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e¤erli Dostlar›m,
Her yeni y›l yeni umutlar için
vesiledir. Bence bu söz, 2008
y›l›nda dünyan›n yaﬂad›¤› buhranlardan
sonra, 2009 y›l› için herhalde her zamankinden çok daha büyük önem ve
anlam taﬂ›maktad›r. Pozitif düﬂünmek,
insan beynindeki enerji gücünü de
olumlu etkileyece¤i için, iyi ve güzel geliﬂmelerin baﬂlang›c› olur.
Dünyada yaﬂanan krizin etkisi, öngörüldü¤ü gibi ülkemizde de -2009’un
ilk alt› ay› için- s›k› ve yo¤un mücadele
gerektiren bir dönem yaﬂayaca¤›m›z›
gösteriyor. Böylesine büyük bir krizin
dünyaya aç›k ekonomileri, üstelik de
büyüme sürecinde ise, etkilememesi
çok da mümkün gözükmüyor. Bize düﬂen, bu gerçe¤i iyi kavramak ve iyi yönetmektir. ﬁunu bilmeliyiz ki; böyle zamanlar içimizdeki gücü ortaya ç›karabilmek için bir f›rsat olabilir. Bizler perakendecili¤in önemini bilen insanlar olarak, bu durumu sab›r ve sorumluluk
duygusu içinde atlatmal›y›z. Elimizdeki
güç ve kaynaklar› etkin bir ﬂekilde de¤erlendirmeliyiz.
Ülkelerin kalk›nmas› için, sistemi
oluﬂturan organlar›n kendi içlerinde dayan›ﬂma azmi ve sabr› göstermeleri
ﬂartt›r. Toplam kaliteyi yakalamak, ço¤u zaman münferit baﬂar›lar›n önüne
geçer. Bu ise, bugün çok net görülüyor.
Buna inan›yorsak, hep beraber ve suistimal etmeden tüm ekonomimizi oluﬂturan sektörler olarak birbirimizi desteklemeliyiz. Bu yolla güçlü bir yap›ya sahip olur, böylesi ola¤anüstü durumlarda daha rahat ederiz.
PERDER dergimizin her say›s›nda,
güncel konular› uzman› olan dostlar›m›zla irdeleyip farkl› bak›ﬂ aç›lar› ve çözüm önerileri sunmaya gayret ediyoruz.
‹yi niyetle yola ç›kt›k. ‹nançla güzel iﬂler
yaparsak, hakkaniyet çerçevesinde

D

ﬁeref Songör
TPF Yönet‹m Kurulu Baﬂkan›

azim ve sab›rla çal›ﬂmaya devam edersek, cenab› Allah’›n izniyle, büyük ve
güzel baﬂar›lar bizi bekliyor olacakt›r.
Bizler de buna talibiz.
Sevgili dostlar›m,
Maalesef 2008 sonuna bakt›¤›m›zda,
dünyam›z›n s›k›nt›s› sadece krizle kalmad›. Ortado¤u’da, dünyan›n gözü
önünde pervas›zca cereyan eden, mazlum insanlara karﬂ› ac›mas›zca, orant›s›z
güç kullan›lan bir savaﬂ yaﬂan›yor. Bu
savaﬂta ço¤u savunmas›z, yaﬂ›na bile
girmemiﬂ bebek, çocuk ve kad›ndan
oluﬂan, binlerle ifade edilen mazlumla
beraber insanl›k katlediliyor. Hem de
BM dahil tüm yard›m kuruluﬂlar›, okullar, hastaneler vuruluyor. Binlerce aile
evsiz barks›z kal›yor. Dünya toplumlar›n›n gözü önünde yaﬂanan bu duruma
tepkisiz kalanlara ancak üzülüyorum.
Buna karﬂ›n, ülkemizde sade vatandaﬂ›m›z, iktidar ve sivil toplum kuruluﬂlar›m›z taraf›ndan gösterilen duyarl›, vakar
duruﬂu ise, sayg›yla ve gururla izliyorum. Hakl›n›n yan›nda olmak, hakk› savunmak, zalimi telin edip karﬂ›s›nda
durmak bizim ﬂiar›m›zd›r. Ayr›ca bölgede yaralar› sarma zaman›d›r. Yard›mlaﬂmal›y›z ki, cenab› Allah’›n r›zas›n› kazanal›m. Üzerimizden rahmet ve bereketi
eksik olmas›n.
Görüldü¤ü gibi 2008 hiç de güzel
bitmedi. Ama umut güzel ﬂey, pozitif olmal›y›z. Biz iyi olan› hedeflemeli ve güçlü olmal›y›z. Gücün ne anlama geldi¤ini
derinden yaﬂ›yoruz. Öyleyse biz, ak›ll›
ve bilinçli olarak çok çal›ﬂmal›y›z. Dostlar›m›zla beraber baﬂar›y›, felah› yakalamal›y›z. 2009 y›l› için elbette umutluyuz. ‹nﬂallah hep beraber baﬂar› hikâyeleri yazaca¤›m›z bir y›l olur.
Tüm dost ve meslektaﬂlar›ma sa¤l›k, huzur ve mutluluklar diliyorum.
Sayg›lar›mla,
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LOGOMUZ YEN‹LEND‹
TÜRK‹YE PERAKENDEC‹LER FEDERASYONU, LOGOSUNU YEN‹LED‹.
YEN‹ LOGOSUYLA B‹RL‹K VE BERABERL‹K MESAJI VEREN TPF,
OLUﬁTURDU⁄U S‹NERJ‹YLE GÜCÜNE GÜÇ KATTI.
Bir olmak…
Birlik olmak…
‹ﬂte bu anlay›ﬂla ç›kt›k yola.
Az zamanda çok yol ald›k.
Ülkenin dört bir yan›ndaki meslektaﬂlar›m›z› yolumuza katt›k.
Bölge bölge örgütlendik.
PERDER'leri kurduk.
Ankara, ‹stanbul, Ege, Karadeniz, Güneydo¤u, Bat› Karadeniz, Kayseri ve
Bursa'ya uzand›k.
Hem nitelik hem nicelik olarak büyüdük, geliﬂtik,…
ilgi ve tecrübesiyle perakende sektörüne öncülük
yapan Türkiye Perakendeciler Federasyonu, logosunu yeniledi. Geliﬂim odakl› faaliyetlerinin bir göstergesi olarak logosunu yenileyen ve her geçen gün gücüne
güç katan Türkiye Perakendeciler Federasyonu, oluﬂturdu¤u sinerjiyle üyelerine ve tüm sektöre katk› sa¤lamaya devam ediyor. Bugüne kadar sektörde birlik ve beraberli¤in
önemine de¤inen ve bu ba¤lamda birçok baﬂar›l› iﬂe imza
atan Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun yeni logosu,
ayn› zamanda de¤iﬂimin ve geliﬂimin bir göstergesi. Ve ayn›
zamanda perakende sektörüne getirdi¤i çözüm ve yeniliklerin habercisi… 2006 y›l›ndan beri ﬂeffafl›k politikas›yla çal›ﬂmalar›n› sürdüren ve Türkiye çap›nda 200 üyesi bulunan
Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun logosuna ilk bak›ﬂta dairesel bir görüntü hakim. Logo, 2 renk üzerine oturtulmuﬂ olmas›na ra¤men çok renklili¤i ve çeﬂitlili¤i anlat›yor. Sade ve ﬂ›k bir tasar›ma sahip olan logo, ayn› zamanda
üretimi temsil ediyor. Di¤er yandan da ‹stanbul, Ankara,
Bursa, Kayseri, Ege, B. Karadeniz, Güneydo¤u ve Karadeniz’deki birli¤i simgeliyor.

B
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Ve daha da güçlendik! Geliﬂim ve güç,
hiç kuﬂkusuz birtak›m de¤iﬂimleri de
beraberinde getirir.
Yeni logomuz da bütün bunlar›n yani
geliﬂimimizin, de¤iﬂimimizin ve gücümüzün somut bir göstergesi.
Sade ve ﬂ›k bir görünüme sahip olan
yeni logomuzda enerji var, emek ve
üretim var, çeﬂitlilik var.
Çok seslilik ve kat›l›m var.
Bütün bu unsurlardan do¤an bir
sinerji var.
En anlaml›s› da, bu yola baﬂ koyma nedenimiz olan "birlik ve beraberlik" var.
Yani Türkiye Perakendeciler Federasyonu var!

H ABE R
‹STANBUL PERDER “KOM‹TE” OLUﬁTURDU
‹STANBUL PERDER, ÜYELER‹NE ÖZEL
DÜZENLED‹⁄‹ KAMPTA, EKONOM‹K
KR‹ZE KARﬁI KOM‹TE OLUﬁTURDU.
stanbul PERDER, ekonomik krize
karﬂ› tedbir alabilmek ve gelecekteki
birleﬂmelere ön ayak olabilmek için bir
komite oluﬂturdu.
‹stanbul PERDER, 24-25 Ocak
2009 tarihinde, Dedeman ﬁile Hotel'de
üyelerine yönelik olarak bir kamp düzenledi. Kamp kapsam›nda ekonomik
krize karﬂ› al›nmas› gereken tedbirler,
g›da denetimi vb. gibi konularda uzman
kiﬂiler taraf›ndan seminer verildi. Seminerde, son günlerin önemli gündem
maddelerinden olan ve perakende sektörünü yak›ndan ilgilendiren ekonomik
kriz tart›ﬂ›ld›. Seminer konuﬂmac›lar›ndan Sait Koç, perakendecilerin kriz ortam›nda nas›l tedbirler almas› gerekti¤ini ve verimlili¤in nas›l artt›r›laca¤›n›
örneklemelerle üyelere aktard›. Kriz
dönemlerinde kategori yönetimin çok
önemli oldu¤unu vurgulayan Koç, “At›l
stok yönteminden ç›k›lmal›. Elimizde
fazla ürün bulundurmadan, sat›ﬂ› zay›f
olan ürünleri raflardan ç›kartmal›y›z.

‹

Bu çal›ﬂmalar sonucunda da do¤ru nakit yönetimi yapmal›y›z.”dedi.
Seminerin en önemli sonuçlar›ndan
biri ise, ‹stanbul PERDER taraf›ndan
oluﬂturulan “komite” idi. Komiteyle,
ekonomik krize karﬂ› önlem alabilmek ve
gelecekteki birleﬂmelere ön ayak olmak
hedefleniyor. Oluﬂturulan komite ayn›
zamanda, ﬂirket birleﬂmelerinin nas›l olmas› ve kurallar›n›n nas›l belirlenmesi
gerekti¤ine dair rapor haz›rlayacak.
G›da güvenli¤i ve denetiminin de ele

al›nd›¤› seminerde, Veteriner Hekim Dr.
Can Demir, perakende sektöründe et ve
et ürünleri ile ilgili uygulanmas› gereken
konulara de¤indi. Marketlerde sat›ﬂa sunulan ürünlerin kontrolden geçirilmesi
ve uygunluk belgelerinin al›nmas› hakk›nda bilgi verildi.
Seminerin ard›ndan ‹stanbul PERDER üyeleri, Türk K›z›lay'› ile iﬂbirli¤i
yapma karar› ald›. ‹stanbul PERDER,
bu karar sonucunda Gazze'dekilere
yard›mda bulunacak.

EGE PERDER VE EUROPAP ‹ﬁB‹RL‹⁄‹NDE
2000 YILINDAN BER‹ TEM‹ZL‹K
KA⁄ITLARI ÜRET‹M‹ VE SATIﬁI
ALANINDA ‹ZM‹R TORBALI’DA
FAAL‹YET GÖSTEREN EUROPAP, 70
B‹N METREKAREL‹KTES‹SLER‹NDE
SON TEKNOLOJ‹ KULLANIYOR
Tam entegre bir tesis olarak Tezol
Grup bünyesinde yer alan Europap Ka¤›t A.ﬁ; Mare, Ecco Soft ve Softy markal› ürünlerini birçok ulusal ve yerel
zincir ma¤azada sat›ﬂa sunuyor. Kaliteyi ve rekabetçi fiyat› ön planda tutan
firma, uzun zamand›r ulusal birçok zincire kendi markalar› (private-label) ad›
alt›nda ürün üretiyor ve bu ürünlerin
hem yurtiçine, hem de yurtd›ﬂ›na sat›ﬂ›n› gerçekleﬂtiriyor. May›s ay›nda devreye girecek yeni yat›r›m›yla kapasitesini 60 bin ton/y›l temizlik ka¤›d›na taﬂ›yacak olan firma, kaliteye, fiyata ve

ürüne verdi¤i de¤eri, alm›ﬂ oldu¤u
ödüllerle de pekiﬂtirdi.
Geçti¤imiz aylarda Ege PERDER
Baﬂkan› Vahdet Sar›kaya, Ege Bölgesi'nin yerel market zincir sahipleri ve

yetkilileri taraf›ndan ziyaret edilen Europap Tesisleri'nde iﬂbirli¤i anlaﬂmas›
da yap›ld›. Anlaﬂman›n ard›ndan taraflar dostane bir yemek yiyerek organizasyonu sona erdirdiler.
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EGE PERDER 2009’A HAZIR
EGE PERDER’‹N TOPLANTISINA KATILAN
‹ZM‹R T‹CARET ODASI BAﬁKANI EKREM
DEM‹RTAﬁ, EKONOM‹K KR‹Z‹N
TÜRK‹YE’YE ETK‹S‹N‹N PS‹KOLOJ‹K
OLDU⁄UNU BEL‹RTT‹.
ge Perakendeciler Derne¤i’nin y›lsonu de¤erlendirme toplant›s›,
dernek binas› konferans ve e¤itim salonunda yap›ld›. Egeli tedarikçi firmalardan üst düzey yöneticilerin kat›ld›¤›
toplant›da 2008 y›l›ndaki ticari faaliyetler ve ekonomik geliﬂmeler de¤erlendirildi. Ayr›ca 2009 y›l› beklentileri ele
al›nd›. Toplant›, ‹zmir Ticaret Odas›
(‹ZTO) Baﬂkan› Ekrem Demirtaﬂ’›n

E

aç›l›ﬂ konuﬂmas›yla baﬂlad›. Ülkemizde
yaﬂanan ekonomik geliﬂmeleri de¤erlendiren Demirtaﬂ, “Reel sektörde özellikle iç pazar›n talebini canl› tutmak
için bir tak›m tedbirler al›n›rsa, krizi
küçük s›yr›klarla atlatabiliriz. ‹ç pazardaki durgunlu¤un nedeninin psikolojik
oldu¤una inan›yorum. Bu düﬂünceyi
de¤iﬂtirmeyi baﬂaramazsak, krizden
hepimiz çok daha fazla etkilenece¤iz.
Tüketimin teﬂvik edilmesi yönünde,
birtak›m tedbirler al›nmas› gerekti¤ine
inan›yorum. Bu nedenle ‹zmir Ticaret
Odas› olarak, ‹zmir Sanayi Odas› ve ‹zmir Esnaf Odalar› Birli¤i ile ortak bir
proje üzerinde çal›ﬂ›yoruz. Hedefimiz,
‹zmir ekonomisinin bu krizi en az ha-

TEKNOLOJ‹N‹N YEN‹ ADRES‹:
NANOTECH TEKNOLOJ‹ MARKET‹
NANOTECH TEKNOLOJ‹
MARKET‹, “TEKNOLOJ‹DE EN ‹Y‹
F‹YATLAR ‹Ç‹N BURADAYIZ”
SLOGANI ‹LE TEKNOLOJ‹N‹N
YEN‹ ADRES‹ OLDU.
onya Uyum Al›ﬂveriﬂ Merkezi’nde ilk ma¤azas›n›
açan Nanotech Teknoloji Marketi, resmi aç›l›ﬂ›n› 22 Kas›m’da
düzenlenen görkemli bir törenle yapt›.
“Teknolojide en iyi fiyatlar
için buraday›z” slogan›yla faaliyetlerini sürdüren Nanotech
teknoloji marketi DVD, CD player, ses sistemleri, LCD, Plaz-

K
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ma TV, dizüstü bilgisayar, PC,
cep telefonu, kiﬂisel bak›m ve
elektrikli ev aletleri gibi ürün
gruplar›n› sat›ﬂa sunuyor. Ürün
çeﬂitlili¤i bak›m›ndan A-B-C
grubu müﬂterilere hitap eden
Nanotech, konusunda uzman
15 personeliyle 750 m2’lik bir
alanda hizmet veriyor. Konya
ve Samsun illerinde faaliyetini
sürdüren Nanotech Teknoloji
Marketi, elektronik perakendecilik alan›nda yeni marka olarak
iddial› ürün yelpazesini ve kaliteli hizmet anlay›ﬂ›n› Türkiye
genelinde yayg›nlaﬂt›rmay› hedefliyor.

sarla atlatmas›d›r.”
Ege Perakendeciler Derne¤i Baﬂkan› Vahdet Sar›kaya ise, dernek olarak,
‹zmir Ticaret Odas› önderli¤inde haz›rlanan projeye her türlü katk›ya haz›r
olduklar›n› belirtti. 2008 y›l›nda tedarikçi firmalarla yaﬂanan s›k›nt›lar›n da
konuﬂuldu¤u toplant›da, özellikle hizmet bedeli, fiyat fark› faturalar›n›n zaman›nda hesaplara geçmemesinin yaratt›¤› s›k›nt›lar ve hesap mutabakatlar›nda yaﬂanan sorunlar tart›ﬂ›ld›.
2009’da benzer sorunlar›n yaﬂanmamas› için yap›labilecekler üzerinde görüﬂler belirtildi. Toplant› sonunda ise, üç
ayda bir perakendeci-tedarikçi toplant›s› düzenleme karar›n› ekledi.
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Makromarket, Sakatlar Derne¤i Konya ﬁubesi taraf›ndan tespit edilen 5 engelli vatandaﬂa tekerlekli sandalye hediye etti.

Makromarket çal›ﬂanlar›, motivasyon toplant›s›nda buluﬂtu.

MAKRO KAL‹TES‹ VE H‹ZMET‹ YAYGINLAﬁIYOR
“H‹ZMET TÜM TÜRK‹YE” SLOGANIYLA MERS‹N L‹DER GÜVEN
ÇA⁄DAﬁKENT MA⁄AZASI’NI SATIN ALAN MAKROMARKET,
ﬁ‹MD‹ “E⁄LENCE ZAMANI” D‹YOR!
at›ﬂ hizmeti d›ﬂ›nda gerçekleﬂtirdi¤i aktivitelerle ve sosyal
sorumluluk çal›ﬂmalar›yla topluma karﬂ› görevlerini eksiksiz olarak yerine getiren Makromarket, Karaman Ma¤azas›’nda
“E¤lence Zaman›” dedi. 29 Kas›m Cumartesi günü düzenlenen
“E¤lence Zaman›”, ziyaretçilerden yo¤un ilgi gördü. Makromarket, hizmet çerçevesini daha da geniﬂletmek amac› ile
Mersin Lider Güven Ça¤daﬂkent Ma¤azas›’n› sat›n ald›. Mersin
Silifke ve Erdemli’de önemli ma¤azalar› bulunan Makromarket, Ça¤daﬂkent ma¤azas›n› sat›n almas›yla birlikte Mersin
Bölge Müdürlü¤ü’nü de yap›land›rmaya haz›rlan›yor. Makromarket Lider Güven Ça¤daﬂkent Ma¤azas›; 1500 m2 depolama-ofis alan›, 1260 m2 müﬂteri sat›ﬂ alan›, 45 çal›ﬂan›, 6 kasas›
ve 80 araç kapasiteli aç›k otopark› ile Mersin Ça¤daﬂkent halk›na “Makro Kalite Hizmeti” mikro fiyatlarla sunacak. Bu ma¤azalar›n yan› s›ra, Mersin merkezde 2500 m2 müﬂteri sat›ﬂ
alan›na sahip ma¤azas›n› da faaliyete geçirmeyi planlayan
Makromarket, Mersin Bölge Müdürlü¤ü ile 4 büyük ma¤azas›na daha h›zl› ve daha etMAKROMARKET, SOSYAL
kin lojistik hizmet imkaSORUMLULUK ÇALIﬁMALARIYLA n› sa¤layacak. MakroTOPLUMA VE PERSONEL‹NE KARﬁI market, “Hizmet Tüm
ÖRNEK DAVRANIﬁLAR
Türkiye” slogan›yla yat›r›mlar›n› sürdürüyor.
SERG‹LEMEYE DEVAM ED‹YOR...
Makromarket, sosyal sorumluluk projelerinde de öncülü¤ü elden b›rakm›yor. Bu
çal›ﬂmalar kapsam›nda 4 bin çal›ﬂan› ve milyonlarca müﬂterisiyle Türk K›z›lay Derne¤i’nin 2008 y›l›nda baﬂlatt›¤› “1 milyon
iyi insan ar›yoruz” kan ba¤›ﬂ› kampanyas›na Makromarket,
tam destek verdi. Ayr›ca, 3 Aral›k Dünya Engelliler Günü’nde
engelli vatandaﬂlara tekerlekli sandalye da¤›tan Makromarket,
duyarl›l›¤›n› bir kez daha kan›tlad›. Makromarket, Sakatlar
Derne¤i Konya ﬁubesi’nin deste¤iyle tespit edilen 5 engelli vatandaﬂa 3 adet manuel ve 2 adet akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Makromarket, bundan sonra gerçekleﬂtirece¤i sosyal
sorumluluk çal›ﬂmalar›yla da müﬂterilerine ve topluma karﬂ›
sorumluluklar›n› eksiksiz yerine getirmeyi hedefliyor.
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Makromarket, Mersin Lider Güven Ça¤daﬂkent Ma¤azas›’n› sat›n ald›.

Makromarket’in Karaman Ma¤azas›’nda düzenledi¤i
“E¤lence Zaman›” etkinlikleri, ziyaretçilerden yo¤un ilgi gördü.

Makromarket çal›ﬂanlar›, Abidinpaﬂa Lale Restaurant'ta gerçekleﬂtirilen 'Personel Motivasyon Toplant›s›'nda bir araya geldi. 4 binin üzerinde çal›ﬂan› bulunan Makromarket'in tüm çal›ﬂanlar›n› her y›l geleneksel olarak bir araya geliyor.
Gecenin ilk dakikalar›nda 2008 faaliyetlerinin ve kampanyalar›n›n anlat›ld›¤› bir sunum gerçekleﬂtirildi. Sahnelenen tiyatro gösterisinin ard›ndan Grup Ya¤mur konser verdi. Gösterilerin ard›ndan kürsüye ç›kan ﬁeref Songör, Türkiye'nin kriz
nedeniyle zor günler geçirdi¤ini vurgulad›: “Krize ra¤men büyümeye ve yerli bir perakende zinciri olarak Türkiye'nin markas› olma yolunda önemli ad›mlar atmaya devam edece¤iz. Krizi, kurumumuz ve hepimiz ad›na bir f›rsata çevirebiliriz” dedi.

H ABE R

KEND‹N‹ YÖNETEN DÜNYAYI YÖNET‹R
BURSA PERDER, ÜYELER‹NE
YÖNEL‹K SEM‹NER DÜZENLED‹.
“KEND‹N‹ YÖNETEN DÜNYAYI
YÖNET‹R” KONULU SEM‹NER,
BURSA PERDER ÜYELER‹NDEN
YO⁄UN ‹LG‹ GÖRDÜ.
eçti¤imiz ay üyelerine özel
bir seminer düzenleyen Bursa PERDER, perakende sektörüne
sundu¤u çözüm önerileriyle fark
yaratmaya devam ediyor. Bursa
PERDER’in “Kendini Yöneten
Dünyay› Yönetir” konulu seminerine, ÜÇGE A.ﬁ., konferans salonunu açarak ev sahipli¤i yapt›. US
Dan›ﬂmanl›k Kurumsal Geliﬂim Dan›ﬂman› Sevda Güner’in konuﬂmac›
olarak kat›ld›¤› seminer, ziyaretçiler taraf›ndan ilgiyle karﬂ›land›. Seminere, 20’ye yak›n PERDER üyesi ma¤azadan yaklaﬂ›k 40 yönetici
kat›ld›. Sevda Güner konuﬂmas›nda “Karﬂ›m›za ç›kan her zorlukta,
o zorlu¤u aﬂabilecek kadar güçlenmek yerine suçu dünyaya, yaﬂad›-

G

¤›m›z ülkeye ve insanlara atarak
egomuzu rahatlat›yoruz” dedi. Yaln›zca ölü bal›klar›n kendini ak›nt›ya b›rakt›¤›n› anlatan Güner, sözlerine ﬂöyle devam etti:
“Rüzgar›n bizi istedi¤i yere savurmas›, hayata tutunma becerimizin
eksikli¤inden kaynaklan›yor. Bu
da ﬂirketimizi yönetirken, personelimizi yönetirken, iliﬂkilerimizi
yönetirken daima koﬂullara göbekten ba¤l› olmam›za neden oluyor.
Bu da hayat› zor yaﬂamam›za ya
da yok olmam›za neden oluyor.”
3 saat süren seminerin ard›ndan Bursa PERDER’den ‹brahim
Özhan, günün an›s›na Sevda Güner’e, ÜÇGE Yönetim Kurulu Baﬂkan› Gökçin Aras’a ve ÜÇGE Yönetim Kurulu Üyesi Okan Aras’a birer
plaket vererek teﬂekkür etti.
Daha sonra ÜÇGE A.ﬁ’nin verdi¤i ö¤le yeme¤inin ard›ndan fabrika gezisi yapan kat›l›mc›lar, organizasyondan son derece memnun
ayr›ld›lar.

US Dan›ﬂmanl›k Kurumsal Geliﬂim Dan›ﬂman›
Sevda Güner, PERDER üyelerine seminer verdi.

BURSA PERDER’‹N YEN‹ BAﬁKANI SEÇ‹LD‹!
TÜRK‹YE PERAKENDEC‹LER
FEDERASYONU’NA BA⁄LI 8 DERNEKTEN
B‹R‹ OLAN BURSA PERDER’‹N YEN‹
BAﬁKANI SEYHANLAR MARKET GENEL
MÜDÜRÜ DO⁄AN SEYHAN OLDU.
006 y›l›ndan beri Türkiye Perakendeciler Federasyonu’na ba¤l›
8 dernekten biri olarak faaliyetlerini
sürdüren Bursa PERDER’in Baﬂkanl›¤›na, Seyhanlar Market Genel Müdürü
Do¤an Seyhan seçildi. Bünyesinde 210
firma, 5 bin ma¤aza ve 113 bin çal›ﬂan
bulunan Bursa PERDER, 4 milyar 500
bin dolarl›k iﬂ hacmiyle Yalova, Band›rma ve ‹negöl gibi yerlerde toplam 27
üyeye sahip.‹ki y›lda bir gerçekleﬂtirilen ve tüzükleri gere¤i her dönemde
yeni bir baﬂkan aday›n› göreve getiren
PERDER’de dernek baﬂkanl›¤› 2. dönem seçimlerinde 27 tam oy alarak
baﬂkanl›¤a seçilen Do¤an Seyhan oldu. Seyhan, derne¤e üye oldu¤undan

2

beri aktif olarak görev almas›na karﬂ›n
baﬂkanl›k düﬂüncesinin hiç akl›nda olmad›¤›n› belitti. Türkiye Perakendeciler Federasyonu Baﬂkan› ﬁeref Songör
baﬂta olmak üzere di¤er üyeler aras›nda isminin telaffuz edildi¤ini söyleyen
Seyhan, sonucun kendisi için sürpriz
olmad›¤›n› dile getirdi. “Dernek olarak
çal›ﬂmalar›m›z› herhangi bir ç›kar gözetmeksizin, üyelerimize ve sahip oldu¤umuz manevi de¤erlere önem vererek sürdürüyoruz” diyen Seyhan,
Bursa PERDER’in yeni dönem faaliyetlerine iliﬂkin olarak ﬂunlar› söyledi:
“Türkiye Perakendeciler Federasyonu’na ba¤l› 80 firmayla ortak olarak
kurdu¤umuz Fayda A.ﬁ. ile private label üretim çal›ﬂmalar›na baﬂlad›k. Fayda A.ﬁ’ye ait markalarla private label
ürünler üretecek ve sat›ﬂa sunaca¤›z.
Kalite ve hizmet anlay›ﬂ› içerisinde
üyelerimize en yüksek fayday› sa¤layacak ürünler geliﬂtirmekteyiz.”

Seyhanlar Market
Genel Müdürü
Do¤an Seyhan

BURSA PERDER’‹N YEN‹ YÖNET‹M‹
2. Ola¤an Genel Kurulu toplant›s›n› 20.12.2008
tarihinde dernek binas›nda yapan Bursa PERDER’in yeni dönem yönetimi ise ﬂöyle:
Asil Üyeler: Do¤an Seyhan (Baﬂkan),
H.Ferﬂat Narman (Baﬂkan Yard›mc›s›), Süleyman Ekincio¤lu (Genel Sekreter), Haﬂim K›l›ç
(Sayman), Ferit Alpaslan (Üye).
Yedek Üyeler: Mustafa Gürel, U¤ur Yalç›ner, Yusuf Y›lmaz, Önder Özemre.
Denetleme Kurulu Asil:
‹brahim Özhan, H.Cahit Üçel, M.Ali Do¤an
Denetleme Kurulu Yedek:
Ayhan Samuk, Harun Aslan, Temel Altun

PERDER
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‹STANBUL PERDER’DE BAYRAM COﬁKUSU
PERAKENDE SEKTÖRÜNÜN
GEL‹ﬁ‹M‹ ADINA B‹RÇOK
BAﬁARILI PROJEYE ‹MZA ATAN
‹STANBUL PERDER’DE BAYRAM
COﬁKUSU YAﬁANDI…
stanbul PERDER üyeleri,
Kurban Bayram› dolay›s›yla,
bayram›n dördüncü günü dernek merkezinde bir araya geldiler. Özel günlerde birlikte olman›n önemine inanan üyeler,
bayramlaﬂman›n ard›ndan birbirlerine iyi dileklerini ilettiler.
Uzun süre sohbet etme ve ekonomideki son geliﬂmeleri de¤erlendirme f›rsat› bulan üyelerin öncelikli gündemi ise, son

‹

aylara damgas›n› vuran ekonomik krizdi. Üyeler, bundan önceki y›llarda da zaman zaman
ciddi krizler atlatan sektörün,
bu durumu büyük yaralar almadan geçirece¤i görüﬂünde birleﬂtiler. Yerli markalar›n, PERDER çat›s› alt›nda daha iyi organize oldu¤una dikkat çeken
üyeler, bununla birlikte rekabetin etkilerine karﬂ› daha dayan›kl› bir yap›ya kavuﬂtuklar›na
iﬂaret ettiler. ‹stanbul PERDER,
sektörün geliﬂimi ad›na gerçekleﬂtirdi¤i birçok baﬂar›l› projenin yan› s›ra, en büyük fayday›
yerli markalar aras›ndaki iletiﬂimi güçlendirerek sa¤lad›.

TPF’N‹N BÜYÜME PLANLARI,
PARA DERG‹S‹’NDE!
aftal›k ekonomi dergisinin içeri¤inde
“Yerel Marketlerden Ulusal Hedefler”
baﬂl›¤›yla 3 sayfa olarak ele al›nan haberde,
Türkiye Perakendeciler Federasyonu çat›s›
alt›nda birleﬂen 200 perakende ﬂirketi, bugün
bin 500 markette 31 bin çal›ﬂana ve 4.5 milyar
dolarl›k y›ll›k toplam ciroya ulaﬂm›ﬂ durumda.
Evet, Türkiye'de ekonomik kriz gerekçesiyle
birçok sektörde yat›r›mlar ask›ya al›n›rken, bu
gözü kara yerel market zincirleri 2009 y›l› için
ciddi büyüme planlar› yap›yor” denildi. Haberde
ayr›ca “Bin 500 civar›ndaki yerel markette 31 bin
kiﬂi çal›ﬂ›yor. Krize ra¤men büyüme planlar›n› ertelemeyen bu marketler, ma¤aza say›s›n› bin
700'e, çal›ﬂan say›s›n› 40 binlere, toplam y›ll›k ciroyu ise 6 milyar dolara
ulaﬂt›rmay› hedefliyor” denildi. PERDER çat›s› alt›ndaki yerel market zincirlerinin yönetcilerinin de görüﬂlerine de yer verilen haberde, Ardaﬂ Hipermarketler ad›na Turan Özbahçeci, Prestij MarPARA DERG‹S‹’N‹N 28
ketler Zinciri ad›na Cemil Öztürk, Onur Group
ARALIK-3 OCAK TAR‹HL‹
ad›na Cemal Özen, Uyum Marketler Zinciri ad›210. SAYISINDA “200
na Ali Akyüz, Biçen Marketler ad›na ‹hsan BiYEREL MARKET YEN‹
çen, Özhan Marketler zinciri ad›na ‹brahim ÖzELEMANLAR ALACAK”
han ve Marka Al›ﬂveriﬂ Merkezleri ad›na Sinan
BAﬁLI⁄IYLA TÜRK‹YE
Toprak, krize karﬂ› geliﬂtirdikleri stratejileri ve
PERAKENDEC‹LER
2009 hedeflerini anlatt›. Haberde Türkiye’deki
FEDERASYONU’NUN 2009 yerel market zincirlerinin 54’ünün de ﬂube, perBÜYÜME PLANLARINA
sonel, metrekare say›lar› ile beraber telefon ve
YER VERD‹.
adresleri de verildi.

H

ENVANTER VE STOK
YÖNET‹M‹ SEM‹NER‹
‹
stanbul PERDER, Kargem Kariyer Geliﬂtirme
Merkezi ile perakende sektörüne yönelik e¤itim seminerlerine devam ediyor. 16 Aral›k 2008
tarihinde ‹stanbul PERDER'in merkez binas›nda
gerçekleﬂtirilen seminerde, Kargem Kariyer Geliﬂtirme Merkezi e¤itmenlerinden Metin Çavuﬂlar, Envanter ve Stok Yönetimi konular› üzerine
tam günlük bir e¤itim verdi. Kriz ortam›nda depo ve stok yönetiminin inceliklerine de¤inilen
e¤itim seminerinde, ayr›nt›lar detayl› olarak anlat›ld›. “Depolama nedir? Neden gereklidir? Faydalar› nelerdir? S›f›r hatal› depo mümkün müdür? Hangi ﬂartlar alt›nda sa¤lanabilir?” gibi konular›n iﬂlendi¤i seminerde, daha sonra kat›l›mc›lar›n sorular› yan›tland› ve çözümler sunuldu.
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PERDER, PERFORMANS VE
ÜCRET YÖNET‹M‹N‹ MERCEK
ALTINA ALDI
13 OCAK 2009 TAR‹H‹NDE ‹STANBUL
PERDER’DE “PERFORMANS VE ÜCRET
YÖNET‹M‹” BAﬁLIKLI B‹R SEM‹NER
GERÇEKLEﬁT‹R‹LD‹.
ektör temsilcilerinin büyük ilgi gösterdi¤i seminerde; nitelikli personel
aç›¤› ve çal›ﬂan ba¤l›l›¤› konular› ele al›nd›. ‹nsan Kaynaklar› Yönetim Dan›ﬂman›
ve Perakende Akademisi Yöneticisi Mehmet Sürmeli, insan kaynaklar› yönetimi
anlam›nda sektörün temel sorununun
“Çal›ﬂan Ba¤l›l›¤›” oldu¤unu vurgulad›.
Sürmeli, sektörde yer alan oyuncular›n
nitelikli personelleri iﬂletmelerine çekebilmek ve baﬂar›l› olanlar›n bu firmalarda
uzun soluklu kariyer hayatlar›na devam
edebilmeleri için en önemli çözümün,
“Ba¤l›l›k Yaratacak Sistemler” kurmak oldu¤unu söyledi. Sektörde yer alan ﬂirketlerin insan kaynaklar› yap›lar›n› çal›ﬂan
ba¤l›l›¤›n› sa¤lamak üzere oluﬂturmalar›
gerekti¤ini ifade eden Sürmeli, bu ba¤l›-

S

l›¤› yaratacak en önemli parametlerin
performans ve ücret yönetimi oldu¤unu
vurgulad›. Bu sistemlerin do¤ru kurgulanmas› ve etkin yönetilmesinin çal›ﬂanlardaki ba¤l›l›¤› art›raca¤›n› söyleyen
Sürmeli sözlerine ﬂöyle devam etti: “E¤er
do¤ru iﬂe do¤ru personeli alam›yorsak,
alsak da performans›n› do¤ru de¤erlendiremiyorsak, de¤erlendirsek de performans›yla orant›l› bir ücretlendirme yapam›yorsak, bir de üstüne kariyer ve e¤itim
f›rsatlar›ndan yararland›ram›yorsak, o zaman bu çal›ﬂan›n ﬂirketle aras›nda bir
ba¤ kurmas›n›, etkin performans sergilemesini ve müﬂteri odakl› davranmas›n›
beklemek de anlams›z olacakt›r.” Sürmeli
konuﬂmas›nda ayr›ca, sektörde görülen
bu sorunlar›n çözülmesinin sadece ﬂirketlerin kuracaklar› sistemlere ba¤l› olmad›¤›n›, perakende sektöründeki iﬂlerin
birer meslek olarak alg›lanabilmesi için
sektörel birlikteli¤e ihtiyaç oldu¤unu ve
ancak bilinçli politikalar izlenirse bu tür

Çelikler
Süpermarket
Sat›n Alma
Müdürü
‹dris Çelik

sorunlar›n aﬂ›labilece¤ini bildirdi. Seminere kat›lan perakendeciler sektörün
“Nitelikli Personel Aç›¤›” konusuna dikkat çekerek, insan kaynaklar› yönetiminde karﬂ›laﬂt›klar› temel sorunlara iﬂaret
ettiler.
■ Personel ilanlar›m›za yeterli say›da
baﬂvuru alam›yoruz, ald›¤›m›z baﬂvurularda ise nitelikli personel say›s› gerçekten az.
■ Personel Turnover oranlar›m›z çok
yüksek, nitelikli personelleri bünyemizde
tutmakta zorlan›yoruz.
■ Çal›ﬂanlar›m›z›n performanslar›n› nas›l
de¤erlendirebilece¤imiz, hangi kriterleri
kullanabilece¤imiz, performans sonuçlar›n› nas›l kullanabilece¤imiz, prim vereceksek neye göre ve ne miktarda prim
vermemiz gerekti¤i gibi konularda sorunlar›m›z var.
■ Etkin bir ücret sisteminin kurulmas›,
ücret ve yan haklar›n yönetilmesi konular›nda sektörel zorluklar yaﬂ›yoruz.

ÇEL‹KLER SÜPERMARKET AR-GE
ÇALIﬁMALARI VE MÜﬁTER‹
MEMNUN‹YET‹NE DÖNÜK
ÇALIﬁMALARINI GOLDCARD PUAN
UYGULAMASIYLA PEK‹ﬁT‹R‹YOR.

ÇEL‹KLER'DEN GOLDCARD
elikler Süpermarket Sat›n Alma
Müdürü ‹dris Çelik, 2009 y›l›nda
baﬂlayan ve baﬂlayacak olan projeleri
hakk›nda bilgi verdi. Çelik, “Çelikler Süpermarket'i faaliyete geçirdi¤imizde ilk
sözümüz 'biz farkl› olarak ne yapar›z?'
oldu. Ve o günden bugüne bu felsefemizi korudu¤umuza inan›yorum” dedi.

Ç
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Chipli kart uygulamas›na baﬂlad›klar›nda müﬂterilerinin bu uygulamay›
çok be¤endiklerini dile getiren ‹dris
Çelik, sözlerine ﬂöyle devam etti:
“Türkiye'de genel anlamda bakt›¤›m›z
zaman futbol, kad›n-erkek fark etmeksizin birçok insan›n habisi ve hatta yaﬂam ﬂekli. Biz de Çelikler Market ola-

rak futbol hayran› olan müﬂterilerimize bir jest yapmak istedik ve Türkiye'de 3 büyük futbol kulübünün logosu olan Dect telefonlardan Goldcard
üyesi olan müﬂterilerimize 7 bin goldpuan karﬂ›l›¤›nda hediye etmeye baﬂlad›k. Özel günler ve özel ürünler
kampanyalar›m›z› da bu sisteme dahil
ederek müﬂterilerimizin zorlanmadan
kolayca hediye almalar›n› sa¤l›yoruz.
ﬁu an geliﬂtirme aﬂamas›nda olan projelerimiz var ve çok yak›n bir zamanda
inan›yorum ki Ankara'da ilklere imza
atan müﬂteri memnuniyeti odakl› ma¤aza olmay› sürdürece¤iz.”
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Federasyon Baﬂkan› ﬁeref Songör ve
Üçge Yönetim Kurulu Baﬂkan› Gökçin Aras

ÜÇGE 2009 MA⁄AZA KONSEPT‹N‹ TANITTI
MA⁄AZA EK‹PMANLARI VE DEPO RAF
S‹STEMLER‹ ÜRET‹C‹S‹ ÜÇGE, YEN‹
ÜRÜNLER‹N‹ TANITTI.
a¤aza Ekipmanlar› ve Depo Raf
Sistemleri üreticisi Üçge, 2009
ürün tan›t›m›n› Bursa Organize Sanayi
Bölgesi'ndeki fabrikas›nda yapt›. Türkiye'nin dört bir yan›ndan gelen Türkiye
Perakendeciler Federasyonu üyeleri,
hem üretim hatlar›n› inceledi, hem de
Üçge'nin Satürn ad›n› taﬂ›yan ma¤aza
konsepti hakk›nda bilgilendirildi.
Bursa'da kurulu dört fabrikas› ve 700
çal›ﬂan› ile Türkiye'nin say›l› ﬂirketlerinden
olan Üçge, 2009 Ma¤aza Donan›m› için
oluﬂturdu¤u SATÜRN konseptini Bursa
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki organizasyon ile tan›tt›. Ankara, ‹stanbul, Ege, Karadeniz, Bat› Karadeniz, Kayseri, Güneydo¤u ve Bursa PERDER üyesi 100'den fazla
perakendecinin kat›ld›¤› tan›t›m toplant›s›nda üretim hatlar› incelendi.
Ard›ndan Üçge'nin 2009 y›l› için tasarlad›¤› Satürn konseptinin tan›t›m› yap›ld›. Üçge ARGE mühendislerince tasarlanan Satürn konseptinde bir süpermarket için gerekli bütün unsurlar yer
al›yor. Kasa altl›klar›ndan, duvar reyonlar›na, unlu mamul grubundan meyve
sebze reyonlar›na kadar al›ﬂ›lm›ﬂ çizgile-

M

rin d›ﬂ›na ç›kan tasar›mlarda estetiklik,
iﬂlevsellik ve dayan›kl›l›k ön planda.
Üçge Yönetim Kurulu Baﬂkan› Gökçin Aras, ekonomik krizin 2007'den itibaren kendini hissettirdi¤ine vurgu yapt›
ve bu iﬂaretlerden sonra krizin nas›l aﬂ›laca¤›na iliﬂkin çözüm araﬂt›rmalar›na
gittiklerini ifade etti. Aras, “8 ayl›k çal›ﬂman›n sonunda 2009 ve sonras›nda yeni
ma¤azalar›n ne ﬂekilde olmas› gerekti¤ini ortaya koyan tasar›mlar yapt›k. Burada en önemli unsur her zaman yarat›c›l›¤› ön plana almak ve de¤iﬂimi sa¤lamak.
Ekonomide dura¤anl›k baﬂlad›¤›nda ancak yarat›c›l›k ve de¤iﬂimle hareketlilik
yaﬂan›r” dedi.
G›da a¤›rl›kl› çal›ﬂan PERDER üyelerine yeni ürün tan›t›m› yapt›klar›n› anlatan Aras, “Hedefimiz 2009 y›l›nda perakendeye yeni ruh getirmek,yeni nefes ald›rmak. Hem müﬂterilerimizi hem de
kendimizi korumak. Bunun için yeni tasarlad›¤›m›z ürünlerimizi müﬂterilerimizle paylaﬂ›yoruz. Krizden yarat›c›l›kla,
farkl›laﬂma ve de¤iﬂimle ç›k›labilece¤ine
inan›yoruz” dedi.
“ÜRET‹M VE TÜKET‹M
DO⁄RU PLANLANMALI”
Türkiye Perakendeciler Federasyo-

nu Baﬂkan› ﬁeref Songör, bas›n mensuplar›n›n sorular› üzerine perakende
sektörü aç›s›ndan ekonomik krizi de¤erlendirdi. Songör, “Üretim ve tüketim
do¤ru planlanmal›. Zaman›m›z›, do¤al
kaynaklar›m›z› do¤ru kullanmaya özen
gösterece¤iz. Yapt›¤›m›z iﬂlerin kal›c›
olmas› ve her zaman de¤er ifade etmesi
buna ba¤l›” dedi. Federasyon baﬂkan›,
bütçe aç›¤› ile ilgili düzenlemelerini
yapmas› durumunda Türkiye'nin çok
h›zla, adeta f›rlat›lm›ﬂ ok gibi hareketlenece¤ini düﬂündü¤ünü söyledi. Songör
krize ra¤men 2008 y›l›nda Türkiye'de
perakende sektörünün yüzde 12 oran›nda büyüdü¤ünü ifade etti. 2009'da
ﬂimdilik yeni projeler için bekle-gör politikas›n›n tercih edildi¤ini söyleyen
Songör, sektörün temkinli davrand›¤›na
dikkat çekerken, yat›r›mlar›n yok denecek kadar az oldu¤unu vurgulad›.
Fabrika ziyareti s›ras›nda Üçge çal›ﬂanlar›n›n dinlenme alanlar›nda mola
veren perakendeciler, masa tenisi, bilardo ve lang›rt oynayarak stres att›.
En büyük ilgiyi ebru stand› gördü.
Ürün tan›t›m›n›n ard›ndan yap›lan
plaket töreninde, Federasyon Baﬂkan›
ﬁeref Songör'ün yan› s›ra 8 ayr› bölgenin PERDER Baﬂkan›na Üçge yöneticileri taraf›ndan teﬂekkür plaketi verildi.
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GIDA SEKTÖRÜ B‹R ARAYA GELD‹
ANKARA PERDER’‹N DESTE⁄‹ ‹LE
26-30 KASIM 2008 TAR‹HLER‹
ARASINDA GERÇEKLEﬁEN GIDA
VE GIDA TEKNOLOJ‹LER‹ FUARI
(GIDATEK ANKARA 2008),
YO⁄UN ‹LG‹ GÖRDÜ.
›da sektöründe faaliyet
gösteren firmalar›n bilgi
al›ﬂveriﬂinde bulunmalar› ve hizmetlerini tan›malar› için büyük
bir f›rsat sunan G›da ve G›da
Teknolojileri Fuar› (G›datek Ankara 2008), bu y›l 26-30 Kas›m
2008 tarihinde, 3. kez düzenlendi. Ankara’daki yerli perakende

G

zincirlerinin bir araya geldi¤i fuar, Ankara Perder’in deste¤i ile
‹nfo Fuarc›l›k taraf›ndan Ankara
Alt›npark Expo Center’da gerçekleﬂtirildi. Ankara PERDER’in de stand›n›n bulundu¤u
fuar aç›l›ﬂ›na Ankara PERDER
üyeleri tam kadro kat›ld›. Di¤er
günlerde de gerek kendileri ziyarette bulunarak, gerekse sat›n
almac›lar›n›n fuar› ziyaret etmesini sa¤layan Ankara Perder,
yerli üreticileri yaln›z b›rakmad›. Fuarda; üreticisi, tedarikçisi,
tüketicisi ve perakendecisi ile
sektörün en büyük buluﬂmalar›ndan biri gerçekleﬂtirildi.

Ankara PERDER üyeleri tam kadro fuardayd›.

DESTEKLEYEN KURULUﬁLAR
■ Ankara PERDER ■ T.C Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤› ■ T.C
Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤› Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü¤ü ■ KOSGEB ■ MESBAﬁ (Mersin Serbest Bölge ‹ﬂletmesi) ■ ALOSB‹ (Alia¤a Organize Sanayi Bölgesi Müdürlü¤ü) ■ OS‹AD (Ostim Sanayici ‹ﬂ Adamlar› Derne¤i) ■ ‹ÇAS‹FED (‹ç Anadolu Sanayici ‹ﬂ Adamlar› Federasyonu) ■ G‹MAT DERNEK (G›da ‹htiyaç Maddeleri Toptanc›lar› Derne¤i)

Türkiye Perakendeciler Federasyonu
HER GEÇEN GÜN
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BURSA PERDER’DEN
ﬁEN P‹L‹Ç Z‹YARET‹
BURSA PERDER,
ﬁEN P‹L‹Ç’‹N SAKARYA’DAK‹
FABR‹KASINA B‹R GEZ‹
DÜZENLED‹.
ursa PERDER üyeleri ve
market yöneticilerinden
oluﬂan gezi kafilesini Sakarya’da
ﬁen Piliç Yönetim Kurulu Baﬂkan› ve fabrika orta¤› Haﬂim
Gürdamar kap›da karﬂ›lad›. Da-

B

ha sonra Fabrika Müdürü Burhan Ünlü’nün eﬂli¤inde kafile
fabrikay› gezdi. Fabrika hakk›nda bilgi veren Ünlü, ﬁen Piliç
fabrikas›n›n 1978 y›l›nda kuruldu¤unu, Avrupa standartlar›nda hijyen kurallar›na dikkat edilerek üretim yap›ld›¤›n› anlatt›.
Kafile, ﬁen Piliç’in verdi¤i ö¤le
yeme¤inin ard›ndan Bursa’ya
geri döndü.

BAREM’DEN F‹L‹ST‹N ‹Ç‹N
KAMPANYA
SEKTÖRÜN TECRÜBEL‹ ‹SM‹
BAREM MARKETLER‹,
F‹L‹ST‹N’DEK‹ ‹NSANLIK DRAMINA
KARﬁIN B‹R YARDIM
KAMPANYASI BAﬁLATTI.
ektörün tecrübeli ismi Barem Marketleri, Filistin'deki insanl›k dram›na karﬂ›n bir
yard›m kampanyas› baﬂlatt›.
"Filistin için bir ﬂey, hiçbir ﬂeyden daha fazlad›r" diyen Barem, Türkiye'nin güvenilir kurumlar›ndan K›z›lay'la bir protokol anlaﬂmas› imzalad›. Market, 16 Ocak - 1 ﬁubat tarihleri
aras›nda cirosunun bir k›sm›n›
Filistin'e yard›m olarak gönderdi. Barem'in örnek bir sosyal
sorumluluk anlay›ﬂ›yla baﬂlatt›-

S

¤› kampanyadan elde edilen
gelir, K›z›lay güvencesi ile ihtiyaç sahibi Filistinliler’e ulaﬂt›r›lacak. Market yetkilileri taraf›ndan yap›lan aç›klamada; "Barem Marketleri ve K›z›lay iﬂbirli¤i ile baﬂlat›lan Filistin için
yard›m kampanyas› çok önem
verdi¤imiz, sosyal sorumluluk
olarak gördü¤ümüz bir konu.
Baﬂlatm›ﬂ oldu¤umuz bu kampanyan›n baﬂar›l› bir ﬂekilde sonuçland›r›lmas› ve yard›mlar›n
yerine ulaﬂt›r›lmas› baﬂta bu
kampanyaya destek vermiﬂ olacak olan müﬂterilerimiz ve yard›mlar›n iletilmesinden sürecinde eme¤i geçecek olan herkesin gurur kayna¤› olacakt›r"
denildi.

‹ STAT‹ST‹ K

‹STANBUL’DA 1 YILDA F‹YATLAR % 8.6 ZAMLANDI
Konuttaki
‹
y›ll›k art›ﬂ
% 15,97
stanbul Ticaret Odas›’n›n (‹TO) 1995 bazl› ‹stanbul
Ücretliler Geçinme Endeksi’ne göre, perakende fiyatlar 2008 y›l›nda ortalama yüzde 12,95 oran›nda artt›.
Toptan fiyatlar da ise art›ﬂ ortalama yüzde 11,44 olarak
gerçekleﬂti. Bir y›ll›k enflasyon ise yüzde 8,60 iken y›ll›k
bazda, ‹stanbul Ücretliler Geçinme Endeksi’nde yer alan
g›da harcamalar› grubunda yüzde 15,59, ayl›k bazda ise
bu grupta yüzde 0,12 art›ﬂ görüldü. En yüksek art›ﬂ konut harcamalar› grubunda görüldü. Konuttaki y›ll›k art›ﬂ
yüzde 15,97, ev eﬂyas› harcamalar› grubundaki art›ﬂ yüzde 5,43, giyim harcamalar› grubunda yüzde 1,73, sa¤l›k
ve kiﬂisel bak›m harcamalar› grubundaki art›ﬂ yüzde 9,34,
ulaﬂt›rma ve haberleﬂme harcamalar› grubundaki art›ﬂ
yüzde 6,82, kültür-e¤itim ve e¤lence harcamalar› grubundaki art›ﬂ yüzde 14,90 ve di¤er harcamalar grubundaki y›ll›k art›ﬂ da yüzde 6,63 olarak gerçekleﬂti. Ayl›k bazda ise, ‹stanbul Ücretliler Geçinme Endeksi’nde yer alan
g›da harcamalar› grubunda yüzde 0,12 art›ﬂ görüldü.

SEBZE TARLADAN SOFRAYA 5.7 KAT ZAMLI GEL‹YOR

ürkiye Ziraat Odalar› Birli¤i
(TZOB) Genel Baﬂkan› ﬁemsi
Bayraktar, “Birli¤imizce Aral›k
ay› için yap›lan tespitlere göre, üretici ve
tüketici fiyatlar› aras›ndaki farklara bakt›¤›m›zda yaﬂ sebze ve meyvede yüzde
468,7, baklagillerde yüzde 351,5, kurutulmuﬂ ürünlerde yüzde 346,4, pirinçte
yüzde 273,2’lere ve hayvansal ürünlerde
yüzde 269,6’lara kadar ç›kt›¤› görülüyor”
dedi. Bayraktar, “Üretici ve tüketici fiyatlar› aras›ndaki farka bak›ld›¤›nda, tü-
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ketici fiyat seviyelerindeki yüksekli¤in
üreticiden kaynaklanmad›¤› görülmektedir. Tüketicilerimizin g›da ürünlerini
pahal›ya tüketmesinin sorumlusu üretici
de¤ildir. Bilakis ürünün üreticiden tüketiciye ulaﬂ›ncaya kadar geçti¤i hal, pazar
ve market zinciri halkalar›n›n, fiyat art›ﬂlar›nda önemli rol oynad›¤› anlaﬂ›lmaktad›r” dedi. Bayraktar, aral›k ay›nda market raflar›ndaki fiyatlara bak›ld›¤›nda
patl›canda yüzde 16,2, salatal›kta yüzde
11,2, ›spanakta yüzde 8,6, kuru incirde

yüzde 6,9, armutta yüzde 5,7, domateste
yüzde 4,8, sivri biberde yüzde 3,9 art›ﬂ
görüldü¤ünü bildirdi. Market raflar›nda
kuru fasulye, kuru kay›s›, kuru üzüm,
yumurta, süt, et, fiyatlar›nda bir de¤iﬂim
görülmedi¤ini kaydeden Bayraktar, pirinçte yüzde 0,7, nohutta yüzde 2,4, yeﬂil mercimekte yüzde 2,5, mandalinada
yüzde 2,7, k›rm›z› mercimekte yüzde
3,8, havuçta yüzde 4,9, elmada yüzde
7,8, f›nd›kta yüzde 21,1, limonda yüzde
31,9 fiyat düﬂüﬂü görüldü¤ünü belirtti.

