fuar› ise 5
bini aﬂk›n kiﬂi taraf›ndan ziyaret edildi. Perakende Günleri 2008, perakende sektöründe, yeni uygulamalar›n
tart›ﬂ›ld›¤›, karﬂ›t görüﬂlerin paylaﬂ›ld›¤› ve s›n›rs›z iﬂbirli¤i olanaklar›n›n
yarat›ld›¤› en büyük buluﬂma noktas›
oldu. Geniﬂ içeri¤iyle sektöre ivme kazand›ran Perakende Günleri'nin bu
y›lki konuﬂmac›lar› aras›nda; Apple
markas›n›n yarat›c›lar›ndan Guy Kawasaki, Guiness Dünya Rekorlar› Kitab›'na giren Uluslararas› Haf›za Dan›ﬂman› Bob Gray, Pret a Manger Group'un sahibi Sinclair Beecham, Banana Republic'in Kurucusu Mel Ziegler
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Perakende Gezgini Howard Saunders,
Multi Turkmall CEO'su Levent Eyübo¤lu, F‹BA Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Hüsnü Özye¤in de bulunuyordu.
Perakende Günleri'ne Türkiye Perakendeciler Federasyonu, Türkiye'nin
her yerinden gelen üyeleri ile geniﬂ bir
kat›l›m gösterdi. Etkinli¤e Coca Cola
ile birlikte yap›lan bir organizasyonla
kat›lan Ankara PERDER üyeleri, 21
Ekim 2008'de otobüsle ‹stanbul'a hareket ettiler. Yol boyu, önce Abant'ta birlikte yemek yiyen ekip, daha sonra Coca Cola'n›n Dudullu tesislerini ziyaret
ettiler. Ziyaret esnas›nda dünyada yaﬂanan ekonomik kriz, kriz karﬂ›s›nda
Türkiye'nin durumu ve al›nmas› gereken önlemler konuﬂuldu. Daha sonra
Perakende Günleri'ne verdikleri desteklerden dolay› Hüseyin Ak›n, Turgay
Keskin ve Çetin Özataç'a birer plaket
veren Ankara PERDER Baﬂkan› Mustafa Altunbilek, Baﬂkan Yard›mc›s› Nuh

Çelik ve PERDER Üyesi Mustafa Songör, memnuniyetlerini bir kez daha dile
getirdiler. Perakende günlerine kat›lan
Ankara PERDER üyeleri, program› keyifle takip ettiler. Tekne ile bo¤az turu
yapan üyeler, ertesi gün Turkish Daily
News Genel Yay›n Yönetmeni David
Judson'un “Global Ekonomik Krizin Etkileri ve Türkiye'ye Yans›mas›” konulu
seminerini dinlediler.
Perakende Günleri 2008'in kapan›ﬂ
töreninde organizasyonu düzenleyen
Soysal Genel Müdürü Suat Soysal, “Perakende Günleri, haz›rlan›ﬂ›ndan uygulamas›na kadar sektörün tam bir gövde
gösterisidir. Perakendecilerin zaten forveti kuvvetli. Bu zor zamanlarda biz daha çok orta sahaya yönelik konferanslar
düzenledik” aç›klamas›nda bulundu”
dedi. Tüm kat›l›mc›lara teﬂekkür eden
Soysal, Perakende Günleri 2009'un slogan›n› da “Perakende sektörü zor zamanlar› nas›l aﬂt›?” olarak aç›klad›.

H ABE R
TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ

KRIZ TANIMIYOR
BU YIL 8.’S‹ DÜZENLENEN PERAKENDE GÜNLER‹’N‹N ‹ﬁ ÇÖZÜMLER‹
SPONSORU OBASE VE TÜRK‹YE PERAKENDEC‹LER FEDARASYONU (PERDER)
ÜYELER‹ ÖZEL B‹R YEMEKTE BULUﬁTULAR. YEMEKTE TÜRK‹YE’N‹N
GÜNDEM‹N‹ DE⁄ERLEND‹REN SEKTÖR L‹DERLER‹, B‹LG‹Y‹ STRATEJ‹K B‹R
DE⁄ERE ÇEV‹RMEN‹N ÖNEM‹NE DE⁄‹ND‹LER.

Federasyon Baﬂkan›
ﬁeref Songör

995 y›l›ndan itibaren Perakende
Yönetim Sistemleri, ‹ﬂ Zekâs›, Veri
Ambar›, B2B, CRM ve
Müﬂteri Sadakat Uygulamalar› gibi pek çok çözümle perakende sektörüne dan›ﬂmanl›k yapan OBASE toplant›da, küresel
durgunluk ve rekabet ortam›nda, bilgiyi
stratejik bir de¤ere çevirmenin önemine de¤indi. Ankara ve ‹stanbul’dan etkinli¤e kat›lan perakendecilere hitap
eden OBASE Yönetim Kurulu Baﬂkan›
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Haluk Alpay, Perakende Günleri’ne
özel bir konuﬂma yapt›.
“Türk perakende sektörü uygulamalarda Avrupa’dan daha fazla geliﬂmiﬂtir” diyen Alpay, perakende sektöründe uzun y›llard›r, bilgi ve teknolojiye dayal› bir yap› tesis oluﬂturma hedefiyle ç›kt›klar› yolda, perakende iﬂ
süreçlerinde oluﬂan eksiklik ve sorunlar› y›llar içinde kazand›klar› endüstriyel tecrübeyle ve yenilikçi uygulamalarla çözmeyi sürdürdüklerini söyledi.
Alpay, konuﬂmas›na ﬂöyle devam etti:
“Perakende kuruluﬂlar›n›n kriz ortam›nda verimliliklerini art›rmalar›, altyap›ya yap›lacak yat›r›mlarla mümkün
olabilir.” Türkiye Perakendeciler
Federasyonu Baﬂkan› ﬁeref Songör
ise, ekonomik krizi perakende
sektörü aç›s›ndan de¤erlendirdi. Krizin rakamsal de¤iﬂimlerle ﬂiﬂirildi¤ini ifade eden
Songör, finansal piyasalardaki
fiyat de¤iﬂimlerine “köpük” benzetmesini yapt›. Songör, perakendeciler
olarak yaﬂanan ekonomik krizde, reel
operasyonlara dayal› çal›ﬂt›klar› için
bugüne kadar haks›z kazanç sa¤lamad›klar›n› ve karamsar olmad›klar›n›
ifade etti.

P›nar
Süpermarket,
üniversite
ö¤rencilerini
destekliyor
Samsun’da 11 ve Bafra’da bir
ﬂubesi bulunan P›nar
Süpermarketler, üniversite
ö¤rencilerini, di¤er kartlar›na
oranla daha avantajl› olan
“Üniversitelim Kart” vererek
destekliyor. Halen müﬂterilerine,
p›nar kart, genç kart, toplu
tüketim kart›, gold kart ad›
alt›nda de¤iﬂik al›ﬂveriﬂ kartlar›
sunan P›nar Süpermarketler; bu
ö¤retim y›l› baﬂ›nda üniversite
ö¤rencilerine yönelik
“Üniversitelim Kart”›
uygulamaya koydu. Konuyla
ilgili bir aç›klama yapan P›nar
Süpermarketler Yönetim Kurulu
üyesi Fevzi P›nar, “Üniversitelim
Kart’› yüksek okul, fakülte,
yüksek lisans ve doktora
ö¤rencilerine veriyoruz. Gold
kartlar›m›zla ayn› özellikleri
taﬂ›yor. Yani çift kat puan
biriktiriyor ve yan kuruluﬂumuz
olan ‘Caffood Cafe’lerden
sürekli olarak yüzde 15 indirim
sa¤l›yor.” Ö¤renciler, P›nar
Süpermarketler’de
doldurduklar› baﬂvuru formuna
yeni tarihli ve onayl› ö¤renci
kimli¤i ya da ö¤renci belgesinin
fotokopisini ekleyip teslim
ettikleri takdirde “Üniversitelim
Kart”a sahip olabiliyor. Kartlar
daha sonra ö¤rencilerin
adreslerini gönderiliyor. Kartlar
2 y›l süreyle geçerli.

H ABE R
Ç›ra¤an Saray›’nda
23 Ekim akﬂam›
düzenlenen
Perakende Güneﬂi
Ödülleri Balosu’nu
Tolga Çevik sundu.
Türkiye
Perakendeciler
Federasyonu
Baﬂkan› ﬁeref
Songör de
ödül alan
perakendecileri
kutlad›.

BICEN
.
. GIDA’YA EN ..BASARILI
MAGAZA MUDURU ODULU
~

BU YIL 8.’S‹ DÜZENLENEN PERAKENDE GÜNLER‹, ÇIRA⁄AN
SARAYI’NDA GERÇEKLEﬁT‹R‹LEN PERAKENDE GÜNEﬁ‹
ÖDÜLLER‹ BALOSU ‹LE SONA ERD‹. TOPLAM 9 KATEGOR‹DE
ÖDÜLLEND‹R‹LEN SEKTÖR TEMS‹LC‹LER‹, PERAKENDE
GÜNLER‹’NE DAMGALARINI VURDU. EN BAﬁARILI
MA⁄AZA-MARKET MÜDÜRÜ ÖDÜLÜNÜ ‹SE, B‹ÇEN GIDA
M‹MAROBA ﬁUBES‹ MA⁄AZA MÜDÜRÜ ALPER DEM‹RC‹ ALDI.
erakende Güneﬂi Ödülleri sahiplerini buldu. Eme¤iyle, yüre¤iyle, baﬂar›s›yla perakende sektörünü
ayd›nlatanlar›n büyük ödülleri, Ç›ra¤an Saray›’nda
gerçekleﬂtirilen Perakende Güneﬂi Ödülleri Balosu’nda, görkemli bir organizasyonla verildi. Geçti¤imiz y›llarda Perakende Günleri s›ras›nda gerçekleﬂen ödül töreni; bu y›l ilk
defa düzenlenen baloyla, iﬂ ve sanat dünyas›n› bir araya getirdi. Birçok yenili¤e ev sahipli¤i yapan ödül töreninin sunuculu¤unu Tolga Çevik yaparken, gecenin sürprizi ise, bir-

P

Perakende
Güneﬂi Ödülleri
Balosu’nda
En Baﬂar›l›
Ma¤aza-Market
Müdürü Ödülü’nü
Biçen G›da
Mimaroba ﬁubesi
Ma¤aza Müdürü
Alper Demirci ald›.
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birinden güzel ﬂark›lar› ile Fatih Erkoç oldu.
ÖDÜLLER 9 KATEGOR‹DE DA⁄ITILDI
Ç›ra¤an Saray›’nda düzenlenen Perakende Güneﬂi Ödülleri
Balosu’nda baﬂar›lar›yla sektörün gurur kayna¤› olan isimler
9 kategoride ödüllendirildiler. En Baﬂar›l› Ma¤aza-Market
Müdürü Ödülü’nü ise, Biçen G›da Mimaroba ﬁubesi Ma¤aza
Müdürü Alper Demirci ald›. Maximum Kart ve Hürriyet’in
sponsorlu¤unda gerçekleﬂen baloda, bu y›l En Baﬂar›l› Ma¤aza-Market Müdürü, En Baﬂar›l› ‹nsan Kaynaklar› Uygulamas› Ödülü, Maximum Özel Ödülü, En Baﬂar›l› Profesyonel
Yönetici Ödülü-Marketler, En Baﬂar›l› Profesyonel Yönetici
Ödülü-Al›ﬂveriﬂ Merkezleri, En Baﬂar›l› Profesyonel Yönetici
Ödülü-Ma¤azalar, En Be¤enilen Perakende Kuruluﬂu Ödülü, Perakendeye Katk› Ödülü ve Yaﬂam Boyu Baﬂar› Müdürü
kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu.

H ABE R
Minik hayranlar›n›n
ç›¤l›klar› aras›nda
ﬂark›lar›n› söyleyen Hepsi
Grubu’nun üyeleri,
‹zmir’de gördükleri ilgiden
ve böylesine faydal› bir
amaç için sahneye
ç›kmaktan çok memnun
kald›klar›n› belirttiler.
Hepsi Grubu, konseri
hiçbir ücret almadan
gerçekleﬂtirdi.

EGE PERDER

TALASEMI HASTASI COCUKLARI
YALNIZ BIRAKMADI!
EGE TIP FAKÜLTES‹ ÇOCUK
HASTANES‹ BÜNYES‹NDE
AÇILACAK OLAN KÖK HÜCRE
TRANSPLANTASYON ÜN‹TES‹’N‹N
TAMAMLANMASI YARARINA
PERDER / EGE PERAKENDEC‹LER
DERNE⁄‹ KOORD‹NASYONUNDA
HEPS‹ KONSER‹
GERÇEKLEﬁT‹R‹LD‹.
ürkiye Perakendeciler Federasyonu/Ege Perakendeciler
Derne¤i, kök hücre nakli bekleyen talasemi hastas› çocuklar› yaln›z
b›rakmad›. Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Hastanesi ile Mutlu Çocuklar Projesi’ni hayata geçiren dernek,
Kök Hücre Transplantasyon Merkezi’nin tamamlanmas› yarar›na proje
kapsam›nda Hepsi Grubu’nun sahne
ald›¤› bir konser düzenledi. Ege Üniversitesi Bas›n ve Halkla ‹liﬂkiler Müdürlü¤ü ile koordineli bir ﬂekilde gerçekleﬂtirilen konserde yaklaﬂ›k 2 bin
500 biletli seyirci çoﬂku dolu anlar yaﬂad›. Konser, ‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi, Karﬂ›yaka Belediyesi ve Algida’n›n katk›lar› ile 11 Ekim Cumartesi

T

10

PERDER

günü Karﬂ›yaka Maviﬂehir Spor Salonu’nda gerçekleﬂtirildi. Talasemi hastas› çocuklara umut sa¤layacak projenin hayata geçirilmesi için düzenlenen
etkinli¤in konuklar› da, ilkö¤retim
okulu ça¤›ndaki çocuklard›. Konserde
çocuklar yerlerinde duramad›. Minik
hayranlar›n›n ç›¤l›klar› aras›nda ﬂark›lar›n› söyleyen Hepsi Grubu’nun üyeleri, ‹zmir’de gördükleri ilgiden ve böylesine faydal› bir amaç için sahneye ç›kmaktan çok memnun kald›klar›n› belirttiler. Hepsi Grubu, konseri hiçbir
ücret almadan gerçekleﬂtirdi. Çocuklar› ile birlikte konseri izlemeye gelen aileler de Kök Hücre Transplantanyon
Ünitesi’nin tamamlanmas› amac›yla
düzenlenen konserde coﬂkulu ve duygulu anlar yaﬂad›lar. Hepsi Grubu üyeleri, konser gelirlerinin çocuklar›n sa¤l›¤› için kullan›lacak olmas›ndan mutluluk duyduklar›n› belirtirken, ‘Sadece
Bir Çocu¤a Hayat Verin’ slogan›yla düzenlenen etkinli¤e ilginin üst düzeyde
olmas› sevinç yaratt›. Ege Üniversitesi
T›p Fakültesi Çocuk Hastanesi Baﬂhekimi Prof. Dr Sevgi Mir, Hepsi Grubu
üyelerine projeye verdikleri destekten
dolay› teﬂekkür ederek plaket verdi.

Talasemi
Nedir?
Talasemi, Akdeniz anemisi
olarak da biliniyor. Kal›tsal bir
kan hastal›¤›… Kesinlikle
bulaﬂ›c› de¤il. Yeni do¤an
bebek, hiç fark›nda olmadan
bu hastal›¤› taﬂ›y›c› anne ve
babadan al›yor. Talasemiden
kurtulman›n tek bir yolu var;
kök hücre nakli. Yaﬂam
umudu Kök Hücre Nakil
Ünitesi’ne ba¤l› olan talasemi
hastas› çocuklara yard›m
etmek ve Mutlu Çocuk
Projesi’ne destek vermek
isteyenler, Ege Çocuk Vakf›
Ziraat Bankas› 1446 - Ege T›p
ﬁubesi’nin 7219728 - 5003
No’lu hesab›na ba¤›ﬂta
bulunabilir.

»

F AAL‹YE T

MARMARA BÖLGES‹

PERAKENDECILIK
KONFERANSI

Perakendede yenilikçi uygulamalar ve cesaret konular›n›n masaya yat›r›ld›¤› konferans, sektör temsilcilerini buluﬂturdu.

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE
ÖNEML‹ GÜNDEM
KONULARINDAN B‹R‹ YEN‹L‹K.
HEMEN HER SEKTÖRDE OLDU⁄U
G‹B‹ PERAKENDE SEKTÖRÜ DE
BU KONUYU TARTIﬁIYOR.
YEN‹L‹KÇ‹ UYGULAMALAR
GERÇEKLEﬁT‹RMEK ‹Ç‹N
CESARET GEREK‹YOR. TÜRK‹YE
PERAKENDEC‹LER
FEDERASYONU’NUN DESTE⁄‹ ‹LE
15 EK‹M’DE BURSA’DA
KERVANSARAY TERMAL OTEL’DE
DÜZENLENEN KONFERANSTA BU
‹K‹ KONU MASAYA YATIRILDI.
AYRICA GLOBAL KR‹Z DE
GÜNDEME DAMGASINI VURDU.
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onferansta perakende sektöründeki yenilikçi uygulamalara
örnekler verildi. Alan›nda baﬂar›l› uygulamalara imza atan profesyonellerin ﬂirketlere önemli tüyolar ve öneriler de verdi¤i konferans, perakende sektörü temsilcilerini bir araya getirdi.
Konferansta aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›
Bursa Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan Vekili Recai Ekmekçi yapt›. Ekmekçi,
ﬂunlar› söyledi: “Bursa Büyükﬂehir Belediyesi olarak yenilikçili¤e çok önem
veriyoruz. Projelerde yenilikçilik kavram›na uygun çal›ﬂ›yoruz. Bursa, di¤er
kentlerle rekabet halinde. Marka ﬂehir
oldu. Dünya, bugünlerde ekonomik
krizle bo¤uﬂuyor. Böyle bir ortamda
yap›lan bu toplant› çok de¤erli.”
Türkiye Perakendeciler Federasyo-

K

nu Baﬂkan› ﬁeref Songör konferansta
yapt›¤› konuﬂmada iﬂbirli¤i potansiyelini maksimize etmek konusunda görüﬂlerini dile getirdi. Songör, ﬂu bilgileri
verdi: “Bugün yaﬂanan global kriz, 1994
ve 2001 krizlerinden çok farkl›. Bizler
ola¤anüstü becerilere sahibiz. Biz, bugüne kadar krizleri kendimiz oluﬂturuyorduk. ﬁimdiki kriz çok farkl›. Türkiye’de kriz, dünya ve AB ülkelerindeki
gibi olmaz. 2001 krizinde finansal sektörü disipline ettik. Bu krizin as›l korktu¤um boyutu, reel sektöre olacak etkisi... ‹ﬂsizlik, ihracatta gerileme ve resesyon olursa durum kötü olur. Özellikle
yöneticilerimiz, idarecilerimiz, kriz oluﬂturacak söylemlerden kaç›nmal›, Türkiye’nin menfaati için bir araya gelmelidirler. ‹ktidar ve muhalefet, hepsini

»

F AAL‹YE T
UZMAN GÖRÜﬁÜ

‹ﬂbirli¤i
potansiyeli
nas›l
maksimize
edilir?
Türkiye Perakendeciler
Federasyonu Baﬂkan› ﬁeref
Songör’den öneriler:
▼ 2001 krizinde finansal
sektörü disipline ettik.
Bu krizin as›l korktu¤um
boyutu, reel sektöre olacak
etkisi... ‹ﬂsizlik, ihracatta
gerileme ve resesyon olursa
durum kötü olur.
▼ Yöneticilerimiz,
idarecilerimiz, kriz
oluﬂturacak söylemlerden
kaç›nmal›, Türkiye’nin
menfaati için bir araya
gelmelidir.
▼ Krizden çok büyük sermaye
gruplar›n›n ve büyük
bankalar›n bile ortakl›klara
ihtiyac› duydu¤unu
görüyorum.
▼ Hedefler büyükse daha çok
birlikte hareket etmek
gerekiyor.
▼ Türkiye Perakendeciler
Federasyonu ve Bursa
PERDER olarak baz› çözüm
yollar› ar›yoruz. Fayda A.ﬁ
projemiz; üyelerin yönetti¤i
bir proje. Özel markal›
ürünler yaparak gücümüzü
kullanmal›y›z. ‹nsan
kaynaklar›n geliﬂtirilmesi için
iki y›ld›r güzel çal›ﬂmalar
yap›yoruz.
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“BUGÜN yaﬂanan global kriz,
1994 ve 2001 krizlerinden çok
farkl›. Bizler ola¤anüstü
becerilere sahibiz. Biz,
bugüne kadar krizleri
kendimiz oluﬂturuyorduk.
ﬁimdiki kriz çok farkl›.”
eleﬂtiriyorum. Türkiye, terör krizinden
kurtulacaksa elbirli¤i ile mücadele etmelidir. Perakendecilikte de böyle. Bir
ﬂeyler geliﬂti¤inde hepsi geliﬂiyor.
Bizler, perakende sektörünün geliﬂmesine önemli katk›lar sa¤lamal›y›z. Bu
krizden çok büyük sermaye gruplar›n›n
ve büyük bankalar›n bile ortakl›klara
ihtiyac› duydu¤unu görüyorum. Hedefler büyükse daha çok birlikte hareket
etmek gerekiyor. Bugün Türkiye tüm
dünya ile entegrasyon içinde. Türkiye
Perakendeciler Federasyonu ve Bursa
Perder olarak baz› çözüm yollar› ar›yoruz. Bir tak›m projeleri daha dikkatli
ele almal›y›z. Fayda A.ﬁ projemiz; üyelerin yönetti¤i bir proje. Özel markal›
ürünler yaparak gücümüzü kullanmal›y›z. ‹nsan kaynaklar›n geliﬂtirilmesi için
iki y›ld›r güzel çal›ﬂmalar yap›yoruz.
Federasyon, israf› önlemek için mini
bir de proje baﬂlatt›. Bir poﬂetin birçok
kere kullan›lmas›n› arzuluyoruz.”

Bursa Büyükﬂehir
Belediye Baﬂkan Vekili
Recai Ekmekçi

Türkiye Perakendeciler
Federasyonu Baﬂkan›
ﬁeref Songör

Özdilek Yönetim
Kurulu Baﬂkan›
Hüseyin Özdilek

Kiler Genel Müdürü
Nihat Özdemir

Fayda A.ﬁ Genel Müdürü
Ahmet Yontar

Hadim Marketler Zinciri
Yönetim ve Pazarlama
Dan›ﬂman› Necmettin Kuru

DP‹D (Do¤rudan Pazarlama
‹letiﬂimcileri Derne¤i) Üyesi
Ercan Balkan

‹negöl Bakkallar
Kooperatif Baﬂkan›
Hakan ‹nkaya

As Merkez Genel Müdürü
Fahir Çam

Nielsen Uluslararas›
Zincir Ma¤azalar Müdürü
Mustafa Akp›nar

PERAKENDEC‹L‹K;
ARZ VE TALEB‹N B‹RLEﬁT‹⁄‹ NOKTA
Türk insan›n›n cesareti yenilik gerektiriyor mu? Bu sorunun cevab›n›
“Türk insan›n›n cesareti yenilik getiriyor” konu baﬂl›¤› alt›nda Özdilek Yönetim Kurulu Baﬂkan› Hüseyin Özdilek
yan›tlad›. Özdilek ayn› zamanda, perakende sektöründe büyümenin yollar›n›
da anlatt›. Özdilek, ﬂunlar› söyledi: “Günümüzde bilgi ve cesaret çok önemli.
Korkmayan insan, aptal insand›r. Deli
cesaretinin ise ticarette yeri yok. Ben
yapt›m oldu derseniz Don Kiﬂot’luk
yapm›ﬂ olursunuz. Ticaretin kurallar›n›
bilmek zorundas›n›z. Perakendecilik;
arz ve talebin birleﬂti¤i noktad›r. ‹ﬂletme baﬂ›nda bir yön gösteren olacakt›r.
Ekip çal›ﬂmas› yap›lacakt›r. Bu çal›ﬂmalar› yapmayanlar baﬂar›s›z olurlar. Bir

F AAL‹YE T
de 95’i aile ﬂirketi. Aile ﬂirketlerinin
yüzde 40’› ilk 5 y›lda kapan›yor. Di¤erleri ise ya ikinci kuﬂakta kapan›yor ya
da el de¤iﬂtiriyor. Her profesyonel de
haddini bilmelidir. Türkiye’de yap›lan
yanl›ﬂlar nelerdir? Ak›ll› profesyoneller,
patronun adamlar›n› yan›ndan koparmamal›d›r. Patronlar para kazanmaktan çok, büyük bir organizasyona sahip
olman›n mutlulu¤unu yaﬂarlar. ﬁirketleri büyük bir oyuncak gibi görürler.
ﬁirketlerin normal bir büyüklü¤e gelince mutlaka anayasas› olmas› gerekir.
Görev tan›mlamalar› iyi yap›lmal›d›r.
Gelece¤i tart›ﬂan kiﬂiler olal›m.”
DÜNYADA PERAKENDE TRENDLER‹

Konferansa damgas›n› vuran global ekonomik kriz ile ilgili sektöre alt›n öneriler verildi.

“YAﬁANAN bu krizden çok
etkilenmeyiz. Zaten kemer
s›kmalara al›ﬂ›¤›z. Finans
yap›m›z sa¤lam. Dikkatli
olursak zarar görmeden
global krizi atlat›r›z.”
veya iki ma¤azay› yönetebilirler ama
zincir ma¤azalar› yönetemezler. Yetki
ve bilgi ile donat›lm›ﬂ profesyonel kadrolar oluﬂturulmal›d›r.
Ticarette uyan›k olmak gerekir.
Güçlerin de birleﬂtirilmesi gerekir. Bugün Türkiye’ye yabanc› sermaye gelmeseydi perakendecilik geliﬂemezdi. Koç
Holding’in gücü bile perakende sektörü
sayesinde artt›. Perakendecilik yapmak
için uzun soluklu olunmal›, dersimizi iyi
çal›ﬂmal›y›z. ﬁirketlerin vizyon ve misyona ihtiyaçlar› var. Yenilikleri takip etmek içinde mütavazi olmal›y›z. Geride
kurumsallaﬂm›ﬂ iﬂler b›rakmal›y›z. Kurumsallaﬂm›ﬂ ﬂirketler ülkeyi kalk›nd›r›r. Türkiye, krizleri çok gördü. Dünyada kriz olacakt›r. Bir ﬂirket, küçülmesini
bilmiyorsa büyümesini de bilmiyordur.
Mutlaka mant›k çerçevesinde iﬂ yapmak
gerekiyor.”
A‹LE ﬁ‹RKETLER‹NDE
PROFESYONEL YAﬁAM
Kiler Genel Müdürü Nihat Özdemir, “Aile ﬂirketlerinde profesyonel
yaﬂam” önerileriyle konuﬂmac› olarak
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kat›ld›. hak›ndaki konuﬂmas›nda ﬂunKonferans’›n bir di¤er konuﬂmac›s›
lar› söyledi:
araﬂt›rma kuruluﬂu Nielsen’in Türkiye
“Yaﬂanan bu krizden çok etkilenUluslararas› Zincir Ma¤azalar Müdürü
meyiz. Bizler zaten kemer s›kmalara
Mustafa Akp›nar, Türkiye ve Marmara
al›ﬂ›¤›z. Finans yap›m›z sa¤lam. DikkatBölgesi’nde perakende ticaretin de¤erli olursak zarar görmeden global
lendirilmesi konusunda bilgi
krizi atlat›r›z. 20 y›ld›r porfesverdi. Akp›nar, ﬂunlar› söyleyonel olarak yaﬂ›yorum. Dadi: “Dünyada petrol fiyatlaha ne kadar profesyonel
r› art›yor. Türkiye’de ise
çal›ﬂ›r›m diye düﬂünüyog›da fiyatlar›nda bir enfAile ﬂirketlerinin
yüzde 40’›
rum. 20 y›ld›r perakendecilasyon yaﬂan›yor. Bütün
ilk 5 y›lda
lik yapmaktan da büyük guAvrupa’da da g›da fiyatlakapan›yor.
rur duyuyorum. Perakendeci
r›nda bir yükseliﬂ söz konuolmak, bazen patronluk yapmaksu. Art›k AB ülkeleri, çiftçileri
tan iyidir. Profesyoneller, paral› kardesteklemiyor. Bunlar da ürün fiyatladeﬂtirler. Bu da patron için bulunmaz
r›n› etkiliyor. Do¤al afetler de tar›m
bir nimettir. Her patronun da mütevazi
alanlar›n› k›s›tl›yor. Artan dünya nüfuolmas› gerekir. 3 y›ld›r Kiler’de Genel
su da buna bir etken. Fiyat art›ﬂlar›nMüdür’üm. Bundan da büyük mutluluk
dan dünyada en çok ekmek, süt üründuyuyorum. Dünyadaki ﬂirketlerin yüzleri, makarna ve et ürünleri etkileniyor.
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Kurumsallaﬂman›n önemi
Özdilek Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Hüseyin Özdilek’ten öneriler:
▼ Günümüzde bilgi ve cesaret çok
önemli. Korkmayan insan, aptal
insand›r. Deli cesaretinin ise
ticarette yeri yok.
▼ Yetki ve bilgi ile donat›lm›ﬂ
profesyonel kadrolar
oluﬂturulmal›d›r.

▼ Perakendecilik yapmak için
uzun soluklu olunmal›, dersimizi
iyi çal›ﬂmal›y›z. ﬁirketlerin vizyon
ve misyona ihtiyaçlar› var.
▼ Geride kurumsallaﬂm›ﬂ iﬂler
b›rakmal›y›z. Kurumsallaﬂm›ﬂ
ﬂirketler ülkeyi kalk›nd›r›r.
▼ ﬁirket, küçülmesini bilmiyorsa
büyümesini de bilmiyordur.

»
“AVM’LER için anahtar
kelime ‘farkl›laﬂmak ve
yenilikçi olmak’t›r.
Farkl›laﬂamayan, evrime
adapte olamayan, yok olacak”

UZMAN GÖRÜﬁÜ

Piyasa durgunken
nas›l pazarlama yap›lmal›?

Do¤rudan Pazarlama
Uzun vadede neler olabilir? Tar›msal
‹letiﬂimcileri Derne¤i (DP‹D) Üyesi
hammaddeye talep artacak. Birçok ülErcan Balkan’dan öneriler:
kede tüketici davran›ﬂlar› de¤iﬂiyor. En
▼ Mevcut müﬂterilerinize
önemli e¤ilim ise tasarruf. Al›ﬂveriﬂ gesundu¤unuz hizmetin seviyesini
riliyor. D›ﬂar›da yemek yeme al›ﬂkanl›¤›
yükseltin. Evlere servis, çocuk
azal›yor. Market markal› ürünlerin depark›, cafe, çay ikram› v.s..
¤eri art›yor. Yüksek fiyatl› markalarda
Müﬂterilerinize önem verdi¤inizi
düﬂüﬂ gözleniyor. Fiyat unsurunun
gösterin. Bir CRM çal›ﬂmas›
önemi artacak. Tedarikçi promosyona
yaparak müﬂterilerinizin iletiﬂim
ihtiyaç duyacak.
bilgilerini al›n, e-mail ve posta ile
Türkiye’de krizin veya durgunlu¤un
onlara kampanyalar›n›z› bildirin,
verilerini görmüyoruz ama düﬂen bir ciözel günlerini kutlay›n.
ro var. 71 milyon nüfusuyla büyük bir
ülkeyiz. Tüketicilerin yüzde 36’s› 5 bü▼ Yap›lan son araﬂt›rmalar,
yük ilde yaﬂ›yor. Yat›r›mlar Marmara
perakendecilerin yüzde 73.8’i
Bölgesi’nde yo¤unlaﬂ›yor. Dünyada
halihaz›rda yap›lan tüketici
Çin’le birlikte büyüyen ikinci ülkeyiz.
promosyonlar›n›n sat›ﬂlarda
Büyüme hala devam ediyor ama düﬂen
etkili oldu¤u görüﬂünü
bir e¤ilim var. Enflasyon çift haneli rapaylaﬂ›yor.
kamlara yükseldi. Tüketici talebi düﬂü▼ Ticari promosyonlarda
yor. ‹ﬂsizlik düﬂürülemiyor. Enerji fiyatperakendeciler fatura alt›
lar› art›yor. Tüketici güven endeksinde
indirimi tercih ederken,
son s›raday›z. 3 büyük ilimizde market
yat›r›mlar› art›yor. Bakkal say›s› 42 bin
azald›. Benzin istasyonlar› marketleri ve
de de “fark yaratmak” gerekti¤ine dikeczane say›s›nda ise art›ﬂ var. Parfümekat çekti. Yürüyüﬂ mesafesinde birbiriri say›s› azal›yor. Ulaﬂ›m kolayl›¤›, manin kopyas› AVM’lerin varl›¤›na iﬂaret
¤aza tercihini etkileyen en
eden Fahir Çam, “Bu noktada
önemli faktör. Özel günlerde
AVM’ler için anahtar kelime
ulusal zincirlerin aktivitele‘farkl›laﬂmak ve yenilikçi olri daha etkili oluyor. Lokal
mak’t›r. Farkl›laﬂamayan,
zincirlerin daha fazla maevrime adapte olamayan,
Türkiye genelinde
faaliyet gösteren
¤aza açmalar›na ra¤men
yok olacak” dedi.
217 AVM
ulusal sat›ﬂ alan›nda daha
Farkl›laﬂman›n ‘hedef
bulunuyor.
fazla büyüyorlar. Marmara
kitle’ seçimiyle baﬂlad›¤›n›
Bölgesi, Türkiye ortalamas›n›n
anlatan Çam, As Merkez’in yaüzerinde büyümüﬂ. Tahminimiz, büyüratt›¤› “e¤lence dünyas›” ile farkl›laﬂt›me azalarak devam edecek.”
¤›n› dile getirdi. As Merkez’in “Bursa’n›n en e¤lenceli al›ﬂveriﬂ ve yaﬂam
ALIﬁVER‹ﬁ MERKEZ‹ YATIRIMI
merkezi” slogan›yla yola ç›kt›¤›n› hat›rlatan Çam, buz pisti, bowling saloKonferansta AS Merkez Genel Münu, sinema ve oyun park› ile Bursal›dürü Fahir Çam ise ﬂirketlere “Al›ﬂvelar’a mükemmel bir e¤lence ortam›
riﬂ merkezi yat›r›mlar›nda ve iﬂletmesundu¤unu kaydetti.
sinde yenilikçi olmak”› anlatt›. As MerTürkiye genelinde faaliyet göstekez Genel Müdürü Fahir Çam, her sekren 217 AVM bulundu¤una, 71’inin de
törde oldu¤u gibi perakende sektörüninﬂaat halinde oldu¤una vurgu yapan
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tüketicilerin birço¤u fiyat
indiriminin en cazip promosyon
türü olarak görüyor. Fakat,
ürünle birlikte verilen promosyon
hediyeleri be¤enen tüketici
say›s› da az›msanamayacak
kadar çok.
▼ Perakendeciler, geçmiﬂ y›llara
nazaran, firmalar›n uygulad›¤›
promosyonlar›n ne
çeﬂitlili¤inden, ne s›kl›¤›ndan, ne
de avantajlar›ndan memnun
de¤il. Yap›lan araﬂt›rmada ticari
promosyonlardan memnuniyet
yüzdesi 5 üzerinden 2.9 notu
ald›. Bu da, memnuniyetin ne
durumda oldu¤unu aç›kça
gözler önüne seriyor. Yani
perakendecilerin sadece üçte
birinin, yüzde 35’nin mevcut
promosyonlardan memnun
olduklar› görülüyor.

Fahir Çam, art›ﬂ›n nedenini “sosyal
de¤iﬂim”le aç›klad›. “Art›k evin tüm
bireyleri militanca bir yaﬂam mücadelesinin içinde” diyen Çam, ﬂunlar› söyledi:
“Evin babas› arabas›n› y›kamaya verip t›raﬂ olmaya gidiyor, evin annesi
kendine bir bluz bakarken kirlileri kuru
temizlemeye b›rak›yor. Çocuklar, buz
pisti, bowling ya da çocuk park›nda e¤leniyor ve ard›ndan tüm aile yemek yiyip sinemaya gidiyor. Tüm bunlar› 3 saatlik dar bir dilimde ancak al›ﬂveriﬂ ve
yaﬂam merkezlerinde gerçekleﬂtirebiliyoruz. ‹ﬂte bu sosyal de¤iﬂim sonucu,
AVM’ler, hayat›m›z›n tam orta yerine
yerleﬂmiﬂ durumda...”
Fahir Çam, konuﬂmas›nda “organize perakende” kavram›n›n da önemle
alt›n› çizdi. Geleneksel perakendecilik
anlay›ﬂ›n›n yerini organize perakendecili¤e b›rakmas› gerekti¤ini dile getiren
Fahir Çam; “‹stihdam yaratan, e¤itimli
PERDER 17
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ve kalifiye personel oluﬂturan, kay›tl›
ekonomiyi güçlendiren, vergi veren,
konforlu ve müﬂteri memnuniyeti yüksek al›ﬂveriﬂ imkan› sa¤layan modern
perakende sektörü yaﬂam alan› bulmal›. Uluslararas› arenada söz sahibi olmak, markalar›m›z› dünya vitrinine taﬂ›mak ve ulusal ekonomimize s›n›f atlatmak için gelenekselden moderne giden bu yolu, h›zla ve kararl›l›kla ad›mlamam›z gerekiyor” diye konuﬂtu.
PROMOSYONLARIN PLANLANMASI
Marmara Perakendecilik Konferans› 2008’in di¤er konuﬂmac›lar›ndan
biri ise, Do¤rudan Pazarlama ‹letiﬂimcileri Derne¤i (DP‹D) Üyesi Ercan
Balkan idi. Balkan, perakendede promosyonlar›n planlanmas› ve uygulanmas›n› gündeme taﬂ›d›. Balkan, ﬂunlar›
söyledi: “Baﬂar›l› promosyonel pazarlama kampanyalar› farkl›l›k yaratacak
ö¤eleri içinde bar›nd›rmal›d›r. Kampanya benzersiz ve yenilikçi karakterde olmal›d›r. Rakipler karﬂ›s›nda tercih yaratmal›d›r. Söylentiyi tetikleyen
olay› yaratarak “medya kirlili¤inde”
fark›ndalaﬂmal›d›r. Tüketici ve marka
aras›nda iﬂbirlikçilik, güven ve sadakat
iliﬂkisini kurmal›d›r. Ayn› zamanda pazar pay› ve sat›ﬂlar› artt›rmal›d›r.
BAKKALLARIN GÜÇLER‹ B‹RLEﬁT‹
‹negöl’de bakkallar› birleﬂtirerek
önemli baﬂar›lara imza atan ‹negöl
Bakkallar Kooperatifi Baﬂkan› Hakan
‹nkaya, cesaret ve yenilikçili¤in en baﬂar›l› örneklerinden biri. ‹nkaya, konferansta ﬂunlar› söyledi:
“Kriz, güne adeta damgas›n› vurdu.