‹ﬁ ARAYANLAR
YÜZDE 50 ARTTI
YENIBIRIS.COM’UN SELAS TÜRK‹YE
ARAﬁTIRMA ﬁ‹RKET‹’NE YAPTIRDI⁄I “‹ﬁ’TE
MUTLULUK ARAﬁTIRMASI”NIN
SONUÇLARINA GÖRE, MAL‹ KR‹Z‹N ETK‹S‹
ALTINA G‹REN ‹ﬁ DÜNYASINDA KEND‹LERINE
B‹R YER ED‹NMEYE ÇALIﬁANLARIN YARIYA
YAKINI ‹ﬁ BULMA ÜM‹TLER‹N‹ ORTA VE
UZUN DÖNEME ÖTELEM‹ﬁ DURUMDALAR.
ylül ay›nda, ‹stanbul, Ankara, ‹zmir ve Bursa’da
iﬂ arayan ve iﬂini de¤iﬂtirmeyi düﬂünen 600 kiﬂi
ile yüz yüze, 418 kiﬂiyle de internet üzerinden
anket yöntemiyle olmak üzere toplam 1018 kiﬂinin kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilen araﬂt›rma, 2006 y›l›nda yapt›r›lan araﬂt›rmada yüzde 36 olarak belirlenen son 6 ay
içerisinde iﬂ arayanlar›n oran›n›n, 2008 y›l›nda yüzde
50’ye yükseldi¤ini gösteriyor. Yüzde 33’lük bir kesim
ise, 7 ile 12 ay aras› de¤iﬂen sürede iﬂ arad›klar›n› belirtiyor. 13-18 ay aras› iﬂ arayanlar›n oran› yüzde16, 1924 ay aras› iﬂ arayanlar›n oran›ysa yüzde1’de kal›yor. ‹ﬂ
arayan kat›l›mc›lar›n yüzde 48’i, gelecek üç ay içinde iﬂ
bulacaklar›na dair ‘ne ümitli ne de ümitsiz’ oldu¤unu
söylüyor. Onlar› yüzde 23’lük payla “biraz ümitliyim”,
yüzde16 ile “çok ümitliyim” ve yüzde 10 ile “pek ümitli
de¤ilim” diyenler izliyor. Kat›l›mc›lar›n ancak yüzde
3’lük bir kesimi ise ‘hiç ümitli olmad›¤›n›’ dile getiriyor.
Araﬂt›rma sonuçlar›, sevmedi¤i bir meslekte çal›ﬂan kiﬂilerin say›s›n›n da artt›¤›n› ortaya koyuyor. Kat›l›mc›lar›n %68’i sevdi¤i bir meslekte çal›ﬂm›yor.
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AKRABA BANKADAN DAHA MI GÜVEN‹L‹R?
daha yüksek. % 62’lik k›s›m emekli oldu¤unda hayat standartlar›n›n iyi olmayaca¤›n› düﬂünürken, emeklilikten sonra da çal›ﬂmaya ihtiyaç duyacaklar›n› düﬂünenlerin
oran› da % 62. Bu oran AB ülkelerinde
%38. Beklenmedik ﬂekilde gelirleri 3 ya da
daha fazla kat› artan Türk tüketicilerinin %
39’luk bölümünün ilk yapaca¤› ﬂey emeklilik için para biriktirmek. Bu oran› %35’le ilk
evini alacaklar, %29’la kendi iﬂini kuracaklar takip ediyor. AB ülkelerindeki tüketiciler ise, %29 ile evini yenilemeyi, %24’lük
oranla da kredi borcunu azaltmay› tercih
ediyor. Birikimlerini bankada tutmayarak
ya da yat›r›m yaparak de¤erlendirmek yerine, nakit olarak elde bulundurman›n daha
iyi oldu¤unu düﬂünenlerin oran› Türkiye'de
%34 iken AB ülkelerinde %17. Türk tüketicilerin %76's› yaﬂl›lar›n geçimini sa¤laman›n devletin sorumlulu¤u oldu¤una inan›rken, %70'lik bir kesim, devletin emeklilik
döneminde kendisine yeterli miktarda
emekli maaﬂ› verece¤ine inan›yor

ap›lan uluslararas› bir araﬂt›rmaya
göre Türk tüketicisinin % 35’i finansal ürün ve hizmetler için en çok aile
bireylerinin tavsiyelerine güveniyor. AB ülkelerinde bu rakam % 21. Her y›l Aviva için
The Futures Company taraf›ndan gerçekleﬂtirilen 'Tüketici Birikim Tutumlar› (CAS)
Anketi'nden derlenen sonuçlara göre,
Türk tüketicisinin borçlanma grafi¤i ﬂu ﬂekilde oluﬂtu:” %36 kredi kart› borçlusu,
%22 yak›n çevreye borçlu, %10 bireysel
kredi borcu,% 3’lük bir bölümün de tutsak
kredisi borcu bulunmakta. %47’lik bir k›sm›n ise borcu bulunmuyor.” Akrabas›na ya
da di¤er yak›nlar›na borcu bulunanlar›n
oran› Türkiye'de %22 iken AB ülkelerinde
bu oran sadece %6'da kald›. 2007 y›l›nda
Türkiye’de çevreden borç alma oran› %36,
2008’de ise bu oran %22’ye geriledi. Kredi
kart› borçlular›n›n %41’ini erkeler % 31’ini
ise kad›nlar oluﬂturuyor. Aile bireylerinin
tavsiyesine güvenme oran› 18–24 yaﬂ grubunda %51 ile di¤er yaﬂ gruplar›na k›yasla

Y

KR‹Z: YÜZ B‹NLERCE K‹ﬁ‹ ‹ﬁS‹Z
üresel ekonomik kriz, dünya genelinde bankac›l›ktan otomobil endüstrisine, telekomdan ilaç üreticilerine ve çelik ﬂirketlerine kadar pek çok
sektörde iﬂten ç›karmalara yol açt›. Eylül
baﬂ›ndan bu yana dünya genelinde sadece
uluslararas› ﬂirketlerin iﬂten ç›kard›¤› kiﬂilerin say›s› yüz binleri buldu. Dünya’da en
fazla iﬂten ç›karmada, finans sektöründe faaliyet gösteren ABD`li Citigroup, 52 bin kiﬂiyle baﬂ› çekti. Yine finans sektöründe
JPMorgan Chase 9200, Commerzbank
9000, American Express 7000, GMAC LLC
5000, National City 4000, Goldman Sachs
3300, Barclays 3000, HSBC 2200 ve UBS
2000 kiﬂinin iﬂine son verirken, finans kesiminde eylül ay›ndan bu yana iﬂten ç›kar›lanlar›n say›s› 100 bini aﬂt›. Finans d›ﬂ› sektörlerde ise eylül baﬂ›ndan bu yana en fazla
iﬂten ç›karma, 24 bin 600 kiﬂiyle Kuzey
Amerika`da faaliyette bulunan biliﬂim ﬂirketi Hewlett-Packard`da oldu. Bu ﬂirketi 16
bin kiﬂiyle Japon elektronik devi Sony, 14
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bin kiﬂiyle dünyan›n üçüncü büyük madencilik ﬂirketi ‹ngiliz-Avustralyal› Rio Tinto ve
12 bin kiﬂiyle ABD`nin en büyük telekom
ve internet firmas› AT&T izledi. British Telecom 10000, Telecom Italia 9000, ArcelorMittal 9000, DHL Express BV 9500, Wolseley 7300, Merck& Co 6800, ChTPZ Group

4900, Sun Microsystems 6000, Whirlpool
5000 ve Dow Chemical 5000 kiﬂinin iﬂine
son verece¤ini aç›klad›. Otomotiv sektöründe ise Renault 6000, Daimler AG 2300,
Volvo 4340, PSA Peugeot-Citroen 3550,
Suzuki 1200, Chrysler 6000, Ford Motor
2260 ve Nissan 2500 kiﬂiyi iﬂten ç›karaca¤›n› bildirdi. ‹spanyol SEAT ise 5300 ve ‹talyan Fiat bir ay süresince ‹talya fabrikalar›n›n ço¤unu kapat›p 48 bin kiﬂiyi iﬂten geçici olarak ç›karacak. Finans d›ﬂ› sektörlerde
de eylül ay›ndan bu yana uluslararas› ﬂirketlerin iﬂten ç›kard›¤› kiﬂilerin say›s› ise
280 bine yaklaﬂt›. Uluslararas› Çal›ﬂma Örgütü (ILO), finansal krizin küresel ekonomi
üzerindeki etkisinin, gelecek y›lsonuna kadar 20 milyon kiﬂinin iﬂini kaybetmesiyle
sonuçlanaca¤› konusunda uyar›da bulundu. ILO Baﬂkan› Juan Somavia, ülke liderlerinin, kurtarma planlar›n› yaparken yaln›zca finansal kurumlar de¤il, bireyler üzerindeki etkilerine de odaklanmalar› gerekti¤ini belirtti.

‹STANBULLULAR
GÜNEYDO⁄ULU TÜKET‹C‹N‹N
3 KATINI HARCIYOR
B
ahçeﬂehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araﬂt›rmalar
Merkezi (BETAM), Türkiye ‹statistik Kurumu’nun (TÜ‹K) aral›k
ay›nda yay›mlad›¤› 2005-2006-2007
y›llar›nda yapm›ﬂ oldu¤u Hanehalk›
Bütçe Anketi’nin sonuçlar›n› birleﬂtirerek elde etti¤i hanehalk› tüketim harcamalar›n›n bölgesel sonuçlar›n› de¤erlendirdi. Bu çal›ﬂma sonucunda ‹stanbul’un pay›nda çok ciddi ölçüde,
Ege ve Akdeniz’in paylar›nda da ciddi
say›labilecek bir düﬂüﬂ gerçekleﬂti. Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nin pay› nüfusunun yüksekli¤i yüzünden bir miktar düﬂerken geri kalan bütün bölgelerin paylar› artt›. Çal›ﬂmaya göre ‹stanbul 12 harcama grubunun dördünde
(konut, sa¤l›k, haberleﬂme, lokanta ve
oteller) ilk s›radayken Do¤u Karadeniz, g›da ve alkolsüz içecekler, giyim ve
ayakkab›, ev eﬂyas› ve ev bak›m hizmetleri ile di¤er harcamalar kalemlerinde birinci s›rada yer ald›.

Sonuçlara bak›ld›¤›nda refah düzeyi en düﬂük üç bölge ile di¤er bölgeler
aras›ndaki fark›n büyüklü¤ü göze çarpan ilk olgu oldu. Ortalama bir ‹stanbullu toplamda ortalama bir Güneydo¤u Anadoluludan neredeyse 3, Orta
Anadoluludan 2, Kuzeydo¤u Anadoluludan neredeyse 1.8 kat daha fazla
harc›yor. Ortalama bir ‹stanbullu, ortalama bir Güneydo¤u Anadoluludan 1.5
kat daha fazla g›da ve alkolsüz içecek
al›ﬂveriﬂi ve 1.7 kat daha fazla giyecek
ve ayakkab› tüketimi yap›yor.
Ana harcama kalemleri en temel
ihtiyaçlardan uzaklaﬂt›kça fark da h›zl›
bir ﬂekilde aç›l›yor. E¤itim harcamalar›
ortalama bir Güneydo¤uludan 7 kat,
Ortado¤u Anadolulu’dan 3.6, Kuzeydo¤u Anadoluludan 2.9 fazla olan ortalama ‹stanbullunun lokanta ve otel harcamalar›, bu kalemde kendisine k›yasla
en az harcayan ortalama bir Güneydo¤ulunun 10, en yak›n harcayan Egelinin 1.5 kat›.

KR‹Z‹ AﬁMANIN YOLU MÜﬁTER‹ ‹LE EMPAT‹ KURMAK
eloitte Türkiye taraf›ndan haz›rlanan “Ekonomide Yaﬂanacak
F›rt›naya Haz›rlanmak” baﬂl›kl›
raporda, “Perakendeciler Zor Zamanlarda Nas›l Baﬂar›l› Olur?” sorusuna yan›t arand›. Raporda, enerji ve g›da maliyetlerindeki art›ﬂla birlikte azalan tüketici talebi karﬂ›s›nda perakende sektörünün yaﬂad›¤› sorunlara dikkat çekilerek müﬂteri taleplerine odaklanman›n
önemi vurguland›. G›da ve enerji fiyatlar›ndaki art›ﬂ›n di¤er sektörlerde tüketimi azaltt›¤›na dikkat çekilen raporda,

D

dünya genelindeki likidite daralmas›n›n
da sektörü a¤›r ﬂekilde etkiledi¤i bildirildi. Raporda perakendecilere yönelik
öneriler ﬂöyle s›raland›:
■ Arz ve talep de¤iﬂimlerinin ürün
portföyünüzü nas›l etkileyece¤ini
anlay›n.
■ Ürün portföyünüzü ve fiyatlama
stratejilerini tüketici talebindeki de¤iﬂikliklere göre de¤erlendirin.
■ Ürün kategorilerinizin hangilerinin
konjonktüre ters oldu¤unu ve hangilerinin durgunluk döneminde büyüyebilece¤ini saptay›n.
■ Artan benzin fiyatlar›n› düﬂünerek,
müﬂterinizin ma¤azan›za gelmeden

al›ﬂveriﬂ yapmas›n› sa¤layabilecek
her türlü çözümü göz önünde bulundurun.
■ Müﬂterilerinizin fiyat beklentilerini
karﬂ›layabilmek için alternatif tedarik yollar› planlay›n.
■ Tüketicilerin hangi özelliklere daha
az önem verdi¤ini ve hangi özellikler
için ek maliyete katlanmak istemediklerini belirleyin, fiyatlar›n›z› buna
göre ayarlay›n.
■ Genel fiyatland›rma ve sat›ﬂ stratejinizi tüketicilerin de¤iﬂen sat›n alma
davran›ﬂ›n› yans›tacak, do¤ru ürün
portföyü ve hacmi elde etmenizi
sa¤layacak ﬂekilde gözden geçirin.
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TÜ‹K OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI
TÜRK‹YE ‹STAT‹ST‹K KURUMU,
YILIN ‹LK ENFLASYON
RAKAMLARINI AÇIKLADI: OCAK
AYINDA TÜKET‹C‹ ENFLASYONU
YÜZDE 0.29 ARTARKEN, ÜRET‹C‹
ENFLASYONU DA YÜZDE 0.23
ARTIﬁ GÖSTERD‹.
ürkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K), Ocak ay›nda tüketici fiyatlar› endeksinin (TÜFE) yüzde
0,29, üretici fiyatlar› endeksinin (ÜFE)
yüzde 0,23 artt›¤›n› aç›klad›. TÜ‹K’e
göre, Ocak ay› itibariyle y›ll›k enflasyon TÜFE’de yüzde 9,50, ÜFE’de yüzde 7,90 oldu. Türkiye’de Ocak ay› itibariyle y›ll›k enflasyon tüketici fiyatlar›nda (TÜFE) yüzde 9,50, üretici fiyatlar›nda (ÜFE) yüzde 7,90 artt›. Geçen
y›l›n ayn› ay›nda y›ll›k enflasyon TÜFE’de yüzde 8,17, ÜFE’de yüzde 6,44
olmuﬂtu. Böylece, Ocak ay› itibariyle
y›ll›k enflasyon, geçen y›l›n ayn› ay›n›n,
TÜFE’de 1,33 puan, ÜFE’de 1,46 puan
üstünde gerçekleﬂti.

T

22

PERDER

Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K)
verilerine göre, Ocak ay› itibar›yla ayl›k
enflasyon ise TÜFE’de yüzde 0,29,
ÜFE’de yüzde 0,23 artt›. 2008 y›l› Ocak
ay›nda ise TÜFE yüzde 0,80, ÜFE yüzde 0,42 olmuﬂtu. Buna göre ayl›k bazda enflasyon, geçen y›l Ocak ay›na göre TÜFE’de 0,51 puan, ÜFE’de ise 0,19
puan düﬂüﬂ gösterdi.
Öte yandan TÜFE’de Ocak ay›nda
endekste yer alan 449 maddeden 64
maddenin ortalama fiyat›nda de¤iﬂim
olmad›, 235 maddenin ortalama fiyat›nda art›ﬂ, 150 maddenin ortalama fiyat›nda ise düﬂüﬂ gerçekleﬂti. ÜFE’de
ise Ocak ay›nda endekste bulunan toplam 768 maddeden 188 maddenin ortalama fiyat›nda de¤iﬂim meydana gelmedi, 311 maddenin ortalama fiyat›nda
art›ﬂ oldu, 269 maddenin ortalama fiyat›nda ise düﬂüﬂ gerçekleﬂti.
ÖZEL KAPSAMLI
TÜFE GÖSTERGELER‹
Ocak ay›na iliﬂkin özel kapsaml› tü-

ketici fiyatlar› endeksi göstergelerine
bak›ld›¤›nda, “çekirdek enflasyon” yerine aç›klanan TÜFE göstergeleri geçen ay, mevsimlik ürünler hariç yüzde
0,59 artarken, iﬂlenmemiﬂ g›da ürünleri hariç ise 0,18 geriledi.
Fiyatlar, enerji hariç yüzde 0,23 artarken, iﬂlenmemiﬂ g›da ürünleri ve
enerji hariç yüzde 0,35 azald›. Enerji
hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç yüzde 0,35 azald›. Ayr›ca, enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç yüzde 0,24, enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç ve
fiyatlar› yönetilen/yönlendirilen di¤er
ürünler, dolayl› vergiler hariç enflasyonda da yüzde 0,19 artt›.
Enerji hariç ve alkollü içkiler ve tütün ürünleri, iﬂlenmemiﬂ g›da ürünleri
hariç yüzde 0,50, iﬂlenmemiﬂ g›da
ürünleri, enerji ve alkollü içkiler, tütün
ürünleri ile alt›n hariç yüzde 0,46,
enerji hariç, g›da ve alkolsüz içecekler,
alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve alt›n hariç fiyatlarda yüzde 0,54 azal›ﬂ
meydana geldi.
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E-T‹CARET‹N 2008 HACM‹ 9 M‹LYAR TL
ankalararas› Kart Merkezi verilerine göre 2005'te 1.4 milyon lira
olan e-ticaret hacmi 2008'de 9.1
milyon liraya ulaﬂt›. Krizin reel ticarette
yaratt›¤› gerilemenin yan›nda sanal ticaretteki gerilemenin de oldukça s›n›rl› oldu¤u görülüyor. Bankalararas› Kart
Merkezi ve OECD verilerinden yararlanarak haz›rlanan tablo, e-ticaretin toplam POS al›ﬂveriﬂlerinin içindeki pay›n›n
giderek artt›¤›n› gösteriyor. E-ticaretin,
2003 y›l›nda toplam al›ﬂveriﬂ içinde yüzde 0,9 olan pay› 2008'de yüzde 5,42'ye
yükseldi. Ekonomik krizin e-ticaret üzerindeki etkisini görebilmek aças›ndan
önemli veriler sunuyor. 2008'e h›zl› bir
giriﬂ yapan ve 2006 y›l›n›n toplam hacmini ilk çeyrekte yakalayan e-ticaret,
krizin hissedilmeye baﬂlad›¤› 3. çeyrekte
s›n›rl› bir büyüme gösteriyor. Krizin en
a¤›r yaﬂand›¤› 4. çeyrek verileri ise yüzde 19'luk bir gerilemeye iﬂaret ediyor.
Türkiye'de sanal pos üzerinden gerçekleﬂen e-ticaret 2008'in ise son çeyrekte
küresel krizin etkisiyle görülen ivme
kayb›na ra¤men yine etkileyici bir s›çramayla 9 milyar liraya kadar yükseldi.

B

KARTLI ALIﬁVER‹ﬁTE E-T‹CARET‹N PAYI 6 YILDA 6 KAT ARTTI
Kredi kart› ile yap›lan al›ﬂveriﬂler ve e-ticaretin pay› (milyon TL)
2003

2004

2005

2006

2007

2008

K.Kart›

35.672

58.509

77.418

98.779

128.018

165.897

‹nternet

415

900

1.388

2.412

5.537

9.089

E-T‹CARET‹N TOPLAM KARTLI ALIﬁVER‹ﬁ ‹Ç‹NDEK‹ ORANI (%)
2003

2004

2005

2006

2007

2008

0,9

1,53

1,78

2,44

4,32

5,42

E-T‹CARET‹N AYLARA GÖRE 2008 PERFORMANSI
Dönem

(Milyon TL.) 1.

‹ﬂlem Tutar›

Çeyrek

2,026

2008 TOPLAM: 9,088,68

2. Çeyrek

3. Çeyrek

4. Çeyrek

2,414

2,572

2,076,03
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Küresel Ekonomik Krizin Sektöre Etkileri
ve Al›nmas› Gereken Tedbirler konulu
konferansa yo¤un bir kat›l›m oldu.

KRIZIN STRATEJIK PLANLAMASI

TPF
Baﬂkan›
ﬁeref Songör
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‹STANBUL PERDER
TARAFINDAN “KÜRESEL
KR‹Z‹N SEKTÖRE ETK‹LER‹
VE ALINMASI GEREKEN
TEDB‹RLER” KONULU B‹R
KONFERANS DÜZENLEND‹.
EVYAP’IN DESTE⁄‹YLE
GERÇEKLEﬁT‹R‹LEN
KONFERANSA KATILAN
TÜRK‹YE PERAKENDEC‹LER
FEDERASYONU YÖNET‹M
KURULU BAﬁKANI
ﬁEREF SONGÖR, KR‹Z
YÖNET‹M‹NE D‹KKAT
ÇEKEREK, B‹RTAKIM RAD‹KAL
KARARLAR ALMAK ‹Ç‹N BU
KR‹Z‹N FIRSAT
OLAB‹LECE⁄‹NE ‹ﬁARET ETT‹.
SONGÖR, “KR‹Z ZAMANINDA
ÖZVER‹ ÖNEML‹D‹R. HAYAL‹
PAZARLAMAK KOLAYDIR.
UMUTSUZLU⁄U DE⁄‹L
UMUDU POMPALAMAMIZ
GEREK‹YOR.” DED‹.

üresel Ekonomik Krizin Sektöre
Etkileri ve Al›nmas› Gereken
Tedbirler” konulu konferans 27
Kas›m 2008 tarihinde Polat Renaissance
Hotel’de gerçekleﬂtirildi. Konferansa Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Baﬂkan› ﬁeref Songör, ‹stanbul PERDER Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Turan Özbahçeci, EVYAP ‹cra Kurulu
Baﬂkan Vekili Mehmed Evyap, EVYAP
Evpaﬂ A.ﬁ. Genel Müdürü Ümit Hayk›r,
Yeni ﬁafak Gazetesi Genel Müdürü Nurullah Öztürk, Marmara Üniversitesi’nden
Doç. Dr. ﬁevket Say›lgan, PERDER baﬂkanlar› ve sektör temsilcileri kat›ld›.
“Kriz Yönetimi” baﬂl›kl› konuﬂmas›nda
Türkiye Perakendeciler Federasyonu
Baﬂkan› ﬁeref Songör, tüm boyutlar› belli
olmayan bir kriz hakk›nda konuﬂman›n
zor oldu¤unu belirterek, “Kriz var demek
do¤ru bir yaklaﬂ›m olmaz. Biz ak›ll›ca

K

»
davranmak ve gelece¤i önceden tahmin
etmek mecburiyetindeyiz” dedi. Songör,
sözlerine ﬂöyle devam etti: “Biraz küçülerek büyümemiz gerekiyor. Kendi krizimizi zorla üretmemeliyiz. Kendi iç yap›lanmam›z› do¤ru sergilemeliyiz. Gün bugün
mant›¤›ndan hareketle, kendi içimizde
birtak›m radikal kararlar almak için bu
kriz f›rsat olabilir. Kriz zaman›nda özveri
önemlidir.”
PERAKENDEC‹L‹KTE D‹S‹PL‹N ﬁART
Songör: “Kara k›ﬂa benzetilecek bir
süreç yaﬂ›yoruz. Ama biliyoruz ki, kara
k›ﬂlar›n sonu mutlaka ilkbaharla ve canl›l›kla sonuçlanacakt›r. Hayat yine devam
edecektir. Hangi kriz olursa olsun bitmeye yeni umutlara f›rsat vermeye mecburdur. Bu aç›dan bakmakta fayda var. Türkiye'de kriz adland›r›lal› yaklaﬂ›k iki ay oldu. Dünyaya bakt›¤›m›zda ise, global krizin 14-15 ayl›k bir geçmiﬂi var. Türkiye
olarak buradan do¤ru dersler ç›karamad›k sanki. Öbür taraftan sektör olarak bakarsak, asl›nda bizim krizimiz global krizle de çok ba¤lant›l› de¤il. Yaklaﬂ›k iki senedir Türkiye'de bas bas ba¤›r›yoruz. Diyoruz ki, perakendecilikte disipline, düzenlemeye ve planl› geliﬂmeye ihtiyac›m›z var. Bugün f›rsat varken özveride bulunal›m zira yar›n selam verecek halimiz
kalmayabilir. ‹ki y›ld›r federasyon olarak
biz bunun mücadelesi içindeyiz. Ancak
gelin görün ki, bunu anlatamad›k. Anlayan dostlar›m›z bizimle beraber mücadelelerine sonuna kadar devam ettiler. Hepinize bu anlamda teﬂekkür ediyorum.
AKILCI DAVRANMAK ZORUNDAYIZ!
ﬁeref Songör kriz ile ilgili olarak
görüﬂlerini ﬂu ﬂekilde ifade etti: “Bir kriz
var demek do¤ru bir yaklaﬂ›m olmaz. Ancak bizi te¤et geçer diye bekleyip safl›k
göstermek de olmaz. Ak›lc› davranmak
durumunday›z. Bilinçli çal›ﬂmak durumunday›z. Bugün en büyük ihtiyac›m›z,
kriz diye adland›r›lan durumun ne oldu¤unu tespit etmek. Bunun için de istiﬂareler edip bir sonuca ulaﬂmaya çal›ﬂmal›y›z. Asl›nda kriz diye diye, krizi ülkemize
elimizle zorla getirece¤imizi düﬂünüyorum. Zira çok küçük bir iﬂ daralmas›n›
kriz olarak alg›lamak, do¤ru bir yaklaﬂ›m
de¤il.” dedi.

‹stanbul PERDER
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Turan Özbahçeci

EVYAP A.ﬁ. GENEL MÜDÜRÜ ÜM‹T
HAYKIRI, B‹Z BU MEMLEKETTE ÇOK
KR‹ZLER ATLATTIK. ÖNÜMÜZDE
ZORLU EKONOM‹K GÜNLER VAR.
BELK‹ B‹RKAÇ AY SONRASI
BUGÜNDEN DAHA ZORLU OLAB‹L‹R.
O HALDE ÖNCEL‹KLE HESABIMIZI
K‹TABIMIZI ‹Y‹ B‹LECE⁄‹Z.
UNUTMAYALIM K‹; B‹Z‹M G‹R‹ﬁ‹MC‹
GÜCÜMÜZ, ‹NANCIMIZ BU KR‹ZDEN
ÇIKMAMIZA YARDIMCI OLACAKTIR.
GLOBAL KR‹Z‹ EN AZ YARAYLA
NASIL ATLATAB‹L‹R‹Z?
“Yar›nlar›m›za ›ﬂ›k tutmak için Türkiye Perakendeciler Federasyonu olarak
birçok çal›ﬂma gerçekleﬂtirdik ve çal›ﬂmaya da devam ediyoruz” diyen ‹stanbul
PERDER Yönetim Kurulu Baﬂkan› Turan

YEN‹ ﬁAFAK GENEL MÜDÜRÜ
NURULLAH ÖZTÜRK, “DÜNYADA
SON ZAMANDA ‹NANILMAZ B‹R
L‹K‹D‹TE BOLLU⁄U KR‹Z‹ VARDI.
BANKALAR HERKESE KRED‹
VERMEK ‹ST‹YORDU, VERD‹LER DE.
DOLAYISIYLA F‹NANS
ÇEVRELER‹N‹N B‹REYSEL
KRED‹LERDE AﬁIRIYA KAÇMALARI
DO⁄AL OLARAK B‹R SORUNU
TEﬁK‹L ETMEYE BAﬁLADI.”
Özbahçeci, “ﬁu an içinde bulundu¤umuz
krizin farkl› bir yönü var. Sadece ülkemizde yaﬂanan bir kriz de¤il, yurtd›ﬂ›
kaynakl› bir kriz. Bu toplant›y› düzenleyiﬂ
amac›m›z, global krizi en ufak yarayla nas›l atlatabiliriz ve bunun için ne tür tedbirler alabiliriz sorular›na cevap bulmak.
Ülkemiz daha önceki dönemlerde birçok
PERDER 25
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kriz yaﬂam›ﬂ ve gerekli tecrübeleri elde
etmiﬂ konumda. Bu nedenle asl›nda bu
global krizde biraz daha ﬂansl›y›z. Etkilerini ﬂu an bilemiyoruz; ama sektörümüz,
üyelerimiz, ortaklar›m›z ve tedarikçilerimiz ad›na kriz için stratejik planlar gerçekleﬂtirip, global krizi en ufak yarayla
atlatmak ve bunun tedbirlerini almak için
bir araday›z. Bu amaç do¤rultusunda gerekli bilgilere ulaﬂaca¤›m›z› umuyoruz.”
ﬂeklinde konuﬂtu.
Ç‹FT HANEL‹ ENFLASYON
RAKAMLARI KAÇINILMAZ
Türkiye’nin ilk defa bir küresel kriz
yaﬂad›¤›na dikkat çeken Mehmed Evyap,
“Türkiye ilk defa küresel bir kriz yaﬂ›yor.
Bu nedenle, Türkiye bu krizden etkilenmez demek zor. Gerekli tedbirleri bugünden almal›y›z. ‹ﬂletmelerin önünde, bu
zor dönemden baﬂar›yla geçmesi gereken
iki s›nav var. Birincisi likidite s›k›nt›s› ve
kredi daralmas›yla baﬂa ç›k›p ayakta kalabilmek, ikincisi daralan piyasada para kazanabilmek.” dedi. Türkiye’de hane halk›
talebine yans›m›ﬂ bir daralman›n yaﬂanmad›¤›n› düﬂünen Mehmed Evyap, sözlerine ﬂöyle devam etti: “‹ﬂletmeler kredi
kaynaklar›ndaki sorunlar nedeniyle büyük sorunlar yaﬂamaya baﬂlad›klar› için
bir tak›m tedbirler almaya koyuldu. Ancak bu tedbirler gün sonunda ekonomiyi
yavaﬂlat›c› etki yarat›yor. Bu tedbirlerin
sonunda, çok üzülerek söylüyorum Türkiye’de iﬂsizli¤in artmas› ve tekrar çift
haneli enflasyon rakamlar› kaç›n›lmaz.
Bana göre yüzde 12'ler sürpriz olmaz.”
“‹Ç‹N‹ZDEK‹ SESE KULAK VER‹N”
Küresel krizin ekonomik, politik ve
toplumsal nedenlerini aktaran Yeni ﬁafak
Gazetesi Genel Müdürü Nurullah Öztürk,
global perakende sektöründe faaliyet
gösteren “en büyü¤ünden en küçü¤üne”
tüm iﬂletmelerin ortak sorununun, yükselen cirolara ra¤men azalan karlar oldu¤unu belirtti. Türkiye’nin ak›ll› yat›r›mc›lar için f›rsatlar sunmaya devam etti¤ini
söyleyen Öztürk, sektör temsilcilerini
farkl›l›k ve fark›ndal›k yaratmaya, dayan›ﬂma ve birliktelik içinde olmaya, içlerindeki sese kulak vermeye davet etti.
Küresel krizin ekonomik, politik ve
toplumsal nedenlerini aktaran Öztürk ko-
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EVYAP ‹CRA KURULU VEK‹L‹ MEHMED

EVYAP

Krizde
yap›lmas›
gerekenler
▼ Taﬂ›d›¤›m›z kategorileri dönüﬂ h›z›na göre grupland›rmal›
ve iﬂletme sermayesini o gruplara göre tahsis etmeliyiz. Ve müﬂterinin f›rsat alg›lamas›n› tetikleyecek ﬂekilde promosyon plan›
yapmal›y›z.
▼ Bu dönemde e¤er nakit s›k›nt›n›z varsa kiralar› azaltmal› ve
yeni ﬂubeler açmamal›s›n›z. Ama
nakit s›k›nt›n›z yoksa ﬂu anda
her yere ﬂube açman›n tam zaman›. Bir di¤er olas›l›k ise ﬂirket
birleﬂmeleri olabilir. Bu da bir
yöntem.
▼ Krizde liderlik ve yönetimin
güvenilirli¤i ve inan›l›rl›¤› en büyük de¤erimiz olmal›. ‹nsanlar
güvenmedikleri ve inanmad›klar›
bir liderlerle yolda gittikleri zaman çok tedirgin oluyorlar. O tedirginlik iﬂ sonuçlar›na, gidiﬂata
çok kötü yans›yabiliyor. ‹yi bir
iletiﬂim ﬂart. Çünkü en kötü bir
haber bile habersiz b›rakmaktan
daha iyidir. Tutamayaca¤›m›z sözü çal›ﬂanlara vermeyelim. Önümüzde çok zor bir dönem var, bu
dönemde kimseye söz vermeyelim. Ac› reçete kaç›n›lmazsa fazla uzatmadan uygulayal›m.
▼ Kriz döneminin en ideal
idarecisi, ﬂirketi, sektörü ve ﬂirketteki tak›m› en iyi tan›yan idarecidir. Bu dönemde ﬂirketi özellikle mali yap›s› ile beraber en iyi
tan›yan kimse yönetmeli. Böyle
bir dönemden geçerken çal›ﬂan›n en çok ihtiyaç duyaca¤› de-

¤erlerin baﬂ›nda sa¤lam inanç
ve moral geliyor. Ancak bu ﬂekilde, bu zorluklarla baﬂ edilebilir.
▼ ‹ﬂletmelerin önünde, bu zor
dönemden baﬂar›yla geçmesi
gereken iki s›nav var. Birincisi likidite s›k›nt›s› ve kredi daralmas›yla baﬂa ç›k›p ayakta kalabilmek. ‹kincisi daralan piyasada
para kazanabilmek.
▼ Bu zor zamanda piyasada
para kazanabilmek ve etkin bir
ﬂekilde yolumuza devam edebilmek için 2009 y›l›yla ilgili çok
gerçekçi bir gelir bütçesi yapmal›y›z.
▼ ‹ki ürün ya da hizmet, müﬂteriye yaklaﬂ›k ayn› de¤eri veriyorsa birini gözden ç›karmay›
tart›ﬂmal›y›z.
▼ Stok seviyelerimiz, do¤rudan kontrolümüz alt›ndad›r. Stok
seviyelerimizi h›zla düﬂürmek birinci önceli¤imiz olmal›.
▼ ‹ﬂletmenin öncelik s›ras›
de¤iﬂmelidir. Likidite ilk s›rada
olmal›. Hacmi ve müﬂteriyi kaybetmemek ikinci öncelik haline
gelmeli. Bu olumsuz ortam›n bitti¤i gün hacmimizi ve müﬂterimizi kaybedersek çok zorlan›r›z.
Üçüncü öncelik ise, vergi öncesi
kar olmal›. Çünkü faaliyet kar› ile
vergi öncesi kar› aras›ndaki en
önemli fark olan finansman giderleri ﬂu an coﬂuyor. Maliyetler
art›yor. Dolay›s›yla mutlaka finansman› gider gören kara bakmak laz›m.

»
nuﬂmas›na ﬂöyle devam etti: “Türkiye perakendesinde yabanc›lar›n Türkiye'ye
ayak basmas›ndan bugüne kadarki süreçte, yaklaﬂ›k 15 y›l› aﬂk›n süredir ciddi
gözlemlerim ve birikimlerim oldu. Asl›nda ﬂu an perakendeci kimli¤inle karﬂ›n›zday›m. Küresel anlamda bakt›¤›m›z zaman bu krizin ç›k›ﬂ noktalar›ndan bir tanesi ABD'nin emperyal h›rslar› ve hedefleri... Di¤er bir nedeni Bush krizi.
Dünyada son zamanda inan›lmaz bir
likidite bollu¤u krizi vard›. Bankalar herkese kredi vermek istiyordu, verdi de.
Patronlar dünyan›n her yerinde yat›r›m
yapmak için koﬂuﬂturmaya baﬂlad›lar.
Dolay›s›yla finans çevrelerinin bireysel
kredilerde aﬂ›r›ya kaçmalar› bunun geriye ödenmesinde do¤al olarak bir sorunu
teﬂkil etmeye baﬂlad›. Yine global anlamda bakt›¤›m›z zaman birçok özel sektör
kurum ve kuruluﬂu geçen y›l ve ondan
önceki y›l asl›nda göstergelerin ço¤unda
eksi yazmaya baﬂlam›ﬂlard›. Yine uluslararas› firmalar bu krizin en önemli nedenlerinden biri. Yok edici bir rekabet
içerinde hareket ediyorlar. Çok uluslu
ﬂirketlerde birlikte para kazanal›m anlay›ﬂ› yok maalesef.”
Toplant›n›n bir di¤er konuﬂmac›s›
Doç. Dr. ﬁevket Say›lgan da, krizde üç
‘S’ye yani Stok Maliyete, Sermaye Maliyete ve Sabit Maliyete dikkat edilmesi gerekti¤ini ifade etti. Say›lgan, “Bir iﬂletme
üç ‘S’yi düﬂüremiyorsa, mevcut kriz olsa
da olmasa da tehdit alt›ndad›r.” dedi.
TÜRK‹YE KAZANAN TARAF OLAB‹L‹R
Krizin genel bir de¤erlendirmesini
yapan Evpaﬂ A.ﬁ. Genel Müdürü Ümit
Hayk›r›, yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan ve rakipleri aras›nda 81 y›ld›r
ayakta kalan firman›n baﬂar›s›n›n ard›nda çok ciddi bir inanc›n ve sevginin oldu¤unu belirtti.
“Biz bu memlekette çok krizler atlatt›k” diyen Hayk›r›, “Önümüzde zorlu ekonomik günler var. Belki birkaç ay sonras›
bugünden daha zorlu olabilir. O halde öncelikle hesab›m›z› kitab›m›z› iyi bilece¤iz.
Unutmayal›m ki; bizim giriﬂimci gücümüz, inanc›m›z, ülke sevgimiz, birlik beraberli¤imiz bu krizden de aln›m›z›n
ak›yla ç›kmam›za yard›mc› olacakt›r.
Ayn› zamanda beni umutland›ran bir baﬂka konu da, bu y›l›n ilk üç çeyre¤inde

UZMAN GÖRÜﬁÜ
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‹ﬂletmelerinizi
yeni döneme
göre koruma
alt›na al›n
▼ Bir iﬂletme, piyasa koﬂullar›nda “faizler yükselme e¤ilimindeyken” likit de¤erlerini yükseltip, ba¤l› de¤erlerini art›rmal› ve
bilançosunu küçültmeli.
▼ Bir iﬂletmenin uyum kural›ndaki birinci temel kural› vade
uyumunu yakalamas›d›r.
▼ Enflasyonist ortamlardan
ç›k›l›nca iﬂletmeler için en önemli
finansal gereksinim iﬂletme sermayesi ihtiyac› düzeyinde çal›ﬂmakt›r. ‹ki temel konu bu dönemin iﬂletme sermayesini öne ç›kartmakta belirleyicidir. Birincisi
vadeler, ikincisi ise büyüme sürecinin devam ettirilmesi.
▼ Her yer iﬂletmeyi bir ﬂekilde
likidite problemi ile karﬂ› karﬂ›ya
b›rak›r. Kars›zl›ktan korkmay›n likitsizlikten korkun. Kars›zl›k sürdürülebilir ama likitsizlik sürdürülemez. Dolay›s›yla likide karﬂ› gelen her türlü finansal problem,
tehdit öncelikli çözümlenmesi
gereken konudur.
▼ Ben bu krize karﬂ› nas›l
ayakta kal›r›m? Bu krize karﬂ›
kendimi nas›l koruyabilirim, bunun yöntemi nedir? Finansal olarak kendimi nas›l rehabilite etme-

h›zl› tüketim grubunun toplam Türkiye
cirosunun yaklaﬂ›k 28 milyar dolar olmas›. Bu rakam›n 13 milyar dolar› g›da.
E¤er iyi hesap yaparsak, tüketiciye neyi
nas›l sunaca¤›m›z› bilirsek, k›s›r çekiﬂmelere girmezsek, inan›yorum ki bu kriz f›r-

liyim? Kafan›zda bu sorular varsa
durumunuzu iyi de¤erlendirin ve
eksik kalan taraflar›n›z› iyileﬂtirerek, krize karﬂ› iﬂletmenizi korumaya baﬂlay›n.
▼ Borç yönetimine dikkat
edin. Borç yönetimi dedi¤imiz
ise ﬂudur: Bir iﬂletmenin yabanc›
kaynak kullan›rken ödemiﬂ oldu¤u faizin içindeki reel faiz. Yani
her borçlanmada bir reel faiz
ödersiniz. Bu borcun vadesi içinde yaﬂan›lan enflasyon ile ödedi¤iniz faiz aras›ndaki farkt›r. Dolay›s›yla bir iﬂletmenin ödedi¤i reel
faiz, ödeyebilece¤i reel faizden
küçük olmal›d›r.
▼ Ölçemedi¤iniz hiçbir ﬂeyi
yönetemezsiniz. Yönetemedi¤iniz hiçbir ﬂeyi de sürdüremezsiniz. Sürdürülemezlik de rekabette sizi piyasa d›ﬂ›na atar. Dolay›s›yla bu iliﬂkileri bütünselleﬂtirebilmek her ﬂeyden önce ölçmekten geçer. Ölçülemiyorsa yönetme kabiliyeti de sürecin d›ﬂ›na
ç›kar. Üç ‘S’ye dikkat edin. Stok
maliyeti, sermaye maliyeti ve sabit maliyet… Bu üç maliyeti düﬂüremiyorsan›z faaliyet süreçleriniz risklidir.

satlar›n› en iyi ﬂekilde de¤erlendirece¤iz.
‹nﬂallah bir sonraki toplant›da bu krizi
nas›l atlatt›¤›m›z›, bu krizden nas›l güçlü
olarak ç›kt›¤›m›z› ve bu krizin zor anlar›n›n birer an› olarak kald›¤›n› konuﬂmak
için bir araya geliriz.”
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ULAﬁIM G‹DERLER‹N‹Z‹
DÜﬁÜRECEK KAMPANYALAR
GLOBAL EKONOM‹K KR‹Z NEDEN‹YLE HERKES
HARCAMALARINDA DAHA EKONOM‹K ALTERNAT‹FLERE
YÖNELM‹ﬁ DURUMDA. ‹ﬁ SEYAHATLER‹ ‹Ç‹N ULAﬁIM
G‹DERLER‹N‹Z‹ DÜﬁÜRMEK ‹ST‹YORSANIZ, TÜRK‹YE’N‹N ÖNDE
GELEN HAVAYOLU ﬁ‹RKETLER‹N‹N KAMPANYALARINA GÖZ
ATMANIZI ÖNER‹R‹Z.

THY’N‹N 79 TL’L‹K KAMPANYASI
Türk Hava Yollar› ‹stanbul'dan dokuz farkl› yurtiçi noktaya indirimli kampanya ile
tüm vergiler dahil 79 TL'ye bilet satmaya baﬂlad›. Uçuﬂ tarihinden bir hafta
öncesine kadar al›nacak biletler için uygulanacak indirimli biletler, tüm koltuklar
için geçerli. Buna göre, 4 Ocak-31 Mart 2009 tarihleri aras›nda ‹stanbul
Atatürk Havaalan›'ndan Eskiﬂehir, Merzifon, Uﬂak, Çanakkale,
Nevﬂehir, Sinop'a yap›lan seferler ve Sabiha Gökçen Havaalan›'ndan
‹zmir, Ankara, Antalya'ya olan uçuﬂlar tüm vergiler dahil 79 TL..
www.thy.com/tr-TR

Ça¤r› Merkezi: 444 0 849

ATLASJET ‹LE HER ﬁEY DAH‹L 69 TL
31 Mart 2009 tarihine kadar tüm iç seferlerde Atlasjet’ten bilet alan ilk 69 kiﬂi, her
ﬂey dahil 69 TL’ye uçuyor. Ayr›ca 2-20 yaﬂ
aras› ve 65 yaﬂ ve üstü yolculara da ekstra yüzde 25 indirim imkan› var. Ayr›ca Atlasjet Jetmil kart sahipleri 31 Mart’a kadar biletlerini www.atlasjet.com
arac›l›¤›yla ald›klar› takdirde 2 kat Jetmil kazan›yor. Memorial Sa¤l›k Grubu
da Jetmil kart› olan herkese “Check Up”ta özel indirim sa¤l›yor. Standart
Check Up özel fiyat› 325 TL, 40 yaﬂ üstü bayan Check Up özel fiyat› 485 TL,
40 yaﬂ üstü bay Check Up özel fiyat› ise, 360 TL.
www.atlasjet.com

Ça¤r› Merkezi: 444 3 387

ANKARA-‹STANBUL ARASI 25 TL
Karayolu yolcu taﬂ›mac›l›¤›nda, 950 otobüsü ile Türkiye’nin en büyük otobüs filosuna sahip Metro Turizm de global krizin yaﬂand›¤› son dönemde hem piyasalara canl›l›k kazand›rmak hem de vatandaﬂ›n daha ekonomik seyahat etmesini sa¤lamak amac›yla
yolcu taﬂ›mac›l›¤›nda büyük indirime giden firmalar aras›nda. Tüm hatlar›nda
yüzde 25-40 aras›nda de¤iﬂen oranlarda yap›lan indirimle ekonomik seyahat
etmenin yan› s›ra ayn› zamanda çift katl› Setra otobüslerle uçak konforunda
yolculuk etmek mümkün olabilecek. ﬁirket ‹stanbul-Ankara aras›nda yolcular›n› 25 TL’ye taﬂ›yor. Üstelik her koltukta 12 kanal DVD, müzik ve TV kanallar›,
internet ve bilgisayar oyunlar› ile internete ba¤lanma imkan› da mevcut.
www.metroturizm.com.tr
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Ça¤r› Merkezi: 444 3 455

PEGASUS’DAN
39.99 TL’DEN
BAﬁLAYAN
SEFERLER
■ Pegasus Airlines Pazarlama
Müdürü Özlem Ersoylu
Mutluer, Mart ay›na kadar
sürecek yeni kampanyalar›
hakk›nda ﬂöyle bilgi verdi:
“Misafirlerine konforlu ve
hesapl› uçuﬂ imkan› sunan
Pegasus, yeni kampanyas› ile
yurtiçindeki tüm uçuﬂ hatlar›na
her ﬂey dahil 39.99 TL’den
baﬂlayan seferler düzenliyor. 8
Ocak’ta baﬂlayan kampanya,
Mart sonuna kadar devam
edecek. Sabiha Gökçen
Havaliman›’nda yer alan k›sa
süreli Pegasus otopark›n› 72
saat süreyle ücretsiz
kullanabilen tarifeli iç ve d›ﬂ hat
yolcular›, böylece otopark
ücretinden de tasarruf ediyor.
Kampanya ile Adana, Ankara,
Antalya, Bodrum, Diyarbak›r,
Gaziantep, Hatay, ‹stanbul,
‹zmir, Kayseri, Malatya,
Mardin, Samsun, Trabzon,
Van, Amsterdam, Düsseldorf,
Kopenhag, Köln, Londra,
Lefkoﬂa, Münih, Stuttgart ve
Zürih ﬂimdi çok daha yak›n.”
www.flypgs.com
Ça¤r› Merkezi: 444 0 737
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KONUﬁURKEN ‹LET‹ﬁ‹M MASRAFLARINIZI AZALTAB‹LMEN‹Z
‹Ç‹N GSM OPERATÖRLER‹N‹N SUNDU⁄U YEN‹L‹KÇ‹
ÇZÜMLER VE AVANTAJLI TAR‹FELER‹ S‹Z‹N ‹Ç‹N ARAﬁTIRDIK.

AVEA’DAN 9,99 TL’YE HER YÖNE
Ayl›k KDV dahil sadece 9,99 TL karﬂ›l›¤›nda Avea’l› ﬂirketler, eviﬂ telefonlar›n›, ﬂirket içini, di¤er tüm Avea’l› ﬂirketleri ve bireysel
TümAile tarifesi kullan›c›lar›n›, toplam 3200 dakika, yani 50 saatten fazla ücretsiz arayabiliyorlar. Üstelik ücretsiz konuﬂma süresini aﬂmalar› durumunda da, tüm yönleri
KDV dahil sadece 24,5 kuruﬂtan ar›yorlar.
Türkiye’de ilk ve tek olan bu tarifeyi benzersiz yapan ise, ev-iﬂ hatlar›n›n ve tüm
kurumsal hatlar›n ücretsiz aranabilmesi…
Avea’n›n HerYöne 300 tarifesi ile ﬂirketler KDV dahil ayda sadece 30 TL vererek, tüm Avea hatlar›yla, di¤er operatörlerle, evle-iﬂle, k›sacas› Türkiye’deki
herkesle 300 dakika hediye konuﬂma
süresi kazan›yor. 300 dakikan›n üzerindeki konuﬂmalar, dakikas› KDV dahil
19 kuruﬂtan ücretlendiriliyor. Paket600 tarifesi ile KDV dahil 57 TL’ye
tüm yurtiçi yönlere 600 dakika konuﬂma süresi hediye ediliyor. Ayr›ca
ﬂirket içi 3200 dakika ücretsiz konuﬂma imkan› sunuluyor. “ﬁirket Getiren Kazan›yor” kampanyas› ile Avea abonesi ﬂirketler, Avea’ya yeni ﬂirket kazand›rd›kça yüzde 10’a varan indirimlerden faydalan›yor. Sene sonuna kadar devam edecek kampanyaya kat›lan ﬂirketler; Avea’ya kazand›rd›klar› ilk ﬂirket için
yüzde 5, ikinci ﬂirket için yüzde 7, üçüncü ﬂirket için ise yüzde 10
indirim kazan›yor ve bu indirimlerden 3 ay boyunca faydalan›yor.
www.avea.com.tr

Ça¤r› Merkezi: 444 1 500
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VODAFONE’DAN AYDA
8 YTL’YE L‹M‹TS‹Z OF‹S

‹ﬁTCELL ‹LE AYDA 9,75’E
2400 DAK‹KA ÜCRETS‹Z
Turkcell, ‹ﬂTcell kapsam›nda ayda 9,75 TL’ye ﬂirket içi görüﬂmelerinde 2400 dakika ücretsiz görüﬂebiliyor. Kurumsal
hatl› ‹ﬂTcell’lilerle dakikas› en fazla 7 Kr’a konuﬂulabilen
tarifeler kapsam›nda Kurumsal Heryöne Dakika Paketleri
ile her yöne en fazla 19 Kr’a konuﬂulabiliyor. Turkcell, sabit hatlarda ise ayda 7,5
TL’ye sabit hat görüﬂmelerinin dakikas› 5 Kr, ‹ﬂTcell
Ofis Çözümleri kapsam›nda
da Turkcell’lilerle yüzde 50
ucuza konuﬂman›n yolunu
sunuyor. Turkcell’in ﬁirket‹çi‹ndirimli tarifesi sayesinde ise ‹ﬂTcell’liler ﬂirket içi görüﬂmelerinde
avantajl› tarifelerinin üstüne yüzde 90 indirim
daha alarak, konuﬂman›n dakikas›na 17,5 Kr
yerine sadece 1,5 Kr
ödeyebiliyor. Turkcell ayr›ca ekonomik
internet paketi ile müﬂterilerinin kendilerine en uygun
olan internet paketini seçerek, internete iﬂ yerlerinde, yolda, iﬂ seyahatlerinde, ofis d›ﬂ›nda, kafede, tatilde yüzde
90’a varan indirimlerle mobil olarak ba¤lanabiliyor ve kurumsal uygulamalar›na eriﬂebiliyor.
www.turkcell.com.tr
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Vodafone’un yeni Limitsiz Ofis Tarifeleri ile kurumsal
aboneler art›k grup içi görüﬂmelerde dakika s›n›rlamas›
olmaks›z›n tamamen ücretsiz konuﬂacak ve ücretsiz
mesajlaﬂacak. Ayl›k 8 TL ve 24 TL olmak üzere iki farkl› sabit ücret seçene¤iyle sunulan tarifeler, her yöne
tek ücret anlay›ﬂ›yla kurumsal kullan›c›lar›n beklentilerine cevap veriyor. Ayl›k
8 TL sabit ücretli seçenekte grup içi konuﬂma
ve mesajlaﬂmalar s›n›rs›z
ve ücretsiz olup, grup d›ﬂ›, sabit hat ve di¤er
operatörleri araman›n
dakikas› ise 24 kuruﬂtan
ücretlendiriliyor. Ayl›k 24 TL sabit ücretli seçenekte
grup içi konuﬂma ve mesajlaﬂmalar s›n›rs›z ve ücretsiz;
grup d›ﬂ›, sabit hat ve di¤er operatörleri araman›n dakikas› ise 8 kuruﬂtan ücretlendiriliyor. Vodafone Limitsiz Ofis Tarifeleri, 6 saniyelik periyotlarla ücretlendiriliyor. Vodafone’un yeni tarifesi CepLimitsiz ise, fatural›
Vodafone abonelerini kendi aralar›nda günde yaln›zca 1
TL’ye limitsiz konuﬂturuyor. CepLimitsiz’de ayda 30,30
TL ödeyen aboneler, tüm Vodafone’lularla limitsiz, di¤er operatörler ve sabit telefonlarla da dakikas› 30,30
kuruﬂtan konuﬂuyor. CepLimitsiz tarifesinde aboneler,
kendi iletiﬂim ﬂekillerine göre ek avantajlar seçerek özgürlü¤ün tad›n› daha da art›rabiliyorlar.
www.vodafone.com.tr

VIDEOFON’LA
GÖRÜNTÜLÜ KONUﬁUN
Türk Telekom, baﬂvuruda bulunan ilk 100 bin aboneye,
ayda 3 bin dakika ve videofon cihaz› hediye ediliyor.
Kampanya, tüm vergiler dahil olmak üzere ayl›k 29 TL
karﬂ›l›¤›nda, TT Videofon
hizmetine 24 ay abone olan
müﬂterilerine, cihaz temini
ve Videofon’lar aras› 3 bin
kontöre kadar ücretsiz görüﬂmeyi içeriyor. Kampanyaya kat›lan aboneler, 24 ay sonunda Türk Telekom taraf›ndan uygulanmakta olan Videofon tarifesine göre ücret
ödemeye baﬂl›yor. Kampanya dahilinde 3 bin kontörü
geçen görüﬂmeler tarifedeki kontör bedelleri üzerinden
ücretlendiriliyor. 3 bin dakika sadece videofonlar aras›nda yap›lacak görüﬂmeler için geçerli oluyor. Limit aﬂ›m›
durumunda, Türk Telekom görüﬂme ücretinin dakikas›
KDV ve Ö‹V dahil, 11,2 kuruﬂtan ücretlendiriliyor.
www.turktelekom.com.tr

Ça¤r› Merkezi: 444 1 444

D OSY A
ULUSLARARASI VE ﬁEH‹RLERARASI TELEFON GÖRÜﬁMELER‹N‹ZE
YÜKSEK ÜCRET M‹ ÖDÜYORSUNUZ? TELEFON G‹DERLER‹N‹Z ARTIK
CAN YAKMAYA MI BAﬁLADI? O HALDE DÜNYADA HIZLA YAYILMAKTA
OLAN VOIP TEKNOLOJ‹S‹ ‹LE TANIﬁMANIN TAM ZAMANI!

NETTEN KONUSARAK
.
iLETiSiM
. GiDERLERiNiZi AZALTIN
oIP; internet alt yap›s›n› kullanarak telefon görüﬂmesi yapabilmeyi ve faks çekebilmeyi
sa¤layan bir teknoloji. Sesin, IP dedi¤imiz “internet platformu” üzerinden iletilmesine olanak sa¤layan bu teknoloji,
iletiﬂim giderlerini önemli ölçüde azalt›yor. VoIP teknolojisinden en büyük fayday›, yo¤un biçimde ﬂehirleraras› ve
milletleraras› telefon görüﬂmesi yapmak
zorunda olan ﬂirketler sa¤l›yor. ﬁubeleriniz ile her gün dakikalarca telefon ve

V

faks iletiﬂimi kuruyorsunuz. Oysa ﬂubelerinizin hepsinin de internet ç›k›ﬂ› var.
Tüm bu ofislerinizin birbirlerini aramalar› karﬂ›l›¤›nda telefon gideri olarak
yüklü bir mebla¤ ödüyorsunuz. Halbuki,
5-6 bin dolarl›k bir donan›m yat›r›m› ile
tüm ﬂubelerinizi birbirleri ile ücretsiz
olarak görüﬂtürebilirsiniz. Üstelik zaman s›n›rlamas› olmaks›z›n. Sonuç olarak yapt›¤›n›z yat›r›m›n 6-8 ay içerisinde kendi maliyetini karﬂ›lad›¤›n› göreceksiniz. VOIP çözümleri çok say›da ve

S‹STEM‹N ÇALIﬁMA PRENS‹PLER‹
‹nternet eriﬂimine sahip kiﬂisel bir bilgisayar ya da kurumsal internet eriﬂimine
sahip ofislerde iste¤e göre tek bir bilgisayar›n ya da tüm ofisin VoIP servisini kullanmas› mümkün ■ Kiﬂisel eriﬂim için bilgisayar›n›z›n USB portuna tak›lacak bir
telefon cihaz› ■ Kurumsal eriﬂim için mevcut telefon makinenizi ve santral›n›z›
kullanabilmeniz için santral›n›za tak›lacak bir kart ve bir harici ayg›ttan oluﬂan
sistemde birden çok kullan›c› ayn› anda görüﬂme yapabilir ■ Kurumsal eriﬂim
paketinin bir di¤er avantaj› ise ofis d›ﬂ› herhangi bir yerden ofisinizi arayarak VoIP
servisinden yararlanabilmeniz. Bu durumda bulundu¤unuz konuma göre ﬂehir içi
ya da ﬂehir d›ﬂ› ücretlerle uluslararas› telefon görüﬂmelerinizi yapabilirsiniz.

birçok farkl› ﬂekilde sunuluyor. ‹ﬂte onlardan birkaç örnek; Diyelim ki, internette bir sanal ma¤aza açt›n›z ve buradan ürün sat›ﬂ› yap›yorsunuz. Statik
IP'li bir internet eriﬂiminiz var. Web sayfan›z› gezmeye gelmiﬂ olan bir internet
kullan›c›s›, web sayfan›zdaki bir tuﬂa basarak ça¤r› merkezindeki operatörle
(telefon etmeden sadece internet eriﬂimi üzerinden) görüﬂebilir. Web'den IP
omurgan›za VoIP ça¤r›s› yapm›ﬂ olur.
Böyle bir uygulamaya neden ihtiyac›n›z
olsun ki? Sadece bir sektörden, bu y›l›n
en revaçta sektöründen örnek verelim.
Oteliniz ve online rezervasyon yapt›rmak isteyen yurt d›ﬂ› müﬂterileriniz var.
Telefon etmek yerine WEB sayfan›za
bir t›klama yap›yor, an›nda dan›ﬂma
karﬂ›s›nda… Örne¤in, o¤lunuz Amerika’da okuyor ve evinde internet eriﬂimi
var. Sizin de internet eriﬂiminiz var. Al›n
iki adet internet phone veya Y@P phone o¤lunuzla her gün istedi¤iniz kadar
görüﬂün. Hem ücretsiz, hem kaliteli. Bu
örnekleri ço¤altmak mümkün. Gereksiz
trafik ve vakit kayb› oluﬂturmadan bu
görüﬂmeyi yapabiliyorsunuz.
VoIP’in her zaman kulland›¤›m›z
normal Telekom hizmetlerine göre
avantajlar› var. Genel olarak hatt› kulland›¤›n›z süre kadar, o hatt› size sa¤layan ve yöneten ﬂirkete para ödersiniz.
E¤er uzun süre konuﬂursan›z daha çok
ödersiniz. Ayr›ca ayn› anda bu hat üzerinden birden fazla kiﬂi ile konuﬂamazs›n›z, konuﬂsan›z da ek bedel ödersiniz
(Telekonferans). VoIP'de ise bunun tersine, ayn› anda ihtiyac›n›z olan birden
fazla nokta ile görüﬂebilirsiniz (Karﬂ›
noktalar›nda VoIP kullan›yor oldu¤unu
kabul ederek).
PERDER
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D OSY A
DAVRANIﬁ B‹L‹MLER‹ ENST‹TÜSÜ (DBE) BAﬁKANI PS‹KOLOG EMRE KONUK,
TÜRK‹YE’DE PS‹KOTERAP‹ MESLE⁄‹N‹N KURULMASINA BÜYÜK KATKISI OLAN B‹R ‹S‹M.
KURUMSAL DANIﬁMANLIK ÇALIﬁMALARINDA 25 YILLIK PS‹KOTERAP‹ DENEY‹M‹N‹
‹NSAN KAYNAKLARI ALANINDA ETK‹N OLARAK KULLANAN KONUK, ÇALIﬁAN
MEMNUN‹YET‹ VE BA⁄LILI⁄I ‹LE VER‹M, KARLILIK VE SATIﬁ SONUÇLARI ARASINDAK‹
‹L‹ﬁK‹YE YÖNEL‹K PROGRAMLAR GEL‹ﬁT‹R‹YOR. SEKTÖRDE B‹RÇOK YILDIZ
YÖNET‹C‹YE KOÇLUK DA YAPAN KONUK ‹LE ÖZEL B‹R RÖPORTAJ GERÇEKLEﬁT‹RD‹K.
KONUK, KR‹Z DÖNEM‹NDE PERFORMANS GEL‹ﬁT‹RME VE E⁄‹T‹MLE ‹LG‹L‹
BÜTÇELERDE KISINTIYA G‹TMEN‹N DEZAVANTAJLARINI ANLATTI.

..

MUSTERi
.~ ~ VE CALISAN
. .
BAGLILIGINI ARTIRAN
KAZANIR
SiRKET
.
avran›ﬂ Bilimleri Enstitüsü
(DBE) Baﬂkan› Psikolog Emre
Konuk, kriz dönemlerinde ﬂirketlerdeki önemi artan insan kaynaklar› (‹K) ve pazarlama departmanlar›n›n
birlikte çal›ﬂmas› halinde, çal›ﬂanlar
aras›nda 3 ila 12 kat aras›nda perfor-
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mans art›ﬂ› yaﬂanaca¤›n› söyledi. Konuk, yap›lan araﬂt›rmalar sonucunda
bir organizasyonun ya da ﬂirketin performanslar›n› belirleyen faktörler s›raland›¤›nda çal›ﬂan ba¤l›l›¤› ve müﬂteri
ba¤l›l›¤›n›n öne ç›kt›¤›n› kaydetti. Müﬂteri ba¤l›l›¤›n› sa¤layan pazarlama de-

partman› ve çal›ﬂan ba¤l›l›¤›n› sa¤layan
‹K departmanlar›n›n birlikte çal›ﬂmas›
halinde ise firmalar›n verimlili¤inin
yüzde 80 artaca¤›n› dile getiren Konuk,
“Performans› yüksek olan gruplara
bakt›¤›m›z zaman bu iki faktörün ayn›
anda çal›ﬂt›¤›n› görüyoruz. Ama genelde bunu yapm›yorlar. Senede bir kez
olsun bu amaç için buluﬂmuyorlar. Sadece problem oldu¤u zamanlarda buluﬂuyorlar. Aralar›nda bir iﬂbirli¤i yok.
Ama bunu gerçekleﬂtirmiﬂ ekiplerle
gerçekleﬂtirememiﬂ ekiplerin performans› de¤erlendirildi¤inde 12 kata varan performans art›ﬂ› görüyoruz” dedi.
E⁄‹T‹M‹ KESMEK HATA
‹nsan kaynaklar› uygulamalar›n›n Türkiye’de 15 y›ll›k bir geçmiﬂi oldu¤unu
anlatan Konuk, bu uygulamalar›n çokuluslu ﬂirketler kanal›yla Türkiye’ye ka-

zand›r›ld›¤›n› ancak Türkiye geneline
bak›ld›¤›nda insan kaynaklar› departman› oluﬂturmuﬂ ﬂirketlerin say›s›n›n
çok düﬂük oldu¤unu dile getirdi. Ekonomik kriz ortamlar›nda da firmalar›n
insan kaynaklar›na bütçe ay›rmad›klar›na iﬂaret eden Konuk, ak›ll› davranan
firmalar›n ise performans geliﬂtirme ve
e¤itimle ilgili bütçelerini k›smad›¤›n› ve
kaynaklar›n› kriz ortamlar›nda bile kendilerini geliﬂtirmek için kulland›klar›n›
söyledi. Bunun krize müdahale için yap›lan bir davran›ﬂtan çok kriz sonras›
rakipleri karﬂ›s›nda avantaj sa¤lamakla
ilgili oldu¤unu kaydeden Konuk, e¤itim harcamalar›n› kesmenin büyük bir
hata oldu¤unu vurgulad›. Bugün yaﬂanan ekonomik kriz ortam›nda olumlu
olman›n ve gelece¤e yönelik pozitif
bakman›n önemine de de¤inen Konuk,
morallerin iyi tutulmas›n›n davran›ﬂ ve
eylemlere yans›d›¤›n›, dolay›s›yla panik
yaratman›n daha beter bir krizi erkene
almak demek oldu¤unu vurgulad›.
■ Performans geliﬂtirme ve e¤itimle
ilgili bütçelerde kesinti kriz dönemlerinde ilk baﬂvurulan tasarruf tedbirleri aras›nda. Bunun sak›ncalar›n› anlatabilir misiniz?
‹ﬂ dünyas› normal seyrinde akarken,
yöneticilerin ve departmanlar›n odakland›¤› temalar vard›r. Pazarlama departman› sat›ﬂ› art›rmaya odaklan›r. ‹nsan kaynaklar› departman› iﬂe al›mlarla
ilgilenir. Bütün bunlar aras›nda “ﬁirketin performans›n› art›rmak için nas›l bir
stratejik plan uygulamal›y›m?” gibi asl›nda sorulmas› gereken baz› sorular atlan›r maalesef. Kriz dönemlerinde de
para getirmedi¤i düﬂünüldü¤ü için k›s›nt›lar hep performans geliﬂtirme ile
e¤itim ile ilgili bütçelerde olur. “Sat›ﬂ
yoksa, performans› geliﬂtirecek ne yapabiliriz?” “Piyasalar aç›ls›n düﬂünürüz”
denir. Amerika’da, Avrupa’da geçmiﬂ
y›llarda yaﬂan›lan krizlerde piyasan›n
düﬂtü¤ü zamanlarda performans geliﬂtirmeye ve e¤itime bütçe ay›ran ﬂirketlerin kriz atlat›ld›ktan sonra rekabet
güçlerinin çok artt›¤›n› görebiliyoruz.
Dolay›s›yla kriz dönemleri preformans
geliﬂtirme ile ilgili planlar yapmak için
ideal zamanlard›r. Diyelim ki, önümüzdeki 2 sene sonra piyasalar aç›lacak,
dünya ray›na oturacak. Peki biz 2 sene

EMRE KONUK, MÜﬁTER‹ BA⁄LILI⁄INI
SA⁄LAYAN PAZARLAMA DEPARTMANI
VE ÇALIﬁAN BA⁄LILI⁄INI SA⁄LAYAN ‹K
DEPARTMANLARININ B‹RL‹KTE
ÇALIﬁMASI HAL‹NDE, F‹RMALARININ
VER‹ML‹L‹⁄‹N‹N YÜZDE 80 ORANINDA,
ÇALIﬁANLARIN PERFORMANSININ ‹SE
3 ‹LA 12 KAT ARASINDA ARTIﬁ
GÖSTERECE⁄‹N‹ BEL‹RT‹YOR.

sonras›na kendimizi nas›l haz›rlayal›m?
Baz› teﬂhislerin konulabildi¤i, kafa selametiyle düﬂünebildi¤i, baz› müdahalelerin yap›ld›¤› bir süreç olarak de¤erlendirilmeli kriz dönemleri. Performans
ile ilgili müdahaleler bir y›l içinde rahatl›kla kulvar›na sokulur ve ondan sonraki
senelere de model olur. Ama maalesef
ki, ‹K departmanlar› bunlar› yapacak
zaman› rutin iﬂleri aras›nda bulam›yor.
■ Kriz dönemlerinde ‹K ve pazarlama
departmanlar›n›n birlikte çal›ﬂmas›

halinde, çal›ﬂanlar aras›nda öngördü¤ünüz performans art›ﬂ› nedir?
Ayr›ca iﬂletmelere kazand›raca¤›
verimlilik art›ﬂ› hakk›nda bilgi verebilir misiniz?
‹K ve pazarlama departmanlar›n›n bir
araya gelmesindeki mant›k ﬂudur; bir
ﬂirketin performans› dedi¤imiz zaman
karl›l›k, verimlilik gibi sektörlere göre
de¤iﬂen birçok kriter devreye giriyor.
Bir ﬂirketin performans›n› etkileyen
faktörler 50’nin çok üzerinde. Bütün
bu faktörleri düﬂünerek, böylesine bir
ince ayarla bir müdahale plan› yapmak
mümkün de¤ildir. Bilimde esas de¤iﬂken say›s›n› mümkün oldu¤unca az
tutmak en etkili sonucu do¤urur. Bu
mant›kla iﬂ dünyas›na bakt›¤›m›zda bir
ﬂirketin performans›n› etkileyen ana
faktörler aç›s›ndan meta anlalizlerine
bakmak gerekiyor. Birçok sektörde,
birçok farkl› kültürde yap›lm›ﬂ benzer
araﬂt›rmalar› bir araya getirip, denek
say›s›n› art›rmak gerekir. U¤raﬂt›¤›n›z
kiﬂi say›s› 300 de¤il de, 1 milyon olursa
ölçüm hatan›z neredeyse s›f›ra iner.
Meta analizlere bakt›¤›m›z zaman bir
ﬂirketin performans›n› belirleyen ana
faktörlerde iki faktör ön plana ç›k›yor.
Biri çal›ﬂan ba¤l›l›¤›, di¤eri de müﬂteri
ba¤l›l›¤›… Bir hizmetten ya da üründen memnun olabilirsiniz ama bir daha
onu almayabilirsiniz. Ba¤l›l›k duygusal
bir ﬂey… Manav›n›zdan memnun olabilirsiniz ama ona ba¤l› olmayabilirsiniz. ﬁirketlerin performanslar›n› yüzde
80 oran›nda bu iki faktör belirler. Ben
de bir ﬂirketin performans›n› geliﬂtirmek için 50 faktör yerine iki faktörle
u¤raﬂ›r›m. Çal›ﬂan ve müﬂteri ba¤l›l›¤›n› art›r›m. Çal›ﬂan ba¤l›l›¤›n› art›rmakla insan kaynaklar› departman›, müﬂteri ba¤l›l›¤›n› art›rmakla da pazarlama
departman› ilgilenir. Her ikisini de
yükselten gruplar ayn› ekipler. Ancak
bunlar› planlayan gruplar maalesef ki,
senede 1 kere bile bir araya gelmiyor.
‹K ve pazarlama departmanlar›n›n iﬂ
birli¤i yapma fikri buradan geliyor. Ayr›ca ‹K’y› stratejik ortakl›k denilen pozisyona götüren de budur. ‹K neden
stratejik ortak de¤ildir? Çünkü ﬂirkete
para kazand›rmaz. Halbuki araﬂt›rmalara bakt›¤›m›zda ‹K’n›n üzerinde bu
rol. Ama para ile iliﬂkisi kesilmiﬂ durumda, bunun bilincinde de¤il.
PERDER 33

D OSY A
■ BAHAR PEKEL

YÖNET‹M DANIﬁMANI VE E⁄‹TMEN • bpekel@mynet.com

KRiZiN PANZEHiRi BAﬁARILI
NAKiT AKIﬁ YÖNETiMi
arihe tan›kl›k etti¤imiz bir dönemden geçiyoruz. Bugün, iﬂadam› ve yöneticiler olarak ﬂapkay› önümüze koyarak düﬂünmenin günüdür. Biz iﬂletme olarak krize nas›l yakaland›k? Neleri do¤ru yapt›k, neleri
yanl›ﬂ yapt›k? Bundan sonra neler yapmal›y›z?
Genel olarak iﬂletmelerimizin güçlü
yönlerini ele al›rsak, sezgi gücü, çal›ﬂkanl›k, esneklik ve üretim kabiliyetlerini
en baﬂta sayabiliriz. Özel sektör olarak
birçok zorlu¤a ra¤men, y›llard›r üretime yat›r›m yap›yoruz. Dünya pazarlar›na, kalitesiyle hizmetle rekabette üstün
ürünler sunuyoruz.
Ancak bu arada ihmal etti¤imiz bir
konu oldu. Finansal kontrol sistemlerini
kuramad›k.
Ço¤u zaman maliyetimizi do¤ru hesaplayamad›k. Kar›m›z› dahi bilemedik.
Kendimizi sat›ﬂ›n rüzgarlar›na b›rakt›k. Büyüme
ve ya-

T

t›r›m kararlar›m›z› da yine sat›ﬂ›n gidiﬂat›na bakarak verdik. Büyümenin finansman›n› ve risklerini göz ard› ettik.
Geçen y›llarda verdi¤im e¤itim seminerlerinde “Karl›l›k ve Nakit Ak›ﬂ Yönetimi” konusuna baﬂlarken ﬂu soru ile baﬂl›yordum. “Kar eden ﬂirketler ekonomik
krize girer mi?” Elbette benim o günlerde bahsetti¤im kriz Nasrettin Hoca'n›n
f›kras›ndaki “Küçük K›yamet”ti, yani iﬂletmenin kendi içinde yaﬂayaca¤› krizdi.
Çözüm önerilerinde ise finansal kontrol
sistemlerinin kurulmas›n›n yan› s›ra, sat›ﬂ ve ihracatta yap›lacaklar ile krizinaﬂ›lmas› daha mümkün ve kolayd›. Bugün
ise geçici bir dönem için sat›ﬂta hem içeride hem de d›ﬂar›da durgunlukla baﬂ baﬂay›z.
Dolay›s› ile etkin bir Finans ve Nakit
Yönetimi bugün iki kat önem kazanm›ﬂt›r.
Küresel krizde en büyük s›k›nt›y›
çeken iﬂletmeler maalesef yüksek stokla yakalanan, hesaps›z kredi ve çek kullanan, al›m sat›m vadeleri dengesiz olan
iﬂletmelerdir.
Peki, baﬂar›l› bir “Nakit Ak›ﬂ “ ve
“Stok Yönetimi” için yap›lmas› gerekenler nelerdir?
Elbette içinde yer ald›¤›m›z
sektör ve rekabet koﬂular›na göre
bu sorunun cevab› de¤iﬂebilir. Örne¤in bozulma tehlikesi olan bir
ürün üreten bir iﬂletmeyle teknik
özellikleri y›llara göre de¤iﬂmeyen
standart bir makine üreten bir firman›n, finansal bak›ﬂ aç›lar› farkl›
olabilir... Ancak “Kar Odakl› ‹ﬂletme Yönetiminin” esaslar› ayn›d›r.

Nakit Ak›ﬂ›’n›n pozitif olabilmesi her zaman üç unsura ba¤l›d›r.
■ Al›ﬂ (tedarik) vadesi-gün
■ Tahsilat-gün
■ Stokta bulundurma-gün = Nakit
bakiyesi
Bu noktada, kredi ve sermaye ve
karl›l›k üçlüsü devreye girer.
BAﬁARILI B‹R NAK‹T AKIﬁ
YÖNET‹M‹ ‹Ç‹N ÖNCEL‹KLE
YAPILMASI GEREKENLER:
■ Sat›ﬂ prim sistemlerini tahsilat ve
alacak dönüﬂ h›z› ile iliﬂkilendirin. Ayl›k
tahsilat hedeflerinizi oluﬂtururken dönem baﬂ› (ay›n ilk günü) alacak tutar›n›z›, sat›ﬂ temsilcisi baz›nda (müﬂteri
gruplar›) ay›r›n. Belirli bir yüzdenin (örne¤in yüzde 90) ay içinde tahsilat› hedefini koyun
■ Esnek bir yap› oluﬂtun. De¤iﬂken
giderlerinizin oranlar›n› art›r›n. Sabit
giderlerinizin oran›n› düﬂürün. Sat›ﬂ
artt›kça gider arts›n veya sat›ﬂ azald›kça azals›n.
■ Finansmanla ilgili raporlar›n güncel olmas›n› sa¤lay›n. Yaln›z kasa de¤il
bankalar›n da günlük iﬂlenmesi alacak
takibinde çok önemlidir.
■ Alacak takibinizi ayl›k ve haftal›k
hedefler ile yap›n. Hedefin neresinde
oldu¤unuzu günlük olarak takip edin.
■ Her ay baﬂ› en az 6 ayl›k Nakit
Ak›ﬂ Tahmin Tablosu’nu yap›n. Bu tablo
gelir, gider ve ödeme planlar›n›z› ve
mevcutlar›n› kapsar. Nakit Tahmin Tablonuzu oluﬂturabilmek için tüm gider ve

tkin bir Finans ve Nakit Yönetimi bugün iki kat önem
kazanm›ﬂt›r. Küresel krizde en büyük s›k›nt›y› çeken
iﬂletmeler maalesef yüksek stokla yakalanan, hesaps›z
kredi ve çek kullanan, al›m sat›m vadeleri dengesiz
olan iﬂletmelerdir. Peki, baﬂar›l› bir “Nakit Ak›ﬂ” ve
“Stok Yönetimi” için yap›lmas› gerekenler nelerdir?
Elbette içinde yer ald›¤›m›z sektör ve rekabet koﬂular›na göre bu
sorunun cevab› de¤iﬂebilir. Örne¤in bozulma tehlikesi olan bir ürün
üreten bir iﬂletmeyle teknik özellikleri y›llara göre de¤iﬂmeyen
standart bir makine üreten bir firman›n, finansal bak›ﬂ aç›lar› farkl›
olabilir... Ancak “Kar Odakl› ‹ﬂletme Yönetiminin” esaslar› ayn›d›r.

E

gelir kalemlerinizi s›n›fland›r›n. Son günlerde yaﬂanan sat›ﬂtaki belirsizlik sizi y›ld›rmas›n. Bu plan, hiçbir ödeme kalemin
inatlanmamas› ve sürprizlerin önlenmesine yarayarak, önemli bir fayda sa¤lar.
■ Kriz dönemi sonras›, ayl›k gelirgider ve kalan› görece¤iniz 6 ayl›k nakit
planlar›, size hangi dönemlerde nakit
ihtiyac›n›z oldu¤unu gösterecektir. Bu
planlar, kredi kullan›m›, bankalarla yapaca¤›n›z görüﬂmeler ve yat›r›m kararlar›nda ›ﬂ›k tutacakt›r.
■ Tüm dönemlerde mutlaka önünüzde iki plan olsun. ‹yimser ve kötümser plan.

■ Yapt›¤›n›z Nakit Planlar›’nda önümüzdeki 6 ay için kesebilece¤iniz firma
çeklerinizin tutar›n› belirleyin. Örne¤in
ﬁubat vadeli firma çeklerinizde limitiniz
100.000 TL. olsun. Muhasebeciniz her
çekin ekinde kalan k›sm› size bildirsin.
■ Kriz dönemi geçtikten sonra da,
her zaman oluﬂacak nakit fazlan›z›n,
bir k›sm› likit kalmal›d›r. Bu oran› Yönetim Kurulu ve Dan›ﬂman›n›z ile birlikte belirleyin.
■ Ürün grubu baz›nda emniyet stok
ve stok dönüﬂ hedefleri koyun. Her ay

sonu kontrol edin.
■ Her ay mutlaka say›m yap›n.
■ Tedarikçilerinizi gözden geçirin. Fiyat› ucuz oldu¤u halde, mal› zaman›nda
teslim edemeyen tedarikçi, stok tutman›za neden olur. Size daha pahal›yla gelir.
■ Mutlaka stok tutmak gerekiyorsa
yüksek tutarda al›m yapt›¤›n›z ürünlerde, tedarikçinizle anlaﬂ›n, sizin ad›n›za
bir miktar stok tutmas›n› sa¤lay›n.
■ Kredi ödemelerinizde güçlü¤e
düﬂtüyseniz, banka yöneticileri ile görüﬂmekten kaç›nmay›n. Yeniden yap›land›rma isteyin. Tersi olumsuz süreci
h›zland›racakt›r.
■ Sat›ﬂta risk takip sistemi kurun
■ Kriz döneminde müﬂterilerinizi
Pareto Analizi Yöntemi ile de¤erlendirin. Vade, karl›l›k ve ciroyu esas ald›¤›n›z bir gruplama yap›n. Bu gruplar için
farkl› birer sat›ﬂ stratejisi geliﬂtirin.
Son olarak yaz›m›z› ﬂu hikaye ile bitirelim.
Gazetecinin biri baﬂar›l› bir iﬂ adam›na soruyor:
- Baﬂar›n›z› neye borçlusunuz?
- Cevap çok k›sa iki kelime
- Nedir o iki kelime?
- Do¤ru kararlar
- Peki, do¤ru kararlar nas›l al›n›r?
- Tecrübe
- Peki, tecrübe nas›l oluﬂur?
- ‹ki kelime
- Nedir o iki kelime?
- Yanl›ﬂ kararlar
Her kriz tecrübedir. Yenilenmek ve dönüﬂümü kabul etmek, çözümün yar›s›d›r.
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BASARILI
NAKiT AKIS.
.. .
YONETiMiNiN 8 SIRRI
EN BAﬁARILI VE EN HIZLI
BÜYÜYEN ﬁ‹RKETLER B‹LE ZAMAN
ZAMAN NAK‹T PROBLEM‹
YAﬁARLAR. YEN‹ PERSONEL
‹ST‹HDAM ED‹YORLARDIR YA DA
STOKLARI OLMASI GEREKENDEN
DAHA HIZLI B‹R B‹Ç‹MDE
BÜYÜYORDUR. HIZLI BÜYÜME
TEMPOSU B‹LE, NAK‹T
SIKINTISININ DO⁄MASINI
ENGELLEYEMEZ. DO⁄RU ZAMANDA
NAKDE SAH‹P OLMAK ‹Ç‹N D‹KKAT
ETMEN‹Z GEREKEN 8 NOKTAYI
S‹Z‹N ‹Ç‹N BEL‹RLED‹K.

1. MAL‹ TAHM‹NLER YAPIN
Giderler ve gelirlere iliﬂkin olarak yapaca¤›n›z tahminler, ne zaman nakde
sahip olman›z gerekti¤ini önceden
görmenizi sa¤lar. Mali tahminlerinize
dayanarak, nakit tercihlerinizi do¤ru
biçimde yapabilirsiniz.
2. SENARYOLAR OLUﬁTURUN
Birkaç farkl› bütçe senaryosu birden
oluﬂturun. En iyi ve en kötü duruma iliﬂkin birer nakit senaryonuz olsun ve bu
durumlarda nakit ak›ﬂ›n›z› nas›l yönlendirece¤inizi önceden planlay›n. Böylelikle,
önceden kestirilemeyen sorunlara iliﬂkin
önlemlerinizi önceden alm›ﬂ olursunuz.
3. HARCAMALARINIZI SINIRLANDIRIN
Yeni iﬂ sahiplerinin en s›k düﬂdükleri
hatalardan biri, yöneticilerin hiç bir
kayg› taﬂ›maks›z›n yapt›klar› harcamalard›r. Oysa ne ﬂehrin göbe¤indeki plazalardan birindeki bir ofise, ne de en
ﬂ›k mobilyalara ihtiyac›n›z var. ‹ﬂ dünyas›n›n uzun soluklu bir koﬂu oldu¤unu unutmay›n. Harcama yaratan her
karar›, giderlerinizi minumuma indirgeyecek önlemleri de düﬂünerek al›n.
4. STOKLARINIZI M‹N‹MUM
SEV‹YEDE TUTUN
Stok yönetimine iliﬂkin kararlar›n›z›,
önümüzdeki 6 ay içinde ne satmak istedi¤inizi baz alarak de¤il, ne satabilece¤inizi düﬂünerek al›n.
5. SATIN ALMAYIN, LEASE ED‹N
Leasing ya da finansal kiralama, k›sa vadede nakitte kalman›z› sa¤lar. Leasing
her ne kadar uzun dönemde maliyetli olsa da, k›sa dönemde yüksek mebla¤lar-
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daki nakdi, bir anda harcaman›z› engeller.
6. YEN‹ ‹ST‹HDAMI GEC‹KT‹R‹N
Yeni istihdam yaratmak yerine, mevcut çal›ﬂanlar›n›z›n verimlili¤ini art›rmay› deneyin. Mevcut çal›ﬂanlar›n›zla
alt›ndan kalkamayaca¤›n›z yeni iﬂlerde, d›ﬂkaynak kullan›m›na (outsource)
baﬂvurun. Yeni personel yeni gider demektir. Yeni personel istihdam›n› destekleyecek yeni gelir kaynaklar› yaratana kadar, büyümeyi erteleyin.
7. MÜﬁTER‹LER‹N
ÖDEMELER‹N‹ HIZLANDIRIN
Müﬂterilerin ﬂirketinize olan ödemelerini
zaman›nda, hatta zaman›ndan önce yapmalar›n› sa¤lay›n. Zaman›nda ya da zaman›ndan önce yap›lan ödemelere indirim ya da promosyon vaadedin. Ve daha
etkin tahsilat yöntemleri kullan›n.
8. GEREKS‹Z MASRAFTAN KAÇININ
Küçük masraflar biraraya geldi¤inde,
ﬂirket giderlerinin büyük bir bölümünü
oluﬂturur. Tasarrufa, görünmeyen giderlerden baﬂlay›n: Dosya, disket, CD, gazete ve ulaﬂt›rma giderleri... Tasarruf edin!

TÜRK‹YE’DEK‹
CEO’LARIN
ALDI⁄I 10 ÖNLEM
1. Önemli kararlar›n al›nmas›
erteleniyor
2. Finansal risk içeren
iﬂlemler/anlaﬂmalardan uzak
duruluyor
3. Yeni pozisyonlar için iﬂe al›m
yap›lm›yor
4. Fiyat art›ﬂ› yerine, verimlilik
art›ﬂ›na dayal› kar hedefi öne
ç›k›yor
5. Geri dönüﬂü uzun sürecek
projelerden vazgeçiliyor
6. Stoklar minimum düzeye çekilip,
daha iyi yönetiliyor
7. Tahsilat sorunu olan müﬂteriden
uzak duruluyor
8. Büyük borçlanmalardan
kaç›n›yorlar
9. Cazip al›m f›rsatlar› dikkatle
izleniyor
10. Maliyet kalemleri yeniden
gözden geçiriliyor
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■ RESUL KURT

Sosyal Güvenlik Kurumu Baﬂmüfettiﬂi

KR‹ZDE ‹ﬁÇ‹ ÇIKARMAK
AVANTAJ MI?
ünyada ekonomik krizin etkisi
her geçen gün daha da a¤›rlaﬂ›yor. Ülkemizde kriz etkisini hissettirmeye baﬂlad›. Birçok firma iﬂlerini
ve harcamalar›n› k›s›yor. Ekonomik krizin en az zararla atlat›labilmesi için devlete ve iﬂverenlere önemli yükümlülükler
düﬂüyor. ﬁirketler için kriz dönemlerinde maliyetleri ve giderleri k›sman›n en
k›sa yolu, iﬂçi say›s›n›n düﬂürülmesi olarak görülüyor. Acaba bu düﬂünce ne kadar do¤ru?

D

‹ﬁ GÜVENCES‹ VAR
‹ﬂ Kanunu’na göre, 30 veya daha fazla iﬂçi çal›ﬂt›ran iﬂyerlerinde en az 6 ayl›k
k›demi olan iﬂçinin belirsiz süreli iﬂ sözleﬂmesini fesheden iﬂveren, iﬂçinin yeterlili¤inden veya davran›ﬂlar›ndan ya da
iﬂletmenin, iﬂyerinin veya iﬂin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundad›r. ‹ﬂ sözleﬂmesi feshedilen iﬂçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmedi¤i veya gösterilen sebebin geçerli
bir sebep olmad›¤› iddias› ile fesih bildiriminin tebli¤i tarihinden itibaren bir ay
içinde iﬂ mahkemesinde dava açabilir. ‹ﬂverence geçerli sebep gösterilmedi¤i veya gösterilen sebebin geçerli olmad›¤›
mahkemece veya özel hakem taraf›ndan
tespit edilerek feshin geçersizli¤ine karar verildi¤inde, iﬂveren, iﬂçiyi bir ay
içinde iﬂe baﬂlatmak zorundad›r. ‹ﬂçiyi
baﬂvurusu üzerine iﬂveren bir ay içinde
iﬂe baﬂlatmaz ise iﬂçiye en az dört ayl›k
ve en çok sekiz ayl›k ücreti tutar›nda tazminat ödemekle yükümlü olur. ‹ﬂe iade
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EKONOM‹K KR‹Z DÖNEMLER‹NDE ‹ﬁVERENLER ÖNCEL‹KLE FAZLA MESA‹
UYGULAMASINI KALDIRMALI, ÇALIﬁANLARA KULLANMAMIﬁ OLDUKLARI
YILLIK ÜCRETL‹ ‹Z‹NLER‹ KULLANDIRMALI, ‹ﬁYERLER‹NDE DENKLEﬁT‹RME
USULÜ ÇALIﬁMA MODEL‹NE GEÇ‹LMEL‹, TAM SÜREL‹ KADROLARDA ÇALIﬁAN
PERSONELDEN ‹STEYENLER PART T‹ME KADROLARA KAYDIRILMALI VE
MÜMKÜN OLDUKÇA ‹ﬁTEN ÇIKARMA YOLUNA G‹D‹LMEMEL‹D‹R.
davas› açan iﬂçilerin davay› kazanmas›
halinde iﬂverenler yüksek tutarlarda tazminatlar ödemek zorunda kalabilecektir.
‹ST‹HDAM POL‹T‹KASI
NASIL OLMALI?
Ekonomik kriz dönemlerinde iﬂverenler öncelikle fazla mesai uygulamas›n›
kald›rmal›, çal›ﬂanlara kullanmam›ﬂ olduklar› y›ll›k ücretli izinleri kulland›rmal›,
iﬂyerlerinde denkleﬂtirme usulü çal›ﬂma
modeline geçilmeli, tam süreli kadrolarda çal›ﬂan personelden isteyenler part time kadrolara kayd›r›lmal› ve mümkün
oldukça iﬂten ç›karma yoluna gidilmemelidir. ‹ﬂçi-iﬂveren dayan›ﬂmas› ile
maliyet düﬂürücü önlemler hayata
geçirilmelidir.
‹ﬂyerlerinde, iﬂ yo¤unlu¤unun fazla oldu¤u dönemlerde denkleﬂtirme usulü çal›ﬂma
sistemine geçilmeli ve fazla mesai ücreti ödemek yerine iﬂ
yo¤unlu¤unun
az oldu¤u dö-

nemlerde az, çok oldu¤u dönemlerde de
çok çal›ﬂarak mesai saatlerini haftal›k
normal çal›ﬂma süresi olan 45 saate
denkleﬂtirmelidir.
BEﬁ PUANLIK PR‹M ‹ND‹R‹M‹
MAL‹YETLER‹ DÜﬁÜRECEK!
01/10/2008 tarihinden geçerli olmak
üzere iﬂverenlerin malullük, yaﬂl›l›k ve
ölüm sigortalar› primlerinden, iﬂveren
hissesinin 5 puanl›k k›sm›na isabet eden
tutar Hazine’ce karﬂ›lan›yor. ‹ﬂveren hissesine ait primlerin Hazine’ce karﬂ›lanabilmesi için;

»
osyal Güvenlik Kurumu Baﬂkanl›¤› Rehberlik ve
Teftiﬂ Baﬂkanl›¤›’nda Baﬂmüfettiﬂ olarak görev yapan
Resul Kurt ayn› zamanda Dünya ve Star gazetelerinin
köﬂe yazar› ve Marmara Üniversitesi SBMYO Ö¤retim
Görevlisi. Kurt ayr›ca, Ülke TV ekranlar›nda her Cuma
yay›nlanan “Çal›ﬂma Hayat›” program›n› haz›rlay›p
sunuyor. Resul Kurt, PERDER okurlar› için ‹ﬂ Kanunu’na göre,
krizde iﬂten ç›karmalar› de¤erlendirdi. Ayr›ca kriz dönemlerinde
baﬂar›l› bir istihdam politikas› yürütmek isteyen iﬂverenlere
önerilerde bulundu. Beﬂ puanl›k prim indiriminden ne ﬂekilde
yararlanabileceklerini de aç›klad›.

S

● ‹ﬂverenlerin çal›ﬂt›rd›klar› sigortal›larla ilgili olarak ayl›k prim ve hizmet
belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) vermeleri,
● Sigortal›lar›n tamam›na ait sigorta
primlerinin sigortal› hissesine isabet
eden tutar› ile Hazine’ce karﬂ›lanmayan
iﬂveren hissesine ait tutar› yasal süresinde ödemeleri,
● SGK’na prim, idari para cezas› ve
bunlara iliﬂkin gecikme cezas› ve gecikme zamm› borcu bulunmamas› ﬂart.
● 5510 Say›l› Kanun türü seçerek
prim belgesi verilmesi gerekecek. Buna
göre beﬂ puanl›k prim indirimi aﬂa¤›daki
usulde yap›lacak: Malullük, yaﬂl›l›k ve
ölüm sigortalar› prim oran›n›n iﬂveren
hissesine ait k›sm›ndan yap›lmas› öngörülen beﬂ puanl›k indirimden, 4/a (SSK)
kapsam›ndaki sigortal›lar› çal›ﬂt›ran, özel
sektör iﬂyeri iﬂverenleri yararlanabilecek.
Malullük, yaﬂl›l›k ve ölüm sigortalar› prim
oran›n›n iﬂveren hissesine ait k›sm›ndan
yap›lmas› öngörülen beﬂ puanl›k indirimden, özel nitelikteki iﬂyerlerinde,
4/a bendi kapsam›nda çal›ﬂt›r›lan ve
uzun vadeli sigorta kollar›na tabi bulunan sigortal›lardan dolay› yararlan›labilecektir. Malullük, yaﬂl›l›k ve
ölüm sigortalar› primlerinin iﬂveren hissesinin beﬂ puanl›k k›sm›n›n Hazine’ce karﬂ›lanabilmesi için, iﬂverenlerin, muaccel sigorta primi, iﬂsizlik
sigortas› primi, idari para cezas› ve bunlara iliﬂkin gecikme cezas› ve gecikme
zamm› borçlar›n›n bulunmamas› gerekmektedir.

‹ﬂverenlerin muaccel borçlar›n›n bulunup bulunmad›¤› hususu ise, herbir iﬂyeri baz›nda ayr› ayr› de¤erlendirilecektir. Muaccel sigorta primi, iﬂsizlik sigortas› primi, idari para cezas› ile bunlara iliﬂkin gecikme cezas› ve gecikme zamm›
borçlar› bulunmayan özel nitelikteki iﬂyeri iﬂverenlerinin söz konusu sigorta
prim indiriminden yararlanabilmeleri
için, ayl›k prim ve hizmet belgelerini
5510 Say›l› Kanun türünü seçmek suretiyle yasal süresi içinde kuruma göndermeleri gerekmektedir. Beﬂ puanl›k prim
indirimine iliﬂkin ayl›k prim ve hizmet
belgelerinin en geç iliﬂkin oldu¤u ay› takip eden ay›n 23’üne kadar kuruma verilmesi gerekir. Ayl›k prim ve hizmet belgesinin 5510 Say›l› Kanun türü seçilerek
gönderilmesi s›ras›nda, sigorta primi, iﬂsizlik sigortas› primi ve idari para cezas›
borç türleri için ayr› ayr› olmak üzere,
0.99 TL veya alt›ndaki borçlar sorgu-

lama s›ras›nda dikkate al›nmayacak ve
bu miktarlarda borcu görünen iﬂyerleri
için 5510 Say›l› Kanun türü seçilebilecektir. Beﬂ puanl›k prim indiriminin Hazine’ce karﬂ›lanabilmesi için gerek iﬂverenin gerekse iﬂverenden iﬂ alan alt iﬂverenlerden kaynaklanan muaccel sigorta
primi, iﬂsizlik sigortas› primi, idari para
cezas› ile bunlara iliﬂkin gecikme cezas›
ve gecikme zamm› borcunun bulunmamas› gerekiyor.
‘KISA ÇALIﬁMA ÖDENE⁄‹’
Esasen genel ekonomik kriz veya
zorlay›c› sebeplerle geçici olarak iﬂyerindeki iﬂçilerin tamam›n›n veya bir k›sm›n›n haftal›k ortalama çal›ﬂma sürelerini
en az üçte bir oran›nda azaltan veya iﬂyerinde faaliyetini tamamen veya k›smen
durduran iﬂverenlerin k›sa çal›ﬂma ödeneklerinden ya-
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rarlanmas› mümkün bulunmaktad›r.
2005 y›l›nda 21 kiﬂiye 10.566,94 TL, 2006
y›l›nda 217 kiﬂiye 64.398,01 TL, 2007 y›l›nda 40 kiﬂiye 22.051,13 TL k›sa çal›ﬂma
ödene¤i ödenmiﬂtir. Bu durumda iﬂverenlerin gerekçeleri ile birlikte, Türkiye
‹ﬂ Kurumu ilgili birimine, varsa toplu iﬂ
sözleﬂmesi taraf› sendikaya yaz›l› bildirimde bulunmalar› gerekiyor.
BAKANLI⁄IN UYGUN
GÖRMES‹ GEREKL‹
Zorlay›c› sebeplerle haftal›k çal›ﬂma
süresini en az üçte bir oran›nda azaltan
ya da faaliyetini tamamen veya k›smen
durduran iﬂverenin, bildirimde bulundu¤u veya zorlay›c› sebeplerin varl›¤›n›n
aç›kça ortaya ç›kt›¤› durumlarda Bakanl›k taraf›ndan uygunluk tespiti yap›lacak.
‹nceleme sonucu karar, ‹ﬂ-Kur’a bildirilir.
Kurum taraf›ndan da iﬂverene ve varsa
toplu iﬂ sözleﬂmesine taraf iﬂçi sendikas›na bildirilir.
KISA ÇALIﬁMA ÖDENE⁄‹N‹N
M‹KTARI VE ÖDENMES‹
Günlük k›sa çal›ﬂma ödene¤inin miktar›, iﬂsizlik ödene¤inin miktar› kadard›r.
Günlük iﬂsizlik ödene¤i, sigortal›n›n son
dört ayl›k prime esas kazançlar› dikkate
al›narak hesaplanan günlük ortalama
brüt kazanc›n›n yüzde 40’›d›r (halen
255,48 TL). Bu ﬂekilde hesaplanan iﬂsizlik ödene¤i miktar›, 16 yaﬂ›ndan büyük
iﬂçiler için uygulanan ayl›k asgari ücretin
brüt tutar›n›n yüzde 80’ini (halen 510,96
TL) geçememektedir. 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle, iﬂsizlik sigortas› fonunun
toplam varl›¤›, 35 milyar 781 milyon
TL’dir. Bu tutar kötü günlerde kullan›lmak üzere biriktirilmiﬂtir. Krizi en az sorunla aﬂabilmek için mutlaka iﬂsizlik sigortas› fonunda biriken bu tutar›n do¤ru
bir ﬂekilde kulland›r›lmas› gereklidir. Bu
nedenle fondan yararlanman›n kolaylaﬂt›r›larak iﬂveren üzerindeki yük hafifletilmeli ve bu suretle iﬂçilerin iﬂlerine devaml›l›¤› sa¤lanmal›d›r.
KISA ÇALIﬁMA ÖDENE⁄‹N‹N
KOﬁULLARI
‹ﬂçinin k›sa çal›ﬂma ödene¤inden ya-
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KISA ÇALIﬁMA
ÖDENE⁄‹ NED‹R?
● K›sa çal›ﬂma, en az dört hafta
en fazla üç ay süreyle iﬂyerinde uygulanan haftal›k çal›ﬂma
süresinin geçici olarak en az
üçte bir oran›nda azalt›larak
uygulanmas›n›.
● Geçici olarak iﬂin durmas›, en
az dört hafta en fazla üç ay
süreyle iﬂyerindeki faaliyetin
tamamen veya k›smen durdurulmas›n›.
● K›sa çal›ﬂma ödene¤i ise k›sa
çal›ﬂma, iﬂin k›smen veya tamamen durmas› hallerinde yap›lan ödemeyi ifade etmektedir.

rarlanabilmesi için;
a) Genel ekonomik kriz veya zorlay›c›
sebeplerle iﬂyerindeki haftal›k çal›ﬂma
sürelerini geçici olarak en az üçte bir oran›nda azaltan veya faaliyetini tamamen
veya k›smen durduran iﬂverenin talebinin Bakanl›kça uygun bulunmas›,
b) K›sa çal›ﬂman›n baﬂlad›¤› tarihte,
iﬂçilerin son 120 gün prim ödeyerek sürekli çal›ﬂm›ﬂ ve son üç y›l içinde en az
600 gün sigortal› olarak çal›ﬂ›p iﬂsizlik sigortas› primi ödemiﬂ olmas›,
c) ‹ﬂyerinde genel ekonomik kriz veya zorlay›c› sebeplerle haftal›k çal›ﬂma
sürelerinin geçici olarak en az üçte bir
oran›nda azalt›lmas› veya faaliyetin k›smen veya tamamen durmas›na neden
olan sebeplerin en az dört hafta sürmüﬂ
olmas›,
d) ‹ﬂçinin K›sa Çal›ﬂma Ödene¤i Bildirgesi ile birlikte iﬂyerinin ba¤l› bulundu¤u yerdeki Kurum birimine müracaat
etmesi, gerekmektedir.

D OSY A

■ YILMAZ PEKMEZCAN

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

KR‹Z EKSENL‹ ‹NSAN
KAYNAKLARI YÖNET‹M‹
merika Birleﬂik Devletleri’nde,
Mortgate piyasalar›ndaki usulsüz
kredilerin geri dönüﬂlerinde yaﬂanan s›k›nt›lara temelindeki spekülatif
yaklaﬂ›mlarla çarp›k pazarlama mant›¤›
eklenen gayrimenkul sektörünün çöküﬂü; baﬂta kendisini kredilendiren kuruluﬂlar›n, devam›nda da bu kuruluﬂlar›
fonlayan Yat›r›m Bankalar›n›n darbo¤aza girmesiyle baﬂlayan süreç, büyük bir
küresel krize dönüﬂtü. Baﬂta ülkemizi
derecelendiren Lehman Brothers olmak
üzere birçok dünya devi banka birkaç
günde ya iflas›n› aç›klay›p batt› ya da
Amerikan Merkez Bankas› (FED) taraf›ndan el koyuldu. Baﬂlang›çta finans piyasalar›nda baﬂlay›p dalga dalga tüm
dünyaya yay›lan küresel kriz, ard›ndan
piyasalardaki likidite probleminin baﬂ
göstermesiyle Reel Piyasalarda da daralmalara yol açt›. Konunun aylard›r tüm
bas›n, yay›n ve medya organlar›nda etrafl›ca tart›ﬂ›lmas› nedeniyle kriz konusunun baﬂlang›ç noktas›n› ve bugüne
nas›l geldi¤imizi uzun uzun anlatmayaca¤›m. Zaten bu süreci hep birlikte yaﬂad›k, yaﬂ›yoruz. Önemli olan konu, bugünden sonra ﬂirketler aç›s›ndan küresel yavaﬂlaman›n etkilerinin nas›l en az
hasarla atlat›labilece¤i ve ayakta kalabilmek için kriz ortam›nda yönetim süreçlerinin stratejik bir ﬂekilde revize edilerek yola nas›l devam edilece¤inin belirlenmesidir.

A

KR‹Z NE ‹FADE EDER?
■ Sonuçlar› kestirilemeyen, nerede
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baﬂlay›p nerede bitece¤i belli olmayan
bir belirsizlik sürecini ifade eder.
■ ﬁirketlerin en temel hedef ve
amaçlar›n› tehdit ederek onlar› yok olma
korkusuyla yaﬂatarak atalet durumuna
iter.
■ Yaﬂatt›¤› sorunlar nedeniyle ﬂirket
çal›ﬂanlar›n›n ve paydaﬂlar›n›n tamam›n›
bask› alt›na alan bir süreçtir.
San›r›m bu süreçte ﬂirketler aç›s›ndan en önemli yaklaﬂ›m›n; d›ﬂ dünyada
gerçekleﬂen olaylar› do¤ru alg›layarak
elde edilen bulgular› iç süreçlerde tüm
çal›ﬂanlar›yla birlikte do¤ru de¤erlendirip olas› etkilerin yine tüm çal›ﬂanlar›yla
birlikte paylaﬂarak gerçekleﬂtirilen bir
mücadele sonucunda en aza indirilmeye
çal›ﬂ›lmas› oldu¤unu söylemek yanl›ﬂ olmasa gerek.
Kriz asl›nda gerek bireysel gerek kurumsal tüm canl›lar›n yaﬂamlar› boyunca
sürekli karﬂ›laﬂm›ﬂ olduklar› bir kavramd›r.
Ünlü bir iﬂadam›na sormuﬂlar: “Bu
kadar büyüyebilmenizi ve baﬂar›n›z› neye borçlusunuz?” diye. ‹ﬂadam›n›n cevab› çok manidar olmuﬂ: “Çok ﬂükür problemler hiç baﬂ›m›zdan eksik olmad›…”
Asl›nda bu cevapla kastedilen, her problemin kendileri için aﬂ›lmas› gereken bir
engel ve aﬂ›lan her engelin ﬂirketlerinin
büyümesi ve geliﬂmesi için bir de¤er
olarak kazan›ma dönüﬂtü¤ü gerçe¤idir.
Asl›nda krizdeki f›rsat›n ta kendisidir
bahsedilen. Ülkemizde kriz, kavram olarak özellikle ticaretle u¤raﬂan herkesin
al›ﬂ›k oldu¤u bir durumdur. Neredeyse
bu co¤rafyada kuruldu¤umuzdan beri

krizdeyiz desek yeri var. Yani bizim krizle yaﬂamaya al›ﬂm›ﬂ olmam›z gerekiyor
asl›nda!
BEL‹RS‹ZL‹K GEÇ‹C‹
Krizler, ﬂirketler aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde iç ya da d›ﬂ kaynakl› olmak
üzere iki ana baﬂl›kta toplanabilir. D›ﬂ
kaynakl› krize; bugün oldu¤u gibi küresel ekonomik dalgalanmalar ve belirsizliklerin yaratt›¤› daralmalar, yasal ya da
siyasi düzenlemeler, küresel ya da yerel
rekabet, sosyo-kültürel özellikler, teknolojik geliﬂmeler, do¤al felaketler, iç kar›ﬂ›kl›klar neden olabilir. Bu sayd›¤›m›z
faktörlerden herhangi birisinin her hangi bir zaman diliminde gerçekleﬂme ihtimali ﬂirketler aç›s›ndan her zaman var
olan bir ihtimaldir. Önemli olan bu ihtimalin gerçekleﬂme zaman›, etkisi ve ne
kadar devam edebilece¤i konular›nda
tepe yöneticilerin d›ﬂ dünyada gerçekleﬂen bu geliﬂmeleri do¤ru tahmin ederek, do¤ru tahliller yaparak öncesinden
bu gibi durumlara haz›rl›kl› olmas›d›r.
Krizin d›ﬂtan gelen etkilerine ﬂirketin iﬂtigal alan› ve özellikleri, kuruluﬂ zaman›
ve geliﬂim safhas›, üst yöneticilerin bilgi,
donan›m ve tecrübe yetersizli¤i, ﬂirket
yap›s›n›n kurumsallaﬂma derecesi ve organizasyonun esneklik yap›s›, yetersiz
iletiﬂim, ﬂirketin büyüklü¤ü, çal›ﬂan sirkülasyonu ve ba¤l›l›¤› gibi konularda yaﬂanan iç kaynakl› krizlerde eklendi¤inde
yaﬂanan engellenemez gerileme tam anlam›yla ekonomik bir travmaya neden
olmaktad›r.

»
Çal›ﬂanlar›m›z bizim en de¤erli varl›klar›m›z ve bizi
baﬂar›ya götüren en önemli kaynaklar›m›z. Kriz an›nda iﬂten
ç›karmak geçici, bir o kadar da riskli bir davran›ﬂt›r. Çünkü
iﬂten ç›kard›klar›n›z›n art›k ﬂirketinizle ba¤› tamamen
kesilmiﬂ olacakt›r ki; krizden sonra yine ayn› kiﬂiyi tekrardan
iﬂe alsan›z dahi art›k o kiﬂiyi kurumsal de¤erlerinize ortak
etme imkan› bulamayacaks›n›z demektir. Geriye kalanlar ise s›ran›n ne
zaman kendine gelece¤ini endiﬂe içerisinde beklerken, kurumla ba¤›
zay›flayacak her an iﬂten ç›kar›lma korkusuyla ya baﬂka iﬂler arama telaﬂ›
içerisine girecek ya da yaﬂad›¤› ortam›n psikolojik etkisi ve duydu¤u kayg›
ile verimi düﬂecektir.

Ü

ﬁahsen halen küresel krizin ülkemizdeki yans›malar›n› her ne kadar ciddi bir
ﬂekilde hissetsek de Döviz, Borsa ve
Banka üçgeninde dünyadaki kadar ciddi
sorunlar yaﬂamam›ﬂ olmam›zdan kaynaklana psikolojik bir kriz oldu¤unu düﬂünenlerdenim. Kesinlikle reel piyasalarda bir talep daralmas› söz konusu ancak bu belirsizlik durumunun geçici oldu¤unu düﬂünüyorum. Bu aç›dan bakt›¤›mda da çok de¤il geçen y›la kadar ihracat, ithalat, ya da ﬂube say›lar›n› ve cirolar›n› övünerek anlatanlar›n k›sa bir
zamanda krizin ilk etkilerine refleks olarak ilk önce iﬂten eleman ç›kartarak tepki vermelerini çok do¤ru bulmuyorum.
Bu aç›dan bakt›¤›mda ﬂirketlerin en
önemli kayna¤› olan insanlar› bir hamlede kap› d›ﬂar› ederek, önlerine iﬂ fesihlerini koymalar› ne derece do¤ru bir yaklaﬂ›m oldu¤unu anlayabilmiﬂ de¤ilim.
Zann›mca böyle bir davran›ﬂ olsa olsa
‘bindi¤imiz dal› kesmekle’ eﬂ de¤er olabilir. Çal›ﬂanlar›m›z bizim en de¤erli varl›klar›m›z ve bizi baﬂar›ya götüren en
önemli kaynaklar›m›z. Kriz an›nda iﬂten
ç›karmak geçici, bir o kadar da riskli bir
davran›ﬂt›r. Çünkü iﬂten ç›kard›klar›n›z›n art›k ﬂirketinizle ba¤› tamamen kesilmiﬂ olacakt›r ki; krizden sonra yine
ayn› kiﬂiyi tekrardan iﬂe alsan›z dahi art›k o kiﬂiyi kurumsal de¤erlerinize ortak
etme imkân› bulamayacaks›n›z demektir. Geriye kalanlar ise s›ran›n ne zaman
kendine gelece¤ini endiﬂe içerisinde
beklerken, kurumla ba¤› zay›flayacak
her an iﬂten ç›kar›lma korkusuyla ya
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baﬂka iﬂler arama telaﬂ› içerisine girecek
ya da yaﬂad›¤› ortam›n psikolojik etkisi
ve duydu¤u kayg› ile verimi düﬂecektir.
Çal›ﬂan ba¤l›l›¤›n›n ﬂirketlerin hedeflerine ulaﬂmadaki en büyük gücü teﬂkil etti¤i unutulmamal›d›r. Bu durumun tam
tersi olarak da böyle zamanlarda çal›ﬂanlar›n sadakatsizli¤inin ise ﬂirketin çöküﬂünün en önemli nedenlerinden bir
tanesi olu¤u gerçe¤i unutulmamal›d›r.
Özellikle perakende gibi hizmet sektöründe böylesi kriz anlar›nda müﬂterilerimizi mutlu ve memnun edebilmenin, sat›ﬂlar› art›rabilmenin yolu iﬂyerine sadakatle ba¤l› çal›ﬂanlardan geçer. Yap›lan
araﬂt›rmalar en çok kriz dönemlerinde iç
kaynakl› h›rs›zl›klar›n artt›¤›n›, sabotaj
ve ihanet olaylar›n›n ise yine kriz dönemlerdeki iﬂten ç›karma durumlar›n›n
yaﬂand›¤› dönemlerde oldu¤unu göstermektedir.
BAﬁARIDA ‹NSAN KAYNAKLARI
FAKTÖRÜ
‹nsan Kaynaklar› bir iﬂletmedeki en
tepe yöneticiden en alt kademede bulunan ‘‹nsan’› ifade eder. ﬁirketler hedeflerine en tepedeki çal›ﬂan›ndan en alttaki çal›ﬂan›na kadar tüm kaynaklar›n›
ancak etkin ve verimli bir ﬂekilde kullanabilirse baﬂar›ya ulaﬂabilir. ‹nsan kaynaklar› konusunda etkin ve verimli çal›ﬂan ﬂirketler elbette ki kriz dönemlerinde di¤erlerine göre her zaman avantajl›
konumda olacaklard›r. Ebetteki kriz,
ﬂirketler aç›s›ndan finansal hedeflere
ulaﬂmada çok büyük bir engel teﬂkil
edecektir. Ancak bu fark› iﬂten personel atarak kapatmaya çal›ﬂmakta büyük
bir yan›lg› olacakt›r. Makro aç›dan bak›ld›¤›nda ise iﬂsizlerin say›s›n›n artmas›, krizin toplumsal aç›dan psikolojik etkisini daha da art›rarak derinleﬂmesine
neden olacakt›r. ‹ﬂ yasas›n›n ﬂirketlere
tan›m›ﬂ oldu¤u baz› ayr›cal›kl› durumlar
asl›nda yasal olarak da çal›ﬂan›n iﬂten
at›lmas›n› en son çare olarak göstermektedir. Bu sürece gelinceye kadar
çal›ﬂanlar›m›zla tüm kriz an›n› ve süreçlerini birlikte paylaﬂarak ﬂirket içi iletiﬂimi bu anlamda tüm kademelere yaymak gerekecektir. Krizin çözümü ile ilgili ad›mlar› ilk önce en tepe yöneticileri atmal›d›r. Süreç, tüm çal›ﬂanlarla ﬂef-
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ÇALIﬁAN BA⁄LILI⁄ININ ﬁ‹RKETLER‹N HEDEFLER‹NE ULAﬁMADAK‹ EN BÜYÜK
GÜCÜ TEﬁK‹L ETT‹⁄‹ UNUTULMAMALIDIR. ÖZELL‹KLE PERAKENDE G‹B‹ H‹ZMET SEKTÖRÜNDE BÖYLES‹ KR‹Z ANLARINDA MÜﬁTER‹LER‹M‹Z‹ MUTLU VE
MEMNUN EDEB‹LMEN‹N, SATIﬁLARI ARTIRAB‹LMEN‹N YOLU ‹ﬁYER‹NE SADAKATLE BA⁄LI ÇALIﬁANLARDAN GEÇER.

faf bir ﬂekilde paylaﬂ›larak at›lmas› gerekli ad›mlar stratejik bir plan dahilinde
h›zla at›lmaya baﬂlanmal› ve k›sa bir süre sonra kriz konusundaki gündem sapt›r›larak ﬂirket içerisinden uzaklaﬂt›r›lmal›d›r. Tasarruf böylesi anlar›n en vazgeçilmez enstrüman› olacakt›r. Ancak
tasarruf yaln›zca iﬂten eleman atarak
sa¤lanmamal›, etkinlik ve verimlili¤in
artt›r›labilmesi için ﬂirket içi ve d›ﬂ›
farkl› araçlarda eﬂ zamanl› olarak devreye sokulmal›d›r. Hat›rlayacaks›n›z
Amerika’daki bir tak›m üst düzey ﬂirket
yöneticileri ilk önce kendi maaﬂlar›nda
indirime gidip lüks araçlar›n› satarak
kredi talebinde bulunmuﬂlard›! ‹lla personel aç›dan bir küçülme yaﬂanacaksa
ücretsiz izne ç›karma, çal›ﬂma saatlerinde de¤iﬂiklikler, ücret politikalar›n›n
yeniden revize edilmesi (ancak bu duruma çal›ﬂanlar›n inand›r›lm›ﬂ ve fedakarl›k yapma konusunda gönüllü olmalar› gerekli), kademe azaltma, de¤iﬂik

alanlarda vardiyal› çal›ﬂma ortamlar› ile
e¤itim ve geliﬂtirme f›rsatlar› oluﬂturularak ayn› çal›ﬂandan gelecekte çok daha etkin yararlanabilme ﬂans› yakalanabilir. Bu aç›dan böylesi durgunluk anlar› asl›nda bir f›rsat olarak düﬂünülmelidir.
Krizler ekonomi tarihinde her zaman var olmuﬂtur ve olmaya da devam
edecektir. Bu süreçte elbette ki ekonomik kay›plarda olacakt›r. Bu aç›dan ‹nsan Kaynaklar› Yönetimi, normal zamanlarda ﬂirketleri hedeflerine ulaﬂt›ran stratejik bir güç oldu¤u gibi, böylesi
kriz anlar›nda da yine en önemli güç oldu¤u iyi bilinmelidir. Unutulmamal›d›r
ki; aslolan krizlere karﬂ› ‘Önceden Haz›rl›kl› Olabilmektir.’ Bundan sonraki
krizlere daha sa¤l›kl› ve haz›rl›kl› olabilmek dile¤iyle makalemi sevdi¤im bir
sözle bitirmek istiyorum: ‘Kendi Gelecekleriyle ‹lgili Planlar› Olmayanlar
Baﬂkalar›n›n Planlar›na Dahil Olurlar.’