Kat›l›mc›lar konferans› ilgiyle takip etti.

vermek ve onlar› memnun etGerçekten iﬂlerde s›k›nt› var.
mek zorundad›r. Müﬂteri, iﬂBizler ticarette riski unuttuk.
letmeler taraf›ndan sunulan
Ticaret asl›na bakarsan›z risktir.
ürün ve hizmeti sat›n alan kiﬂi
Çok büyümek de bir risktir. Bizveya kuruluﬂlard›r. Bugün
ler esnaf ad›na neler yapabiliriz
BURSA’YA
CRM ile yap›lamak istenen
diye düﬂündük. ﬁu anda en alt
DÜNYA
mahalle bakkal›ndan müﬂterinoktaday›z ama en yayg›n da biDEVLER‹
ye sunulan hizmettir. Günüziz. 16 ortakla yola ç›kt›k. 4 ay
bu iﬂle ilgilendik. Güven sa¤laGELECEKT‹R. müzde müﬂteri daha da krald›r. ‹stedi¤i ürüne çabuk ve
d›k. Önce ortak al›m yapt›k. 40
BUNA KARﬁI
çok uygun ﬂartlarda eriﬂebiliarkadaﬂ, ortak al›m için birleﬂ‹ﬁB‹RL‹⁄‹
yor. Kalite, çeﬂitlilik, hijyen
tik. Bugün itibar›yle 301. cari
YAPMALIYIZ
unsurlar›n› tüm firmalar sa¤l›kart› açt›k. Bu bizim için baﬂar›yor ve benzeri ürünler benzer
d›r. Ortakl›¤› gerçekleﬂtirdik.
fiyatlarla sat›l›yor. Müﬂteriyi kazanabilSanayi Bakanl›¤› bu proje ile ilgilendi.
mek, mevcut müﬂteriyi elde tutmaya
‹novasyon olarak bahsetti. Her bakkala
göre 5 kat daha pahal›. Hadim, ‹negöl
ortak afiﬂ yapt›k. Verimlilik artt›. Büyüperakende pazar›nda yüksek bir paya
mek için dü¤meye bast›k. Tüzük de¤iﬂsahip. 2007 y›l›na göre 2008 y›l›nda
tirip her esnafa kap›y› açt›k. Bu birlikyüzde 53 ciro art›ﬂ› gerçekleﬂtirdi. Keteli¤i hep beraber yapabiliriz. Genelde
silen fiﬂ say›s› yüzde 35 artt›. Fiﬂ baﬂ›
marketlere düﬂmand›r diye söylerler.
ciroda da yüzde 12 art›ﬂ yaﬂand›.”
Böyle bir ﬂey yok. Biz bir aileyiz, dostuz. Bursa’ya dünya devleri gelecektir.
PERAKENDE ÖRGÜT ﬁ‹RKETLER‹
Buna karﬂ› iﬂbirli¤i yapmal›y›z.”

‘‘

MÜﬁTER‹ ODAKLI BÜYÜME

BAﬁARILI promosyonel
pazarlama kampanyalar›
farkl›l›k yaratacak ö¤eleri
içinde bar›nd›rmal›d›r.
Rakipler karﬂ›s›nda tercih
yaratmal›d›r. Söylentiyi
tetikleyen olay› yaratarak
“medya kirlili¤inde”
fark›ndalaﬂmal›d›r.
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Hadim Marketler Zinciri Yönetim ve
Pazarlama Dan›ﬂman› Necmettin Kuru
da Marmara Perakendecilik Konferans›’nda müﬂteri odakl› büyümenin ve yenilenmenin iﬂletmeye olan katk›lar›n›
gündeme getirdi. Kuru, ﬂunlar› söyledi:
“Ticari iﬂletmelerin amac› kar etmektir. Bunun için iﬂletmeler müﬂterilerin de¤iﬂen, geliﬂen ve artan ihtiyaçlar›na, beklentilerine zaman›nda cevap

Fayda A.ﬁ Genel Müdürü Ahmet
Yontar, Marmara Perakende Konferans›’nda, perakende örgüt ﬂirketlerinin gelece¤ini anlatt›. Yontar, ﬂunlar› söyledi:
“Ben bir market markal› ürün uzman›y›m. Nielsen, dünyadaki krizi anlatt› ve market markal› ürünlerin önemine de¤indi. Bizler de ne yapmal›y›z
dedik ve Fayda A.ﬁ’yi kurduk.” Yontar,
ayr›ca ‹ngiltere’deki farkl› perakendeci
formatlar›ndan örnekler verdi ve
Ocado örne¤ini yorumlad›.
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2. YAﬁINI KUTLAYAN

PERDER
HIZ KESMIYOR!
YERL‹ PERAKENDEC‹L‹⁄‹ GEL‹ﬁT‹RMEK; ÜRET‹C‹LERE, TÜKET‹C‹LERE VE
PERAKENDEC‹LERE YARAR SA⁄LAMAK ‹Ç‹N B‹RÇOK AKT‹V‹TELERDE BULUNAN
TÜRK‹YE PERAKENDEC‹LER FEDERASYONU, 2. YAﬁINI KUTLADI. KISA ZAMANDA
UZUN B‹R YOL KAT EDEN FEDERASYON, KUTLAMA TOPLANTISINDA
FAAL‹YETLER‹NE ‹LK GÜNKÜ HEYECAN VE HIZLA DEVAM EDECE⁄‹N‹ AÇIKLADI.
yon Baﬂkan Yard›mc›s› ve
ürkiye PerakendeciAnkara PERDER Baﬂkan›
ler Federasyonu
Mustafa Altunbilek’in yapt›üyesi marketler, 12
¤› toplant›da, üyeler yemek
Eylül 2008 tarihinde Ankara
öncesi bir istiﬂare toplant›s›
Abidinpaﬂa Lale Restoyapt›. Toplant›da Baﬂkan
rant’ta federasyonun 2. kuYard›mc›s› ve ‹stanbul PERruluﬂ y›l dönümü dolay›s›yla
DER Baﬂkan› Turan Özbahverilen iftar yeme¤inde bir
çeci, yap›lan çal›ﬂmalar› ve
araya geldi. Yeme¤e, Çal›ﬂÇal›ﬂma ve Sosyal
Güvenlik Bakan›
görev da¤›l›mlar›n› anlatt›.
ma ve Sosyal Güvenlik BaFaruk Çelik
Özbahçeci, “Bas›n ve Halkla
kan› Faruk Çelik, Tar›m ve
‹liﬂkiler faaliyetleri ‹hsan BiKöy ‹ﬂleri Komisyonu Baﬂçen, yeni bölgeler ve üye
kan› ve Adana Milletveli Vakat›lar›yla Osman Polat ilgihit Kiriﬂçi, Kahramanmaraﬂ
leniyor. ‹nsan kaynaklMilletvekili Fatih Ar›kan,
kar› ve e¤itimden MusTürkiye Perakendeciler Fetafa Altunbilek, sosyal
derasyonu Baﬂkan› ﬁeref
sorumluluk projelerinSongör, PERDER Baﬂkanladen ise Vahdet Sar›kaya
r› ve federasyon üyeleri kaFederasyon Baﬂkan›
sorumlu. ‹brahim Özhan,
t›ld›. Yerli perakendecilerle
ﬁeref Songör
seyahat ve organizasyonbir araya gelmekten büyük
larla ilgileniyor. Ben ve Fevmemnuniyet duydu¤unu
zi P›nar ise kurumsal iﬂlerbelirten Çal›ﬂma ve Sosyal
den sorumluyuz. Salih Dede
Güvenlik Bakan› Faruk ÇeSpastik ve Özürlüler Okulu
lik, Türkiye Perakendeciler
yat›l› bölümünün yap›lmas›,
Federasyonu’nun çal›ﬂmalaEge Üniversitesi T›p Fakülr›n›, baﬂ›ndan beri büyük bir
tesi Çocuk Hastanesi’nde
mutluluk ve takdirle takip
etti¤ini söyledi. Çelik, fede- ‹stanbul PERDER Baﬂkan› Mutlu Çocuk kampanyas›Turan Özbahçeci
n›n hayata geçirilmesi de
rasyonun bundan sonraki
federasyon bünyesinde yap›lan çal›ﬂçal›ﬂmalar›na da destek olacaklar›n›
malardan sadece birkaç›...” dedi.
kaydetti. Aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› Federas-
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Fayda A.ﬁ. 2008
sonuna kadar
10 ürün üretmeyi
hedefliyor
Türkiye Perakendeciler
Federasyonu Genel
Sekreteri ve Fayda A.ﬁ.
Yönetim Kurulu Baﬂkan
Yard›mc›s› Fevzi P›nar
yapt›¤› konuﬂmada,
Fayda A.ﬁ hakk›nda bilgi
verdi. Fayda A.ﬁ’nin 80 ortakla
kuruldu¤unu söyleyen P›nar,
“807 ﬂubemiz var. Ahmet
Yontar ﬂirketin genel müdürü
oldu. Sekreterya ve bilgi iﬂlem
bölümleri oluﬂturuldu. Her
ﬂeyde sona yaklaﬂ›ld›.
Planlamalar tutturuldu.
Ürünlerle ilgili görüﬂmeler
yap›l›yor. Y›l sonuna kadar
10 ürün üretmeyi
hedefliyoruz” dedi.

PERDER’den
çevreye destek!
Toplant›da son sözü alan
Türkiye Perakendeciler
Federasyonu Baﬂkan› ﬁeref
Songör de çevreye sayg› için
tasarruf kampanyas›
baﬂlat›lmas› gerekti¤ini
söyleyerek bu konuda duyarl›
olunmas› gerekti¤ini kaydetti.
Songör, “Plastik poﬂetler
do¤aya büyük zarar veriyor.
Art›k federasyon olarak kal›c›
bir ﬂeyler yapmam›z
gerekti¤ini düﬂünüyorum.
Gelin bir kampanya
baﬂlatal›m. Poﬂetlerle çevreyi
kirletmeyelim. Do¤ay›
koruyan alternatif ürünler
kullanal›m. Bir poﬂeti 1
YTL’ye satal›m ve gelen
parayla okul yapt›r›p Milli
E¤itim Bakanl›¤›’na
ba¤›ﬂlayal›m” dedi.

‹ftar yeme¤ine Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik
Bakan› Faruk Çelik, Tar›m ve Köy ‹ﬂleri
Komisyonu Baﬂkan› ve Adana Milletveli Vahit
Kiriﬂçi, Kahramanmaraﬂ Milletvekili Fatih
Ar›kan, Türkiye Perakendeciler Federasyonu
Baﬂkan› ﬁeref Songör, PERDER Baﬂkanlar› ve
federasyon üyeleri kat›ld›.

Baﬂar›l› çal›ﬂmalarla geçen iki y›l!
oplant›n›n ard›ndan Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nun
2’inci y›l dönümü münasebeti ile verilen iftar yeme¤ine geçildi. Tasavvuf
müzi¤i eﬂli¤inde iftar yeme¤i yenildikten ve federasyonun çal›ﬂmalar›n›
anlatan tan›t›m filmi izlendikten sonra
söz alan Federasyon Baﬂkan› Say›n
ﬁeref Songör, iki y›ld›r federasyonun
yerli perakendecili¤i geliﬂtirmek; hem

T

üreticiye, hem tüketiciye hem de perakendeciye yarar sa¤lamak üzere yo¤un çal›ﬂmalar yapt›¤›n› ve oldukça
büyük bir mesafe kat etti¤ini anlatt›.
Federasyon olarak toplumsal sorumluluk projelerine de kat›lmaya çal›ﬂt›klar›n› ifade eden Songör, çal›ﬂmalar›n›n
ayn› h›z ve istekle sürece¤ini bildirdi.
‹ftar yeme¤i tasavvuf müzi¤i dinletisiyle sona erdi.

“Bir poﬂeti
1 YTL’ye satal›m
ve gelen parayla
okul yapt›r›p
Milli E¤itim
Bakanl›¤›’na
ba¤›ﬂlayal›m”
Federasyon’un 2. y›ldönümü, Ankara Abidinpaﬂa Lale Restaurant’ta verilen iftar yeme¤iyle
kutland›. PERDER üyesi marketler, davete yo¤un ilgi gösterdi.
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ED‹RNE’DEN KARS’A
FEDERASYON BAYRA⁄I
DALGALANIYOR!
‹STANBUL PERDER TARAFINDAN 18
EYLÜL’DE GERÇEKLEﬁT‹R‹LEN
‹FTAR YEME⁄‹NDE PERDER
ÜYELER‹, TEDAR‹KÇ‹ F‹RMALAR VE
‹ﬁ ORTAKLARI B‹R ARAYA GELD‹.
‹STANBUL PERDER YÖNET‹M
KURULU BAﬁKANI TURAN
ÖZBAHÇEC‹, “GELENEKSEL
PERAKENDEN‹N K‹ML‹⁄‹N‹
ORGAN‹ZE ‹ﬁLEY‹ﬁ ‹LE ED‹RNE’DEN
KARS’A HER METREKAREDE
ÜYELER‹M‹ZE TAﬁIMAYA DEVAM
EDECE⁄‹Z” DED‹.
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erakende sektöründe yerel zincirlerin ulusal pazardaki paylar›n› art›rarak markalaﬂmalar›n›
sa¤lamay› amaç edinen ‹stanbul Perakendeciler Derne¤i, geçti¤imiz Eylül
ay›nda verdi¤i iftarda perakende sektörünü buluﬂturdu. 18 Eylül’de Kandilli
‹TO Cemile Sultan Korusu’nda gerçekleﬂtirilen iftar yeme¤inde, PERDER
üyeleri, tedarikçi firmalar, iﬂ ortaklar›
ve bas›n mensuplar› bir araya geldi. ‹ftar yeme¤inde, Türkiye Perakendeciler Federasyonu Baﬂkan› ﬁeref Songör,
‹stanbul Perder Yönetim Kurulu Baﬂkan› Turan Özbahçeci ve Grup Hati-

P

‹stanbul PERDER Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Turan Özbahçeci

Federasyon Baﬂkan› ﬁeref Songör

Grup Hatibo¤lu Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Selamet Aygün

po¤lu Yönetim Kurulu Baﬂkan› Selamet
Aygün bugüne kadar yap›lan çal›ﬂmalar
ve Federasyon’un ileriye yönelik projeleri hakk›nda bilgi verdiler.
Turan Özbahçeci, ‹stanbul Perder
olarak 40 üyelerinin, Federasyon bayra¤› alt›nda ise 226 üyelerinin oldu¤unu belirtti. Özbahçeci, “Bin 420 ﬂubelik
dev bir sat›ﬂ a¤›na, 31 bin 400 kiﬂilik istihdam ordusuna ve Türk ekonomisinin
emrine sundu¤umuz 1 milyon 101 bin
185 metrekarelik dev sat›ﬂ alan›na ulaﬂt›k. Bugün geldi¤imiz noktay› elbette
önemsiyoruz ancak bununla övünmüyoruz. Çünkü daha yolun baﬂ›nday›z.
Uzun süreli bir yap›lanman›n baﬂ›nday›z. Kendimizi henüz yüzde 1’lik bir süreci baﬂarm›ﬂ görüyoruz” dedi.
“Sektördeki oluﬂum ve süreci takip
ederken yar›n›m›zla ilgili tüm detaylar›
ve geliﬂmeleri üyelerimize hizmet olarak sunuyoruz” diyen Özbahçeci, sözlerine ﬂöyle devam etti: “Global markalar ma¤aza aç›yor. Bizler de aç›yoruz.
Üstelik yeni aç›lan ma¤azalar›m›z› bir
görün… Mimarisi, teknolojik altyap›s›
ve oluﬂumuyla global markalar›n ma-

“B‹N 420 ﬁUBEL‹K DEV B‹R
SATIﬁ A⁄I, 31 B‹N 400 K‹ﬁ‹L‹K
‹ST‹HDAM ORDUSU VE TÜRK
EKONOM‹S‹N‹N EMR‹NE
SUNDU⁄UMUZ 1 M‹LYON 101
B‹N 185 METREKAREL‹K DEV
SATIﬁ A⁄INA ULAﬁTIK. BUGÜN
GELD‹⁄‹M‹Z NOKTAYI ELBETTE
ÖNEMS‹YORUZ. ANCAK
ÖVÜNMÜYORUZ. ÇÜNKÜ UZUN
SÜREL‹ B‹R YAPILANMANIN
BAﬁINDAYIZ. KEND‹M‹Z‹ HENÜZ
YÜZDE 1’L‹K B‹R SÜREC‹
BAﬁARMIﬁ GÖRÜYORUZ.”
¤azalar›ndan hiçbir fark› yok. Onlar
teknolojik geliﬂmeleri kullan›yor. Bizler de tüm üyelerimize sektördeki teknolojik geliﬂmeleri seferber ediyoruz.
Onlar insan kaynaklar›n› geliﬂtiriyor,
bizler de Milli E¤itim Bakanl›¤› ile iﬂbirli¤i yaparak uluslararas› hizmet veren e¤itim kurumlar›n›n çal›ﬂmalar›n›
üyelerimize kazand›r›yoruz. Operasyonlar›m›z› yaparken dedik ki, y›l so-

nunda üyelerimize 40 milyon YTL kazan›m ve geri dönüﬂümde bulunaca¤›z.
Akaryak›t giderlerini minimize ederek
baﬂlad›¤›m›z çal›ﬂma baﬂta olmak üzere, ortak iﬂletme ve sabit yat›r›m giderlerinde geldi¤imiz noktay› tüm medya
kamuoyuna taﬂ›d›. Personel yönetimi
ve sertifikasyon sorunumuzu Milli E¤itim Bakanl›¤› ile ortak projemizde çözdük. Poﬂetten tutun da fiﬂ rulolar›m›za
kadar ortak sat›n almaya dayal› operasyonlar›m›z ile yar› mamul ve sat›ﬂa
dayal› ek hizmetleri en ucuz rakamlara
getirdik. Söz verdi¤imiz projelere tek
tek, tarih tarih yön verdik ve kazan›mlar ile size döndürdük. Yar›n ise daha
rekabetçi daha yenilikçi ve geleneksel
perakendenin kimli¤ini organize iﬂleyiﬂle Edirne’den Kars’a kadar her metrekarede üyelerimize taﬂ›maya devam
edece¤iz. Bugüne gelirken kendimizi
çok iyi analiz ettik ortak sat›n almalar
yaparken, fikri ve ortakl›¤› paylaﬂ›rken
geçmiﬂin derslerini ele alarak derin izleri takip ettik. Yap›lm›ﬂ hatalar›n sentezlerini bugüne taﬂ›mamak ad›na k›lavuzumuzu dünden seçtik.
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‹ STAT‹ST‹ K

2008 TÜKET‹C‹ ALIﬁVER‹ﬁ
ALIﬁKANLIKLARI ANKET SONUÇLARI

TÜKET‹C‹LER‹N EN ÇOK
PARA HARCADIKLARI
ALIﬁVER‹ﬁ KANALLARI
DE⁄‹ﬁ‹YOR

TÜKET‹C‹ ODAKLI PAZARLAMA ve medya araﬂt›rmalar› kuruluﬂu
Nielsen'in “Tüketici Al›ﬂveriﬂ Al›ﬂkanl›klar›” araﬂt›rmas›n›n 2008
sonuçlar›, tüketici davran›ﬂlar›ndaki de¤iﬂikliklere iﬂaret ediyor.
Buna göre, tüketicilerin en çok para harcad›klar› al›ﬂveriﬂ kanallar› yüzde 48 ile süpermarketler. Ancak tüketicilerin süpermarketlerden al›ﬂveriﬂ yapma oranlar›nda geçmiﬂ y›llara göre bir
azalma görülüyor. Süpermarketlere yönelen tüketicilerin say›s›nda, 2006 y›l›yla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda yüzde 6'l›k bir düﬂüﬂ kaydediliyor. Araﬂt›rma sonuçlar›na göre, hipermarketlere ve büyük ucuzluk marketlerine tüketicilerin ilgisi art›ﬂ gösteriyor. Hipermarketlere ilgi, 2006'ya k›yasla yüzde 4'lük bir art›ﬂla yüzde
20'ye, büyük ucuzluk marketlere ilgi ise yüzde 2'lik bir art›ﬂla
yüzde 15'e ulaﬂ›yor. Bakkallar yüzde 1'lik bir art›ﬂla tüketicilerin
al›ﬂveriﬂ kanallar› aras›nda yüzde 6'l›k bir paya sahip. 2006'ya
oranla yüzde 2'lik bir düﬂüﬂle karﬂ›laﬂan orta büyüklükteki marketler, 2008'de yüzde 9'luk bir paya sahip.
(Bak›n›z; Tablo: 1)
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NIELSEN’IN araﬂt›rmas›na göre, Eylül
2007 ve Eylül 2008 dönemleri
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda fiyat› en fazla
artan ilk 5 ürün grubu ﬂöyle;

2008’DE F‹YATI EN ÇOK ARTAN VE AZALANLAR

YO⁄UN OLARAK TÜKET‹LEN GIDA
TÜRLER‹, fiyat art›ﬂlar›nda baﬂ› çekerken yine Eylül 2007-2008 dönemleri karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda fiyat› en
fazla düﬂen 5 ürün grubunun içinde
temel g›da ürünü olarak yaln›zca ﬂekeri görüyoruz.

ALIﬁVER‹ﬁE YÜRÜYEREK G‹DENLER ARTTI
NIELSEN’IN “Tüketici Al›ﬂveriﬂ Al›ﬂkanl›klar›” araﬂt›rmas›n›n ortaya koydu¤u
bir baﬂka ilginç sonuç ise, tüketicilerin al›ﬂveriﬂe giderken yüzde 64 oran›nda yürümeyi tercih ediyor olmas›. Önceki y›llara k›yasla al›ﬂveriﬂe kendi
otomobiliyle giden tüketicilerin oran› düﬂme e¤ilimi gösterirken, yürümeyi
tercih edenlerin oran› 2006 verilerine oranla yüzde 6 art›ﬂ gösteriyor.
(Bak›n›z; Tablo: 2)

PERDER 25

‹ STAT‹ST‹ K

BÜYÜME BEKLENT‹S‹ DÜﬁTÜ
IL SONU büyüme beklentisi düﬂtü. Piyasalar›n
enflasyon ve cari iﬂlemler aç›¤› beklentilerinde
görece iyileﬂme yaﬂan›rken, büyüme, faiz ve kurlara
iliﬂkin beklentilerinde kötümserlik dozu artt›. Mali
ve reel sektörün 2008 y›l› TÜFE art›ﬂ› beklentisi 0.3
puan düﬂerek yüzde 10.4’e, cari aç›k beklentisi de
66.9 milyon dolar düﬂerek 51 milyar 89.7 milyon
YTL’ye gerilerken, y›ll›k büyüme beklentisi de yüzde
3.6’ya kadar indi. Y›l sonu dolar kuru beklentisi
1.3619’a yükseldi. Y›ll›k büyüme beklentisi ise yüzde
3.6’ya kadar indi.

Y

GEL‹ﬁEN ÜLKELERE
GÜVEN ARTIYOR
NG‹L‹Z TELEKOM ﬂirketi British
Telecom’un (BT) yapt›¤› araﬂt›rmaya göre, geliﬂmekte olan pazarlara
duyulan güven, kötü ekonomik manzaraya meydan okuyor. Ankete kat›lanlar›n yüzde 87’si geliﬂmekte olan
pazarlarda gelecek iki y›l içinde gelir
büyümesiyle ilgili iyimser düﬂüncelere sahip. “Oyunun Ötesinde: Ortaya
ç›kan pazarlarda baﬂar›y› yakalamak”
adl› rapora göre, geniﬂleyen orta s›n›f
ve zengin müﬂteri taban›, gelir ve
brüt kar yönündeki hedefleri önemli
ölçüde etkiliyor. Ankete kat›lanlar›n
yüzde 26’s›ndan fazlas›, bu pazarlarda elde edilecek brüt kar oran›n› en
az yüzde 35 olarak hedefliyor.

‹

‹HRACAT GER‹LED‹,
HAYVANSAL ÜRÜN ‹HRACATI BÜYÜDÜ
ÜRK‹YE ‹HRACATÇILAR MECL‹S‹ (T‹M) verilerine göre, Türkiye’nin 2008
y›l› Ekim ay› ihracat›, geçen y›l›n ayn› dönemine oranla yüzde 1.87 düﬂüﬂle
9 milyar 530 milyon dolar oldu. Türkiye’nin Ekim ay›ndaki toplam ihracat›n›n
yüzde 15.06’s›n› oluﬂturan tar›m alan›nda ise yüzde 12.19 art›ﬂla 1 milyar 435
milyon 646 bin dolarl›k ihracat rakam› elde edildi. Ekim ay›nda en yüksek ihracat art›ﬂ› ise, yüzde 61.70 ile hayvansal ürünlerde oldu. Hayvansal ürünleri yüzde 41.63 oran›yla hububat, bakliyat, ya¤l› tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ve mamulleri, yüzde 37.92 ile yaﬂ meyve ve sebze izledi. Ekim ay› itibariyle
Türkiye’nin son bir y›ll›k ihracat rakam›, 132 milyar 444 milyon Dolar’a ulaﬂt›.

T
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ZAM ﬁAMP‹YONU
DOMATES OLDU
K‹M ay›n›n zam ﬂampiyonu yüzde
28.66 art›ﬂ ile domates oldu. Fiyat›
düﬂen ürünler aras›nda ise ilk s›ray›,
yüzde 39.60 azalma ile hamsi ald›. Türkiye ‹statistik Kurumu’nun (TÜ‹K)
aç›klad›¤› Tüketici Fiyatlar› Endeksi’ne
(TÜFE) göre, geçen ay›n zam ﬂampiyonu olan domatesi, yüzde 19.60 ile kara
taﬂ›tlar› için çelik dökümler, yüzde
18.39 ile otomatik bilgi iﬂlem makineleri
(taﬂ›nabilir tek kullan›c›l› sistemler),
yüzde 14.26 ile ateﬂe dayan›kl› tu¤lalar,
yüzde 12.54 ile demir (tuvenan) izledi.
Ekim ay›nda salatal›¤›n fiyat› yüzde
11.81, taze fasulyenin yüzde 11.14, tuvalet ka¤›d›n›n yüzde 9.52, pamuk dikiﬂ ipli¤inin
yüzde 7.94, paslanmaz çelik
tellerin yüzde
6.45, yumurtan›n yüzde
5.66, f›nd›¤›n yüzde
4.94 oran›nda artt›. Fiyat› yükselen di¤er ürünlerden
kombi (hermetik)
yüzde 3.81, esas› akrilik
ve vinil polimer olan boyalar yüzde
2.73, sodyum sülfat yüzde 2.52, deri
palto ve pardösü yüzde 2.49, erkekler
için deri botlar yüzde 2.45, pamuklu
mensucat yüzde 2.25, giyim için kardeli
yünden yap›lm›ﬂ dokuma kumaﬂlar yüzde 1.87, selülozik vernik fiyat› ise, yüzde 1.43 art›ﬂ gösterdi.

E

F‹YATI DÜﬁEN ÜRÜNLER
Ekim ay› itibariyle fiyat› en fazla düﬂen
ürün yüzde 39.60 ile hamsi oldu. Onu,
fiyat›ndaki yüzde 14.94’lük düﬂüﬂle lüfer, yüzde 12.78 ile fuel oil no.6, yüzde
12.47 ile kurﬂunsuz benzin takip etti.

YILLIK ENFLASYON TÜFE’DE
YÜZDE 11.99, ÜFE’DE ‹SE YÜZDE 13.29
ÜRK‹YE ‹statistik Kurumu
(TÜ‹K) verilerine göre, Ekim
ay›nda Tüketici Fiyatlar› Endeksi
(TÜFE) yüzde 2.60, üretici fiyatlar›
endeksi (ÜFE) ise yüzde 0.57 artt›.
Ocak-Ekim 2008 dönemi göz önünde bulunduruldu¤unda ise TÜFE
yüzde 9.60, ÜFE ise yüzde 12.11
oran›nda art›ﬂ gösterdi. TÜ‹K, Ekim
ay› itibariyle y›ll›k enflasyon oran›n›
da aç›klad›. Buna göre, y›ll›k enflasyon TÜFE’de yüzde 11.99, ÜFE’de
ise yüzde 13.29 oldu. Ekim ay› itibariyle y›ll›k enflasyon, geçen y›l›n ayn› ay›n›n TÜFE’de 4.29, ÜFE’de ise
8.88 puan üstünde gerçekleﬂti.
Öte yandan TÜFE’de Ekim
ay›nda endekste yer alan 454 maddeden 82 maddenin ortalama fiyat›nda de¤iﬂim olmad›. 289 maddenin ortalama fiyat›nda art›ﬂ, 83 maddenin ortalama fiyat›nda ise düﬂüﬂ
gerçekleﬂti. ÜFE’de ise Ekim ay›nda
endekste bulunan toplam 756 maddeden 204 maddenin ortalama fiyat›nda de¤iﬂim meydana gelmedi.
370 maddenin ortalama fiyat›nda
art›ﬂ oldu. 182 maddenin ortalama
fiyat›nda ise düﬂüﬂ gerçekleﬂti.

T

ÖZEL KAPSAMLI
TÜFE GÖSTERGELER‹
Ekim ay›na iliﬂkin özel kapsaml›
tüketici fiyatlar› endeksi göstergele-

rine bak›ld›¤›nda; “çekirdek enflasyon” yerine aç›klanan TÜFE göstergeleri, mevsimlik ürünler hariç yüzde 0.97, iﬂlenmemiﬂ g›da ürünleri
hariç ise 1.71 artt›. Fiyatlar, enerji
hariç yüzde 2.45, iﬂlenmemiﬂ g›da
ürünleri ve enerji hariç yüzde 1.34,
enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç yüzde 2.60 yükseldi. Ayr›ca, enerji hariç ve alkollü
içkiler ile tütün ürünleri ve fiyatlar›
yönetilen-yönlendirilen di¤er ürünler, dolayl› vergiler hariç enflasyonda da yüzde 2.81, enerji hariç ve alkollü içkiler ve tütün ürünleri. iﬂlenmemiﬂ g›da ürünleri hariç yüzde
1.58, iﬂlenmemiﬂ g›da ürünleri,
enerji ve alkollü içkiler. Tütün
ürünleri ile alt›n hariç yüzde 1.24,
enerji hariç, g›da ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri
ve alt›n hariç fiyatlarda yüzde 1.61
art›ﬂ meydana geldi.
Ekim ay›nda fiyatlar, tar›mda
yüzde 0.26 azald›, sanayide yüzde
0.76 oran›nda artt›. TÜFE’ye göre
ekimde en fazla art›ﬂ yüzde 8.46 ile
giyim ve ayakkab› grubunda gerçekleﬂti. Bölge baz›nda ise en yüksek art›ﬂ yüzde 3.76 ile Kastamonu,
Çank›r› ve Sinop bölgelerinde oldu.
Üretici Fiyatlar› Endeksi’ne göre, ekim ay›nda tar›mda fiyatlar
yüzde 0.26 azald›, sanayide ise yüzde 0.76 oran›nda artt›.
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Krizden en az
zararla nas›l
ç›k›l›r?

‹ﬂçi ç›karmak
çözüm müdür?
Hükümet ne gibi
önlemler
almal›d›r?

Tasarrufa
nereden
baﬂlamal›?

Kriz kimleri
vuracak?

Müﬂteri odakl›
kriz yönetimi
nas›l olmal›?
KOB‹’ler
nas›l
kurtulur?

Tedarik ve lojistik
maliyetleri nas›l
düﬂürülür?

Krizi nas›l f›rsata
çevirebiliriz?

Tüketiciye güven
ve kontrol hissi
nas›l verilir?

Krizde
liderlik nas›l
yap›lmal›d›r?

TÜM BU SORULARINIZIN
CEVAPLARI BU DOSYADA
YERL‹ PERAKENDEC‹LER‹M‹ZE 2009’DAK‹ OLASI EKONOM‹K KR‹Z‹N ETK‹LER‹NDEN KORUNMANIN
YOLLARINI KONUNUN UZMANLARINA SORDUK. SEKTÖRÜN DUAYENLER‹ VE AKADEM‹SYENLER
PERDER ‹Ç‹N YANITLADI ■ PROF. DR. ÖMER BAYBARS TEK ■ PROF. DR. AR‹F ES‹N ■ BÜLENT ﬁENVER
■ PROF. DR. GÜNEﬁ GENÇYILMAZ ■ PROF. DR. MEHMET PALA ■ YARD. DOÇ. DR. TUNÇ BOZBURA
■ PROF. DR. TEK‹N AKGEY‹K ■ DOÇ. DR. ﬁUAY‹P ÖZDEM‹R ■ UZMAN PS‹KOLOG FÜSUN BUDAK

K ‹M NE
D ED ‹

SORUMLU DEVLET BAKANI NAZIM EKREN:

aﬂbakan Yard›mc›s› ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakan› Naz›m Ekren, küresel
krizin Türkiye’yi finans ve ticaret kanal›yla
etkilemeye baﬂlad›¤›n› söyledi. Ekren, 2009 y›l› program› hakk›nda bilgi vermek üzere düzenledi¤i toplant›n›n ard›ndan sorular› yan›tlad›. 2009 y›l› program›nda, küresel finansal bir
kriz yokmuﬂ gibi davranmad›klar›n› ifade eden
Ekren, milli gelirdeki büyüme oran›n› yüzde
5’ten yüzde 4’e düﬂürdüklerini an›msatt›. Harcama performans› ile gelir performans›n›n örtüﬂmesi gerekti¤ini belirten Bakan, “Gelir kayna¤› bulmadan, bu düﬂündü¤ümüz geliri oluﬂturmadan harcamalar› da kolay yapma ihtimalimiz olmaz. Ama ﬂu andaki tablo, ﬂu andaki
veri ve bilgi seti bu bütçenin uygulanabilir oldu¤unu gösteriyor” dedi. “Global kriz öncesi
dönemle ﬂu andaki dönem aras›nda hiçbir fark
gözetmiyorsunuz” yaklaﬂ›m›n›n do¤ru olmad›¤›n› da belirten Naz›m Ekren, “Bu program,
bu plan sonuçta elbette bir tak›m maliyet ve
riskleri de içeriyor. Ama hiç kriz yokmuﬂ gibi
bir bak›ﬂ tarz›n› taﬂ›may› bir haks›zl›k olarak
görmek gerekir. Biraz daha rakamlar üzerinde
tart›ﬂt›¤›m›z zaman farkl› bir sonuca gelebiliriz” de¤erlendirmesinde bulundu.

B

KRIZ GUNLUGU

BAﬁBAKAN YARDIMCISI VE EKONOM‹DEN

TÜRK‹YE’N‹N
ÖNDE GELEN
SEKTÖR
TEMS‹LC‹LER‹
2009 OLASI
KR‹Z‹N‹
DE⁄ERLEND‹RD‹LER. TÜRK‹YE’DE
EN ÇOK REEL
SEKTÖRÜ
ETK‹LEMES‹
BEKLENEN KR‹ZE
‹L‹ﬁK‹N
AÇIKLAMA YAPAN
YETK‹L‹LER,
FARKLI
ÖNER‹LERDE
BULUNSALAR DA
TEMK‹NL‹
DAVRANMAK
GEREKT‹⁄‹NDE
UZLAﬁIYORLAR.
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“Kriz bizi de
etkilemeye baﬂlad›”

“2009’da bizi ayakta
tutacak iç taleptir”
‹STANBUL T‹CARET ODASI YÖNET‹M KURULU
BAﬁKANI DR. MURAT YALÇINTAﬁ:

stanbul Ticaret Odas› Yönetim Kurulu Baﬂkan› Dr. Murat Yalç›ntaﬂ, para ve maliye politikalar›nda belli ölçüde gevﬂetmeye gidilmesi
gerekti¤ini, böylece iç piyasan›n rahatlayaca¤›n› belirterek, “Unutmamal›y›z ki, 2009 y›l›nda
bizi ayakta tutacak olan iç taleptir. Bu iç
talebi bo¤arsak, ayakta kalmam›z zorlaﬂ›r” dedi. Dr. Yalç›ntaﬂ, ihracatç›lar›
desteklemek için d›ﬂar›dan borçlanmadan hazine deste¤iyle
Eximbank’a ek finansman
imkanlar› verilmesi gerekti¤ini, ayr›ca geçmiﬂte yap›ld›¤› gibi reeskont kredilerinin kulland›r›labilece¤ini söyledi. Küresel mali kriz
konusunda ‹TO olarak bir rapor haz›rlad›klar›n›
belirten Dr. Yalç›ntaﬂ, Merkez Bankas› daha s›k› politikalar uygulad›¤› takdirde iç piyasan›n
yavaﬂlayaca¤›n›, bundan reel sektörün de ciddi
anlamda etkilenece¤ini kaydetti.

i

“ﬁimdi bir araya
gelmenin zaman›”
TÜRK‹YE ODALAR VE BORSALAR B‹RL‹⁄‹
BAﬁKANI M. R‹FAT H‹SARCIKLIO⁄LU

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baﬂkan›
M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, krizden kurtulmak
için çifte ç›pa uygulama zaman›n›n geldi¤ini ifade etti. Hisarc›kl›o¤lu, “Küresel sistemin
ilk krizini yaﬂ›yoruz. Bu kriz mali sektörden reel sektöre geçiyor. Önümüzdeki dönemde faiz,
kur, enflasyon art›k yukar›
do¤ru ç›kacak. Banka ve ﬂirket bilançolar›nda küçülme
yaﬂayaca¤›z. Eski karlar olmayacak yurt d›ﬂ›ndan eksisi
gibi bol dolar bulma iﬂi bitti.
Yat›r›m olmazsa küçülme
baﬂlar. Devletin yapacaklar›n›n yan›nda bizim
de yapacaklar›m›z var.” Ortakl›k yap›lmas›n›n
zorunlu hale geldi¤ini vurgulayan TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “ﬁimdi bir araya gelmenin zaman›… Baﬂka türlü ayakta kalma ﬂans›n yok. ﬁirket ölçekleri büyümeli, büyümek
içinde kurulsallaﬂma, farkl›laﬂma ve markalaﬂma ile inovasyona önem verilmelidir” dedi.

T
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K ‹M NE
D ED ‹
“Krizden en az
etkilenecek olan
ülke Türkiye”
SANAY‹ VE T‹CARET BAKANI ZAFER ÇA⁄LAYAN:

anayi ve Ticaret Bakan› Zafer Ça¤layan,
dünyada yaﬂanan ekonomik krize dikkat
çekerek, bu krizden sadece ABD de¤il,
güçlü ve sa¤lam ekonomisiyle maliye politikalar›na s›k› s›k›ya ba¤l› kald›¤› düﬂünülen Avrupa Birli¤i ülkelerinin de ciddi ﬂekilde etkilendi¤ini belirtti. Ça¤layan, Türkiye’nin ise bu krizden en az etkilenen ülke oldu¤unu söyledi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› ve ba¤l› kuruluﬂlar ile
Rekabet Kurulu’nun 2009 y›l› bütçesi görüﬂülüyor. Bakan Ça¤layan, bakanl›¤› ve ba¤l› kuruluﬂlar›n›n 2009 Mali Y›l› Bütçe
sunuﬂ konuﬂmas›n› yapt›.
Ça¤layan konuﬂmas›nda,
dünyada yaﬂanan ekonomik krize dikkat çekerek,
bu krizden sadece ABD
de¤il, güçlü ve
sa¤lam ekonomisiyle maliye
politikalar›na
s›k›
s›k›ya
ba¤l› kald›¤›
düﬂünülen Avrupa Birli¤i ülkelerinin de ciddi ﬂekilde etkilendi¤ini belirtti.
Dünyada krizden etkilenmeyen ülke kalmayaca¤› görüﬂünü dile getiren Ça¤layan, “Herkes krizden küresel ekonomiye eklemlenme,
uluslararas› piyasalarla entegrasyon boyutuna
göre etkilenecektir” dedi.
Ça¤layan ﬂu ana kadar Türkiye’nin ekonomik krizden ciddi ﬂekilde etkilenmemesini ise
ﬂu görüﬂlerle de¤erlendirdi: “Bugün bütün
dünyay› sarsan kürsel mali krizden asgari ﬂekilde etkileniyorsak bu, alt› y›ld›r uygulad›¤›m›z piyasa dostu önlemlerin, uygulad›¤›m›z
ak›lc› bütçe politikalar› ve mali disiplinin, köklü yap›sal reformlar ve özelleﬂtirmeler ile güçlü bankac›l›k sistemi ve mali sistemin bir sonucudur.” Türkiye’nin toplam iç ve d›ﬂ net
borcunun 659 milyar dolarl›k gayri safi milli
has›lan›n yüzde 29’u kadar oldu¤unu ifade
eden Ça¤layan, “Bu oran Maastrich Kriterlerine göre AB’de yüzde 60 olarak kabul edilmiﬂtir. Türkiye’nin rasyonlar› bu ülkelerden daha
iyi konumdad›r” diye konuﬂtu.
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“

Bugüne kadar
gerçekleﬂtirdiklerimiz siyasi ve
ekonomik istikrar
sayesinde
Türkiye
bugün krizlere
karﬂ› güçlü
durumdad›r.
ZAFER
ÇA⁄LAYAN

“

KOB‹’lerimizi
ayakta
tutabilmenin tek
yolu bunlar›n
birleﬂerek daha
büyük ölçekli
firmalar haline
gelmelerini
sa¤lamak.
‹ﬂletmelerimize
ortakl›k
kültürünü
benimsetmeliyiz.
NURETT‹N
ÖZGENÇ

“

Hükümetin
çok h›zl›
2-3 y›ll›k
perspektifi
içeren bir
program yap›p
aç›klamas›
laz›m.
TANER
BERKSOY

KOB‹’lere krizde
büyüme formülü!
KOB‹DER BAﬁKANI NURETT‹N ÖZGENÇ:

üçük ve Orta Büyüklükteki ‹ﬂletmeler Derne¤i (KOB‹DER) Genel Baﬂkan› Nurettin
Özgenç, KOB‹’lerin de¤iﬂime ayak uydurmak zorunda olduklar›n› ve art›k “küçük olsun
benim olsun” anlay›ﬂ›n›n geçerli olmad›¤›n› belirterek, “‹ﬂletmelerimize ortakl›k kültürünü
benimsetmeliyiz. KOB‹’ler birleﬂerek
büyümeli” dedi. Özgenç, “Ufak bir
iﬂletmenin büyük ölçekli iﬂletmeler
ile rekabet etmesine imkan yok. Bu
iﬂletmelerin kapanmalar›na göz yummayaca¤›n›za göre nas›l ayakta
tutacaks›n›z? KOB‹’lerimizi ayakta tutabilmenin tek yolu bunlar›n birleﬂerek daha büyük
ölçekli firmalar haline gelmelerini sa¤lamak. ‹ﬂletmelerimize ortakl›k kültürünü benimsetmeliyiz.
Hükümet ve bankalar›n ise birleﬂen iﬂletmelere
birtak›m teﬂvikler vermesi ﬂart. Aksi takdirde
Türkiye ekonomisinin büyük bir ço¤unlu¤unu
oluﬂturan bu iﬂletmelerin uluslararas› rekabete
direnebilmeleri mümkün de¤il” diyor.