D OSY A
KÜRESEL
EKONOM‹K
KR‹Z VE

KURUMSAL ‹ﬁLETME
YÖNET‹M‹NE GEÇMEN‹N ÖNEM‹
■ PROF. DR. ES‹N CAN MUTLU
YILDIZ TEKN‹K ÜN‹V. ‹KT‹SAD‹ VE ‹DAR‹ B‹L‹MLER FAKÜLTES‹, ‹ﬁLETME BÖLÜMÜ

■ ARﬁ. GÖR. PINAR BÜYÜKBALCI
riz, genel anlam›yla, bir toplumun, bir kuruluﬂun veya bir
kimsenin yaﬂam›nda görülen
güç dönem, bunal›m, buhran olarak tan›mlanabilir. Günümüzde yaﬂanan küresel ekonomik kriz ise do¤as› gere¤i,
yaln›zca bir toplumu ya da bireyi de¤il,
tüm dünyay› etkisi alt›na alan bir buhran yaratm›ﬂt›r; Dünya Bankas›'n›n da
vurgulad›¤› gibi, dönemsel de¤il yap›sal etkilere sahiptir. Bu etkiler sonucu
oluﬂacak de¤iﬂimler de yine yap›sal
olacakt›r. Böylesi derin etkilere yol
açacak bir krizin üstesinden gelebilmek için de¤iﬂik türde birçok kuruluﬂ,
iﬂletmeler ve hükümetin birlikte çal›ﬂarak uygun tepkiler geliﬂtirmesi gerekir;
çünkü bu tip derin etkileri olan küresel
krizler yaln›zca iﬂletmelerin veya belli
birkaç kurumun çabas› ile aﬂ›lamaz.
Bunun temel nedeni ise küreselleﬂmenin do¤as›ndan kaynaklanan karmaﬂ›kl›k ve karﬂ›l›kl› ba¤›ml›l›kt›r. Bu etmenlerin gücünü ABD'den baﬂlayan ve tüm
dünyaya h›zla yay›lan ekonomik krizde
izlemek mümkündür.

K

KÜRESEL EKONOM‹K
KR‹Z VE OLASI ETK‹LER‹
Krizi daha iyi anlayabilmek için,
baﬂlang›ç noktas›ndaki; yani ABD'deki;
baz› dikkat çekici rakamlara bakmak yararl› olacakt›r. Batan Lehman Brothers'›n aktif büyüklü¤ü 639 milyar dolar ve ABD'de finans kesiminde oluﬂan
toplam zarar 600-700 milyar dolar civar›ndad›r. Söz konusu rakamlar›n ne kadar ciddi miktarlar oldu¤unu anlamak
içinse Türkiye ile k›sa bir karﬂ›laﬂt›rma
yapmak yeterlidir. Türkiye'nin ekono-
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DÜNYAYI ETK‹S‹ ALTINA ALAN KÜRESEL KR‹Z ‹LE B‹RL‹KTE ‹ﬁLETMELER‹N
B‹R BOCALAMA VE BEKLEME DÖNEM‹NE G‹RD‹⁄‹N‹ GÖRMEKTEY‹Z. PROF.DR.
ES‹N CAN MUTLU, “KR‹Z SIRASINDA ‹ﬁLETMELER‹N STRATEJ‹LER‹ NELER
OLMALIDIR?”, “KR‹Z NASIL YÖNET‹L‹R?”, ‹ﬁLEMTELERE KR‹Z‹N GET‹RD‹⁄‹
FIRSATLAR VE TEHD‹TLER NELERD‹R?” SORULARINI YANITLIYOR.
mik büyüklü¤ü 660 milyar dolar civar›nda iken, Türk bankalar›n›n toplam
aktif büyüklü¤ü 519 milyar dolard›r.
Krizin olas› sonuçlar›n› genel itibariyle
ﬂöyle aç›klayabiliriz:
● Düﬂük faiz ve yüksek likidite döneminin sona ermesi - kredi daralmas› yaﬂanmas›,
● Küresel Bankac›l›k sisteminin yeniden yap›lanmas›,
● “Serbest Piyasa Ekonomisi”nin;
“Kurall› Piyasa Ekonomisi”ne dönüﬂmesi - yeni bir denetim-gözetim
sisteminin kurulmas›.
Tüm dünyay› etkileyecek olan bu
geliﬂmeler, Türkiye'de de tüm kurumlar›n haz›rl›kl› olmas› gereken önemli
yap›sal ve yönetsel de¤iﬂimlere yol

açacakt›r. Özellikle de iﬂ dünyas›n› ﬂekillendiren baz› küresel e¤ilimler, krizin etkilerini daha da kaç›n›lmaz k›lmaktad›r. Bu e¤ilimler çerçevesinde,
makro boyutta düﬂünüldü¤ünde, ekonomik kriz aç›s›ndan Türkiye'nin baz›
avantajlar›n›n oldu¤u ve bu avantajlar
uygun f›rsatlarla birlikte de¤erlendirilirse krizden ç›k›ﬂ sürecinin daha etkin
yürütülebilece¤i görülmektedir.
AVANTAJLAR
● Önceki krizde yap›lan IMF yard›m›n›n ard›ndan 6 y›ll›k istikrarl› büyüme,
● Bankac›l›k sistemindeki denetleme
ve düzenleme çal›ﬂmalar› ile banka-
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lar›n sermaye yeterlilik oranlar›n›n
iyileﬂmesi,
● ‹hracatta çeﬂitlili¤in artmas›.
DEZAVANTAJLAR
● GSMH oran›nda azalman›n baﬂlamas› ve çift haneli enflasyon rakamlar›na geçiﬂ,
● Döviz kurunun artmas›,
● Sanayide düﬂük verimlilik oranlar›,
● Otomotiv, tekstil, beyaz eﬂya gibi
anahtar sektörlerin ABD ve AB ülkelerine olan aﬂ›r› ihracat ba¤›ml›l›¤› ve Çin'de yap›lan üretimlerden
aﬂ›r› etkilenmesi,
● Tüm dünyada ve Türkiye'de h›zla
artan iﬂsizlik oranlar›.
KR‹Z‹N TÜRK ‹ﬁLETMELER‹N‹N
YÖNET‹M YAPISINA ETK‹LER‹
Türk iﬂletmelerinin ço¤unlu¤unun
aile ﬂirketi özelli¤i taﬂ›mas› ve henüz
kurumsallaﬂamamas›, küresel ekonomik krizden kurumsallaﬂm›ﬂ iﬂletmelere sahip ülkelerden daha fazla etkilenece¤i anlam›na gelmektedir. Küresel
e¤ilimler göz önünde bulunduruldu¤unda, iﬂletmelerimizin mutlaka yeniden yap›land›r›lmas›, kurumsal yöne-

tim ilkelerine göre yönetilmesi gerekmektedir. Bu ba¤lamda, yeniden yap›lanacak olan iﬂletmelerimiz;
● Öncelikle hiyerarﬂiden ar›nm›ﬂ, esnek ve de¤iﬂime aç›k olmal›d›rlar.
Çünkü, pazar ﬂartlar› sürekli de¤iﬂmekte, çal›ﬂanlar›n yetkinlikleri
önem kazanmakta, teknolojik geliﬂmeler çok h›zl› gerçekleﬂti¤inden
ürün yaﬂam e¤rileri k›salmakta rakipler her geçen gün artmakta ve
rekabet daha güç hale gelmektedir.
● Düﬂünce yap›lar› ile fark yaratmal›d›rlar. Çünkü, art›k “buluﬂçuluk” iﬂletmeler için fark edilebilmenin
anahtar› olmuﬂtur; ve bu buluﬂçulu¤u yönetim felsefesinden en basit iﬂ süreçlerine kadar her aﬂamaya taﬂ›yabilen iﬂletmeler baﬂar›y›
yakalamaktad›rlar.
● Taklitçilikten kurtulup, yarat›c›l›¤›
ön plana ç›karmal›d›rlar. Çünkü,
müﬂteriler kendilerine sunulan geniﬂ ürün ve hizmetler aras›nda giderek daha seçici davranmaktad›rlar. Bu ortamda yarat›c›l›¤› kullanarak “fark yaratmak” kilit kavram
olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
● Küresel entegrasyona önem vermelidirler. Çünkü, günümüzde hem çal›ﬂanlar hem de müﬂteriler dünyan›n

de¤iﬂik bölgelerinden gelmektedirler, ve iﬂletmeler pazarlar›n› oluﬂtururken tüm dünyay› hedef almaktad›rlar. Böylesi geniﬂ bir ölçekte çal›ﬂan iﬂletmelerin, aktivitelerini amaçlar›na en uygun ﬂekilde koordine
edebilmeleri için küresel dinamikleri göz önüne alan entegre bir yap›
oluﬂturmalar› gerekmektedir.
● Sürdürülebilir kalk›nmaya önem
vermelidirler. Çünkü, iﬂletmelerin
baﬂar›s› de¤erlendirilirken, bu baﬂar›y› kurumsal sosyal sorumluluklar›n› yerine getirerek elde etmiﬂ
olup olmad›klar› büyük önem taﬂ›maktad›r. Önemli olan bugünün baﬂar›s›n›, gelece¤in kaynaklar›n› yok
etmeden sa¤layabilmektir.
‹ﬁLETMELER ‹Ç‹N BAﬁARININ
ANAHTARI: ÖRGÜTSEL BÜTÜNLEﬁME VE KURUMSAL YÖNET‹M
Krizler içinde yeni f›rsatlar bar›nd›r›r ve özellikle bugün gündemde olan
ve uzunca bir zaman da gündemde kalacak olan global ekonomik krizin, tüm
dünyada yeni bir düzene gidiﬂ demek
oldu¤u herkesçe kabul edilmiﬂtir. Türk
iﬂletmelerini de yönetenlerin bir an önce bu de¤iﬂime haz›rl›k yapmas› örgütPERDER 47
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‹ﬁLETMELER, ELLER‹NDEK‹ EN
KR‹T‹K VE ÖNEML‹ KAYNA⁄IN
‹NSAN OLDU⁄UNUN B‹L‹NC‹NDE
OLMALI VE ‹NSANA YAPILAN
YATIRIMIN, ÇALIﬁANIN ÖRGÜTE
OLAN BA⁄LILI⁄INI VE GÜVEN‹N‹
ARTTIRARAK ÖRGÜTSEL
BÜTÜNLEﬁMEYE KATKIDA
BULUNACA⁄INI, EN OLUMSUZ
DURUMLARDA MUC‹ZELER
YARATAB‹LECE⁄‹N‹
UNUTMAMALIDIRLAR.
sel bütünleﬂmeyi sa¤lay›c› önlemler
al›p, kurumsal yönetim ilkelerini iﬂletmelerinde uygulamaya koymas› büyük
bir güç kazanmalar›na yol açacakt›r.
Örgüsel bütünleﬂme, “örgütün görevlerini yerine getirmek için birçok alt sistem aras›nda güç birli¤i oluﬂturma süreci” olarak ifade edilebilir. Akademik
yaz›na göre, örgütsel bütünleﬂme, bir
örgütün de¤iﬂik departmanlar›n›n ne
kadar uyumlu çal›ﬂt›¤›na ve fonksiyonlar›n›n birbiri ile ne derece yak›n koordinasyon içinde oldu¤una ba¤l›d›r. Burada sözü edilen koordinasyon, uyum
ve güç birli¤i kavramlar›, bir örgütün
varl›¤›n› sürdürebilmesi için en önemli
yap› taﬂlar›ndand›r.
Örgütsel bütünleﬂme konusunda,
kriz döneminde en dikkat çekici uygulamalar insan kaynaklar›na yap›lan yat›r›mlar ile ölçülmektedir. Tasarruf anlay›ﬂ›, insan kayna¤›ndan tasarruf etmek
olan bir iﬂletmede örgütsel bütünleﬂmenin olumlu etkilerini görmek beklenmemelidir.
Di¤er bir önemli konu da, krizin sonuçlar›n›n yap›sal de¤iﬂikliklere yol
açaca¤› gerçe¤idir. Bu yap›sal de¤iﬂiklikler, “kurumsal yönetim” kavram›n›
tekrar gündeme taﬂ›m›ﬂt›r. Bu kavram,
birçok uygulamaya çat› oluﬂturmas› ve
genel bir felsefeyi ifade etmesi bak›m›ndan önemli bulunmaktad›r. Genel anlamda tan›mlarsak, “kurumsal yönetim”, bir ﬂirketin, hak sahipleri ve kamuoyunun menfaatlerine zarar vermeyecek ﬂekilde, mali kaynaklar› ve insan
kaynaklar›n› kendine çekmesini, verimli
çal›ﬂmas›n› ve bu sayede de hissedarlar›
için uzun dönemde ekonomik kazanç
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yaratarak istikrar sa¤lamas›n› mümkün
k›lan kanun, yönetmelik ve ilgili gönüllü
özel sektör uygulamalar›n›n bileﬂimdir.
Kurumsal yönetim dört önemli ilke ile
ifade edilmektedir. Bunlardan adillik ilkesi, ﬂirket yönetiminin bütün hak sahiplerine kars› eﬂit davranmas›n›n ifadesidir. Sorumluluk ilkesi ﬂirketlerin
hissedarlar› için de¤er yarat›rken toplumsal de¤erleri yans›tan kanun ve düzenlemelere uyum gösterecek ﬂekilde
faaliyet göstermesini ifade etmektedir.
Bir di¤er ilke olan ﬂeffafl›k ilkesi, ﬂirketin kamuoyu ile do¤ru, aç›k ve karﬂ›laﬂt›r›labilir bilgi paylaﬂ›m›n› gerektirmektedir. Son olarak, hesap verebilirlik ilkesi yönetim kurulunun tepe yönetim
performans›n› ba¤›ms›z bir ﬂekilde izlemesini ve tepe yöneticilerin hissedarlara karﬂ› hesap verebilirli¤inin temin
edilmesini gerektirmektedir.
‹ﬁLETMELER ‹Ç‹N ÖNER‹LER
Örgütsel bütünleﬂme ve kurumsal
yönetim kavramlar›na dayal› olarak iﬂletmelerimize sunulabilecek öneriler ﬂöyle
özetlenebilir:
● Küresel ekonomik krizin gidiﬂat›n›,
sürekli takip edin ve izleyin. Tüm
dünyada ticaretin kurallar› de¤iﬂmektedir. ‹ﬂ dünyas›n› nelerin sürükledi¤ini, neleri en iyi yapt›¤›n›z› ve
bunun neden böyle oldu¤unu tam
olarak inceleyin.
● Bu dönemde çaban›z› çok çeﬂitli ve
de¤iﬂik konulara harcamak yerine
gerçekçi bir analiz yaparak hangi
ürün, müﬂteri ve kanallar›n iﬂletmeniz için katma de¤er yaratt›¤›n› veya
de¤eri yok etti¤ini tespit ederek size
as›l güç kazand›racak konuya, temel
yeteneklerinize odaklan›n.
● K›sa vadeli de¤il, uzun vadeli düﬂünün. Yeni düzene geçiﬂteki f›rsatlar›
yeniden yap›lanarak de¤erlendirin.
ﬁirketiniz için f›rsat olabilecek ve de¤er yaratabilecek itici güçleri ve ﬂirketinizle ilgili kilit riskleri mutlaka
tespit eden çal›ﬂmalara yönlenin.
● Bir de¤il birden fazla olas›l›¤a göre
planlar›n›z olsun. Geliﬂmeleri takip
edin ve planlamay› esnek, de¤iﬂime
h›zl› adapte olabilir ﬂekilde yaparak
stratejik seçeneklerinizi ço¤alt›n. Bu

size h›z ve olabilecek de¤iﬂimlere haz›r olma yetene¤i kazand›racakt›r.
● ‹ﬂletmenizin finansal yap›s›n› güçlendirici önlemleri belirleyip planl› ﬂekilde uygulamaya koyun. Bu dönemlerde sizin en çok ihtiyac›n›z olacak ﬂey
güçlü bir nakit yönetimi program›
uygulayabilmenizdir. Likiditenizi koruyun ve varl›k, finansman, fonlama
konular›ndaki aç›klar›n›z› tekrar gözden geçirin. Hükümetin ekonomi konusunda verece¤i kararlar› ve alaca¤› önlemleri mutlaka takip edin.
● Bu dönemde deneme yan›lma ile iﬂ
yapmak büyük risk yaratacakt›r. “Yönetim bilgisi” ve bu bilgiye sahip kiﬂilerle çal›ﬂmak büyük önem taﬂ›maktad›r. Çal›ﬂanlar›n›za güvenin, onlar›n içinde bu nitelikte bilgiye sahip
olanlar› de¤erlendirin ve siz de yönetim bilginizi artt›racak ve geliﬂtirecek
faaliyetlere zaman ay›r›n.
● Çal›ﬂanlar›n›z›n de¤erini bilin ve örgüt içinde örgütsel bütünleﬂmeyi
güçlü tutacak bilgi ak›ﬂ› ve iletiﬂimi
geliﬂtirin. Çal›ﬂanlar›n›za yap›lacak
harcamalar› maliyet olarak de¤il, yat›r›m olarak de¤erlendirin. Unutmay›n ki, yeterli donan›ma sahip bir çal›ﬂan, kendisine gerekli yetki ve sorumluluk verildi¤inde di¤er iﬂletmeler taraf›ndan taklit edilmesi mümkün olmayacak bir kayna¤a dönüﬂecektir. De¤erlerinizi koruyun ve paydaﬂlar›n›z› sürekli bilgilendirerek, onlar›n güvenlerini sarsmayacak etik
kararlar al›n.Günümüzde iﬂletmelerin paydaﬂ gruplar› çeﬂitlenmiﬂtir ve
bunlar›n beklentilerini do¤ru yönetebilmek yöneticiler için en büyük
zorluk haline gelmiﬂtir. Bu zorlu¤un
üstesinden baﬂar› ile gelebilen iﬂletmeler, kriz dönemlerinde paydaﬂlar›n›n desteklerini ald›klar› için daha
sa¤lam bir duruﬂ sergilemektedirler.
Bu dönemin geçici oldu¤unun, dünyan›n yeni bir düzene do¤ru gitti¤inin bilincinde olun ve yap›lanman›z›
bu düzene uygun olacak ﬂekilde yeniden organize edin. Ve son olarak
tüm dünyada ekonomik krizden ç›k›lmas›n›n yolu olarak en önemli vurgunun “global istihdam yaratmak”
üzerine yap›ld›¤›n› unutmay›n. Çal›ﬂan›n›za gereken de¤eri verin.
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F‹NANSAL KR‹Z DÖNEMLER‹NDE
VAR MISIN YOK MUSUN?
inansal kriz döneminde para hesab›m›z de¤iﬂiyor mu? Ekonomik
krizin psikolojik boyutu üzerine
çokça konuﬂuluyor, ama bu konu hakk›nda ne kadar bilgiliyiz, emin de¤ilim.
Ekonomik hayattaki de¤iﬂikliklerin alg›m›z üzerindeki etkilerini tart›ﬂarak baﬂlayabiliriz belki.
“Var m›s›n, yok musun?” program›n›
düﬂünelim. Açt›racak 50 ve 125 liral›k
kutular kald› diyelim. Banka ya da “Hamdi Bey”, 75 önerdi¤inde “yokum” (red)
cevab› almas› olas›l›¤› daha yüksek. 90
verdi¤inde ise kabul edilmesi mümkün.
Yar›ﬂmac› 50’ye daha yak›n olan 75’i reddederken, 125’e yak›n olan 90’› tercih
ediyor. Bunu ekonomiye ilgi duyan herkes tahmin edebilir. Mekanizma ilginç;
50’yi verili bir para olarak kabul etti¤i
için, sanki programa geldi¤inde cebinde
s›f›r de¤il de, 50 lira varm›ﬂ gibi hareket
ediyor. Kazanc› saymaya 50’den baﬂlay›nca, ne alsa az gelebiliyor.
‹ﬂin kötüsü, yar›ﬂmac›lar 125’i ya da
o s›rada en yüksek ödül ne var ise, onu
da neredeyse garanti görüp, ne alsalar
125’e göre düﬂündükleri için, 125’i alamad›klar› sürece hep zarar etme duygusu içinde kal›rlar. S›f›rdan baﬂlam›ﬂ olduklar›n› kolayca unuturlar.
Belki de fazla düﬂünmekten... Kutulardan hangisini seçece¤ine karar verirken, Acun’un “iyi düﬂünmen laz›m” tavsiyesini tutarak düﬂündükçe düﬂünürler.
Neyi düﬂündü¤ünü pek anlamasak da,
sürecin uzamas› heyecan vericidir.
Krizden nas›l ç›kaca¤›m›z› düﬂünürken de, benzer bir düﬂünme tarz›na m›
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giriyoruz acaba? Sanki çok düﬂünürsek
daha do¤ru karar vermiﬂ oluruz gibi gelse de, her zaman geçerli bir yöntem olmayabilir.
Kriz öncesindeki gelirimize göre bir
düﬂüﬂ oldu¤unu ya da olaca¤›n› kestirmek iﬂten bile de¤il. Yine de ﬂöyle bir soru akla gelir: Hangi önceki gelir? Tabii ki,

geçen y›lki. Zihnimiz karﬂ›laﬂt›rmalar›
elindeki en son veriyi bir önceki aras›nda
yapar. Geçen y›l 10 bu y›l 5 kazand›ysam, zarar›m 5’tir diye düﬂünürüm. Son
5 y›ldaki ortalama kazanc›n neydi diye
sormay› ak›l ederseniz, yan›t; Zararda
m›y›m, durumum kötüye mi gidiyor?
Yoksa, daha az kazan›yor olmak m› beni
zararda hissettiriyor? Krizin psikolojisini
tart›ﬂmaya buradan baﬂlasak. Var m›s›n,
yok musun?
Toplumsal da kiﬂisel de olsa insanlar›n önünü göremedi¤i ve ne yapaca¤›n›
bilemedi¤i her durumu kriz olarak tan›mlayabiliriz. Böyle zamanlar kiﬂileri
korkutur. Krizin getirdi¤i bilinmezlikler
karﬂ›s›nda kiﬂiyi en çok etkileyen unsur,

»
oplumsal da kiﬂisel de olsa insanlar›n
önünü göremedi¤i ve ne yapaca¤›n›
bilemedi¤i her durumu kriz olarak
tan›mlayabiliriz. Böyle zamanlar kiﬂileri
korkutur. Krizin getirdi¤i bilinmezlikler
karﬂ›s›nda kiﬂiyi en çok etkileyen unsur,
önündeki tehlikeleri nas›l anlay›p savuﬂturaca¤›
meselesi. Tehlikeleri nas›l savuﬂturaca¤›n›z ise
haz›rl›¤›n›za ba¤l›. Acaba haz›rlanmak için ‘çok mu geç
kald›k?’

T

önündeki tehlikeleri nas›l anlay›p savuﬂturaca¤› meselesi. Tehlikeleri nas›l savuﬂturaca¤›n›z ise haz›rl›¤›n›za ba¤l›.
Acaba haz›rlanmak için ‘çok mu geç kald›k?’ Geç kalma al›ﬂkanl›¤› olan bir toplumuz. Di¤er yandan, hiç varamamak
kayg›s› ile yola ç›kmamaktansa, geç de
olsa, bir amaca do¤ru hareket etmek tercih edilmeli.
PLAN SAH‹B‹ OLMAK
Finans ya da siyaset k›sm› beni aﬂar.
Ama hem beden hem de ruh sa¤l›¤›n›z›
koruyarak iﬂe baﬂlamak çok önemli.
E¤er bireylerin kafas› kar›ﬂ›k, ruhsal durumlar› bulan›k ise dünyan›n en parlak
dan›ﬂmanlar›n›n getirdi¤i en hayat kurtar›c› öneriler bile baﬂar›s›zl›kla sonuçlan›r. Kafan›z›n ve ruhunuzun net olabilmesi için de kriz zamanlar›nda, ne yapaca¤›n›za iliﬂkin net planlara sahip olun.
Plan sahibi olmak huzur verir. Plan› uygulamak ise huzur ötesi...
KR‹Z REFLEKSLER‹
Kriz karﬂ›s›nda tehlike an›nda harekete geçen iki tür davran›ﬂsal refleksten
birinin etkisi alt›nda oluruz: Birisi, korkutelaﬂ duygusuyla yap›lan, eski Kaptan
Swing çizgi roman›ndaki gaml› baykuﬂ
karakterine özgü bir “felaket tellall›¤›”.
Di¤eri de ‘aﬂ›r› iyimserlik’ duygusu ile
yap›lan umursamama, deve kuﬂu gibi kafay› gömme. Refleksler insanlar›n davran›ﬂ ezberleridir. Sadece reflekslerimize
dayal› hareket etmek, bizi düﬂünceleri-

mizin k›vrakl›¤›n›, duygular›m›z› do¤ru
yorumlaman›n getirece¤i avantajlar› kullanmaktan alakoyar. Akl›m›z›, korku ve
telaﬂ›n esiri yapmamak için neler yapabiliriz? Acele etmeyerek, baﬂlayabilirsiniz.
‹ﬂten ç›kartman›n da ac›s› olabilir.
‹ﬂadamlar› kriz dönemlerinde telaﬂla
hangi tasarruf politikas›n› izleyece¤ini,
kaç personel ç›karaca¤›n› düﬂünmekte.
Al›ﬂveriﬂin zaruri durumlara s›n›rlanmas›, ödemelerin en az›ndan geciktirilmesi,
kazançlar›n zincirleme düﬂmesi, para
al›ﬂveriﬂinin ve buna gereksinim duyan
üretimin durmas› hangi tasarruf ile düzeltilebilir?
‹ﬁTEN ÇIKARTMA DA MORAL
ZUCU B‹R SÜREÇ

BO-

Her ayr›l›k gibi, bir baﬂaramama hissini bar›nd›r›r. Ama daha dokunakl› olan,
baﬂka birisinin hayat›n› sürdürmesi için
sizin elinizde oldu¤unu düﬂündü¤ünüz
bir kanal› kesip atma duygusudur. Böyle
kararlar almak zorunda kalan iﬂverenlerin, bunu bizzat uygulay›c›s› olanlar›n
ruh durumlar›n›n nas›l etkilenebilece¤ini
tahmin edebiliriz.
Krizi tabii ki iﬂveren ya da personel
ç›kartmad›. Kendi katk›n›z›n ne oldu¤unu bile bilmedi¤iniz bir ekonomik kriz
durumunda “kurban olan” ya da “kurban
eden” rollerini size kimin oynatt›¤›n› da
anlayam›yorsunuz. Kime k›zacaks›n›z?
Toplu bir felaket an›nda, ac›n›n size s›n›rl› olmad›¤›n› görmenin suçlu hissettiren rahatlat›c› etkisini de kendinize çok
görmeyin bari.

‹ﬁS‹ZL‹K PS‹KOLOJ‹M‹Z‹
N‹YE BOZAR?
Ruh sa¤l›¤›m›z› neden bozabilir?
Tembellik, ya da iﬂi oldu¤u halde iﬂi yapmamak bu kadar zevkliyken, iﬂ olmamas›, olan iﬂin kaybedilmesi neden bizi sars›yor? Çünkü, insan› insan yapan temel
iki ihtiyaç, sevmek ve çal›ﬂmakt›r. Bu
olanaklardan yoksun kalmak, iki temel
ihtiyac›n en az birisinin karﬂ›lanamamas›
insanlar›n ruh sa¤l›¤› için ciddi bir tehdit
oluﬂturur. Kriz dönemlerinde as›l artan
toplumsal strestir. Örne¤in, s›rt›n›zda 50
kilo yük varken 500 kilo yük taﬂ›maya
baﬂlad›¤›n›zda, eklemleriniz nas›l çat›rdarsa, ruhunuz da stresle öyle çat›rdayabilir. Keyifsiz, karars›z, sinirli, gergin olmaya baﬂl›yorsunuz, tam bir ruhsal hastal›k gibi de olmuyor bu. Ama hayata, ailenize, çevrenize karﬂ› performans›n›z
düﬂüyor. Ruh sa¤l›¤›ndaki bozulmay›
doktora gitmeyi zorunlu k›lacak bozulmalardan ziyade, belli belirsiz, s›z›nt› sorunlar biçiminde yaﬂar›z. Pasifleﬂmiﬂ, gelecek perspektifini yitirmiﬂ, s›radanlaﬂm›ﬂ, can›ndan bezmiﬂ bir topluma dönüﬂmemiz an meselesidir. Dönüﬂmemek
de bizim elimizde, o da an meselesi... ‹ﬂsizlik sonucunda, yoksulluktaki art›ﬂ kadar insanlar›n yaﬂad›klar› statü kayb›,
kendilerine verdikleri de¤erdeki düﬂüﬂ
de y›prat›c› olur. Türkiye’nin geneline
yans›yacak bir statü kayb› hissi, az çok
“ça¤daﬂ uygarl›k” perspektifi taﬂ›yan, geliﬂmiﬂ ülke olmak hedefi ile hareket eden
bir toplumken, uykuya yatmas› sonucunu do¤urabilir.
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STOK YÖNETIMI
.
.

VE MALIYETLERI

B‹R ‹ﬁLETMEDE STOKLAR; HAMMADDE STOKLARI, YEDEK PARÇA VE
SARF MALZEMELER‹, YARI MAMUL STOKLARI, ÜRET‹M AﬁAMASINDA
OLAN STOKLAR, SON ÜRÜN STOKLARI VE TAﬁIMA HAL‹NDE OLAN
STOKLAR G‹B‹ SINIFLARDA KARﬁIMIZA ÇIKAR. PERAKENDEC‹LER
‹Ç‹NSE STOKLAR, SON ÜRÜN STOKLARI ﬁEKL‹NDE OLUR. TAﬁIMA
HAL‹NDE OLAN STOKLAR KARAR MEKAN‹ZMALARINDA GÖZ ARDI
ED‹LMEMEL‹D‹R. STOK, ÜRÜNÜN BULUNAB‹L‹RL‹⁄‹ ANLAMINDA
D‹REKT OLARAK SATIﬁLARI ETK‹LEYEN B‹R FAKTÖRDÜR.

■ YRD. DOÇ. DR. KAD‹R ERTO⁄RAL
TOBB EKONOM‹ VE TEKNOLOJ‹ ÜN‹VERS‹TES‹ Ö⁄RET‹M GÖREVL‹S‹

toklar bir iﬂletmenin varl›¤›n›
sürdürebilmesi için gerekli unsurlardan birisidir. Stok tan›m
olarak bir ürünün üretiminde dolayl›
ya da do¤rudan katk›da bulunan her
hammadde/yar› mamul/parçan›n veya
mal›n kendisinin sonradan kullan›lmak
üzere bekletilmesi durumunda oluﬂur.
‹ﬂletmenin tipine ba¤l› olmakla birlikte
stoklara yap›lan yat›r›m, iﬂletme maliyetlerinin yüzde 90’n›na kadar ulaﬂabilir. Ürüne ba¤l› olarak toplam sat›ﬂ fiyat›n›n yaklaﬂ›k yüzde 10-11’i lojistik
maliyetlerini oluﬂturur ve lojistik maliyetlerinin ortalamada yaklaﬂ›k üçte biri
stokla ilgili maliyetlerdir. Stok maliyetinin lojistik maliyeti içerisindeki oran›
yüksek de¤erli düﬂük hacimli ürünlerde daha da fazla olacakt›r ve bu ürünlerde lojistik maliyetlerinin büyük k›sm›n› stokta tutma maliyeti oluﬂturur.
Bir iﬂletmede stoklar hammadde
stoklar›, yedek parça ve sarf malzemeleri, yar› mamul stoklar›, üretim aﬂamas›nda olan stoklar, son ürün stoklar›
ve taﬂ›ma halinde olan stoklar gibi s›n›flarda karﬂ›m›za ç›kar. Geneldeki
stok s›n›flar› bunlar olurken bir perakendeci için stoklar son ürün stoklar›
ﬂeklinde olur. Taﬂ›ma halinde olan
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stoklar karar mekanizmalar›nda göz ard› edilmemelidir. Stok, ürünün bulunabilirli¤i anlam›nda müﬂteri hizmet seviyesini ve dolay›s›yla direkt olarak sat›ﬂlar› etkileyen bir faktördür.

¤u denir. Güvenlik stok seviyesi
mevcut de¤iﬂkenlik oran›na ve istenen direkt stoktan karﬂ›lama oran›na ba¤l› olarak belirlenir.
YOKSATMA MAL‹YET‹

FONKS‹YONLARI ‹T‹BAR‹YLE
STOKLAR
■ Taﬂ›ma halindeki stoklar tedarik
zincirinin aﬂamalar› aras›nda taﬂ›ma
araçlar›nda bulunan stoklard›r. Taﬂ›ma süreleri ve mesafeleri uzad›kça bu tür stoklar›n maliyetleri artar.
■ Üretim aﬂamas›ndaki üretim birimleri aras›nda bekleyen yar›-ürünler,
kapasite dengesizliklerinin ve belirsizliklerin etkilerini elimine etmek
amac›yla tutulurlar.
■ Spekülatif amaçl› stoklar, fiyat dalgalanmalar›ndan yararlanmak veya h›zl›
sat›ﬂ periyotlar› öncesi talebi karﬂ›lamak amac›yla oluﬂturulan stoklard›r.
■ Döngü stoklar›, normal operasyonlar s›ras›nda üretim veya taﬂ›mada
skala ekonomisinden yaralanmak
için partiler halinde üretmek ve taﬂ›mak nedeniyle oluﬂan stoklard›r.
■ Son olarak tedarik kanallar›ndaki
veya talepteki de¤iﬂkenli¤e karﬂ›
korunmak amac›yla tutulan stoklara da genel anlamda güvenlik sto-

Di¤er bir temel maliyet kalemi yoksatma maliyetidir. Bu bir ürünün müﬂteri istedi¤i anda stokta olmamas›n›n
firmaya maliyetidir. Böyle bir durumda
müﬂteri benzer yerine geçecek ve stokta olan bir mal› alabilir, sat›ﬂ ertelenebilir, sat›ﬂ kaybedilebilir veya müﬂteri
kaybedilebilir.
Hangi durumun gerçekleﬂti¤ine göre firmaya bir maliyet ç›kacakt›r. Bu
durumlar›n ortaya ç›kma olas›l›klar›na
göre bir maliyet belirlenir. Yoksatma
maliyetleri belirlenmesi güç bir kalem
oldu¤undan firmalar genelde yoksatmayla ilgili hedef bir hizmet seviyesi
belirleyip buna göre bir stok kontrol
politikas› uygulamaya çal›ﬂ›rlar.
S‹PAR‹ﬁLER‹N SAB‹T MAL‹YET‹
Sipariﬂlerin sabit maliyeti de stoklarla ilgili maliyet kalemlerindendir. Bu sabit maliyet sipariﬂ vermek için stoklar›n
kontrol edilmesi, sipariﬂin haz›rlanmas›,
sipariﬂin geçilmesi ve takibi, taﬂ›ma ma-

»
liyeti (miktardan ba¤›ms›z yap›ya sahip
olan k›sm›), sipariﬂin kabul edilmesi süreçlerinin maliyetlerinden oluﬂur.
STOK KONTROL POL‹T‹KASI
Stok tutma maliyetleri, yoksatma
maliyetleri ve sipariﬂ verme maliyetlerini dengeleyecek ve ayn› zamanda firma
politikas›n›n belirledi¤i müﬂteri hizmet
kriterlerini de sa¤layacak bir stok kontrol politikas› belirlemek amaçt›r. Stok
kontrol politikas› ne zaman, ne kadar sipariﬂ verilece¤i ve ne kadar güvenlik
sto¤u bulundurulaca¤› kararlar›ndan
oluﬂur. Stok kontrol modelleri temelde
iki s›n›fa ayr›l›r. Stoklar›n sürekli kontrolünün varsay›ld›¤› modeller ve periyodik
gözlemlerin yap›ld›¤› modeller.
Sürekli kontrol varsay›m› alt›nda
stok kontrol politikas›, optimal sipariﬂ
miktar›n›n ve yeniden sipariﬂ noktas›n›n
bulunmas›yla belirlenmiﬂ olur. Optimal
sipariﬂ miktar› y›ll›k toplam stokta tutma, sipariﬂ verme ve sat›nalma/edinme
maliyetlerini minimize edecek sipariﬂ
miktard›r. Yeniden sipariﬂ noktas› ise
tedarik süresince olacak beklenen talebe, ﬂirket hedef hizmet seviyesine ba¤l›
bir güvenlik sto¤u eklenerek bulunur.
Genelde iki tür hizmet seviyesi kullan›l›r. Bunlar bir sipariﬂ döngüsünde yüzde
olarak stoksuz kalmama olas›l›¤› ve di¤eri toplam talebin yüzde olarak direkt
stoktan karﬂ›lanma oran›d›r. Bunlardan
ikincisi iﬂletmeler aç›s›ndan daha önemlidir ve daha s›k kullan›l›r.
Periyodik stok kontrolü varsay›m›

STOK TAﬁIMA
MAL‹YET‹
Stokla ilgili maliyetlerin baﬂ›nda stok taﬂ›ma maliyeti
gelir. Bu maliyet ürün de¤erinin yüzdesi olarak ifade edilir. Y›ll›k bazda kullan›lan oran
yüzde 10 ile yüzde 40 aras›nda de¤iﬂebilir. Stok taﬂ›ma
maliyet oran› sto¤a ba¤lanan
paran›n f›rsat maliyeti, stok
tutmayla ilgili tesis ve iﬂçilik
giderleri, stoklanan ürünün
cinsine göre k›r›lma, bozulma, de¤erini yitirme, modas›
geçme, sigorta, vergiler gibi
faktörlere göre belirlenir.

resi boyunca olan talebin belirsizli¤ine
göre hesaplan›r. Periyodik modellerde
stok kontrol maliyetleri sürekli kontrol
modellerine göre daha düﬂük olacakken, tutulmas› gereken güvenlik stoklar› yükselecektir. Bu nedenle periyodik
gözlem birim de¤eri düﬂük ürünler için
uygun bir yöntemdir.
Genel itibariyle s›k ve küçük miktarda sipariﬂler ortalama stok tutma maliyetlerini azalt›rken toplam sabit sipariﬂ
verme maliyetlerini art›racakt›r. Yüksek
hedeflenen hizmet seviyeleri ve bunun
sonucu olan yüksek güvenlik stoklar›
yoksatma olas›l›¤›n› azalt›rken, ortalama stok seviyelerinin yükselterek maliyetleri art›racakt›r. Yoksatma ve stokta
tutma maliyetlerini dengeleyici bir güvenlik sto¤u politikas› belirlenmelidir.
STOK DEV‹R ORANI

alt›nda stoklar belirli aral›klarla kontrol
edilerek mevcut sto¤u belirli bir maksimum de¤ere ç›karacak kadar sipariﬂ
verilir. Baﬂka bir politika her kontrolde
e¤er stoklar belirli bir minimum de¤erden az ise mevcut stoklar› maksimum
seviyeye ç›karacak kadar sipariﬂ vermektir. Periyodik kontrol politikas›
hangi s›kl›kta gözlemlerin yap›laca¤›n›n
ve yukarda geçen minimum ve maksimum seviyelerin belirlenmesini gerektirir. Maksimum seviye iki gözlem aras›
ortalama talebe belirli bir güvenlik sto¤u eklenerek bulunur. Bu güvenlik sto¤u iki gözlem aras› süre art› tedarik sü-

Stok yönetimi performans›yla ilgili
kullan›lan en yayg›n ölçütlerden biri stok
devir oran›d›r. Bu oran y›ll›k sat›ﬂ›n ortalama stok de¤erine oran›d›r. Bu oran ne
kadar yüksekse stok yönetimi aç›s›ndan
o kadar iyi bir iﬂ ç›kart›lm›ﬂ olur. Bu ölçütün tek dezavantaj› sabit sipariﬂ verme maliyetlerini yans›tmamas›d›r.
STOK KONTROLÜNÜN YAﬁAMSAL
ÖNEM‹
Yukar›daki stok politikalar›n›n d›ﬂ›nda, tek sezonluk ürünler için verilmesi gereken sipariﬂ miktar›n›n bulunmas›, fiyatta miktara ba¤l› indirimlerinin göz önüne al›nmas›, bozulan ürünler, tedarik sürelerinin belirsizli¤i, taﬂ›ma maliyetlerinin göz önüne al›nmas›,
ikame edilebilir ürünler, fiyatland›rma
v.b. yönler stok kontrol konusuyla ilgili
baz› di¤er varyasyonlard›r. Stoklar iﬂletmelerde hem gerekli ve vazgeçilemez, hem de problemleri örtücü bir unsurdur. ‹ﬂletmeler genelde kötü stok
kontrol politikalar›n›n maliyetlerini öngörememektedirler. Bu da iﬂletmelerin
baﬂar›s›n›n önemli ölçüde etkiler. Özellikler tedarik ve talep belirsizli¤inin
yüksek oldu¤u veya kar marjlar›n›n düﬂük oldu¤u ürün ve sektörlerde stok
kontrol yaﬂamsal öneme sahiptir.
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■ PROF. DR.MEHMET TANYAﬁ
Okan Üniversitesi Uluslararas›
Lojistik Bölüm Baﬂkan› Lojistik Derne¤i Baﬂkan›

PERAKENDE LOJ‹ST‹⁄‹ ve
TEDAR‹K Z‹NC‹R‹
erakendecilik, günümüzde artan müﬂteri beklentilerinin ve
rekabetin son noktada olmas›,
küreselleﬂme, ürün/hizmet çeﬂitlemesi
ve markalaﬂma e¤ilimleri ile önemini
her geçen gün art›rmaktad›r. Perakendecili¤in önemli unsurlar›ndan biri de
lojistiktir. Lojistik; nakliyeyi kapsar, bununla da yetinmez depolamay› da kapsar, bununla da yetinmez sipariﬂ yönetimi, tedarik, stok kontrol, paketleme, d›ﬂ
ticaret, gümrük, sigorta, iadeler vb,
ürün/yüklerin ak›ﬂ› ve depolanma ile ilgili di¤er faaliyetleri de kapsar. Lojistik,
“sevk›yat noktas›/noktalar› ile teslimat
nokta/noktalar› aras›ndaki malzeme, bilgi ve hizmetlerin iki yönlü ak›ﬂ›”d›r. Lojistik Yönetimi ise, “müﬂteri gereksinmelerini karﬂ›lamak üzere, üretim noktas› ve tüketim noktalar› aras›ndaki mal,
hizmet ve ilgili bilgilerin ileri-geri yöndeki ak›ﬂlar› ile depolanmalar›n›n etkin
ve verimli bir ﬂekilde planlanmas›, uygulanmas› ve kontrolüdür.” Markalar
yo¤un rekabet koﬂullar›nda varl›klar›n›
sürdürebilmek için hem sat›ﬂ noktalar›nda bulunurlu¤u sa¤lamal›, hem de
lojistik maliyetlerini en aza indirgemelidirler. Bu çerçevede, etkin ve verimli
bir lojistik hizmetini en düﬂük lojistik
maliyeti ile sa¤lamak, en önemli öncelik
olmaktad›r. Do¤ru Teslimat (‹stenen
Çeﬂit, Yer, Zaman ve Miktardaki Ürünü
Sa¤layabilme), Düﬂük Maliyet, Yüksek
H›z, Hasars›z ve Kay›ps›z Sa¤lam Ürün,
Tutarl›l›k (Her Zaman Ayn› Hizmet Düzeyi), Esneklik (Farkl› Durumlara Çabuk Uyum), Sürekli ‹yileﬂtirme (Sürekli
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LOJ‹ST‹K DERNE⁄‹ BAﬁKANI VE OKAN ÜN‹VERS‹TES‹ ULUSLARARASI LOJ‹ST‹K
BÖLÜM BAﬁKANI PROF. DR. MEHMET TANYAﬁ, PERAKENDEDE LOJ‹ST‹K VE
TEDAR‹K Z‹NC‹R‹ YÖNET‹M‹ HAKKINDA PERDER'E ÖZEL AÇIKLAMALAR YAPTI.

Yükselen Kalite), Sürekli, Yeterli ve
Do¤ru Bilgi lojistikte müﬂteri hizmetinin bileﬂenleridir.
PERAKENDEDE LOJ‹ST‹K
Perakende lojisti¤i, yüksek müﬂteri
hizmet düzeyini kabul edilebilir maliyette karﬂ›lamak üzere tasarlanmak du-

rumundad›r. Bu aﬂamada, lojistik bak›ﬂ
aç›s› da yetersiz kalabilmekte ve tedarik
zinciri yaklaﬂ›m›na geçmek gerekmektedir. Tedarik zinciri, ilk hammaddeden
baﬂlayarak son tüketiciye kadar, tedarikçilerin tedarikçilerinden, müﬂterilerin müﬂterilerine kadar olan tüm müﬂteri, malzeme ve bilgi etkileﬂimlerini
içerir. Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY)

»
Perakende lojisti¤i, yüksek müﬂteri
hizmet düzeyini kabul edilebilir maliyette
karﬂ›lamak üzere tasarlanmak
durumundad›r. Bu aﬂamada, lojistik bak›ﬂ
aç›s› da yetersiz kalabilmekte ve tedarik
zinciri yaklaﬂ›m›na geçmek gerekmektedir.
Tedarik zinciri, ilk hammaddeden baﬂlayarak son
tüketiciye kadar, tedarikçilerin tedarikçilerinden,
müﬂterilerin müﬂterilerine kadar olan tüm müﬂteri,
malzeme ve bilgi etkileﬂimlerini içerir.

Ü

ise, tedarik zinciri içinde yer alan tüm
ﬂirketlerin uzun vadeli performanslar›n›
artt›rmak amac›yla, söz konusu ﬂirketleri kapsayan malzeme, bilgi ve para ak›ﬂ›n›n stratejik ve sistematik bir ﬂekilde
planlanmas›, yürütülmesi ve kontrolüdür. Lojistik ürünleri olmas› gereken
yere ulaﬂt›rmak için taﬂ›ma, depolama,
paketleme vb. faaliyetleri entegre bir
ﬂekilde gerçekleﬂtirir. TZY bu süreci,
tüm ﬂirket faaliyetlerini ve zincirin di¤er ﬂirketleriyle olan iliﬂkilerini kapsayacak ﬂekilde organize ederek daha ileri
aﬂamalara götürür. Müﬂterilere ürünleri
göndermek istedi¤iniz zaman lojistik
yap›yorsunuz demektir. Ancak lojistik
fonksiyonlar›n süreklili¤i için tedarik
zincirini organize ediyorsan›z, TZY dünyas›ndas›n›z demektir.
‹ÇSEL VE DIﬁSAL
TEDAR‹K YÖNET‹M‹
Birbirinden ba¤›ms›z firmalar› kapsayan tedarik zinciri (d›ﬂsal) ile ﬂirket
içi tedarik zinciri (içsel) aras›nda kesin
bir ay›r›m vard›r. Zincir, bir firma içerisinde oldu¤unda iﬂ süreçlerinin yönetimi tamamen firman›n kontrolündedir.
ﬁirketler aras› tedarik zinciri ise bundan
çok farkl›d›r. Zincir, ﬂirketler aras› iliﬂkilerin bir sistemi oldu¤undan bu zincirdeki her firma, kendi davran›ﬂlar›n› tedarik zinciri yönetimi yaklaﬂ›m› çerçevesinde kontrol etmekle yükümlüdür.
D›ﬂsal tedarik zinciri yönetimi, zincirin halkalar›n›n birbirinden ba¤›ms›z
firmalar olmas›ndan kaynaklanan bir

yönetim tarz›d›r. Bu nedenle her biri
kendi alan›nda uzman olan ba¤›ms›z
firmalar› birlikte çal›ﬂ›r duruma getirebilmek kolay de¤ildir. Ayr›ca firmalar,
müﬂteri ya da tedarikçileri ile iﬂbirli¤i
içinde çal›ﬂmay› kolayl›kla gerçekleﬂtirirken, tedarikçilerinin tedarikçilerine
ulaﬂt›klar›nda ve zincirde geriye do¤ru
ilerlediklerinde iﬂler daha karmaﬂ›k hale gelmektedir.

TZY'DEK‹ EN ÖNEML‹ SORUN!
TZY'de en önemli sorun karmaﬂ›kl›kt›r. Karmaﬂ›kl›k de¤iﬂkenlik ve belirsizliklerden kaynaklan›r. Karmaﬂ›kl›k,
zincirdeki iﬂletmeler aras› malzeme ve
bilgi ak›ﬂlar›ndaki sapmalar›n daha da
artmas› ﬂeklinde olur. Zincir boyunca
oluﬂan bilgi bozulmas› ve gecikmeleri,
Kamç› Etkisine (Bullwhip) neden
olur. Kamç› etkisini azaltmak için
zincir boyunca;
▼ Entegrasyonu ve
Koordinasyonu art›rmak,
▼ Tahmin, planlama,
üretim ve tedarik süreçleri-

nin senkronizasyonunu sa¤lamak,
▼ ‹zlenebilirli¤i gerçekleﬂtirmek,
▼ Süreç ve veri standardizasyonunu sa¤lamak,
▼ Otomasyonu yükseltmek,
▼ Yal›nl›k ve çevikli¤i art›rmak,
▼ Güçlü karar destek sistemleri
(zincir boyu optimizasyon) kullanmak
gerekmektedir.
Karmaﬂ›kl›¤›n azalt›lmas› ile Tedarik Zincirinde; Maliyetlerin düﬂürülmesi (Cheaper), performans›n yükseltilmesi (Better) ve yan›t h›z›n›n art›r›lmas› (Faster) mümkün hale gelir. Tedarik Zinciri Yönetimi'nde üç kavram
ön plana ç›kmaktad›r: Çeviklik (Agility), Uyumluluk (Adaptability) ve ‹ﬂbirli¤i (Alignment). Çeviklik, talep ve
tedarikteki ani de¤iﬂimlere h›zla yan›t
verebilmek, beklenmeyen d›ﬂ kaynakl›
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olumsuz ﬂok geliﬂmelerle rahatl›kla baﬂa ç›kabilmektir. Uyumluluk pazar› yeniden ﬂekillendiren sosyo-ekonomik,
demografik, politik, teknolojik vb. gibi
yap›sal de¤iﬂimlere uyum sa¤layabilmek üzere tedarik zinciri tasar›m›n›
de¤iﬂtirebilmek, strateji, ürün ve teknolojilere göre tedarik a¤›n› yenileyebilmektir. ‹ﬂbirli¤i, tedarik zincirindeki
tüm taraflar›, daha iyi zincir performans› için teﬂvik edebilmek, cesaretlendirmek ve özendirmektir.
TEDAR‹K Z‹NC‹R‹ YÖNET‹M‹'NDE
DE⁄‹ﬁKENL‹K VE BEL‹RS‹ZL‹K
Tedarik Zinciri Yönetimi'nde, tek
tedarik zincirinden daha fazlas›na gereksiniminiz olabilir. Örne¤in, çok özel
ve düﬂük hacimli ürünler için ana pazara yak›n tedarikçiler kullan›rken, standart ve yüksek hacimli ürünler için düﬂük maliyetli ülkelerdeki tedarikçileri
kullanabilirsiniz. TZY'nde ana sorun de¤iﬂkenli¤i ve belirsizli¤i azaltmakt›r.
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PROF. DR. MEHMET TANYAﬁ: “PERAKENDE LOJ‹ST‹⁄‹, YÜKSEK MÜﬁTER‹
H‹ZMET DÜZEY‹N‹ KABUL ED‹LEB‹L‹R MAL‹YETTE KARﬁILAMAK ÜZERE
TASARLANMAK DURUMUNDADIR.”

Bunun için Talep ve Arz Planlama (Demand and Supply Planning), Bilgi Paylaﬂ›m› (Information Sharing), Uzun Süreli Kazan-Kazana Dayal› Sözleﬂmeler
ve Çekme Esasl› TZY (JIT, Üretim S›ras›na Göre Teslimat vb.) uygulamalar›
gerekmektedir. TZY'nde ikinci önemli
ad›m Zincir Tedarik Süresini k›saltmakt›r. Bu çerçevede, Elektronik ‹ﬂ
(B2B2C/EDI/XML), H›zl› Yan›t (Quick
Response), Çapraz Sevk›yat (Cross
Docking), Döngüsel Sefer (Milk Run),
‹leri Planlama ve Çizelgeleme Yaklaﬂ›mlar› (APS), Yal›n ve Çevik TZY ve A¤
Tasar›m› yaklaﬂ›mlar› önem kazanmaktad›r. Üçüncü çal›ﬂma ‹ﬂbirli¤i ve Ortak
Faaliyetleri art›rmakt›r. Bu kapsamda
ise, Tedarikçi Yönetimli Envanter
(VMI), Tedarikçi Park› (Supplier Park),

TZ Boyunca ‹zlenebilirlik, ‹ﬂbirli¤ine
Dayal› Tahmin Planlama ve ‹kmal
(CPFR), Tedarik Zincirinin Modellemesi (SCOR), TZY Yaz›l›mlar› Kullan›m› ve
4PL Kullan›m› önerilebilmektedir.
REKABET
Ça¤daﬂ dünyada rekabet, rakip ﬂirketler aras›nda de¤il, rakip ﬂirketlerin
içinde bulundu¤u tedarik zincirleri
aras›nda yaﬂanacakt›r. Çünkü zincirin
en düﬂük maliyette, en yüksek kalitede
ve en yüksek tepki h›z›nda olmas›
önemlidir. En H›zl›, En Güçlü, En ‹yi
Çözüm Üreten, En Uygun Fiyat'ta En
Kaliteli Hizmet Verebilen belli say›da
ﬂirketler zinciri ayakta kalacak ve baﬂar›l› olup pasta paylar›n› büyütecektir.

T EKNOJ ‹

LOJiSTiKTE
RFID
TEKNOLOJiSi
~
~
VE SAGLADIGI FAYDALAR

GÜNÜMÜZDE ﬁ‹RKETLER
MAL‹YETLER‹N‹ ‹ND‹RMEK,
PERSONEL VE KAYNAK KULLANIMINI
ETK‹N ﬁEK‹LDE SA⁄LAYAB‹LMEK VE
REKABET GÜCÜNÜ DAHA DA
ARTIRILAB‹LMEK ‹Ç‹N STOK
KONTROLÜ VE TAK‹B‹NDE DO⁄RU
B‹LG‹YE GERÇEK ZAMANDA
ULAﬁAB‹LMEL‹LER. ﬁ‹RKETLER‹N BU
‹STEKLER‹N‹ KARﬁILAYAN RFID
(RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION)
TEKNOLOJ‹S‹N‹N PERAKENDE
SEKTÖRÜNE SA⁄LADI⁄I FAYDALARI,
DELOITTE TÜRK‹YE DENET‹M KIDEML‹
MÜDÜRÜ GÜL‹N GÜNCE ANLATIYOR.
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RFID NED‹R?
RFID, Radyo Frekans› ile Tan›mlama, üzerinde mikroiﬂlemci ile donanm›ﬂ etiket taﬂ›yan nesnelerin radGülin
yo frekans› kullan›Günce
larak hareketlerinin izlenmesini sa¤layan yöntemdir.
RFID teknolojisinin ilk kullan›m› 2.
Dünya Savaﬂ› s›ras›nda olmuﬂ,
1960’larda saha denemeleri yap›lm›ﬂ,
1980’lerin sonunda ticari alanda RFID
kullan›m› baﬂlam›ﬂ ve günümüzde
günlük yaﬂant›m›zdaki yerini alm›ﬂt›r.

RFID teknolojisinin kullan›m alan›
sa¤lad›¤› kontrol ve güvenlik kontrolleri sayesinde oldukça yayg›nd›r. Günümüzde ﬂirketler maliyetlerini indirmek, personel ve kaynak kullan›m›n›
etkin ﬂekilde sa¤layabilmek ve rekabet gücünü daha da art›r›labilmek için
stok kontrolü ve takibinde do¤ru bilgiye gerçek zamanda ulaﬂabilmelilerdir.
ﬁirketlerin bu isteklerini karﬂ›layan
RFID teknolojisi; üretim tedarik zinciri, hastanelerde hasta ve ilaç takibi,
büyükbaﬂ hayvanc›l›k sektöründe hayvan takibi, kargo ve nakliye hizmetleri,
otoyollarda araç takibi (OGS de bir
RFID uygulamas›d›r) gibi alanlarda
kullan›lmaktad›r.
RFID öyle bir yöntemdir ki, her
sektör için de¤iﬂik çözümler getirebilir, ne tür çözümler uygulanabilece¤ini
kullan›c› tayin edip, geliﬂtirebilir. RFID
teknolojisi ile üretimde hammaddenin
stok giriﬂinden, ürünün paketlenmiﬂ
nihai hale gelinceye dek tüm süreçler
otomatik olarak izlenebilmekte ve paketlenen ürünler ma¤azalarda da takip
edilebilmektedir. Biz burada daha çok
perakende sektöründe RFID teknolojisi kullan›m› üzerinde duraca¤›z.
RFID TEKNOLOJ‹S‹N‹N PERAKENDE
SEKTÖRÜ VE TEDAR‹K Z‹NC‹R‹NDE
SA⁄LADI⁄I BAﬁLICA FAYDALAR:
■ Stoklar›n yerinin çok daha h›zl› belirlenmesi
■ Daha az personel maliyeti
■ Stok-out’lar›n önüne geçilmesi ve
just-in-time envanter stratejisinin
kullan›m›n›n kolaylaﬂt›r›lmas›
■ Ma¤aza stok say›mlar›n›n daha kolay hale gelmesi
■ Raflardaki eski ürünlerin an›nda
tespit edilmesi
■ Stok iade yönetimi

■ Merkez depo ve ma¤azalar aras›ndaki stok hareketlerinin gerçek zamanl› olarak izlenerek etkin lojistik
yönetiminin sa¤lanmas›
■ Stoklardaki h›rs›zl›k kaynakl› kayb›n minimuma indirilmesi
■ ‹htiyaç duyulan geliﬂmiﬂ stok raporlar›n›n h›zl› ve do¤rulu¤u yüksek bir ﬂekilde elde edilebilmesi
■ Bayi a¤›nda izlenebilirlik ve kontrol
mekanizmalar›n›n geliﬂtirilmesi
Barkod sistemine k›yasla daha pahal› olsa da RFID teknolojisi uzun vadede sa¤layaca¤› ekonomik faydalar ve rekabetçi bir ortamda tutunabilmek ad›na
zamanla barkodun yerini almaktad›r.
Barkodlu veri toplama uygulamalar› ile
RFID teknolojisi karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda
RFID’nin getirdi¤i üstünlükler ana hatlar› ile aﬂa¤›daki ﬂekilde özetlenebilir:
BARKOD
■ Okunabilmesi için insana ihtiyaç
vard›r
■ Sadece okunabilir
■ Görünebilir olmas› gerekir
■ Ayn› anda sadece bir etiket okunabilir
■ D›ﬂ ve çevresel etkilere maruz kald›¤›nda y›pranabilir
■ Yak›n mesafeden okunmal›d›r
■ Taklit edilebilir
RFID
■
■
■
■
■
■
■

Okunabilmesi için insana ihtiyaç yoktur
Okunabilir ve bilgi saklanabilir
Görünebilir olmas› gerekmez
Ayn› anda pek çok etiket okunabilir
Etiket ömrü çok daha uzundur
Okuma mesafesi oldukça yüksektir
Taklit edilemez, daha güvenlidir.
RFID teknolojisi sayesinde perakende sektöründe, özellikle yüksek
miktarlarda stok hareketlerinin oldu¤u alanlarda, stok giriﬂ ve ç›k›ﬂlar›,
stok kontrolü ya da herhangi bir sto¤un nerede oldu¤unu bulma iﬂi saniyeler kadar k›sa sürede yap›labiliyor.
Diyelim ki bir ﬂirketin deposuna yüz
bin adetlik bir mal giriﬂi oldu. ﬁayet bu
mallar›n üzerinde etiket ﬂeklinde bir
RFID bulunuyorsa, RFID alg›lay›c›
elektronik kap›lar›n önünden tüm bu
mallar›n geçmesi, an›nda bu mallar›n

say›lmas›n› mümkün k›l›yor. Aksi halde bu miktarda sto¤un giriﬂine onay
verebilmek için pek çok kiﬂinin saatlerce çal›ﬂmas› gerekebilirdi. Ayr›ca
bu stoklar oldukça büyük bir deponun
içinde nereye konulursa konulsunlar,
üzerlerinde taﬂ›d›klar› RFID etiketi sayesinde, ihtiyaç duyuldu¤u anda kolayl›kla bulunabilme imkan› veriyor.
Perakende sektöründe, özellikle
zincir marketler aras›ndaki rekabetin
had safhada oldu¤u bu dönemde RFID
teknolojisi müﬂteri memnuniyetinde
de oldukça önemli rol oynamaktad›r.
Bu yöntemle ma¤aza personelinin
stoklara eriﬂim kontrolünün sa¤lanmas› ve ma¤aza envanterinin daha aktif
yönetiminin yan›nda; sipariﬂ haz›rlama
ve ürün çeﬂitlili¤inin aktif yönetimi,
ürün sergileme düzenini müﬂteri ilgisine göre ﬂekillendirme, ürün güvenilirli¤inin artmas› ve hatta yak›n bir gelecekte, etiketler çok ucuzlad›¤›nda,
veznesiz al›ﬂveriﬂ imkan› sunabiliyor
olmak müﬂteri hizmetinde belirgin bir

iyileﬂme sa¤layacak ve müﬂteri memnuniyetini oldukça art›racakt›r.
Amerikan süpermarket zinciri devi Wal-Mart ilk kez Nisan 2004’te
RFID teknolojisini ma¤azalar›nda kullanmaya baﬂlam›ﬂ, teknolojinin zamanla ucuzlamas›yla perakende sektöründeki di¤er ﬂirketler de bu uygulamaya geçmeye baﬂlam›ﬂlard›r. Günümüzde inan›lmaz bir h›zla geliﬂen
teknoloji sayesinde yak›n bir gelecekte, al›ﬂveriﬂ merkezlerinde ald›¤›m›z
ürünleri al›ﬂveriﬂ arabas›ndan indirip,
kasada tek tek barkodunu okutmak
durumunda kalmayaca¤›z, uzay›p giden al›ﬂveriﬂ kuyruklar›nda zaten az
ve de¤erli olan vaktimizi kaybetmeyece¤iz. Al›ﬂveriﬂ arabam›z› ve ald›klar›n›z›n tümünü ayn› anda, iki taraf›
RFID okuyucular› ile donat›lm›ﬂ, ﬂu
anki güvenlik kap›lar›na benzer bir
alandan geçirmek yeterli olacak. RFID
okuyucular› da sat›n ald›¤›m›z ürünlerin fiyatlar›n› topluca ekrana yans›tacak ve faturam›z› ç›kartacak.
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K ‹M NE
D ED ‹
FR‹TOLAY TÜRK‹YE GENEL MÜDÜRÜ
ECE AKSEL:

riz nedeniyle oluﬂan yavaﬂlamalara karﬂ›
büyüme hedeflerimizi kesinlikle de¤iﬂtirmiyoruz. Aksine tüketicinin be¤enece¤i
ürünleri daha uygun bir fiyata piyasaya sunuyoruz. Ürünlerimizi enflasyonun alt›nda kalacak ﬂekilde fiyatland›r›yoruz. E¤er g›da firmalar› yat›r›mlar› k›s›p bütün maliyet art›ﬂlar›n›
tüketiciye yans›t›rsa tüketici onlar› terk edecektir. Bu nedenle kriz dönemlerinde bile kesinlikle yat›r›mdan k›s›lmamal›. Finansal krize
karﬂ› verimlilik art›r›c› proje say›m›z› art›r›yoruz. 2004-2007 y›llar› aras›nda yapt›¤›m›z verimlilik art›r›c› projelerle 18.5 milyon dolarl›k
tasarruf sa¤lad›k. Bu projelerden en dikkat
çekici olan› m›s›r cipslerinin k›zart›lmas›nda
güneﬂ enerjisinin kullan›lmas›. Ayr›ca bakkal
ve marketlerde kullan›lan stantlar›n›n üretimi
için ürün ambalajlar›n› geri dönüﬂtürecek bir
proje üzerinde çal›ﬂ›yoruz. Frito Lay Türkiye,
verimlilik çal›ﬂmalar› sayesinde Güney Asya,
Orta Do¤u ve Afrika bölgesindeki fabrikalar
aras›nda en düﬂük su ve enerji kullan›m› yapan fabrikalara sahip. Türkiye operasyonumuz
bu çal›ﬂmalar›yla bölgesinde parmakla gösteriliyor. Bu da bizi gururland›r›yor.

~

K

TÜRK‹YE’N‹N
ÖNDE GELEN
SEKTÖR
TEMS‹LC‹LER‹N‹N
KR‹ZDE
TASARRUF
ETMEK ‹Ç‹N
BAﬁVURDUKLARI
YÖNTEMLER
HANG‹LER‹?
HEMEN HER
ﬁ‹RKET BU
DÖNEMDE
VER‹ML‹L‹K
ARTIﬁINA
YÖNELD‹.
MAL‹YETLER‹N‹
M‹N‹MUMDA
TUTMAYA
ODAKLANDI. PEK‹
AMA ALDIKLARI
ÖNLEMLER
NELER?

KRIZ GUNLUGU

“Krizde yat›r›mdan
k›s›lmamal›”
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“Yolumuza devam
edece¤iz”
BELMAR MARKETLER Z‹NC‹R‹ YÖNET‹M
KURULU ÜYES‹ ENG‹N ESER:

erakende sektöründe oldu¤umuzdan dolay› kriz nedeniyle herhangi bir k›s›tlama söz
konusu de¤il. Hedeflerimizde ve yat›r›mlar›m›zda herhangi bir revize yapmad›k. Biz bu
sektörde kararl›l›kla yolumuza devam edece¤iz. Biz hizmet sektöründe hizmet veren bir
firmay›z. Yat›r›mlar›m›z insan odakl›d›r. Yap›lan en güzel yat›r›m insana düﬂüncesiyle çal›ﬂmalar›m›za devam
edece¤iz. 2008’in 3. ay›ndan
sonra yat›r›mlar›m›za h›z
verdik. Bunu bünyemize yeni ma¤azalar katarak ve hali haz›rda hizmet
verdi¤imiz ma¤azalar›m›z› güzelleﬂtirerek yapt›k. 2008’de iki yeni ma¤aza açt›k raf ekipmanlar›m›z› tamamen ahﬂap olarak tasarlad›k. Metal aksamlar insanlar›n psikolojisini olumsuz
etkiledi¤inden metal kullanmad›k. Bu çal›ﬂmam›z da ma¤azalar›m›zda farkl› bir görüntü
oluﬂturdu. 2008 y›l›nda yüzde 30 gibi bir büyüme sa¤lad›k. 2009 y›l›nda reel sektörde ciddi
s›k›nt› oldu¤undan dolay› do¤al olarak bu s›k›nt›lar bizi de etkileyecektir. 2009 y›l›nda
2008 y›l›nda gerçekleﬂtirdi¤imiz büyümeyi
aç›kças› 2009 y›l›nda beklemiyoruz.

P

“2009 kötü bir y›l
olmayacak”
MAV‹ JEANS YÖNET‹M KURULU BAﬁKANI
SA‹T AKARLILAR:

B

ugün üretim ve ihracat taraf›nda ciddi bir
sorun ya da daralma yok. Üretimde daralma olmazsa perakende de daralma olmaz
diye düﬂünüyorum. Perakende
sektöründeki as›l sorun say›lar› h›zla artan al›ﬂveriﬂ merkezleri. Çünkü AVM’lerin büyümesine paralel olarak
müﬂteri say›s› ve sat›ﬂlar
artm›yor. Ben 2009’dan
da umutluyum. Daralma ve duraklamalar
mutlaka olacakt›r. Ancak 2009 kötü bir y›l
olmayacak diye düﬂünüyorum.

K ‹M NE
D ED ‹
“Krizin derinleﬂti¤i
Ekim ve Kas›m
aylar› geride kald›”
‹TO BAﬁKANI MURAT YALÇINTAﬁ:

ükümet ve Merkez Bankas›’n›n ald›¤› son
tedbirlerin pozitif etkilerinin yak›nda görülece¤ine inan›yorum. Bu kararlar›n iç talebi
canland›rmak için istihdam› art›r›c› ve güçlendirici baﬂka önlemlerle de desteklenmesi gerekir. Dünyada krizin derinleﬂti¤i ekim ve kas›m
aylar› geride kald›. Türkiye’de finans krizi riskinin yüksek olmad›¤› ortaya ç›kt›. Ancak küresel mali krizin Türk reel sektörünü derinden
etkilemesine izin verilmemelidir. Bunun için de
kamu yat›r›mlar›n›n art›r›lmas›, istihdam yükünün hafifletilmesi, vergilerin ötelenmesi ve uygun ﬂartlarda kredi temini anahtar öneme sahip. Do¤rudan istihdam sa¤lay›c› kamu harcamalar›n›n art›r›lmas› çok önemli. Kamu yat›r›mlar›n› art›rarak devam ettirmek gereklidir.
‹ﬂveren üzerindeki yükün de hafifletilmesini
bekliyoruz. SSK iﬂveren primlerinde yap›lan 5
puanl›k indirim çok büyük fayda sa¤lad›. Bu
dönemde imkanlar ölçüsünde yeni indirimler
yerinde olacakt›r. Ayr›ca, iﬂten ç›karma yerine,
çal›ﬂma süresini geçici olarak azaltarak fark›n
‹ﬂsizlik Fonu’ndan karﬂ›lanmas›n› içeren K›sa
Çal›ﬂma Formülü, iﬂçi ve iﬂvereni k›sa süreli de
olsa rahatlatabilir. Öte yandan, vergilerin ötelenmesi ve özellikle KOB‹’lere uygun kredi
sa¤lanarak finansman sorunlar›n›n azalt›lmas›
gereklidir. Son geliﬂmeler iﬂ
aleminin ihtiyaçlar›n›n gözetildi¤ini ve bizim önerilerimizin de ciddiye al›nd›¤›n› gösterdi. Bugün giderilmesi gereken sorun ise kriz
endiﬂesi ile yat›r›m ve
harcamalardan kaç›nma korkusu ve
dolay›s›yla talep
yetersizli¤idir.

H

“

Do¤rudan
istihdam sa¤lay›c›
kamu
harcamalar›n›n
art›r›lmas› çok
önemli. ‹ﬂveren
üzerindeki yükün
de hafifletilmesini
bekliyoruz.
MURAT
YALÇINTAﬁ

“

Haks›z yere iﬂten
ç›karmalara ve
ücretsiz izin
uygulamalar›na
gidilmemesi
konusunda
iﬂverenlerin daha
adil olmalar›
gerekiyor.
ERGÜN
ATALAY

“‹ﬂçi ç›karmay›n,
çal›ﬂt›r›n”
TÜRK-‹ﬁ GENEL MAL‹ SEKRETER‹
ERGÜN ATALAY:

riz nedeniyle 11 binden fazla kiﬂi iﬂten ç›kar›ld›. Bu dönemlerde iﬂçi ç›karmak de¤il
iﬂçi çal›ﬂt›rmak laz›m. Baz› iﬂverenler bu
durumu bir f›rsat olarak de¤erlendiriyor. Haks›z yere iﬂten ç›karmalara ve ücretsiz izin uygulamalar›na gidilmemesi konusunda iﬂverenlerin daha adil olmalar› gerekiyor. Hükümetin
de, çal›ﬂanlar›n haks›z yere iﬂten ç›kar›lmas›n›
engelleyecek kararlar› almas›n› bekliyoruz. Kriz nedeniyle 5 Aral›k 2008 tarihine
kadar gelen bilgilere göre T.
Metal, Dokgemi-‹ﬂ, Petrol-‹ﬂ,
Tek G›da ve Deri-‹ﬂ, Bas›n‹ﬂ, Teksif, Selüloz-‹ﬂ ve
A¤aç-‹ﬂ sendikalar›m›za üye toplam 11 bin 557
iﬂçi iﬂten ç›kar›ld›. Metal ve tekstil iﬂyerleri
a¤›rl›kl› olmak üzere 10 bin 346 iﬂçi de ücretsiz
izne ç›kar›ld›. Teksif ve Çimse-‹ﬂ Sendikalar›m›z›n örgütlü oldu¤u iﬂyerlerinde ise, üst üste
yap›lan do¤algaz ve elektrik zamlar›n›n da etkisiyle son bir y›lda 18 bin 281 iﬂçi iﬂten ç›kar›ld›.
Son zamanlarda iﬂçi ç›karma haberleri geliyor
bize. Bu yol do¤ru bir yol de¤il, iyi bir yol de¤il, ç›kar bir yol de¤il. ‹ﬂverenlerimiz bundan
bir an önce vazgeçmeli.

K

“Tedbirli, dikkatli
davran›yoruz”
ANADOLU GRUBU YÖNET‹M KURULU BAﬁKANI
TUNCAY ÖZ‹LHAN:

“

Öyle agresif
büyüme hedefleri
yok, daha dikkatli
maliyet
oluﬂturacak
yap›lar var.
TUNCAY
ÖZ‹LHAN

009 için daha tedbirli, dikkatli davran›yoruz. Üretim programlar›m›z› daha tedbirli
yap›yoruz, stoklar›m›z konusunda da daha
tedbirli davran›yoruz, iﬂletme sermayemizin ihtiyaçlar›n› daha tedbirli gözden geçiriyoruz,
masraflar›m›z› daha iyi kontrol etmeye çal›ﬂ›yoruz. Öyle agresif büyüme hedefleri yok, daha
dikkatli maliyet oluﬂturacak yap›lar
var. Dolay›s›yla tahsilatlar›n daha iyi
yap›lmas›, maliyetlerin düﬂürülmesi
için daha yo¤un çal›ﬂmalar var. Daralman›n ve bu yap›n›n gereklerini yerine getiriyoruz. ‘Dikkatli
kötümser’ ya da daha ‘dikkatli
iyimser’ davranarak, her ﬂeyi
gözden geçirmeye çal›ﬂ›yoruz.

2
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K ‹M NE
D ED ‹
“‹sraflar›m›z›
k›s›yoruz”
F‹SKOMAR BÖLGE MÜDÜRÜ ÖMÜR YÜKSEL:

irket olarak 2001 ekonomik krizinde de yaﬂad›¤›m›z gibi ﬂimdi de k›sa vadeli dalgalanmalardan en az oranda etkilenmek için
tüm musluklar› s›k›p, hareketsiz kalmak yerine planlar›m›z› bozmadan çal›ﬂmalar›m›za devam ediyoruz. ﬁimdilik her hangi bir tasarruf
tedbirinde gerek görmedik. Her krizde mutlaka düzenlemeler olur
ancak biz zaten çok kar
etmeye çal›ﬂan bir ﬂirket
de¤iliz. Global serbest
piyasa ﬂartlar› içerisinde
bizim kendimize göre
bir ekonomik plan›m›z
oldu¤u için herhangi bir
revizeye gerek duymad›k. Masraflar›m›z› de¤il
de, var ise israflar›m›z› k›smaya çal›ﬂ›yoruz.
Motivasyon de¤eri kriz haberleri ile düﬂen
müﬂterilerimizin, insanlar›m›z›n al›ﬂveriﬂ yapmakta s›k›nt›l› oldu¤unu biliyoruz, izliyoruz.
Ama bu durumda en k›sa sürede aﬂ›lacakt›r.

ﬁ

“Perakende
piyasas›n›n
daralaca¤›n›
düﬂünüyorum”
ÇA⁄DAﬁ MARKET KURUCU ÜYES‹
MÜRSEL GÜVEN:

riz nedeniyle tüm masraf kalemlerini gözden geçirerek üretti¤imiz hizmet kalitesinden taviz vermeden yap›labileceklerin
analizini yap›p, harcamalar›m›zda daha dikkatli davranmaya baﬂlad›k. Öncelikle elimizdeki mevcutlarla ihtiyaçlar›m›z› giderme yoluna
gidiyoruz. Daha kontrollü bir stok yönetimi
yapmaya çal›ﬂ›yoruz.
Ayn› zamanda krizi f›rsata çevirebilmek için
aç›lacak ma¤azalar›m›za
h›z vererek hem personel istihdam›n› fazlalaﬂt›rd›k hem nakit ak›ﬂ›n› daha güçlü hale
getirerek kredi ihtiyac›m›z› s›f›rlama yolunu
seçtik.

K
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“

Masraflar›m›z›
de¤il de, var ise
israflar›m›z›
k›smaya
çal›ﬂ›yoruz. ‹ﬂ
geliﬂtirme
planlar›m›z›
yo¤unlaﬂt›rarak
çal›ﬂmalar›m›za
devam ediyoruz.

“Y›lsonu
hedeflerimizi revize
ettik”
K‹BAR HOLD‹NG YÖNET‹M KURULU BAﬁKAN
YARDIMCISI AL‹ K‹BAR:

ÖMÜR
YÜKSEL

“

Üretim
durdurulmaz, her
zaman kontrollü
yap›l›r. Biz kendi
bünyemizde
(Hyundai) bunu
aylard›r sa¤l›kl› bir
ﬂekilde götürmeye
çal›ﬂ›yoruz.
AL‹
K‹BAR

“

Bu süreçte özellikle
kamu bankalar›na
büyük görev
düﬂüyor, tüketici
lehine çözümler
geliﬂtirilmesi büyük
önem taﬂ›yor.
IﬁIK
D‹KMEN

riz nedeniyle 6 ayd›r önlem al›yoruz, belli
iﬂ planlar›nda daha temkinli olmaya yönelik birtak›m tedbirleri “do¤al olarak” gerçekleﬂtiriyoruz. Y›l sonu hedeflerini revize ettik ve aﬂa¤›ya do¤ru çektik. Önümüzdeki y›l›n
mart ay›nda reel sektörün krizi daha fazla hissedecek, iﬂsizlikle ilgili s›k›nt›lar o dönemlerde zirveye ulaﬂacak ve ondan sonra tekrar geri dönüﬂün baﬂlayacak. Üretim durdurulmaz,
her zaman kontrollü yap›l›r. Biz kendi bünyemizde (Hyundai) bunu aylard›r sa¤l›kl› bir ﬂekilde götürmeye çal›ﬂ›yoruz. Önümüzdeki y›lda da ayn› konservatif plan›m›za devam edece¤iz. Baz› kurumlarda stok ﬂiﬂmeleri oldu¤unu duyuyoruz. Yeni birtak›m projelerimiz var,
bunlar› devreye sokaca¤›z. ‹hracat ve di¤er
konularla ilgili bu projeleri de önümüzdeki
günlerde karara ba¤layaca¤›z.

K

“‹ç piyasan›n da
canl› tutulmas›
laz›m”
OTOMOT‹V D‹STR‹BÜTÖRLER‹ DERNE⁄‹
GENEL KOORD‹NATÖRÜ IﬁIK D‹KMEN:

“

Elimizdeki
mevcutlar› daha
verimli kullanarak
ve daha s›k› kontrol
ederek krizi art›
hanemize yazm›ﬂ
olduk.
MÜRSEL
GÜVEN

amu maliyesindeki dengeler öncelik, ancak iç piyasan›n da canl› tutulmas› laz›m.
Özellikle tüketici kredileriyle ilgili bankalar›n yaklaﬂ›mlar› de¤iﬂti bunun aﬂ›lmas› gerekiyor. Bu süreçte özellikle kamu bankalar›na
büyük görev düﬂüyor, tüketici lehine çözümler geliﬂtirilmesi büyük önem taﬂ›yor. Distribütörlerin ve bayilerin sat›ﬂ kampanyalar› sürüyor sat›c›lar›n özellikle bu dönemde daha
‘sempatik’ olmas› gerekiyor. Çünkü bu dönemde distribütör ve bayiler tüm marjlar› zorlayarak her türlü fedakârl›¤› yap›yorlar.

K

K ‹M NE
D ED ‹
“Biz hep planl›
büyümeden yana
olduk”
ÖZHAN MARKETLER Z‹NC‹R‹ GENEL KOORD‹NATÖRÜ ‹BRAH‹M ÖZHAN:

endi müﬂteri portföyümüz ve ma¤azalar›m›z›n demografik özellikleri aç›s›ndan
önemli bir gerileme yaﬂamad›¤›m›z› belirtebilirim. Bunun nedenlerinden birisi de müﬂterilerimizin a¤›rl›kl› A ve B gelir grubunda olmas›. Krizin etkileri, C ve biraz da D grubu
olan ve hitap edelim dedi¤imiz bölgelerde biraz hissediliyor. Bursa’da faaliyet gösterdi¤imizde daha dikkatli davranmak zorunday›z.
Bursa önemli bir sanayi
kenti ve sonuçta dev ﬂirketlerde iﬂten ç›karma
veya izne ç›karma konular› var ki, bu dalgan›n
bir tsunamiye dönüﬂmesinden endiﬂe ediyorum. Bu durum iki yönlü
bir daralma getirebilir. Patron ve yönetici kesimi bundan orta vadede etkilenebilir ve iﬂçiler ise harcamalar›n› iﬂ ararken önce k›sarlar
sonras› da umar›m pek fazla yaﬂanmaz.

K

“Reel sektör finansal
aç›dan güven alt›na
al›nmal›”
TÜRK‹YE G‹Y‹M SANAY‹C‹LER‹ DERNE⁄‹
(TGSD) BAﬁKANI AHMET NAKKAﬁ:

riz finansal temele dayal› oldu¤undan,
tedbirlerin de finansal s›k›nt›lar› giderici
olmas› gerekiyor. Ana tedbirleri ülke genelinde uygulamaya koyacak kurumun, siyasal irade olmas›, ihracat,
üretim ve istihdama dayal› reel sektörün finansal aç›dan güven alt›na
al›nmas› gerekiyor. Bundan sonraki dönem ve
önümüzdeki y›lsonuna
kadar dura¤an seyrimiz
devam ederken bir miktar aﬂa¤› do¤ru bir e¤ilim yaﬂan›r diye düﬂünüyoruz. Hatta ekonomi
ve büyümede s›f›ra yak›n bir durumla karﬂ›
karﬂ›ya kalabiliriz.

K

“

2008’in son
çeyre¤inde oluﬂan
piyasa
daralmalar›n›n
getirdi¤i olumsuz
hava bize 2009’da
daha kontrollü bir
y›l geçirmemiz
gerekti¤ini
gösteriyor.
MEHMET HANEF‹
HAT‹PO⁄LU

“

Artan maliyetler
ve azalabilecek
gelirleri hesap
ederek
önlemlerimizi
tekrar gözden
geçirdik.
‹BRAH‹M
ÖZHAN

“

Son geliﬂmelere
iliﬂkin tedirginlik
duymakla birlikte
al›nacak
önlemlerle 2009'u
daha az
daralmayla
atlatabilece¤imizi
düﬂünüyorum.
‹BRAH‹M
AYBAR

“

Bundan sonraki
dönem ve
önümüzdeki
y›lsonuna kadar
dura¤an seyrimiz
devam ederken bir
miktar aﬂa¤›
do¤ru bir e¤ilim
yaﬂan›r diye
düﬂünüyoruz.
AHMET
NAKKAﬁ

“Kriz Karadeniz’de
kendini daha önce
gösterdi”
‹SMAR MARKETLER‹ ﬁ‹RKET SAH‹B‹
MEHMET HANEF‹ HAT‹PO⁄LU:

SMAR olarak bu anlamda söz konusu kriz
öncesi piyasa daralmas›na karﬂ› bir tak›m
tedbirler ald›k. Enerji kullan›m›nda (›s›tma
so¤utma sistemleri) ma¤azalar üzerindeki
denetimimizi daha etkin hale getirdik. Akaryak›t giderlerimizi asgari
seviyeye indirebilmek
için gerekli hassasiyeti
ön plana ç›kard›k. Ciroya dayal› personel maliyeti politikas›ndan taviz
vermedik. ‹htiyaç d›ﬂ› istihdam oluﬂturmad›k.
Mesaideki ölü zamanlar›
dikkate alarak mesai daraltmas› oluﬂturduk. Gider denetiminde baﬂar› sa¤layan personeli orant›l› olarak ödüllendirdik. Stok devir h›zlar›n› dikkate alarak
kontrollü stokun oluﬂturdu¤u ana finansman›
ürettik. 2008 y›l›n›n son çeyre¤in de oluﬂan
piyasa daralmalar›n›n getirdi¤i olumsuz hava
bize 2009’da daha kontrollü bir y›l geçirmemiz gerekti¤ini gösteriyor.

‹

“Piyasalar morale
ihtiyaç duyuyor”
RENAULT MA‹S GENEL MÜDÜRÜ
‹BRAH‹M AYBAR:

rizi dikkatle takip ediyoruz. Ancak tedirginlik duyarak çözüme ulaﬂ›lamaz, önlem
almak gerekli. Otomotiv sektörü aç›s›ndan
iç pazar›n canl› tutulabilmesi önemli. Firmalar›n yeni ürünler pazara
sunarken, müﬂterileri çekebilecek kampanyalar›na da devam etmeleri
gerekiyor. Piyasalar›n
morale de ihtiyac› var.
Otomotiv sektöründe finansal çözüm üretmeye
ara verilmemesi ve gerekli tetikleyicilerin bir
an önce devreye sokulmas› son derece önemli. 2009'u daha az daralmayla atlatabilece¤imizi düﬂünüyorum.

K
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K ‹M NE
D ED ‹
“‹ﬂçi ç›karaca¤›m›za
tasarruf yapal›m”
R‹XOS HOTELS YÖNET‹M KURULU BAﬁKANI
FETTAH TAM‹NCE:

rizden kimileri az, kimileri çok etkilenecek. Türkiye belki de bu krizden en az etkilenen ülke olacak. Ama buna güvenip
tedbir almamak da y›k›m getirebilir. Türkiye'de de 2001 tecrübesi nedeniyle hat›r› say›l›r bir birikim var. Bu birikim iyi kullan›l›rsa
Türkiye bu krizden kazançl› ç›kabilir. En büyük müdafaa sürekli taarruzdur. Krizde savunma pozisyona geçmek
yerine taarruz yapal›m
ve kazançl› ç›kal›m. Kriz
dönemlerinde tasarruf
tedbirlerinin al›nmas›
ﬂart. Ama tedbirlerin
önceli¤i iyi belirlenmeli. Türkiye'de maalesef
akla gelen ilk tedbir personel k›s›tlamas›.
Oysa personel ç›karmak en son düﬂünülmesi
gereken tedbir. ‹ﬂçi ç›karaca¤›m›za tasarruf
yapal›m.

K

“Perakende sektörün
büyümesi devam
edecek”
SABANCI HOLD‹NG PERAKENDE GRUP
BAﬁKANI HALUK D‹NÇER:

iz ﬂirketlerimizi her zaman dikkatli yönetiyoruz. Verimlilik bizim için her zaman ön
planda. Kriz döneminde de perakende sektörün büyümesinin sürecek. Biz büyüme plan›m›zda herhangi bir de¤iﬂiklik yapmad›k. Ümit
ediyoruz ki, ﬂu anda baz› alanlarda gözüken o
ufak çapl› daralmalar da
yok olup gidecek. Temel
olarak Türkiye'de iç piyasada daralman›n gerçekleﬂmesi için çok fazla bir
neden de yok. AB veya
dünya ile entegre oldu¤umuzdan ihracatlar›m›zda biraz gerileme olacakt›r. Perakende sektöründe bir istihdam düﬂüﬂü beklemiyoruz. Daha
temkinli olaca¤›z tabii... Biraz daha üfleyerek
yiyece¤iz, ama likit kalmaya dikkat edece¤iz.
Özel önlem almam›z› gerektiren bir durum yok.

B
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“

Dünya tarihinin en
büyük krizinin
yaﬂand›¤› bu
günler Türkiye için
50 y›lda bir ele
geçirilecek önemli
bir f›rsat dönemi.
En büyük müdafaa
sürekli taarruzdur.
FETTAH
TAM‹NCE

“

ﬁu anda eleman
ç›karmak gibi bir
yaklaﬂ›m›m›z yok.
Ama geliﬂmeleri
de yak›ndan takip
edip k›sa vadeli
kararlarla hareket
etmek istiyoruz.
AL‹ MURAD
KIZILTAﬁ

“

Bu dönemde arac›
kurumlar›n çeﬂitli
tasarruf tedbirleri
almaya
baﬂlad›klar›n›
gözlemledik.
NEVZAT
ÖZTANGUT

“

Temel olarak
Türkiye'de iç
piyasada
daralman›n
gerçekleﬂmesi
için çok fazla bir
neden de yok.
HALUK
D‹NÇER

“Yüksek kira gideri
olan ma¤azalar›
tekrar
de¤erlendiriyoruz”
TÜRK‹YE AYAKKABI SANAY‹C‹LER‹ DERNE⁄‹
BAﬁKANI AL‹ MURAD KIZILTAﬁ:

n önemli sorun, sektörümüzün bu krize çok
kuvvetli olmad›¤› bir pozisyonda yakalanm›ﬂ
olmas›ndan kaynaklan›yor. Türk ayakkab›
sektörü ihracat›n›, a¤›rl›kl›
Almanya, di¤er AB ülkeleri
ve Rusya’ya yap›yor. AB ülkelerinde yaﬂanan durgunluk ve ekonomik daralma
mutlaka Türkiye üreticilerini de etkileyecektir. ‹hracat›n azald›¤›, iç tüketimin darald›¤› bir ortamda üretimin
azalaca¤›n›, bunun da iﬂsizli¤in artmas›na neden olaca¤› beklenmelidir.
Kârl› olmayan birimleri gözden geçirmeye baﬂlad›k. Yüksek kira gideri olan ma¤azalar› tekrar
de¤erlendiriyoruz. ‹lk etapta kârda olmayan
ma¤azalar› kapatmay› düﬂünüyoruz. ﬁu anda
eleman ç›karmak gibi bir yaklaﬂ›m›m›z yok.
Ama geliﬂmeleri de yak›ndan takip edip k›sa vadeli kararlarla hareket etmek istiyoruz.

E

“Kârlar›n azald›¤›
bir dönemdeyiz”
TÜRK‹YE SERMAYE P‹YASASI ARACI
KURULUﬁLARI B‹RL‹⁄‹ (TSPAKB) BAﬁKANI
NEVZAT ÖZTANGUT:

rac› kurum sektöründe, kârlar›n azald›¤›
bir dönemdeyiz. 2008 y›l›n›n ilk yar›s›nda
arac› kurumlar›n toplam gelirleri geçen y›la
göre yüzde 15 azald›, faaliyet giderleri ise yüzde 15 artt›. Düﬂen gelirler ve artan giderler neticesinde, arac› kurumlar›n kâr› ilk alt› ayda
yüzde 50 azalarak 77 milyon YTL’ye indi. Bu
dönemde arac› kurumlar›n çeﬂitli tasarruf tedbirleri almaya baﬂlad›klar›n› gözlemledik. Örne¤in arac› kurumlar›n, ﬂube ve irtibat bürosu gibi
fiziki sat›ﬂ noktalar›n›n say›s›n› azaltt›¤› görülüyor. Y›lbaﬂ›nda 280 olan ﬂube ve irtibat bürosu
say›s›, haziran sonunda 250’ye indi. Buna paralel olarak, sektörde çal›ﬂan say›s› da 5 bin 900
kiﬂi civar›ndan 5 bin 650’ye indi. Küresel belirsizlik alt›nda, Türkiye’de yak›n dönemde önemli halka arzlar beklemek ise gerçekçi olmaz.

A

K ‹M NE
D ED ‹
“Birçok yat›r›m›m›z›
tekrar revize ettik”
PEKDEM‹RLER YÖNET‹M KURULU ÜYES‹
HASAN HÜSEY‹N PEKDEM‹R:

iz her ma¤azan›n gelir-gider verimlili¤ini
ayr› ayr› takip ediyoruz. Personel baﬂ›na o
gün yapmas› gereken ciro hedefini KDV
dahil 800 YTL yapt›k. Ma¤azalar›n çal›ﬂan say›s›n› buna göre revize ettik. Ma¤azalar›m›zda
ayda bir gün, sabahlar› bilgilenme/bilgilendirme toplant›lar› yap›yoruz. Krizden ve piyasalara etkilerinden bahsediyor ve çal›ﬂanlar›m›zdan bu tasarruf önlemleri uygulamalar›m›zda
bize destek vermelerini istiyoruz. Gereksiz kiralanm›ﬂ olan cep depolar›n, ofislerin ve ma¤aza yerlerinin kiralar›n› fesih ettik. Bir talep
daralmas› var bu yüzden stoklar›m›z› agresif
bir ﬂekilde düﬂürüp nakitte kalmaya çal›ﬂaca¤›z. Ma¤azalarda fire çal›ﬂmalar›m›z oldu, s›f›ra yak›n fireyle çal›ﬂaca¤›z. Daha önce her
gün sevk›yat yaparken ﬂimdi, baz› ma¤azalar›m›za 2 günde bir, baz›lar›na ise 3 günde bir
yaparak, akaryak›t maliyetlerimizi yüzde 20
azaltm›ﬂ olduk, ﬂimdi de araç takip sistemini
hayat geçirerek bu tasarrufu yüzde 30’a ç›karmay› hedefliyoruz. Sabit telefon giderlerimizi azaltmak için gereksiz sabit telefonlar›m›z› iptal ettirdik ve ma¤azalara bir konuﬂma
s›n›r› getirdik. Kredi kart› slip ya da pos cihazlar›n› ADSL POS haline getirerek, bankayla
iletiﬂimimizi online hale getirdik ve böylece
ilave arama maliyetlerinden kurtulduk. Ma¤azalar›m›z›n sarf giderlerini (poﬂet-k›rtasiye
vb.) giderlerini ﬂimdi çok daha s›k› denetliyoruz. Reklam giderlerimizi azaltmad›k, ancak
reklamlar›m›z› daha etkin yapmaya çal›ﬂ›yoruz. Cirolar›m›z› artt›rarak giderlerimizin ciro
içindeki pay›n› azaltmay› hedefliyoruz. Birçok
yat›r›m›m›z› tekrar revize ettik.

B

“

Tüm ﬂirketlerin
bu krizden tüm
çal›ﬂanlar› ile
birlik olup, daha
güçlü ç›kaca¤›na
inan›yoruz.
HASAN HÜSEY‹N
PEKDEM‹R

“

2009 y›l›nda
yat›r›m yapmay›
düﬂünmüyoruz.
Ancak oluﬂacak
piyasa ﬂartlar›na
göre durum
de¤erlendirmesi
yapaca¤›z
MURAT
KORKMAZ

“Sektörü zor bir y›l
bekliyor”
YAﬁMAR GENEL MÜDÜRÜ
MURAT KORKMAZ:

at›ﬂ rakamlar›nda aﬂ›r› düﬂüﬂler olmad›¤› için çok fazla tasarruf yapmam›z› gerekmedi. Ama yine de kendi içimizde
iﬂletme sermayesini verimli kullanmaya çal›ﬂt›k. ‹nternet, telefon, elektrik, su gibi sabit giderlerimizi minimuma indirecek çözümler
ürettik. 2009 y›l›nda yat›r›m yapmay› düﬂünmüyoruz. Ancak oluﬂacak piyasa ﬂartlar›na
göre durum de¤erlendirmesi yapaca¤›z. 2008
y›l›n›n ilk alt› ay› bizim
için karl› bir dönem oldu, ancak y›l›n son 3 ay›
bizim ve sektör ad›na
kay›p bir dönemdi. 2009
y›l›nda sektörü zor bir
y›l bekliyor.

S

“Serin kanl› olmak
zorunday›z”
MOB‹L ‹LET‹ﬁ‹M S‹STEMLER‹ VE ARAÇLARI
‹ﬁADAMLARI DERNE⁄‹ (MOB‹SAD) GENEL
BAﬁKANI MURAT DURSUN:

“

Gereken
tedbirleri almay›
baﬂaramazsak
sektörümüzde
ciddi zararlar ve
iﬂyeri kapamalar›
ile yüz yüze
gelebiliriz.
MURAT
DURSUN

ektörel aç›dan, ithalata dayal› mal ve hizmetleri iﬂleyen ve pazarlayan sektörler süreçten en h›zl› ﬂekilde etkilenecek. Global
krizin Türkiye’de en yo¤un hissedildi¤i dönemde cihaz sat›ﬂlar› 10 günde
yüzde 80 düﬂtü. Operatör
ürün ve hizmet sat›ﬂlar›ndaki düﬂüﬂ ise yüzde 10
seviyesinde olacak. Bu tablonun mevcut haliyle devam›nda bile e¤er gereken
tedbirleri almay› baﬂaramazsak sektörümüzde ciddi zararlar ve iﬂyeri kapamalar› ile yüz yüze gelebiliriz. Böyle durumlarda
reel sektörde ortaya ç›kan eleman ç›karma davran›ﬂ› kolay ve aldat›c› bir çözüm olacak. Serinkanl› olmak zorunday›z. Sektörde krizin etkisine
iliﬂkin ilk sinyallerin cihaz sat›ﬂlar›nda al›nd›. Sat›ﬂlar›n düﬂmesiyle ödemelerdeki aksama, ithalatç›ya kadar yans›d›. Tahsilat ve ödeme zinciri
parçaland›. Bizim sektörümüz aç›s›ndan cihaz
k›sm›nda zor bir durum var. Devam› halinde yat›r›mlar›n ask›ya al›naca¤› kesin.

S
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■ ERCÜMENT TUNÇALP

PERAKENDEC‹L‹K DANIﬁMANI • ercumenttuncalp@yahoo.com

ﬁ‹RKET EVL‹L‹⁄‹
ZAMANIDIR
d›r›lmas› konusunda uzmanlaﬂm›ﬂ kurumlar vard›r ve farkl› ortakl›k yap›lar›n›, farkl› örgütsel oluﬂumu, bilgi sistemleri entegrasyonunu, insan kaynaklar›
yönetimini uyumlu hale getirebilirler,
ama bizim iﬂimiz bu de¤ildir. Bu yaz›n›n
konusu perakende sektöründe bu evliliklerin ne kazand›rd›¤› ile ilgilidir. Yani
niyetle ve istekle ilgilidir. Bizim görevimiz nikah masas›na kadard›r.
STRATEJ‹K ORTAKLIK

irketlerin a¤›rlaﬂan yeni rekabet
koﬂullar›nda hayatta kalabilmeleri için, yeterli büyüklü¤e ulaﬂmalar›, bunun için de baﬂka bir ﬂirketle birleﬂmeleri veya bir baﬂka deyimle evlilik
yapmalar› gerekmektedir. Her birleﬂmeden yeni sinerji kazançlar› ortaya ç›kacakt›r. Normal piyasa koﬂullar›nda dahi
güçlerin birleﬂtirilmesi ile daha verimli
ﬂirketlerin yarat›lmas› sa¤lanm›ﬂt›r. Kriz
dönemlerinde daha da önemsenmesi gerekmektedir. Bu iﬂ zorlamayla olmaz.
“Haydi seferberlik ilan edelim, bütün
ﬂirketleri evlendirelim” diye bir ﬂey söz
konusu de¤ildir. Sektör içinde zaten ﬂirketler birbirlerini tan›r ve normal evliliklerde oldu¤u gibi frekans tutmas› ﬂart›yla sonuç al›nabilir. Gerçi iki farkl› kültürün kaynaﬂt›r›lmas› ve yeniden yap›lan-

ﬁ
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Bizler; hemen hemen sadece
PERDER çat›s› alt›nda kalm›ﬂ yerli perakendecilerimiz için, krizden sa¤l›kl› ç›kman›n yollar›n› aramaktay›z. Bana göre
baﬂl›ca yol da budur.
En son aﬂamadaki yap›land›rman›n
sa¤l›kl› yürütülebilmesi için, o ana kadarki kararlar›n do¤ru verilmesi gerekmektedir. Bunun içindir ki; uzun zamandan beri, ortak alt yap›n›n oluﬂturulmas›nda teker teker ﬂirketlerin daha güvenli hale getirilmesini savunmaktay›z.

TAM B‹R KURUMSALLIK ‹LE NAK‹T
YÖNET‹M‹N‹N L‹YAKATLI EK‹BE
TERKED‹LMES‹, H‹SSEDARLARIN
SADECE KAR PAYI ‹LE YET‹NMES‹,
SIK RASTLADI⁄IMIZ “HASILATI KAR
SAYMA” ANLAYIﬁININ
TERKED‹LMES‹ GEREKMEKTED‹R.
NAK‹TTE KALMA ‹HT‹YACI, ﬁ‹RKET
DEVAMLILI⁄I ‹Ç‹ND‹R, ﬁAHISLARIN
REFAH DEVAMLILI⁄I ‹Ç‹N DE⁄‹LD‹R.

Ortak lojistik yat›r›m, ortak private label
üretim, ortak sebze meyve organizasyonu, ortak demirbaﬂ al›mlar›, ortak sarf
malzemesi al›mlar›, ortak e¤itim ve dan›ﬂmanl›k hizmetlerinden faydalanma
çal›ﬂmalar›n›n bu çat› alt›nda ve gecikmeden devreye sokulmas›n› istiyoruz.
Bu hamlelerden baz›lar›na start verildi¤ini de memnuniyetle görüyoruz.
Bünyedeki ﬂirketlerin de¤erini art›rmak için, herbir ﬂirketin verimlili¤ini art›rmak, bunun için masraflar› düﬂürmek,
geliri art›racak yeni kulvarlar bulmak gerekiyor. Bu çal›ﬂmalar bir taraftan birleﬂmelere alt yap› teﬂkil edecek standartlaﬂmay› sa¤larken, di¤er taraftan da
tedarikçilere karﬂ› bir garantörlük z›rh›
oluﬂturacakt›r.
Evlili¤in kolay olmad›¤›n› düﬂünen
yat›r›mc›lar, hiç olmazsa niﬂanl›l›k devresini sa¤l›kl› geçirecek “stratejik ortakl›k” diye tan›mlanan iﬂ birli¤ini önemsemelidirler.
Birleﬂme, b›çak kemi¤e dayand›¤›
zaman olmaz. Gemi su almaya baﬂlamadan her türlü gücün birleﬂtirilmesi
önemlidir. Yoksa “iki ç›plak bir hamama
yak›ﬂ›r” sözüne paralel olarak, mutluluk
gelmez. Büyük ölçekte faaliyette bulunmak, önemli tasarruf sa¤lad›¤› için ölçek
ekonomisi avantaj›n› öne ç›kart›r. Al›mlar büyüdükçe miktar indirimi sa¤lar,
pazar pay› artar.
Sektörde en önemli ﬂey hayatta kalmakt›r. Bunun içinde yetenekli ve ﬂirkete ba¤l› bir yönetim kadrosu öncelikli ihtiyaçt›r. Böyle bir ekip için; 10 ﬂubeli
zincir ile 100 ﬂubeli zinciri yönetmek

»
lkemin yerel perakendecilerine tavsiyem; birinci tip
gerçek evliliklerin peﬂinde koﬂmalar›d›r. Hem
güçlerimizi birleﬂtirmeli, hem mesle¤imizi devam
ettirmeli ve hem de ülkemizin gelece¤i için yerli
sermaye pay›m›z› muhafaza etmeliyiz. Büyük perakende
zincirin kap›s›na gidip, “beni sat›n al” demek son çare
olmal›d›r. Zira art›k bütün ﬂubeler ile topyekun devir mümkün de¤ildir.
Al›c›lar; karﬂ›s›nda çok fazla say›da aday oldu¤u için ma¤azalar›
seçerek ve fiyat› oldu¤unca düﬂürerek bu sat›nalmaya onay
vermektedirler. Oysa birleﬂmeler ‘yeniden do¤uﬂ’ olmal›d›r.

Ü

aras›nda maliyet fark› da, beceri fark› da
yoktur. ‹ﬂte ﬂirket birleﬂmelerindeki birinci tasarruf buradan sa¤lan›r, verimlilik artar. ‹yi lojistik alt yap›s› olan 20 ﬂubeli bir perakendecinin, bu alt yap›s›yla
20 ﬂubeyi daha taﬂ›mas› ihtimal dahilindedir. ‹ﬂte ikinci tasarruf ve verimlilik
art›ﬂ› da buradan sa¤lanabilir.
Tam bir kurumsall›k ile nakit yönetiminin liyakatl› ekibe terkedilmesi, hissedarlar›n sadece kar pay› ile yetinmesi,
s›k rastlad›¤›m›z “has›lat› kar sayma” anlay›ﬂ›n›n terkedilmesi gerekmektedir.
Nakitte kalma ihtiyac›, ﬂirket devaml›l›¤›
içindir, ﬂah›slar›n refah devaml›l›¤› için
de¤ildir.
ELE GEÇ‹R‹LME KORKUSU
VE ELE GEÇ‹RME HEDEF‹
Baz› ﬂirketlerin gündeminde her zaman sat›n alma ve ele geçirilme korkusu
varken, baz› ﬂirketlerin gündeminde de
bir baﬂka ﬂirketi ele geçirme hedefi olabilmektedir. Birinci tip ﬂirketlerin korkuyu bir tarafa b›rak›p, yeni kaynak yaratmaya odaklanmalar› gerekir. Bunun
da en h›zl› ve pratik yolu kendi kaynaklar›n› baﬂkalar›n›n kaynaklar› ile birleﬂtirmektir.
‹kinci tip ﬂirketlerin yapmak istedi¤i
ise; evlilikten çok ‘ﬂirket sat›nalmak’t›r.
Migros ve Carrefour’un yapm›ﬂ oldu¤u
operasyonlar buna örnek gösterilebilir.
Gima ne olmuﬂtur? Ele geçirme ve bünyede ö¤ütme ile tarihe kar›ﬂm›ﬂt›r. Tansaﬂ ise görsel boyutu ile devam etse de;
eski kimli¤ini kaybetmiﬂtir.

BÜYÜK ÖLÇEKTE FAAL‹YETTE BULUNMAK, ÖNEML‹ TASARRUF SA⁄LADI⁄I ‹Ç‹N ÖLÇEK EKONOM‹S‹ AVANTAJINI ÖNE ÇIKARTIR. ALIMLAR BÜYÜDÜKÇE M‹KTAR ‹ND‹R‹M‹ SA⁄LAR, PAZAR PAYI ARTAR.

Ülkemin yerel perakendecilerine
tavsiyem; birinci tip gerçek evliliklerin
peﬂinde koﬂmalar›d›r. Hem güçlerimizi
birleﬂtirmeli, hem mesle¤imizi devam
ettirmeli ve hem de ülkemizin gelece¤i
için yerli sermaye pay›m›z› muhafaza etmeliyiz. Büyük perakende zincirin kap›s›na gidip, “beni sat›n al” demek son çare olmal›d›r. Zira art›k bütün ﬂubeler ile
topyekun devir mümkün de¤ildir. Al›c›lar; karﬂ›s›nda çok fazla say›da aday oldu¤u için ma¤azalar› seçerek ve fiyat›
oldu¤unca düﬂürerek bu sat›nalmaya
onay vermektedirler. Oysa birleﬂmeler
‘yeniden do¤uﬂ’ olmal›d›r. Burada, birleﬂme çal›ﬂmalar› s›ras›nda kopmalara
sebep teﬂkil eden iki konuda uyar›da bulunmak istiyorum. Tehlikelerden birisi,
bizdeki ﬂirketlerin sahipleri ayn› zamanda yönetici konumundad›rlar. Önce iﬂin
psikolojik taraf›n› teﬂkil eden bu konunun aﬂ›lmas› gerekmektedir. Oysa yönetici profesyonel olduktan sonra birleﬂmenin ertesi günü de hayat aynen devam eder. Di¤er önemli ad›m; ‘de¤erleme’ sürecidir. Baﬂar›yla aﬂ›lmas› uzmanl›k gerektirir. Taraflar›n yetki verdikleri
ﬂirkete güvenmeleri gerekir.
Güçlerin birleﬂtirilmesini takiben,
yerli perakendeci, yerli üretici ve tüketicinin birlikte hareket etmeye yönelik
kampanyalar oluﬂturmas› çözüm getire-

cektir. “Kendi mal›n› kullan”, “kendi ülkeni zengin et”, “Yerli mal› tercih et” gibi
sloganlar›, arkalar›n› da besleyerek geniﬂletmek mümkündür. Bugünümüzü
de, gelece¤imizi de tehdit eden cari aç›¤›; ithalata harcanan döviz ve ülkemizdeki yabanc› yat›r›mc›lar›n kar transferleri oluﬂturmaktad›r. Bu kriz; perakendenin bu üç unsurunu hala arzu edilen
seviyede buluﬂturam›yorsa, yar›n kimsenin ﬂikayet etmeye hakk› kalmayacakt›r.
Devletin, yerli perakendecisini ve
yerli üreticisini koruyucu kanunlar› daha fazla gecikmeden ç›kartmas› gerekmektedir. Zira bize nasihat eden geliﬂmiﬂ ülkelerin, kendi reel sektörlerini ve
tar›mlar›n› nas›l desteklediklerini biliyoruz. Büyük ümitlerle oluﬂturulan ve k›sa
zamanda oldukça yol kateden PERDER
hareketi, krizden de güçlenerek ç›kmal›d›r. Bunun için de; bir taraftan rekabette güçlü yabanc› zincirlere karﬂ› koruma
isterken, di¤er taraftan da ayn› rakiplerin önündeki çok say›da ‘beni al’ taleplerinin, bu inanc› zay›flataca¤›n› bilmemiz
gerekiyor.
Netice olarak; PERDER içinde evlilikler veya stratejik ortakl›klar üzerinde
durulmal›, d›ﬂa karﬂ› bireysel iliﬂkilerden
kaç›n›lmal›d›r. Böylelikle çal›ﬂanlar, tedarikçiler ve müﬂteriler nezdinde daha
fazla güven ortam› sa¤lanm›ﬂ olacakt›r.
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■ ‹SMA‹L EROL

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

SÜPERMARKET DÜZEY‹NDE
SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹K
erakendecilerin, tedarik zincirleri üzerinde yönlendirici bir güce
sahip olduklar› ve bu gücü giderek art›rd›klar› araﬂt›rmac›lar taraf›ndan
kabul edilmektedir. Durieu (2003), perakendecilerin, üreticilerle tüketiciler aras›ndaki baﬂl›ca ba¤lant› noktas› oldu¤unu belirterek, temel rollerinin tüketicilerin talebini tedarikçilere iletmek ve bu
talebi karﬂ›lamak üzere çeﬂitli ürünler
sunmak oldu¤unu ifade etmektedir. Bunun yan›nda sürdürülebilir tüketici tercihi do¤rultusunda perakendeciler, üretim
süreçlerini ve tüketim biçimlerini etkileyerek üreticilere bask› uygulayabilmektedirler. Durieu'nun sürdürülebilirlik anlay›ﬂ›na yapm›ﬂ oldu¤u bu vurgu, “günümüz insan ihtiyaçlar› karﬂ›lan›rken, gelecek kuﬂaklar›n ihtiyaçlar›n›n da göz önüne al›nmas› ” olarak tan›mlanan sürdürülebilir kalk›nma kavram›na iﬂaret etmektedir. Buna ek olarak; Jones vd. (2005),
perakendecilik sektörünün, sürdürülebilirlik yaklaﬂ›m›n›n baﬂar›s›na büyük bir
katk› sa¤lama potansiyeline sahip oldu¤unu vurgulam›ﬂlard›r.