K

“2-3 y›ll›k
perspektifi içeren
bir program gerekli”
B.Ü. ‹KT‹SAD‹ VE ‹DAR‹ B‹L‹MLER FAKÜLTES‹
DEKANI PROF. DR. TANER BERKSOY:

ittikçe h›zlanan ve derinleﬂen bir krizin
varl›¤›na dikkat çeken Prof. Dr. Taner
Berksoy, “Hükümetin çok h›zl› 2-3 y›ll›k
perspektifi içeren bir program yap›p aç›klamas›
laz›m. Aktörlere önünü gösterecek bir program
olmal›” dedi. Banka bat›ﬂlar› gibi büyük çöküﬂler görünmeyen Türkiye’de mali sektörden daha çok büyüme taraf›nda risk oldu¤unu belirten Berksoy, ekonominin yavaﬂlayarak küçülece¤ini,
bankac›l›k sisteminin kredi dönüﬂlerinde s›k›nt›lar yaﬂamaya
baﬂlayaca¤›n› dolay›s›yla reel
sektör firmalar›n›n içeriye mali sisteme döneceklerini belirterek
sonunda mali sistemde faizin yükselece¤inin öngörülebilece¤ini söyledi.

G

K ‹M NE
D ED ‹
“‹ç dinamiklerimize
güveniyoruz”
OL‹ CENTER, YÖNET‹M KURULU Eﬁ BAﬁKANI
ADNAN YORGUNER:

009 y›l›ndan beklentilerimiz, 2008 y›l›ndan
çok farkl› de¤il. 2008 y›l›n›n son 3 ay›nda
dünyada oluﬂan ekonomik krizin yan›nda
Türkiye’nin zaten pek çok sorunlar› vard›. Perakendeciler de tüm di¤er sektörler gibi Türkiye’nin en büyük problemi olan belirsizlik,
gelece¤i ön görememe, her an ç›kabilecek
kriz senaryolar›ndan dolay› 2007’lere kadar
cesurca götürdükleri giriﬂimleri, rölantiye almak zorunda kald›lar. Yine de ma¤aza say›lar›n› ve cirolar›n› artt›rmak yerel ma¤azalar›n
ana hedefi olacakt›r. Ekonomik krizin yan›nda, ma¤aza ve ﬂube say›lar›n›n ihtiyaçtan daha fazla olmas›n›n getirdi¤i rekabet ortam› da
kuﬂkusuz, 2009’un belirleyici unsurlar› aras›nda yerini alacak. Yine de yerel perakendeci
olarak bizler 2009’daki büyüme hedeflerimizi
tekrar gözden geçirerek, rekabetçi ortam ve
krize ra¤men (ki krizin tüm dünyada ekonomiyi daraltaca¤› ﬂüphe götürmez) riskleri
azaltarak dik durabilmek durumunday›z. Masraf-ciro dengesini sürekli kontrol ederek bunlar› baﬂaraca¤›m›za inan›yorum. Anadolu’daki
yerel marketlerin ve ulusal marketlerin, piyasada yer alma amac›yla kar› öteleyerek, ﬂimdilik sadece büyüme u¤raﬂlar›yla da mücadele
etmek durumunda oldu¤unu unutmayal›m.
Bütün bu sorunlara ra¤men krizi f›rsata çevirmek için hesaplar› çok dikkatli ve sürekli yapmak zorunda oldu¤umuzu biliyoruz. Kendi iç
dinamiklerimize güvenerek bunu baﬂaraca¤›m›za inan›yorum.

2

“

Yerel
perakendeci
olarak bizler
2009’daki
büyüme
hedeflerimizi
tekrar gözden
geçirerek,
rekabetçi ortam
ve krize ra¤men
riskleri azaltarak
dik durabilmek
durumunday›z.
ADNAN
YORGUNER

“

Lider konumdaki
kiﬂilerin eleman
ç›kartmadan,
küçülme yerine
büyümeyi
hedeflemesi
gerekiyor.
ÇA⁄LAYAN
ARKAN

“Lider iﬂletmeler
küçülme yerine
büyümeyi hedeflemeli”
MICROSOFT TÜRK‹YE GENEL MÜDÜRÜ
ÇA⁄LAYAN ARKAN:

eçti¤imiz günlerde Active Academy taraf›ndan düzenlenen “Küresel Kriz ve Türkiye”
konulu 6. Uluslararas› Finans Zirvesi’nde
oturuma kat›lan Microsoft Türkiye Genel Müdürü Ça¤layan Arkan, küçük iﬂletmelerin krizden
etkilenmemesi için teknolojik yat›r›mlara yönelmesi gerekti¤ini söyledi.
Microsoft Türkiye Genel
Müdürü Ça¤layan Arkan, lider konumdaki kiﬂilerin
eleman ç›kartmadan, küçülme yerine büyümeyi hedeflemesi gerekti¤ini söyledi.
Arkan, bankac›l›k sektörünün reel sektörü desteklemesi gerekti¤ini belirterek, özellikle küçük iﬂletmelerin teknolojik yat›r›ma yönelmesinin önemli
oldu¤unu kaydetti. Böyle durumlarda borsaya
ve dövize bak›p moralinizi bozmay›n. Bak›lmas›
gereken bankalar aras› faizler (L‹BOR) ve Amerikan Hazine Bonolar› olmal›d›r. Türkiye'nin
2009'da yüzde 2 - yüzde 2.5 gibi bir büyüme yaﬂayaca¤›n›, biliﬂim de ise bu büyümenin yüzde
10 seviyesinde olaca¤›n› bekliyorum.

G

“2009’da d›ﬂ
finansman ihtiyac›
130 milyar dolar”
DÜNYA BANKASI TÜRK‹YE D‹REKTÖRÜ

“

Cari aç›¤›n son
iki y›la k›yasla
2009’da
düﬂmesini
bekliyorum.
ULRICH
ZACHAU
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ULRICH ZACHAU

ünya Bankas› Türkiye Direktörü Ulrich
Zachau, krizden Türkiye’nin de etkilenece¤ini, büyümenin yavaﬂlayaca¤›n›, koﬂullar›n zorlaﬂaca¤›n› belirtti.
Türkiye’nin 2009’da toplam
130 milyar dolarl›k d›ﬂ finansman ihtiyac› bulundu¤unu, bunun önemli k›sm›n›n sendikasyon ve ticari
kredilerden oluﬂan k›sa vadeli krediler oldu¤unu ancak çevrilmesinde
sorun beklemedi¤ini söyleyen Zachau,
2009’da cari aç›¤›n son iki y›la k›yasla düﬂmesini bekledi¤ini dile getirdi.

D

K ‹M NE
D ED ‹
“Paket halinde
tedbir almal›y›z”

“Borçlan›rken
dikkatli olun”

TASARRUF MEVDUATI S‹GORTA FONU

GROSER‹, YÖNET‹M VE ‹CRA KURULU ÜYES‹

BAﬁKANI AHMET ERTÜRK:

LEVENT U⁄URSES:

asarruf Mevduat› Sigorta Fonu (TMSF)
Baﬂkan› Ahmet Ertürk, küresel finansal krize iliﬂkin olarak al›nacak parça parça tedbirlerin hiçbir fayda sa¤lamayaca¤›n› belirterek, “Bunlar›n bir paket halinde birbiriyle
uyumlu, birbirinin gücünü art›ran bir paket halinde bir defada ve iyi bir kurumsal iletiﬂim, iyi
bir kamuoyu iletiﬂimi eﬂli¤inde ç›kar›lmas› laz›m” ﬂeklinde konuﬂtu.
Active Academy taraf›ndan düzenlenen ve
ana temas› “Küresel Kriz ve Türkiye” olarak
belirlenen 6. Uluslararas› Finans Zirvesi, aç›l›ﬂ›nda konuﬂan Ertürk, kriz konusunda bilgi anlam›nda art›k ihtiyaç bulunmad›¤›n› vurgulad›.
Ertürk, “Bilmiyoruz diye hiçbirimiz söyleyemeyiz. Hiç kimse, hiçbir otorite, ‘Bilmiyoruz, ne yapaca¤›m›z› bilmiyoruz’ diyemez. Bunu söyleyen zaten o iﬂi yapmas›n. Bugün öyle
bir sorun yok. Bugün art›k bilinenleri, ortaya
ç›km›ﬂ olanlar›, teknik olarak üzerinde çal›ﬂ›lm›ﬂ olanlar›, hayata geçirme zaman› ve günüdür. Bugün o gündür” diye konuﬂtu. Burada
yaﬂanacak gecikmelere iﬂaret eden Ertürk,
ABD’deki kurtarma paketindeki gecikmenin,
paketin etki gücünü, paketten beklenen iyileﬂtirme gücünü azaltt›¤›n› söyledi. Ahmet
Ertürk, ﬂu görüﬂleri dile getirdi: “Türkiye’de
onu yaﬂamak istemiyoruz. Onu yaﬂamamal›y›z
ve al›nacak olan parça parça tedbirler inan›n
ki hiçbir fayda sa¤lamaz. Bunlar›n bir paket
halinde bir biriyle uyumlu, birbirinin gücünü
art›ran bir paket halinde bir defada ve iyi bir
kurumsal iletiﬂim, iyi bir kamuoyu iletiﬂimi eﬂli¤inde ç›kar›lmas› yap›lmas› laz›m. Bu konuda biz tecrübeliyiz.
Bu konuda tecrübeli baﬂka kurumlar
da var. Bu kriz yönetimi bir orkestra
yönetimi gibi... Bir
ﬂef, bütün orkestran›n bütün enstrümanlar›n›n uyumlu bir
ﬂekilde çal›ﬂt›¤› ve tek
sesle ve onun da iyi bir
ﬂekilde ulaﬂt›r›ld›¤› bir
ortama ihtiyaç duyar.
Bunun acil olarak özlemi içindeyiz.”

yi bir yerel perakendecinin olas› bir krize
karﬂ› haz›rl›kl› olmas› gerekir diye düﬂünüyorum. Çünkü bu tarz kriz anlar› gerçek anlamda yerel perakendeci için f›rsatt›r ve büyümelerine ivme katabilme ﬂans›, iyi bir ekonomik
döneme göre daha fazlad›r. Yap› gere¤i borçlanmalar› yoktur ve özsermaye ile büyürler.
Ayr›ca, vatandaﬂ böyle
dönemlerde gelirini
harcarken g›da pay›nda, otomobil, beyaz eﬂya ve e¤lence kalemlerine göre daha az eksiltme yapar. Hatta o
kalemlerden g›daya
geçiﬂ olur. Bu avantajlar›n yan›nda yerel süpermarketler toplam pastadan hipermarketlere göre daha fazla pay kapabilirler. Lokasyon
itibar› ile müﬂteriye yak›nl›k, zorlaﬂan ekonomilerde yereller lehine avantaj sa¤lar. Bir de
sat›n almada daha h›zl› ve ak›ll› davran›p, becerikli olurlarsa, olas› fiyat art›ﬂlar›na, sat›ﬂ h›zlar›na ve karl›l›klar›na ciddi katk› sa¤layabilirler.
Biz, 2005 y›l›nda sat›ﬂ teﬂvik pirimi, 2006
y›l›nda ise, bileﬂik gelir yönetmeli¤ini uygulamaya geçirmek gibi bir tak›m çal›ﬂmalar yapt›k.
Bunlara ilave olarak, 2009 y›l›nda maliyet teﬂvik sistemini uygulamaya baﬂlayaca¤›z. Gelirleri, giderleri art›rma ve azaltman›n teﬂvik konusu oldu¤una inan›yorum. Giderlerini azaltt›¤›n›
zanneden ço¤u firman›n asl›nda kaliteden taviz
verdi¤ine ve ciddi risk alt›nda oldu¤una genelde rastl›yoruz. Eleman eksiltmek gibi bir durum bizim için söz konusu de¤il. Aksine Ocak
ay› gibi yeni aç›lacak ma¤azalar›m›za çok zor
görünen 2009 y›l›na ra¤men ek istihdam oluﬂturmay› planl›yoruz. Bireysel maliyeti azaltmak
toplam maliyeti art›rabilir. Önemli olan yetene¤i art›r›p, maliyeti azaltmakt›r.
Petrol en büyük enerji kayna¤› oldu¤u
müddetçe, Türkiye co¤rafyas› bu krizlere gebe
kalacakt›r. Son 20 y›la bakarsan›z; 4 ana (Rusya, Asya, 1995 ve 2001 krizleri) ve onlarca küçük çapl› krizi ülkece tecrübe etti¤imizi görüyoruz. Bu yaﬂanan da son de¤il, kriz gelecekte
de farkl› isimlerle karﬂ›m›za ç›kacak. Kural çok
basittir!.. Borçlan›rken çok dikkatli ol, baﬂar›ya
ulaﬂt›ktan sonra istikrar›n› koru…
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i

“

Kriz yönetimi bir
orkestra
yönetimi gibi...
Bir ﬂef, bütün
enstrümanlar››n
uyumlu çal›ﬂt›¤›
bir ortama
ihtiyaç duyar.
bunun özlemi
içindeyiz.
AHMET
ERTÜRK

“

Kriz, yerel
perakendeci için
f›rsatt›r ve
büyümelerine
ivme katma
ﬂans› iyi bir
ekonomik
döneme göre
daha fazlad›r.
LEVENT
U⁄URSES

K ‹M NE
D ED ‹
“Türkiye’de reel
sektörde
durgunluk var”
B‹LG‹ ÜN‹VERS‹TES‹ EKONOM‹ BÖLÜMÜ
Ö⁄RET‹M ÜYES‹ DR. MAHF‹ E⁄‹LMEZ:

ükümetin yapt›¤› çeliﬂen aç›klamalara de¤inen ve bu aç›klamalar›n asl›nda krizin
büyümekte oldu¤unu ve bir tedbirin de
al›nmad›¤›n› gösteren emareler oldu¤unu söyleyen Dr. Mahfi E¤ilmez, do¤algazdaki ba¤›ml›l›ktan kurtulmam›z, enerji faturam›z› düﬂürmemiz gerekti¤ine özellikle vurgu yaparak;
“Bizim vergi gelirlerimizin yüzde 70’i dolayl›
vergiler, dolays›z vergi alam›yoruz. Dolays›z
vergi alamay›nca kay›t d›ﬂ› ekonomiyi çözemiyoruz. Sosyal güvenlik gibi kanayan bir yaram›z var. Y›llard›r konuﬂtuk konuﬂtuk, onu da
halledemedik. Türkiye’de ﬂu anda reel sektör
risk alt›nda. Reel sektörde durgunluk var. Sat›ﬂ
yok, indirimli sat›ﬂlar var, promosyonlar ç›kt›
piyasaya, mal sat›ﬂ› düﬂtü. Alt›n fiyatlar›n›n oynamas›yla alt›n sat›l›yor, alt›n al›n›yor. Bunun
d›ﬂ›nda herhangi bir ﬂey söz konusu de¤il. Reel
sektör iki y›ld›r a¤l›yor. Nitekim otomotivde
sat›ﬂlar düﬂtü. Tekstil zaten düﬂmüﬂtü. Bu ülkenin as›l sorununu ben reel sektörde görüyorum. Bu sefer Türkiye’de büyük bir kriz ç›karsa reel sektörde ç›kar.” dedi.

H

“

Türkiye’de ﬂu an
reel sektör risk
alt›nda. Bu sefer
Türkiye’de büyük
bir kriz ç›karsa
reel sektörde
ç›kar.
MAHF‹
E⁄‹LMEZ

“

Bu dönemde
f›s›lt› riskinin ne
kadar önemli
oldu¤unu
gördük.
TEVF‹K
B‹LG‹N

“

Olumsuz
seyri tümüyle
küresel krize
ba¤lamak do¤ru
olmayacakt›r.
Küresel kriz
bunu sadece
derinleﬂtirmiﬂtir.
TANIL
KÜÇÜK
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“Söylentiler sektöre
zarar veriyor”
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME
KURUMU BAﬁKANI TEVF‹K B‹LG‹N:

üresel krizin Türkiye’yi etkiledi¤ini ve etkilemeye devam edece¤ini belirten Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu
(BDDK) Baﬂkan› Tevfik Bilgin, son dönemde
krize ra¤men pazar pay›n› art›rma u¤runa
‘kendini yar›ﬂ pistinde sanan baz› bankalar’ oldu¤una iﬂaret ederek bankalar›n kendi potansiyelini, aktif-pasif kalitesini ve likiditesini çok iyi bilmesi ve buna
göre hareket etmesi gerekti¤ini belirtti. Bankac›l›k Kanunu’nda yeni düzenlemeler
içeren çal›ﬂman›n ilgili devlet
bakanl›¤›na iletildi¤ini belirten Bilgin, özellikle
kriz dönemlerinde yo¤unlaﬂan söylentilerin
sektöre zarar verdi¤ini ifade ederek ﬂunlar›
söyledi: “Bu dönemde f›s›lt› riskinin ne kadar
önemli oldu¤unu gördük. Düzenlemede bankalar›n itibar›na zarar veren bu tür eylemlere karﬂ› da yeni tedbirler getirilmesini önerdik.”

K

“Olumsuz seyri,
krize ba¤layamay›z”
‹STANBUL SANAY‹ ODASI YÖNET‹M KURULU
BAﬁKANI TANIL KÜÇÜK:

stanbul Sanayi Odas› (‹SO) Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Tan›l Küçük, krizle ilgili olarak yapt›¤› de¤erlendirmede ekonominin daha zor bir
döneme girmek üzere oldu¤unu söyledi. Dünya ekonomileri küresel krize karﬂ› peﬂ peﬂe önlem paketleri devreye soktu¤u bir dönemde Türkiye’nin
ince eleyip, s›k dokuyarak
yavaﬂ kald›¤›n› belirten Küçük, “Süratle önlem al›nmad›¤› takdirde daha olumsuz
geliﬂmeler gündeme gelebilecek ve o noktadan sonra devreye girecek önlem paketlerinden beklenen fayda sa¤lanamayacakt›r” dedi. Küçük, Ekim ay›nda ihracat›n
yaklaﬂ›k yüzde 2 azald›¤›na dikkat çekerek sanayi üretim art›ﬂ h›z›nda yüzde 50’nin üzerinde
bir yavaﬂlama ortaya ç›kt›¤›n› söyledi. Küçük,
“Bu olumsuz seyri tümüyle küresel krize ba¤lamak do¤ru olmayacakt›r. Küresel kriz bunlar›
derinleﬂtirmiﬂtir” yorumunu yapt›.

i

K ‹M NE
D ED ‹
“Tasarruf tedbirleri
al›nmaya baﬂland›”
TÜS‹AD YÖNET‹M KURULU BAﬁKANI
ARZUHAN DO⁄AN YALÇINDA⁄:

ürk Sanayicileri ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i
(TÜS‹AD) Yönetim Kurulu Baﬂkan› Arzuhan Do¤an Yalç›nda¤, “Hakikaten bir ekonomik kriz... Bu art›k bir finansal kriz de¤il. ‹ﬂ
dünyas› olarak oldukça tedirginiz” dedi.
Türkiye’de bankac›l›k sektörünün
dünyadaki birçok
ülkeye göre çok
daha sa¤lam temeller üzerine
oturdu¤unu, 2001
krizinden sonra
yeni denetlemeler
ve düzenlemeler
geldi¤ini, çok daha
kurallara ba¤l› oldu¤unu anlatan
Yalç›nda¤, ﬂunlar›
kaydetti: “Birçok
türev enstrümanlar burada, bizim bankac›l›k,
finans sektörümüzde henüz faaliyete geçmedi¤i için bunun avantaj›n› yaﬂamaktay›z. Bankalar›m›z›n sermaye rasyonlar› yüksek. Bunlar
do¤ru... Ancak ﬂu da do¤ru ki; dünya bir daralmaya gidiyor, küçülecek. Dolay›s›yla ihracat›m›za gelen talep düﬂecek. Türk özel sektörü
muazzam borçlu. Bu borcu nas›l ödeyece¤iz?
Bütün bunlar, bu daralman›n Türkiye’de de
ﬂiddetle yaﬂanaca¤›n› söylüyor. Ve bu hakikaten bizi çok tedirgin ediyor.”
Yalç›nda¤, ﬂöyle devam etti: “Çünkü ekonomik daralma demek, iﬂsizlik demek, refah pay›m›z›n düﬂmesi demek. Türkiye 70 milyonuyla geçti¤imiz ﬂu son birkaç y›lda dünyadaki
olumlu gidiﬂattan, evet iyi etkilendi. Biraz baﬂ›m›z› kald›rd›k ama bu kadar genç nüfusumuz
var, iﬂsizlik zaten Türkiye’de bir sorun... Özel
sektör tasarruf tedbirlerini almaya baﬂlad›.
Hakl›... Nas›l bu borcu çevirecek? Zaten ciddi
bir cari aç›¤›m›z var. Evet, petrol fiyatlar› düﬂecek ama ihracat›m›z da düﬂecek. Bizim en
büyük ihracat›m›z Avrupa’ya... Bak›n oras› da
daral›yor. Bütün Güney Asya ayn› ﬂekilde bir
sallant›dan geçiyor. Yani bu iﬂin çok ciddiyetle
ele al›nmas› laz›m. Laz›md› asl›nda... Yani bugün bunu aç›k kalplilikle söyleyebilece¤imizi
düﬂünüyorum. Dedi¤im gibi biz son derece
sa¤duyulu ve sorumlu davrand›k. Hiçbir zaman felaket tellall›¤› yapmad›k.

T
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“

Ekonomik
daralma demek,
iﬂsizlik demek,
refah pay›m›z›n
düﬂmesi demek.
Biz son derece
sa¤duyulu ve
sorumlu
davrand›k.
Hiçbir zaman
felaket tellall›¤›
yapmad›k.
ARZUHAN DO⁄AN
YALÇINDA⁄

“

Gürmar olarak
kriz yönetimi
çal›ﬂmalar›m›z
halen devam
ediyor.
Maliyetlerin
iyice artt›¤› son
günlerde,
fiyatlar›m›zda
sabit kalmaya,
hatta
dayanabildi¤imiz
ölçülerde
indirim yapmaya
devam ediyoruz.
VEL‹
GÜRLER

“Kriz yönetimi
yap›yoruz”
GÜRMAR GENEL MÜDÜRÜ VEL‹ GÜRLER:

üm dünya ekonomileri, 2008 y›l›n›n son
aylar›nda Amerika Birleﬂik Devletleri merkezli bir kriz dalgas›n›n içine girmiﬂ durumda. Bu s›k›nt›l› dönem öncelikle Avrupa
ekonomisini önemli ölçüde etkiliyor. Küresel
kriz Türkiye’de sinyallerini verse de henüz
sars›c› boyutlara ulaﬂmad›. ﬁu bir gerçektir ki,
Türk ekonomisi ve buna ba¤l› olarak yerel perakendeciler krizden etkilenecektir. Burada
önemli olan, bu sars›c› dalga içerisinde ayaklar›m›z›n yere ne kadar sa¤lam basaca¤›d›r.
Yerel perakendeciler olarak bizler daha önce
defalarca ekonomik krizler atlatt›k, bunun tek
fark› krizin d›ﬂ kaynakl› olmas›. Yerel perakendeciler aç›s›ndan, 2009 y›l› pek parlak olmayaca¤› için, her yap› kendini koruma alt›na
almaya çal›ﬂ›yor. Ancak bu tam olarak perakendecilerin krize haz›r oldu¤u anlam›na gelmiyor. Unutulmamas› gereken bir konu da;
karamsar olmaktansa temkinli olman›n tercih
edilmesi… Piyasalardaki karamsarl›k kaos ortam›na yol açar bu da içinden ç›k›lmas› zor
durumlar do¤urur.
Gürmar olarak biz de küresel kriz karﬂ›s›nda baz› önlemler al›yoruz ve kriz yönetimi
çal›ﬂmalar›m›z halen devam ediyor. Maliyetlerin iyice artt›¤› son günlerde, fiyatlar›m›zda
sabit kalmaya, hatta dayanabildi¤imiz ölçülerde indirim yapmaya devam ediyoruz.
Piyasalar
için para ak›ﬂ›n›n durmas› çok
büyük tehlike.
Daha önceki y›llarda haz›rlad›¤›m›z gibi sabit
planlar, 2009
için maalesef geçerli olmayacak.
2009’da daha esnek planlar oluﬂturmal› ve daha
dinamik olmal›y›z. Yat›r›mlar
konusunda ise,
sahip oldu¤umuz hassasiyeti bu dönemde iki
kat›na ç›karaca¤›z. Ancak bu yat›r›mlar›m›z›
durduraca¤›m›z anlam›na gelmiyor. Sadece
temkinli davranmaya devam edece¤iz. Maliyetlerimizin tümü üzerinde olabildi¤ince
planl› hareket etmeye de devam ediyoruz…

T

K ‹M NE
D ED ‹
Stok maliyetlerini
düﬂürüyoruz
K‹LER SATINALMA MÜDÜRÜ
ERDO⁄AN AKYÜZLÜ:

erel perakendecilerin 2009 krizine haz›r oldu¤unu sanm›yorum. Perakende sektörünün özellikle finansman ve stoklar›n yap›lanmas› ve en verimli stok seviyesinin oluﬂturulmas›, maliyetlerin düﬂürülmesi gibi çal›ﬂmalar›n
yap›lmad›¤› görülüyor. Özellikle sat›ﬂlar›n düﬂmesi nedeni ile toplam karl›l›¤›n düﬂmesine karﬂ›l›k,
perakendecilik sektörü maliyetlerin düﬂürülmesi konusunda yeterli çal›ﬂmalar›
yapm›yor. Yerli perakendecilik sektörünün büyük bir
bölümü kriz yönetimi konusunda bilgiye sahip de¤il. 2009 krizine karﬂ›n ald›¤›m›z en önemli tedbirler stoklar›n azalt›larak
stok maliyetlerinin düﬂürülmesi, enerji tasarrufu, personel maliyetlerinin düﬂürülmesi gibi
tedbirler... ﬁirketin karﬂ›l›ks›z hiçbir borcunun
olmamas›na, art› parada kalmaya çal›ﬂ›yoruz.
Böylelikle kriz döneminde oluﬂacak f›rsatlar›
de¤erlendirmek istiyoruz. 2009 krizi, daha çok
insanlar› psikolojik olarak etkileyerek sat›nalma
güdülerinin azalmas›na neden olacakt›r. ‹nsanlar› sat›n almaya yöneltmek için gerekli çal›ﬂmalar›n tedarikçi ve perakendecilerle ortak yap›lmas›n› gerekir. 2009 krizinin en az zararla bu
ﬂekilde atlat›laca¤› düﬂüncesindeyim.

Y

“Harcamalar›m›z›
kontrol alt›nda
tutuyoruz”

“

Ald›¤›m›z en
önemli tedbirler,
stoklar›n
azalt›larak stok
maliyetlerinin
düﬂürülmesi,
enerji tasarrufu
ve personel
maliyetlerinin
düﬂürülmesi...
ERDO⁄AN
AKYÜZLÜ

“

Karﬂ›l›ks›z
çek say›s›
milyonlara
yaklaﬂt›.
KEMAL
ÖZGEN

2

009’da yaﬂanacak olas› bir krize karﬂ› Üçler Market olarak haz›r›z. Biz çok kontrollü büyüyoruz, bu yüzden krizin bizi çok
da fazla etkileyece¤ini düﬂünmüyorum. Harcamalar›m›z› kontrol alt›nda tutuyoruz. Ayr›ca sürekli envanter
yap›yoruz. Bu ﬂekilde kontrollü büyümeye çal›ﬂ›yoruz
ve personel yat›r›mlar›m›za
devam ediyoruz…
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ANTALYA SANAY‹ VE T‹CARET ODASI
BAﬁKANI KEMAL ÖZGEN:

ntalya Sanayi ve Ticaret Odas› (ATSO)
Baﬂkan› Kemal Özgen Türkiye’nin kriz
öncesinde yap›sal reformlar konusunda
zaman kaybetti¤ini, ekonominin son iki y›lda
gündem d›ﬂ› kald›¤›n› söyledi. Özgen, piyasada tedirginli¤in oldu¤unu, döviz kurlar›yla birlikte faiz
oranlar›n›n da s›çrad›¤›n›
kaydetti. Piyasada önemli
bir ödeme krizi oldu¤unu,
karﬂ›l›ks›z çek say›s›n›n
milyonlara yaklaﬂt›¤›n› ifade eden Özgen, Ticaret ve
Borçlar kanunlar›nda ilgili maddelerin h›zla
de¤iﬂtirilmesi gerekti¤i görüﬂünü dile getirdi.

A

“En büyük risk
döviz kurlar›ndaki
yükseliﬂte”
M.Ü. ‹KT‹SAD‹ VE ‹DAR‹ B‹L‹MLER FAKÜLTES‹
‹KT‹SAT BÖLÜMÜ Ö⁄RET‹M ÜYES‹
DOÇ. DR. ERHAN ASLANO⁄LU:

“

Temel makro
ekonomik
göstergeler,
büyümeye iliﬂkin
bozulma
oldu¤unu
gösteriyor.

ÜÇLER MARKET YÖNET‹M KURULU BAﬁKANI
CEMAL PARLAK:

“Yap›sal
reformlar ﬂart”

ERHAN
ASLANO⁄LU

armara Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi ‹ktisat Bölümü Ö¤retim
Üyesi Doç. Dr. Erhan Aslano¤lu Türkiye’nin temel makro ekonomik göstergelerinde
özellikle büyümeye iliﬂkin bozulma oldu¤unun
görüldü¤ünü, büyümenin üçüncü çeyrekte s›f›r ya da s›f›ra yak›n rakamlarda gerçekleﬂebilece¤ini söyledi. Büyümenin yavaﬂlamas›n›n
her zaman iﬂ dünyas›n› kayg›land›rd›¤›n› vurgulayan Aslano¤lu bu durumun istihdam aç›s›ndan, karl›l›k aç›s›ndan, yeni yat›r›m yapma
aç›s›ndan beklentileri kötü etkiledi¤inin alt›n›
çizdi. Döviz kurlar›ndaki yükseliﬂin en büyük
risk oldu¤una dikkat çeken Erhan Aslano¤lu
“Dünya ekonomisinin uzun süreli bir daralma
sürecine girmesi, Türkiye’nin bundan kaçamamas› ve yüksek cari aç›¤› yüzünden uluslararas› finans sisteminin istikrara kavuﬂamamas›
durumunda kurlarda yaﬂanacak yükseliﬂ risk
oluﬂturacakt›r. Dünya ekonomisinin istikrara
kavuﬂturulamamas› sonucu bizim döviz kurlar›m›zdaki patlama ve uzun süreli yavaﬂlama
Türkiye’yi etkiler” dedi.
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■ PROF. DR. ÖMER BAYBARS TEK
DEU ‹ﬂletme Bölümü Ö¤retim Üyesi

http:/web.deu.edu.tr/baybars

YEREL PERAKENDEC‹M‹Z
2009’DAK‹ KR‹ZE HAZIR MI?
ünyaya aç›lm›ﬂ ve yabanc› ülkelere ekonomik ba¤›ml›l›klar›
yüksek bir Türkiye'yi bu krizin
vurmamas› düﬂünülemezdi bile… Gönül
isterdi ki büyük holdinglerimiz dahil,
tüm AVM'lerin, ulusal perakendecilerin,
yerel perakendecilerin bilimsel Kriz Yönetimi ›ﬂ›¤›nda bu durumlar için B ve C
planlar› olsun.. Ne yaz›k ki ülkemizde
yumurta kap›ya gelmeden uzun vadeli
stratejik haz›rl›k yapmak diye bir yaklaﬂ›m› pek görmeyiz. Onun yerine günübirlik çareler üzerinde durulur. Örne¤in, durgunlu¤a giren perakende sektörünün temsilcileri Birleﬂmiﬂ Markalar
Derne¤i konsey toplant›s›nda (May›s
2008) sektörün büyümesinin sürdürülebilmesi için aralar›nda AVM Doluluk
oranlar›n›n oluﬂmad›¤› aç›l›ﬂlarda ma¤azalardan kira al›nmamas› önerilmiﬂti.
Bugün AVM'lerin yüksek kiralar›na karﬂ› ç›k›ﬂlarla birlikte, yüzde 50 indirim isteme ve kepenk indirmeye kadar varan
noktalara gelinmiﬂtir…
Bu ba¤lamda her ﬂeyden önce
“kriz”in anlam›n› ya da nedenini ve sonra da tan›m›n› iyi düﬂünmek gerekir.
Herkes iyi bilmelidir ki bu krizin anlam›,
dünyay› saran açgözlülükten baﬂka bir
ﬂey de¤ildir. Amerikal›, Avrupa'l› pazarlama hocalar› dahil bizim gibi saf hocalar
y›llard›r kazan-kazand›r esas›na dayal›
De¤er Ça¤›'ndan söz ederken, aç gözlü
baz› dünya devlerinin ve onlar›n Türkiye
dahil dünyaya yayd›klar› açgözlülük
kültürünün ne gibi sonuçlar verece¤ini
baﬂtan iyi kestiremiyorduk ya da bildi¤imiz halde onlar› de¤iﬂtirmek ad›na yaz›p

D
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HER ﬁEYDEN ÖNCE “KR‹Z”‹N ANLAMINI YA DA NEDEN‹N‹ VE SONRA DA
TANIMINI ‹Y‹ DÜﬁÜNMEK GEREK‹R. HERKES ‹Y‹ B‹LMEL‹D‹R K‹, BU KR‹Z‹N
ANLAMI, DÜNYAYI SARAN AÇGÖZLÜLÜKTEN BAﬁKA B‹R ﬁEY DE⁄‹LD‹R.
BÜTÜN DÜNYANIN TANIK OLDU⁄U G‹B‹ VE NE YAZIK K‹ BEDEL‹N‹ BÜTÜN
DÜNYAYA ÖDETECEKLER‹ AÇGÖZLÜLÜK BU KEZ ÖNCE ONLARI VURDU.

çiziyorduk… Bütün dünyan›n tan›k oldu¤u gibi ve ne yaz›k ki bedelini bütün
dünyaya ödetecekleri açgözlülük bu kez
önce onlar› vurdu... Ayr›ca, söz konusu
mortgage ve sonraki finansal çalkant›lar
olmadan önce de, ülkemizdeki yerel perakendeciler bir yana, ülkesel perakendeciler de birer birer yay›lmac› küresel
firmalara sat›lmaya baﬂlam›ﬂt›… O zamanlar biz bunun da bir kriz oldu¤unu
ve s›ran›n yerel perakendecilere de gelece¤ini söylüyorduk ama anlatam›yor-

duk. Asl›nda kimse de fazla kayg›lanm›yordu. Bugün durum daha da vahimdir.
Perakendeciler bir yana, birçok fabrikalar kapanmakta, iﬂsizlik giderek artmakta, dövizin ve enerji fiyatlar›n›n yükselmesiyle maliyetler de yükselmektedir.
Zaten k›s›tl› yaﬂayan halk›m›z›n büyük
ço¤unlu¤u Bat› literatüründe Gönüllü
Sade Yaﬂam denilen k›s›tl› harcama dönemine girmiﬂtir… Bundan böyle de
uzun süre harcamalar›n› k›sacakt›r…
Büyük firmalar bu koﬂullarla baﬂe-

»
May›s 2008'de Divan Otel'de Arçelik Genel Müdürü Aka
Gündüz Özdemir, Türkiye Pazarlama Derne¤i Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Tunç Erem, Ö¤retim Üyesi, Doç. Dr. Esra
Gençtürk, Doç. Dr. Serdar Pirtini'nin kat›l›mlar›yla yapt›¤›m›z
2008 y›l›nda Türkiye Ekonomisi ve Pazarlama Yönetimi'nde
Yeni Stratejiler panelinde zaten krizi tart›ﬂm›ﬂt›k. O zaman
kriz henüz dünya devlerini f›rt›nalarla y›kmam›ﬂt›… Ama büyük krizin Amerika'y›
s›k s›k y›kan gerçek tayfunlar, hortumlar gibi h›zla yaklaﬂt›¤› da biliniyordu.
Y›llard›r söylerim... Küreselleﬂmeyle birlikte art›k Anadolu'mun en uzak
köﬂesindeki küçük bir dükkan›n bile “bana bir ﬂey
olmaz” diyemeyece¤i bir dünyada yaﬂar olduk.