P

SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹K KAVRAMI
Birleﬂmiﬂ Milletler (BM) ve Avrupa
Birli¤i (AB) sürdürülebilir kalk›nma
stratejisi kapsam›nda oluﬂturulan sürdürülebilirlik tan›mlar› ve bu do¤rultuda
geliﬂtirilen performans göstergelerinin
ülke baz›ndaki makro analizlere temel
teﬂkil edecek olmas›, sürdürülebilirlik
kavram›n›n, operasyonel anlamda veya
firma/sektör temelli somut bir tan›ma

68

PERDER

oturtulmas›n› gerekli k›lm›ﬂ ve araﬂt›rmac›lar bu do¤rultudaki boﬂlu¤u dolduracak önemli çal›ﬂmalar yapm›ﬂlard›r.
Örne¤in, Robert vd. (2002) sürdürülebilirlik kavram›n›n temel ilkeleri do¤rultusunda sektörel tabanda kullan›labilecek
bir planlama modeli geliﬂtirerek bu ihtiyac› karﬂ›lamak do¤rultusunda önemli
bir ad›m atm›ﬂlard›r. Geliﬂtirilen model,
BM'nin belirlemiﬂ oldu¤u sürdürülebilirli¤in alt boyutlar›yla uyumlu olarak ﬂu
ﬂekilde tan›mlanm›ﬂt›r:
1. Sosyal ve ekolojik sürdürülebilirli¤in temel ilkeler boyutunda incelenmesi
2. Sürdürülebilirlik kavram›n›n sektörel tabanda tan›mlanmas›
3. Sürdürülebilirlik do¤rultusunda

ekonomik performans›n k›sa ve uzun dönemli riskler hesaba kat›larak ele al›nmas›
4. Uygun göstergelerin geliﬂtirilmesi
5. Belirlenen tüm boyutlara uygun
olarak baﬂlanan faaliyetlerin sergilenmesi
1997'de BM Çevre Program›, bir sivil
toplum örgütü olan Çevreye Sorumlu
Ekonomiler Koalisyonu (Coalition for
Environmentally Responsible Economics) ile birlikte sürdürülebilirlik üzerine
raporlama faaliyetlerinin kullan›m oran›n› ve kalitesini art›rmak amac›yla Küresel Raporlama Teﬂebbüsünü (Global Reporting Initiative: GRI) baﬂlatm›ﬂlard›r.
GRI; sektörel ve firma temelli sürdürüle-

»
›da perakendecilerinin sürdürülebilirlik performanslar›n›
ortaya koymak üzere bir saha araﬂt›rmas› yapan ‹smail Erol,
elde etti¤i sonuçlar›n ilk bölümünü bizlerle paylaﬂ›yor.
Birinci bölümde; 10'u ulusal, 32’si yerel düzeyde 42 firman›n
bünyesinde faaliyet gösteren 200 ma¤azan›n yöneticileri ile
sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik konular›nda yap›lan anket
sonuçlar›na yer veriyoruz. Yaz› dizimizin di¤er iki bölümünü
gelecek say›lar›m›zda bulabilirsiniz. Farkl› ölçek büyüklüklerindeki
firmalar›n ma¤azalar›n›n sürdürülebilirlik performanslar›n›n karﬂ›laﬂt›rmal›
analizlerini gelecek say›m›zda okuyabilirsiniz.

G

bilirlik kapsam›nda “çevre”, “sosyal” ve
“ekonomik” olmak üzere üç yo¤unlaﬂma
alan› belirlemiﬂ ve bu do¤rultuda geliﬂtirilecek raporlar›n haz›rlanmas›nda yararlan›lacak gösterge ve rehberleri kullan›ma sunmuﬂtur (GRI, 2002).
Perakendecili¤in sektörel aç›dan
sürdürülebilirlik boyutlar›n›n neler olabilece¤ini ortaya koymak üzere Birleﬂmiﬂ
Milletler Teknoloji, Endüstri ve Ekonomi
Çevre Program› Bölümü, 2002 y›l›n›n
Kas›m ay›nda, içlerinde Wall Mart, Metro, Tesco ve Carrefour gibi büyük ölçekli
perakendecilerin de kat›l›mc› olarak yer
ald›¤›, sürdürülebilir geliﬂme ve bu do¤rultuda perakende sektöründe yap›labileceklerin tart›ﬂ›ld›¤› bir toplant› düzenlemiﬂtir (Jones vd., 2005). Bu toplant›da,
küresel anlamda iﬂbirli¤inin ve perakende tedarik zincirlerinin denetiminin nas›l
gerçekleﬂtirilebilece¤i ve tüketici/sivil
toplum örgütlerinin kat›l›m›n›n nas›l art›r›labilece¤i, çözümlenmesi gereken temel sorunlar olarak ortaya konulmuﬂtur.
Yaﬂanan bu geliﬂmeler sonucunda, genel
anlamda, sürdürülebilir perakendecilik
temel baﬂl›¤› alt›nda yer almas› önerilen
“çevresel”, “sosyal” ve “ekonomik” boyutlar›n ele al›n›ﬂ biçimi, perakendeciler
aras›nda büyük benzerlikler göstermektedir.
ÇEVREN‹N KORUNMASI
Perakendeciler; çevre boyutu çerçevesinde sergilenen sürdürülebilir geliﬂme sürecine, sektörel özellikleri nedeni
ile do¤rudan ve üretime do¤rudan kat›l-

mamalar› vb. nedenlerle dolayl› katk›lar
sa¤lama potansiyeline sahiptir. Geçti¤imiz on y›l içerisinde, artan tüketici fark›ndal›¤›, ticari birliklerin bask›s›, yeni
yasal düzenlemeler, bilgi teknolojilerinde
meydana gelen de¤iﬂiklikler ve medyan›n konuya olan ilgisi gibi birçok faktör,
perakendecileri gerçekleﬂtirdikleri faaliyetlerin neden oldu¤u çevresel ve sosyal etkileri dikkate almak zorunda b›rakm›ﬂt›r (Jones vd., 2005). AB s›n›rlar› içerisinde faaliyet göstermekte olan perakende birlikleri, perakendecili¤in sürdürülebilirli¤i yönünde yeni stratejiler belirlemekte ve bu stratejilerin perakendecilik sektöründe yeni iﬂ yapma biçimlerinin geliﬂtirilmesine neden olaca¤›n› vurgulamaktad›r. Örne¤in ‹ngiliz Peraken-

deci Birli¤i (BRC), 2001 y›l›nda yapm›ﬂ
oldu¤u “Sürdürülebilir Perakendecili¤e
Do¤ru: Gelecek ‹çin Çevrenin Korunmas›” baﬂl›kl› çal›ﬂma ile yeni bir strateji belirlemiﬂ ve sürdürülebilir perakendecilik
alt›nda; enerjinin etkin kullan›m›na, hava
kirlili¤inin azalt›lmas›na, su tüketiminin
iyileﬂtirilmesine, gürültünün azalt›lmas›na, ﬂehirleﬂmeye, arazilerin etkin kullan›m›na, lojistik tercihlerin geliﬂtirilmesine,
yerine getirilen faaliyetlerin çevresel etkilerinin ölçülmesine, taﬂ›ma mesafelerinin küçültülmesine, etkin tedarik yönetimi anlay›ﬂ›na, at›k yönetimine, ambalajlar›n geri kazan›m›na, etkin etiketlemeye, bilgi teknolojilerinin kullan›m›na, insan kaynaklar› yönetimi v.b göstergelere
vurgu yapm›ﬂt›r (‹ngiliz Perakendeci BirPERDER 69
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li¤i, BRC; http://www.brc.org.uk/defaultnew.asp).
Sürdürülebilir perakendecilik sosyal
boyutu nedeniyle de büyük bir öneme
sahiptir. Sürdürülebilirli¤in sosyal boyutu, firmalar›n içinde faaliyet gösterdikleri
sosyal sistemler olarak tan›mlanmakta ve
firmalar›n sosyal anlamda ç›kar gruplar›na olan etkisi ölçülerek sergilenmektedir.
Firmalar sosyal boyut çerçevesinde, iﬂgören, insan haklar›, tüketiciler, toplum ve
di¤er ç›kar gruplar›n› yo¤unlaﬂma alan›
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olarak belirleyebilmektedir. Bu ba¤lamda; ‹stihdam›n art›r›lmas›na, tazminat
ödemelerinin art›r›lmas›na, ‹ﬂgören-yönetim iliﬂkilerinin (sendikal haklar vs.)
düzeyine, Ayr›mc›l›¤›n ortada kald›r›lmas› ya da azalt›lmas›na, ‹ﬂgören sa¤l›¤› ve
güvenli¤ine, ‹ﬂgören sa¤l›¤› ve güvenli¤ine iliﬂkin sertifika (ISO 18001) sahipli¤inin özendirilmesine, ‹ﬂgören tatmininin
art›r›lmas›na, ‹ﬂgören devir oran›n›n azalt›lmas›na, ‹nsan haklar›n›n gözetilmesine,
Üniversite-perakende sektörü iﬂbirlikleri-

nin geliﬂtirilmesine, Sivil toplum kuruluﬂlar› ile gerçekleﬂtirilen iﬂbirliklerinin art›r›lmas›na vb. yönelik faaliyetlerin etkin
bir biçimde planlamas› ve bu planlar›n
uygulamaya konulmas›, perakendecileri
çevreleyen ç›kar gruplar›n›n yaﬂam kalitelerine olumlu katk›da bulunacakt›r.
Ekonomik boyut, firmalar›n ekonomik sistemler üzerindeki bölgesel, ulusal
ve küresel seviyede oluﬂan etkilerini analiz etmeyi hedef al›r. Ekonomik etkiler,
do¤rudan ve dolayl› olmak üzere iki temel kategoride incelenebilir (GRI, 2002).
Do¤rudan ekonomik etkiler;
1. Firman›n ç›kar gruplar› ile firma
aras›ndaki parasal ak›ﬂ› ölçer. Örne¤in,
firma ile tedarikçileri aras›ndaki parasal
ak›ﬂ, sat›n al›nan mallar›n, malzemelerin
ve hizmetlerin maliyeti olarak ifade edilir.
2. Firman›n ç›kar gruplar›n›n ekonomik gücüne olan etkisini analiz eder.
3. Yeni istihdam olanaklar›n›n sa¤lanabilmesi potansiyelini sergiler.
Firman›n dolayl› biçimlerde yaratm›ﬂ
oldu¤u ekonomik etkiler ise, toplumu etkisi alt›na alan olumlu veya olumsuz d›ﬂsall›klara dayan›r. D›ﬂsall›klar, bir iﬂlemin
parasal miktar›n›n tam olarak ifade edilemedi¤i durumlarda ortaya ç›kmaktad›r.
Ço¤unlukla zor olmas›na karﬂ›n belli yöntemler geliﬂtirerek d›ﬂsall›klar› ölçmek
mümkündür. D›ﬂsall›klara verilecek baz›
örnekler ﬂunlar olabilir:
1. Patentler ve ortakl›klar sonucunda
oluﬂturulan yenilikler,
2. Yer ya da operasyonlarda yap›lan
de¤iﬂikliklerin yaratm›ﬂ oldu¤u ekonomik etkiler,
3. Ulusal rekabet ya da gayri safi milli
has›laya yap›lan sektörel katk›lar,
4. Perakende firmalar›n›n, yeni yat›r›mlar›n yap›lmas›n› cazip k›lma potansiyelleri,
5. Üniversite-perakende sektörü iﬂbirliklerine dayal› geliﬂmeler.
TÜRK‹YE'DE PERAKENDEC‹L‹K
SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹K
Ülkemizde perakendecili¤in farkl›
alanlar›nda sürdürülebilirli¤e iliﬂkin bir
araﬂt›rma yap›lmam›ﬂ olmas› nedeniyle,
2007 y›l›nda g›da perakendecili¤i alan›nda sürdürülebilirlik faaliyetlerini araﬂt›rmay› hedefleyen bir TÜB‹TAK projesi

»
baﬂlat›lm›ﬂt›r. Bu projede, g›da perakendecisi firmalarla hem genel merkez düzeyinde hem de ma¤azalar düzeyinde anketler yap›lm›ﬂt›r. Araﬂt›rman›n genel
merkezlere iliﬂkin bölümü gelecek makalenin konusu olmak üzere bu makalede,
farkl› ölçek büyüklüklerindeki firmalar›n
sahip oldu¤u ma¤azalar düzeyinde gerçekleﬂtirilen saha araﬂt›rmas›n›n sonuçlar› incelenecektir. Bu araﬂt›rma ba¤lam›nda, 200 ma¤aza yöneticisine çevresel ve
sosyal sürdürülebilirlik konular›nda sorular yöneltilmiﬂ ve verilen cevaplar istatistiki sonuçlara dönüﬂtürülmüﬂtür. Bu 200
ma¤azadan 95 tanesi ulusal düzeyde geri
kalan 115 tanesi ise yerel düzeyde hizmet veren firmalar bünyesinde hizmet
vermektedir. ‹zleyen bölümlerde yap›lan
saha araﬂt›rmas›na iliﬂkin sonuçlar sunulacakt›r.
SOSYAL SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹K
BOYUTUNDA ARAﬁTIRMA
SONUÇLARI
Aﬂa¤›da, sosyal sürdürülebilirli¤e iliﬂkin konular ve verilen cevaplar›n sunumu
tablolar halinde verilmiﬂtir. Bu makalede,
sadece say›sal sonuçlar okuyucu ile paylaﬂ›lacak, elde edilen sonuçlara iliﬂkin ayr›nt›l› de¤erlendirmeler ise di¤er bir makalede yap›lacakt›r.
Tablo 1'de görülen anket sonuçlar›nda, 200 ma¤aza yöneticisinden 121 tanesi (ma¤azalar›n yüzde 60,5'i) yukar›daki
ifadeyi kesinlikle katl›yorum seçene¤ini
iﬂaretleyerek cevaplam›ﬂlard›r. 14 ma¤aza yöneticisi (ma¤azalar›n yüzde 7'si) ise
“kesinlikle kat›lm›yorum” ve kat›lm›yorum” ifadelerini iﬂaretleyerek bu konuda
olumsuz görüﬂ bildirmiﬂtir.
200 markette yap›lan araﬂt›rmada,
müﬂteri ﬂikayetlerinin toplanmas› ve de¤erlendirilmesinde bir sistemi kullan›ld›¤›na kesinlikle kat›lanlar›n say›s› yüzde
58,5. Ürün iadeleri ile ilgili ayr› bir birim/bölüm bulundu¤una kesinlikle kat›lanlar›n say›s› ise yüzde 54,3.
Müﬂteri ﬂikayetlerinin nedenleri
(Önem s›ras›na göre s›ralay›n›z)
Bu soruda 7 farkl› müﬂteri ﬂikayeti
belirlenmiﬂ ve ma¤aza yöneticilerinden
bu ﬂikayetleri önem seviyelerine göre s›ralamalar› istenilmiﬂtir.
Yukar›daki tabloya göre bu soruyu

cevaplayan 166 ma¤aza yöneticisinin
37+32 = 69 tanesi (Toplam›n yüzde
41,6's›) ürün kalitesi ile ilgili sorunlar›n
en çok karﬂ› karﬂ›ya kal›nan (1. ve 2. derecede önemli) müﬂteri ﬂikayeti olarak
görüldü¤ünü ifade etmiﬂtir.
Etiketleme sorunlar›n›n birinci dere-

cede önemli oldu¤unu düﬂünenlerin say›s› yüzde 41,5. Yöntecilerin yüzde 23,8'i
ambalaj sorunlar›n›n 2. derecede önemli
oldu¤unu düﬂünüyor. Hizmet personeli
ile ilgili sorunlar›n 4.derecede önemli oldu¤unu düﬂünen yöneticilerin say›s›,
yüzde 24,6. Hizmetin sunuldu¤u mekan
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ile ilgili sorunlar›n 5.derecede önemli oldu¤unu düﬂünen yöneticiler yüzde 30,5'i
oluﬂturuyor. Ürün çeﬂitlili¤i ile ilgili sorunlar›n 2.derecede önemli oldu¤unu
söyleyenlerin say›s› ise yüzde 22.
Yöneticilerin yüzde 58,5'i belirlenen
ihtiyaçlar do¤rultusunda personelin gerekli e¤itimleri almas› sa¤land›¤›na kesinlikle kat›l›yor. Çal›ﬂanlardan gelen
öneriler uygulamaya konuldu¤una kat›lan yöneticilerin say›s› yüzde 50,3. Ankete kat›lan yöneticilerden yüzde 50,5'i,
firmalar›nda f›rsat eﬂitli¤i ve ayr›mc›l›¤a
karﬂ› genel politikalar oluﬂturuldu¤una
kesinlikle kat›l›yor. Ma¤azalar›nda eski
hükümlülere istihdam olana¤› sa¤land›¤›na kat›lanlar›n oran› 27,5. Ma¤azalar›nda engellilere istihdam olana¤› sa¤land›¤›na kesinlikle kat›lanlar›n say›s› ise
yüzde 43,8. Ma¤azalar›nda içeri¤i ve boyutu ne olursa olsun “iﬂyerindeki ﬂiddet
ve tacize yönelik davran›ﬂlara yapt›r›m
uygulanmaktad›r” sorusuna kesinlikle
kat›l›yorum kutucu¤unu iﬂaretleyerek
cevap veren yöneticilerin say›s› yüzde
64,0. Personel planlamas›nda, personel
devir h›z› oran›ndan faydalan›ld›¤›na kat›l›yorum diyenlerin say›s› yüzde 45,5.
Yöneticilerin yüzde 67,5'i ise personele
iliﬂkin konularda sendikayla görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulunuldu¤u görüﬂüne ise, hiçbir
zaman yan›t›n› veriyor. Meslek hastal›klar› ve iﬂ kazalar›n› önleyici tedbirler
al›nmaktad›r sorusuna evet diyen yöneticilerin say›s› yüzde 95,4. Yöneticilerin
yüzde 84,8'i ücret düzeylerinin belirlenmesinde sektörel ortalamalar dikkate
al›nmaktad›r diyor.
Yöneticilerin yüzde 80,1'i ücret düzeylerinin belirlenmesinde performans
de¤erleme sonuçlar› kullan›ld›¤› kanaatinde. Fazla çal›ﬂma süreleri için ek ödemeler yap›lmaktad›r diyenlerin say›s› ise
yüzde 77,9.Ma¤azan›zda çal›ﬂanlar için
günlük ortalama çal›ﬂma saati nedir? Sorusuna 8 saat diyen yöneticilerin say›s›
yüzde 28,5.
ARAﬁTIRMA SONUÇLARININ
ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹K
BOYUTUNDA ANAL‹Z‹
Aﬂa¤›da, çevresel sürdürülebilirli¤e
iliﬂkin yer alan konular ve verilen cevaplar›n sunumu tablo 6'da gösteriliyor.
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Ma¤azalar›nda güneﬂ enerjisinden yararlan›ld›¤›na kesinlikle kat›lmayanlar›n
say›s›, yüzde 62,1. Ma¤azalar›nda rüzgar
enerjisinden yararlan›ld›¤›na kesinlikle
kat›lmayanlar›n say›s› ise yüzde 66,0.
Ka¤›t, plastik, ﬂiﬂe, pil, karton vb.
ürünlerin geri kazan›m› sa¤lanmaya çal›ﬂ›ld›¤›na kesinlikle kat›l›yorum diyen yöneticiler yüze 46,4'ü oluﬂturuyor.
Tesislere (ma¤aza, depo, da¤›t›m
merkezi vb.) geri dönüﬂüm kutular› yerleﬂtirildi¤ine kesinlikle kat›l›yorum diyenlerin say›s› yüzde 38,3. Tesislerin temizli¤ine iliﬂkin politikalar tan›mlanm›ﬂt›r
diyenler yüzde 97,0'› oluﬂtururken, tesislerin temizli¤i düzenli olarak denetlenmektedir diyenlerin say›s› ise yüzde
96,5'i buluyor. Tesislerin temizli¤ine iliﬂkin politikalar tan›mlanm›ﬂt›r diyen yöneticilerin say›s› 97,0. Her bir bölümün su
tüketimini kontrol edecek ölçüm cihazlar› kullan›ld›¤›na kesinlikle kat›lm›yorum
diyen yöneticilerin say›s› yüzde 35,3. Yö-

neticilerin yüzde 28,4'ü tuvaletlerde
elektrikli ve sensörlü musluk, pisuar ve
sifon kullan›ld›¤›na kesinlikle kat›l›yor.
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T EKNOLOJ ‹

TEKNOLOJi DOPiNGi
er firma için hayati önem taﬂ›yan bir kavramd›r müﬂteri.
Bu kavram›n en yo¤un oldu¤u alanlar›n baﬂ›nda ise perakende
sektörü geliyor. ‹ster iﬂ hayat›yla yeni
tan›ﬂan bir stajyer olun, isterseniz global bir ﬂirketin CEO’su. Bu sektörle
sat›c› ya da müﬂteri olarak mutlaka bir
ilginiz vard›r. ‹ﬂ böyle olunca pazardaki oyuncular›n say›s› da oldukça fazla
oluyor. Evinizin iki bina yak›n›ndaki
bakkal, yolunuzun üstündeki süpermarket, ayl›k al›ﬂveriﬂinizi yapt›¤›n›z
hipermarket, yeni k›yafetler ald›¤›n›z
ya da arkadaﬂlar›n›zla buluﬂup birer
kahve içti¤iniz al›ﬂveriﬂ merkezi. Hepsi, perakende sektörünü temsil ediyor.
Etrafta bu kadar oyuncu olunca
perakende, rekabetin en yo¤un yaﬂand›¤› sektörler listesinin ilk s›ralar›nda
yer al›yor. Kimine göre ise baﬂ›nda geliyor. Bu da, rekabette öne ç›kmak isteyenlerin farkl› yöntemler aramas›na
ve dolay›s›yla teknolojiye yönelmesini
beraberinde getiriyor. Bu konuyla ilgili
Perder Dergisi olarak sizler için geniﬂ
kapsaml› bir araﬂt›rma yapt›k ve teknoloji uzmanlar›n›n çözüm önerilerini
kaleme ald›k.

H

PERDER DERG‹S‹ S‹ZLER ‹Ç‹N TEKNOLOJ‹N‹N
ÖNEM‹N‹ VE PERAKENDE SEKTÖRÜNDEK‹
YER‹N‹ ARAﬁTIRDI. TEKNOLOJ‹
UZMANLARINA SORDUK: TEKNOLOJ‹ ‹LE
MAL‹YETLER‹ DÜﬁÜRMEK MÜMKÜN MÜ?
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PERAKENDE SEKTÖRÜNDE
TEKNOLOJ‹N‹N ÖNEM‹
Perakende sektöründeki teknolojik çözümlerle ilgili birçok firmadan
görüﬂ ald›k. Firmalara yöneltti¤imiz
ilk soru “perakendede operasyonel
maliyetleri düﬂürmek için teknolojinin
önemi nedir?” oldu. Konuyla ilgili görüﬂünü ald›¤›m›z ilk firma ise, Obase’di. Obase Genel Müdürü Dr. Bülent
Dal, her ﬂirketin bak›ﬂ aç›s›na uygun
bir ölçüm sisteminin olmas› gerekti¤ini söyledi. Perakendeciler için en
önemli problemin, “kurumsal verimlili¤in müﬂteriler üzerinde nas›l bir etki
oluﬂturdu¤unu tespit edememektir”
diyen Dal, “Operasyonel karl›l›k ve

»
müﬂteri memnuniyeti, tüm süreçlerde
yap›lan departman çal›ﬂmalar›n›n alt
toplamdaki sonuç bilançosudur” dedi.
Dal, “bu bilançonun ç›kmas›, muhasebesel ya da finansal raporlama gibi y›llard›r oturmuﬂ, belirli standartlardaki
ölçüm ve hesaplama yöntemlerinden
farkl› olarak sektöre, perakendeci tipine (g›da, moda, elektronik, web sat›ﬂ
vs.), lojistik yap›s›na (deposuz, depolu, outsource edilmiﬂ depolar üzerinden çal›ﬂan tedarik zincirleri), hatta
her ﬂirkete özel bak›ﬂ aç›s›na uygun
bir ölçüm sistemi gerektirir” yorumunu yapt›. Bu karl›l›k ve müﬂteri memnuniyet karnesinin sürekli takip edilebilmesi için, iﬂletmelerin kurum kültürü ve bilgi yönetimi konusundaki yetkinli¤inin önem kazand›¤›n› söyleyen
Dal, sözlerine ﬂöyle devam etti: “Kurum kültürünü biraz açacak olursak;
iﬂletmenin bilgiye dayal› yönetim kültürüne geçmesi, yani müﬂteri karl›l›¤›,
departman karl›l›¤›, tedarikçi performans›, kampanya karl›l›¤› ve ürünstok yönetimi ile ilgili hangi ölçütlere,
hangi periyotta ya da hangi süreklilikte bakmas› gerekti¤ini bilmesi demektir. Söz konusu kültürün tüm kurumdaki operasyon yöneticilerinde yayg›nlaﬂt›r›lmas› ile ancak öngörülen bak›ﬂ aç›s›na sahip olunabilir. Öngörülen
bak›ﬂ aç›s›na sahip olmak için de bilgiyi kullanabilme ve paylaﬂabilme yetkinli¤i önem arz etmektedir. Yani do¤ru verileri üreten bir bilgi sistemi, veriyi bilgiye dönüﬂtüren iﬂ zekas› sistemleri, bilgiyi operasyonel verimlili¤e
dönüﬂtüren bilgiye dayal› yönetim kültürünün yap› taﬂlar› olan Kurumsal
Performans Ölçüm Sistemleri’ne ihtiyaç duyulmaktad›r.”
Sadece geçmiﬂi ölçümlememek gerekti¤ini dile getiren Dr. Bülent Dal,
gelece¤i görmenin de önem taﬂ›d›¤›n›
söyledi. Bu noktada öngörü sa¤layan
analitik uygulamalar gerekti¤ini vurgulayan Dal; “Örne¤in bu uygulamalar, talebin ne olaca¤›n› tahmin edebilmek ya da ürün fiyat› ile talep aras›ndaki korelasyonu yakalayabilmek ﬂeklinde olmal›. Günümüz rekabet koﬂullar›nda, benzeri hatta ayn› ürünleri satan iﬂletmelerin rekabette önde olabilmesi ve karl› olabilmesi için, gereken
zamanlarda geçmiﬂ operasyonlar› bir

UZMAN GÖRÜﬁÜ
HER ﬁ‹RKET‹N BAKIﬁ AÇISINA UYGUN B‹R
ÖLÇÜM S‹STEM‹N‹N OLMASI GEREK‹YOR
■ DR. BÜLENT DAL [OBASE GENEL MÜDÜRÜ]:
Her ﬂirketin bak›ﬂ aç›s›na uygun bir ölçüm sisteminin
olmas› gerekiyor. Perakendeciler için en önemli problem, kurumsal verimlili¤in müﬂteriler üzerinde nas›l bir
etki oluﬂturdu¤unu tespit edememektir. Operasyonel
karl›l›k ve müﬂteri memnuniyeti, tüm süreçlerde yap›lan departman çal›ﬂmalar›n›n alt toplamdaki sonuç bilançosudur. Öncü, baﬂar›l› perakendeciler için konu ile
ilgili yaz›l›mlar ve üç noktada fiyat yönetimi, sürecinin
kaç›n›lmaz parças› halinde rol al›yor. Bu süreçteki rol,
promosyon sürecinin otomasyona geçirilmesi ve h›zland›r›lmas›d›r.

bütün olarak görerek ölçümleyebilmesi ve gelece¤i öngörebilmesi yetkinli¤i
son derece önem arz etmektedir. Söz
konusu yetkinli¤e sahip olan firmalar,
daha karl› ve müﬂteri memnuniyeti daha yüksek bir operasyonu yönetebilmektedirler” dedi.
“PERAKENDE SEKTÖRÜNDE
VER‹ML‹L‹K SA⁄LAMAK ‹Ç‹N
TEKNOLOJ‹ ﬁART”
Index Grup CEO’su Erol Bilecik ise,
sorular›m›z› yan›tlayan bir di¤er yetkili
isim oldu. Bilecik, teknolojinin, özellikle
yüzde 100 müﬂteri odakl› olan perakende sektöründe, verimlilik aç›s›ndan son

derece faydal› oldu¤unu söyledi.
Organize perakende zincirlerinde,
üretici, tedarikçi ve lojisti¤i yapan birimlerle birlikte, toplam yap›n›n tamamen tüketici odakl› talebe uygun olarak
yönetilmesindeki ana faktörün, teknolojinin do¤ru kullan›lmas›ndan kaynakland›¤›n› söyleyen Index Grup CEO’su
Erol Bilecik; “Zira bu yap›n›n gerektirdi¤i iﬂ süreçlerinin tamam›, biliﬂim teknolojileri yap›lar›n›n kusursuz ve tam
çal›ﬂmas›yla elde edilebilir. Özellikle
deneyimler ve hissiyatlar ›ﬂ›¤›nda kalan
yönetim ﬂekli, perakende sektörü için
art›k tamam›yla geride kald›. Elde edilen ve sürekli de¤iﬂen bilginin teknolojiyle entegre olarak optimum sonuçlaPERDER 77

T EKNOLOJ ‹
UZMAN GÖRÜﬁÜ
‹Y‹ B‹R BT ALT YAPISI OLAN PERAKENDEC‹
MAL‹YETLER‹N‹ EN AZ YÜZDE 25 DÜﬁÜREB‹L‹R
■ EROL B‹LECEK [INDEX GRUP CEO]: Perakende
sektöründe ma¤azalar, tedarik zincirleri ve müﬂteriye
ürün sat›ﬂlar› baz›nda, yani üç temel noktada teknoloji
kullan›m› yo¤un olarak yap›l›yor. Bu teknolojinin kullan›lmas› fiyatlar› oldukça aﬂa¤›ya çekiyor. Detay bileﬂenlerine bak›nca, ma¤aza otomasyonu, stok ve ürün
takip sistemleri, sat›n alma, sevk›yat, pazarlama faaliyetleri, ma¤azalar aras› koordinasyon, insan kaynaklar›
yönetimi, internet uygulamalar› ve ödeme sistemleri
gibi birçok yap›y› saymam›z mümkün. Bugün perakende sektöründe oluﬂan operasyonel maliyetler, en az yüzde 50 oran›nda
insan kayna¤›ndan geliyor. Bu oran›n artmamas›n› sa¤layan ana nokta,
teknolojiyi yüksek derecede kullanarak yap›lan faaliyettir. Hangi noktadan
bakarsak bakal›m, iyi bir BT (bilgi teknolojileri) altyap›s›na sahip olan perakende firmas›, operasyonel maliyetlerini en az yüzde 25 düﬂürecektir.

r›yla yap›lan analizlerle hareket eden
perakende sektörü, kendi rekabetinde
çok daha ön plana ç›kt›¤› gibi, ayn› zamanda bilançosunda operasyonel maliyetlerini düﬂürmüﬂ olacakt›r. Perakende sektörünün ma¤azalar, tedarik zincirleri ve müﬂteriye ürün sat›ﬂlar› baz›nda üç temel noktada teknoloji kullan›m›n› yo¤un yaparak, bu maliyetleri
aﬂa¤› çekece¤ini görüyoruz. Detay bileﬂenlerine bak›nca, ma¤aza otomasyonu, stok ve ürün takip sistemleri, sat›n
alma, sevk›yat, pazarlama faaliyetleri,
ma¤azalar aras› koordinasyon, insan
kaynaklar› yönetimi, intranet uygulamalar› ve ödeme sistemleri gibi birçok
yap›y› saymam›z mümkündür.”
Bugün perakende sektöründe oluﬂan operasyonel maliyetlerin en az
yüzde 50 oran›nda insan kayna¤›ndan
geldi¤ini söyleyen Bilecik, sözlerini ﬂu
ﬂekilde noktalad›: “Bu oran›n artmamas›n› sa¤layan ana nokta, teknolojiyi
yüksek derecede kullanarak yap›lan
faaliyettir. Bu sayede, çok kaliteli gözlemler yap›labilir ve müﬂteriyi daha iyi
yakalamak, müﬂterinin hangi ürün
gruplar›n› daha fazla tercih etti¤ini
görmek, yap›lacak kampanyalar› yönlendirmek mümkün olur. Hangi noktadan bakarsak bakal›m, iyi bir BT (bilgi
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teknolojileri) altyap›s›na sahip olan
perakende firmas›, operasyonel maliyetlerini en az yüzde 25 düﬂürecektir.”
“TEKNOLOJ‹Y‹ ‹Y‹ KULLANAN
F‹RMALAR, DAHA YÜKSEK
KARLILIK SA⁄LIYOR”
“Perakende sektöründe sunulan
müﬂteri hizmetleri do¤ru olarak yap›land›r›ld›¤›nda, verimlilik büyük ölçüde art›r›yor” diyen CMC Genel Müdür
Yard›mc›s› Metin Tarakç›
ise, teknolojinin önemine
ﬂöyle de¤indi; “Sat›ﬂ s›ras›nda, öncesi veya sonra-

s›nda müﬂteriye en iyi hizmeti sunmak
ve yap›lan tüm çal›ﬂmalar›n de¤erlendirilmesini sa¤lamak için teknolojiden
yararlanmak gerekiyor. Firmalar›n iﬂ
alanlar› ve yap›lan analizler sonucu,
tespit edilen ihtiyaçlar› do¤rultusunda
getirilen çözümler, zaman ve verimlilik
aç›s›ndan bak›ld›¤›nda çok daha yüksek karl›l›k sa¤l›yor.”
Teknolojinin her alanda oldu¤u gibi perakende sektöründe de yo¤un
olarak kullan›ld›¤›n›n bir kez daha alt›n› çizen Tarakç›, “perakende sektöründe faaliyet gösteren firmalar›n teknolojiden en etkin ve en verimli ﬂekilde yararlanmalar› için biz CMC (Customer Management Center) olarak
ça¤r› merkezlerimizde geliﬂmiﬂ teknolojik altyap›m›z ve BT yap›lanmam›zla
hizmet veriyoruz. Genel itibariyle ça¤r› merkezi teknolojileri, tüm markalar
için profesyonel anlamda müﬂterilerine hizmet vermeleri ve müﬂteri memnuniyetini art›rarak marka ba¤l›l›¤›
yarat›lmas› noktas›nda önemli bir rol
üstleniyor. Firmalar, ça¤r› merkezleri
sayesinde finansal, operasyonel ve
stratejik faydalardan yararlanabiliyorlar. CMC taraf›ndan bu hizmetlerin
gerçekleﬂmesi için altyap› haz›rlanmas›, ihtiyaç duyulan tüm sistemlerin
7/24 ayakta tutulmas›, veri güvenli¤i
ve geliﬂen teknolojilerin ihtiyaçlara
uygun ﬂekilde sisteme adaptasyonu
gerçekleﬂtiriliyor. Perakende sektöründe faaliyet gösteren müﬂterilerimize sundu¤umuz baﬂl›ca çözümleri 7/24
müﬂteri hizmetleri, bilgi ve ﬂikayet yönetimi, kampanya-ürün tan›t›m›, çap-

»
Bu çözümleri (sat›ﬂ, stok, sevk›yat), e-ticaret çözümleri, mobil sat›ﬂ,
CRM, veri ambar› ve veri madencili¤i
ile raporlama olarak s›ralayan Netron
Yaz›l›m Geliﬂtirme Direktörü Selçuk
Uzun; “En son yenilik ve teknolojilerden yararlanarak geliﬂtirdi¤imiz projeler ile müﬂterilerimize ma¤aza otomasyon sistemlerinin ötesinde, mobil ba¤›ms›zl›k, karar-destek sistemleri,
ürün sat›n alma al›ﬂkanl›klar›, tercih
sebebi oluﬂturan ya da sat›ﬂ› art›ran
faktörlerin belirlenmesi gibi veri ambar› ve veri madencili¤i çözümleri sunuyoruz. Bunlar›n yan› s›ra e-ticaret sistemleri geliﬂtiriyor ve gerekti¤inde
müﬂterilerimizin ihtiyaçlar›na yönelik
olarak terzi usulü çözümler sunuyoruz.
E-ticaret sistemlerimizi perakendecilik
yaz›l›mlar›m›z›n bir modülü olarak konumland›r›yor ve yenilikçi bir anlay›ﬂla
müﬂterilerimize uçtan uca çözümler
sunmaya gayret ediyoruz.” dedi.

raz sat›ﬂ imkanlar› ve tele-sat›ﬂ/telemarketing olarak sayabiliriz. Ayr›ca bu
hizmetlerimizi müﬂterilerimizin de¤iﬂen gereksinimleri do¤rultusunda
farkl›laﬂt›rarak daha etkin çözümler
üretebiliyoruz.” dedi.
“PERAKENDE SEKTÖRÜ
YEN‹L‹KLER‹ YAKINDAN TAK‹P
EDEN B‹L‹NÇL‹ B‹R SEKTÖR”
Perakende sektörünün yeni teknolojileri çok yak›ndan takip etti¤ini söyleyen Netron Yaz›l›m Geliﬂtirme Direktörü Selçuk Uzun, perakendecilerin bu
alanda yat›r›m yaparak rekabette bir
ad›m öne geçti¤ini belirtti. Selçuk
Uzun sözlerini ﬂöyle sürdürdü: “Ayn›
zamanda operasyonel maliyetlerin düﬂürülmesi konusunda da bu alanda faaliyet gösteren firmalar›n tümü son
derece hassas. Özellikle de içinde bulundu¤umuz dönem, ﬂirketleri zorunlu
olarak bu noktaya itiyor. ‹leriye dönük
beklentileri olan ve bu yönde çal›ﬂmalar›n› sürdüren sektör, operasyonel iﬂ
gerekliliklerinin çözümlenmesinin yan›
s›ra operasyon aﬂamas› ve sonras›nda
ortaya ç›kan verilerin analiz edilerek
bilgiye dönüﬂtürülmesinin öneminin
fark›na var›yor. Tabii ki bu talebin as›l

nedeni, rekabetin getirdi¤i zorlay›c›
ortamda verimlili¤i art›r›c›, sat›ﬂta bir
ad›m öne ç›kabilmeyi sa¤layacak, ayn›
zamanda da operasyonel maliyetleri
düﬂürücü her tür bilgiye duyulan ihtiyaç. Günümüzde bu bilgilere en k›sa
zamanda, en do¤ru yoldan, en uygun
maliyetle ulaﬂabilmek için teknolojinin
sundu¤u birçok çözüm var.”

“S‹STEM VE TEKNOLOJ‹
DESTE⁄‹ ﬁART”
Özellikle yaz›l›m ve barkotlu takip
gerektiren uygulamalar›n perakende
sektöründeki öneminin çok büyük oldu¤unu vurgulayan Perkon Genel Müdür Yard›mc›s› Cenk Yurtsever, perakende sektörünün uzun y›llard›r sistem ve yaz›l›m üzerine yat›r›mlar yap-

UZMAN GÖRÜﬁÜ
VER‹ML‹L‹K ARTIﬁI ‹Ç‹N TEKNOLOJ‹DEN
YARARLANMAK GEREK‹YOR
■ MET‹N TARAKÇI [CMC GENEL MÜDÜR YARDIMCISI]:
Perakende sektöründe sunulan müﬂteri hizmetleri do¤ru olarak yap›land›r›ld›¤›nda, verimlilik büyük ölçüde art›r›yor. Sat›ﬂ s›ras›nda, öncesi veya sonras›nda müﬂteriye en iyi hizmeti sunmak ve yap›lan tüm çal›ﬂmalar›n
de¤erlendirilmesini sa¤lamak için teknolojiden yararlanmak gerekiyor. Perakende sektöründe faaliyet gösteren
firmalar›n teknolojiden en etkin ve en verimli ﬂekilde yararlanmalar› için biz CMC (Customer Management Center) olarak ça¤r› merkezlerimizde geliﬂmiﬂ teknolojik altyap›m›z ve BT yap›lanmam›zla hizmet veriyoruz. Firmalar, ça¤r› merkezleri
sayesinde finansal, operasyonel ve stratejik faydalardan yararlanabiliyorlar.
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T EKNOLOJ ‹
UZMAN GÖRÜﬁÜ
PERAKENDE SEKTÖRÜ TEKNOLOJ‹Y‹
ÇOK YAKINDAN TAK‹P ED‹YOR
■ SELÇUK UZUN [NETRON YAZILIM GEL‹ﬁT‹RME
D‹REKTÖRÜ]: Perakende sektörü yeni teknolojileri
çok yak›ndan takip ediyor. Ve perakendeciler bu
alanda yat›r›m yapt›klar› için rekabette her zaman
bir ad›m önde oluyorlar. Ayn› zamanda operasyonel
maliyetlerin düﬂürülmesi konusunda da bu alanda
faaliyet gösteren firmalar›n tümü son derece hassas. Günümüzde bilgiye en k›sa zamanda, en do¤ru
yoldan, en uygun maliyetle ulaﬂabilmek için teknolojinin sundu¤u birçok çözüm var. Bu çözümleri (sat›ﬂ, stok, sevkiyat), e-ticaret çözümleri, mobil sat›ﬂ, CRM, veri ambar›
ve veri madencili¤i ile raporlama olarak s›ralayabiliriz.

t›¤›n› söyledi. Art›k otomasyon kullanmayan perakendecilerin yok denilebilecek kadar az oldu¤unu dile getiren
Yurtsever, perakendecilerin teknolojiye verdi¤i önemin en üst noktaya ç›kt›¤›n› belirtti. Yurtsever; “Bunda en
önemli faktörler, ürün çeﬂitlerinin fazla olmas›, detay k›r›l›mlar›n olmas›, fiyatlar›n sürekli de¤iﬂmesi, dönemsel
kampanyalar ve raporlard›r. Bu konularda teknolojinin kullan›lmas› gerekiyor. Tüm bu sayd›¤›m›z faktörlerin,
manüel olarak (insan gücüyle) yap›lmas› çok zor.” dedi. Zaman›n önemine
de¤inen Yurtsever, h›zl› olman›n günümüz rekabet koﬂullar›nda çok
önemli oldu¤unu ve zaman› iyi de¤erlendirmek gerekti¤ini söyledi.
“Binlerce stok kart›n›n aç›lmas›, fiyatlar›n de¤iﬂtirilmesi ve sa¤l›kl› analiz raporlar›n›n al›nmas›, ancak sistem
kullan›larak mümkün olabilir” diyen
Yurtsever sözlerini ﬂöyle noktalad›:
“Burada barkotlu otomasyonun ve yaz›l›m kullan›m›n›n önemi rahatl›kla görülebiliyor. ‹ﬂletmelerin karl›l›klar›n›
görebilmeleri, do¤ru sat›n alma yapabilmeleri ve çal›ﬂanlar›n›n performanslar›n› ölçebilmeleri için sistem ve teknoloji deste¤i ﬂart.
Tüm bu somut örneklere bakt›¤›m›zda; h›z›n, zaman›n ve analizin
önemli oldu¤u perakende sektörü ve
teknoloji art›k iç içedir.”
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PERAKENDEDE KULLANILAN
TEKNOLOJ‹LERLE VER‹ML‹ B‹R
ALTYAPI NASIL OLUﬁTURULUR?
Hepimizin bildi¤i gibi perakendecinin ana hedefi do¤ru ürünü, do¤ru
yerde, do¤ru zamanda ve do¤ru fiyata
satabilmektir. Ama bunu yapabilmek
için uygun bir sistem ve altyap› gerekir. Perakende sektörünün teknoloji
uzmanlar›na sordu¤umuz ikinci soru
iﬂte tam bu noktada ﬂekilleniyor: Perakendede kullan›lan teknolojiler ile ve-

rimli ve uygun fiyatl› bir yap› nas›l
oluﬂturulur? Konuyla ilgili görüﬂünü
ald›¤›m›z ilk isim yine Obase Genel
Müdürü Dr. Bülent Dal oldu. Dr. Bülent Dal, gereken teknolojiye sahip olmayan firmalar›n durumunu karanl›k
bir ortamda ›ﬂ›ks›z yürümeye benzetti.
Günümüzdeki iﬂ hayat›nda teknolojiyi
yeterince kullanmayan firmalar›n büyük bir risk ald›¤›n› söyleyen Dal, sözlerini ﬂu ﬂekilde sürdürdü: “Art›k perakendecilik yönetimi sanat olman›n yan› s›ra bir ilimdir. Bu ilme sahip olmak
için de iﬂ zekas› sistemleri ve analitik
uygulamalara sahip olmak en önemli
ön ﬂartlar aras›nda yer al›r. Ürünün
hangi rafta durmas› gerekti¤i, hangi fiyatta beklenen sat›ﬂ› gerçekleﬂtirebiliyor olaca¤›n› görmek, hangi kampanyan›n hangi ma¤azada ya da müﬂteri
kitlesinde baﬂar›l› olabilece¤ini öngörebiliyor olmak, h›rs›zl›k ve suistimalin
tespiti, gereksiz stoklardan yok satmaya düﬂmeden kurtulmak, iﬂletmelere
ciddi rakamlar kazand›rabiliyor.”
Fiyat yönetiminin karl›l›¤› do¤rudan etkiledi¤ini belirten Dr. Bülent
Dal, bundan sadece karl›l›¤›n de¤il,
müﬂteri memnuniyetinin ve marka
imaj›n›n da etkilendi¤ini söylüyor.
“Müﬂteri iliﬂkileri yönetimi aç›s›ndan,
müﬂterilerin her zaman makul fiyat seviyelerinden ürün ald›¤›na emin olmas› ve perakendeciye güven duymas›,
ancak do¤ru fiyatland›rma ile müm-

»

kün olabilir” diyen Dal, sözlerini ﬂu ﬂekilde noktalad›: “Bu, perakendeciler
içinse tutars›z fiyatlar ile marka imaj›na gelebilecek zararlar› önlemek aç›s›ndan fayda sa¤lar. Fiyat›n müﬂteri
taraf›ndan nas›l alg›land›¤›, müﬂterinin
ilgili firma için farkl› fiyat seviyelerine
nas›l cevap verdi¤i, müﬂteri sadakat
ve süreklili¤ini nelerin etkiledi¤ini anlayabilmek fiyat yönetiminde baﬂar›
için gerekmekte. Her ﬂeyden önce,
her firma için fiyat elastikiyeti ve fiyat
imaj› hakk›nda bilgi sahibi olmak, baﬂar› için ön ﬂart. Art›k bu noktada biraz daha gelenekselleﬂmiﬂ (deneyim,
manüel iﬂlemler ve gözlemlere dayal›,
rakip firmalar›n fiyatlar›n›n araﬂt›r›lmas›na dayal›) yöntemler yetersiz kal›yor. Durum böyle olunca promosyonlara karar vermek ve do¤ru fiyat tespiti yapmak için iyi bir yaz›l›m uygulamas›n›n olmas› kaç›n›lmaz oluyor. Öncü, baﬂar›l› perakendeciler için konu
ile ilgili yaz›l›mlar ve üç noktada fiyat
yönetimi sürecinin kaç›n›lmaz parças›
halinde rol almaktad›r. Bu promosyon
sürecinin otomasyona geçirilmesi ve
h›zland›r›lmas›d›r.”
“‹Y‹ B‹R BT ÖLÇÜMLEMES‹,
ÜRÜNLER‹N DO⁄RU
F‹YATLANMASINA YOL AÇAR”
Index Grup CEO’su Erol Bilecik
ise, sordu¤umuz soruya ﬂu ﬂekilde bir
aç›kl›k getirdi: “Özellikle zincir ma¤a-

bakt›¤›m›z zaman, her co¤rafyan›n,
kendine yak›n buldu¤u ürün gruplar›n›
tercih eden bir müﬂteri profili vard›r.
Hangi perakende kolu olursa olsun,
bunlar›n fevkalade iyi izlenmesi, gözlenmesi ve analiz edilmesi gerekir.
Hatta saat ve gün baz›nda yap›labilecek birtak›m kampanyalar veya birbirini tamamlayan ürünler olarak bakt›¤›m›z zaman, bundle çal›ﬂmalar› ve benzeri kampanyalar, ancak iyi bir BT ölçümlemesiyle söz konusu olacakt›r. BT
ölçümlemesi, do¤ru ürünün do¤ru fiyatlanmas›na yol açacak çal›ﬂmalar› da
beraberinde getirecektir. Daha h›zl›
koﬂan ürünler, daha yavaﬂ koﬂan ürünlerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, bu durum zaten kendini çok net olarak ortaya ç›karmaktad›r. Bu konuda, “Her zaman
ucuz” söylemiyle büyük avantaj›n›
müﬂterilerine aktarabilen ABD’li dev
zincir Wal-Mart’› örnek gösterebiliriz.”
“PERAKENDEC‹LER,
ÇÖZÜMLER‹ DIﬁ KAYNAK
YÖNTEM‹ YOLUYLA BULMALILAR”
zalara sahip perakende firmalar›nda,
fiyatlar›n de¤iﬂti¤i noktalarda BT kullan›m› daha hassas bir ﬂekilde ön plana
ç›kar. Zira zincirlerin çok h›zl› bir ﬂekilde kendi alanlar›nda rekabetçi ürün ve
fiyat anonsu yapabilmelerinin ana koﬂulu budur. Özellikle farkl› co¤rafyalara da¤›lm›ﬂ bir perakende zincirine

CMC Genel Müdür Yard›mc›s› Metin Tarakç›, her firman›n kendi bünyesinde ça¤r› merkezi kurabilmesinin
büyük bir bütçe gerektirdi¤ini söylüyor ve ekliyor: “Ayr›ca müﬂteri iliﬂkileri konusunda izlenmesi gereken yol,
teknik ekipman temini, müﬂteri temsilcisi iﬂe al›m› gibi iﬂlerle harcayacak-

UZMAN GÖRÜﬁÜ
PERAKENDE SEKTÖRÜ
VE TEKNOLOJ‹ ARTIK ‹Ç ‹ÇE
■ CENK YURTSEVER [PERKON GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI]: Binlerce stok kart›n›n aç›lmas›, fiyatlar›n de¤iﬂtirilmesi ve sa¤l›kl› analiz raporlar›n›n al›nmas›, ancak sistem kullan›larak mümkün olabilir.
Burada barkotlu otomasyonun ve yaz›l›m kullan›m›n›n önemi rahatl›kla görülebiliyor. ‹ﬂletmelerin karl›l›klar›n› görebilmeleri, do¤ru sat›n alma yapabilmeleri ve çal›ﬂanlar›n›n performanslar›n› ölçebilmeleri
için sistem ve teknoloji deste¤i ﬂart. Tüm bu somut
örneklere bakt›¤›m›zda; h›z›n, zaman›n ve analizin
önemli oldu¤u perakende sektörü ve teknoloji art›k iç içedir.
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lar› zaman ve maliyet, beklenilen getiriden daha fazlas›na mal olacakt›r. Perakende sektörü için uygun olan yöntem, çözümleri d›ﬂ kaynak yöntemi
yoluyla almak olacakt›r.”
CMC’nin bu do¤rultuda büyük bir
deneyime sahip oldu¤unu söyleyen
Tarakç›, müﬂterilerine ihtiyaç duyduklar›, kendi kurumsal yap›lar›na uygun
çözümler sunduklar›n› belirtiyor. “Ça¤r› merkezi hizmetini d›ﬂ kaynak yoluyla
alman›n, firmalar› önemli bir ilk yat›r›m
maliyetinden kurtard›¤›n› belirtmek
gerekir” diyerek CMC’nin perakendecilere sundu¤u çözümleri anlatan Metin
Tarakç› sözlerini ﬂu ﬂekilde noktalad›:
“Öte yandan bizden hizmet alan firmalar, teknoloji anlam›nda sürekli yaﬂanan de¤iﬂiklik ve geliﬂmeleri takip etmek zorunda kalmazlar. Çünkü biz zaten kendi alan›m›zdaki tüm geliﬂmeleri
izliyor ve süreçlerimize adapte ediyoruz. Böylece ﬂirketler önceden öngörülemeyen maliyetlere katlanmak zorunda kalmadan, k›sa süre içerisinde en
uygun çözümlerle projelerini hayata
geçirebilirler. Do¤al olarak baﬂlang›çta
yaﬂanan ö¤renme sürecindeki para ve
zaman kayb›n›n önüne geçerek, finansal anlamda ciddi bir kazanç sa¤layabilirler. Ayn› ﬂekilde ilerleyen dönemler
içinde de ekstra yat›r›m maliyetlerine
katlanmazlar.”
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“ESK‹ TEKNOLOJ‹LER BUGÜNÜN
‹HT‹YAÇLARINA CEVAP
VERMEKTE ZORLANIYOR”
Perakendecilik sektörünün yaz›l›m
ihtiyaçlar›na de¤inen Netron Yaz›l›m
Geliﬂtirme Direktörü Selçuk Uzun,
Türkiye’de bu anlamda geçmiﬂten gelen ciddi bir çözüm getirme anlay›ﬂ›n›n
ve buna ba¤l› olarak da farkl› ihtiyaçlara yönelik çok say›da yaz›l›m ürününün mevcut oldu¤unu söyledi. Ancak,
bu çözümlerin eski teknolojiler ile geliﬂtirildi¤ini ve bugünün ihtiyaçlar›na
cevap vermekte zorland›¤›n› belirtti.
Netron’un perakendecilik sektörüne
sundu¤u teknolojik çözümleri s›ralayan Selçuk Uzun; “Biz müﬂterilerimize
nitelikli çözümler sunuyoruz. Müﬂterilerimizin ihtiyaç duyduklar› çözümlerin tam olarak ne oldu¤u konusunda
yapt›¤›m›z analizler sonucunda uygun
olan donan›m ve yaz›l›m› seçiyoruz. Bir
anlamda kesintisiz ve bütünsel bir dan›ﬂmanl›k süreci iﬂletiyoruz.” dedi.
Yap›lan her uygulamada donan›mlar› yenilemek gibi maliyet art›r›c› yöntemler yerine pratik yaz›l›m güncellemeleri ile maliyetleri daha aza indirdiklerini söyleyen Uzun, perakendecilerin ayr›ca BT ekiplerinden daha fazla
verim almalar›n› sa¤lad›klar›n› ve yüksek performansl› iﬂ süreçleri oluﬂturarak, maliyetleri azaltt›klar›n› söyledi.

“YAPIYA VE ÜRÜN GRUPLARINA
UYGUN B‹R S‹STEM KURULMALI”
Her alanda oldu¤u gibi perakende
sektöründe de kullan›lacak teknoloji seçiminde, fiyat ve performans iliﬂkisinin
çok önemli oldu¤unu dile getiren Perkon Genel Müdürü Mehmet Köseo¤lu,
ihtiyaçlar›n do¤ru tespit edilmesinin en
önemli nokta oldu¤unu söyledi. Yap›ya
ve ürün gruplar›na uygun bir sistemin
kurulmas› gerekti¤ine de¤inen Köseo¤lu, sektörün geliﬂimine ayak uydurabilecek esnek bir yap›ya sahip olman›n ﬂart
oldu¤unu söyledi. Mehmet Köseo¤lu;
“Perakende noktas›n›n büyüklü¤ü,
ürün çeﬂidi, lokasyonu, metrekaresi ve
hitap etti¤i kesimler birer etken olarak
karﬂ›m›za ç›kabilir. Burada teknoloji
kullan›m›na geçecek perakendeci de, iyi
bir analiz ve ihtiyaç belirlemesi yapmal›.
Kullan›lacak teknolojik ürünler ve yaz›l›mlar bu noktada belirlenir. Yap›ya en
uygun model seçilerek, iyi fiyatl› bir sat›n alma yap›labilir. Daha da önemlisi,
perakende noktas›na hizmet verecek
çözüm orta¤›n›n veya teknoloji noktas›n›n, hizmet yeterlili¤i ve sektörel deneyimi çok önemli. Referans sahibi ve sektörel tecrübeye sahip teknoloji firmalar›
tercih edilmeli. Çünkü sat›ﬂ sonras› hizmetler ve servis garantileri atlanmamas›
gereken noktalard›r” dedi.
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PERAKENDE SEKTÖRÜNE
ÖZEL TEKNOLOJ‹LER!
TEKNOLOJ‹ L‹DERLER‹N‹N
PERAKENDE SEKTÖRÜ
‹Ç‹N ÖZEL OLARAK
TASARLADI⁄I ÜRÜNLER‹,
S‹ZLER ‹Ç‹N ARAﬁTIRDIK.

Perakende sektörü için özel olarak tasarlanm›ﬂ teknoloji ürünlerini araﬂt›rd›k. Sizlere
yard›mc› olabilece¤ini düﬂündü¤ümüz bu
teknolojiler, firmalara büyük kolayl›klar sa¤l›yor. ‹ﬂte teknoloji liderlerinin perakendecilere özel tasarlad›¤› ürünler ve programlar...

Obase’den
perakendecilere
özel ‘Detailer’
O

base, firmalara yüksek hacimli veri kitleleri üzerinden çok boyutlu analizler yapma olana¤› sa¤l›yor. Teknolojileriyle karar destek sistemi ihtiyaçlar›n›
da karﬂ›layan Obase, Detailer program› ile perakendecilere özel çözüm önerileri sunuyor. Detailer, perakende
sektörü için özel olarak yap›land›r›lm›ﬂ h›zl› ve esnek bir
raporlama sistemdir. MicroStrategy üzerinde geliﬂtirilen
Detailer çözüm paketinde; ma¤aza, ürün gruplar› ve tedarikçilerin performanslar›n› gösteren grafik kullanan
karnelerin yan› s›ra sat›ﬂ, ma¤aza, müﬂteri, fiyat vb gibi
tüm operasyonel bilgiye tek ekranda eriﬂilebilmektedir.

ÖZELL‹KLER
■ Takvimlenerek önceden rapor al›nabilmesi ■ Tüm raporlar› excel, PDF ç›kt›lar›n›n al›nabilmesi ■ Tüm alanlar üzerinde
toplam, s›ralama, geniﬂletme-daraltma, filtreleme iﬂlemlerinin yap›labilmesi ■ Al›nan raporlarda incelenen de¤erlerin, drill
fonksiyonu ile detaylar›n›n incelenebilmesi ■ Yetkilendirme ile istenen kiﬂilere istenen rapor ve kolonlar›n gösterilebilmesi
■ Yetkili kullan›c›lar taraf›ndan yeni raporlar yap›labilmesi ■ Rapordan alan ç›karma ya da alan ekleme ■ Renk ve stil de¤iﬂtirebilme ■ Perakende Yönetimi’nde gerekli analizler için alt yap› ■ Geliﬂmiﬂ görsellikte grafikli rapor ve analizler ■ ‘Karne’ ad› verilen geliﬂmiﬂ raporlarla sat›ﬂ, müﬂteri, ürün vb. farkl› ö¤eleri tek ekranda gösteren dinamik dashboardlar ■ Web tabanl› sistem ■ Do¤açlama rapor üretme imkan› ■ Perakende sektöründe kullan›lan karar destek sistemlerine göre rapor
taleplerini daha h›zl› karﬂ›lama avantaj› ■ SMB (Small & Medium Business) ve Enterprise olarak iki ayr› versiyon seçene¤i
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Microsoft Exchange
Server’la haberleﬂin!
M

icrosoft Exchange Server,
yeni güvenlik, yönetim ve
kolay eriﬂim yetenekleri ile iﬂletmelerin iletiﬂim taleplerinin tümünü
karﬂ›lamaya yard›mc› olmak için tasarlanm›ﬂ bir haberleﬂme yaz›l›m›d›r. Exchange’in öne ç›kan özellikleri, e-posta, takvim, kiﬂiler ve iﬂler,
bilgiye web tabanl› eriﬂim olana¤›
ve veri depolama deste¤idir.

Veri depolamak
hiç bu kadar
kolay olmad›
HP,

perakende sektöründe a¤a ba¤l›
veri depolama sistemlerine geçiﬂini h›zland›racak yeni bir çözüm sunuyor.
A¤a ba¤l› veri depolama sistem fiyatlar›n›n
yüksek ve kullan›mlar›n›n zor olmas› nedeniyle uzak duran firmalar da art›k HP’nin
kullan›m› kolay ve hesapl› çözümünden yarar
sa¤layabilecekler. HP StorageWorks All-inOne (AiO) Veri Depolama Sistemleri, kullan›m› kolay, uygulama merkezli, güvenilir veri
korumas› sunan hesapl› bir çözüm niteli¤i taﬂ›yor. Perakende sektöründe faaliyet gösteren iﬂletmeler, bu yeni çözümle veri depolama ihtiyaçlar›n› büyük bir kolayl›kla karﬂ›layabilecekler.

ÖZELL‹KLER
■ HP AiO Veri Depolama Sistemleri sayesinde
çok az bir veri depolama bilgisiyle, hatta ço¤u
zaman buna bile ihtiyaç duymadan verileri saklama, paylaﬂma, yönetme, yedekleme ve koruma imkan›na sahip olabilirsiniz. ■ Microsoft ortamlar›nda Server çözümleriyle kullan›lmak
üzere tasarlanan HP AiO Veri Depolama Sistemleri, son derece basit bir grafik arayüz
üzerinden kullan›labiliyor. ■ Ço¤u zaman saatler süren bir e-posta sunucusu kurulumu HP
AiO Veri Depolama Sistemleri ile en fazla 10 t›klamada tamamlanabiliyor.

ÖZELL‹KLER
■ Mesajlaﬂma korumas› iﬂletmenizin
bilgi ak›ﬂ kurallar›na uyumlulu¤unu
art›r›rken, virüslere ve istenmeyen eposta sald›r›lar›na karﬂ› koruma sa¤lar. ■ Yeni Exchange, bütünleﬂik mesajlaﬂma özelli¤i ile kullan›c›lar›n e-posta, sesli mesaj ve faks mesajlar›na tek bir yerden eriﬂimi kolaylaﬂt›r›r. ■ Operasyonel verimlili¤i art›ran
Exchange Server, altyap› yat›r›mlar›n› geniﬂletirken kolay yönetim ara yüzleri
ve otomasyon ile yönetici üretkenli¤ini art›r›r.

Netron’dan N-Loji.Net
N

ETRON “N-Loji.Net”in firmalar için özel olarak geliﬂtirdi¤i operasyonel CRM, operasyona yönelik bir programd›r. Program, çeﬂitli
nakliye vas›talar›yla gerçekleﬂtirilecek uluslararas› nakliye süreçlerinin
takibat›, CRM konseptiyle yorumlanmas› ve raporlanmas› iﬂlemlerini gerçekleﬂtirmektedir. As›l
amac› ise, operasyon ve müﬂteri
temsilcileri ekiplerine, ayn› ortamda bulunan maliyet, sat›ﬂ ve operasyonel bilgilerini harmanlayarak
operasyonel süreçlerdeki tüm aﬂamalar› kontrol alt›na almak, sistemize
ederek karl› iﬂ sat›ﬂlar› gerçekleﬂtirmektir.
ÖZELL‹KLER
■ Operasyonel ekiplerin üzerine düﬂen
emek yo¤un süreçleri azaltarak daha k›sa zamanda daha fazla ve efektif operasyon gerçekleﬂtirmeye olanak sa¤lar. ■
Müﬂteri iliﬂkileri ekiplerine potansiyel
müﬂteri portföyü sa¤lar. ■ Bu portföydeki müﬂterilerin gerçekleﬂtirdi¤i operasyonlarla ilgili bilgilerin yorumlanmas›n› ve
daha isabetli sat›ﬂ iﬂlemleri gerçekleﬂtirilmesini sa¤lar. ■ Yönetici kadronun, program içerisinde sunulan rapor ve
operasyonel kontrol ekranlar›yla ekiplerin kontrol alt›na al›nmas›n› sa¤lar. ■ Olas› iﬂ kay›plar› ve operasyonel hatalar›n analiz edilerek önlenmesini
sa¤lar. ■ Mali aç›dan yap›lan operasyonlar›n karl›l›¤›n› ölçer. ■ Yönetimsel raporlar ile firma için dönemsel hedefler belirlenmesine olanak sa¤lar.
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■ YILDIZ BURKOV‹K
UZMAN PS‹KOLOG

STRESLE BAﬁ ETME
YÖNTEMLERi
ﬂ dünyas› ço¤u kiﬂi için zorlu meﬂakkatli bir süreçtir. Hele ﬂimdilerde büyük ve zorlu bir etaptan zarar
almadan kurtulmak, ayakta durmak
ve/veya az zararla kendini kurtarmak
söz konusu oldu¤u bir zamanda iken,
kimilerine göre silkeleyici, kimilerine
göre ezici, kimilerine göre de yok edici
güç ile baﬂ edebilmenin yollar›n› bulabilmek çok daha önemli hale gelmiﬂtir.
‹ﬂ dünyas›n›n önceden yurt d›ﬂ›ndan
gelen alarm sesleri art›k Türkiye’de de
etkisini bir ﬂekilde göstermektedir. Dolay›s›yla bu durum hem iﬂverenleri
hem çal›ﬂanlar› hem de o iﬂ ile geçinen
aile bireylerini etkilemektedir. Ancak
yap›lmas› gereken bu etki sonucunda
aç›¤a ç›kan stres ile baﬂ edebilmektir.
Çünkü stres ile baﬂ edilmedi¤i ya da
baﬂ edilemedi¤i takdirde iﬂ kayb› ve
yaﬂam kalitesinde zorlanma süreci baﬂlam›ﬂ olacakt›r. Bu nedenle bu hareketin bireysel ya da toplumsal ﬂekilde yap›lmas› ﬂartt›r. Hareketler dedi¤imiz
birlikte ya da bireysel tepkilerdir, bunun yap›lmas› sürecinde do¤al olarak
aç›¤a bir nevi direnç ortaya ç›kacakt›r,
olumlu ya da olumsuz bir direnç olacakt›r bunlar. Direncin yap›c› etkisi
çok önemlidir.

‹

ZORLUK VE D‹RENÇ DO⁄RU
KULLANILDI⁄INDA BÜYÜK
B‹R GÜÇ HAL‹NE GEL‹R
Zorlay›c› bir durum karﬂ›s›nda kald›¤›m›z› düﬂündü¤ümüzde bedensel
ve duygusal tepkiler verir ve de¤iﬂime

86

PERDER

karﬂ› direnç gösteririz ve o direncin
sonras›nda aç›¤a ç›kacak olan›n ne oldu¤unu bazen bilmeyebiliriz. Ancak
direncin etkisinin bizde b›rakt›¤›
önemlidir. Düﬂünün ki çok a¤›r bir ﬂeyi
çekmeye çal›ﬂt›¤›n›zda vücudunuzda
bir zorlanma olur ve sizin kollar›n›z
hatta bacaklar›n›z a¤r›r ve nefes nefese kalabilirsiniz. Karﬂ› tarafta da hareketli bir a¤›rl›k olsa art›k bilekleriniz
kopar gibi olur hatta yerde sürünerek
dahi onu çekmeye çal›ﬂ›rs›n›z. Burada
bir tak›m bedensel tepkiler ç›kmaktad›r. Bu esnada birisinden yard›m isteyebiliriz ya da bizi gören bir baﬂka kiﬂi
ya da kiﬂiler kendili¤inden yard›ma gelirler. ‹ﬂte o zaman yükümüz hafifler ve
daha az ﬂiddetli a¤r› hissederiz. ‹ﬂte bu
paylaﬂ›mc›l›¤›n olmas› ya da olmamas›,
yard›m› kabul ya da reddetme ki yard›m› kabul etmeyip aﬂ›r› gurur yapt›¤›m›zda da a¤›r olan› kaybetme riski
çoktur ya da büyük bir bölüm yerine
daha küçük bir parçay› elde etme durumumuz olabilir.
Sadece bilgi birikimi yeterli de¤ildir, bu bilginin kullan›m›, kullan›m ﬂekli de önemlidir. Kullan›m ﬂekli bizim
stresin ne kadar›n› taﬂ›y›p ne kadar›n›
taﬂ›yamayaca¤›m›zla da ba¤lant›l›d›r.
Thomas Young isimli bir fizikçiye göre
stres, maddenin kendi içinde olan bir
güç ya da dirençtir ve stres sözcü¤ü
Latince’de zorluk anlam›n› taﬂ›yan
“stringere” kelimesinden gelir. Zorluk
ve direnç asl›nda her ikisi de do¤ru
kullan›ld›¤›nda büyük bir güç haline
gelir. Düﬂünün ki bir barajda biriken su

ne kadar güçlü olursa olsun baraj iyi
yap›lm›ﬂsa o suyun gücünü içinde taﬂ›yacak ve d›ﬂar›da ziyan olmas›n› engelleyecektir. Bu nedenle hem iç hem de
d›ﬂ direncin dengeli olmas› k›r›c›, ezici
olmay›p aksine içinde pek çok ﬂeyi muhafaza edecektir.
STRES HORMONLARI
Bilindi¤i gibi strese tepki veren iki
sistem vard›r. Biri Sempatik Sinir Sistemi di¤eri de Parasempatik Sinir Sistemidir. Sempatik Sinir sistemi duygularla hareket eder ve fiziksel tepkileri aç›¤a ç›kart›r. Parasempatik sinir sisteminin de genelde sempatik sinir sistemini
dengeleme görevi vard›r. Parasempatik
sinir sistemi dinlenme an›nda devreye
girer. Parasempatik sinir sistemi vücudun onar›m, dinleme, rahatlama, sindirim faaliyetleri aç›s›ndan önemlidir. Bu
sistemin özelli¤i kendi kendine harekete geçmeyip beyinden emir beklemesidir. Beyine verilen emirler kiﬂinin kendisi taraf›ndan da verilebilir. Art›k ça¤›m›zda beynin kapasitesini art›rmak,
beyne komut göndermek mümkün haldedir. Ancak ﬂok, korku, endiﬂe durumlar› da insan yaﬂam›nda son derece
önemlidir. Çünkü ruhsal gerilim sonucunda beyin, stres hormonlar› salg›lar.
Stres hormonlar› uzun süre salg›lan›rsa,
beyindeki bilgi ak›ﬂ› bozulur ve haf›za
bozukluklar› geliﬂir. Bu nedenle stres
ile baﬂ etmeyi kesinlikle ö¤renmek gereklidir. Stresli olan bir kiﬂi art›k bu
stresin kendisi için gerekli k›sm›n› al›p

»
emory Center Nöropsikiyatri
Merkezi’nden Uzman Klinik
Psikolog Y›ld›z Burkovik, kriz
döneminde artan stresle
baﬂetmenin yöntemlerini
anlat›yor. Stres, maddenin
kendi içinde olan bir güç ya da dirençtir ve
stres sözcü¤ü Latince’de zorluk anlam›n›
taﬂ›yan “stringere” kelimesinden gelir. Zorluk
ve direnç asl›nda her ikisi de do¤ru
kullan›ld›¤›nda büyük bir güç haline gelir.
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gerekmeyeni kendi içinde rahatl›kla
yok edebilmek ya da kontrol edebilmektedir. Kiﬂi stres yönetiminde baﬂar›l› ise rahatlama, olumlu düﬂünme, nefes teknikleri gibi becerilerle stresin organlar›m›za etkisi önlenmiﬂ olur. Her
hastal›¤›n alt›na bak›ld›¤›nda stres ve
kayg› daima görülmektedir. Bu nedenle
üzüntüleri biriktirmeden bu durumun
aç›¤a ç›kmas›ndan önce kayg›dan kurtulmak gereklidir. Gerçekte kiﬂilerin
yaﬂad›¤› stresin yo¤unlu¤u, kiﬂilerin
yaﬂad›klar› olaylara verdikleri anlamla
ba¤lant›l›d›r. Bu nedenle anlamland›rmaya mutlaka bak›lmal›, hangi yüklerin
yüklendi¤i mutlaka çözülmelidir. Stresin çözülmemesi durumunda sempatik
sinir sistemine aﬂ›r› bir yük binecektir
ve bedensel tepkiler de (baﬂ a¤r›s›,
kronik yorgunluk, tansiyonda de¤iﬂimler, mide ile ilgili ﬂikayetler ülser, ast›m
vb, depresyon vb psikiyatrik rahats›zl›klar) kendini gösterecektir. Stres kayna¤› farkl› olsa da biyolojik tepkiler her
zaman ayn›d›r.
BEY‹N GÜCÜ
Ö¤renmede bazen hatal› ö¤renmelerle de iç içe olabiliyoruz. Mesela;
stres ile karﬂ› karﬂ›ya kalan bir kiﬂi alkole ve maddeye (sigara ve uyuﬂturucu nitelikli her madde) yönelmeyi ö¤renmiﬂse art›k beyinde ba¤›ml›l›k k›sm› harekete geçecektir. Hele bir de genetik yatk›nl›k varsa bu durum kiﬂiyi
ç›kmaza sokacakt›r. Stresin sebepleri
ise her zaman için farkl›d›r ve bireyden

bireye de¤iﬂim gösterir, kimi çabuk etkilenir, kimi çok daha geç. Etkilenimler kiﬂilerin beyin güçleri ile iliﬂkilidir.
Beyin gücünü iyi kullananlar kayg›yla
daha kolay baﬂ edebilirler. Bunun için
bu gücü daha fazla kullanabilmeyi ö¤renmek gerekir. Beyin gücümüzü kullanabilmenin yolu öncelikle konsantrasyonu do¤ru ﬂekilde sa¤lamaktan
geçer. Bunun için ise bedenimiz rahat
olmal›, sa¤l›kl› ve düzgün nefes al›p
vermeliyiz. Stres faktörü özellikle düﬂünme ve ö¤renmeyi bloke eder. E¤er
ö¤renme stressiz olarak, rahat biçimde
gerçekleﬂtiyse daha ayr›nt›larla ve daha kal›c› olarak gerçekleﬂecektir.
‹ﬂ yaﬂant›s›nda geliﬂme süreci çok
önemlidir. Her kim bir iﬂe girerse hiçbir zaman ayn› kalmamal›d›r. ‹ﬂverenlerin bekledi¤i genellikle budur. Çünkü
iﬂveren iﬂinin ön planda olmas›n› ister,
kimi dünya çap›nda bir isim olmak kimisi de iﬂini çocu¤una devrederek iyi
bir ebeveyn olmak, kimi ise s›cak bir aﬂ
için iﬂini kaybetmemek ister. Her ne istenirse istensin önemli olan dünyaya
ayak uydurmak, ça¤›n gerisinde kalmamakt›r. Art›k çok ilerleyen teknolojide geride kal›n›rsa demodelikten ötürü kay›pta olaca¤›n›n bilincindedir iﬂveren de iﬂçi de. Bu nedenle iﬂ yaﬂa-

m›ndaki kiﬂiler daha çok kapsaml› bir
iﬂ görüﬂmesinden geçmekteler. Beyinlerinin iﬂleyiﬂi, olaylar› çözme becerileri, alternatif çözümleri görmedeki h›zlar›, karar verme yetileri ile birlikte
duygusal tablolar›na da bak›lmaktad›r.
‹ﬁ YAﬁAMINDA DUYGUSAL
ZEKANIN ROLÜ
Kaliteli bir iﬂveren tüm yönleri birlikte de¤erlendirip hangi bölümlerde
ne tarz kiﬂilere ve kiﬂiliklere ihtiyac› oldu¤unu bilen ve o ﬂekilde kiﬂileri seçendir. ‹ﬂ Baﬂ›nda Duygusal Zeka kitab›nda ﬂöyle bir yaz› var: “Avrupal› bir
havayollar› ﬂirketinin yöneticilerinden
biri ‘Çok sars›c› bir de¤iﬂim sürecinden
yeni geçtik ve önümüzde daha pek çok
de¤iﬂiklik var, çal›ﬂanlar›m›z›n güvenine, yöneticilerimizin empati ve anlay›ﬂ›na – daha büyük bir biz anlay›ﬂ›naçok ihtiyac›m›z var. ﬁirketin bütününde duygusal aç›dan zeki bir liderlik gerekiyor bize’ der).” ‹ﬂte burada da dile
getirildi¤i gibi duygusal zekaya da iﬂ
yaﬂant›s›nda büyük bir ihtiyaç vard›r.
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Duygusal zekas› yüksek olan kiﬂilerin
empati yetene¤i güçlüdür, uzlaﬂt›r›c›d›rlar, hedefe yönelik düﬂünürler, fark›ndal›klar› yüksektir, kendilerini anlatabilme yetene¤i ve karﬂ›s›ndakileri anlayabilme yetenekleri iyi geliﬂmiﬂtir.
Stresi kolay yönetebilirler, öfkelerini
kontrol edebilirler ve daha olumlu hale
getirirken yap›c› nitelikte bilgileri ve
deneyimlerini kullanarak örneklerle de
paylaﬂ›mc› olarak yol göstericilik yapabilirler. Sebatkard›rlar, ›srar ederler
ama yap›labileceklerini bilerek ona göre bir ekip ile birlikte ve ekibi de motive ederek çal›ﬂ›p, ekibin baﬂar›s›n› art›rabilir ve bu ekibin baﬂar›s›ndan ötürü
sadece kendilerine pay biçmezler. Dolay›sayla böyle kiﬂiler, ideal bir yönetici
de olurlar, ideal bir çal›ﬂan da… Ayn›
zamanda sosyal çevrelerinin iyi oldu¤u
ve çevreleri taraf›ndan sevilen kiﬂiler
haline de gelebilirler. Ve zaten herkesin genelde iyi geçindi¤i kiﬂilerdir. Ancak baz› kiﬂilerin iﬂlerine gelmedi¤i
noktalarda bu kiﬂileri ezmek için ‘mobbing-psikolojik ﬂiddet’ hareketine giriﬂenler de vard›r. Ancak duygusal zekas›
iyi olan bir kiﬂi sosyal zekas›n› da yaﬂam içinde kulland›¤› genel zekas›n› da
çok iyi kullanabildi¤i için bu durumu
tamamen aﬂacakt›r. Bu ba¤lamda
önemli olan s›k›nt›larda stresi kontrol
edebilmek için duygusal zekaya sahip
olmak da sorunun çözümlenmesinde
h›zl› bir yard›mc› olacakt›r.
DENGEL‹ VE S‹STEML‹ ÇALIﬁMAK,
BEYN‹ GÜÇLEND‹R‹R
Bunun yan› s›ra beynin birçok iﬂlevi
vard›r ve önemli olan insan›n beynini
çok kapsaml› ve sa¤l›kl› bir ﬂekilde iﬂler
halde tutabilmesidir. Bu konuda birçok
kiﬂi araﬂt›rmalar yapm›ﬂ ve kitaplar da
yazm›ﬂt›r. Çok derinli¤ine girmeden
genel anlamda bakt›¤›m›zda beynin
birçok iﬂleyiﬂ ﬂekli oldu¤unu ve bunlar›n kiﬂilere özgü oldu¤unu, beynimizi
daha da güçlendirip, zihinsel kapasitemizi art›rabilece¤imizi söyleyebilirim.
Her insan çal›ﬂarak pek çok ﬂeyi baﬂarabilir. Mucize tamamen çal›ﬂman›n
içinde gizlidir. Ancak do¤ru ﬂekilde çal›ﬂman›n içindedir. Mesela vücut geliﬂ-
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STRES HORMONLARI UZUN SÜRE
SALGILANIRSA, BEY‹NDEK‹ B‹LG‹
AKIﬁI BOZULUR VE HAFIZA BOZUKLUKLARI GEL‹ﬁ‹R. BU NEDENLE
STRES ‹LE BAﬁ ETMEY‹ KES‹NL‹KLE
Ö⁄RENMEK GEREKL‹D‹R.
tiren bir kiﬂi sadece sa¤ kolunu geliﬂtirse sa¤ kolunda güçlü adaleli bir görünüm olacak ve di¤er kolu güçsüz görünecektir. Ayn› bunun gibi dengesiz çal›ﬂmak de¤il dengeli ve sistemli çal›ﬂmak beyni güçlendirir.
REHAB‹L‹TASYON PROGRAMLARI
Rehacom ad› verilen rehabilitasyon
program›nda beyni kapsaml› olarak art›rabilmek mümkündür. Bunlar bilgisayarla yap›lan egzersizlerdir. Odaklanmay›, bak›ﬂ aç›s›n› farkl› aç›lardan da
de¤erlendirmeyi, haf›zay› kuvvetlendirmeyi sa¤lar. Ayr›ca Neuro-Biofeedback
(sinir geribildirimi) tekni¤i de fayda
sa¤lamaktad›r. Kiﬂinin beyin dalgalar›n›
bilgisayarda görmesiyle geriliminin
azalt›lmas›na ve gevﬂemesine dayanan
sistem ile gevﬂeme yöntemleri uygulan›r. Biofeedback, kiﬂinin stresin bedensel belirtilerine yönelik fark›ndal›¤›n›
art›rarak bu belirtileri kontrol etmesine
(kas gerginli¤i, vücut ›s›s›, kalp at›m h›z› ve nefesindeki de¤iﬂimler), bir anlamda da psikolojik olarak gevﬂeyip ra-

hatlamay› ö¤renmesine yard›mc› olur.
Bu amaçla geliﬂtirilmiﬂ en etkin yöntemlerden biri olan Neuro-Biofeedback’te, bilgisayar ortam›nda beyin dalgalar›n›n gözlemlenmesi ve kiﬂinin bunlar› geribildirim arac› olarak kullanmas›
sa¤lanabilmektedir. Stresi kontrol eden
bir kiﬂi kayg›n›n art›ﬂ›na da dur diyebilir. Ancak en önemlisi neden kayg› bu
noktalara kadar gelmiﬂtir ona bakabilmek ve ana kayna¤› görebilmektir. Bazen kaynak asl›nda hemen kiﬂinin çok
yak›n›nda da olabilir. Bu nedenle düﬂünceyi durdurabilmek ve düﬂüncenin
bozulmas›n› sa¤layan etkileri en aza indirmek gereklidir. Mesela iﬂ yaﬂant›s›nda öfke son derece zararl›d›r, öfke tüm
seçeneklerin görülmesini engeller ve
zaten nefes sistemi kiﬂide farkl›laﬂt›¤›ndan kiﬂi gerginlikle gö¤üsten nefes al›nca beyne oksijenin yetersiz gitmesiyle
yorgunluk ve dalg›nl›klar da olaca¤›ndan, zorlay›c› ve engelleyicidir.
Önemli olan öfkeyi hissetti¤imiz anlarda bunu akla uygun hale getirebilmek
ve k›sa bir zaman için de olsa erteleyebilmektir. Ertelemenin ard›ndan öfkenin
niteli¤ine bak›p çözüm yollar›na gitmek
gerekir. Kiﬂi çözümü bulamazsa profesyonel bir yard›m almal›d›r. ‹ﬂ yaﬂant›s›nda öfkenin yan›nda kayg› art›k yak›n ama
s›k›c›, zorlay›c› bir arkadaﬂ gibi bulunmaktad›r. Kiﬂi bu duygularla birlikteyse
çaresizlik hissi de eklendiyse depresyonun aç›¤a ç›kmas› çok do¤ald›r. Özellikle 2001 krizinin ard›ndan zorlay›c› olan
bir baﬂka toplumsal krizin devreye girmesiyle, mali zorlanmalar nedeniyle ç›kmaza girdi¤ini düﬂünen ve çözüm bulamayan kiﬂilerin maalesef ki hayatlar›na
son verdikleri de görüldü. Oysa ﬂartlar
nas›l olursa olsun mutlaka bir çözüm yolu bulunmaktad›r. Ancak depresyon her
ﬂeyi, çözümsüz ve tamamen karanl›k
gösterir. Bu noktada yak›ndaki kiﬂilerin
bu durumu fark edip destek olmalar›, alternatif çözüm yollar›n›n da oldu¤unu
göstermesi gerekmektedir. Baﬂa ç›k›lmamas› durumunda mutlaka bir uzmana
gönderilmesi sa¤lanmal›d›r. Stresle baﬂ
etmek asl›nda mümkündür. Önemli olan
stresin çok artmas›na imkan vermemektir. Ancak artarsa da her zaman bir çözüm yolu oldu¤unu unutmamak gerekir.

Ç EVR E

ÇEVKO’DAN PERAKENDEC‹LERE
ÖZEL ÇÖZÜM ÖNER‹LER‹
ÇEVRE KORUMA VE AMBALAJ ATIKLARI DE⁄ERLEND‹RME VAKFI (ÇEVKO) ENDÜSTR‹ ‹L‹ﬁK‹LER‹ BÖLÜM MÜDÜRÜ ALPHAN ERÖZTÜRK, PLAST‹K POﬁET KULLANIMININ ZARARLARINI PERDER’E ANLATTI.
sorumlu oldu¤unu unutmamam›z gerekir. Plastik poﬂet yerine baﬂka bir
malzemeden üretilen poﬂetleri benzer
ﬂekilde ormanlara, denizlere kontrolsüzce att›¤›m›zda yine bir kirlili¤e neden olaca¤›m›z unutulmamal›d›r. Dolay›s›yla, çözümü alternatif malzemeler
aramaktan ziyade elimizdeki mevcut
poﬂetleri, hangi malzemeden yap›lm›ﬂ
olursa olsun, tekrar tekrar kullanmak
ve en sonunda art›k hiçbir ﬂekilde kul-

991 y›l›ndan beri ambalaj at›klar›n›n çöpten ayr› toplanmas›
amac›yla ülke genelinde faaliyet
gösteren Çevre Koruma ve Ambalaj
At›klar› De¤erlendirme Vakf› (ÇEVKO), çevreyi ve do¤ay› korumak için
tüm insanl›¤› biraz daha duyarl› olmaya davet ediyor. Endüstri ‹liﬂkileri
Bölüm Müdürü Alphan Eröztürk,
ambalaj at›klar›yla ilgili merak
edilenleri cevaplad›. Plastik poﬂet kullan›m›n›n zararlar›ndan
ve ÇEVKO’nun geri dönüﬂüm
çal›ﬂmalar›ndan söz eden Eröztürk, perakendecilere özel çözüm önerileri sundu.
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▼ Plastik poﬂete alternatif olarak neler
kullan›labilir?
Dünyada bu alanda çeﬂitli alternatifler
var. Ancak bu alternatiflerin hepsinin
mevcut kullan›lanlardan daha iyi olmad›¤›n› da göz ard› etmemek gerekir. ‹lk
akla gelen alternatifler, ka¤›t ambalajlar, bez poﬂetler, fileler, tekrar kullan›labilir plastik esasl› poﬂetler ve bioplastikler olabilir.
▼ Dünyadaki uygulamalardan bahseder misiniz?
Dünya genelinde, özellikle Avrupa’da
bu konuda çok farkl› uygulamalar var.
Örne¤in, Avrupa’n›n birçok ülkesinde
al›ﬂveriﬂ poﬂetleri, malzemeleri ne
olursa olsun müﬂterilere bedava olarak
verilmemekte. Baz› ülkelerde ise, poﬂet kullan›m›na yasak getirilmiﬂtir.
Bu tür uygulamalar› destekleyici
olarak birçok ma¤aza zinciri, al›ﬂveriﬂe kendi poﬂetini getiren
müﬂterilerini desteklemek amac›
ile baz› teﬂvikler sa¤l›yor.

1

▼ Öncelikle plastik poﬂet kullan›m›n›n zararlar›ndan bahseder misiniz? ÇEVKO’nun buna
karﬂ›l›k önerileri nelerdir?
Burada söz konusu olan çevresel zararlar ise, bu zararda poﬂetin yap›ld›¤› malzemeden ziyade onu çevreye atan bizlerin

lan›lamaz hale geldikten sonra da geri
dönüﬂüm sistemine dahil etmek en uygun çözüm olacakt›r.

ÇEVRE KORUMA VE
AMBALAJ ATIKLARI
DE⁄ERLEND‹RME
VAKFI (ÇEVKO) ENDÜSTR‹ ‹L‹ﬁK‹LER‹
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ALPHAN ERÖZTÜRK

▼ ÇEVKO, plastik poﬂet kullan›m› ile ilgili ne gibi çal›ﬂmalar
yürütüyor?
ÇEVKO, 1991 y›l›ndan beri
ambalaj at›klar›n›n ülke genelinde sanayi, belediye ve tüketici sorumlulu¤unda sürdürülebilir bir sistem dahilinde çöpten ayr› toplanmas› amac›yla
faaliyet gösteren bir kurumdur.
2008 sonu itibar› ile ülke genelin-

de yerel yönetimlerle gerçekleﬂtirilen
geri kazan›m çal›ﬂmalar› kapsam›nda,
tüm di¤er ambalaj at›klar› gibi al›ﬂveriﬂ
poﬂetlerinin de çöpe gitmeden ayr›
toplanarak geri kazan›lmas› sa¤lanmaktad›r. ÇEVKO ek olarak 1 Ocak
2005’ten beri yürürlükte olan ‘Ambalaj
At›klar›n›n Kontrolü Yönetmeli¤i’ ile
ciddi yükümlülükler getirilen ‘sat›ﬂ
noktalar›’yla da iﬂbirli¤i içerisinde poﬂet kullan›m›n›n azalt›lmas›na iliﬂkin
kapsaml› çal›ﬂmalar yürütüyor.
▼ Perakendecilere plastik poﬂet kullan›m›yla ilgili neler söylemek istersiniz?
Gerek poﬂet kullan›m›ndaki büyük
temsilleri, gerekse de kendilerine getirilen yasal yükümlülükler dolay›s› ile
perakendeciler art›k bu konuda harekete geçmek durumundad›rlar Bu yönde geliﬂtirilecek çözümler, hem çevresel aç›dan anlaml› olmal› hem de ekonomik olarak perakendeciler için ciddi
maliyetler teﬂkil etmemelidir ki sürdürülebilir olsun. Bu nedenle çözümleri
belirlemek ve bu çözümleri hemen uygulamaya koymak konusunda dikkatli
hareket etmek gerekiyor. Teknik olarak birçok alternatif mevcut. Ancak
bunlardan hangileri çözüm getiriyor,
hangileri ekonomik olarak sürdürülebilir gibi faktörleri de de¤erlendirmek
gerekiyor.

▼ Bu bahsetti¤iniz çözümler neler?
Çözüm her zaman malzemeyi de¤iﬂtirmek olmayabilir. Benzer ambalaj türleri kullan›p, tüketicileri ellerindeki poﬂetleri tekrar tekrar kullanmaya sevk
etmek en uygun çözümler aras›nda yer
alabilir. Buna dedelerimizin, ninelerimizin file torbalar› en güzel örnek. Modern dünyadaki karﬂ›l›klar› ise, benzer
ﬂekilde kullan›labilecek bez poﬂetler
olarak düﬂünülebilir. En önemli faktörün insan oldu¤u unutulmamal›.
Hangi poﬂet alternatifi seçilirse
seçilsin bunun bir do¤al kaynaktan üretilece¤i ve bu kaynaktan
mutlaka maksimum ölçüde
fayda sa¤lanmas› gerekti¤i
asla göz ard› edilmemeli. Bu
nedenle müﬂterilerin bilgilendirilmesi, onlara neyi
neden yapt›klar› ve bu
sayede nas›l bir fayda
sa¤lad›klar›, perakendeciler
taraf›ndan mutlaka anlat›lmal›. Halka ulaﬂmak konusunda son
derece yarat›c› fikirler üretebilen
perakende sektörü, müﬂterilerine bu
anlamda çok verimli çözümler üretebilir. Ma¤aza çal›ﬂanlar›n›n e¤itimi de,
hem seçilen poﬂet alternatifinin verimli
kullan›m›, hem de tüketici al›ﬂkanl›klar›n›n de¤iﬂtirilmesi aç›s›ndan büyük
bir önem taﬂ›yor. Eklemek istedi¤im

bir
ﬂey daha
var: Poﬂet kullan›m›n›n azalt›lmas›, alternatiflerin belirlenmesi, en uygun çözümün tespiti, yasal yükümlülükler,
tan›t›m bilgilendirme faaliyetleri gibi
konularda uzun zamand›r çaba gösteren ve ciddi tecrübe sahibi bir kurum
olan ÇEVKO Vakf› olarak, perakendecilere bu konularda destek olmaktan
her zaman mutluluk duyar›z.
▼ Tüketicilerin bu konuda dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir?
Perakendeciler poﬂet kullan›m› ile ilgili
olarak hangi çözümü tercih edelerse
etsinler, o poﬂetin üretildi¤i maddenin
bir do¤al kaynak oldu¤u ve en iyi ﬂekilde, en uzun süre kullan›lmas› gerekti¤i unutulmamal›d›r. Bu nedenle al›ﬂveriﬂe poﬂetlerimizle gitme al›ﬂkanl›¤›n›n geri kazan›lmas›, sistem bütünün
verimlili¤i aç›s›ndan belki de en önemli
bileﬂendir. Tüm bu süreçte poﬂetler
kullan›lmaz hale geldi¤inde ise, geri
kazan›m sistemine dahil edilmeleri en
uygun çözüm olacakt›r.
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Ç EVR E
P‹LLER, HEM ‹NSAN
HAYATINI HEM DE DO⁄AYI
TEHD‹T ETMEYE DEVAM
ED‹YOR. SÜREKL‹
HAYATIMIZDA OLAN VE
FARK ETT‹RMEDEN B‹Z‹
ZEH‹RLEYEN P‹LLER‹N
ZARARLARINI S‹ZLER ‹Ç‹N
ARAﬁTIRDIK.

DÜNYA’NIN P‹L‹ B‹T‹YOR!
ilim ve teknolojinin hayat›m›za sundu¤u olanaklar, bir yandan hayat›m›z› kolaylaﬂt›r›rken, bir
di¤er yandan yanl›ﬂ kullan›m sonucu hayat›m›z› tehdit ediyor. Gün içinde kulland›¤›n›z eﬂyalar›
bir düﬂünün! Saat, foto¤raf makinesi, iﬂitme cihaz›,
radyo, Mp3 ya da CD çalar, diz üstü bilgisayar,
hesap makinesi, çocu¤unuzun oyuncaklar› ve
cep telefonu… Bu kar›ﬂ›k ve sayfalarca uzat›labilecek listedeki eﬂyalar›n ortak noktas›
pille çal›ﬂ›yor olmalar›... Masum ve basit
görünümlerine ra¤men piller, asl›nda içlerindeki kimyasal maddelerin reaksiyonu sonucunda aç›¤a ç›kan enerjiyi,
elektrik enerjisine dönüﬂtüren elektrokimyasal aletlerdir. Ömürlerini
tamamlay›p, at›ld›klar›nda ise
önemli bir sorun haline geliyorlar. Çünkü içlerinde bulunan
ve do¤aya kar›ﬂan kimyasallar, hem insan sa¤l›¤›na,
hem de çevre sa¤l›¤›na
son derece zararl›.

B

P‹LLERDE BULUNAN
TEHL‹KEL‹ K‹MYASALLAR
Do¤ada bozulmayan c›va
ve c›va bileﬂikleri halk ve çevre
sa¤l›¤› için son derece tehlikeli. Akan pildeki c›va h›zla deri
veya solunum yolu ile vücuda girebilir. Bu maddenin
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eser miktarda suda bulunmas› bile ciddi tehlike oluﬂturur.
‹çme suyu veya g›da zinciri yolu ile insan vücuduna giren
c›va, merkezi sinir sisteminin, böbrek, karaci¤er ve beyin
dokular›n›n tahribine ve kansere yol açabiliyor. Kas hareketlerinde düzensizlik ve sa¤›rl›k gibi nörolojik bozukluklar›n yan› s›ra kromozomlarda yaratt›¤› hasarlar, sakat do¤umlara da neden olabiliyor.
Kadmiyum ise akci¤er hastal›klar›na, prostat kanserine, kans›zl›¤a, doku tahribine,
kronik neval tübüler bozuklu¤una ve böbrek üstü bezlerin tahribine neden oluyor.
‹çme suyu veya g›da zinciri ile vücudumuza giren kadmiyumun yüzde 2'si,
solunum yolu ile gelen kadmiyumun ise yüzde 10 ila yüzde 50'si
vücutta tutuluyor. Biriken kadmiyumu, kalsiyum gibi alg›layan vücudumuzda, kalsiyum eksilmesinden dolay› kemikler bir süre
sonra yavaﬂ yavaﬂ zay›flamaya baﬂl›yor. Sonuç olarak, ayakta durmak hatta öksürmek bile kemiklerin k›r›lmas›na neden olabiliyor. Evsel at›klarda bulunan kadmiyumun yüzde 50'si, ne yaz›k ki pillerden kaynaklan›yor. Kurﬂun ise içme suyu ve g›da zinciri yolu
ile vücudumuza giriyor.

Bu durum iﬂitme bozuklu¤una, sinir iletim sisteminde ve hemoglobin bileﬂiminde düﬂmeye, kans›zl›¤a, böbrek ve
beyin iltihaplanmas›na, k›s›rl›¤a, kanser
ve ölüme neden olabiliyor. Çöp yakma
tesislerinde yanma sonucu bir grup a¤›r
metal uçucu hale geçerek atmosfere kar›ﬂ›yor. Çöplerin topland›¤› merkezlerde
ise bozulan, akan piller topra¤a kar›ﬂ›yor. Do¤al döngü içinde akarsular, göller, yeralt› sular› ve toprak kirleniyor.

P‹L KULLANIRKEN
NELER
YAPILMAMALI?

ATIK P‹LLER‹N GER‹ DÖNÜﬁÜMÜ
Pillerde kullan›lan a¤›r metal miktar›n› azaltmak ve ayr› toplayarak at›k pillerin do¤aya kar›ﬂmas›n› engellemek,
ﬂimdilik sorunun en pratik çözümü. Avrupa Birli¤i ülkelerinde 1999 y›l›ndan
itibaren 5 ppm'den fazla c›va içeren pillerin kullan›m› yasakland›. 2003 y›l›ndan bu yana tüm piller, evsel at›klardan
ayr› olarak toplan›yor ve evlerde tüketilen pillerin yüzde 75'i, sanayide tüketilen pillerin ise yüzde 95 toplanarak geri
kazan›l›yor. Ülkemizde de pilleri geri
kazanma konusunda bir stratejinin belirlenmesine ve bir program dahilinde,
yasal düzenlemelerin yan› s›ra tüm
medya organlar› ve sivil toplum örgütleriyle birlikte harekete geçilmesine ihtiyaç var. At›k pillerin toplanmas›, depolanmas› ve yok edilmesi iﬂlemleri, ülkemizde, Taﬂ›nabilir Pil Üreticileri ve ‹thalatç›lar› Derne¤i taraf›ndan organize
ediliyor. Ancak biz tüketiciler, at›k pilleri evsel at›klar›m›zdan ay›rmad›¤›m›z ve
pilleri toplama noktalar›na atmad›¤›m›z
sürece herkesin hatta do¤an›n bile elleri kollar› ba¤l› kalacakt›r.

1. Piller hiçbir ﬂekilde ›s›t›lmamal›,
ateﬂe at›lmamal› ve devaml› güneﬂ ›ﬂ›¤› alan yerlerde b›rak›lmamal›.
2. Aç›lmaya çal›ﬂ›lmamal›, delinmemeli ve ezilmemeli.
3. Küçük çocuklar›n oynayabilece¤i
ﬂekilde ortal›kta b›rak›lmamal›.
Unutmay›n! Dü¤me tipi piller, küçük çocuklar taraf›ndan kolayl›kla
yutulabiliyor.
4. Pillerin art› ve eksi uçlar› herhangi bir metal iletkenle birleﬂtirilip, k›sa devre yarat›lmamal›.
5. ﬁarj edilmeyen piller ve özellikle
lityum türleri kesinlikle ﬂarj iﬂlemine tabi tutulmamal›. Aksi takdirde
aﬂ›r› ›s›nma, ﬂiﬂme, gaz ç›k›ﬂ›,
alevlenme ve hatta patlamalar
görülebilir.
6. Farkl› gerilimlere sahip farkl›
yap›lardaki piller ve ﬂarjl›/ﬂarjs›z piller, ayn› cihaz içersinde
kullan›lmamal›.
7. Pille çal›ﬂan cihazlar, kalorifer, so-

ba, ocak vs. gibi ›s› kaynaklar›ndan uzakta tutulmal›.
8. Pil, su, deniz suyu veya di¤er
oksitleme özelli¤ine sahip maddelerle temas ettirilmemeli.
9. Pillerin seri veya paralel ba¤lant›lar› uzman kiﬂilerce yap›lmal›, lityum esasl› pillerde bu tür ba¤lant›lardan kaç›n›lmal› ve nikel-kadmiyum/nikel-metalhidrit pilleri,
özel koruma devreleri olmadan
paralel ba¤lan›lmamal›.
10. Uzun sürelerle kullan›lmayacak
piller, cihazlar›ndan ç›kart›lmal›, art› ve eksi uçlar› kuru bir
bezle silinmeli ve k›sa devre
yaratmayacak bir ﬂekilde, torba içinde saklanmal›.
11. Yeni sat›n al›nm›ﬂ piller, kullan›m
aﬂamas›na kadar orijinal ambalajlar›nda tutulmal›.
12. Piller buzdolab›nda saklanabilir. Ancak buzluk veya derin
dondurucu k›sm›nda muhafaza edilmemeli.

ATIK P‹LLER NE YAPILMALI?
1. Ev veya iﬂ yerlerinde kullan›lm›ﬂ (at›k) piller, evsel çöplerle
kesinlikle kar›ﬂt›r›lmamal› ve
rastgele sokaklara at›lmamal›.
2. Topra¤a gömülmemeli. Denize, akarsulara, göllere veya kanalizasyona at›lmamal›.
3. At›k piller, kesinlikle ateﬂte yak›lmamal›
4. At›k haldeki piller ayr› bir yerde

(kutu, kavanoz, vs.) biriktirilmeli.
5. At›k piller, bulundu¤unuz yere
en yak›n yerdeki at›k pil toplama kutusuna at›lmal› veya sat›n al›nd›¤› yere götürülmeli.
6. Unutmay›n! At›k pillerde bulunan baz› metaller geri kazan›labiliyor.
7. Toplama noktalar›n›n nerelerde
oldu¤unu araﬂt›r›n›z.
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S OSYAL

SORUMLULU K

GAYRET S‹ZDEN, TEﬁV‹K GÖNÜLDEN

AYDINLIK B‹R TÜRK‹YE ‹Ç‹N EL ELE...
SOSYAL SORUMLULUK PROJELER‹NE KURULDU⁄U ‹LK GÜNDEN BU YANA BÜYÜK ÖNEM VEREN TÜRKIYE PERAKENDEC‹LER
FEDERASYONU, GÖNÜLLÜK ESASIYLA BÜYÜK FEDAKARLIKLARLA GELECE⁄‹M‹Z ‹Ç‹N ÇALIﬁAN S‹V‹L TOPLUM
KURULUﬁLARININ HED‹YEL‹K EﬁYA SEÇENEKLER‹N‹ PERDER DERG‹S‹ ARACILI⁄IYLA S‹ZLERLE PAYLAﬁIYOR. AYDINLIK B‹R
TÜRK‹YE ‹Ç‹N S‹Z DE B‹REYSEL YA DA KURUMSAL OLARAK BU PROJELERE DESTEK OLAB‹L‹RS‹N‹Z.

S‹Z‹N GELECE⁄E
ARMA⁄ANINIZ NE?
B‹R ÇOCUK DE⁄‹ﬁ‹R, TÜRK‹YE DE⁄‹ﬁ‹R.

DO⁄A VE KÜLTÜRLE VARIZ
GEL‹N DAHA YEﬁ‹L, YAﬁANAB‹L‹R BIR DÜNYA IÇIN EL
ELE VEREL‹M. DOSTLARIMIZLA B‹RL‹KTE ORMANLARIMIZ DA ÇO⁄ALSIN...

1T0L

Her birimiz günlük yaﬂam›m›zda tüketti¤imiz ka¤›t, kalem, mobilya,
yakacak gibi çeﬂitli gereksinimlerimiz için y›lda ortalama “7 A¤aç”›n
kesilmesine neden oluyoruz. Bir baﬂka deyiﬂle, her y›l do¤aya, “7 A¤aç”
borçlan›yoruz. Bu bilinçle yola ç›kan
Çekül'ün 1993 y›l›ndan beri yürütmekte oldu¤u, Türkiye'nin en geniﬂ sivil kat›l›ml› a¤açland›rma giriﬂimlerinden biri
olan “7 A¤aç Ormanlar›” projesine sizler de
katk›da bulunabilirsiniz. 7 A¤aç ba¤›ﬂ bedeli
sadece 30 TL. Vakf›n, y›lbaﬂ›, anneler günü,
sevgililer günü gibi özel günlerde 7 A¤aç
ba¤›ﬂ›yla birlikte tercih edilebilecek, o seneye
özgü ek ürünleri de bulunuyor.
www.cekulvakfi.org.tr
Tel: 0212 249 64 64

Cam Yaka ‹¤nesi
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Dostlar›n›z›, müﬂterilerinizi arma¤anlar›n›zla
sevindirirken, ayn› zamanda e¤itime destek olmaya
ne dersiniz? ‹lkö¤retim ça¤›ndaki çocuklar›m›za
e¤itim deste¤i veren ve yeteneklerini keﬂfetmesini
sa¤layarak, onlar› gelece¤e haz›rlayan Türkiye
E¤itim Gönüllüleri Vakf›, sizlere birbirinden anlaml›
hediye seçenekleri sunuyor. Severek kullanaca¤›n›z
ve bu büyük dayan›ﬂman›n bir parças› oldu¤unuzu
hissettirecek arma¤anlarla siz de çocuklar›m›z›n
yar›nlar›na, ayd›nl›k bir Türkiye'ye destek
olabilirsiniz.
www.tegv.org / Tel: 0216 492 32 32

Günabakan Çiçe¤i

2T5L

BA⁄IﬁLARINIZ LÖSEV ‹LE
HAYAT BULSUN

0
10-T3L

KÜÇÜCÜK BIR DESTE⁄‹N‹Z ‹LE B‹R ÇOCU⁄U HAYATA
BA⁄LAYAB‹L‹RS‹N‹Z!
Say›lar› 5000’i aﬂan lösemi hastas› çocu¤umuzun
ücretsiz tedavi hizmetleri ve onlar›n imkanlar› k›s›tl›
ailelerine y›l boyunca maddi-manevi destekler
götüren LÖSEV’e, sat›n alaca¤›n›z özel ürünlerle
destek olabilirsiniz. LÖSEV, Ispanak ürünleri
sayesinde annelere ve lösemili gençlere iﬂ imkan›
sa¤lam›ﬂ olman›n yan› s›ra, atölyelerde üretilen
ürünlerin sat›ﬂ›ndan elde edilen gelirlerin lösemili
çocuklar hastanesine aktar›lmas›yla da
çocuklar›m›z›n ücretsiz tedavileri içinde kaynak
yarat›lm›ﬂ oluyor. Tebrik kartlar›, LÖSEV yaﬂam
sertifikalar›, seramik y›lbaﬂ› süsleri, keçe
hediyelikler, keçe yaka i¤neleri bardakaltl›klar›,
hediyelik çuval keseler, minik noel baba ve kardan
adamlar gibi birçok ürünü olan LÖSEV’in yeni y›l
ürünlerinin her biri di¤erinden daha güzel ve
anlaml›, üstelik her bütçeye uygun seçeneklerle
dolu.
www.ispanak.com.tr
LÖSEV Ankara Tel: 0 312 445 05 31
LÖSEV ‹stanbul Tel: 0 212 268 68 68

20L
T

GREENPEACE T-SHIRTLER‹ S‹Z‹
BEKL‹YOR!
DÜNYAMIZI DAHA YAﬁANILIR B‹R YER HAL‹NE GET‹RMEK ‹Ç‹N B‹R
ﬁEYLER YAPIN!
Dünyam›z›n karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u tehlikelerin fark›ndaysan›z ve
bir ﬂeyler yapmak istiyorsan›z iﬂte size bir f›rsat! Online
Greenpeace ma¤azas›n› ziyaret edebilir, size en çok yak›ﬂacak tshirtü seçebilir, hatta isterseniz kendiniz tasarlayabilirsiniz.
Greenpeace sizin gibi ba¤›ms›z bireylerden gelen desteklerle
çevre mücadelesine devam ediyor. Fiyatlar 10 TL ile 30 TL
aras›nda de¤iﬂiyor.
www.greenpeace.org/magaza / Tel: 0 212 292 76 19

Bez bebek

1-T3L
E⁄‹T‹ME DESTEK VER‹N
HEM F‹RMANIZIN LOGOSUNU KULLANARAK
SEVD‹KLER‹N‹ZE VE MÜﬁTER‹LER‹N‹ZE TEBR‹K KARTI
YOLLAYIN HEM DE ÇOCUKLARIMIZIN E⁄‹T‹M‹NE
KATKIDA BULUNUN.
Toplum Gönüllüleri Vakf› bu y›l, özel günlerde kiﬂi
ve kurumlar›n kullanabilece¤i sertifikalar sunuyor.
‹stenen yaz› örne¤inin giriﬂi ve logo bas›m› yap›larak
sertifikalar kuruma özel olarak haz›rlanabiliyor. 500
adet ve üzeri bas›mlarda fiyat aral›klar›, 1 TL ile 3
TL aras›nda de¤iﬂiyor. Toplum Gönüllüleri Vakf›’n›n
logosunu bask› adetinden ba¤›ms›z olarak, bas›m ve
dizayn firmaya ait olmak üzere bas›l› malzemelerde
ya da e-card olarak kullanabilirsiniz.
www.tog.org.tr / Tel: 0 216 321 89 98

Ü YEM‹ Z

METROPOL ALISVER‹S
. . MERKEZ‹
15. YILINI KUTLUYOR
KARADEN‹Z BÖLGES‹’NDE HEP ‹LKLER‹ UYGULAMIﬁ B‹R KURUM OLAN ÇORUM’UN
EN BÜYÜK ALIﬁVER‹ﬁ MERKEZLER‹ Z‹NC‹R‹ METROPOL, 15. YILINDA AÇTI⁄I YEN‹ ﬁUBES‹YLE BÜYÜMEYE DEVAM ED‹YOR. METROPOL ALIﬁVER‹ﬁ MERKEZLER‹ YÖNET‹M
KURULU ÜYES‹ MEL‹H AYDINLI, METROPOL’ÜN BAﬁARI SERÜVEN‹N‹ VE ‹LER‹YE YÖNEL‹K HEDEFLER‹N‹ ANLATTI.
▼ Çorum’un en büyük al›ﬂveriﬂ merkezi olan Metropol Al›ﬂveriﬂ Merkezi’nin kuruluﬂ ve geliﬂim sürecinden
bahsedebilir misiniz?
Metropol A.ﬁ. 1993 y›l›nda Çorumlu
giriﬂimci ve iﬂ adamlar›m›z›n yat›r›mlar› sayesinde ilk ﬂubesi olan Kubbeli
Ma¤azas›’yla hizmete girdi. Bugün perakende sektöründe 15 y›l› geride b›rakt›k. Bu süre içerisinde tek amac›m›z; müﬂterilerimize kaliteli ürün ve
daha modern hizmet anlay›ﬂ›n› sunarak, onlar›n memnuniyetlerini sa¤lamak oldu. K›sa sürede sektörde lider
bir firma olmam›z›n en önemli nedeni;
müﬂteri memnuniyetini ön planda tutmam›zd›r. Biz, müﬂteri memnuniyetini
çal›ﬂmalar›m›zda temel hedefimiz olarak belirledik ve bu hedef do¤rultusunda çal›ﬂmalar›m›za, her geçen gün
artan dinamizm ile devam ettik ve devam edece¤iz.
▼ ﬁubeleriniz hakk›nda bilgi verebilir
misiniz?
Metropol ma¤azalar›n›n hepsi birbirinden farkl› özelliklere sahiptir. Hepsinden ayr› ayr› bahsetmek isterim: Metropol Kubbeli Ma¤azas›, marketler
zincirimizin ilk halkas› olarak Çorum
merkezde 05 Kas›m 1993 y›l›nda sektöre merhaba demiﬂtir. 1600 metrekare alan üzerinde, günlük 1500 müﬂteri
potansiyeli ile sektörde bir numara olmaya devam etmektedir. Otopark›, güler yüzlü, e¤itimli personeli ve geniﬂ
ürün yelpazesiyle Çorum’un perakende sektörüne yeni bir soluk katm›ﬂt›r.
Metropol Buhara Ma¤azas›, Met-
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METROPOL ALIﬁVER‹ﬁ MERKEZLER‹ YÖNET‹M KURULU ÜYES‹

MEL‹H AYDINLI

▼
GELECEK YILLARDA DA ﬁUBE
SAYIMIZI ARTIRMAKLA B‹RL‹KTE
D‹LE⁄‹M‹Z; HER ‹STE⁄E KARﬁILIK
VEREB‹LECEK B‹R KAPAS‹TEYE
ULAﬁMAK, MODERN VE KAL‹TEL‹
H‹ZMET ANLAYIﬁIMIZDAN TAV‹Z
VERMEDEN SEKTÖRDE ‹LK SIRALARDA
YER ALAB‹LMEKT‹R.
ropol Al›ﬂveriﬂ Merkezleri’nin ikincisi
olarak 16 Haziran 2000 tarihinde Buharaevler semtinde aç›larak Metropol
kalitesini daha geniﬂ kitlelere yaym›ﬂt›r. Günlük 700 müﬂteri potansiyeli
ile sektörde ilerlemeye devam etmektedir.