21

demezken küçük ya da yerel perakendecilerimiz ne yapacaklard›r? Ne yapmal›lar?.. Bize göre yerel perakendeciler ülkemizin çok önemli ulusal kaleleridir. Kuﬂkusuz, bir iki tane ülkesel perakendecimiz ile yüzlerce yerel perakendecimizin almas› gereken önlemler vard›r. Böyle k›sa bir dergi yaz›s› içinde bu
konuda söylenecek her ﬂeyin söylenmesi do¤ald›r ki mümkün de¤ildir. Ülkenin
ekonomi kurmaylar›n›n dünyadaki
trendleri iyi izlemediklerini y›llard›r biliriz… Perakendecilik alan›nda dünyadaki trendlerle ilgili çok konferans vermiﬂimdir. Ama o trendlerin iﬂaret etti¤i
tehlikeler zaman›nda ilgililerde yeterince heyecan ya da kayg› yaratamam›ﬂt›r..
Hatta medyadan ve özel duyumlardan,
büyüklere özenerek baz› yerel perakendecilerimizin de marka sermayelerini
art›rarak iﬂletmelerini sat›ﬂa haz›rlam›ﬂ
olduklar›n› biliyoruz. Ama ço¤u yerel
perakendecimiz bu moda olan “sat›ﬂ”
fikrine “dertsiz baﬂ›m” misali s›cak bakmam›ﬂlard›r ve çok da iyi etmiﬂlerdir…
ﬁimdi durum daha da de¤iﬂmiﬂtir.
Yerel perakendecilerimizin ülkesel perakendecilerde fazla olmayabilen, en
önemli avantajlar›, tüketicilere her bak›mdan daha yak›n olmalar› ve onlar›
iyi tan›malar›d›r. Esasen yerel perakendecilerimizin hemen hemen hepsi, belki de atalardan kalma, bir tedbirlilik
içinde hareket etmeyi bilen, sanal ve
kolayc› bir alem olan finansal sektöre
fazla bulaﬂmam›ﬂ insanlar›m›z taraf›ndan yönetilmektedir... Yerel perakendeciler kiﬂiselli¤in a¤›r bast›¤› iﬂletme-

ARAﬁTIRMALARA GÖRE RESESYONDA VEYA KR‹ZLERDE TÜKET‹C‹LER
KAYBOLMAZLAR AMA DAHA ‹HT‹YATLI DAVRANMAYA BAﬁLARLAR. ZATEN
KISITLI YAﬁAYAN HALKIMIZIN BÜYÜK CO⁄UNLU⁄U BATI L‹TERATÜRÜNDE
GÖNÜLLÜ SADE YAﬁAM DEN‹LEN KISITLI HARCAMA DÖNEM‹NE G‹RM‹ﬁT‹R.
BUNDAN BÖYLE DE UZUN SÜRE HARCAMALARINI KISACAKTIR.
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RESESYON ORTAMLARINDA BÜTÜNLEﬁ‹K PAZARLAMA ÖNEM KAZANIR. BU
DURUMDA YEREL PERAKENDEC‹LER‹M‹Z‹N, ÖNCEL‹KLE ENERJ‹ TASARRUFU ‹LE ‹ﬁE
BAﬁLAMASI GEREK‹R. TEDAR‹K VE LOJ‹ST‹K MAL‹YETLER‹N‹N, SATIﬁ G‹DERLER‹N‹N
DÜﬁÜRÜLMES‹ ‹Ç‹N C‹DD‹ B‹L‹MSEL ÖNLEMLER ALINMASI GEREK‹YOR.
ler olduklar› için ayr›ca ulusall›¤›, meslek heyecan›n› ve onurunu içlerinde
çok güçlü hissederler… Bu avantajlar›n
iyi dan›ﬂman ve klavuzlarla birlikte iyi
iyi kullan›lmas› önemlidir. Klavuzlar
do¤ru iseler, onlara en iyi yolu göstereceklerdir. Yol, bilimin bilimsel araﬂt›rmalar›n yoludur. Örne¤in araﬂt›rmalara
göre resesyonda veya krizlerde tüketiciler kaybolmazlar bir yere gitmezler
ama daha muhafazakar ya da ihtiyatl›
davranmaya baﬂlarlar. Tüketiciler kriz
ortamlar›nda ucuz mallara yönelir ama
krizden ç›k›nca pahal› ürünlere geçerler
(‹kame Etkisi). Bu etki fiyat endeksleri
arac›l›¤› ile ölçümlenebilmektedir. Tüketiciler krizde büyük marketler yerine
küçük yerel dükkanlardan al›ﬂveriﬂi tercih ederler ve kendi kendine yap›lacak,
haz›rlanacak ürünlere (DIY) ürünlere
yönelip tasarruf sa¤lama e¤ilimi gösterirler. Daha ucuz, tan›nmam›ﬂ veya yerel markalara kayarlar, dökme ambalajs›z, markas›z mal al›mlar›na giderler,
dükkan dükkan dolaﬂarak ucuzu ararlar, daha ucuz olan ikame mallar›na (örne¤in, etten tavu¤a, bal›¤a vb) geçerler… Yerel perakendecilerimizin bu durumda, basit ambalajl›, hatta dökme
ürünlere, fonksiyonel ürünlere, de¤er
ve bilgi taﬂ›yan pazarlama iletiﬂimlerine
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kaymalar›nda yarar vard›r. Çünkü tüketiciler de böyle istemektedir.
Firmalar durgunluk ve resesyon ortamlar›nda daha az girdi ile daha çok
ﬂey yapmak isterler ve Bütünleﬂik Pazarlama özel önem kazan›r. Bu durumda yerel perakendecilerimizin de bilece¤i gibi, t›pk› kiﬂiler veya aileler gibi
öncelikle enerji olmak üzere her ﬂeyden
tasarrufla iﬂe baﬂlanmas› gerekiyor. Daha sonra tedarik ve lojistik maliyetlerinin ve de sat›ﬂ giderlerinin düﬂürülmesi
için ciddi bilimsel önemler al›nmas› gerekiyor. Bu ortamda tüketiciye güven
ve kontrol hissi verilmesi, yetkilendirmeye gidilmesi ve fiyattan çok de¤ere
a¤›rl›k verilmesi önem kazanmaktad›r… Yine, firmalar›n kendi durumlar›na göre ayr› ayr› stratejiler geliﬂtirmeleri gerekir. Örne¤in, 2000'li y›llarda hipermarketler ve süpermarketler durgunluk / kriz karﬂ›s›nda faizsiz taksit yani veresiye dönemi baﬂlatt›lar. Örne¤in,
lojistik ve tedarik konusuna firmalar
aras›nda hatta rakip yerel marketlerle
birlikte bile ortak sat›n alma, taﬂ›ma vb
iﬂbirlikleri önerilebilir.
Daha da önemlisi, tüketicilerle birebir iletiﬂime, konuﬂmaya ve onlara üstün hizmete devam etmeye önem verilmesi gerekmektedir. Çapraz sat›ﬂ ve ek

sat›ﬂa çal›ﬂmak, mümkünse baz› ürünlerde daha yüksek fiyatl› ürünlere yönlendirmeye çal›ﬂmak da düﬂünülebilecek baz› önlemler aras›ndad›r. Ayr›ca,
sad›k ya da devaml› müﬂterilerin daha
iyi izlenip, daha s›k› iliﬂkiler geliﬂtirip,onlara özel olanaklar sa¤lanmas› da
önem kazan›r. McDonald's ABD CEO'su Ed Rensi “Durgunluk döneminde
iﬂçi ç›karma ve pazarlama harcamalar›nda k›s›nt› yanl›ﬂt›r. K›sa dönemde bu
önlemler kârl›l›¤› art›rsa da uzun
önemde geri teper ve pazar pay›n›
olumsuz etkiler” diyor. Çünkü 1990'da
bunu yapt›klar›nda Pazar paylar›n› ünlü
Meksika kökenli fast-food restoranlar›ndan Taco Bell'e kapt›rm›ﬂlard›r. Öyle
anlaﬂ›l›yor ki bundan böyle tüm ülkedeki firmalar ve insanlar gibi yerel perakendecilerimiz de çok dikkatli hareket
etmek durumunda kalacaklard›r. Ne
yaz›k ki tehlike, finansal sektördeki bir
k›s›m kiﬂi ve gruplar d›ﬂ›nda, birçok kiﬂi ve kuruluﬂun kontrolü d›ﬂ›nda daha
çok d›ﬂar›dan t›pk› tayfunlar gibi ülkemize gelmiﬂtir. Yerel perakendecilerimiz bu giriﬂimleri, finansal oyunlarla
de¤il, binbir emekle, cesaretle, al›nlar›n teriyle kurmuﬂ ve bu noktalara getirmiﬂlerdir. Bu koﬂullar alt›nda hükümetin hiçbir ﬂey için de¤ilse bile, sosyal istikrar, rekabetin ve tüketicinin korunmas› aç›s›ndan yerel perakendecilerimizi aktif olarak dinleyip, onlar›n s›k›nt›ya düﬂmemeleri için gereken her
türlü deste¤i vermeyi ﬂimdiden planlamas› gerekmektedir.
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■ BÜLENT ﬁENVER

Bo¤aziçi Üniversitesi Ö¤retim Üyesi, Pamukbank Eski Genel Müdürü

KRIZDEN
KENDINIZI KORUYUN
AMER‹KAN BANKALARINDA
DEPREM OLDU
Merkez üssü Amerika olan büyük
bir bankac›l›k depremi oldu. 2008 y›l›n›n son çeyre¤i dünya ekonomisini sallayacak büyüklükte bir bankac›l›k skandal› yaﬂad›. Yaﬂanan bu krizin sorumlusu Amerikan kapitalizminin çok para
kazanma h›rs›yd›.
Amerikan bankalar› son on y›lda daha çok para kazanmak için ipotekli kredi porföylerini deliler gibi büyüttüler.
Daha sonra bu portföylerini garanti göstererek ipote¤e dayal› menkul k›ymetler ihraç ederek bu ka¤›tlar› paras› bol
olan yat›r›mc›lara yüksek verim vaadederek satt›lar. Yaratt›klar› nakit ile yeni
ipotekli krediler verdiler. Ve yeniden
yeni ipotek garantili ka¤›tlar ç›kart›p

bunlar› da satt›lar. Amerika, ka¤›t satarak dünyadadaki tasarruflar› ve birikmiﬂ
paralar› kendi ülkesine çekmeyi baﬂard›.
B‹R KOYUNDAN
BEﬁ POST ÇIKARTTILAR
Amerikan bankalar› ve finans kurumlar› bir koyundan bir post ç›kartmak yerine beﬂ post ç›kartm›ﬂ gibi yapt›lar ve her bir postu da sat›p paras›n›
ülkelerinde kulland›lar. ‹potek kredileri
geri ödenmemeye baﬂlay›nca ve bat›k
krediler art›nca, yapt›klar› ka¤›t sihirbazl›¤› meydana ç›kt›. Bu ka¤›tlar› sat›n
alan dünyan›n di¤er ülkelerindeki bankalar, finans kurumlar› ve fonlar zarar
ettiler. Mali krize girdiler.
Bankalar› mali krize giren bir çok ülke bankalar›n› devletleﬂtirmek zorunda

F›rsat yakalaman›n
tam zaman›
Yenilik, yarat›c›l›k
yapabilece¤iniz ve krizden
parlayarak ç›kabilece¤iniz
imkanlar› göz ard› etmeyin.
Ekonomi iyi giderken
yapamayaca¤›n›z iﬂ
tekliflerini, sat›nalma
tekliflerini kriz döneminde
yapabilirsiniz. Kriz
dönemlerinde uygun ﬂartlar ile ticari
iﬂbirlikleri yapabilir, varl›klar›n›z›
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art›rabilirsiniz, giremedi¤iniz
piyasalara girebilirsiniz.

kald›. Baz› ülkelere devlet, mevduata
yüzde 100 garanti vermek zorunda kald›. Baz› ülkelerde mevduat garanti s›n›r›
iki kat›na ç›kar›ld›. Devletler bankalar›n›
kurtarmak zorunda kald›. Amerika yine
bir servet transferi yapm›ﬂ oldu.
Dünyada yüksek petrol fiyatlar›ndan ve büyüyen ekonomilerden baﬂka
ülkelerin kazand›klar› paralar›, ka¤›t sihirbazl›¤› ile Amerika kendi ülkesine
çekti ve bu paralar› kulland›. Sonra da
bu ka¤›tlar›n de¤erlerini düﬂürüp ka¤›tlar› sat›n alan ülkelerin varl›klar›n› buharlaﬂt›rm›ﬂ oldu.
DEPREM DALGALARI
TÜRK‹YE’Y‹ VURACAK
Olan oldu. ﬁimdi merkez üssü Amerika olan bu ekonomik depremin dalgalar› tüm dünya ülkelerini birer birer
vurmaya baﬂlad›. Bu dalgalar ülkemize
de gelmeye baﬂlad›. Bankalar›m›z tedbir
olarak kredilerdeki büyümelerini yavaﬂlatt›, baz›lar› da durdurdu. Faiz oranlar›
yükseldi. Döviz kurlar› artt›. ‹thalatç›
iﬂini küçültmek zoruda kald›. Yurt d›ﬂ›ndan gelen talepler azald›¤› için ihracatç›lar›n ihracat rakkamlar› da azald›. Piyasada kimse kimseye borcunu zaman›nda ödemek istememeye baﬂlad›. Büyük ﬂirketler küçük ﬂirketleri ezmeye ve
onlara zaman›nda ödeme yapmamaya,
sipariﬂlerini düﬂürmeye baﬂlad›. Türkiye
Amerika krizinden dolayl› da olsa olumsuz etkilenmeye baﬂlad›. Merkez üssü
Amerika olan bu depremin birinci dalgas› bankalar› vurdu. Bankalarda baﬂ-

iriz dönemleri ayn› zamanda
f›rsat dönemleridir. ﬁirketler krize
yenilmemek için tedbir al›rken bir
taraftan da bu krizde kendilerine bir
f›rsat do¤ar m› diye de araﬂt›rma
içinde olmal›d›rlar. ﬁirketlerin
krizden en az zarar görmeleri için
YEK uygulamalar› gerekecek. Yani
Y - Yoket,
E - Ertele,
K - Küçül...

K

layan önlem pakedi uygulamalar› da
ikinci dalga olarak reel sektörü vurmaya baﬂlad›. Üçüncü dalga henüz gelmedi. Reel sektörün uygulamaya baﬂlayaca¤› önlemler nedeniyle üçüncü dalga
da vatandaﬂ›, yani hepimizi vuracak.
KR‹Z K‹MLER‹ VURACAK?
Kriz herkesi vuracak. Büyük ekonomik krizlerin faturas›n› muhakkak
birileri öder. Krizin boyutlar›na ve çeﬂidine göre krizin faturas›n› kimin ödeyece¤i belli olur. Bu sefer krizin faturas›n›n adresi iki de¤iﬂik kesim olacak.
Birinci adresi çok büyükler ve ikinci
adresi ise küçükler olacak. Banka bor-

cu yüksek, sermayesi zay›f, k›sa sürede fazla büyümüﬂ baz›
dev kuruluﬂlar ile eskiden beri mali
yap›s› bozuk olan ve zar zor yürüyen
büyük kuruluﬂlar bu deprem dalgas›ndan büyük hasar alacaklar.
Çok ufak ﬂirketler ise bu büyük
deprem dalgalar›n›n yarataca¤› tusunami içinde tutunamay›p kay›p gidecekler. Ayakta kalabilenler, sa¤lam bir
dala tutunabilenler, emniyetli bir dama
ç›k›p bekleyebilenler ve kendilerini
kurtarmaya gelen helikoptere binebilenler olacak.

Y - YOKET
ﬁirketler kriz döneminde aﬂa¤›dakilerden neleri yokedebileceklerini tesbit
edip bir an önce yoketme operasyonuna baﬂlamal›d›r.
• Gereksiz masraflar, giderler
• Yüksek maliyetli operasyonlar
• Fazla personel
• Yaras›z personel
• Kars›z iﬂler
• Zarar veren müﬂteriler
• Pahal› uygulamalar
• Yüksek faizli krediler
• Yüksek riskli iliﬂkiler

KR‹Z‹ FIRSATA ÇEV‹R‹N

E - ERTELE
ﬁirketler bu zor dönemde aﬂa¤›daki konular› ertelemeyi düﬂünmelidirler.
• Yat›r›m kararlar›n›
• Nakit ç›k›ﬂ› gerektiren iﬂlerini
• Büyük harcamalar›n›
• Ortaklara kar pay› da¤›tmay›
• ﬁirket kazançlar›n› iﬂ d›ﬂ›na ç›kartmay›
• Riskli projeleri baﬂlatmay›

Yenilik, yarat›c›l›k yapabilece¤iniz
ve krizden parlayarak ç›kabilece¤iniz
imkanlar› göz ard› etmeyin. Ekonomi
iyi giderken yapamayaca¤›n›z iﬂ tekliflerini, sat›nalma tekliflerini kriz döneminde yapabilirsiniz. Kriz dönemlerinde uygun ﬂartlar ile ticari iﬂbirlikleri
yapabilir, varl›klar›n›z› art›rabilirsiniz,
giremedi¤iniz piyasalara girebilirsiniz,
yapamad›¤›n›z karlar› yapabilirsiniz.
Önce krizden korunun sonra da krizi
ﬂirketiniz için f›rsata çevirin. Dünya
dönmeye devam edecek...
KR‹ZDEN NASIL KORUNMALI?
ﬁirketlerin krizden en az zarar görmeleri için YEK uygulamalar› gerekecek.
■ Y - YOKET
■ E - ERTELE
■ K - KÜÇÜL

K - KÜÇÜL
Kriz döneminde ﬂirketler küçülmeyi
baﬂar›s›zl›k olarak görmemelidirler.
Krizden küçülerek kurtulup, kriz sonras› yeniden büyümek için enerji toplayabilirler. ﬁirketler aﬂa¤›daki konularda küçülmeyi de¤erlendirmelidirler.
• Bütçeyi küçültmek
• Stoklar› küçültmek
• Banka borçlar›n› küçültmek
• Ticari alacaklar› küçültmek
• Müﬂteri portföyünü küçültmek
• Üretimi küçültmek
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Tüketiciler Birli¤i Genel Baﬂkan› Naz›m Kaya, Avukat M. Bülent Deniz ve Baﬂvuru Merkezi Baﬂkan› Ayd›n A¤ao¤lu

TÜKET‹C‹LER B‹RL‹⁄‹, ABD’N‹N
F‹NANS SEKTÖRÜNDE BAﬁLAYAN
VE TÜM DÜNYAYI ETK‹S‹ ALTINA
ALAN KR‹ZLE ‹LG‹L‹ OLARAK
“KR‹Z‹N RAPORU, 1 KASIM 2007/1
KASIM 2008” BAﬁLIKLI RAPORUNU
YAYIMLADI.

TÜKET‹C‹LER B‹RL‹⁄‹
KR‹ZE CÖZÜM
SUNDU! A
.

BD’de baﬂlayan ve tüm dünyay› etkisi alt›na alan ekonomik krizin yank›lar› gün geçtikçe art›yor. Yaﬂanan ekonomik krize
Tüketiciler Birli¤i Genel Baﬂkan› Naz›m Kaya’dan da tepki geldi. Kaya, konuyla ilgili olarak ﬂu aç›klamalar› yapt›: “Tüketiciler Birli¤i, 2007 Haziran
ay›ndan itibaren gerek ulusal ekonomide, gerekse küresel ekonomide
2008 Eylül itibariyle sorun yaﬂanaca¤›na iliﬂkin uyar›lar›n› sürekli olarak
yapt› ve yaklaﬂan sorunlara dikkat
çekti. Nitekim ABD finans sektöründe
baﬂ gösteren kriz, 2008 Eylül tarihinden itibaren tüm dünyay› etkisi alt›na
alan bir insanl›k sorunu haline dönüﬂtü. Ve halen bu sorunun nas›l çözülece¤i, etkisinin ne olaca¤› konusunda
öngörüde bulunulmuyor. Bu nedenden dolay› hem yol gösterici, hem de
yaﬂanan sorunun tüketici penceresinden nas›l göründü¤ünün ortaya konmas› için ‘Krizin Raporu 1 Kas›m
2007-1 Kas›m 2008’ baﬂl›kl› bir rapor
haz›rlad›k ve kamuoyu ile paylaﬂt›k.”
Tüketiciler Birli¤i Genel Baﬂkan›
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Naz›m Kaya, Tüketiciler Birli¤i Eski
Genel Baﬂkan› ve Tüketici Haklar› Uzman› Av. M. Bülent Deniz taraf›ndan
haz›rlanan raporda, yaﬂanan sorunlar
ele al›nd›. Krizden en az ﬂekilde etkilenmek ve dahas› bu sorunun toplumsal bir patlamaya dönüﬂmesini engellemek için acil olarak al›nmas› gereken
önlemler, raporda ﬂu ﬂekilde s›raland›:
■ Kredi kartlar› konusunda yasal
düzenlemenin yap›lmas›,
■ Enerji ve di¤er zorunlu tüketim
kalemlerinin fiyatlar›nda indirimi sa¤layacak yasal ve vergi indirimi düzenlemelerinin gerçekleﬂtirilmesi.
■ Yine bu zor zamanlarda toplumsal dayan›ﬂma ruhunu diri tutulmas›,
tüketici olarak bilinçli ve tasarrufu önceleyen tüketime önem verilmesi.
KR‹Z ENGELLENEB‹L‹R M‹YD‹?
“Finans sektöründe baﬂlayan ve raporun yaz›ld›¤› günlerde reel sektörü de
etkisi alt›na alan süreçte, dünya ekonomisinde resesyonun varl›¤› net olarak
kabul edilmiyordu” diyen Tüketiciler
Birli¤i Genel Baﬂkan› Naz›m Kaya, “Aradan geçen 12 ayl›k dönemde, baﬂta ABD
olmak üzere dünya ekonomisine yön veren tüm ülke ve ilgili kuruluﬂlar›n uygulamaya koyduklar› önlemlerin birkaç
gün, hatta sadece birkaç saat süren

olumlu etkisinin ard›ndan, yaﬂanmakta
olan ‘domino efekti’ni engelleyemedi¤i,
sonuçta hiçbir faydan›n sa¤lanmad›¤›
ortaya ç›kt›” aç›klamas›n› yapt›. Kaya,
“bilinen tüm çarelere baﬂvurulmas›na,
yüz milyarlarca dolarl›k önlem paketlerinin uygulamaya konulmas›na ra¤men
önce finans, ard›ndan reel sektördeki

dünya devleri iflas etmeye baﬂlad›. Geliﬂmiﬂ ve geliﬂmekte olan tüm ülke ekonomilerinde krizin ötesinde çöküﬂler meydana geldi. Gelinen noktada, yaﬂanan sürecin bilinen önlemlerle engellenemeyece¤i kabul edilmeli ve bu aﬂamada yeni
dünya düzenine iliﬂkin mimari tasar›mlar›n uygulamaya konulmas› gerekli” dedi.

Nereden, nereye gelindi?
Rapor, 1 Kas›m 2007 - 1 Kas›m 2008 tarihleri aras›ndaki zaman
dilimi esas al›narak haz›rland›. Bu iki zaman aral›¤›nda, tüketiciyi
ilgilendiren baz› kalemlerdeki de¤iﬂimler ﬂu ﬂekilde gerçekleﬂti:

Do¤algaz
Elektrik
Su
Mazot
Ekmek (kg)
Asgari Ücret (Net)
USD
EURO
TÜFE (Y›ll›k)

Kas›m 2007
0,5275 YTL
0,1036 YTL
1,70 YTL
2,59 YTL
2,50 YTL
419,15 YTL
1,17 YTL
1,69 YTL

Kas›m 2008
0,9169 YTL
0,1657 YTL
4,26 YTL
2,86 YTL
2,85 YTL
457,63 YTL
1,53 YTL
1,96 YTL

Art›ﬂ
% 74
% 62.5
% 250
% 23
% 14
%9
% 30.76
% 15.97
% 11.99

Tüketiciler Birli¤i’nin haz›rlad›¤› raporda, ekonominin temel dinamiklerinden biri olan “talep”in sa¤l›kl› ve sürdürülebilir ﬂekilde
oluﬂturulmas› ve “talep” sahibinin korunmas›n›n ekonominin di¤er tüm bileﬂenlerini de olumlu yönde etkileyece¤i belirtildi.
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■ YARD. DOÇ. DR. TUNÇ BOZBURA
Bahçeﬂehir Üniversitesi Endüstri Mühendisli¤i Bölüm Baﬂkan›

KRIZDE INSAN
SERMAYESI FAKTÖRÜ
ergimizin bu ayki kapak konusu “Yerel Perakendeciler
2009'a Haz›r M›?” Bu konuyu
düﬂündü¤ümüzde hemen hemen herkesin akl›na kriz, krizi en az hasarla atlatabilmek ve rekabet ortam›nda ayakta kalabilmek için neler yap›lmas› gerekti¤i geliyor. Neler yap›lmas› gerekti¤i konusunda da hemen tasarruf tedbirleri ön plana ç›k›yor, gereksiz görülen harcamalar veya yat›r›mlar rafa
kald›r›l›yor, finansman tedbirleri al›n›yor, nakit ak›ﬂ› daha s›k› denetlenmeye
baﬂl›yor ve sermaye korunmaya çal›ﬂ›l›yor. Sermaye denilince akla ilk olarak
para, finansman gibi kelimeler geliyor.
Fakat özellikle hizmet sektöründe art›k
bir ﬂirketin en önemli sermayesinin finans de¤il ‹NSAN oldu¤u biliniyor.
E¤er siz de bu krizi en az zarar ile atlatmak ve rekabette ayakta kalmak istiyorsan›z, ﬂirketinizin en de¤erli sermayesi olan ‹NSAN SERMAYES‹'ni etkin ve verimli olarak kullanmal›s›n›z.
Bunun için çal›ﬂanlar›n›za liderlik edin.
Kriz yönetiminde genellikle “liderlik”
kelimesi çok kullan›l›r, ancak krizde liderlik nas›l yap›lmal›d›r sorusuna pek
cevap verilmez. ‹sterseniz gelin size,
kriz durumlar›nda bir hizmet sektörü
ﬂirketi yönetiminin ‹NSAN SERMAYES‹NE liderli¤i nas›l yapmas› gerekti¤ini anlatmaya çal›ﬂay›m.

D

B‹R‹NC‹ VE EN ÖNEML‹ KURAL:
‹NSAN SERMAYEN‹ZE GÜVEN‹N
Sizi bugünlere getiren ne ﬂirketin
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“YEREL PERAKENDEC‹LER 2009’A HAZIR MI?” SORUSUNA FARKLI
B‹R BAKIﬁ AÇISINDAN CEVAP... YARD. DOÇ. DR. F. TUNÇ BOZBURA,
‹NSAN SERMAYES‹N‹N ÖNEM‹N‹ VE YÖNET‹M‹N‹ PERDER’E ANLATTI.
finansal sermayesi, ne ﬂirket sahiplerinin ak›llar› ne de pazarlad›¤›n›z hizmet
ve ürünlerdir, sizi bugünkü baﬂar›lar›n›za getiren ÇALIﬁANLARINIZDIR.
Kriz dönemini de onlarla birlikte tak›m
olabildi¤iniz ölçüde atlatacaks›n›z. Onlara güvenebilmek için öncelikle onlar›n güvenini kazanman›z gerekmektedir. Onlar›n güvenini, onlara zaman›n-

da, eksiksiz ve do¤ru bilgi vererek kazanabilirsiniz. Kriz dönemlerinde çal›ﬂanlar›n›z ile birlikte yapt›¤›n›z toplant› say›lar›n› art›r›n, onlara -kötü de olsa- tüm bilgileri do¤ru ve eksiksiz verin, yönetimin düﬂündüklerini paylaﬂ›n, negatif enerjili dedikodular›n önüne ancak bu ﬂekilde geçersiniz. Alaca¤›n›z tüm hoﬂ olmayan kararlar› -tasar-

¤er siz de bu krizi en az zarar ile atlatmak
ve rekabette ayakta kalmak istiyorsan›z,
ﬂirketinizin en de¤erli sermayesi olan
‹NSAN SERMAYES‹'ni etkin ve verimli
olarak kullanmal›s›n›z. Bunun için
çal›ﬂanlar›n›za liderlik edin. Kriz
yönetiminde genellikle “liderlik” kelimesi çok kullan›l›r.
Ancak krizde liderlik nas›l yap›lmal›d›r sorusuna pek cevap
verilmez. ‹sterseniz gelin size, kriz durumlar›nda bir hizmet
sektörü ﬂirketi yönetiminin ‹NSAN SERMAYES‹NE
liderli¤i nas›l yapmas› gerekti¤ini anlatmaya çal›ﬂay›m.

E

ruf tedbirleri ve benzeri- onlarla birlikte almaya çal›ﬂ›n, onlar›n konuyu alg›lamalar›n› sa¤lay›n, iletiﬂimi en üst seviyeye ç›kar›n. Ayn› zamanda her toplant›da ve s›k s›k çal›ﬂanlar›n›z›n fikirlerini al›n, iyi oldu¤una inand›klar›n›z›
hemen hayata geçirin, kemer s›kma
kararlar›n› onlarla birlikte al›n ve onlarla birlikte bunu yaﬂay›n. Ama her zaman,
krizden ç›k›p düzlü¤e
vard›¤›n›zda kazanacaklar›n›z› PAYLAﬁACA⁄INIZ vaadini verin ve
bunu mutlaka GERÇEKLEﬁT‹R‹N. Unutmay›n ki, lider ancak
peﬂinde kendisini gönüllü olarak izleyenler varsa gerçek liderdir. Çal›ﬂanlar›n›z›n sizi gönüllü olarak izlemelerini
istiyorsan›z, güvenlerini kazan›n ve
sonra siz onlara güvenin.

lar›d›r. K›saca kriz durumlar›nda tak›m
çal›ﬂan›n› iﬂten ç›karmak çok tehlikeli
sonuçlar do¤urabilir. Bu nedenle ile iﬂten ç›karma ilk baﬂvurulan de¤il en son
baﬂvurulan önlem olmal›d›r.
ÜÇÜNCÜ VE SON KURAL:
DE⁄‹ﬁ‹ME AÇIK OLMAK
Krizler farkl› bir aç›dan da bak›ld›¤›nda birçok f›rsatlar› da içinde bar›nd›r›r. Bu f›rsatlar› de¤erlendirebilmek
için organizasyonun DE⁄‹ﬁ‹ME AÇIK

olmas› gerekir. Kriz s›ras›nda iﬂ süreçlerinizi çal›ﬂanlar›n›z ile birlikte gözden
geçirin. Hiyerarﬂiyi, çok s›k kontrolü,
size maliyet yaratan, hantal ve zaman
harcayan faaliyetleri yok edin; iﬂ süreçlerinizi daha basit, az maliyetli ve
h›zl› hale getirin. Bunu yapabilmek
için, çal›ﬂan›n›za güvenmek, tak›m olarak çal›ﬂmay› benimsemek ve organizasyon içi iletiﬂimi çift tarafl› olarak çal›ﬂan/yönetici ve yönetici/çal›ﬂan- etkin ve verimli k›lmak gerekir. Bunlar›
yaparsan›z inan›yorum ki tak›m›n›z ile
birlikte rekabette önde olacaks›n›z.

‹K‹NC‹ KURAL:
TAKIM OLAB‹LMEK
Krizi az zararla atlatman›n yolu bireysellikten geçmez. Krizi ancak ona
topyekün karﬂ› koyarak yenebilirsiniz.
Bu nedenle birlikte çal›ﬂma kavram›n›
organizasyonun kültürüne çok iyi sokmal›s›n›z. Tüm süreçlerinizde birlikte
çal›ﬂma, birlikte hedef belirleme ve birlikte karar vermeye dikkat edin. Tüm
çal›ﬂanlar tek bir tak›m olduklar›nda
hiçbir krizden korkmay›n; ama ﬂunu da
unutmay›n, tak›m›n moralini en kolay
bozan tak›m üyelerinden baz›lar›n›n tak›mdan kendi istekleri d›ﬂ›nda ayr›lmaPERDER 51
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■ PROF. DR. MEHMET PALA
Y›ld›z Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisli¤i Fakültesi

KRIZIN
ALGILANMASI
KR‹Z‹N CANIMIZI ACITMADAN
ALGILANMASI VE
ÖNEMSENMES‹N‹N GEREKL‹
OLDU⁄UNA ‹NANIYORUM.
ZAMANINDA ALINMAYAN
ÖNLEMLER, SONRADAN DAHA
PAHALIYA MAL OLUYOR. BU
NEDENLE KR‹Z‹N ETK‹LER‹N‹ ‹Y‹
ANLAMAK GEREK‹YOR.
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ünya ülkelerinin küreselleﬂmiﬂ
ekonomik sistem içinde bir
a¤ac›n dallar› gibi birbirine
ba¤l› oldu¤unu, Amerika’da baﬂlayan
bu kriz göstermiﬂtir. Hiçbir ülke kendisini bu krizden kurtaramam›ﬂt›r. Her
konuda ortak hareket eden Avrupa
Birli¤i ülkelerinin her biri kendi baﬂ›n›n çaresine bakmak durumunda kalm›ﬂt›r. Kimse kimseyi dikkate almam›ﬂt›r. Tüketim toplumu s›n›rlar›n›
görmüﬂtür.

D

Krizin Türkiye’ye yans›mas› ise önce
borsada ve daha sonra da döviz kurlar›ndaki hareketlenmelerde görülmüﬂtür.
Öteden beri ülke olarak, kurum
olarak ve nihayet birey olarak sorunlar› alg›lamada, benimsemede ve önlem
almada hep geç kald›¤›m›z› düﬂünürüm. Olaylar› daha çok oluruna b›rakmak ve sorun yuma¤› haline dönüﬂmesini beklemek bizim genetik özelli¤imiz oldu. Bu durumu yaﬂam›m›z›n her
aﬂamas›nda görmek mümkündür. Sorunlar› önceden görmek ve buna göre
önlem almak, bizim pek ciddi olarak
yapt›¤›m›z bir iﬂ de¤ildir. Sorunun alg›lanmas› için önce can›m›z› ac›tmas›
gerekiyor. Hasta olmadan doktora gitmemek gibi bir durum, konu etti¤im.
Hastalanmadan önlem almak, ac› çekmeyi engelledi¤i gibi tasarruf ve rahatl›k da sa¤layacakt›r.
Krizin can›m›z› ac›tmadan alg›lanmas› ve önemsenmesinin gerekli oldu¤una inan›yorum.
Zaman›nda al›nmayan önlemler, sonradan daha pahal›ya mal oluyor. Bu nedenle krizin ekonomik ve
sosyal etkilerini iyi anlamak
gerekiyor.
Uzun y›llar enflasyon düzeltmesi görmeyen döviz kurlar›,
pahal› enerji maliyetleri ve geçen y›la
kadar da yüksek hammadde fiyatlar›,
özellikle g›da sanayinin d›ﬂa yönelik
faaliyetlerini s›n›rlam›ﬂt›r. Birçok üründe dünya pazarlar›nda rekabet gücümüz önemli ölçüde kaybolmuﬂtur.

üresel kriz Amerika’da
baﬂlad›¤›nda, dünyada pek çok ülke
kendi aç›s›ndan duyarl› davranmad›.
Amerika’daki mortgage sisteminin
çökmesiyle, para piyasalar› etkilenmiﬂ,
önce sa¤lam duran bankalar
sars›lm›ﬂ ve daha sonra da en güvenilir bankalar
ayakta kalamaz duruma düﬂmüﬂtür. Amerika asl›nda
suni olarak yarat›lm›ﬂ bir kredilendirme sisteminin
kurban› olmuﬂtur. Bu aﬂamada krizin fark›na var›lm›ﬂ
ve kurtarma operasyonlar› yap›lm›ﬂt›r.

K

Hemen tüm g›da sanayi kuruluﬂlar›
Euro veya Dolar cinsinden kredi alm›ﬂ
ve pek oynamayan döviz kurlar›yla
ucuz finansman yakalam›ﬂlard›r. Ancak
ﬂimdi kriz nedeniyle döviz kurlar›n›n
yükselmesi ve YTL’nin yan›nda döviz
kredi maliyetlerinin de artmas› ile iﬂ
de¤iﬂmiﬂtir. G›da sanayiinde günümüzün konusu budur.
Daha ﬂimdiden supermarketlerde
müﬂteri yo¤unlu¤u azalmaktad›r. Öte
yandan Amerikan ekonomisi yavaﬂlamaya baﬂlam›ﬂt›r. AB ülkelerinin en
çok ihracat yapt›¤› ülke Amerika oldu¤undan, AB ekonomisi de bu durumdan etkilenecek ve büyüme istenilen
düzeyde olamayacakt›r.
Türkiye ihracat›n›n önemli bir bölümü (%50’si) ise AB ülkelerine yap›lmaktad›r. Böylece Türkiye’nin ihracat›
ve ithalat› da h›z kesecektir. Bu da
üretime yans›yacakt›r. Baﬂka bir tan›mlama ile, iﬂsizli¤e neden olabilecektir. ‹ﬂte beni en çok rahats›z eden konu
da, ortaya ç›kabilecek olan iﬂsizliktir.
Böyle dönemlerde özellikle üretime yönelik kuruluﬂlar› korumak, acil
sorunlar›n› çözmek ve desteklemek
önem taﬂ›yor. Sanayinin kredi sorunlar› çözülmeli, enerji maliyetleri
düﬂürülmeli, geçici de olsa ihracat destekleri art›r›lmal›d›r. Geç
kal›nmamal›d›r. Sanayi de bu dönemde dikkatli olmal›, çal›ﬂanlar›
kenetlenmeli ve tasarrufa yönelmelidir. Bu dönemde daha çok çal›ﬂ›lmal›, kuruluﬂlar aras› diyaloglar da yo¤unlaﬂt›r›lmal›d›r.
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KUMELENME
NEDIR?
ümeler son 40 y›ldan beri gerek akademisyenlerin gerekse politika yap›c›lar›n›n ilgisini çekmiﬂtir. ‘Küme’ oluﬂumlar› özellikle Avrupa ülkelerinde
çok eski y›llara gitmektedir. Ancak
1970’lerden itibaren daha çok gündeme gelmiﬂtir. 1980’lerden itibaren ülkeler aras›ndaki ticari s›n›rlar›n kalkmas›, ister istemez küresel rekabeti de
beraberinde getirmiﬂtir. Bundan da en
çok ülke ekonomilerinin ana omurgas›n› oluﬂturan KOB‹’ler etkilenmiﬂtir.
Ayakta kalmalar› için verimliliklerini
artt›rmalar›, kendilerine yeni iﬂler yaratmalar›, inovasyona önem vermeleri,
ülke d›ﬂ›ndaki pazarlara ulaﬂmalar› gerekmektedir.

“K

ULUSAL ENDÜSTR‹YEL KÜMELER
Harvard Üniversitesi Profesörlerinden Michael Porter, Endüstriyel Kümelenme konusunu akademik olarak
ele alan ilk kiﬂidir. Porter, 1990 y›l›nda
yay›nlad›¤› ilk çal›ﬂmas›nda “Ulusal
Endüstriyel Kümeler” üzerinde durmuﬂtur. Endüstriyel bir kümeyi, “Bir
ülkede konumlanm›ﬂ ana oyuncular›
ile, düﬂey (al›c›/sat›c›) veya yatay (ortak müﬂteriler, teknoloji vb.) iliﬂkiler
arac›l›¤› ile ba¤l› firmalar ve endüstriler” olarak tan›mlam›ﬂt›r. Porter, ayr›ca
bir bölgede rakiplerin, müﬂterilerin ve
tedarikçilerin yo¤unlaﬂmas›n›n, kümedeki inovasyonu ve rekabeti arttraca¤›
üzerinde durmuﬂtur. Dolay›s›yla, firmalar›n co¤rafi olarak yo¤unlaﬂmalar›

56

PERDER

halinde kümelenme sürecinin baﬂar›ya
ulaﬂaca¤›n› ifade etmiﬂtir. Bu görüﬂünün sonucunda ileriki y›llarda, kümeleri daha geniﬂ bir anlamda tan›mlam›ﬂt›r: “Belirli alanda birbirine ba¤l› firmalar›n ve kurumlar›n (üniversiteler gibi)
co¤rafi olarak yo¤unlaﬂmalar›d›r.”
Birleﬂmiﬂ Milletler Kalk›nma Örgütü (UNIDO) özellikle, geliﬂmekteki ülkelerde kümelenme projelerine büyük
e¤itim deste¤i vermektedir. UNIDO’nun tan›m›na göre “Küme birbirleri
ile iliﬂkili veya birbirlerinin tamamlay›c›s› olan ürünleri üreten ve satan kuruluﬂlar›n sektörel ve co¤rafi temelde yo¤unlaﬂmalar›d›r.” Bu suretle bu kuruluﬂlar beraberce d›ﬂ tehditlere maruz
kal›rlar; ortaya ç›kan f›rsatlardan beraberce yararlan›rlar.”
Yap›lan araﬂt›rmalar, kümelerin y›llar içinde üç aﬂamadan geçti¤ini göstermektedir.
■ Bölgesel Kümeler: Küçük bir
co¤rafi alanda ayn› veya komﬂu endüstriyel sektörler içinde “birbirine ba¤›ml›” firmalar›n yo¤unlaﬂmalar›d›r.
■ Bölgesel ‹novasyon A¤›: Firmalar aras›nda daha organize, anlaﬂmaya
dayal› iﬂbirli¤idir. Bu iﬂbirli¤i, firmalar›n inovasyon faaliyetlerini cesaretlendiren, normlar ve gelenekler arac›l›¤›
ile gerçekleﬂtirilir.
■ Bölgesel ‹novasyon Sistemi: Bilgi
geliﬂtirmek ve yaymak için firmalar
aras›ndaki iﬂbirli¤idir. Bölgesel inovasyon sistemi asl›nda, Porter’in daha
sonra yapt›¤› geniﬂletilmiﬂ küme tan›-

m› ile uyuﬂmaktad›r.
BÖLGESEL VE SEKTÖREL
‹NOVASYON S‹STEM‹
Ülke KOB‹’lerinin küresel rekabet
ile baﬂ edebilmeleri için, hedeflemeleri
gereken küme yap›s› asl›nda bölgesel
ve sektörel inovasyon sistemidir. ARGE’ye büyük önem veren, daima yenilikçi ürünler üreten kümeler, arzu edilen kümelerdir.
Yine kümeler üzerinde yap›lan
araﬂt›rmalar, kümelerin ortaya ç›k›ﬂ›ndan iniﬂe geçiﬂine kadar s›ras›yla birçok evreden geçti¤ini göstermektedir.
‹lk evrede yerel firmalar› kendi bilgileri
çerçevesinde bir araya gelmektedirler.
Daha sonra uzmanlaﬂm›ﬂ tedarikçiler, servis firmalar› kümeye kat›lmakta
ve uzmanlaﬂm›ﬂ iﬂgücü pazar› yarat›lmaktad›r. Üçüncü evrede kümedeki
firmalara hizmet veren yeni organizasyonlar yarat›lmaktad›r. Dördüncü evrede ise yeni yeni firmalar kümeye kat›lmakta, yetenekli iﬂçiler için küme bir
çekim gücü olmakta ve ortam yeni yerel firmalar›n filizlenmesi için haz›r hale gelmektedir. Beﬂinci aﬂamada ise,
yerel bilginin yay›lmas›n› sa¤layan iliﬂkiler yarat›lmaktad›r. Alt›nc› ve son evrede geliﬂme durmuﬂ ve art›k iniﬂe
geçme periyodunun içine girilmiﬂtir.
Bu evrelerden anlaﬂ›laca¤› gibi, bir
kümenin do¤uﬂundan itibaren yaﬂad›¤›
süreç ve geliﬂme evreleri bir insan ömrüne benzemektedir. E¤er bir küme en
olgun durumuna ulaﬂt›ktan sonra, tek-

»
ünyada baﬂlayan finansal krizin etkileri yavaﬂ da olsa ülkemize
yans›maya baﬂlad›. Bankalar›m›z›n yurtd›ﬂ›ndan sa¤lad›klar›
kredilerde gerileme ve daha önce al›nan kredilerin geri
ödenmesinde bir tak›m güçlüklerin ortaya ç›kma olas›¤›n›n
giderek artmas›, devleti de bu konuda gerekli önlemler almak için
harekete geçmiﬂ bulunmaktad›r. Ancak ﬂu bir gerçek ki hem d›ﬂ
talepte hem de içi talepte bir düﬂme somut olarak karﬂ›m›za ç›km›ﬂt›r. Bu
durumda reel sektör ve özellikle KOB‹’lerimiz ne yapabilir? Küresel rekabet
ortam›nda KOB‹’lerin tek baﬂlar›na hayatiyetlerini sürdürmeleri çok zordur. Bu
yeni dönem KOB‹’lerimizin inovasyona dayal› “kümelenme” çal›ﬂmalar›na
baﬂlamalar› için önemli bir f›rsatt›r. Bu f›rsattan yararlanman›n tam zaman›d›r.
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‹ﬁLETMELER‹N HAYAT‹YETLER‹N‹ SÜRDÜREB‹LMELER‹ ‹Ç‹N ÖNCEL‹KLE DÜﬁEN
TALEB‹N CANLANDIRILMASI GEREK‹R. ‹ﬁLETMELER‹N KRED‹YE ‹HT‹YACI VARSA,
BUNUN SA⁄LANMASI, GER‹ ÖDEMEDE SIKINTI VARSA, VADEN‹N UZATILMASI
ALINAB‹LECEK ÖNLEMLER ARASINDA SAYILAB‹L‹R. AYRICA TÜKET‹C‹LER‹N TEKRAR
TALEP YARATAB‹LMELER‹, TALEPLER‹N‹ B‹R SÜRE DE OLSA ÖTELEMEMELER‹ ‹Ç‹N,
HEM DEVLET‹N B‹R GÜVEN ORTAMINI YARATMASI HEM DE F‹RMALARIN DAHA
DÜﬁÜK KAR MARJLARI ‹LE TÜKET‹C‹LER‹N SATIN ALMA ‹STEKLER‹N‹ TEﬁV‹K
ETMELER‹NDE YARAR VARDIR. DAHA ÇOK DIﬁ SATIMA DAYALI ÜRET‹M YAPAN
F‹RMALARIN DA, TALEP DÜﬁMES‹ YAﬁANAN ÜLKELERDEN, YEN‹ PAZARLARA B‹R
AN ÖNCE AÇILMASINDA BÜYÜK YARARLAR VARDIR.

nolojik ve küresel ekonomideki de¤iﬂimine ayak uyduramazsa iniﬂe geçmekte, dolay›s›yla sönmektedir.
KÜMELENMEN‹N
SA⁄LADI⁄I YARARLAR
KOB‹’lerimizin kümelenmeye inan›p, dört elle sar›labilmeleri için, do¤al
olarak faydalar› konusunda bilgi sahibi
olmalar› gerekir. Kümelenmenin sa¤lad›¤› yararlar ﬂöyle s›ralanabilir:
■ Tedarikçilere daha kolay ve daha
uygun koﬂullarla ulaﬂ›labilir. Ortaklaﬂa
olarak pazarlar konusunda bilgi toplan›r, yeni f›rsatlardan haberdar olunur ve
beraberce pazarlama yap›labilir. Yeni
pazarlar ve teknolojik geliﬂmeler konusunda bilgi sahibi olarak, AR-GE faaliyetleri ortaklaﬂa yürütülür, rekabet üstünlü¤üne sahip yeni ürünler üretilir.
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■ Gerekli olan iﬂgücü ortaklaﬂa e¤itilerek küme üyelerinin ihtiyac› olan nitelikli iﬂgücü sa¤lan›r.
■ AR-GE faaliyetlerinde üniversitelerden ve devlet kurumlar›ndan destek
alma daha kolaylaﬂ›r.
■ Küme firmalar› aras›nda kiﬂisel
iliﬂki arac›l›¤› ile uzman bilgilere ulaﬂ›l›r;
bilgi al›ﬂveriﬂi karﬂ›l›kl›l›k üzerine ve güvene dayal› olarak gerçekleﬂtirilir.
■ Kümenin bulundu¤u co¤rafi alan
ilgili sektör aç›s›ndan bilinir hale gelince, bu bilinirlik küme için art›k bir ﬂemsiye marka haline gelmiﬂ olur.
Görüldü¤ü gibi bir KOB‹’nin bir kümeye girmesinin say›s›z yararlar› vard›r.
Asl›nda belirtilen bu yararlar, kümelerde hangi tür faaliyetlerin yap›lmas› gerekti¤ine de ›ﬂ›k tutmaktad›r. Bunlar› ﬂu
ﬂekilde s›ralayabiliriz:
■ Ortak AR-GE faaliyeti gerçekleﬂ-

tirme,
■ Bilgi ve fikirleri paylaﬂma, üniversitelerin araﬂt›rma faaliyetlerini etkileme,
■ Finans kurumlar›na daha kolay
ulaﬂma,
■ Tedarikçi kredisini daha kolay
sa¤lama,
■ Tam zaman›nda sevkiyat yapma,
ortak sat›nalma ve nakliyat, teknik yard›m, benchmarking (k›yaslama), ortak
pazarlama,
■ Ortak pazar bilgisi elde etme,
■ Ortak kurslar açma, e¤itim programlar› haz›rlama ve e¤itmenleri sa¤lama,
■ ‹ﬂ hayat›n› ve çevreyi etkileme.
Kümeler konusunda, bu k›sa ve s›n›rl› aç›klamalar› ﬂu ﬂekilde tamamlayabiliriz. Geliﬂmekte olan ekonomiler için
KOB‹’lerin kümelenmesi zorunludur.
Çünkü ölçek ekonomisinden dolay› KOB‹’lerin verimlilikleri düﬂüktür, dolay›s›yla maliyetleri yüksektir. Yine tek bir
KOB‹ için d›ﬂ pazar f›rsatlar› çok s›n›rl›d›r. Bütün bu olumsuzluklar› tersine çevirmenin yolu, KOB‹’lerin kümelenmesinden geçmektedir.
Bir KOB‹ faaliyetlerini tek baﬂ›na
m› sürdürmek ister, yoksa devletin,
araﬂt›rma merkezlerinin, üniversitelerin, teknik servislerin, giriﬂimci gruplar›n, büyük kuruluﬂlar›n, vak›flar›n,
STK’lar›n ve KOB‹’lerin aktör olarak
rol ald›¤› bir kümeye mi dahil olmak ister? Karar KOB‹’ye aittir.
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■ PROF. DR. AR‹F ES‹N
Rekabet Hukuku Uzman›, Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi (T‹M) Hukuk
Müﬂaviri, Türk Eximbankas› Denetleme Kurulu Üyesi

AB’DE KR‹ZE KARﬁI KOB‹LERE VER‹LEN YARDIMLAR VE

TÜRK‹YE’DE KOB‹LER‹N ROLÜ
vrupa Birli¤i bünyesinde bar›nd›rd›¤› 27 üyesi aras›ndaki
ticareti ve Birlik içindeki ekonomik büyümeyi, rekabeti art›rmaya
yönelik önlemler almaya devam ediyor. Bunlardan biri geçti¤imiz günlerde Komisyon taraf›ndan aç›klanan KOB‹'lere ve daha küçük ölçekli iﬂletmelere yönelik olarak getirilen düzenlemelerdi. Kriz ortam›ndan ç›kmak için
Komisyon küçük iﬂletmelerin rekabet
gücünü art›r›c› çal›ﬂmalar›n› sürdürüyor. Esas olarak Komisyon, Birlik içinde faaliyet gösteren ve ekonominin
belkemi¤ini oluﬂturdu¤una inand›¤›
KOB‹'leri belli kriterlere dayanarak orta ölçekli, küçük ve çok küçük (mikro)
olmak üzere kendi içinde üç kategoriye ay›r›yor. Bu ﬂekilde bir ayr›m›n ve
bunlara dair tan›mlar›n yap›lmas›ndaki
amaç, bu iﬂletmelerin niteliklerine ait
hukuki belirsizli¤i ortadan kald›rmak,
yat›r›m ve giriﬂimcili¤i teﬂvik etmek,
bunlar›n kuruluﬂundaki bürokratik engelleri azaltmak ve giriﬂimcilere sermaye sa¤lamay› kolaylaﬂt›rmak ﬂeklinde
karﬂim›za ç›k›yor. Bu tan›ma göre Avrupa Birli¤i içinde faaliyet gösteren iﬂletmelerden en fazla 10 kiﬂiyi istihdam
edenler mikro, en fazla 50 kiﬂiyi istihdam edenler küçük ve en fazla 250 kiﬂiyi istihdam eden iﬂletmeler de orta
ölçekli iﬂletme say›lmakta. Ancak bunlara ait y›ll›k ciro eﬂikleri ise geçti¤imiz
y›llarda artan enflasyon oranlar›na paralel ﬂekilde art›r›lm›ﬂ olup buna göre,
y›ll›k cirosu en fazla 50 milyon Euro'ya
kadar olanlar orta, 10 milyon Euro'ya
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ugüne kadar Türk ekonomisinde KOB‹'lere
verilmeyen önem ve bu iﬂletmelerin sektörler
içerisindeki rolü bundan sonra de¤iﬂmeli ve farkl›
bir anlay›ﬂa bürünmelidir. Zira, ancak bu ﬂekilde
reel ve sürdürülebilir bir kalk›nma
sa¤lanabilecektir. Büyük iﬂletmelerde yarat›lan bir
istihdam›n bedeli 1900 Euro iken KOB‹'lerde aç›lan bir adet
istihdam›n maliyeti 400-500 Euro civar›ndad›r. Bu gösterge hesap
elbette AB için geçerlidir. Ancak Türkiye için de temel prensip
de¤iﬂmemektedir. KOB‹'ler ucuz istihdam yaratan
müesseselerdir ve bilhassa kriz ortamlar›nda desteklenmelidir.

B

kadar olanlar küçük ve 2 milyon Euro'ya kadar olan iﬂletmeler ise mikro
ölçekli iﬂletmeler kategorisine giriyor.
Bugüne kadar ciro eﬂi¤i hiç tan›mlanmayan mikro ölçekli iﬂletmelere ait bu
yeni düzenleme, bu türden giriﬂimlerin
Avrupa içerisinde teﬂvik edilip bu ﬂekilde ekonominin canland›r›laca¤›na
olan inanc›n alt›n› çiziyor. Ayn› zamanda gerek ulusal uygulamalar neticesi
gerekse Birlik içinde, bu türden mikro
iﬂletmelerin kredi ve di¤er bölgesel
yard›mlar ve özellikle risk sermayesi
ﬂirketleri yoluyla desteklenmesi ve bu
ﬂekilde teﬂvik edilmeleri öngörülüyor.
Avrupa Birli¤i'ne ihracat› yönelmiﬂ
olan ülkemizin ﬂu kriz ortam›nda rekabet gücünü koruyabilmesi için bu tür
tedbirler almas› gerekiyor.

önem ve bu iﬂletmelerin sektörler içerisindeki rolü bundan sonra de¤iﬂmeli ve
farkl› bir anlay›ﬂa bürünmelidir. Zira, ancak bu ﬂekilde reel ve sürdürülebilir bir
kalk›nma sa¤lanabilecektir. Unutulmamal›d›r ki, düzelmeye yüz tutan ekonomik tablolar›n h›zla istihdama olumlu etkileri gerekmektedir. ‹ﬂte bu noktada da
KOB‹'ler büyük önem arz etmektedir.
Bu gerçe¤in de¤iﬂik sektörlerde faaliyet
gösteren KOB‹'lerce tekrardan vurgulanmas› ve bu taleplerin siyasi çevreler-

ce fark›na var›lmas› ve sadece laf salatas›na de¤il uygulamalara olanak sa¤lanmas› Türkiye için hiç kuﬂkusuz avantaj
sa¤layacakt›r. Nitekim yeni dönem hükümetin gündeminde istihdam bulunmaktad›r. Baﬂbakan bunu aç›kça ifade
etmiﬂtir. Büyük iﬂletmelerde yarat›lan
bir istihdam›n bedeli 1900 Euro iken
KOB‹'lerde aç›lan bir adet istihdam›n
maliyeti 400-500 Euro civar›ndad›r. Bu
gösterge hesap elbette AB için geçerlidir. Ancak Türkiye için de temel prensip
de¤iﬂmemektedir. KOB‹'ler ucuz istihdam yaratan müesseselerdir ve
bilhassa kriz ortamlar›nda desteklenmelidir.

KOB‹LER‹N ROLÜ DE⁄‹ﬁMEL‹
Bugüne kadar Türk ekonomisinde KOB‹'lere verilmeyen
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■ DOÇ. DR. ﬁUAY‹P ÖZDEM‹R
AFYON KOCATEPE ÜN‹VERS‹TES‹ ‹KT‹SAD‹ ‹DAR‹ B‹L‹MLER FAKÜLTES‹

PERAKENDEC‹L‹K
SEKTÖRÜ VE KR‹Z
980 sonras› süreçte h›zla geliﬂen
perakendecilik sektörü, zaman
içinde hem dönüﬂerek ve dönüﬂtürerek hem de büyüyerek geliﬂimini
sürdürdü. Zaman içinde küçük perakendeciler yerini büyük perakendecilere, büyükler daha büyüklere b›rakmaya devam etti. Büyük perakendeciler zincirlere dönüﬂtü. Zincirler büyüdü, baz›lar› el de¤iﬂtirdi.
‹ﬂletmeler büyüdükçe krizlerden
etkilenme dereceleri de büyük oluyor.
Geçmiﬂte krize dayan›kl› küçük perakendeci tipi vard›. Bugün dünya ile entegre olmuﬂ büyük perakendeci zincirler söz konusu. Dolay›s›yla ülkede ya
da dünyada yaﬂanan bir kriz, zincirleme olarak ülkemizdeki perakendecileri
de etkilemektedir.
Perakendecilik kendi dönüﬂürken
ayn› zamanda k›t kanaat yaﬂamaya
al›ﬂm›ﬂ insan›m›z› da h›zla tüketen ve
tüketmekten korkmayan bir topluma
dönüﬂtürmüﬂtür. Hatta tüketmekten
zevk alan insanlar›n say›s› bile küçümsenemeyecek derecede fazlad›r. Birçok markan›n ayn› anda tüketicinin seçimine sunuldu¤u alanlar olan perakendeciler, bu özellikleriyle öncelikle
tüketicilerin adeta gözlerini doyurmaya çal›ﬂmaktad›rlar.
Öte yandan perakendeciler, sat›n ald›klar› mallar› raflar›ndan en k›sa sürede ç›karmaya çal›ﬂmakta ve bu arada da
tedarikçileri ile iliﬂkilerini sürekli ve
canl› tutmak istemektedir. Da¤›t›m kanal›n›n do¤as› gere¤i, kanal içinde bulunan kendisinden önce gelen ve sonra
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gelen kanal üyeleriyle iyi iliﬂkiler kurmak zorundad›r. Bu ise ald›¤› mallar› en
iyi ﬂartlarda müﬂterilerine satmas›na ve
bedelini en k›sa zamanda tedarikçiye
ödemesine ba¤l› olmaktad›r.
Satt›klar› mallar itibar›yla h›zl› mallar satan ve nihai tüketiciyi hedef alan
perakendeciler, uzun zamand›r seçim
ve parti kapatma davalar› nedeniyle bir
tür kriz ortam› yaﬂayan tüketicilere mal
ve hizmet sunmaktad›rlar. Belirsizlik
nedeniyle tüketim harcamalar›n› k›san
veya erteleyen tüketiciler, kendilerini,
krizden ç›kmay› beklerken daha büyük,
daha derin ve daha uzun süreli bir krizin içinde bulmuﬂlard›r. Bu durumun
bir yans›mas› olarak tüketim harcamala-

GÜNÜMÜZ REKABET ﬁARTLARINDA
GELECE⁄E DA‹R OLUMSUZ
BEKLENT‹LER, TÜKET‹C‹LERDE
BUGÜNDEN FEDAKARLIK YAPMANIN
ZORUNLU OLDU⁄U ﬁEKL‹NDE B‹R
ALGILAMA OLUﬁTURMAKTADIR. BU
ALGIYLA HAREKET EDEN
TÜKET‹C‹LER TÜKET‹M‹ KISMAYA
ÇALIﬁMAKTADIRLAR. ANCAK NE
KADAR KISARLARSA KISSINLAR
ÖZELL‹KLE GIDA VE TEM‹ZL‹K
ÜRÜNLER‹ (HIZLI TÜKET‹M
MALLARI) SATIﬁI YAPAN
PERAKENDEC‹LER EN ZOR
DURUMLARDA B‹LE MÜﬁTER‹
BULAB‹LECEKLERD‹R.

r›n› k›san tüketiciler nedeniyle perakendeciler beklenen cirolar› elde edememe
riski ile karﬂ› karﬂ›ya kalmaktad›r.
ORTA D‹REK HARCAMALARI
KISMA E⁄‹L‹M‹NDE
Kriz durumlar›nda tüketimi azalan
sosyal s›n›f genellikle üst gelir grubu
de¤ildir. Bu grubun tüketim harcamalar› toplam gelirleri içinde çok önemli bir
yer tutmad›¤› için harcamalar›n› k›sma
e¤iliminde olmayacaklard›r. Ancak orta
gelir grubunda (halk diliyle orta direk)
bulunan tüketicilerin yer ald›¤› sosyal
s›n›flar krize duyarl› tüketiciler kitlesini
oluﬂturmaktad›r. Yaﬂanan krizin sonucu
olarak hizmet sunan perakendecilik
sektörü yöneticileri zor günler yaﬂamaktad›r. Kriz uzad›kça ve derinleﬂtikçe bu krizden esas etkilenecekler ise
perakendecilik sektörü çal›ﬂanlar› olacakt›r. Çok önemli bir istihdam kap›s›
olan perakendecilik sektörü, daralma
durumunda daha az çal›ﬂanla yoluna
devam etmek zorunda kalabilecektir.
Nitekim büyük iﬂletmelerin yöneticileri
bunun sinyallerini vermektedirler.
Krizin tüketimi daraltmas›n›n bir sonucu da perakendecilerin tedarikçilerine
yans›yacakt›r. Perakende sat›ﬂlarda yavaﬂlama olan ürünlerin üreticileri de bu
krizden etkilenecektir. Krizle mücadelede üreticilerle perakendeciler ayn› gemide yer almaktad›rlar. Yaln›z bir k›sm›
makine dairesini yönetirken bir k›sm› da
gemide di¤er hizmetleri vermektedir. Bu
aç›dan risk her iki grup için de vard›r.

»
rizle mücadelede üreticilerle
perakendeciler ayn› gemide yer
almaktad›rlar. Yaln›z bir k›sm› makine dairesini
yönetirken bir k›sm› da gemide di¤er hizmetleri
vermektedir. Bu aç›dan risk her iki grup için
de vard›r. Yap›lmas› gereken ﬂey “k›s›lan
tüketimi normal haline getirmek ve müﬂterilerle ma¤azalar
aras›ndaki iliﬂkiyi s›k›laﬂt›rmakt›r.” Bu iki amaca ulaﬂmak
için perakendeci iﬂletmeler farkl› taktikler uygulayabilirler.
Özellikle küçük iﬂletmeler rekabetin yönü konusunda fiyatla
de¤il hizmet kalitesi ile rekabet etmeliler.

K

Peki bu durumda ne yap›labilir?
Soyut bir ﬂekilde cevap vermek gerekirse yap›lmas› gereken ﬂey “k›s›lan tüketimi normal haline getirmek ve müﬂterilerle ma¤azalar aras›ndaki iliﬂkiyi
s›k›laﬂt›rmakt›r”. Bu iki amaca ulaﬂmak
için perakendeci iﬂletmeler farkl› taktikler uygulayabilirler.
Öncelikle ﬂu unutulmamal›: Tüketiciler hayatlar›n› devam ettirmek zorundad›rlar. Ancak günümüz rekabet ﬂartlar›nda gelece¤e dair olumsuz beklentiler, tüketicilerde bugünden fedakarl›k
yapman›n zorunlu oldu¤u ﬂeklinde bir
alg›lama oluﬂturmaktad›r. Bu alg›yla
hareket eden tüketiciler tüketimi k›smaya çal›ﬂmaktad›rlar. Ancak ne kadar
k›sarlarsa k›ss›nlar özellikle g›da ve temizlik ürünleri (h›zl› tüketim mallar›)
sat›ﬂ› yapan perakendeciler en zor durumlarda bile müﬂteri bulabileceklerdir. ﬁuras› aç›kt›r ki krizin alg›lanan büyüklü¤ü ertelenen ve ötelenen hayat›n
anlaﬂ›lmas›n› sa¤layacakt›r.
Krizin zararlar›n› en aza indirmek
için perakendeciler içe bir bak›ﬂ gerçekleﬂtirebilirler. Daha önceki içe bak›ﬂlarda gözden kaçan verimsiz alanlar veya
yeteri kadar performans sa¤lanamayan
alanlar belirlenebilir. Bu amaçla perakendecilerin bilgiye dayal› çözümlemeler geliﬂtirmesi gerekmektedir. Daha
aç›k bir ifade ile perakendeci iﬂletmeler
y›llardan beri biriktirdikleri veri tabanlar›n› daha iyi iﬂler hale getirerek; bir
maliyet kalemi olman›n ötesinde strateji
ve plan geliﬂtirmede bir araç olarak kullanmal›d›r. Bu amaçla profesyonel çöPERDER 63

D OSY A
rakendecilerin de krizden etkilenme
dereceleri konusunda belirleyici olmaktad›r. Bunun d›ﬂ›nda yabanc› kaynakla
büyüyen iﬂletmelerin riskli durumlar›
onlar›n küresel krizden etkilenme büyüklüklerini belirlemektedir. Büyük
borcu olmayan iﬂletmeler için dövizdeki
dalgalanmalar ya da faizlerdeki yükselmelerin etkisi s›n›rl› kalacakt›r.
MÜﬁTER‹LER‹ MA⁄AZALARA
ÇEKMEYE YÖNEL‹K KAMPANYALAR

zümlere ihtiyaç bulunmaktad›r. Bu tür
çözümlemeler gözle görülmeyen iliﬂkilerin ortaya ç›kart›lmas›nda hayati derecede önemlidir.
Özellikle küçük iﬂletmeler rekabetin
yönü konusunda fiyatla de¤il hizmet kalitesi ile rekabet etmeliler. Aksi takdirde
piyasa ekonomisi içinde daha büyükler
daha sald›rgan bir strateji izleyebiliyor.
Baﬂka bir ifade ile iﬂletmelerin bu dönemde müﬂteri ile daha yak›n temas kurmalar› gerekmektedir. Perakendecilik
sektöründe sat›lan ﬂey sadece mallar de¤ildir. Mallar›n s›ras›nda verilen hizmet
de tüketiciler taraf›ndan takdir edilmekte ve ödüllendirilmektedir. Hizmet kalitesinde yap›lacak iyileﬂtirmeler krizden
en son etkilenme bak›m›ndan iﬂletmelere
avantaj sa¤layabilecektir.
Uzun y›llar enflasyonist ortam içinde yaﬂam›ﬂ ülkemiz vatandaﬂlar›, seçim
krizi, kapatma davas› krizi ve sonuncu
olarak da küresel finansal kriz riskiyle
karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂt›r. Yüksek enflasyon bir tür ola¤and›ﬂ› durum olarak ele
al›n›rsa, ülkemiz insan› için krizlere al›ﬂ›k yorumunu yapmak san›r›m çok
abart› olmaz. ‹nsan›m›z her zaman kriz
içinde oldu¤undan, küresel finansal krizin etkisiyle tüketici e¤ilimlerinde
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önemli de¤iﬂmeler meydana gelmesini
beklemek do¤ru olmaz. Ancak tüketiciler için alg›lanan krizin büyük olmamas›, perakendecilik sektörü için de büyük
olmayacakt›r anlam›na gelmemektedir.
Aksine büyük perakendeciler için risk
daha büyüktür. Çünkü çok çeﬂitli ve
dünya ekonomileriyle bütünleﬂmiﬂ tedarikçilerden mal sat›n almaktad›rlar.
Tedarikçilerin krizdeki davran›ﬂlar› pe-

TÜKETIM‹ NORMAL HALE
GET‹RMEN‹N YOLU, TÜKET‹M‹‹
HATIRLATICI VE TEﬁV‹K ED‹C‹
KAMPANYALAR YAPMAKTAN
GEÇMEKTED‹R.
PERAKENDEC‹LER‹N TEK TEK YA
DA BÜTÜN OLARAK YAPACAKLARI
“MÜﬁTER‹LER‹ MA⁄AZAYA
ÇEKMEYE YÖNEL‹K”
KAMPANYALAR BU AMAÇLA
KULLANILAB‹L‹R. BU AMAÇLA HER
MA⁄AZANIN KEND‹ DURUMUNA
VE CO⁄RAFYASINA ÖZEL
UYGULAMALAR GEL‹ﬁT‹RMESI
MÜMKÜNDÜR.

Tüketimi normal hale getirmenin
yolu ise tüketimi hat›rlat›c› ve teﬂvik
edici kampanyalar yapmaktan geçmektedir. Perakendecilerin tek tek ya da
bütün olarak yapacaklar› “müﬂterileri
ma¤azaya çekmeye yönelik” kampanyalar bu amaçla kullan›labilir. Bu amaçla her ma¤azan›n kendi durumuna ve
co¤rafyas›na özel uygulamalar geliﬂtirmesi mümkündür.
Gerçekten gelen bir kriz varsa onu
saklamadan ancak, krizin etkilerini de
azaltacak tüketim miktar›na ulaﬂacak
tarzda bir ekonomik canl›l›k yaratmak
herkesin ihtiyac› gibi gözükmektedir.
Bu hem sektörde çal›ﬂanlar için hem de
sektörle iç içe çal›ﬂanlar için önemli görünmektedir.
Krizin etkilerini azaltmada kullan›labilecek bir baﬂka yöntem de tüm ma¤azalar›n birlikte hareket ederek tüketimin
k›s›lmas›n›n sonucunda karﬂ›laﬂ›lacak
ekonomik ve sosyal olumsuzluklara dikkat çekecek “sosyal sorumluluk kampanyalar›” yapmalar›d›r. Burada temel amaç
krizi aﬂma konusunda perakendecilerin
ve dolay›s›yla üreticilerin tüketicilere ne
kadar ihtiyaç duydu¤u konusunda tüketicileri bilinçlendirmek olmal›d›r. Ancak
bu tür bir kampanyada tüketimi teﬂvik
boyutunun abart›lmas› durumunda, tüketicilerin tepkisiyle karﬂ›laﬂ›labilir. Kampanyan›n samimiyetsiz olarak anlaﬂ›lmas›
gibi bir problem de ortaya ç›kabilir.
Krizi yaﬂayan perakendecilerin sektör içinde yaﬂad›klar› rekabet ve baﬂka
türlü olumsuzluklar, krize karﬂ› bir bütün olarak irade ve tepki koymay› güçleﬂtirmektedir. Bu yolda at›lacak her
türlü ad›m›n sektör temsilcileri taraf›ndan takdirle karﬂ›lanmas› ve desteklenmesi gereklidir.
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■ PROF. DR. TEK‹N AKGEY‹K
‹.Ü. ‹ktisat Fakültesi

KR‹Z ORTAMINDA

DE⁄‹ﬁEN TÜKET‹C‹ DAVRANIﬁLARI
ve MÜﬁTER‹ YÖNET‹M‹
üresel piyasa koﬂullar› son dönemlerde “belirsizlik” veya
“kriz koﬂular›” olarak tan›mlanabilecek bir süreç yaﬂamaktad›r. Mali
piyasalardaki volatilite, reel piyasalarda
yaﬂanan daralma, jeopolitik çat›ﬂmalar
ve küresel çalkant›lar ﬂirketleri ciddi bir
kriz ortam›na sürüklemektedir.
Küresel mali kriz hemen her ülkede
ve sektörde ciddi daralma ve küçülmelerle sonuçlanabilecek yans›malar yaratmaktad›r. Nitekim ülkemizde Eylül'de
toplam sanayi üretiminin yüzde 5.5,
imalat sanayi üretiminin ise, yüzde 6.4
azald›¤› görülmektedir. A¤ustos ay›nda
da üretim, s›ras› ile yüzde 4.1 ve yüzde
5.8 gerilemiﬂtir. Benzer ﬂekilde istatistikler otomobil sektöründeki daralman›n
yüzde 40'lara dayand›¤›n› ortaya koymaktad›r. Bu veriler 2001'den sonraki
dönemde karﬂ›laﬂ›lan en karamsar ekonomik tabloyu tan›mlamaktad›r.
Daralman›n hemen her ülkede yaﬂanan bir olgu oldu¤u aç›kt›r. Nitekim
Çin'de elektronik ürün sat›ﬂlar›n›n yüzde 30 düzeyinde geriledi¤i, ABD'de ise,
bilgisayar sat›ﬂlar›n›n yüzde 37 darald›¤› bildirilmektedir. Benzeri sorunlar›n
di¤er ülkelerde de bulaﬂ›c› bir hastal›k
gibi yay›ld›¤› görülmektedir. Bu durumun yak›n dönemde de sürmesi beklenmektedir.
Böyle bir ortamda geleneksel kriz
yönetimi politikalar›yla ayakta kalmak
mümkün de¤ildir. Küresel kriz fenomeni mücadele stratejisi olarak yeni
bir konseptin geliﬂtirilmesini gerektirmektedir.
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KR‹Z KOﬁULLARINDA
MÜﬁTER‹ YÖNET‹M‹
Kriz koﬂullar›nda müﬂteri yönetimi
kriz ortam›nda müﬂteri hizmetlerinin ve
ç›karlar›n›n etkin bir ﬂekilde yönetilmesini ifade etmektedir. Kriz yönetiminde
ve krizlere karﬂ› mücadelede baﬂar› çeﬂitli kriterlere ba¤l› olarak ölçülebilir.
Bunlar aras›nda organizasyonun hayatiyetini devam ettirmesi yani üretkenli¤ini yeniden kazanmas›, örgütsel kay›plar›n asgariye indirilmesi ve kazan›lan deneyimlerin gelecekteki kriz koﬂullar›na
adapte edilmesi öncelikli olanlard›r.
Etkin kriz yönetimi ise, örgütsel taraflar›n krizin k›sa ve uzun dönemli etkilerinin ortadan kald›r›labilece¤ine

inand›klar› durumlarda söz konusudur.
Etkin kriz yönetimi, kriz risklerine karﬂ›, h›zl› ﬂekilde hareket etmeyi, kollektif
bir savunma aksiyonu geliﬂtirmeyi ve
rollerin yeniden tan›mlanmas›n› amaçlamaktad›r.
MÜﬁTER‹ ODAKLI KR‹Z YÖNET‹M‹
Kriz ortam›nda kurumsal alt yap›n›n
ve rekabet pozisyonun korunmas› müﬂteriye odaklanm›ﬂ bir yönetim anlay›ﬂ›na
ba¤l›d›r. Müﬂteri odakl› kriz yönetimi
geleneksel kriz yönetimden farkl› bir
yaklaﬂ›m› ifade ederken, kriz koﬂullar›nda daha etkin bir kurumsal yönetim anlay›ﬂ›n›n geliﬂmesine zemin haz›rlamaktad›r. Müﬂteri odakl› kriz yönetimi dört

aralman›n
hemen her
ülkede
yaﬂanan bir
olgu oldu¤u
aç›kt›r. Böyle
bir ortamda
geleneksel kriz yönetimi
politikalar›yla ayakta kalmak
mümkün de¤ildir. Küresel kriz
fenomeni, mücadele stratejisi
olarak yeni bir konseptin
geliﬂtirilmesini gerektirmektedir.

D

aﬂamal›k bir strateji öngörmektedir:
(1) Müﬂterinizi önceliklendirmek
kriz koﬂullar›nda var olabilmenin ön koﬂuludur. Müﬂteri kendisine sunulan hizmetlerle ilgilidir. Bu nedenle kriz ortam›nda daha önce sa¤lanan hizmetlerin
kalitesindeki gerileme müﬂterinizin nezdinde negatif bir durum olarak alg›lanacakt›r. Müﬂterilerinize al›ﬂa geldikleri
hizmetleri sunmaya devam etmeniz kriz
ortam›nda onlar› memnun ederken, rakipleriniz karﬂ›s›nda piyasa pay›n›z› geniﬂletme olana¤› yaratacakt›r.
(2) ﬁirketler kriz ortam›nda küçülme veya potansiyel kay›plar›n› daraltma
yoluna giderken krizin yaratt›¤› f›rsatlar› de¤erlendirme olana¤›na kavuﬂamamaktad›rlar. Oysa kriz özellikle perakende sektöründe yeni f›rsatlar›n da habercisidir. Her ﬂeyden önce tüketici talebini bütçesi aç›s›ndan daha avantajl›
olan ürün ve hizmetlere kayd›rma e¤ilimine girmektedir. Bu e¤ilimi takip eden
perakendecilerin bu süreçten kazançl›
ç›kacaklar› aç›kt›r.
Ayr›ca kriz ortam› müﬂterilerin yeni
al›ﬂkanl›klar edinmesine olanak sa¤lar.
Örne¤in daha önce büyük hacimli al›ﬂveriﬂ yapan bir çok tüketici dalgal› piyasa koﬂullar›nda daha küçük hacimli
ürünlere yönelerek belirsizli¤i azaltma
e¤ilimine girebilirler. Bu de¤iﬂime karﬂ›l›k veren ma¤azalar›n müﬂterileri ile daha güçlü iliﬂkiler kuraca¤› aç›kt›r.
Öte yandan kriz sürecinde ikinci el
ürünlere dönük talebin belirgin bir art›ﬂ
kaydetti¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Bu tür ürünlerle reyonlar›n zenginleﬂtiren peraken-

decilerin müﬂterilerine de¤er yarat›rken, müﬂteri sadakatini geliﬂtirecekleri
bilinmektedir.
(3) Kriz süresince kurumsal dayan›ﬂmay› destekleyin. Personel ç›karmak
kriz ortam›nda en yayg›n mücadele arac› olarak kullan›lmaktad›r. Kriz, bundan
etkilenen kiﬂilerin bak›ﬂ aç›s›ndan ay›rt
edilemez. Araﬂt›rmalar çal›ﬂanlar›n genellikle krizin kurban› olduklar›na inand›klar›n› göstermektedir. Gerçekten de
krizden etkilenenler aras›nda, iﬂverenler, müﬂteriler ya da organizasyonla
ba¤lant›s› olan di¤er kiﬂilerin olabildi¤i
ancak as›l ma¤duriyetin çal›ﬂanlarda yaﬂand›¤› ve bir çok çal›ﬂan›n iﬂini kaybetti¤i görülmektedir. Oysa bunun kurumsal huzursuzluk yarataca¤› ayr›ca müﬂterileriniz üzerinde de olumsuz bir izlenimi yarataca¤› bilinmelidir. Krizler zor-

lu koﬂullard›r ve dayan›ﬂma gerektirir.
Böyle bir ortamda kurumsal dayan›ﬂmay› sürdürmek müﬂterilerinizden destek
bulacak ve örgütsel taraflarla aras›ndaki
duygusal ba¤› güçlendirecektir.
(4) Etkin müﬂteri hizmeti yoluyla
krizin sonuçlar› kontrol edilmelidir. ‹letiﬂim kriz ortam›nda en stratejik araç konumundad›r. Kriz ortam›nda organizasyon üyeleri ile (çal›ﬂanlar, müﬂteriler,
tedarikçiler, hisse sahipler vb.) düzenli
bir iletiﬂim oluﬂturmak ayakta kalmay›
ve krizden sonuçlar ç›karmaya olanak
sa¤layacakt›r. Özellikle müﬂterinizle iletiﬂiminizi art›rmaya özen gösterin. Bunun için kurum içi koordinasyon geliﬂtirilmelidir. Böyle bir politika ayr›ca müﬂteri odakl› kriz politikan›z›n uygulanmas›na müﬂterinizi katman›za da olanak
sa¤layacakt›r.
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■ FÜSUN BUDAK
UZMAN PS‹KOLOG

EKONOM‹K KR‹ZLER‹N
PS‹KOLOJ‹K ETK‹LER‹
riz ne olursa olsun insan üzerinde oluﬂturdu¤u ilk etki 'ﬁok
Dönemi'dir. Bu küresel ekonomik krizde de öncelikle insanlar inanma
güçlü¤ü yaﬂayacak ve bu olay›n etkisi ile
ne yapaca¤›n› bilmez bir halde dura¤an
kalmay› tercih edecektir. Bu dönemi takip eden 'Tepki Dönemi' ﬂok döneminden sonra birkaç gün içinde yaﬂanmaktad›r. Bu dönemde konu hakk›nda yorum yapmalar, sisteme eleﬂtiriler, kabullenmemeler, reddetmeler ve buna sebep
olan faktörlere yönelik tepkiler artmaya
baﬂlar. Ve ne yapabilece¤i konusunda
kararlar al›nmaya bunu takiben de dura¤anl›ktan ç›k›l›p, hareket etmeye baﬂlan›lacakt›r. Bu dönemin sonucunda da
yaﬂanan bu krize yönelik 'Uyum Dönemi' oluﬂacakt›r. Duruma uyum sa¤lay›p
yaﬂant›s›na devam edenler kadar bu krizin yaratt›¤› etkiler ile kendine ve çevresine zarar verebilecek kiﬂiler de oluﬂacakt›r. Bu dönemlerden yola ç›karak
ekonomik krizlerin insan›n üzerinde yaratt›¤› psikolojik etkileri daha detayl› bir
ﬂekilde sizlerle paylaﬂmaya çal›ﬂaca¤›m.
Ekonomik krizler, insanlar›n gelece¤e yönelik kayg› ve endiﬂelerini art›rmaktad›r. ‹nsan gelece¤ini garantiye almak ve gelece¤e güvenmek ister. Gelece¤in onun temel gereksinimleri için ne
tür zorluklar yarataca¤› üzerinde düﬂünmeye baﬂlar. Gelece¤ini tehdit eden her
olaya karﬂ› endiﬂe ile bakar. Bu konuda
Maslow'un ‹htiyaçlar Teorisi'nden bahsetmeden geçemeyece¤im. ‹nsan, ihtiyaç teorisinde var olan fizyolojik gereksinimlerini bile karﬂ›layamayaca¤› endi-
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EKONOM‹K KR‹ZLER, ‹NSANLARIN GELECE⁄E YÖNEL‹K KAYGI VE
END‹ﬁELER‹N‹ ARTIRMAKTADIR. ‹NSAN GELECE⁄‹N‹ GARANT‹YE ALMAK VE
GELECE⁄E GÜVENMEK ‹STER. GELECE⁄‹N‹ TEHD‹T EDEN HER OLAYA KARﬁI
END‹ﬁE ‹LE BAKAR. DURUMA UYUM SA⁄LAYIP YAﬁANTISINA DEVAM EDENLER
KADAR KR‹Z‹N YARATTI⁄I ETK‹LER ‹LE KEND‹NE VE ÇEVRES‹NE ZARAR
VEREB‹LECEK K‹ﬁ‹LER DE OLUﬁACAKTIR. TEMEL ‹HT‹YAÇLARINI
KARﬁILAMADA SORUN YAﬁAYAN ‹NSAN DAHA AGRES‹F VE SALDIRGAN
OLAB‹L‹R. ‹ﬁ YERLER‹NDE REKABET VE AYAK KAYDIRMALAR ARTACAK.
ﬂesinden dolay› di¤er gereksinimleri ile
ilgilenmeyecektir. Yaﬂam›n› ve ihtiyaçlar›n› tehdit alt›nda hisseden insan kendini geliﬂtirmek için çaba gösteremeyecektir. Maslow hiyerarﬂisinde en son kategori olan kendini gerçekleﬂtirmede sorunlar yaﬂanacakt›r. Buradan yola ç›karak insan temel ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamada
sorun yaﬂad›¤›nda daha agresif ve sald›rgan olabilir.
KÜRESEL KR‹Z‹N YARATACA⁄I
OLASI SORUNLAR
1. ‹ﬂ hayat›nda oluﬂabilecek sorunlar,
2. Aile içi sorunlar,
3. Bireysel psikolojik ve fiziksel sa¤l›k sorunlar›,
4. Di¤er insanlarla sosyal iliﬂki sorunlar›
‹ﬁ HAYATINDA OLUﬁAB‹LECEK
SORUNLAR
‹ﬂ yerlerinde çal›ﬂanlar aras›nda rekabet baﬂlayacak ve çal›ﬂanlar iﬂlerini
kaybetmemek için di¤er insanlar› geçmeye çal›ﬂacak veya kendisi iﬂte kalabil-

»
konomik krizler, insanlar›n gelece¤e yönelik
kayg› ve endiﬂelerini art›r›r. ‹nsan gelece¤ini
garantiye almak ve gelece¤e güvenmek ister.
Gelece¤in onun temel gereksinimleri için ne
tür zorluklar yarataca¤› üzerinde düﬂünmeye
baﬂlar. Gelece¤ini tehdit eden her olaya karﬂ›
endiﬂe ile bakar. Buradan yola ç›karak insan temel
ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamada sorun yaﬂad›¤›nda daha agresif ve
sald›rgan olabilir. Kriz dönemlerinde iﬂ hayatlar›nda, aile
içinde ve sosyal iliﬂkilerde bireylerin yaﬂayabilece¤i sorunlar›
Uzman Psikolog Füsun Budak anlat›yor.

E

mek için di¤er insanlar›n aya¤›n› kayd›rmaya çal›ﬂacakt›r. Her gün iﬂe giderken
'bugün kim iﬂten ç›kar›lacak, acaba ben
mi?' diye düﬂünen ve iﬂten at›lma riskini
taﬂ›yan bir insan, iﬂe giderken endiﬂeli,
gergin ve kayg›l› olacakt›r. ‹ﬂ hayat› ve
iﬂten edinilen kazanç insan›n kendini
güvencede hissetmesine sebep olur.
Bunlar› kaybedece¤i düﬂüncesi insan›n
iﬂ verimini düﬂürecektir. ‹ﬂe dikkatini
veremeyecek, yapaca¤› ﬂeylere konsantre olmas›n› engelleyecektir. ‹ﬂ yerinde
yaﬂanacak sorunlar sadece iﬂ veriminin
düﬂmesi olmayacakt›r. ‹ﬂ yerindeki arka-

daﬂlar› ile iliﬂkilerini de etkileyecektir.
Birbirlerini rakip olarak görmeye baﬂlayan kiﬂiler, birbirlerinin yapt›klar›n› engellemek ya da birbirlerinin aç›klar›n›
bularak kendi yerlerini sa¤lamlaﬂt›rmaya çal›ﬂacakt›r. ‹ﬂ yerinde yaﬂanacak güvensizlik kiﬂilerin birbirleri ile iletiﬂimlerini de önemli ölçüde azaltacakt›r. ‹letiﬂim de güven sorunu, paylaﬂ›m› engeller. Geçmiﬂte ald›¤› kredileri ödeyemeyen ya da birikimlerini borsaya
ya da farkl› yerlere yat›ran kiﬂiler
kendini garantide hissedemeyecektir. Sürekli verilecek haberleri
dinlemeye yönelecek kendini yapmas› gereken iﬂe veremeyecektir.
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A‹LE ‹Ç‹ SORUNLAR
‹ﬂ yerindeki gerginli¤e sebep olan
bu kayg› ve endiﬂeli durum kiﬂilerin ev
ya da özel yaﬂam›na da yans›yacakt›r.
Aile bireylerine karﬂ› öfkeli ve sald›rgan
bir tav›r sergileyebilirler. Eve maddi
katk› sa¤layan kiﬂinin iﬂlerinin bozulmas› aile fertlerinin ona yönelik davran›ﬂlar›n› olumsuz yönde etkiler. Çocuklar›n kriz öncesi yaﬂant›lar›n› devam ettirmek istemeleri çat›ﬂmalar yaﬂanmas›na sebep olabilir. Çocuk önceden sahip
oldu¤u isteklerine engel konmas›n› istemeyip tepki gösterebilir. Yaﬂad›¤› durum onun arkadaﬂlar› aras›ndaki yerini
ve önemini de sarsabilir. Kay›p yaﬂayan
çocuk öfkesini ailesine ve arkadaﬂlar›na
yans›tabilir. Eﬂ ile olan iletiﬂim bozulabilir. Gelecek kayg›s› yaﬂayan birey kendine güvenini yitirebilir. Kendine güvenini yitiren birey hiçbir ﬂey
yapmak istemeyecektir.
‹steksizlik motivasyonu
etkileyecektir. Motivasyonu eksik olan birey
eﬂi ile sorunlar da yaﬂamaya baﬂlayabilir.

B‹REYSEL, F‹Z‹KSEL VE
PS‹KOLOJ‹K SORUNLAR
‹ﬂ hayat›n›n ve maddi kayg›lar›n yaratt›¤› sorunlar insan yaﬂam›n›n di¤er
boyutlar›n› da etkileyebilir. Ayr›ca yapmak istedikleri konusunda karars›zl›klar
yaﬂayacak ve risk almaktan kaç›nacakt›r.
Risk almak istemedi¤i ve kendini garantide hissetmedi¤i için paras›n› harcamayacakt›r. Bu da ekonomiyi ç›kmaza sürükleyecektir. Üretim ve tüketimin olmad›¤› bir ekonomi düﬂünülemez. Küçülme ve üretimin azalmas› iﬂsizli¤i art›racak. ‹ﬂsiz kalan insan da tüketim yapmaktan kaç›nacakt›r. ‹nsan sahip olmay›
isteyen bir varl›kt›r. Tüketim insan›n sahip olma ihtiyac›n› destekleyen bir olayd›r. Sahip olamamak ve ihtiyaçlar›n›n d›ﬂ›nda bir ﬂey alamamakta insan›n psikolojik dengesini bozacakt›r. Psikolojik olarak depresyon ve anksiyete bulgular›
gözlenecektir. Ayr›ca psikolojik kaynakl› fiziksel ﬂikayetler de ortaya
ç›kabilir. Baﬂ a¤r›s›, mide a¤r›s›,
bulant›, gerginli¤e ba¤l› vücudun çeﬂitli bölgelerinde a¤r›lar
gibi… Kiﬂiler yaﬂanan krize

PS‹KOLOJ‹K KAYNAKLI F‹Z‹KSEL
ﬁ‹KAYETLER DE ORTAYA ÇIKAB‹L‹R.
BAﬁ A⁄RISI, M‹DE A⁄RISI, BULANTI,
GERG‹NL‹⁄E BA⁄LI VÜCUDUN ÇEﬁ‹TL‹
BÖLGELER‹NDE A⁄RILAR G‹B‹.
BEKLENT‹LER‹N KARﬁILANAMAYACAK
DÜZEYE GELMES‹ K‹ﬁ‹LER‹
B‹RB‹R‹NDEN UZAKLAﬁTIRIR. PEK
ÇOK ‹NSAN KEND‹N‹ SOSYAL
YAﬁAMDAN ‹ZOLE EDEB‹L‹R.
ba¤l› olarak çaresizlik duygular› yaﬂayabilir. Bu durumdan nas›l kurtulabilece¤i
ve nas›l baﬂ edebilece¤ini düﬂünmeye
baﬂlar, çareler arar. Çaresizlik hisseden
insan ya sorun yaratan durumdan kaçmaya ya da sorunun içinde mücadele etmeye çal›ﬂacakt›r. Sorundan kaçma yolunu seçen insan, içinde bulundu¤u durumla baﬂ edemedi¤inde kendine zarar
verebilecektir. ‹ﬂ hayat›n›n ve özel yaﬂam›n kaybedildi¤i anlar yaﬂanabilir.
D‹⁄ER ‹NSANLARLA
SOSYAL ‹L‹ﬁK‹ SORUNLARI
Beklentilerin karﬂ›lanamayacak düzeye gelmesi kiﬂileri birbirinden uzaklaﬂt›r›r. Pek çok insan kendini sosyal yaﬂamdan izole edebilir. Geçmiﬂteki maddi
olanaklar›n› kaybeden insan kendisini
di¤er insanlardan uzaklaﬂt›rabildi¤i gibi,
di¤er insanlar taraf›ndan da terk edilebilir. Krizle ilgili olumsuz düﬂünceler kiﬂilerin kayg›, korku, öfke, endiﬂe, gerginlik, yaln›zl›k, çaresizlik, risk almamak, isteksizlik, yetersizlik ve güvensizlik, motivasyon azalmas› ﬂeklinde duygu
ve davran›ﬂlar›n› art›racakt›r. Küresel
kriz kiﬂilik özelliklerine ba¤l› olarak da
her insan üzerinde farkl› etkiler yaratacakt›r. Kiﬂilik özelliklerinin yan› s›ra kiﬂinin sosyo-ekonomik yap›s›n› da göz ard›
edemeyiz. Psikolojik etkilerden bahsederken bireyi bir bütün olarak ele almam›z gerekiyor. Psikolojik yap›s›n›n oluﬂumunda toplumsal boyutunu yok saymak mümkün de¤il. Bireylerde meydana gelen bu de¤iﬂiklikler toplumun de¤er yarg›lar›n› da etkileyecektir.
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KURESEL
ISINMAYLA
MUCADELE
KÜRESEL ISINMA TÜM DÜNYADA
ALARM VER‹YOR. YAﬁANAB‹L‹R
B‹R TÜRK‹YE ‹Ç‹N, PERDER,
HERKES‹ TASARRUFA DAVET
ED‹YOR. GÜNLÜK YAﬁAMIMIZDA
YAPAB‹LECE⁄‹M‹Z KÜÇÜK
DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLERLE B‹Z DE
ÇÖZÜMÜN B‹R PARÇASI
OLAB‹L‹R‹Z.
kosistemimizdeki de¤iﬂikliklerin
yol açt›¤› do¤al felaketler art›k
dünya güncesinin ac› bir parças›.
Kas›rgalar, hortumlar, s›cak dalgalar›,
seller... ‹klim de¤iﬂikli¤i yüzünden yitirilen yaﬂamlar, zorunlu göç ve ekonomik
y›k›m her geçen gün art›yor. Türkiye'nin
gelece¤ine yönelik bilimsel projeksiyonlar, tehlikenin çok daha yak›n oldu¤unu
gösteriyor. Önümüzdeki 20 y›l içinde
Türkiye'nin ›l›man iklim kuﬂa¤›ndan ç›k›p, ayn› Afrika'daki gibi kurak iklim kuﬂa¤›na geçece¤i hesaplan›yor. Yak›n gelecekte pamu¤un, Çukurova'da de¤il,
Karadeniz'de yetiﬂece¤i, turizm merkezlerinin güney sahillerinden Karadeniz'e
taﬂ›naca¤› öngörülüyor. “Bir ﬂey yapmal›” diyen ama nereden baﬂlayaca¤›n› bilemeyenler için günlük yaﬂam›m›zda yapabilece¤imiz küçük de¤iﬂikliklerden oluﬂan bir “kiﬂisel tasurruf plan›” haz›rlad›k.
Çözüm uzun vadeli... Ama gelecek nesillerin yaﬂam kalitesine katk›da bulunuyor
olman›n gönül ferahl›¤›yla bu pratikleri
hayata geçirerek yaﬂayabiliriz.
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Küresel ›s›nman›n Türkiye’ye etkisi
Türkiye, iklim yap›s› ve co¤rafi özellikleriyle küresel ›s›nmaya ba¤l› iklim de¤iﬂikliklerinden en fazla etkilenecek ülkeler aras›nda. Çölleﬂme,
su kaynaklar›nda azalma, orman
yang›nlar› ve kurakl›k, Türkiye'yi
tehdit ediyor. Ya¤›ﬂlar›n bahar ayla-

r›na do¤ru kayma göstermesi, özellikle çölleﬂme riski taﬂ›yan, ‹ç Anadolu, Güney Do¤u Anadolu, Ege ve
Akdeniz bölgelerinde tar›m, ormanc›l›k ve su kaynaklar› aç›s›ndan “k›rm›z› alarm” veriyor. Türkiye'nin 70
y›l içinde Kuzey Afrika'daki gibi kurak iklim kuﬂa¤›n›n etkisine girece¤inden endiﬂe ediliyor. ‹stanbul
Teknik Üniversitesi Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü taraf›ndan haz›rlanan olas› senaryoya göre, 2070 y›l›nda Karadeniz Bölgesi'nde ya¤›ﬂlar yüzde 10 ila 20'lik art›ﬂ gösterecek, güneyde ise yüzde 30'a kadar
azalacak. Türkiye'nin bat›s›nda s›cakl›klar 5 ila 6 derece, Orta ve Do¤u Anadolu ile Güneydo¤u Anadolu
bölgelerinde ise 3 ila 4 derece yükselecek. K›ﬂ aylar›nda da s›cakl›klar
2 ila 3 derece yükselecek. Türkiye'nin ekosistemindeki de¤iﬂim nedeniyle birçok canl› türü yok olma
tehlikesiyle karﬂ› karﬂ›ya kalacak.
‹klim de¤iﬂikli¤inin etkileri üzerine
araﬂt›rma yapan TEMA'n›n istatistikleri gösteriyor ki, Türkiye, son 40
y›lda su kaynaklar›n›n yar›s›n› kaybetti. Kurakl›k devam ederse Türkiye'nin tar›m üretiminin yüzde
30'unu kaybedece¤i öngörülüyor.

● Hayat kayna¤›m›z suyu daha tasarruflu kullanmak için su tasarruf aparat› kullanal›m. Son dönemlerde yayg›nlaﬂan su
tasarruf aparatlar› suyu verimli kullanmam›za yard›mc› oluyor. Hidromekanik
açma-kapama mekanizmas› özelli¤iyle
normal musluklarda bulunmayan bas›nç
ve debi kontrolü sayesinde yüzde 50 ile
yüzde 80 aras›nda tasarruf sa¤l›yor.
Toplu kullan›m alanlar›nda su tasarrufu sa¤lamas› ve hijyenik olmas› ile
özellikle tercih sebebi olan bu aparatlar, tek dokunuﬂta açma ve kullan›m sonras› kendi kendine kapanma
özelli¤i taﬂ›yor. Suya hava kar›ﬂmas›n›
sa¤layarak çeﬂmeden gelen suyun daha
geniﬂ bir alana yay›larak akmas›n› sa¤l›yor. Tüm standart bataryalara uygulanabilen çeﬂitleri bulunan su tasarruf apa-

ratlar› özellikle toplu
kullan›m alanlar›nda hijyen ve ihtiyaç duyulan
miktarda su ak›ﬂ›na izin
vermesiyle de su tasarrufu
sa¤l›yor. Ellerinizi y›karken, diﬂlerinizi
f›rçalarken, t›raﬂ olurken, bulaﬂ›klar› durularken bir dakika boﬂa akan su yaklaﬂ›k 15-20 litredir. Su tasarruf aparatlar›
kullanarak, her diﬂ f›rçalama s›ras›nda
ortalama 15 litre, t›raﬂ olurken de günde
15 - 35 litre su tasarruf edebilirsiniz.
● Daha fazla yak›t tüketimine neden oldu¤u için otomobil lastiklerimizin hava
bas›nc›n› düzenli olarak kontrol edelim
ve bagaj›m›zda a¤›rl›k yapan gereksiz eﬂyalardan kurtulal›m. Yüzde 1 oran›nda
yak›t ekonomisi elde etmenin bonusu
y›lda 50 kg karbondioksit tasarrufu…
● Mümkün oldu¤unca toplu taﬂ›may›
tercih edelim ve yak›n mesafelere yürüyelim.

B‹REYSEL
TASARRUF
PLANI
● 10 dakikal›k bir duﬂ ile üretti¤imiz
CO2 miktar› 2 kg. Duﬂ süremizi 5 dakikaya indirerek yar› yar›ya tasarruf edebiliriz.
● Gereksiz ›ﬂ›klar› kapatal›m. Bir evin
sadece ayd›nlatma amaçl› üretti¤i karbondioksit 1 ton'un üzerinde. Gün boyu
panjur ve gölgelikleri aç›k tutarak, gün
›ﬂ›¤›ndan faydalanal›m.
● Enerji tasarruflu florasan ampüller
kullanal›m. Yüzde 75-80 oran›nda az
elektrik harcayan florasanlarla y›lda 50
kg karbondioksit tasarrufu yapabilirsiniz.

● Elektronik eﬂyalar›,
standby konumunda b›rakmayarak, y›lda 150 kg karbondioksitin atmosfere sal›n›m›n› engellemek mümkün.
● Tek kullan›ml›k (mendil, eldiven, tabak, vs) de¤il, geri dönüﬂümlü ürünler tercih edelim.
● Tuvalet sifonlar›ndaki suyun bir anda boﬂalmamas› için sifonlar›n içine dolu bir pet ﬂiﬂe yerleﬂtirebilirsiniz.
● Çamaﬂ›r ve bulaﬂ›k makineleri devir
baﬂ›na 2.5 kg karbondioksit üretiyor.
Makinelerinizi yüksek s›cakl›¤a ayarlad›¤›n›zda, enerjinin yüzde 90'› suyu ›s›tmak için harcan›yor. 90 derece yerine,
›l›k ya da so¤uk suyla (30-40 derece)
kullanarak, makinelerinizde y›kama baﬂ›na 1 kg karbondioksit tasarruf edebilirsiniz. Bunu sadece haftada bir bile uygulasan›z y›lda 138 kg daha az karbondioksit
üretmiﬂ olursunuz. Ayr›ca bulaﬂ›k ve
çamaﬂ›r makinelerini sadece tamamen dolduklar›na çal›ﬂt›ral›m. Haftal›k bulaﬂ›k makinesi çal›ﬂt›rma say›n›z› sadece bir defa azaltarak y›lda
90 kg CO2 tasarrufu sa¤layabilirsiniz. Elektrik tasarruflu bir bulaﬂ›k
makinesi alarak CO2 tasarrufunuza
ekstra 50 kg daha ekleyebilirsiniz.
● Yemeklerinizi piﬂirirken zamandan
ve enerjiden tasarruf sa¤layan düdüklü tencere veya mikrodalga f›r›lar› tercih
edebilirsiniz.
● Meyve ve sebzelerinizi y›kad›¤›n›z
suyla, çiçeklerinizi sulayabilirsiniz.
● Elektronik posta adreslerinize gelen
çöp maillerden (junk mail) kurtularak
y›lda 1325 kg CO2 tasarrufunu hanenize
yazabilirsiniz. Bunun için özel olarak haz›rlanan programlar› bilgisayar›n›za yüklemeniz yeterli. Ayr›ca, elektronik posta
hesab› açarken ya da herhangi bir siteye
üye olurken, adres ve telefon bilgilerinizi
sakl› tutman›z da bu tip çöp maillerin say›s›n› azaltmakta faydal› olabilir.
● Evinizde nas›l her gün çarﬂaflar›n›z
de¤iﬂmiyorsa, tatilde de otelinizden havlu ve çarﬂaflar›n her gün de¤iﬂtirilmemesini isteyin.
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POSETLER

ZEHIR SACIYOR!
ALIﬁVER‹ﬁ‹N VAZGEÇ‹LMEZ‹ PLAST‹K POﬁETLER, ‹NSAN VE ÇEVRE SA⁄LI⁄INI
TEHD‹T ED‹YOR. ARAﬁTIRMALAR, PLAST‹K POﬁETLER YÜZÜNDEN B‹NLERCE
KUﬁ VE DEN‹Z CANLISININ HAYATINI Y‹T‹RD‹⁄‹N‹ GÖSTER‹YOR.
TOPRAKLARIMIZI, ‹ÇME SULARIMIZI VE SOLDU⁄UMUZ HAVAYI ZEH‹RLEYEN
POﬁETLER‹N KULLANIMI DÜNYANIN PEK ÇOK ÜLKES‹NDE YASAKLANDI.
B‹R ÇOK ÜLKEDE DE KULLANIMI SINIRLANDIRILDI.
PLAST‹K POﬁETLERLE ‹LG‹L‹ GERÇEKLER‹ S‹Z‹N ‹Ç‹N ARAﬁTIRDIK.
Al›ﬂveriﬂlerin vazgeçilmezi, günlük hayat›m›z›n bir parças›
olan poﬂetler, do¤ada yüzlerce y›lda yok oluyor ve saçt›klar›
zehirlerle ekolojik hayat› tehdit ediyor. Çöpe at›lan poﬂetlerin
do¤ada yok olma süreleri, karada kal›rlarsa en az 800,
denizde kal›rsa ise en az 400 y›l olarak hesaplan›yor.
Araﬂt›rmalar okyanuslarda dolaﬂan gemilerin y›lda yaklaﬂ›k 3
milyon 700 bin kg plastik torbay› denizlere boﬂaltt›¤›n›
gösteriyor. Yani maalesef ki, denizlerimizin dibi poﬂet
çöplü¤ü haline dünüﬂmüﬂ durumda. Bu da
deniz canl›lar›n› olumsuz
etkiliyor. Okyanuslarda
bal›klarla birlikte
onbinlerce plastik poﬂet
yüzüyor ve onlar› ahtapot
zanneden kaplumba¤alar,
yunuslar ve köpek
bal›klar› onlar›
yutarken bo¤ulup
ölüyorlar. Ve her y›l
plastik poﬂetler
yüzünden yaklaﬂ›k bir
milyon deniz kuﬂu, 100 bin deniz
memelisi ve say›s›z bal›k ölüyor. Ayr›ca çöplerdeki metan gaz›
ile birlikte meydana gelen düﬂük ›s›l› yanmalar suncu
ortaya ç›kan kimyasallarla poﬂetler, soludu¤umuz
havay› da kirletiyor. Plastik torbalar, Amerikan
sahillerinden toplanan at›klar›n yüzde 10'unu
teﬂkil ediyor. Iﬂ›k, plastik torbalarda kimyasal
çözümlemelere neden oluyor. Zaman içinde
daha küçük ancak daha zehirli petropolimerlere bölünüyorlar. Ve bunlar da
topraklar›m›z› ve sular›m›z› zehirliyor. Sonuçta, bu
mikroskopik partiküller besin zincirine girerek,
do¤al hayat› tehdit ediyor.
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Türkiye Perakendeciler Federasyonu
Baﬂkan› ﬁeref Songör, poﬂet baﬂ›na
1 YTL al›narak, elde edilecek gelirin
Milli E¤itim Bakanl›¤›'na okul yapt›rmak
üzere ba¤›ﬂlanmas›n› öneriyor.

Siyah poﬂetlere
dikkat!
Plastik poﬂetlerin sadece yüzde 1'i geri dönüﬂümlü. Bir torban›n geri kazan›m›, yenisini üretmekten kat kat pahal›… Geri dönüﬂüm projelerince 1 ton plastik torban›n iﬂlenme ve dönüﬂümü
4 bin Dolar'a mal olurken, bunlar›n
bilahare yeni olarak marketlere sat›ﬂ› sadece 32 Dolar. Birçok belediye taraf›ndan kullan›m› yasaklanan
siyah plastik poﬂetler ise en tehlikelileri… Çünkü toplanan poﬂetlerin
yak›l›p, eritilmesi sonucunda üretiliyorlar. Bu poﬂetlerin yak›lmas› s›ras›nda ortayan ç›kan kanserojen maddeler, do¤rudan poﬂetlere geçiyor.

Poﬂete karﬂ›
alternatifler
Bez torba, ka¤›t torba, keseka¤›d› ve file kullan›m› plastik poﬂete karﬂ› baﬂl›ca
alternatifler. Ancak gerek maliyet aç›s›ndan, gerekse de ulaﬂ›labilirlik aç›s›ndan kullan›mlar›n›n yayg›nlaﬂmas›
mümkün olmuyor.
Birey olarak haftada
6 plastik torbay› kullan›mdan ç›kart›rsak,
ayda 24 torba, y›lda
288 torba, ortalama bir yaﬂam süresince de 22 bin 176
torbay› do¤adan
uzak tutmuﬂ oluruz.

Dünyadaki
uygulamalar
Plastik poﬂetlerin dünya çap›ndaki üretim adedi,
y›lda yaklaﬂ›k 1 trilyon olarak hesaplan›yor. Plastik
poﬂet kullan›m›n› s›n›rland›rman›n önüne geçmek
için uygulanabilecek en önemli tedbir, iﬂletmelerin
poﬂet baﬂ›na ücret almas›. Bu uygulamay› dünyada
ilk uygulayan ülke ‹rlanda. 2002 y›l›nda poﬂet baﬂ›na 15 cent vergi al›nmas› kararlaﬂt›r›l›nca ülkede
kullan›m yüzde 90 oran›nda azalm›ﬂ. Bangladeﬂ ve
Rwanda da ise plastik torba kullan›m› yasaklanm›ﬂ
durumda. Çin, plastik poﬂet kullan›m›n› ise paral›
yapt›. Çin, sadece torbalar› paral› yapmakla, her y›l
37 milyon f›ç› petrol tasarruf ediyor. Çünkü plastik
al›ﬂveriﬂ torbalar›, petrol türevi bir termoplastik
olan polietilen mamulüdür. Dolay›s›yla da plastik
torba kullan›m›ndaki azalma, bir ülkenin d›ﬂa olan
ba¤›ml›l›¤›nda da bir azalma demektir. Plastik poﬂet kullan›m›n› s›n›rland›rma ya da yasaklama konusunda ciddi ad›mlar atan di¤er ülkeler ise, ‹srail,
Kanada, Bat› Hindistan, Botswana, Kenya, Güney
Afrika, Tanzanya, Tayvan ve Singapur…
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■ DR. CAN DEM‹R

Veteriner Hekim G›da Güvenli¤i ve Hijyen Akademisi Yönetim Kurulu Baﬂkan›

KURBAN VE
HIJYEN ÇÖZÜMLERI
lkemizde mezbahanelerde kesilen hayvan derilerinin yüzde
70-80 k›rsal ve kurban kesimlerinin ise yüzde 50-60'› de¤erlendirilebildi¤i tahmin edilmektedir. Üretilen
derilerin bir k›sm›n›n k›rsal alanda yer
örtüsü, süs eﬂyas›, peynir tulumu, seccade olarak da kullan›ld›¤›n› hepimiz
bilmekteyiz. Bu nedenle elde edilen

Ü
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derilerin bir k›sm› toplama, muhafaza
ve nakil güçlükleri nedeniyle de¤erlendirilememektedir. Di¤er taraftan kesim sonras› oluﬂan ve insan g›das› olarak tüketilemeyen yan ürünler ile birçok hastal›k etkeninin taﬂ›yabilen her
türlü at›k, uygun biçimde ortamdan
uzaklaﬂt›r›lmamakta ve gerek çevre
kirlili¤i gerekse salg›n hastal›klar›n yay›lmas›na zemin haz›rlamaktad›r.
Bu nedenle; kan, iﬂkembe ve ba¤›rsak içerikleri ile tüketilemeyecek karaci¤er, akci¤er gibi organ veya organ k›s›mlar›, çevreye at›lmamal›, akar sulara
ve kanalizasyon kanallar›na dökülmemeli, s›zd›rmaz naylon torbalara konularak yerel yönetimlerce haz›rlanan
kurban at›k toplama noktalar›na b›rak›lmal› ya da k›rsal bölgede iseniz derin çukurlara gömülmelidir.
Norm kadro düzenlemeleri ad› alt›nda bir süre önce birçok ‹lçe belediyelerimizde ortadan kald›r›lan Belediye
Veteriner ‹ﬂleri Müdürlükleri'nin tekrar
kurularak, koruyucu halk sa¤l›¤› hizmetlerine kat›l›mlar›n›n aktif hale getirilmeli ve Veteriner Hekimlere Yönetsel
Yetkinlik verilmelidir. Halka bu konuda
kalite anlay›ﬂ›yla müﬂteri gözüyle bak›lmas› ve hizmet götürmek için u¤raﬂ›lmas› gerekti¤ine inan›yorum.
G›da Güvenli¤i ve Hijyen etkinli¤i
aç›s›ndan, hayvan pazarlar›nda ve kurban bayram› süresince kesim yerlerinde, resmi görevlendirmelerin d›ﬂ›nda
Türk Veteriner Hekimler Birli¤i organizasyonunda Veteriner Hekim Odalar›
taraf›ndan oluﬂturulacak havuzdan ye-

KAN, ‹ﬁKEMBE VE BA⁄IRSAK
‹ÇER‹KLER‹ ‹LE TÜKET‹LEMEYECEK
KARAC‹⁄ER, AKC‹⁄ER G‹B‹ ORGAN
VEYA ORGAN KISIMLARI, ÇEVREYE
ATILMAMALI, AKARSULARA VE
KANAL‹ZASYON KANALLARINA
DÖKÜLMEMEL‹, SIZDIRMAZ
NAYLON TORBALARA KONULARAK
YEREL YÖNET‹MLERCE
HAZIRLANAN KURBAN ATIK
TOPLAMA NOKTALARINA
BIRAKILMALI YA DA KIRSAL BÖLGE
‹SEN‹Z DER‹N ÇUKURLARA
GÖMÜLMEL‹D‹R.
rel yönetimlerce hizmet al›nmas› ﬂeklinde hayvan sat›ﬂ ve kesim say›s›na
endeksli olarak yeteri say›da veteriner
hekim görevlendirilmesi zorunlu hale
getirilmelidir.
Kurban kesiminde görev alacak kalifiye elemanlar›n ve kasaplar›n iﬂ kazas› ve kesim hatalar›n›n önüne geçilebilmesi amac›yla e¤itimin kalfal›k mevzuat›na uygun olarak Milli E¤itim
Bakanl›¤› tek elden yap›lmal› ve sertifikaland›r›lmad›r.
Kurban için, saha/arazi ﬂartlar›nda
sat›ﬂ ve portatif toplu kesim yerlerinin
kurulmas›, g›da güvenli¤i ve hijyeni ile
kesim sonras› at›k yönetimini içeren
özel bir yönetmeli¤in Tar›m Bakanl›¤›nca haz›rlanmas› ve kurban mevzuat
yetkilerinin Tar›m Bakanl›¤›’nda tek
elde toplanmas›n› ve yerel yönetim
merkezli icra edilmesini öneriyoruz.
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SOSYAL GUVENLIK REFORMU
5510 SAYILI SOSYAL S‹GORTALAR VE GENEL SA⁄LIK S‹GORTASI KANUNU, DAHA
ÇOK B‹L‹NEN ADIYLA SOSYAL GÜVENL‹K REFORMU, 1 EK‹M 2008’DE YÜRÜRLÜ⁄E
G‹RD‹. 1964’TEN BER‹ UYGULANAN 506 SAYILI SOSYAL S‹GORTALAR KANUNU,
1949 YILINDAN BER‹ UYGULANAN 5434 SAYILI T.C. EMEKL‹ SANDI⁄I KANUNU,
1971 YILINDAN BER‹ VAR OLAN 1479 SAYILI BA⁄-KUR KANUNLARI ‹LE
2925 VE 2926 SAYILI TARIM SOSYAL GÜVENL‹K KANUNLARI ORTADAN KALKTI.
BUNLARIN YER‹N‹ 5510 SAYILI KANUN ALDI. KANUNUN GET‹RD‹⁄‹
DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLER‹ SOSYAL GÜVENL‹K MÜﬁAV‹R‹ AL‹ TEZEL, AÇIKLIYOR.
YEN‹ S‹GORTALILARIN DURUMU
01.10.2008 günü yürürlü¤e giren 5510
say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k
Sigortas› Kanunu’nun (SS ve GSS) ‘Sigortal›l›k hallerinin birleﬂmesi’ baﬂl›kl›
53. maddesine göre, 1 Ekim 2008’den
sonraki olaylarda aﬂa¤›daki kurallar geçerli oldu: Bir kiﬂi, SSK (4/A), Ba¤-Kur
(4/B) ve Memur (4/C) gibi sigortal›l›k
hallerinden birden fazlas›na ayn› anda
tabi olmas›n› gerektirecek ﬂekilde çal›ﬂabilir. Bu durumda, sosyal güvenli¤in
tekli¤i ilkesi gere¤ince, öncelik 4/C
esast›r. SSK ve Ba¤-Kur’lu olmas›n› gerektirecek çal›ﬂmas› varsa bu durumda,
ilk önce baﬂlayan kesintiye u¤ray›ncaya
kadar, sonra baﬂlayan devreye girmez.
Ancak, eski ad›yla Ba¤-Kur’lu yeni ad›yla 4/B’li say›lanlar, kendilerine ait veya
ortak olduklar› iﬂyerlerinden dolay›,
4/A’l› yani SSK’l› olarak Sosyal Güvenlik

SOSYAL
GÜVENL‹K
MÜﬁAV‹R‹
AL‹ TEZEL
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Kurulu’na (SGK) sigortal› bildirilemez.
‹ste¤e ba¤l› sigortal› olanlar›n, 4. maddenin birinci f›kras›n›n (a), (b) ve (c)
bentleri kapsam›na tabi olacak ﬂekilde
çal›ﬂmaya baﬂlamalar› halinde, iste¤e
ba¤l› sigortal›l›¤› zorunlu olarak sona
erer. Sigortal›n›n, sigortal› say›lmas› gereken çal›ﬂma halinden baﬂka bir sigortal›l›k hali için prim ödenmiﬂ ise ödenen
primler esas al›nmas› gereken sigortal›l›k hali için ödenmiﬂ kabul edilir.
ESK‹ S‹GORTALILARIN DURUMU
SS ve GSS Kanunu gere¤ince, 01.10.2008
gününden önce Ba¤-Kur’lu olmas› gereken bir faaliyeti olup da bugüne kadar
Ba¤-Kur’a kay›t olmam›ﬂ olanlar için Ba¤Kur sigortal›l›¤›n 01.10.2008 gününden
sonras› için geçerli olaca¤› belirtilmekte.
Öte yandan isteyenler, 01.10.2008 gününden geriye do¤ru 04.10.2000 gününe kadar geçen zamandaki Ba¤-Kur’luluk sürelerini de 6 ay içinde (01.04.2009 gününe
kadar) SGK’ya müracaat ederek borçlanabilecek. Ama bu tamamen isteyenler
için geçerli.
KEND‹ ﬁ‹RKET‹NDEN SSK’LI OLAN
‹ﬁVEREN‹ KURTARAN DÜZENLEME
28 Eylül 2008 Pazar günü Resmi Gaze-

»
te’de yay›nlanan, ‘5510 say›l›
Çünkü GSS uygulamas› geSOSYAL S‹GORTALAR
Kanun Gere¤ince Sigortal›
re¤ince iﬂten ç›kan iﬂçileKANUNU’NUN HÜKÜMLER‹ 1 EK‹M
Say›lanlar, Say›lmayanlar,
re 10 gün daha SGK ta2008 TAR‹H‹NDE YÜRÜRLÜ⁄E
Sigortal›l›¤›n Baﬂlang›c›,
raf›ndan sa¤l›k hizmeti
G‹RD‹. BA⁄-KUR’DA BASAMAK
5510 say›l› kanuna
Kuruma Bildirilmesi ve
verilir. Mesela, 10 gün
göre
iﬂveren
ç›kard›¤›
S‹STEM‹ SONA ERD‹. EMEKL‹LER‹N
Sona Ermesi Hakk›nda
içinde ç›k›ﬂ bildirgesiiﬂçisini 10 gün içinde
AYLIKLARININ HESAPLANMASINDA
Tebli¤’ hem eski hem de
ni SGK’ya göndermeinternet üzerinden
yeni sigortal› olanlar›n
diniz. 11. gün sigortal›
DE⁄‹ﬁ‹KL‹⁄E G‹D‹LD‹. TARIMDA
SGK’ya bildirecek.
baz› durumlar›na aç›kl›k
hastaneye gidip muayene
(TARLALARDA, BA⁄LARDA,
getirmiﬂtir. Tebli¤in ‘V- Sigorve tedavi olabilir, bunun
BAHÇELERDE) AMELE, IRGAT
tal›l›k hallerinin çak›ﬂmas›’ baﬂl›kl›
tüm masraflar› sizden istenir.
OLARAK ÇALIﬁANLARA DAHA
bölümüne göre; 01.10.2008 tarihinden
Ayn› sigortal› ameliyat da olabilir, istiraÖNCEK‹ HÜKÜMETLER ZAMANINDA
önce 5510 say›l› kanunun 4. maddesihat da alabilir. Hem ameliyat hem de isTANINMIﬁ UCUZ VE KOLAY
nin birinci f›kras›n›n (b) bendi (Ba¤tirahat paralar› da sizden istenir. GördüEMEKL‹L‹K ARTIK B‹TT‹. NTV’DE
Kur) kapsam›nda sigortal› olduklar›
nüz mü, iﬂten ç›k›ﬂ bildirgesinin cezas›,
halde, kendilerine ait veya ortak oldukidari para cezas›ndan daha beter.
ÇALIﬁMA HAYATI PROGRAMIYLA
lar› iﬂyerlerinden bu kanunun 4. madÇALIﬁAN KES‹M‹N SES‹ OLAN,
desinin birinci f›kras›n›n (a) bendine
BA⁄-KUR’LULARIN
AKﬁAM GAZETES‹ KÖﬁE YAZARI,
tabi (SSK’ya) prim ödemesi olanlar›n
B‹LD‹R‹M‹ NASIL YAPILACAK?
SOSYAL GÜVENL‹K MÜﬁAV‹R‹
sigortal›l›klar› kesintiye u¤ray›ncaya
AL‹ TEZEL, HEP‹M‹Z‹
kadar devam ettirilir.
1 Ekim 2008 tarihinden geçerli olarak
YAKINDAN ‹LG‹LEND‹REN YEN‹
Ba¤-Kur basamak sistemi de sona erdi.
KANUN ‹LE ‹LG‹L‹ B‹L‹NMEYENLER‹
‹ﬁTEN ÇIKIﬁ B‹LD‹RGES‹N‹N CEZASI VAR
Bilindi¤i üzere, an›lan tarihten önce
Ba¤-Kur’da 24 basamak bulunuyordu.
PERDER’E AÇIKLADI.
‹ﬂverenler, iﬂçileri iﬂten ayr›ld›¤›nda bu
durumu 3 ayr› yere bildiriyor. ‹lk olarak
‹ﬂkur’a iﬂten ayr›lma bildirgesi, sonra Çal›ﬂma Bakanl›¤›’na Ek-2 ve sonra SGK’ya
ayl›k prim hizmet belgesi ile bildiriyor.
Üstelik bu üç kurum da ayn› bakanl›¤a
(Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›)
Kanun 1 Ekim 2008 günü yürürlü¤e girdi ve beyana göre prim ödenecek
ba¤l›. ﬁimdi ise üç yere bildirim yetmezdiyor ama aç›n Ba¤-Kur’a sorun veya web sayfas›ndan bak›n herkes için
miﬂ gibi bir bildirim daha geldi. 5510 saen son basamaklar›na göre prim borcu yazm›ﬂlar, kiﬂinin beyan›na
y›l› kanuna göre iﬂveren ç›kard›¤› iﬂçisini
b›rakmam›ﬂlar. Siz beyan vermek istiyorsan›z hemen Ba¤-Kur’a gidip
10 gün içinde internet üzerinden (e-bilbeyan verip, “primlerimi o rakamdan de¤il bu rakamdan hesaplay›n ve
dirge sistemiyle) SGK’ya bildirecek. ‹ﬂborç ç›kar›n” demelisiniz. Yani, bu yaz›lan borçtan daha az veya daha
ten ç›k›ﬂ bildirgesinin idari para cezas›
çok prim ödeyebilmeniz için beyan doldurman›z gerekiyor.
yok, ama baﬂka cezas› var. ﬁayet, sigortal›n›z› 10 gün içinde SGK’ya iﬂten ç›kt›
diye bildirmezseniz, sigortal› 10 gün sonra bir hastaneye gider ve muayene-tedavi olursa paras›n› sizden tahsil ederler.

5510

Ba¤-Kur’lular hemen
gidip beyan vermeli
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Ba¤-Kur sigortal›lar›ndan her biri, bulunduklar› basama¤›n geliri üzerinden
hesaplanan primlerini ayn› ay içinde
kuruma ödüyorlard›. Basamak sisteminin sona ermesiyle birlikte ticari faaliyette bulunan kiﬂilerin primlerini nas›l
ödeyecekleri, bildirimlerini neye göre
ve nas›l yapacaklar› sorusu henüz yeterince cevap bulamad›. Kanunun getirmiﬂ oldu¤u yeni düzenlemeyi inceledi¤imizde ticari faaliyette bulunan kiﬂiler
asgari ücret ile azami ücret aras›nda istedikleri bir matrah seçerek primlerini
ödeyebilecekler. Bu durumu s›n›rlayan
bir istisnai durum söz konusu. Buna
göre, iﬂverenler, kendileri için ücret
ödedikleri iﬂçilerden daha düﬂük bir
bildirim yapamayacaklar. ‹ﬂveren, iﬂçilerden dokuzunu asgari ücretten, birisini 2000 YTL üzerinden çal›ﬂt›r›yorsa,
kendi bildirimini de 2000 YTL ve üze-

‹ﬁVERENLER, KEND‹LER‹ ‹Ç‹N
ÜCRET ÖDED‹KLER‹ ‹ﬁÇ‹LERDEN
DAHA DÜﬁÜK B‹R B‹LD‹R‹M
YAPAMAYACAKLAR. ‹ﬁVEREN,
‹ﬁÇ‹LERDEN DOKUZUNU ASGAR‹
ÜCRETTEN, B‹R‹S‹N‹ 2000 YTL
ÜZER‹NDEN ÇALIﬁTIRIYORSA,
KEND‹ B‹LD‹R‹M‹N‹ DE 2000 YTL
VE ÜZER‹NDEN YAPMAK
DURUMUNDA. BA⁄-KUR
S‹GORTALILARI ‹STERLERSE ÜÇ
AY DAHA ESK‹ BASAMAK S‹STEM‹
‹LE PR‹M ÖDEYEB‹LECEKLER.
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rinden yapmak durumunda. Ba¤-Kur
sigortal›lar› isterlerse üç ay daha eski
basamak sistemi ile prim ödeyebilecekler. Yeni sistemin teknik olarak altyap›s›n›n oluﬂturulmas› ve kiﬂilerin buna
uyum sa¤layabilmeleri için üç ayl›k geçiﬂ sürecinin öngörülmüﬂ olmas› yerinde bir düzenleme olmuﬂtur.
‹ﬁVERENLERE YÜZDE 5’L‹K ‹ND‹R‹M
NASIL OLACAK?
Kanun gere¤ince yüzde 5’lik prim indirimi de yasal olarak baﬂlad› ama SGK
reforma haz›r olmad›¤›ndan genelgesini halen ç›karamad›. Kanun gere¤ince
yüzde 5’lik prim indirimi için asgari ücret de¤il çal›ﬂanlar›n SPEP (sigorta primine esas kazanç) tutarlar› esas al›nacak. Haz›rlanan genelgeye göre SGK’ya
herhangi bir baﬂvuru ﬂart› aranmadan,
e-bildirge sisteminde kanun türüne
“5510” eklenecek ve sizler yüzde 5’lik
prim indiriminden yararland›rmak istedi¤iniz iﬂçilerinizi listeleyip, aﬂa¤›daki
“5510”u seçip, göndereceksiniz. Gönderdi¤iniz program arka planda iﬂyeri
dosyan›z›n borcunun olup olmad›¤›n›
kontrol edecek ve 5 YTL’den daha az
borcunuz oldu¤unu görürse e-bildirgenizi kabul edip yüzde 5 eksik primler
tahakkuk ç›karacak. 5 YTL’den çok
borcunuz varsa bu belge türünü gönderemezsiniz mesaj› size gelecek.

Emekli
ayl›klar› TÜFE
kadar artacak
Mevcut SSK ve Ba¤-Kur
emeklilerin ayl›klar› ise sadece
TÜFE kadar artacak, ülkenin
kalk›nmas›ndan s›f›r pay
alacaklar. 5510 say›l› SS ve GSS
Kanunu’nun 55’inci maddesine
göre; “...Bu Kanuna göre
ba¤lanan gelir ve ayl›klar, her y›l›n
Ocak ve Temmuz ödeme
tarihlerinden geçerli olmak üzere,
bir önceki alt› ayl›k döneme göre
Türkiye ‹statistik Kurumu
taraf›ndan aç›klanan en son
temel y›ll› tüketici fiyatlar› genel
indeksindeki de¤iﬂim oran› kadar
art›r›larak belirlenir...” denildi¤i
için ister ﬂimdi emekli olsun ister
reformdan sonra emekli olsun
emeklilere ülkenin kalk›nmas›ndan bir kuruﬂ pay verilmeyecektir. Sosyal güvenlik reformu ile
çal›ﬂanlara daha az emekli ayl›¤›
ba¤lanmas› amaçland›.
10 y›l sonraki dönemde ayl›k
ba¤lama oran› yüzde 2’ye
düﬂürülerek, güncelleme
katsay›s›ndaki geliﬂme h›z›n›n
yüzde 70’i al›narak, daha az
emekli ayl›¤› verilecek.

M AKAL E

■ ERCÜMENT TUNÇALP

~

MAGAZA DEPOLARI
ir depo, öncelikle güvenilecek
bir bekçiyle de¤il, e¤itimli yönetici ile korunur. Zira güvenlik; önce tertip düzenle sa¤lan›r. ﬁimdi
burada çok hassas gördü¤üm bir konunun alt›n› çizmeliyim. Konumuz ma¤aza
depolar› olmas›na ra¤men; merkezi deposu bulunmay›p, ma¤aza depolar›n›
ayn› amaçla kullanan perakendecilerimiz için, bunun önemli bir risk oldu¤unu baﬂtan belirtmeliyim. Zira bu ﬂekilde; hangi ma¤azada boﬂ alan varsa, genel ihtiyaca dönük olarak dolduruldu¤undan, ma¤azan›n kendi iç düzeni
sa¤lanamamaktad›r.
Bunun için; 4 ﬂubeli bir zincirin, 5.
ﬂubesini açmadan önce, merkez deposunu faaliyete geçirmesi gerekir. O merkez
deponun baﬂ›na da, patrona veya Genel
Müdür'e direk ba¤l›, lojistik e¤itimi alm›ﬂ bir yöneticinin atanmas› uygun olur.
Merkez depo; kalite kontrol, mal kabul, sevk›yat planlama, stok kontrol,
ambalajlama, sipariﬂ yönetimi fonksiyonlar›n› üslenip, konumuz olan ma¤aza depolar›n›n da sa¤l›kl› yönetilmesine
yard›mc› olur.
ﬁimdi gelelim ma¤aza deposu iç
düzenine. G›da, g›da d›ﬂ› ayr›m› mutlaka yap›lmal›d›r. Her iki bölümün içinde
de a¤›r ve hafif mal ayr›m› yap›larak,
a¤›r ürünlerin mümkün oldu¤u kadar
ma¤aza giriﬂine yak›n konumland›r›lmas› iyi olur.
So¤uk hava depolar›; ﬂarküteri odas› (önünde ﬂarküteri haz›rlama bölümü), et odas› (önünde et haz›rlama bölümü), tavuk odas› ve meyve sebze oda-
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TEDAR‹KÇ‹ HIRSIZLI⁄I; MA⁄AZA DEPOSUNUN DÜZENS‹ZL‹⁄‹ KADAR, ARKA KAPININ
SA⁄LIKSIZ ‹ﬁLET‹LMES‹ SEBEB‹YLE DE ARTAR. DEPO KAPISINDAN G‹RMEYEN
ÜRÜN ‹Ç‹N G‹R‹ﬁ F‹ﬁ‹ KES‹LMEMEL‹D‹R. SIK RASTLANAN YANLIﬁ UYGULAMA;
KAMYON ÜZER‹NDE SAYILDIKTAN SONRA, ‹N‹S‹YAT‹F‹N TEDAR‹KÇ‹YE TERK
ED‹LMES‹D‹R. DÜZENS‹Z DEPODA, ÇALIﬁAN HIRSIZLI⁄I DA AZ DE⁄‹LD‹R.

s› olmak üzere, en az dört ayr› bölüm
ﬂeklinde düzenlenmelidir. ﬁimdi art›k
paket buzhanelerle kolay çözümler üretilebilmektedir.
‹adeler için s›n›rlar› belirlenmiﬂ ayr› bölüm, pahal› ürünler içinde kilit alt›na al›nm›ﬂ ayr› bölüm bulundurulmal›d›r. Boﬂ koli, boﬂ teneke ve ambalaj
at›klar› için de ba¤›ms›z bir bölüm
planlanmal›d›r.
Aranan mal›n kolay bulunamamas›,
önemli handikapt›r. Neticesi; depoda

bulundu¤u halde rafta bulunmad›¤› için
sat›ﬂ kayb›na sebep olan ürünlerin varl›¤›d›r. Ma¤aza depolar›n›n sa¤l›kl› yönetimi için; malverenden gelen sevk›yat
oran›n›n düﬂük, merkez depodan gelen
sevk›yat oran›n›n yüksek olmas›yla
avantaj sa¤lan›r. Zira tedarikçiden yap›lan mal kabulünde, kaçak ihtimali daha
fazlad›r. Malveren iadelerinin biriktirilmeden, s›k s›k verilmesinde fayda vard›r. Bu hem ma¤azay› rahatlat›r, hem
de tedarikçi kanad›nda kayda de¤er

a¤azalar›m›z›n, sat›ﬂ alanlar›na
yo¤unlaﬂ›p, sat›ﬂ d›ﬂ› alanlar›
biraz ihmal ettiklerini gözlüyoruz.
Müﬂterilerimizin gördü¤ü yerlere
öncelik vermek mant›ken do¤ru
olsa da, bize para kazand›ran
yerin, sadece sat›ﬂ alanlar› olmad›¤›n› kabul
etmemiz gerekir. Depo alanlar›, iyi düzenlendi¤i
zaman kâr›m›z› art›ran, ihmal edildi¤i zaman da
do¤rudan zarar üreten yerlerdir. ‹ﬂe deponun
yönetiminden baﬂlamam›z sa¤l›kl› olur.

M

problem olarak görülmez.
Tedarikçi h›rs›zl›¤›; ma¤aza deposunun düzensizli¤i kadar, arka kap›n›n
sa¤l›ks›z iﬂletilmesi sebebiyle de artar.
Depo kap›s›ndan girmeyen ürün için giriﬂ fiﬂi kesilmemelidir. S›k rastlanan
yanl›ﬂ uygulama; kamyon üzerinde say›ld›ktan sonra, inisiyatifin tedarikçiye
terk edilmesidir.
Düzensiz depoda, çal›ﬂan h›rs›zl›¤›
da az de¤ildir.
Modern ve geliﬂmiﬂ bir merkez deponun, ma¤aza depolar›n› da olumlu etkileyece¤ini yukar›da belirttik.
Yerel perakendeciler içinde; yüksek
teknoloji ile desteklenmiﬂ 20 bin metrekare merkezi depoya sahip firmalar›m›z
vard›r. Bu merkez depolardan ma¤aza
depolar›na geliﬂ aﬂamas›nda, el terminali
ile mal kabulü ve otomatik kontrolü yap›labilmektedir. Risk teﬂkil eden 'tedarikçiden s›cak al›mlarda' da iﬂlemlerin
h›zl› ve do¤ru yap›lmas› sa¤lanmaktad›r.
Envanter yönetimi; ma¤azalar›m›z›n
say›s› art›p, farkl› bölgelere yay›ld›kça,
daha da önem verilmesi gereken konulardan biri olarak karﬂ›m›za ç›k›yor. Ma¤aza depolar›nda, tüm mal kabul, depolar aras› transfer, iade, fire, say›m, s›cak
al›m, sevk›yat iﬂlemlerinin teknolojik
destekli el terminalleri ile otomatik olarak yap›lmas› ve her aﬂamada oluﬂturulan verilerin arka ofis program›na an›nda ve kesintisiz kaydedilmesi, otokontrol gücünü art›rmaktad›r.
Zaten, bilgi teknolojileri, ﬂirketlere
rekabet avantaj› sa¤layan ana yetkinlik
alan› olarak karﬂ›m›za ç›km›yor mu? On

binlerce ürünün yönetimi, planlanmas›,
müﬂteri davran›ﬂlar›n›n anlaﬂ›lmas›, ma¤azalara göre ürün portföyünün belirlenmesi ne kadar bilimsellik gerektiriyorsa, bu çal›ﬂmalara alt yap› teﬂkil
eden depolar›n yönetiminde, daha fazlas› ihtiyaç olarak karﬂ›m›za ç›k›yor.
Bugün ülkemizdeki mevcut teknolojik
uygulamalar› gecikmeden devreye sokmal›y›z ki; çok yak›nda bizim de gündemimize girecek olan Radyo Frekansl›

Kimlik Etiketleri (RFID) uygulamas›na
kolayl›kla geçiﬂ yapabilelim.
RFID, sektörümüzün ilk teknolojik
uygulamas› olarak bilinen Barkod sistemine göre 40 kat daha h›zl› çal›ﬂma imkan› sunmaktad›r. Wal- Mart, 2005 y›l›ndan itibaren bütün tedarikçilerine, RFID
uygulamas›n› ﬂart koﬂmuﬂtur. Ülkemizdeki uluslararas› firmalardan, kendi ülkelerinde bu uygulamay› baﬂlatanlar vard›r.
Sonuç olarak; RFID uygulamas›, düzenli ve teknoloji ile desteklenmiﬂ depo
kay›plar›m›z› önledi¤i gibi, her an say›m
düzeninde tutulabilirse, fiili stok-kaydi
stok uyumunu kontrol ederek, hatalar›m›z› ölçme imkan› verir. Stok takibi kolayl›¤› yok satmay› önler. Hatal› stok
miktar›n› erken teﬂhis; promosyon hamlesine veya iade çözümünü devreye
sokmam›za yard›mc› olur.
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Sektörün duayeni olan konuﬂmac›lar, rafa girecek marka adedinin s›n›rl›, üretilen marka adedinin s›n›rs›z oldu¤u bir ortamda
perakendeci ve tedarikçilere önemli tavsiyelerde bulundular.

ORGAN‹ZE PERAKENDE SEKTÖRÜNDE

RAFA GIRMENIN KRITERLERI
erakande sektörünün temsilcileri, 6 Kas›m 2008 Perﬂembe
günü 16. Uluslararas› G›da
Ürünleri ve Teknolojileri Fuar›’nda Bizim Market Dergisi taraf›ndan düzenlenen “Organize Perakende Sektöründe Rafa Girmenin Kriterleri” konulu
panelde bir araya geldi. Panelin aç›l›ﬂ
konuﬂmas›n› Türkiye Perakendeciler
Federasyonu Baﬂkan› ﬁeref Songör
yapt›. Gima Eski Genel Müdür Yard›mc›s› Ercüment Tunçalp’›n moderatörlü¤ündeki panelde, sektörün duayenleri, Migros Eski Genel Müdürü Oktay
Irs›dar ve Tansaﬂ Eski Genel Müdürü
Servet Topalo¤lu konuﬂmac› olarak
yer ald›. Konuﬂmac›lar, rafa girecek
marka adedinin s›n›rl›, üretilen marka
adedinin s›n›rs›z oldu¤u bu zorlu çal›ﬂma ortam›nda perakendeci ve tedarikçilere tavsiyelerde bulundular.
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Oktay Irs›dar, Ercüment Tunçalp, Servet Topalo¤lu

önemin hareketlili¤iyle beraber ortaya ç›kard›¤› ihtiyaçlar
dolay›s›yla panelin zamanlamas›n› çok do¤ru buluyorum. Perakendecili¤imizin kalitesi, dönüﬂmesi, büyümesi ve beraberinde kal›c› olmas› ad›na
çok adres vermek, çok düﬂünmek mecburiyetindeyiz. Son geliﬂmeler gösteriyor ki, Türkiye perakendecili¤i ad›na
ne kadar çok faaliyet yaparsak, ne kadar aktif olursak, o kadar daha fazlas›na ihtiyaç duydu¤umuz bir süreçteyiz.
Türkiye perakendecili¤i özellikle son
20 y›la bakt›¤›m›zda önemli mesafeler
katetti. Ancak bu süreç içerisinde sil
baﬂtan yapmak, yeniden düzenleme ve
yeniden stratejiler belirlemek mecburiyetinde de kald›k. ‹ﬂte bu stratejilerden
biri de rafa girmenin kriterleri. Hakikaten bakt›¤›n›zda çok önemli bir perakende olgusu olarak karﬂ›m›za ç›k›yor.
Öbür tarafta ﬂunu söylemek gerekir ki,
perakendede rafa girmenin kriterleri
perakendeci olarak sadece iki grubun
kendi aras›ndaki ç›kar anlaﬂmas›yla bitmiyor. Asl›nda raflar›m›z›n önemi çok
daha büyük, etkili ve etkin olmak durumunda. Ürünlerimizin de de¤eri bu ﬂekilde olmak durumunda. Zira bakt›¤›m›zda içinde bulundu¤umuz küresel ve
ulusal krizde e¤er dayan›ﬂma içerisinde olmazsak sürekli kaybedenin bizler
oldu¤unu da görüyoruz. Ancak bu kriterleri sadece iki grubun kendi ç›karlar›n› kapsamamal›. Önce sa¤l›k, kalite,
uzun ömürlülük, çevreci, rekabetçi gibi
birçok en’leri içinde bulunduran ve kal›c›, topluma fayda sa¤layacak birimlerin kriterlerini belirleyip raf›m›z› böyle
de¤erlendirmemiz daha do¤ru diye düﬂünüyorum. Tüm bunlarla beraber 20
y›l içerisinde önemli mesafeler kaydetti¤ine inand›¤›m›z perakendecili¤in
içerisinde son dönemlerde görüyoruz
ki geçen y›llarda yapt›¤›m›z anlaﬂmalarda eksik davranm›ﬂ›z. Beraberinde
çevreci olmam›z gerekiyordu. Beraberinde insan sa¤l›¤›n› düﬂünmemiz gerekiyor. Sürdürülebilir kaliteyi öngörmemiz gerekiyor ki iﬂte bu tarzda bir
küresel kriz patlak verdi¤inde bizler
basit k›s›r döngüler içinde olmak yerine
daha uzun vadeli projeler oluﬂturabilelim. Bunun için yerli perakendecileri
ben kendi ad›ma tebrik etmek istiyo-
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ﬁEREF SONGÖR
TÜRK‹YE PERAKENDEC‹LER
FEDERASYONU BAﬁKANI

“Kriz,
çok önemli
f›rsatlar›n
oldu¤u
bir sürecin
baﬂlang›c›”

rum. Ülkemizde perakendecilik yapan,
perakendenin duayeni oldu¤una inanan birçok dostumuzun zaman içerisinde kendilerini farkl› konumda gösterdikleri halde maalesef perakendenin
ﬂartlar›n› do¤ru kriterle oluﬂturmad›klar›n› ve bundan kaynakl› do¤ru bildiklerini de toplumla ya da perakende
sektörüyle do¤ru paylaﬂmad›klar›n›
maalesef yaﬂad›k gördük. Hepimiz birbirimizi ötekileﬂtirdik. S›k›nt›lar koyduk. Dolay›s›yla biz sektörümüze bildiklerimizi özellikle toplumumuza kendi perakendecimizle, öz sermayedarlar›m›zla paylaﬂmak, onlara aktarmak onlar›n geliﬂmelerinden mutlu olmak durumunday›z. Maalesef bu anlamda
önemli s›k›nt›lar›m›z vard›. Hani deriz

ya krizler ayn› zamanda f›rsatlar oluﬂturur. Bu tarz krizlerin geçmiﬂte farkl›
ﬂekillerde f›rsatlar oluﬂturdu¤unu ve
bu f›rsatlar sayesinde de ülkemizin perakendecili¤inin bugünlere geldi¤ini
her beraber gözlemledik. ﬁimdiye kadar olan krizler biliyorsunuz hep ülkemizin ulusal boyutundaki krizlerdi. Bu
kriz, küresel ithal etti¤imiz bir kriz.
Umuyorum ki f›rsatlar› da büyük olur.
Yine Türkiye perakendecili¤inin önemli bir de¤erini paylaﬂmak istiyorum. Asl›nda bu krizin bugüne kadar olan görünen boyutunda sektör olarak bizi ilgilendiren çok fazla bir ﬂey yok. Ama
bundan sonra Türkiye’yi etkileyebilece¤i pozisyonu ﬂudur: E¤er reel sektörde iﬂsizlik, dura¤anl›k, yavaﬂlama
beraberinde istihdam daralmas› ve
Türkiye’deki tüketici toplumunun gelirinin daralmas› gibi s›k›nt›larla karﬂ›laﬂacak olursak iﬂte perakendeciler olarak bizim için en önemli kriz o zaman
baﬂlam›ﬂ olur. Umuyorum ki özellikle
hükümetimiz, idaremiz, sonras›nda
odalar›m›z, sonras›nda sivil toplum teﬂkilatlar›m›z ve sektör temsilcilerimiz bu
konuda ak›lc› ve beraberinde do¤ru çal›ﬂma yaparlar. Bununla beraber sektörümüzdeki yerel arkadaﬂlar›m›z›n bugüne kadar konuﬂulan köpük diye ya
da sanal gelirler gibi birtak›m gelirlerin
ﬂimdiye kadar sahipleri olmad›¤›ndan
dolay› bu krizden birincil derecede zarar görmeleri böyle bir karl›l›k ya da
faydalar› olmad›¤› için söz konusu olmayacak. Bu krizin önemli bir f›rsat oldu¤u kanaatindeyim. Bizler öz sermayesiyle geliﬂen, kendi ya¤›yla geliﬂen
hatta yerli üreticilerle daha dinamik,
daha iyi iﬂbirli¤i içerisinde geliﬂen kuruluﬂlar olarak bakt›¤›m›zda bu bahsetti¤imiz durum bir f›rsat olmal›. Ama etkileﬂimin ne oldu¤unu bu krizin derinli¤ini çok iyi kestiremedi¤imiz için
bunlar› maalesef ﬂimdiden öngöremiyoruz. Uyan›k, aktif, dikkatli, dinamik olmal›y›z. Özellikle bizim sektörün biliyorsunuz en önemli kayna¤› insan kayna¤›d›r. Çal›ﬂanlarlar›m›zla daha iyi diyaloglar kurarak, müﬂteri iliﬂkilerini daha iyi yönetip müﬂteri memnuniyetini
art›rarak bu durumdan en az›ndan kendi markalar›m›z ad›na daha faydal› ve
daha iyi sonuçlar ç›kartabiliriz.
PERDER 85

Türkiye Perakendeciler Federasyonu
HER GEÇEN GÜN

OR!

BUYUY

ÜYE
ﬁUBE
PERSONEL
METREKARE

208
1.477
32.876
1.149.556

Ü YELER‹M‹ Z
ONUR GROUP 17. ﬁUBES‹N‹ EYÜP, SULTAN CENTER’DA AÇTI
ektöründeki ilk ma¤azas›n› 1997
y›l›nda ‹stanbul 4. Levent Sanayi
Mahallesi'nde açan Onur Group, toplam 12 bin 500 metrekare sat›ﬂ alan›
ve 500 çal›ﬂan› ile kurdu¤u hizmet
a¤›n› Eyüp ﬂubesiyle daha da geniﬂletti. Eyüp Kaymakam› Osman Kaymak
ve Onur Group Genel Müdürü Cemal
Özen'in kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilen
aç›l›ﬂa halk›n gösterdi¤i büyük ilgi izdihama yol açt›. Aç›l›ﬂ›nda yüzlerce
çeyrek alt›n›n da¤›t›ld›¤› Eyüp ﬂubesi,
8 kasa ve 40 personel ile bin 500 metrekarelik bir alanda hizmet veriyor.
Di¤er ﬂubelerden farkl› olarak unlu
mamuller ve bal›k reyonlar› da bulunan ﬂubenin aç›l›ﬂ›nda ücretsiz göz taramas› da gerçekleﬂtirdi.
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1477.
ﬂubes‹

ÇA⁄RI H‹PERMARKETLER‹ MA⁄AZA SAYISINI ÇO⁄ALTTI
er semte bir Ça¤r›” slogan›yla
yola ç›kan Ça¤r› Hipermarketleri halkalar›n› ço¤alt›yor. Anadolu yakas›nda ma¤aza açmaya devam eden
Ça¤r› Hipermarketleri, Fikirtepe Mand›ra Caddesi’nde 15 A¤ustos Cuma günü 16. ﬂubesini açt›. 1300 metrekare
alanda, 5 kasa ve 50 personeliyle hizmet vermeye baﬂlayan Ça¤r› Hipermarketleri Yöneticileri önümüzdeki
günlerde market zincirine yeni halkalar eklemeye de devam edeceklerini
bildirdi. Ça¤r› Hipermarketleri 8 A¤ustos 2008 tarihinde de Avrupa yakas›nda ﬁirinevler’e ba¤l› Üçevler Mahallesi’nde yeni bir ﬂube açm›ﬂt›.

“H
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UYUM 30. ﬁUBES‹YLE K.ÇEKMECE OLYMPIAKENT’TE
yum, 23 A¤ustos Cumartesi günü Küçükçekmece Olympiakent
ma¤azas›n› Küçükçekmece Belediye
Baﬂkan Yard›mc›s› Recep Köse, Uyum
Yönetim Kurulu Yöneticileri ve çeﬂitli
firma yöneticilerinin kat›l›m›yla açt›.
“Uyumlu Olun Mutlu Olun” slogan›yla
ﬂube say›s›n› her geçen gün artt›ran
Uyum, aç›l›ﬂta çocuklar› da unutmad›
ve çocuklara özel sihir ve tiyatro gösterileri düzenledi. 1000 metrekare alanda 5 kasa ve 46 kiﬂilik çal›ﬂan ekibiyle
hizmet verilen ma¤azan›n aç›l›ﬂ›nda indirimli fiyatlar dikkat çekti.
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1474.
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GRUP HAT‹PO⁄LU BÜYÜMEYE DEVAM ED‹YOR
ﬂubesini 29 A¤ustos 2008
Cuma günü Maltepe Ba¤larbaﬂ› Mahallesi’nde faaliyete sokan
Hatipo¤lu Marketler Zinciri, 1200
metrekare alanda, 37 personelle hizmet vermeye baﬂlad›. Aç›l›ﬂa ‹smail
Türüt, Latif Do¤an, Dj Ercan Iﬂ›k ve
Ümraniye Belediye Baﬂkan› Hasan
Can kat›ld›. ‹llüzyonist ve palyaço
gösterileriyle baﬂlayan aç›l›ﬂ törenine, halk›n ilgisi yo¤un oldu. ﬁok fiyatl› ürünler ve sürpriz hediyelerse
aç›l›ﬂa damgas›n› vurdu.

22.
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1473.
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Ü YELER‹M‹ Z
MOPAﬁ KAL‹TES‹ ERENKÖY’DE
izmet a¤›n› geniﬂletmeye devam
eden Mopaﬂ, 48. ﬂubesini ‹stanbul Erenköy’de hizmete soktu. Mopaﬂ,1 Eylül 2008 tarihinde Erenköy’de
açt›¤› yeni ﬂubesinde 400 metrekarelik
bir alanda 22 personel ve 3 kasayla
hizmet vermeye baﬂlad›. Aç›l›ﬂa özel
etkinlikler düzenleyen Mopaﬂ, pek çok
üründe fiyat avantaj› sa¤larken palyaço gösterileriyle de aç›l›ﬂa kat›lanlara
e¤lenceli dakikalar yaﬂatt›. Mopaﬂ yöneticilerinin de kat›ld›¤› aç›l›ﬂa halk oldukça yo¤un ilgi gösterdi.

H
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ONUR GROUP BA⁄CILAR’DA
nur Group Ba¤c›lar ﬂubesi, 1
A¤ustos 2008 Cuma günü hizmete girdi. Aç›l›ﬂ, Küçükçekmece Kaymakam› Osman Ebilo¤lu, Onur Group Yönetim Kurulu Baﬂkan› Ekrem Özen,
Onur Group Genel Müdürü Cemal
Özen ve Onur Group Genel Müdür
Yard›mc›s› Kemal Özen, Bölgesel ‹l
Bölge Müdürleri ve çeﬂitli firma yetkililerinin kat›l›m›yla gerçekleﬂti. Kurban
kesimiyle baﬂlayan aç›l›ﬂ, çeﬂitli gösterilerle devam etti. Aç›l›ﬂa özel olarak
çok özel fiyatlar uygulan›rken, güne
damgas›n› vuran, 25 ﬂansl› müﬂteriye
çeyrek alt›n hediye edilmesi oldu. 730
metrekare alanda 33 personel ve 4 kasayla hizmet veren Onur Group, ‹stanbul’da 16. ﬂubesini açm›ﬂ oldu.
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▼ OKMEYDANI

▼ MEC‹D‹YEKÖY

PERDER’‹n

1470-69.
ﬂubes‹

ÜÇLER SÜPERMARKET’TEN ﬁUBE ATA⁄I
çler Süpermarket 1974’ten beri yönetim kalitesi ve koﬂulsuz
müﬂteri memnuniyeti anlay›ﬂ› ile perakende sektöründeki
konumunu korumaya devam ediyor. Üçler Süpermarket Ça¤layan,
Kurtuluﬂ, Gayrettepe, Beﬂiktaﬂ ﬂubelerine iki yeni ﬂube daha ekleyerek, 6 ﬂube say›s›na ulaﬂt›. Üçler Süpermarket’in 5. ﬂubesi Mecidiyeköy’de 10 Ekim 2008 Cuma günü hizmete girdi. Aç›l›ﬂa ﬁiﬂli Belediye Baﬂkan›
Mustafa Sar›gül, Üçler Yönetim Kurulu Baﬂkan› Cemal
Parlak, çeﬂitli firma yetkilileri ve çevre halk› kat›ld›. 600 metrekare
alanda, 24 personel ve 3 kasas›yla hizmet vermeye baﬂlayan Üçler
yetkilileri, aç›l›ﬂa kat›lan tüm müﬂterilerine kuru pasta, lokum ve

Ü

meyve suyu ikram etti. Aç›l›ﬂ, ﬂ›k sunumlar›, tat panelleri ve ﬂok
kampanyalar›yla çok renkli geçti. Mecidiyeköy ﬂubesinin aç›l›ﬂ›n›n
bir gün sonras›nda bu kez Üçler Süpermarket’in Okmeydan›’ndaki
6. ﬂubesinin aç›l›ﬂ›na davetliydik. Aç›l›ﬂa, ﬁiﬂli Belediye
Baﬂkan Yard›mc›s› Tayfun Kahyao¤lu, Üçler Süpermarket yöneticileri, çeﬂitli firma yetkilileri kat›ld›. 160
metrekare alanda, 12 personel ve 2 kasayla hizmet
vermeye baﬂlayan ma¤aza tat panelleri, fiyat indirimleri, animasyon gösterilerileriyle yo¤un ilgi gördü. Güler yüzlü ve
oldukça ﬂ›k k›yafetli Üçler Süpermarket personeli tek tek müﬂterilere kuru pasta, lokum ve meyve suyu ikram etti.

B‹ÇEN, ﬁ‹MD‹ DE BEYL‹KDÜZÜ HALKININ H‹ZMET‹NDE!
içen Marketleri Avrupa standartlar›na uygun, kaliteli, hijyenik ve rahat bir al›ﬂveriﬂ keyfini 17
Ekim 2008’de Beylikdüzü’ne taﬂ›d›.
Aç›l›ﬂa Esenyurt Belediye Baﬂkan›
Necmi Kad›o¤lu, Biçen Yönetim Kurulu Baﬂkan› ‹hsan Biçen ve Sinan Biçen kat›ld›. Kalite anlay›ﬂ›ndan ödün
vermeden hizmet veren Biçen’den
Beylikdüzü çevre halk› çok memnun
ayr›ld›. 700 metrekare alan›, 6 kasas›
ve toplam 35 personeliyle fark›n› ortaya koyan Biçen Beylikdüzü’nde
özenle seçilmiﬂ, en taze ürünlerin yer
ald›¤› Et-Tavuk, ﬁarküteri ve MeyveSebze reyonu yo¤un ilgi gördü.
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Ü YELER‹M‹ Z
MEVS‹M MARKETLER KAL‹TES‹ ESK‹ ‹ZM‹R’DE
evsim Marketler Zinciri alt›nc›
ﬂubesini 21 Ekim Sal› 2008’de
Eski ‹zmir’de açt›. Konak Belediye
Baﬂkan› Muzaffer Tunça¤, ‹zmir
Ticaret Odas› Meclis Baﬂkan› Necip
Kalkan, ‹zmir Ticaret Odas› Baﬂkan›
Ekrem Demirtaﬂ’›n onur konu¤u
olduklar› aç›l›ﬂ törenine, Ege PERDER
üyeleri, perakende sektörünün
temsilcileri ve geniﬂ bir halk toplulu¤u
kat›ld›. 500 metrekare alanda, 3 kasa,
17 personel ve 7 bin çeﬂit ürünle
hizmet vermeye baﬂlayan Mevsim
Marketler Zinciri Eski ‹zmir ﬂube
aç›l›ﬂ› yo¤un ilgi gördü.
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K‹BARIM ‹ND‹R‹M MA⁄AZASI BALÇOVA’DA
ibaro¤lu Gurup 13. ma¤azas›n›
24 Ekim Cuma 2008’de ‹zmir’in
Balçova semtinde açt›. Balçova’daki
Kibar›m ‹ndirim ma¤azas›, 600 metrekare sat›ﬂ alan›na sahip. ‹ki yazarkasas› ve 15 personeliyle hizmet veriyor.
Ma¤azan›n aç›l›ﬂ›nda konuﬂma yapan
Kibaro¤lu Gurup Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mehmet Gin, “Ekonomik darbo¤az›n bütün a¤›rl›¤›yla hissedildi¤i bu
günlerde ‹zmir halk›na olan güvenimiz
yat›r›mlar›m›z› sürdürme yolunda bizlere güç veriyor. Balçova ma¤azam›z
‹zmirliler’indir.’ diyerek aç›l›ﬂ kurdelesini, aç›l›ﬂa gelen vatandaﬂlara kestirdi. 2008 y›l› sonuna kadar dört ma¤aza daha açmay› hedeflediklerini belirten Mehmet Gin; Kas›m ay›nda Hatay’da da bir ma¤aza açmay› planlad›klar›n› aç›klad›.
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B‹Z‹M TOPTAN, 85. MA⁄AZASINI ADANA’DA AÇTI
ürkiye’nin en yayg›n toptan sat›ﬂ
ma¤azalar zinciri Bizim Toptan,
85. ma¤azas›n› Adana Yüre¤ir’de hizmete açt›. Toptan sat›ﬂta müﬂterisine
yak›n olmay› tercih eden Bizim Toptan’›n hedefi, 3 y›ll›k dönemde ma¤aza
say›s›n› 150’ye ç›karmak. Türkiye’nin
51 iline yayd›¤› ma¤azalar›yla “toptan
sat›ﬂ ma¤azac›l›¤›”nda farkl› bir konsept oluﬂturan Bizim Toptan, en büyük ma¤azalar›ndan birini Adana Yüre¤ir’de açt›. 2200 metrekare sat›ﬂ alan›na sahip Yüre¤ir ma¤azas›, Bizim
Toptan’›n Adana’daki ikinci, Türkiye
genelindeki 85’inci ma¤azas›. Bizim
Toptan’›n hedefi, 2008 y›l›n› 95 ma¤aza ile tamamlamak...
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MAC‹T’TEN KEÇ‹ÖREN DUTLUK ﬁUBES‹
983 y›l›ndan bu yana faaliyet gösteren Macit A.ﬁ., Ankara’n›n önde
gelen perakendecilerinden biri. Keçiören Dutluk ﬂubesini 12 Temmuz tarihinde halk›n yo¤un kat›l›m›yla hizmete
sokan Macit, perakende sektöründe
kalitesiyle be¤enilen hizmet anlay›ﬂ›yla
tercih edilen bir marka olarak yoluna
devam ediyor. “Her Al›ﬂveriﬂ Bir Gülümseyiﬂ” slogan›yla Ankara ve Çorum’da hizmet veren ma¤azalar zinciri,
2008 y›l›nda, bir önceki y›la oranla
yüzde yüz büyüme sa¤layarak müﬂterilerinin ilgi oda¤› oldu.

1
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Ü YELER‹M‹ Z
GÜRMAR BÜYÜMEYE DEVAM ED‹YOR
ge Peder Yönetim Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s› Veli Gürler 10.
ﬂubesini ‹zmir/Karﬂ›yaka semtinde
açt›. 450 metrekare kapal› alan, 3 yazar kasa 20 personelle Karﬂ›yaka ve
‹zmirlilere hizmet verecek olan Nergis Gürmar ﬂubesinin aç›l›ﬂ›n› Karﬂ›yaka Belediye Baﬂkan› Cevat Durak
yapt›. Cevat Durak yapt›¤› konuﬂmada yerel perakendecili¤in desteklenmesinin önemine vurgu yaparak, içinde bulundu¤umuz ekonomik koﬂullarda yat›r›mlar›n› sürdüren Gürler
ailesine teﬂekkür etti.

E
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DENMAR 6. ﬁUBES‹N‹ BUCA’DA AÇTI
ge Perder Yönrtim Kurulu Üyesi
ve Genel Sekreteri Galip Akgün 6.
ﬂubesini ‹zmir/Buca semtinde açt›. 465
metrekare kapal› alan, 75 metrekare
depolama alan›, üç yazar kasa, 14 personelle hizmet verecek olan ma¤azan›n aç›l›ﬂ›n› Ege Perder Yönetim Kurulu Baﬂkan› Vahdet Sar›kaya yapt›. Vahdet Sar›kaya ma¤aza aç›l›ﬂ›nda yapt›¤›
konuﬂmada yerel perakendecilerin
desteklenmesi konusunda hükümete
ve yerel yönetimlere ça¤r›da bulundu.
Mecliste bekletilen perakende yasas›n›n bir an önce ç›kar›lmas› için herkesin çaba sarf etmesi gerekti¤ini belirten Vahdet Sar›kaya “Bizler yerel perakendeciler olarak ülkemize ve insan›m›za güveniyoruz” dedi.

E

PERDER’‹n

1462.
ﬂubes‹

94

PERDER

ALTUNB‹LEKLER D‹KMEN’DE 2. MA⁄AZASINI AÇTI
aklaﬂ›k 25 y›ld›r Ankaral›lar'a hizmet veren, perakende sektöründe
Ankara'n›n önde gelen zincirlerinden
Altunbilekler; 12 Eylül 2008 tarihinde
Dikmen Caddesi üzerindeki ikinci ma¤azas›n› hizmete açt›. “Müﬂteri Mutlulu¤u”nu temel ilke edinen Altunbilekler; müﬂterilerine rahat ve kolay al›ﬂveriﬂ olana¤› sa¤lad›¤›
ma¤azalar›nda, hijyenik ve temiz ortamlar yaratarak sa¤l›kl›
ve kaliteli ürünleri, en uygun fiyatlarla müﬂterileriyle buluﬂturuyor. “Ankara'n›n Her Yerinde
Hizmetinizdeyiz...” slogan› ile
çal›ﬂmalar›n› ve yat›r›mlar›n›
sürdüren Altunbilekler'in, açt›¤› her ma¤azada oldu¤u gibi
Dikmen 2 Ma¤azas›'nda da uygulanan indirimler, promosyonlar, çeﬂitli etkinlikler, gösteriler düzenlendi ve müﬂterilerin yo¤un ilgisiyle karﬂ›laﬂ›ld›.
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SEYHANLAR’IN 11. ﬁUBES‹ BURSA YEN‹BA⁄LAR’DA
978 y›l›nda kurulan Bursa'n›n ilk
yerel marketlerinden Seyhanlar
Al›ﬂveriﬂ Merkezi, 11. ﬂubesini Yeniba¤lar'da açt›. Seyhanlar Al›ﬂveriﬂ Merkezleri Yeniba¤lar ﬂubesiyle birlikte,
Çal›, 1050 konutlar, Emek, Görükle,
Beﬂyol, Yediselviler, Çekirge, Mudanya,
Güzelyal›, Burgaz ma¤azalar›yla yaklaﬂ›k 300 kiﬂiye istihdam sa¤l›yor. Bursa'n›n en
büyük 250 firmas› içinde yer
alan Seyhanlar Al›ﬂveriﬂ Merkezleri ﬂubelerine hizmetini,
Bademli'de bulunan 5 bin
metrekare kapal› alan› olan
merkez lojistik depodan sa¤l›yor. Seyhanlar, depodan ﬂubelere sevkiyatlar›nda uygulad›¤› sistem ile Bursa'da bir ilki gerçekleﬂtiriyor. Bu sistemde çabuk bozulacak ürünler
veteriner hekim kontrolünde
ﬂubelere ulaﬂt›r›l›yor.
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Y EN‹

ÜYEM‹ Z

Marka Al›ﬂveriﬂ Merkezleri
■ KURULUﬁ TAR‹H‹:
Marka Al›ﬂveriﬂ Merkezleri; Market
2001 ve Kaptan ‹nﬂaat firmalar›n›n bir
araya gelmesiyle kuruldu. Kuruldu¤u
günden bugüne; kaliteli, güvenli ve
uygun fiyatl› hizmet anlay›ﬂ›n› ilke
edinen Marka AVM, öncelikle yerel
tedarikçilerle ve ulusal firmalarla
iﬂbirli¤i içerisine girdi.
■ FAAL‹YET BÖLGELER‹
Yapt›¤› güçlü yat›r›mlarla, kuruldu¤u
günden bu yana istikrarl› bir ﬂekilde
büyümesini sürdüren firma, Sivas’ta
11 adet ma¤aza ile 45 bin farkl› ürünü
tüketicilere sunuyor. Ulusal zincir
olma yolunda ilerleyen firma, çevre
illere yat›r›m yaparak bu yöndeki
çal›ﬂmalara baﬂlad›.

amac›yla yumurta paketleme
tesisleri de kuran firma, 2007
y›l›nda baharat sektörünün güçlü ve
seçkin kuruluﬂlar›ndan Elif
Baharat’› bünyesine katarak hizmet
alan›n› geniﬂletti.
■ FAAL‹YET ALANLARI:
Marka AVM, 11 adet ma¤azan›n
yan› s›ra Tar›m ve Köyiﬂleri
Bakanl›¤›’ndan onayl›, bölgenin en
modern k›rm›z› ve beyaz et ve et
ürünleri iﬂleme tesislerine de sahip.
Bölgenin en modern bakliyat ve
kuruyemiﬂ iﬂleme tesislerini de
kuran firma, bakliyat ürünlerini
Marka Bakliyat ve ‹lbey Bakliyat ad›
alt›nda müﬂterilerinin tüketimine
sunuyor. Kaliteli, taze ve sa¤l›kl›
yumurta üretimini desteklemek

■ SUNDUKLARI H‹ZMETLER:
Koﬂulsuz müﬂteri memnuniyeti
ilkesini benimseyen Marka AVM, bu
ilke do¤rultusunda 350 personel
istihdam ediyor. Personel e¤itim
merkezi kuran firma, profesyonel
e¤iticilerden hizmet al›yor. Kent
kültürünün geliﬂmesi ve sosyal
dayan›ﬂma ad›na pek çok
kampanya düzenleyen firma,
hizmetlerini 39 araçl›k lojistik servis
a¤› ile destekliyor.

Yeni Seher Marketleri
■ KURULUﬁ TAR‹H‹:
1982 y›l›nda Bitlis’te bir
bakkal dükkan›yla hizmet
hayat›na baﬂlayan Yeni Seher
Marketleri 1997 y›l›nda
Avc›lar’da açt›¤› küçük ölçekli
bir marketle ‹stanbul’a göç
etti. Ayn› y›l okmeydan›’nda
bin 700 metrekarelik,
Avc›larda bin 200
metrekarelik ve Esenyurt’ta
750 metrekarelik Yeni Seher
ﬂubelerini açt›.
■ FAAL‹YET BÖLGELER‹:
Firma ‹stanbul’da
Büyükçekmece, Avc›lar,
Esenyurt olmak üzere 3
ﬂubeyle hizmet veriyor. 15 y›l›
aﬂk›n süredir perakende
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sektöründeki büyümesini
emin ad›mlarla sürdüren Yeni
Seher Marketleri, 2009 y›l›nda
da altyap› hizmetlerini
sa¤lamlaﬂt›rarak
kurumsallaﬂma aﬂamalar›n›
tamamlamay› ve kontrollü
olarak büyümeyi hedefliyor.
■ FAAL‹YET ALANLARI:
G›da, temizlik ve kiﬂisel bak›m
ürünleri alan›nda faaliyet
gösteren firma, müﬂterilerine
en iyi hizmeti sunabilmek için

bu alanlarda uzmanlaﬂmaya
özen gösteriyor. Kaliteli,
hijyenik koﬂullarda üretilmiﬂ,
insan sa¤l›¤›na önem veren
ürünleri en uygun fiyatla
müﬂterileriyle buluﬂturmay›
hedefleyen Yeni Seher
Marketleri, çal›ﬂmalar›na bu
do¤rultuda devam ediyor.
■ SUNDUKLARI
H‹ZMETLER:
Her ma¤azada 2 adet ücretsiz
müﬂteri servisiyle hizmet
veren ve indirim kart› hizmeti
bulunan firma, belirli
aral›klarla düzenledi¤i
kampanyalarla müﬂterilerine
çeﬂitli hediyeler da¤›t›yor.

Y EN‹

ÜYEM‹ Z

Bilalim Süpermarketleri
■ KURULUﬁ TAR‹H‹:
13 Mart 2006 y›l›nda kurulan
Bilalim Süpermarketleri
perakendecilik sektöründe 10.
ma¤azas›na ulaﬂt›. 2009’da yeni
sat›n almalarla büyüme
hedefini sürdürmeyi
planlayan firma kuruldu¤u
günden bu yana
ilkeli hizmet
anlay›ﬂ›yla
müﬂterilerine
hizmet vermeye
devam ediyor.

5, Yenimahalle’de 2, Alt›nda¤’da 1,
Mamak’ta 1 adet olmak üzere
toplam 10 ma¤aza ile hizmet
veriyor.

■ FAAL‹YET BÖLGELER‹:
Baﬂkent Ankara’da hizmet veren
Bilalim Süpermarketleri, ilin en
kalabal›k semtlerinden Keçiören’de

■ FAAL‹YET ALANLARI:
Bilinçli müﬂterilerin tercih
eden Bilalim (Bilinçli
Al›ﬂveriﬂ
Merkezleri)
cazibe
merkezleri
kurmay›
hedefliyor.
Müﬂterilerine ucuz ürünü de¤il,
kaliteli ürünü ekonomik fiyatlarla
sunmay› amaçlayan firma
marketçilik alanlar›n›n tümünde
faaliyetlerini sürdürmeye devam

ediyor. Taze, kaliteli, hesapl›
ürünlerle müﬂterilerine s›n›rs›z
hizmet sunan firma, 2009 y›l›nda
yapaca¤› yeni yat›r›mlarla daha da
büyümeyi hedefliyor.
■ SUNDUKLARI H‹ZMETLER:
‹ki y›l› aﬂk›n bir zamand›r
perakendecilik sektöründe
Ankaral›lar’a hizmet veren Bilalim
Süpermarketleri, haftan›n belirli
günlerinde halk günleri ve hafta
sonu indirimleriyle her kesimden
müﬂteriye hitap etmeye devam
ediyor. Çeﬂitli kampanyalarla
müﬂterilerinin be¤enisini kazanan
Bilalim Süpermarketleri, yaﬂanan
mali krize ra¤men büyüme hedefini
sürdürüyor.

Grup ﬁirin G›da
■ KURULUﬁ TAR‹H‹:
Grup ﬁirin G›da, aile ﬂirketi
olarak 1984 y›l›nda
perakende ve hayvanc›l›k
sektöründe faaliyet
göstermek üzere kuruldu.
‹lerleyen y›llarda havyac›l›k
sektörünü b›rakan Grup ﬁirin
G›da perakendecili¤in yan›na
inﬂaat ve restoran faaliyetlerini
de ekleyerek hizmet alan›n›
geniﬂletti. Perakende
sektöründe köklü bir geçmiﬂe
sahip olan firma, sa¤lam
ad›mlarla ilerlemeyi hedefliyor.
■ FAAL‹YET BÖLGELER‹:
Grup ﬁirin G›da, 4 ma¤azas›yla
‹stanbul’un Ümraniye ve
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sunmaya devam ediyor.

Üsküdar semtlerinde hizmet
veriyor. Perakende sektöründe
24 y›l› aﬂk›n bir geçmiﬂe sahip
olan Grup ﬁirin G›da, sektörün
en iyileri aras›na girmeyi
amaçl›yor.
■ FAAL‹YET ALANLARI:
Marketçilik, inﬂaat ve restoran
alanlar›nda hizmet veren Grup
ﬁirin G›da bu alanlarda
uzmanlaﬂmaya ve
müﬂterilerine kaliteli hizmet

■ SUNDUKLARI
H‹ZMETLER:
2008 y›l›nda sistem alt
yap›s›n› mikro
perakendecilik yaz›l›m› ve
WinPos el terminali yaz›l›m› ile
yenileyen firma bu sayede,
daha h›zl› ve kolay stok takibi
yapabiliyor. Müﬂteri
memnuniyetini ön planda
tutan Grup ﬁirin, ﬁirin Kart
(müﬂteri sadakat ve indirim
kart›) ve ücretsiz müﬂteri
servisi hizmetleriyle
müﬂterileriyle kurdu¤u s›cak
iletiﬂimi her geçen gün
geliﬂtiriyor.

Y EN‹

ÜYEM‹ Z

Süpermark Marketler Zinciri
■ KURULUﬁ TAR‹H‹:
Merida Y›ld›ran - Bimeks
ﬁirketler Grubu taraf›ndan
Temmuz 2008’de sat›n
al›narak, güven ilkesi ve farkl›
konsepti ile yeniden yap›lanma
yoluna giden Süpermark
Marketler Zincirleri, G›da
ürünlerinin sat›ﬂ›nda G›da Üretim
Sertifikas› olmas›na özen
gösteriyor. Ayr›ca sat›ﬂ
noktalar›ndaki cafe-restoran ve
pastane hizmeti ile de müﬂteri
taleplerini çok yönlü olarak
karﬂ›l›yor.
■ FAAL‹YET BÖLGELER‹:
Samsun ilinin 5 farkl› noktas›nda
hizmet veren Süpermark, Kas›m

kendilerinin yapt›klar› taze ve
günlük ürünleri müﬂterilerinin
be¤enisine sunuyorlar.
ay› içerisinde Samsun’un en iﬂlek
semti 56lar’da farkl› konseptiyle,
premium marka ve ürünlerin
sat›ﬂ›n›n yap›laca¤› Süpermark
Plus ﬂubesini hizmete açarak,
istikrarl› ad›mlarla büyümesini
sürdürmeyi hedefliyor.
■ FAAL‹YET ALANLARI:
Süpermark Marketler Zinciri, 5
adet perakende sat›ﬂ noktas›n›n
yan› s›ra cafe-restoran ve pastane
gibi hizmet sektörlerinde de
hizmet veriyor. Süpermark
pastanelerinde, imalatlar›n›

■ SUNDUKLARI H‹ZMETLER:
S›n›rs›z güven ve koﬂulsuz müﬂteri
memnuniyeti ilkesini benimseyen
Süpermark Marketler ZinciriMerida Y›ld›ran-Bimeks ﬁirketler
Grubu, bu amaç do¤rultusunda
150 personel istihdam ediyor.
Süpermark ‹ndirim Kart› ile
üyelerine, al›ﬂveriﬂ tercihleri ve
sat›n alma al›ﬂkanl›klar›na göre,
kiﬂiye özel kampanyalar,
aktiviteler, an›nda kazanç ve
indirim avantajlar› sunuyor. 28
araçl›k lojistik servis a¤›
bulunuyor.

‹zmar Al›ﬂveriﬂ Merkezleri

■ KURULUﬁ TAR‹H‹:
Ocak 2008 tarihi itibariyle
perakendecilik sektörüne
ad›m atan ‹zmar Al›ﬂveriﬂ
Merkezleri 3 ma¤azas› ile
faaliyetlerini sürdürüyor.
Henüz çok genç bir yap›lanma
olan ‹zmar Al›ﬂveriﬂ
Merkezleri yaﬂanan krize
ra¤men 2009 y›l›nda büyüme
hedeflerini sürdürmeyi
planl›yor. Kuruldu¤u günden
bu yana ilkeli hizmet anlay›ﬂ›
ile müﬂterilerine hizmet veren
‹zmar Al›ﬂveriﬂ Merkezleri,
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‹zmir’de perakende
sektörünün önde
gelen markalar›
aras›nda olmak
için çal›ﬂmalar›na aral›ks›z
devam ediyor.

■ FAAL‹YET ALANLARI:
‹zmar Al›ﬂveriﬂ Merkezleri
müﬂterilerine hesapl›, kaliteli,
geniﬂ bir ürün yelpazesiyle
perakendecilik alan›nda hizmet
veriyor.

■ FAAL‹YET BÖLGELER‹:
‹zmir merkezde hizmet
veren ‹zmar Al›ﬂveriﬂ
Merkezleri, Eﬂrefpaﬂa,
Bornova ve Çamdibi olmak
üzere toplam 3 ma¤azaya
sahip. Kaliteli ve ilkeli
hizmet anlay›ﬂ›n› tüm
ma¤azalar›nda müﬂterilerine
yaﬂatan firma ‹zmir
perakendecili¤ine farkl› bir
soluk getirmeyi planl›yor.

■ SUNDU⁄U H‹ZMETLER:
Kuruluﬂundan k›sa bir süre
geçmesine ra¤men, Accor,
Multinet, WinWin (yemek fiﬂi)
sat›ﬂlar›na baﬂlayan ‹zmar Al›ﬂveriﬂ
Merkezleri, haftan›n belirli
günlerinde halk günleri ve hafta
sonu indirimleriyle her kesimden
müﬂteriye hizmet veriyor. Kontrollü
büyümeyi ve geniﬂlemeyi
hedefleyen firma çal›ﬂmalar›na
aral›ks›z devam ediyor.

Y EN‹

ÜYEM‹ Z

Taﬂet Marketler Zinciri
■ KURULUﬁ TAR‹H‹:
1992 y›l›nda ilk ﬂubesiyle
Saimekad›n semtinde perakende
sektörüne ad›m atan Taﬂet
Marketler Zinciri, Ankara genelinde
toplam 5500 metrekare alanda 13
ﬂubesi ve 220 personeliyle hizmet
veriyor. Perakende sektöründe
geliﬂmekte s›n›r tan›mayan zincir
market, 2009 y›l› içerisinde 25
ﬂubeye ulaﬂmay› hedefliyor.

Do¤ukent’te 1 olmak üzere toplam
13 ﬂubesi ile Ankaral›lara hizmet
vermeye devam ediyor.

■ FAAL‹YET BÖLGELER‹:
Ankara’n›n baﬂar›l› yerel
marketlerinden olan Taﬂet
Marketler Zinciri, Ankara genelinde;
Mamak’ta 6, Tuzluçay›r’da 2,
Saimekad›n’da 1, Akdere’de 1,
K›rkkonaklar’da 1, K›z›lay’da 1 ve

■ FAAL‹YET ALANLARI:
Bereketin simgesi olan “nar”› en
sevimli haliyle levhas›na ekleyen
Taﬂet, yeni imaj›yla oldukça güzel
tepkiler topluyor. “Sizin için sizinle”
ilkesiyle hareket eden zincir
market, sahip oldu¤u tak›m ruhu
coﬂkusuyla en iyi kaliteyi en uygun
fiyatla buluﬂturarak her aç›dan
müﬂteri memnuniyetini ön planda

tutuyor. Kârl›l›k ile büyümeyi
baﬂarabilen firma, marketçilik
alan›nda tüm hizmetleri en kaliteli
ﬂekliyle müﬂterilerine sunuyor.
Zincir market, sundu¤u tüm
ürünlerde kaliteyi ve uygun fiyat›
hedefliyor. Özellikle et ürünlerinde
tüketicinin tercih noktas› olmaya
devam ediyor.
■ SUNDUKLARI H‹ZMETLER:
Ankara’da h›zla büyüyen Taﬂet
Marketler Zinciri, bünyesinde
bulunan 220 personele her türlü
ekonomik ve sosyal güvenceyi
sunuyor. Önümüzdeki y›l Ankara
genelinde 25 ﬂubeye ulaﬂacak zincir
market her kesimden müﬂteriye
hitap edebilecek.

Reyna Market
■ KURULUﬁ TAR‹H‹:
Reyna Market perakendecilik
sektörünün yeni isimlerinden.
Geçti¤imiz y›l Diyarbak›r'da ilk
ﬂubelerini açt›lar. Ancak 10 y›l›
aﬂk›n süredir aile olarak
bakkalc›l›k ile ilgileniyorlar.
■ FAAL‹YET BÖLGELER‹:
Diyarbak›r'da 1 adet ﬂubeleri
bulunan Reyna Market, Diyarbak›rl›
tüketicilere bini aﬂk›n ürün grubuyla
hizmet veriyor. Ulusal zincir olma
yolunda yat›r›mlar yapmay›
amaçlayan firma, bu konuda Ar-Ge
çal›ﬂmalar› yürütüyor.
■ FAAL‹YET ALANLARI:
Diyarbak›r'›n Ba¤lar semtindeki
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en modern marketler aras›nda
olan Reyna Market, faaliyet
alanlar›n› tüm Diyarbak›r'a
yaymay› amaçl›yor.
■ SUNDUKLARI H‹ZMETLER:
Koﬂulsuz müﬂteri memnuniyeti
ilkesini benimseyen Reyna
Market, bu ilke do¤rultusunda
personel istihdam›na ve
e¤itimine büyük önem veriyor.
Sosyal dayan›ﬂmaya önem veren
ve düzenledi¤i kampanyalarla
tüketicilerine hesapl› al›ﬂveriﬂ
imkanlar› yaratan Reyna
Market, ayn› zamanda servis
arac›yla müﬂterilerinin
al›ﬂveriﬂ sonras› evlerine
rahat ulaﬂ›m›n› da sa¤l›yor.

E ⁄‹T‹ M

KEND‹N‹ YÖNETEN, DÜNYAYI YÖNET‹R
PERDER, ÜYELER‹NE
ACIMASIZ REKABET
ORTAMINDA NASIL AYAKTA
KALINACA⁄INI ANLATMAK
‹Ç‹N US E⁄‹T‹M ‹LE “L‹DERL‹K
E⁄‹T‹M‹” ORGAN‹ZE ETT‹.
YAPILAN ORGAN‹ZASYON
BÜYÜK ‹LG‹ TOPLADI.
c›mas›zca artan rekabetin, de¤iﬂen
dengelerin karﬂ›s›nda ayakta kalabilmek ve varl›¤›n› sürdürebilmek için, “Bir engeli aﬂabilmenin
en iyi yolu o engel kadar güçlenebilmektir” sözünden yola ç›kan Ankara PERDER, Us
E¤itim Yönetim ve ‹nsan
Kaynaklar› ile iﬂbirli¤ine
girdi. Bu iﬂbirli¤i kapsam›nda PERDER üyeleri ve Us
E¤itim insan kaynaklar› birimleri, bir e¤itim program›
gerçekleﬂtirdiler. 15 Kas›m
2008 tarihinde gerçekleﬂen
Liderlik E¤itimi’nin sunumunu Psikolojik Dan›ﬂman Sevda
Güner yapt›. Ankara PERDER
üyesi olan firmalardan, insan kaynaklar› ve e¤itim uzmanlar›n›n kat›ld›¤› organizasyon büyük bir be¤eni ile takip edildi. Her zaman-
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kinden daha çok kendini ve ekibini güçlendiren PERDER, motivasyonuna katk›da
bulunmak amac› ile 100. Y›l Lale Restoran’da gerçekleﬂtirilen Liderlik
E¤itimi’nde ﬂu konular› iﬂledi:
■ Kendimizin Fark›nda M›y›z? ■ Biz Nas›l Negatif Olmay› Beceriyoruz? ■ Zihnimizdeki Düﬂünceleri
Olumluya Nas›l Çevirebiliriz? ■ Liderlikte Olumlu
Bak›ﬂ Aç›s› Kazanman›n
Yol Haritas›, ■ Çal›ﬂanlar
Liderleri Gibidir ■ Daima
‹yileﬂtirme Daha Çok Yol
Ald›r›r ■ ‹çinizdeki Motivasyonu Nas›l Sa¤lars›n›z?
■ Kendinizi Nerede Unuttunuz? ■ Tak›m›n›zda Sevgi Dinami¤i Yarat›n! ■ Herkesi Ayn› Yolla
Yönetemezsiniz! ■ Pozitif Ol, E¤len
Yönet! ■ Liderlik Et!

A JAND A

ANFAS. FRESH ANTALYA,
IHRACATCILARIN
YUZUNU GULDURECEK
.
FreshAntalya 2009 Fuar›’yla bu rakamlar› yüzde 30 oran›nda art›rmay›
hedefliyor. Yurtiçi ve yurtd›ﬂ› süpermarket sat›n almalar›n›n Anfaﬂ FreshAntalya Fuar›’n›n öncelikli ziyaretçi
hedeflerinden oldu¤unu dile getiren
Çal›k; 2009 Anfaﬂ FreshAntalya Fuar›
kat›l›mc›lar›n›n büyük market zincirlerinin yetkilileri ile buluﬂma ve yeni iﬂ
ba¤lant›lar› kurma ﬂans›n› yakalayaca¤›n›, bu ba¤lamda toptan g›da perakendecileri ve zincir market derneklerini içine alan PERDER (Türkiye Perakendeciler Derne¤i) ile kapsaml› bir
çal›ﬂma baﬂlatt›klar›n› söyledi.
“AKDEN‹Z MEYVE SEBZE Z‹RVES‹”NE
START VER‹LD‹

TÜRK‹YE’DE MEYVE SEBZE ‹HRACATÇILARINI YABANCI PAZARLARLA
BULUﬁTURARAK ‹HRACAT HACM‹N‹ ARTIRMAYI AMAÇLAYAN ‹LK VE TEK FUAR
OLAN ANFAﬁ FRESHANTALYA BU SENE DE 19-21 MART 2009 TAR‹HLER‹
ARASINDA ANTALYA EXPO CENTER’DA DÜZENLENECEK. ANFAﬁ FRESHANTALYA
3. MEYVE SEBZE LOJ‹ST‹K VE TEKNOLOJ‹LER‹ FUARI’NA TÜRK‹YE
PEREKANDEC‹LER FEDERASYONU DA DESTEK VER‹YOR.
nfaﬂ Fuarc›l›k Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Mustafa Çal›k Anfaﬂ
FreshAntalya Fuar›’n›n sektördeki ihracat hacmini art›rmakta ve
Türk ihracatç›s›n›n rotas›n› yeni pazarlara çevirmekte etkin bir rol oynad›¤›n›; geçen sene fuara kat›lan firma-
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lar›n yeni pazarlarda ticari iﬂbirlikleri
sa¤lamas› üzerine 2009 Fuar›’nda bu
konudaki çal›ﬂmalar›n yo¤unlaﬂt›¤›n›
aç›klad›. 2008 Anfaﬂ FreshAntalya
Fuar›, 25 ülkeden 5850 profesyonel ziyaretçiyi, 9000 metrekarede 132 firman›n kat›l›m› ile a¤›rlam›ﬂt›. Anfaﬂ,

Yurtd›ﬂ›nda sebze-meyve ile ilgili etkinliklerde ve yay›nlarda geniﬂ yer alan
Anfaﬂ FreshAntalya Fuar› bünyesinde
geniﬂ kat›l›ml› ve gelenekselleﬂecek
“Akdeniz Meyve Sebze Zirvesi” düzenlenece¤ini aç›klayan Mustafa Çal›k;
meyve sebze sektörü ile ilgili tüm taraflar›n sorun ve önerilerinin tart›ﬂ›laca¤› zirvenin Anfaﬂ FreshAntalya Fuar› içinde yer alaca¤›n› belirtti.
Zirvede, meyve-sebze sektörünün
yurtiçi toptan sat›ﬂ ve yurtd›ﬂ›na ihracat› ile ilgili standart uygulamalar ve
yurtd›ﬂ› politikalar› görüﬂülecek. Türkiye’nin tek meyve sebze fuar›, Antalya Tar›m ‹l Müdürlü¤ü, Türkiye Yaﬂ
Sebze Meyve ‹hracatç› Birlikleri, Ziraat Mühendisleri Odas› Antalya ﬁubesi,
PERDER (Türkiye Perakendeciler Federasyonu), Serabir (Sera Üreticileri
Birli¤i), ECAS (Tar›m Sektörü Belgelendirme Kuruluﬂu) organizasyonunda
ve Anfaﬂ koordinatörlü¤ünde düzenlenecek. “Akdeniz Meyve Sebze Zirvesi”nin ana baﬂl›klar› ise ﬂöyle:
■ ‹hracat› geliﬂtirmede iyi tar›m uygulamalar›, izlenebilirlik
■ Avrupa Birli¤i Tar›m Politikalar›,
Rusya Federasyonu ‹hracat›
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A JAND A
PERAKENDE AKADEM‹S‹
ARALIK SEM‹NER TAKV‹M‹
PERAKENDE AKADEM‹S‹ aral›k ay›nda da yo¤un bir
programla e¤itim çal›ﬂmalar›na devam ediyor. Seminer
takvimindeki programlar aras›nda “Kriz ve Kaos Yönetimi” semineri dikkat çekiyor. 16 - 17 Aral›k 2008 tarihlerinde gerçekleﬂtirilen seminer, kat›l›mc›lar› kriz ortam›nda yönetim ve al›nmas› gereken önlemler konusunda bilgilendirmeyi amaçl›yor. Krizin Tan›m› ve ‹çeri¤i, Kriz ve
Yönetim Teorileri, Örgütsel Kriz, Kriz Yönetimi, Kriz ve
Yöneticiler, Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi, Özel Sektör ve Kriz, Kaos ve Kriz ‹liﬂkisi baﬂl›klar›n›n incelenece¤i
seminerin e¤itmeni ise ‹TÜ ö¤retim görevlisi Dr. Bülent
Cerit. Gima Eski Genel Müdür Yard›mc›s› Ercüment Tunçalp'in e¤itmenli¤ini yapt›¤› bir baﬂka ilgi çekici program
da 22 Aral›k 2008 tarihinde Perakende Akademisi'nde.
Çal›ﬂanlarda ticari bilincin geliﬂtirilmesini hedefleyen
program; “Perakendeci ‹ﬂletmelerde Karl›l›¤› Art›racak
Yöntemler” baﬂl›¤›n› taﬂ›yor. Seminerde; çal›ﬂan performanslar›, kalite, stok, depo gibi farkl› alanlardaki kontrol
sistemlerinden baﬂlayarak, firmalar›n lojistik planlamas›ndan fiyatland›rmas›na kadar pek çok sürece dair sorun ve
çözüm önerilerine yer veriliyor.

EGEM E⁄‹T‹M-GEL‹ﬁT‹RME
MERKEZ‹ SEM‹NERLER‹
HIZLA BÜYÜYEN ve profesyonelleﬂen perakende sektörünün bu geliﬂmelerin ›ﬂ›¤›nda görünür hale gelen ihtiyaçlar›ndan biri de e¤itimli çal›ﬂan ve yöneticiler. Bu amaçla
Egem E¤itim-Geliﬂtirme Merkezi, “Perakendecilik ve Ma¤azac›l›k” kurslar› için Ocak-2009 dönemi kay›tlar› baﬂlad›.
MEB onayl› sertifikal› kurslar cumartesi-pazar günleri 5'er
saatlik dersler halinde toplam 160 saat sürüyor. E¤itim sürecinin baz› ana baﬂl›klar› ise ﬂöyle; • Ma¤azac›l›k Yönetimi
• Müﬂteri ‹liﬂkileri, Davran›ﬂ Geliﬂtirme • Perakendecilikte
Say›sal Kavram • Depo Yönetimi • Etkin Sat›ﬂ Yöntemleri
• Güvenlik • Teknolojik Geliﬂmeler ve Ma¤aza Otomasyonu
• Sektörün duayenleriyle sektöre yönelik söyleﬂiler Ayr›ca
Egem E¤itim-Geliﬂtirme Merkezi aral›k ay› boyunca bir ve
iki günlük seminerler de düzenliyor: Sat›ﬂta Etkin Bayi Yönetimi, Etkili Rapor Yazma Teknikleri, Yöneticiler ‹çin Bütçe ve Kontrol Sistemleri, 2009 Bütçemizi Nas›l Haz›rlamal›y›z?, Müﬂteri ‹liﬂkileri Yönetimi ve ‹leri Sat›ﬂ Teknikleri, Sunum Teknikleri ve E¤itimcinin E¤itimi, Kurumsal Fark›ndal›k, Kurum Kültürü Yaratma ve Kiﬂisel Davran›ﬂ Geliﬂtirme
gibi baﬂl›klar alt›ndaki kurslar›n günlük olanlar› 275 YTL, iki
günlük olanlar› ise 475 YTL+KDV olarak fiyatland›r›l›yor.

110

PERDER

MÜﬁTER‹N G‹B‹ DÜﬁÜN

PERAKENDE PLANLAMA

BILL STINNETT’in kitab› Selçuk
Keremo¤lu’nun çevirisiyle Ekim
ay›nda ilk bask›s›n› yaparak raflardaki yerini ald›. ODTÜ Geliﬂtirme Vakf› Yay›nlar› aras›ndan
ç›kan, 222 sayfal›k kitap daha
önce yay›nland›¤› ülkelerde gerek akademik gerekse iﬂ çevrelerinde büyük ses getirmiﬂti.
“Bu kitab› okumak, müﬂterinizin beyninde
rehberli bir tura ç›kmak gibi. Bill Stinnett, de¤erin ne oldu¤unu, de¤erin nas›l
yarat›ld›¤›n›, müﬂterinizin amaç ve hedeflerine uygun ﬂekilde sundu¤unuz önerilerle ba¤lant›l› olarak bu de¤erlerin nas›l sat›ld›¤›n› ustaca anlat›yor.”
Prof. Mohanbir Sawhney,
Kellogg School of Management Northwestern University
“Ne satmak istedi¤inden çok müﬂterilerinin neye ihtiyac› oldu¤u ve ne istedi¤i
ile iﬂe baﬂlamak, sat›ﬂta baﬂar›n›n en önemli anahtar›d›r. Bu kitap size, sat›ﬂa
baﬂlamadan önce müﬂterilerinizin hedeflerini nas›l belirleyece¤inizi gösteriyor.
Stinnett, müﬂterilerinize nas›l art› de¤er katabilece¤iniz konusunda önemli bir
bak›ﬂ aç›s› sa¤l›yor.”
Bill McDermott, SAP America Inc. CEO ve Baﬂkan›

PERAKENDE PAZARLAMA
YÖNET‹M‹ (MA⁄AZACILIK)
PROF. DR. ÖMER BAYBARS TEK
ve Doç. Dr. Fatma Demirci Orel’in
kaleme ald›¤› Perakende Pazarlama Yönetimi kitab› güncellenmiﬂ 3.
bask›s›yla kitapevlerinde yerini ald›. Organize perakendecilik alan›nda yaz›lm›ﬂ en
kapsaml› Türkçe yay›n olan kitapta, Franchise
‹ﬂletmeler, Al›ﬂveriﬂ Merkezleri, Hipermarketler, Süpermarketler,
Yap›
Marketleri, Cash&Carry Grosmarketler gibi formatlar›n pazarlama
baﬂta olmak üzere di¤er iﬂletmecilik anlay›ﬂlar›na, ayr›ca e-perakendecilik ve lojistikteki geliﬂmelere
yer veriliyor. 805 sayfal›k kitapta,
perakendecilik sektöründe dünyadaki ve Türkiye’deki tüm teorik ve
pratik uygulamal› bilgiler ve vakalar da bulunuyor. Konu ile ilgili bilinmesi gereken herﬂey yüzlerce
örnek ve vaka ile aç›klan›yor.

MA⁄AZALAR Z‹NC‹R‹ LCW, haz›r giyim perakendecili¤inin
önemli kaynak kitaplar›ndan biri
olarak kabul edilen Perakende
Planlama-Merchandising kitab›n›
Türkiye’ye kazand›rd›. Grace
I.Kunt imzal› kitap, Scala Yay›nlar›’ndan ç›kt›. Tema Ma¤azac›l›k
A.ﬁ. Genel Müdür Yard›mc›s› Osman ﬁentürk kitapla ilgili ﬂöyle
konuﬂtu: “Merchandising, baﬂka
deyiﬂle Perakende Planlama müﬂteri ihtiyaç ve isteklerini nerede nas›l davranacaklar›n›
planlama ve yönetme sanat›d›r. Biz de haz›r giyim perakende sektörünün lider markas› LC Waikiki olarak bu
alanda kendimizi sürekli yenilemeyi hedefliyoruz. Biz Türkiye’de de merchandising konuﬂulmas›n› istiyoruz. Böylece hem perakende sektöründe büyümeyi hem de bu alandaki e¤itim yat›r›mlar›n› tetiklemiﬂ olaca¤›z.” Kitab›n çevirisi, Neslihan ve Ayhan Demiriz’e ait. Kitap 4 ana baﬂl›ktan
ve 12 bölümden oluﬂuyor. Kitab›n sat›ﬂ fiyat› ise, 40 YTL.

TÜKET‹C‹ DAVRANIﬁI
VE PAZARLAMA
STRATEJ‹LER‹
Global ve Yerel Yaklaﬂ›m
ERDO⁄AN KOÇ’un hem pazarlama
alan›nda çal›ﬂan yöneticileri hem de
lisans ve yüksek lisans ö¤rencilerini
göz önünde
bulundurularak haz›rlad›¤› kitapta tüketicinin sat›n alma süreci ve bu süreci etkileyen
faktörler anlat›l›yor. Pazarlama stratejileri ile iliﬂkilendirilen, dünyadan
ve Türkiye’den güncel ve zengin örnekleri s›k›lmadan okuyabilirsiniz.
Kitab›n sahip oldu¤u kolay okunma
özelli¤i tüketici davran›ﬂ›n›n en zor
ve karmaﬂ›k kavram ve modellerinin bile kolayca anlaﬂ›lmalar›n› sa¤laman›n yan›nda uygulay›c›lar için
gerekli olan altyap›n›n da k›sa sürede oluﬂturulmas›na yard›m ediyor.

GÖKKUﬁA⁄I
PAS RENG‹
1964 YILINDA ‹stanbul'da do¤an
Ramazan Baﬂ, Anadolu Üniversitesi
‹ktisat Fakültesi Kamu Yönetimi
Bölümü mezunu. 1980'den bu yana
C6 seviyesinde omurilik felçlisi olan
Baﬂ, kitab›n› kaleme alma nedenleri
için “Her türlü
engelin yaﬂand›¤› ve dört duvar
aras›nda hapsolmuﬂ yaﬂamlar›n
uzun y›llar görmezden gelinerek yok say›ld›¤›
toplumumuzda,
baz› ﬂeylerin fark›na var›ls›n istedim.” diyor. Halen
Türkiye Omurilik Felçlileri Derne¤i
Genel Baﬂkanl›¤›'n›n yan› s›ra Omurilik Felçlileri Gençlik ve Spor Kulübü Genel Baﬂkanl›¤›, Engelsiz Yaﬂam Federasyonu Baﬂkanl›¤› görevlerini de yürüten Ramazan Baﬂ bu
kitab›nda baﬂkiﬂisi Niyazi'nin suçsuz
yere 9,5 ay boyunca cezaevi ve hastanelerde geçen gerçek yaﬂam öyküsünü anlat›yor.
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ANKARA PERDER
Baﬂkan: Mustafa Altunbilek
Tel: 0312 - 219 20 55
Faks: 0312 - 219 20 58
Adres: Yaﬂam Cad. No: 7/38 K: 12
Akplaza 06510 Sö¤ütözü, ANKARA

BATI KARADEN‹Z PERDER
Baﬂkan: Niyazi Güneri
Tel: 0372 - 312 20 16
Faks: 0372 - 312 21 48
Adres: Müftü Mah. ‹lhami Soysal
Cad. No: 4 KDZ, ERE⁄L‹

‹STANBUL PERDER
Baﬂkan: Turan Özbahçeci
Tel: 0216 - 425 36 41-42
Faks: 0216 - 425 36 48
Adres: TEM Otoyolu Kavac›k
Kavﬂa¤› Ford Plaza K: 5
Rüzgârl›bahçe Kavac›k
Beykoz, ‹STANBUL

KARADEN‹Z PERDER
Baﬂkan: Fevzi P›nar
Tel: 0362 - 435 55 07
Faks: 0362 - 435 55 23
Adres: 19 May›s Mah. Osmaniye
Cad. No: 13 K: 4 SAMSUN
KAYSER‹ PERDER
Baﬂkan: Osman Polat
Tel: 0352 - 331 49 64
Faks: 0352 - 332 53 44
Adres: Ziya Gökalp Mah.
Milli Egemenlik Cad. 17/C KAYSER‹

EGE PERDER
Baﬂkan: Vahdet Sar›kaya
Tel: 0232 - 237 41 12
Faks: 0232 - 237 42 15
Adres: 4031 Sok. 5/B
Karaba¤lar, ‹ZM‹R

GÜNEYDO⁄U ANADOLU
PERDER
Baﬂkan: Mehmet ﬁah Akda¤
Tel: 0412 - 251 27 02
Faks: 0412 - 251 27 02
Adres: Yeniköy Ba¤c›lar Mah. Urfa
Yolu Üzeri Umut Apt. No: 7 K: 2
D‹YARBAKIR

BURSA PERDER
Baﬂkan: ‹brahim Özhan
Tel: 0224 - 211 36 57
Faks: 0224 - 211 36 04
Adres: NOSAB 309. Sok. No. 2
Nilüfer, BURSA
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