840 metrekare sat›ﬂ alan› üzerine
27 Ekim 2001 tarihinde kurulan ve
al›ﬂveriﬂ merkezleri zincirinin 3. halkas›n› oluﬂturan Mimar Sinan Ma¤azas›
gücümüzü her geçen gün art›rarak tüketiciye ulaﬂma iste¤imizin bir göstergesi olarak hizmet vermeye baﬂlam›ﬂt›r. ﬁu an günlük 900 müﬂteri potansiyeli ile sektörde ilerlemeye devam etmektedir.
12 Temmuz 2002 tarihinde Bahçelievler semtinde tüketiciye Metropol
kalitesini ulaﬂt›ran Bahçelievler Ma¤azas› ﬂubelerimizin 4. halkas›n› oluﬂturmuﬂtur. 1000 metrekare alan› ve
960 kiﬂilik müﬂteri kapasitesiyle Metropol kalitesini yaﬂatmaya devam etmektedir.
Metropol Ulukavak Ma¤azas›, Metropol zincirinin 5. halkas› olarak 16 ﬁubat 2007 tarihinde 300 metrekare alan
üzerinde kurulmuﬂtur. 400 kiﬂilik müﬂteri kapasitesi ile hizmet vermektedir.
Metropol Il›ca Ma¤azas›, Il›ca Mahallesi’nde 03 A¤ustos 2007 tarihinde
Çorum Merkez’de 475 metrekarelik
alan üzerinde 700 kiﬂilik müﬂteri say›s›
ile 6. ﬂubemiz olarak sektörde ilerlemeye devam etmektedir.
Metropol Osmanbey Ma¤azas›,
marketler zincirimizin 7. halkas› olarak
23 Ekim 2008 tarihinde, 440 metrekare alan ve günlük 350 kiﬂilik müﬂteri
potansiyeli ile hizmet vermektedir.
Metropol Metrokent ﬁubesi, Buharaevler Semti’nde 300metrekare alan
üzerinde 30 Ekim 2008 tarihinde hizmet vermeye baﬂlam›ﬂt›r. Marketler
zincirinin 8. halkas›n› oluﬂturan Met-

rokent ﬁubesi günlük 750 kiﬂilik müﬂteri say›s› ile Metropol kalitesini daha
geniﬂ kitlelere ulaﬂt›rmaktad›r. 05 Kas›m 2008 tarihinde marketler zincirinin son halkas› olan 9.ﬂubemizi oluﬂturan Beytepe Ma¤azas›, günlük 300
kiﬂilik müﬂteri potansiyeli ile 100 metrekare alan üzerinde hizmet vermektedir.
▼ Çal›ﬂanlar›n niteli¤i her kurum için
büyük önem arz ediyor. Personel e¤itimi için herhangi bir faaliyetiniz oldu
mu?
ﬁu an toplam 9 ﬂubemiz ve 185 personelimizle, sa¤lad›¤›m›z ﬂartlar ve güven duygusuyla hizmet anlay›ﬂ›m›z›
eksiksiz yerine getirmekteyiz. Kurumumuzda iﬂe al›nan personele ilk hafta içinde ‹nsan Kaynaklar› departman›
taraf›ndan iﬂ yerinin çeﬂitli bölümleri
gezdirilerek, kendisine firma ve firma
kurallar› hakk›nda bilgiler verilir. Bu
süreç sonras›nda firmay› benimsemesini sa¤lamak ve kafas›ndaki soru iﬂaretlerini ortadan kald›rmak maksad›yla oryantasyon program› devam eder.
Personelimize ayr›ca; hizmet odakl› olmak, müﬂteri ile ortakl›k yapmak, paylaﬂmak, adil olmak, kendini ve çal›ﬂma
arkadaﬂlar›n› geliﬂtirmek (bilgiyi ve
yetkinlikleri hedeflere dönüﬂtürmek),
büyük düﬂünebilmek, sürekli ö¤renmek, ö¤renmeye ve de¤iﬂime aç›k olmak, çal›ﬂ›rken, üretirken "keyif" almak, mutlu olmak, endüstriye ve topluma katk› sa¤lamak konular›nda e¤itim veriyoruz.
▼ Müﬂteri memnuniyetini ve sadakatini art›rmaya yönelik ne gibi faaliyetler
yürütüyorsunuz? Müﬂterilerinize sundu¤unuz yenilikler, kolayl›klar, hizmetler nelerdir?
Müﬂterilerimize rahat al›ﬂveriﬂ imkan›
sunmak ve ürünlerini sorunsuz bir
ﬂekilde evlerine ulaﬂt›rmak için paket
servisi hizmeti sunuyoruz. Ayl›k indirimlerimizi broﬂür, insert, el ilanlar›
ve radyomuz Metropol FM’le en yak›n
tarihte müﬂterilerimize duyuruyoruz.
Metropol Müﬂteri Kart sahiplerine
özel indirim ve puan uygulamalar›m›z› s›k s›k yaparak bizi yaln›z b›rakmayan müﬂterilerimizin yüzünü güldürüyoruz.

KISA SÜREDE SEKTÖRDE L‹DER B‹R
F‹RMA OLMAMIZIN EN ÖNEML‹ NEDEN‹;
MÜﬁTER‹ MEMNUN‹YET‹N‹ ÖN PLANDA
TUTMAMIZDIR.

▼ 9 ma¤azay› yönetmek ve büyük bir
zincir haline getirmek oldukça zor bir
iﬂ olsa gerek. Kurumsallaﬂma aﬂamalar›n›zdan bahsedebilir misiniz?
Son y›llarda Anadolu’nun kentsel geliﬂim sürecinde üst s›ralarda yer alan
sürekli büyüyen Çorum’u farkl› bir
al›ﬂveriﬂ anlay›ﬂ›yla tan›ﬂt›ran firmam›z; tüketicisinden ald›¤› destekle,
hedeflerine do¤ru baﬂar›yla ilerlemektedir. Çorum halk›na modern, kaliteli
ve rahat al›ﬂveriﬂ imkan› sa¤layan al›ﬂveriﬂ merkezlerimiz, 15 y›lda kurumsallaﬂma ve de¤iﬂen pazar ﬂartlar›na
göre yeniden yap›lanma sürecini tamamlayarak, gelecek y›llar için altyap›s›n› haz›rlam›ﬂ durumdad›r. Kararl›
ilkelerimiz do¤rultusunda sektörde
oluﬂan rekabetle birlikte kendimizi geliﬂtiriyor ve teknolojik tüm yenilikleri
bünyemizde bar›nd›r›yoruz. Sektörde
her geçen gün ilerlemenin ve sayg›nl›¤›m›z› art›rmam›z›n gururunu yaﬂ›yoruz. Bu sayede Çorum’un en büyük
marketler zincirini kurarken, sundu¤umuz hizmetin karﬂ›l›¤›n› veren halk›m›za minnettar›z. Tüm ﬂubelerimizin
yönetim birimleri (sat›nalma, muhasebe birimleri) tek bir noktada olup, her
ﬂubede mevcut ma¤aza sorumlular›
bulunmaktad›r. K›sa zamanda kurumsallaﬂma ve markalaﬂma sürecinde
gösterdi¤imiz baﬂar›m›z ve klasik al›ﬂveriﬂ anlay›ﬂ›na uzak bir yap›da olmam›zla perakendecilik sektörüne olan
katk›lar›m›z göz ard› edilemez.
▼ ‹lin en büyük marketler zinciri olmak size ne gibi sorumluluklar yüklüyor? Bu baﬂar›n›n ard›nda yatan s›r
nedir?
Çorum’un en büyük marketler zincirini oluﬂtururken taﬂ›d›¤›m›z sorumlulu¤un bilincinde olarak yönetimin profesyonel ve uzman kiﬂilere b›rak›lmas›
sayesinde k›sa vadede verimli sonuçlar ald›k ve hedeflerimize ulaﬂt›k. Firmam›z son y›llarda h›z verilen kurumsal kimli¤i güçlendirme çal›ﬂmalar›

kapsam›nda, gerçekleﬂtirilen profesyonel kadrolaﬂma ve profesyonel e¤itimleri sayesinde baﬂar›ya ulaﬂmak
için stratejisini belirlemiﬂtir. Hedefler
do¤rultusunda rotalar›n› belirleyen,
çözüm üreten uzman yöneticilerimizle
her geçen gün baﬂar› grafi¤imizi yükseltmekteyiz.
▼ 15. y›l›n›z› 9. ﬂubeyi açarak kutlad›n›z. Bundan sonraki y›llar için hedefiniz kaç ﬂubeye ulaﬂmak? Yat›r›mlar›n›z
devam edecek mi?
Metropol kalitesini ilerleyen y›llarda
açmay› düﬂündü¤ümüz yeni ﬂubeler
ile geniﬂ kitlelere yayma amac›nday›z.
Bu sayede de tüm ülke genelinde zincir a¤›m›z› geliﬂtirmek ve ulusal kriterleri yakalayabilme konusundaki azmimizle, büyüme hedeflerimize her geçen gün yaklaﬂ›rken öncelikli amac›m›z›, klasik al›ﬂveriﬂ zihniyetine bo¤ulmadan kan›tlad›k.
Ulusal sektörü takip ederek hiçbir zaman kendini yeterli görmeyen, her geçen gün kendini yenileyen, müﬂterilerinden ald›¤› önerileri de dikkate alarak ürün çeﬂidi ve kaliteli hizmet anlay›ﬂ›n› taﬂ›yan bir firma olarak, 15. y›ldönümümüzde de yüzde 50’lere varan
indirim ve verilen hediyelerle bir kez
daha kan›tlam›ﬂ olduk.
▼ 2008 y›l›n›n Metropol Al›ﬂveriﬂ Merkezi aç›s›ndan genel bir de¤erlendirmesini yapabilir misiniz? Küresel ekonomik krizle ilgili yorumlar›n›z› alabilir
miyiz?
2008 ekonomik kriz di¤er sektörlerde
oldu¤u gibi bizde de hafif dalgalanmalara yol açt›. Krize yönelik çal›ﬂmalar›m›z, al›nan tedbirler ve personelimizle
oluﬂturdu¤umuz tak›m ruhuyla engeller daha kolay ve rahat bir ﬂekilde aﬂ›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
▼ 2009 hedeflerinizi aç›klar m›s›n›z?
2009 sonuna kadar nerelerde ve toplam kaç ma¤aza açmay› düﬂünüyorsunuz?
Gelecek y›llarda da ﬂube say›m›z› art›rmakla birlikte dile¤imiz; her iste¤e
ve talebe karﬂ›l›k verebilecek bir kapasiteye ulaﬂmak, modern ve kaliteli hizmet anlay›ﬂ›m›zdan taviz vermeyerek
sektörde ilk s›ralarda yer alabilmektir.
PERDER 97

Ü YELER‹M‹ Z
MAKROMARKET KONYA Ö⁄RETMEN EVLER‹ ﬁUBES‹ AÇILDI
akro kaliteyi mikro fiyatlarla sunan Makromarket,
Konya’daki yat›r›m çal›ﬂmalar›na Meram’da 15 Kas›m 2008
Cumartesi günü aç›lan yeni ma¤azas›yla büyük bir h›zla devam ediyor. Makromarket Ö¤retmen evleri
ﬂubesi 250 m2 kullan›m alan›, 15 nitelikli personeli ve 2 kasas› ile bölge halk›n›n tüm ihtiyaçlar›n› karﬂ›l›yor. Hizmet a¤›na yeni illerde yeni
ma¤azalara ilave etmek için istikrarl› çal›ﬂmalar›n›; h›z kesmeden
sürdüren ,müﬂteri mutlulu¤unu ve
memnuniyetini her ﬂeyin üstünde
tutan Makromarket, Türkiye’nin
her köﬂesine ulaﬂmay› hedefliyor.
Hedef; Makro Kalite Hizmet ile birlikte Makromarket’te yapt›¤› al›ﬂveriﬂten keyif alan, yine ma¤azadan
memnun ve mutlu ayr›lan müﬂteri
portföyü…
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ÇEL‹KLER SÜPERMARKET 2 MA⁄AZA DAHA AÇTI
990 y›l›ndan bu yana istikrarl›
büyümeyi ilke edinen Çelikler
Süpermarketler, zincirine 2
yeni halka daha ekledi. 2008 y›l›nda
arka arkaya 2 ﬂube daha
açan Çelikler böylece,
Ankara'da toplam 17 ma¤azaya ulaﬂm›ﬂ oldu. Çelikler Süpermarket, Bas›nevleri ﬂubesinde 400
metrekare alanda 3 kasa
ve 22 personeliyle, ﬁentepe ﬂubesinde ise 500 metrekare alanda 4 kasa ve
25 personeliyle hizmet
vermeye baﬂlad›. Yeni
ma¤aza aç›l›ﬂlar›nda müﬂterilerin yo¤un iliﬂkisiyle
karﬂ›laﬂt›klar›n› belirten
Çelikler Genel Müdürü Nuh Çelik,
2009 y›l›nda da yeni ma¤azalar açmaya devam edeceklerini belirtti.
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ÇARMAR EM‹N ADIMLARLA ‹LERL‹YOR
üneydo¤u’da 3 bin 550 metrekarelik hizmet alan› ve 130
çal›ﬂan›yla, organize perakende ma¤azac›l›¤›n önemli isimlerinden
olan ÇARMAR Market, 5. ﬂubesini Diyarbak›r Gaziler semtinde 22 Kas›m
2008 Cumartesi günü hizmete açt›.
Aç›l›ﬂa Milletvekili Selahattin Demirtaﬂ, Diyarbak›r Büyükﬂehir Belediye
Baﬂkan› Osman Baydemir, Kayap›nar
Belediye Baﬂkan› Zülküf Karatekin,
Güneydo¤u Anadolu PERDER Yönetim Kurulu Üyeleri ve bölgedeki sektör
temsilcileri kat›ld›. Aç›l›ﬂa özel olarak
bütün ürünlerde yüzde 35’lik indirim
sunan ÇARMAR Gaziler ﬂubesi, 800
metrekarelik bir alanda 3 kasa, 15 personeli ile müﬂterilerine hizmet veriyor.
Yeni ﬂubelerinin aç›l›ﬂ› ile ilgili aç›klama yapan Çarmar Market Yönetim Kurulu Baﬂkan› ﬁeyhmus Mete, yat›r›mlar›n›n devam edece¤ini vurgulad›.
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HALK MARKET, AYDIN’DA 14. ﬁUBES‹N‹ AÇTI
yd›n ilinin en büyük yerel
marketler zinciri Halk Market, 14. ma¤azas› olan Mimar
Sinan ﬂubesini açt›. Ziyaretçiler taraf›ndan yo¤un ilgi gören aç›l›ﬂa, Ayd›n
Valisi Mustafa Malay, Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› ‹lhami Ortekin, Emniyet Müdürü ve Ayd›n Ticaret Odas›
Meclis Baﬂkan› kat›ld›. Aç›l›ﬂ sonras›nda konuﬂma yapan kat›l›mc›lar,
küresel krize ra¤men Ayd›n iline yat›r›m yapmaya devam eden Halk Market Yönetim Kurulu Baﬂkan› Eﬂref
Dikmen’i kutlad›lar. Dikmen yapt›¤›
konuﬂmada, çok yak›n bir zamanda
iki ma¤aza daha açmay› hedeflediklerini belirtti. Krize ra¤men yat›r›ma
devam edeceklerini söyleyen Dikmen; “Biz gücümüzü Ayd›n halk›ndan
al›yoruz” dedi. Mimar Sinan ﬂubesi
250m2 sat›ﬂ alan›, yedi personel ve
iki yazar kasa ile hizmet verecek.
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Ü YELER‹M‹ Z
BEYL‹KDÜZÜ - ‹NC‹LER ﬁUBES‹

BEYL‹KDÜZÜ - UYUM ÇARﬁI AVM BEYKENT ﬁUBES‹

TPF’N‹N
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PASTERYA, BEYL‹KDÜZÜ’NDE AÇILDI
›da perakendecili¤inde kendini ispatlam›ﬂ ve 10 y›ll›k kaliteli hizmet anlay›ﬂ›ndan ödün vermeyen Uyum, müﬂterilerine unlu mamüller konusunda yeni lezzetler sunmak ve tatl› anlar yaﬂatmak için Pasterya markas›n› yaratt›.
Uyum A.ﬁ’nin iﬂtiraki olan Pasterya, ilk ﬂubesini 28 Kas›m’da
Beylikdüzü ‹nciler’de açt›. Aç›l›ﬂ kurdelesini, Uyum A.ﬁ’nin Yönetim Kurulu Baﬂkan› ‹skender Keleﬂ, Yönetim Kurulu Baﬂkan

G

Yard›mc›s› Ali Akyüz ve Yönetim Kurulu Üyesi ve ‹cra Kurulu Baﬂkan› Mehmet Akyüz birlikte kesti.
Pasterya, ikinci ﬂubesini ise 26 Aral›k 2008 tarihinde
Uyum Çarﬂ› AVM Beykent Beylikdüzü’nde açt›. Aç›l›ﬂ
kurdelesini, Uyum A.ﬁ’nin Yönetim Kurulu Baﬂkan› ‹skender
Keleﬂ, Yönetim Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s› Ali Akyüz ve
Yönetim Kurulu Üyesi ve ‹cra Kurulu Baﬂkan› Mehmet Akyüz
birlikte kesti.

MOPAﬁ’TAN 50. MERHABA
Mopaﬂ 50. ma¤azas›n›, Maltepe Kaymakam› Ahmet Okur,
Maltepe Belediye Baﬂkan›
Fikri Köse, Mopaﬂ Genel Müdürü Reﬂat
Narman ve halk›n coﬂkulu kat›l›m›yla
Zümrütevler'de açt›. 1000 metrekaresi
kapal› olmak üzere, toplam 1500 metrekarelik bir alana sahip olan ma¤aza, 5
kasa ile hizmet verecek. Devral›nan ma¤aza Mopaﬂ kalitesine ve standartlar›na
yükseltilmek üzere, hizmete ara verilmeden yap›lan iki haftal›k bir çal›ﬂman›n ard›ndan aç›l›ﬂa haz›r hale getirildi
ve aç›l›ﬂ gününe özel olarak yaklaﬂ›k 30
kalem üründe yüzde 50 indirim uyguland›. Ma¤aza
Müdürü Lokman Ata
ﬂu an 34 kiﬂinin çal›ﬂt›¤› ma¤azan›n personel
say›s›n›n önümüzdeki
dönemde hizmet kalitesini yükseltmek ad›na
artt›r›laca¤›n› bildirdi.
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BATIKENT - KARDELEN MA⁄AZASI

ÖVEÇLER ﬁUBES‹
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ALTUNB‹LEKLER BÜYÜYOR
nkaral›lar’a yaklaﬂ›k 25 y›ld›r hizmet veren, perakende
sektöründe Ankara'n›n önde gelen zincirlerinden olan
Altunbilekler; 28 Ekim 2008 Sal› günü Bat›kent'teki 2.
ma¤azas›n› Kardelen'de hizmete açt›. “Müﬂteri Mutlulu¤u”nu
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 Hizmetinizde-

A

yiz...” slogan› ile çal›ﬂmalar›n› ve yat›r›mlar›n› sürdüren Altunbilekler 34. ma¤azas›n› ise 26 Aral›k 2008 tarihinde Öveçler'de
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. Altunbilekler’in Öveçler’deki yeni ma¤azas› 470 m2'lik sat›ﬂ alan›nda, 24 çal›ﬂan›yla müﬂterilerine hizmet veriyor.

ONUR GROUP BÜYÜMEYE DEVAM ED‹YOR
nur Group, Esenyurt ma¤azas› 23
Ocak Cuma günü Esenyurt belediye
baﬂkan› Necmi Kad›o¤lu ve Onur
Group yönetim Kurulu taraf›ndan hizmete
aç›lm›ﬂt›r. “Onur Group Esenyurt” ma¤azas› 600 m2'lik sat›ﬂ alan›na sahip, 25 personel,
4 kasa ile hizmet vermektedir. Bölge halk›n›n
g›dadan kozmeti¤e birçok ihtiyac›n› karﬂ›layacak olan Onur Group, Meyve Sebze reyonu, Et reyonu ve ﬁarküteri reyonundaki hizmet kalitesinde, fiyatlar›nda ve ürün tazeli¤inde iddias›n› Esenyurt halk›na sunmuﬂtur.
Onur Group, Aç›l›ﬂa büyük ilgi gösteren
Esenyurt halk›na ve al›ﬂveriﬂ yapan yüzlerce
müﬂterisine çeyrek alt›nlar ve hediyeler kazand›rd›. Ekonomik s›k›nt›lar›n oldu¤u iﬂsizli¤in artt›¤› dönemde istihdam yaratman›n
mutlulu¤u içerisinde olan Onur Group daha
büyük metrekareli alanlarda daha çok personel
ile ma¤aza aç›l›ﬂlar›n›n
olaca¤›n› ve istihdam›n
devam edece¤ini bildirdi.
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Ü YELER‹M‹ Z
MER‹DYEN 5. ﬁUBES‹N‹ AÇTI
okat'ta hizmet veren ve Perakende sektörünün en seçkin
markalar›n› bir araya toplayan Meridyen Ma¤azac›l›k A.ﬁ Meridyen Al›ﬂveriﬂ Merkezleri 5. ﬂubesini
Tokat merkezde faaliyete geçirdi.
Hizmetinden ve kalitesinden ödün
vermeyen Meridyen'in 5.
ﬂubesinin, 4 Aral›k’taki
aç›l›ﬂ›na Tokat Milletvekili Orhan Ziya
Diren, Tokat Vali
Yard›mc›s› ﬁükrü
Çak›r, Tokat Belediye Baﬂkan› Doç. Dr.
Adnan Çiçek ve Meridyen
Ma¤azalar Genel Yönetim Kurul Baﬂkan› Lütfi Elmac›o¤lu kat›ld›. Seçkin
konuklar›n iﬂtirak etti¤i aç›l›ﬂa Tokat
halk›n›n ilgisi de yo¤un oldu. Aç›l›ﬂta
çeﬂitli ikramlar sunan Meridyen, baz›
ürünlerde yapt›¤› özel indirimler de
dikkat çekti.

T

TPF’N‹N

1516.
ﬂubes‹

YUNUS MARKETLER Z‹NC‹R‹NDEN YEN‹ ﬁUBE ATA⁄I
009 y›l›n›n ilk ma¤azas›n› Ankara Pursaklar'da açan
Yunus Marketler Zinciri, 2 hafta sonra 2009 y›l›n›n
ikinci ma¤azas›n› da Mamak Demirlibahçe'de hizmete açt›. 2009 y›l›na h›zl› bir giriﬂ yapan Yunus Marketler Zinciri 24 Ocak Cumartesi günü Demirlibahçe ﬂubesinin aç›l›ﬂ›n›
müﬂterileri ile beraber kurdele keserek yapt›. Aç›l›ﬂ etkinlikleri kapsam›nda müﬂteriler hem e¤lendiler hem de hesapl›
al›ﬂveriﬂin keyfini sürdüler. Demirlibahçe ﬁubesi, bölge halk›na 350 metrekarelik alanda 13 personel ve 3 kasas›yla hizmet
veriyor. Çok k›sa bir süre içerisinde Yunus Marketler Zinciri,
Polatl›'da ikinci bir ﬂubenin aç›l›ﬂ›n› daha gerçekleﬂtirdi. 31
Ocak Cumartesi günü protokolün kat›l›m›yla gerçekleﬂtirdikleri aç›l›ﬂta halk›n yo¤un ilgisiyle karﬂ›laﬂan Yunus Marketler
Zinciri Polatl›–2 ﬁubesi, 250 metrekarelik alanda 3 kasa ve 12
personelle hizmet verecek. Polatl›’da aç›lan ikinci ﬂube olma
özelli¤ini de taﬂ›yan Polatl›-2 ﬂubesi ile Yunus Marketler Zinciri toplam ﬂube say›s›n› da 31’e ç›karm›ﬂ oldu. Birçok tad›m
aktivitesinin yan› s›ra çocuklara yönelik yap›lan aktivitelerle
de keyifli anlar›n yaﬂand›¤› aç›l›ﬂta ilgiden dolay› memnun olduklar›n› ifade eden Yunus Market Yetkilileri, 2009'da pek
çok sürpriz aç›l›ﬂ›n daha olabilece¤ini ifade ettiler.

2
TPF’N‹N

1517.
ﬂubes‹
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BEﬁKARDEﬁLER’‹N 3. MA⁄AZASI KARﬁIYAKA ﬁEM‹KLER’DE
ge PERDER üyesi Beﬂkardeﬂler Grubu, üçüncü ﬂubesini hizmete açt›.
Karﬂ›yaka-ﬁemikler’de hizmet veren
ma¤azan›n aç›l›ﬂ›nda Karﬂ›yaka ‹lçe Kaymakam› Mehmet Emin Avc›, ‹zmir Ticaret Odas›
Meclis Baﬂkan› Necip Kalkan, Karﬂ›yaka Sanayici ve ‹ﬂ Adamlar› Derne¤i Baﬂkan› Osman
Avc›, Karﬂ›yaka Müftüsü Hamdi Gevher, Ege
PERDER üyeleri ve sektörde faaliyet gösteren firmalar›n temsilcileri kat›ld›. Mehmet
Emin Avc›, ilçeye yapt›klar› yat›r›mlar›ndan
dolay› Kahya ailesine teﬂekkür ederek, bu yat›r›mlar›n bölge halk› taraf›ndan desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Necip Kalkan,
“Küresel kriz nedeniyle iﬂ yerlerinin kapanma
noktas›na geldi¤i, her gün yüzlerce kiﬂinin iﬂsiz kald›¤› bir dönemde yat›r›m yapma cesareti gösteren Kahya ailesini yürekten kutluyorum.” dedi.Beﬂkardeﬂler Grup, ‹zmir’in
Karﬂ›yaka ilçesinde üç ma¤aza, 16 yazar kasa, 115 personelle toplam 1.900 m2’lik bir
alanda hizmet vermektedir.

E

TPF’N‹N

1518.
ﬂubes‹

ÜÇLER ÜSKÜDAR’I SALLADI
çler 30 Ocak 2009 Cuma günü Üsküdar ﬂubesini
görkemli bir ﬂekilde hizmete açt›. Aç›l›ﬂa Üsküdar Belediye Baﬂkan› Mehmet Çak›r, AK Parti
Üsküdar Belediye Baﬂkan Aday› Mustafa Kara, Üçler Yönetim Kurulu Baﬂkan› Cemal Parlak, çeﬂitli firma yetkilileri ve çevre halk› kat›ld›. 7'inci ﬂube 900 metrekare alanda,
50 personel ve 7 kasayla hizmet vermeye baﬂlad›. Binlerce üründe indirim düzenlenen aç›l›ﬂta
tat panelleri kuruldu. Misafirlere ve müﬂterilere
lokum ve çikolata da¤›t›ld›.

Ü

TPF’N‹N

1519.
ﬂubes‹
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Y EN‹

ÜYEM‹ Z

Y›lpaﬂ Al›ﬂveriﬂ Merkezleri
■ KURULUﬁ TAR‹H‹:
‹lk ma¤azas›n› Bursa'da
180 metrekarelik bir
alan üzerine kuran
Y›lpaﬂ Al›ﬂveriﬂ
Merkezleri, 1997
y›l›ndan beri koﬂulsuz
müﬂteri memnuniyeti ile
faaliyetlerini sürdürüyor. Tüm
iﬂyerleri kendi mülkiyeti olan
Y›lpaﬂ'›n hedefi, her y›l yeni bir
ﬂube açmak. Bursa'n›n birçok
semtinde ﬂubesi bulunan Y›lpaﬂ
Al›ﬂveriﬂ Merkezleri, bu
bölgenin en ünlü al›ﬂveriﬂ
merkezlerinden biri.

Baﬂaran, Hamitler ve Yeniba¤lar
semtlerinde faaliyetlerini sürdüren
Y›lpaﬂ Al›ﬂveriﬂ Merkezleri, Bursa
halk›ndan oldukça ilgi görüyor.
Bursa ﬂehri ve çevresinde yeni
Y›lpaﬂ Al›ﬂveriﬂ Merkezleri açmay›
hedefleyen firma, bu do¤rultuda
emin ad›mlarla ilerliyor.

■ FAAL‹YET BÖLGELER‹:
Bursa-Y›ld›r›m, Osmangazi ilçeleri,

■ FAAL‹YET ALANLARI:
Perakende sektöründe h›zla yol

alan ve baﬂar›s›n› her
geçen gün artt›ran Y›lpaﬂ
Al›ﬂveriﬂ Merkezleri,
geniﬂ ürün yelpazesiyle
müﬂterilerine kolay bir
al›ﬂveriﬂ olana¤› sa¤l›yor.
Y›lpaﬂ, g›dadan temizlik
ürünlerine kadar birçok
kaliteli ürünü müﬂterilerinin
be¤enisine sunuyor.
■ SUNDUKLARI
H‹ZMETLER:
Bir al›ﬂveriﬂ merkezinde olmas›
gereken bütün hizmetleri, tüm
ﬂubelerinde eksiksiz olarak yerine
getiren Y›lpaﬂ Al›ﬂveriﬂ Merkezleri,
müﬂterilerinin arad›¤› her ürünü
bir çat› alt›nda topluyor.

Gel-Al Market
■ KURULUﬁ TAR‹H‹:
15 Ocak 2004 y›l›nda ilk
ﬂubesiyle perakende
sektörüne ad›m atan Gel-Al
Market Diyarbak›r'da hizmet
veriyor. Perakende
sektörüne ad›m atmadan
önce kozmetik ve temizlik
ürünleri sektöründe faaliyet
gösteren Gel-Al Market geliﬂmeye
devam ediyor. Kaliteden ödün
vermeden yolunda emin ad›mlarla
ilerliyor.
■ FAAL‹YET BÖLGELER‹:
Diyarbak›r'da 1 tane ﬂubesi
bulunan Gel-Al Market, hizmet
a¤›n› tüm Diyarbak›r'a yaymay›
hedefliyor.
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■ FAAL‹YET ALANLARI:
Gel-Al Market, müﬂterilerine
hesapl›, kaliteli, geniﬂ bir ürün
yelpazesiyle perakendecilik
alan›nda hizmet veriyor.
Perakende sektörüne iddial› bir
ﬂekilde 5 y›l önce ad›m atan
Gel-Al Market geniﬂ ürün
yelpazesiyle yurt çap›nda
büyümeyi hedefliyor.

■ SUNDUKLARI
H‹ZMETLER:
Kaliteli ürünleri ekonomik
fiyatlarla sunmay›
hedefleyen ve ma¤azalar›n›
al›ﬂveriﬂin merkezi haline
getirmeyi amaçlayan Gel-Al
Market, müﬂterilerine
hizmette s›n›r tan›mayarak
ücretsiz müﬂteri servis hizmeti
sa¤l›yor.
K›sa bir süre içerisinde
müﬂterilerinin karﬂ›s›na sadakat
kart›yla da ç›kmay› planl›yor.
Haftan›n belirli günlerinde halk
günleri ve haftasonu indirimleriyle
müﬂteri memnuniyetini art›ran
Gel-Al Market, kontrollü büyümeyi
ve geliﬂmeyi hedefliyor.

Y EN‹

ÜYEM‹ Z

Murat Market
■ KURULUﬁ TAR‹H‹:
Murat Market, 20 y›l
önce Metin Kayra ve Bekir S›tk› Kayra taraf›ndan kuruldu. Murat Market’in kendi üretimleri
olan süt ve süt ürünlerini pazarlamak amac›yla
sektöre ad›m att›. Murat Market
çok k›sa bir sürede Do¤u ve Güneydo¤u Bölgesi’ndeki marketler
içerisinde en tan›nan markalardan
biri haline geldi.
■ FAAL‹YET BÖLGELER‹:
Siirt merkezde hizmet veren Murat Market, Siirt d›ﬂ›nda da yat›r›mlar yapmay› planl›yor.
Özellikle 2009 y›l› içerisinde ‹stanbul’da birden fazla ﬂube açmay›
hedefliyor.

■ FAAL‹YET ALANLARI:
Murat Market ayr›ca Kayra Limited
ﬁirketi ad› alt›nda 200 bin metrekare alana sahip çiftli¤i ile et ve süt
ürünlerini müﬂterilerinin be¤enisine sunuyorlar. Özellikle Murat markal› do¤al yo¤urt sat›ﬂ› bölgedeki
en çok satan ürünler aras›nda.
2009’da dondurma ve süt üretimine
h›z vermeyi amaçl›yor. Siirt’e özgü
Siirt f›st›¤›n›n üretimi de özel bahçelerinde yap›l›yor. 17 bin f›st›k
a¤ac›yla kendi üretimi olan Siirt f›st›¤›n› tüm Türkiye’ye yaymay› plan-

l›yor. Gerek iﬂ hacmi gerekse
sundu¤u hizmet aç›s›ndan
bölgenin en önemli perakendecisi konumunda olan Murat Market, tüm Türkiye’de
gerek ulusal gerekse lokal
zincirlerin çal›ﬂma ve stratejilerini çok yak›ndan izliyor.
■ SUNDUKLARI
H‹ZMETLER:
Murat Market, müﬂterilerine g›da,
giyim, züccaciye, beyaz eﬂya,
ayakkab›, oyuncak, bölümlerinin
bulundu¤u ürün çeﬂitlili¤i ile hizmet veriyor. Uygun fiyat ve clup
kart ile müﬂterilerine avantaj sa¤layan ma¤aza ayr›ca müﬂterilerine
ücretsiz otopark, kafeterya, çocuk
oyun alan› hizmetleriyle fark›n› ortaya koyuyor.

Polat Market
■ KURULUﬁ TAR‹H‹:
1986 y›l›nda ilk ﬂubesiyle perakende sektörüne ad›m atan
Polat Market Diyarbak›r Yeniﬂehir semtinde 200 metrekare
alanda 7 personeliyle hizmet
veriyor. Firma kuruldu¤u günden bu yana kaliteden taviz vermeden ilerlemeye devam ediyor. Polat
Market bugünlere gelmelerinde en
büyük deste¤i sa¤layan müﬂterileri
için de¤er yaratmak, beklentilerine
en iyi kalite ve en uygun fiyatla
karﬂ›l›k vermek önceli¤iyle hareket
ediyor.
■ FAAL‹YET BÖLGELER‹:
Diyarbak›r’da 1 tane ﬂubeleri bulunan Polat Market, hizmet a¤›n› ilk

ve ihtiyaç maddelerinin sat›ﬂ›
yap›l›yor.

aﬂamada tüm Diyarbak›r’a yaymay›
hedefliyor.
■ FAAL‹YET ALANLARI:
Tek ﬂubeleriyle müﬂterilerine kaliteli ve ilkeli hizmet sunmaya devam ediyor. Kalitenin bir yaﬂam biçimi olarak benimsendi¤i Polat
Market, geniﬂ ürün yelpazesiyle
müﬂterilerinin ilgi oda¤› olmay› baﬂar›yor. Polat Market’te her türlü
g›da malzemesi, temizlik ürünleri

■ SUNDUKLARI
H‹ZMETLER:
Geniﬂ ürün yelpazesini ekonomik fiyatlarla müﬂterisine sunan Polat Market s›k s›k düzenledi¤i kampanyalarla tüketicilere keyifli
al›ﬂveriﬂ imkan› tan›yor. Kaliteyi
ucuza satmay› ana amaç edinen Polat Market, haftan›n 7 günü belirli
ürün gruplar›nda indirim ve promosyon çal›ﬂmalar›yla Yeniﬂehirliler’in gözdesi olmaya devam ediyor.
Sürekli geliﬂim anlay›ﬂ›yla hareket
eden Polat Market, hizmet ve kalitenin geliﬂtirilmesi konular›nda da
çal›ﬂmalar›n› sürdürüyor.

PERDER

105

G EZ ‹
BEYPAZARI EVLER‹
Tarih boyu geçirdi¤i yang›nlar nedeniyle pek çok kez harap olan Beypazar›, en
büyük yang›n› 1884 y›l›nda geçirmiﬂ.
Her seferinde küllerinden do¤may› baﬂaran kasabadaki tarihi evlerin en yenisi
100 y›ll›k. Genellikle üç katl› olan Beypazar› Evleri; cumbal›, üstünde guﬂgana
ad› verilen bir çat›dan oluﬂuyor.

BEYPAZARI DO⁄AL GÜZELL‹KLER‹

BAﬁKENT’‹N G‹ZL‹ BAHÇES‹:

BEYPAZARI
TAR‹H‹, DO⁄ASI VE ÖZGÜN
KÜLTÜRÜ ‹LE YOLU ANKARA’YA
DÜﬁENLER‹N ‹LG‹ ODA⁄I OLAN
BEYPAZARI; BAﬁKENT‹N EN ESK‹
YERLEﬁ‹M MERKEZLER‹NDEN B‹R‹.
OSMANLI M‹MAR‹S‹ TARZINDAK‹
TAR‹H‹ EVLER‹N‹N YANI SIRA,
KEND‹NE ÖZGÜ LEZZETLER‹YLE
TANINAN BEYPAZARI, ESK‹ EL
ZANAATLARINI YAﬁATAN
ÇARﬁILARI, TAR‹H‹ HANLARI,
HAMAMLARI VE KONAKLARIYLA B‹R
ESK‹ ZAMAN FOTO⁄RAFI G‹B‹...
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aﬂkent Ankara’n›n gezilip görülmeye de¤er en eski yerleﬂim yerlerinden biri olan
Beypazar›, ﬂehrin 100 km kuzeydo¤usunda yer al›yor. Hitit, Frig, Galat,
Roma, Bizans, Selçuklu ve son olarak
da Osmanl›lar’›n egemen oldu¤u Beypazar›, tarihin pek çok dönemine tan›kl›k etmiﬂ. Beypazar›’na verilen ilk
isim “Lagania”. ‘Kaya Doru¤u Ülkesi’
anlam›na gelen bu isim, Beypazar›’n›n
vadiye bakan engebeli yamaçlar üzerine kurulmuﬂ konumunu ifade ediyor. Günümüzde oldu¤u gibi, tarihte
de çevre kentlerin ilgi oda¤› olan
Beypazar›’nda panay›r ﬂeklinde büyük pazaryerleri kurulurmuﬂ. Bu
meﬂhur pazar, daha sonralar› ilçenin
‘Beypazar›’ olarak an›lmas›na neden
olmuﬂ. Tarihi ‹pek Yolu üzerinde bulunmas› da yöreye eﬂsiz bir tarihi
zenginlik miras b›rakm›ﬂ.

Günümüzde kültürel de¤erleriyle öne
ç›karak yerel turizmin h›zla geliﬂti¤i ve
baﬂar›yla uyguland›¤› Beypazar›, do¤a
ile uyumlu yaﬂam›n en önemli
duraklar›ndan biri. Vadide baﬂta karaleylek, küçük akbaba kuﬂlar› yuva yap›yor. Vadi ve çevresi, buraya özgü bitki
ve kelebek türlerini bar›nd›r›yor.

B

‹NÖZÜ VAD‹S‹
‹nözü Vadisi, do¤al bitki örtüsü ve
kültürel kal›nt›lar› ile oldukça zengin.
‹nözü Çay›’n›n aﬂ›nd›r›c› etkisiyle iki
taraf› bal›ks›rt› görünümünde yükselen dik kayalardan oluﬂan vadi, do¤a
sporlar›n› sevenler için eﬂsiz güzellikler bar›nd›r›yor.
TEKKE YAYLASI
Her y›l geleneksel olarak “Piknik ve Güveç” günü kutlanan yayla, temiz havas›
ve suyuyla ﬂehrin gürültüsünden uzak
kalmak isteyenler için do¤al bir güzellik.

YÖRE MUTFA⁄I

‹MARET MEYDANI VE EL SANATLARI
Beypazar›’n›n yeni gözde mekan› ‹maret Meydan›’nda hizmete aç›lan el sanatlar› mesleklerine ait dükkanlar ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.
Kundurac›, semerci, dokumac›, bak›rc›, kalayc›, yorganc› ve bindall› iﬂlemecili¤i gibi kaybolmaya yüz tutmuﬂ el
sanatlar›na yönelik mesleklerin tan›t›ld›¤› ve ürünlerin sat›ﬂa ç›kar›ld› dükkanlarda yöre kültürüne özgü tüm
ürünleri bulabilmek mümkün.

GÜMÜﬁ MA⁄AZALARI
Beypazar›’n›n en önemli simgelerinden biri olan telkari gümüﬂ iﬂlemecili¤inin birbirinden güzel örneklerini bulabilece¤iniz gümüﬂ ma¤azalar› özellikle bayanlar›n ilgi oda¤›.

■ Ev yap›m› tarhana çorbas›
■ Taﬂ f›r›nlarda piﬂirilerek özel
güveç kaplar›nda ikram edilen
etli güveç
■ Parmak kal›nl›¤›nda damars›z
ve ince kara üzüm yapra¤›na
sar›lan etli dolma
■ 80 kat ince yufkadan haz›rlanan baklava
■ Höﬂmerim
■ Çay saatlerinin ve
kahvalt›
sofralar›n›n vazgeçilmezi tereya¤l› Beypazar›
Kurusu
■ Beypazar›’n›n havuçlar›ndan
üretilen Havuç Lokumu ve Havuç Suyu
■ Beypazar›’ndaki ba¤larda yetiﬂtirilen üzümler ile cevizin
lezzetli kar›ﬂ›m›ndan ortaya ç›kan Cevizli Sucu¤u tatmadan
Beypazar›’n› gezdim demeyin.

E⁄R‹OVA YAYLASI
Göz kamaﬂt›r›c› bitki örtüsü, p›narlar›n
oluﬂturdu¤u göleti ve ahﬂap evleriyle
ziyaretçilere do¤ayla baﬂ baﬂa kalma
f›rsat› sunan E¤riovaYaylas›’nda, geleneksel olarak her y›l “Karaﬂar E¤riova
Yayla ﬁenli¤i” düzenleniyor. Golf,
trekking, atla gezinti gibi aktiviteler
için elveriﬂli olan yayla, tatil ile sporu
birleﬂtirmeyi sevenler için birebir.
SULUHAN KERVANSARAYI
17. yy baﬂ›nda, 1683 y›l›nda yapt›r›lan
Suluhan Kervansaray›, çarﬂ› içerisinde
yer al›yor. ‹ki katl› kare ﬂeklinde bir
yap› olan Suluhan, Klasik Osmanl› ﬂehir içi hanlar› tarz›nda.
GÖRMEDEN DÖNMEY‹N!
Beypazar›’n›n kuzeyinde, bir tepenin
yamac›ndaki kayal›klara s›rt›n› veren
Abbaszade Kona¤›, Adalet Kona¤›, Cahide Gürsoy Müze Evi, Beypazar› Kent
Tarihi Müzesi, Beypazar›’na ilk gelen
Selçuklu Türkleri’nin liderlerine ait lahitlerin bulundu¤u Bo¤azkesen Kümbeti, Horasan’dan geldikleri ve bu bölgede dergah kurduklar› rivayet edilen
yedi ermiﬂ ﬂahsiyetin mezar› bulunan
Yediler Türbesi, Osman Gazi’nin dedesi olan Gazi Gündüzalp’in Türbesi, Karaca Ahmet Sultan Türbesi, Karadavut
Türbesi ve ‹vaz Dede Türbesi...

HIDIRLIK TEPES‹
Beypazar›’n› ziyaret edenlerin ilk u¤rak
yeri olan H›d›rl›k Tepesi’nde, ilçenin
tüm bölgelerini, tarihi konaklar›n ve
do¤al güzelliklerin ön plana ç›kt›¤› ﬂehir dokusunu keyifle seyredebilirsiniz.
ALAADD‹N SOKAK
Restorasyonu tamamlanm›ﬂ ve hizmete aç›lm›ﬂ birçok tarihi kona¤› bar›nd›ran Alaaddin Sokak, yöresel ürünlerin
sat›ld›¤› standlar›n kuruldu¤u ﬂehrin
en gözde soka¤›…

BEYPAZARI KÜLTÜR VE
TAR‹H MÜZES‹
150 y›ll›k konak, 1997 y›l›ndan itibaren
“Beypazar› Tarih ve Kültür Evi” olarak kullan›l›yor. Müzede Beypazar› ve yöresinin
kültür ve tarihini yans›tan eserlerle Roma,
Bizans ve Osmanl› dönemlerinden kalan
çeﬂitli tarihi eserler sergileniyor.
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Fuar Ad›: Gapfood
Fuar Aç›l›m›: G›da, G›da Teknolojileri ve Ambalaj Fuar›
Fuar alan›: Gaziantep
ﬁehir: Gaziantep
Tarih: 19-22 ﬁubat 2009
Kaç›nc›: 7.
Periyot: Y›lda bir

S A⁄LI K

■ DR. CAN DEM‹R

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

BEYAZ VE KIRMIZI ETI
BIRLIKTE HAZIRLAMAYIN
ijyende çapraz kontaminasyon olarak tan›mlad›¤›m›z ve
özellikle kanatl›da bulunabilen ve k›rm›z› ete ulaﬂabilen, insanlarda tifo ve paratifo baﬂta olmak üzere
g›da kaynakl› enfeksiyonlara neden
olan ‘Salmonella’dan bahsetmek istiyorum. Türk Akreditasyon Kurumu
(TÜRKAK) ad›na yapt›¤›m G›da Üretim tesisi ziyaretlerinde ve özel hijyen
denetim gözlemlerimde zaman zaman
kanatl› karkas ve ürünleri ile yap›lan
parçalama iﬂlemlerinde k›rm›z› etle ayn› ortam›n kullan›ld›¤›n› ve hatta do¤rama plasti¤iyle ekipmanlar›n dahi ortak kullan›labildi¤ini çok istisna da olsa görmekteyiz.
Bu durumun bilgi yetersizli¤i ve
kapasite ile alt yap›n›n imkans›zl›klar›
bir araya gelince ortaya ç›kt›¤› kanaatindeyim. Salmonella serotiplerine
ba¤l› olarak baﬂta kümes hayvanlar› olmak üzere hayvan kökenli g›dalar içerisinde yumurta, yumurta ürünleri, k›rm›z› et ve et ürünleri, kontamine süt,
pastac›l›k ürünleri, dondurma, kremalarda s›kça görülebilmektedir.
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ÇAPRAZ KONTAM‹NE GERÇE⁄‹
SALMONELLA
Bu tür Salmonella’ya ba¤l› g›da enfeksiyonlar›n›n meydana gelmesinde
primer enfeksiyonlardan daha çok g›dalar›n elde edilmesi, üretimi, ürünlerin
iﬂlenmesi, ambalajlanmas›, nakledilmesi, muhafazas› ile birey veya sektör olarak mutfaklarda haz›rlama aﬂamas›nda

özellikle çapraz kontaminasyonlardan
kaynaklanmaktad›r. Ayr›ca so¤utma iﬂlemleri ile prosesin her safhas›ndan son
tüketiciye ulaﬂana kadar yap›lan taﬂ›malar esnas›nda so¤uk zincirin k›r›lmas›
ve mal kabulde so¤uk zincir ölçümlerinin izlenebilirli¤i istenilmemesi neticesinde de ortaya ç›kmaktad›r.
Salmonella’dan kaynaklanan g›da
enfeksiyonlar›n›n oluﬂum zincirinde
her zaman belirtti¤imiz ortak söylem
olan ‘Çiftlikten Sofraya G›da Güvenli¤i’
deyimi çiftlik boyutunda hayvanlara
bulaﬂmada önemli yer tutmaktad›r.
Çiftlik sonras›nda ise özellikle kanatl› hayvan kesiminin tüy yolma, iç
organ ç›karma ve so¤utma gibi aﬂamalar›nda meydana gelen çapraz kontaminasyona ba¤l› olarak % 100’e varan
oranlarda Salmonella bulaﬂma görülebildi¤i literatürlerde belirtilmektedir.
Ayn› durum az da olsa s›¤›r, koyun ve
keçilerde klinik belirti olmasa dahi görülebilmektedir.
ALINACAK ÖNLEMLER
Önlem olarak üretim alan›nda, so¤utuldu¤u, paketlendi¤i, nakil edildi¤i
odalarda ortak alan bulunmamal›, temizlik için kullan›lan sular›n mikrobiyolojik kontrolleri periyodik olarak yapt›r›lmal›, at›k sular›n e¤imi, toplanmas›
ve disipline edilmesi yönetmeliklerde
belirtildi¤i gibi eksiksiz uygulanmal›d›r.
Kullan›lan alet, masa, taﬂ›ma kaplar›, taﬂ›y›c› bantlar ile etle temas eden
tüm materyalin ete zarar vermeyecek,

kolayca temizlenip dezenfekte edilebilecek nitelikte ve paslanmaz materyalden yap›lm›ﬂ olmas› gerekir. Do¤rama
plasti¤i dahil, bütün b›çak sap› vb.
ekipmanlar› kanatl› ve k›rm›z› et için
ayr› renklerde olmal›d›r. Etle temas
eden veya edebilecek yüzeylerin, kaynak ve birleﬂme yerleri dahil düzgün
yap›da olmas› gerekir.
Personelin mutlaka portör muayeneleri yapt›r›lmal› ve çal›ﬂan personelin say›s›na ba¤l› olarak bu personelin
kullan›m›na mahsus, düzgün, su geçirmez, y›kanabilir duvar ve zemine sahip
yeterli büyüklükte ve say›da oda veya
odalar ile lavabo, duﬂ ve tuvalet ve her
iﬂçi için elbiselerini koyabilece¤i iki
bölümlü bir dolap bulunmal›d›r. Musluklar elle ve kolla çal›ﬂmayan tipte
olmal›, s›cak ve so¤uk su imkan› ile lavabolarda s›v› temizlik materyali ve bir
defal›k kullan›ma mahsus havlu ve
ayakla aç›labilen çöp bidonu gibi imkanlar bulundurulmal›d›r. Tuvaletlerin
do¤rudan çal›ﬂma bölümlerine aç›lmamas› gerekir.
Alet ve ekipmanlar kullan›ld›ktan
sonra temizli¤inin yap›lmas› ve dezenfekte edilmesi için uygun bir yer ve yeterli imkanlar sa¤lanmal›d›r. Salmonellan›n takibi için örnekleme metoduna
uygun olarak en az ayl›k periyotlarda
üretimin her safhas›nda kanatl› ve k›rm›z› et ile ürünlerinden numune al›narak laboratuarda analiz yapt›r›lmal›,
olumsuz sonuçlar görüldü¤ünde genel
hijyen tedbirleri tekrar detayl› olarak
gözden geçirilmelidir.
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A JAND A
ÜSTÜN DÖKMEN
PERDER A‹LES‹YLE BULUﬁUYOR
Prof. Dr. Üstün Dökmen, 21 ﬁubat 2009 tarihinde Ankara
Sheraton Hotel’de “‹ﬂ Yaﬂam›nda ve Özel Yaﬂamda Kaliteli
‹letiﬂim Yaﬂama ve Çal›ﬂma Sevinci” konulu bir seminer
verecek. Ankara PERDER taraf›ndan PERDER üyeleri için
düzenlenen etkinlikle, kat›lanlar›n, günlük yaﬂamla ve
çal›ﬂma ortamlar›yla ilgili, bilindik ve yeni, kaliteli yaﬂam
stilleri konusunda bilgilenmeleri amaçlan›yor. Türkiye
Perakendeciler Federasyonu Baﬂkan› ﬁeref Songör ve
Ankara PERDER Baﬂkan› Mustafa Altunbilekler’in
konuﬂmac› olarak yer alaca¤› etkinlikte de¤inilecek baz›
baﬂl›klar ﬂöyle: Günlük yaﬂamda ve iﬂ ortamlar›nda iletiﬂim
stilleri (kuramsal ve uygulamal›); empatik iletiﬂim (kuramsal
ve uygulamal›), ekip olmak, iﬂyerinde aile olmak; yönetim
becerisi ve liderlik. 150’yi aﬂk›n kat›l›mc›n›n haz›r bulunaca¤›
seminerin sponsorlar› ise ﬂöyle; Yayla Bakliyat, Ba¤dat Baharat, Uzungil ﬁekerleme, Coca Cola, Sanset G›da, Baytekler G›da, Anavarza Bal, Peyman Kuruyemiﬂ ve Aroma.

2009
BO⁄AZ‹Ç‹ E⁄‹T‹M DANIﬁMANLIK
ﬁUBAT TAKV‹M‹NDEN SEÇMELER

KR‹ZDE E⁄‹T‹ME “DUR” DEMEY‹N!
EGEM E¤itim Geliﬂtirme Merkezi, kriz döneminde, ülkemizde
kesintiye u¤ramakta olan ama özellikle kriz zamanlar›nda
zorunlulu¤a dönüﬂen e¤itim çal›ﬂmalar› için bir kampanya
baﬂlatt›. Kampanyan›n detaylar› ﬂöyle: Üyeli¤i kabul etmiﬂ
firmalar›n ya da kiﬂilerin isimlerine “e¤itimcard”
düzenlenecek, “e¤itimcard” üyesi olan firma /kiﬂi Egem E¤itim
Geliﬂtirme Merkezi taraf›ndan düzenlenen ve ayl›k olarak
yay›nlanarak bildirilecek olan e¤itimlerden her ay birine
kat›lma hakk›na bir y›l boyunca sahip olacak. E¤itimler, Egem
E¤itim Geliﬂtirme Merkezi’nin e¤itim portföyünde bulunan ve
kat›l›m sa¤layan üyelerin de talepleri do¤rultusunda ayl›k
olarak yay›nlanacak. Kurumsal çal›ﬂmalarda “e¤itimcard”
kiﬂinin ad›na de¤il kurumun ad›na ç›kar›l›yor. Bu durumda
firma talep ederse her ay ayr› bir kat›l›mc›y› gönderebiliyor.
Her e¤itim sonunda kat›l›mc›lara Kat›l›m Sertifikas› ve E¤itim
Notu veriliyor. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere düzenlenen
seminerler EGEM E¤itim Merkezi’nin 4.Levent’teki e¤itim
salonlar›nda veriliyor ve bir kiﬂilik y›ll›k abonelik bedeli 1.000
TL + % 8 KDV.
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1995 y›l›nda kurulan Bo¤aziçi E¤itim ve Dan›ﬂmanl›k
de¤iﬂen piyasa koﬂullar›n›n ihtiyaç duydu¤u güncel
e¤itim konular›nda uzman kadrosuyla hizmet veriyor.
Bo¤aziçi E¤itim ve Dan›ﬂmanl›k’›n ﬁubat ay› e¤itim
program›ndan seçtiklerimiz ﬂöyle;

21 ﬁUBAT; Stok yönetim ve depolama sistemleri
E¤itmen: Atilla Filiz
25-26 ﬁUBAT; Aile ﬂirketlerinde kurumsallaﬂma
E¤itmen: Mustafa Do¤rusoy
28 ﬁUBAT; ‹ﬂletmelerde maliyet yönetimi arac›
olarak bütçe oluﬂturma yöntemleri ve 2009
bütçesine haz›rl›k
E¤itmen: ﬁevket Say›lgan
28 ﬁUBAT - 1 MART; Uygulamal› temel sat›ﬂ ve
müﬂteri iliﬂkileri atölyesi- sat›ﬂ yetkinli¤i için oyunlar,
s›rad›ﬂ› kolay diyaloglar yaratma teknikleri
E¤itmenler: Necdet Uygurer Funda bilgili
Ayr›nt›l› Bilgi: www.bogaziciegitim.com.tr

YÖNET‹MDE 14 ‘S’ BECER‹S‹

SATIﬁ KOÇLU⁄U

S. SONER SELÇUKLU’nun
üçüncü kitab›, “Küçük ve
Orta Ölçekli ‹ﬂletmeler ‹çin
Yönetimde 14 ‘S’ Becerisi”
ad›yla Sistem Yay›nlar›’ndan ç›kt›. Bir organizasyonu, kuruldu¤u anda suya
düﬂen bir taﬂ gibi gören
Selçuklu, oluﬂan halkalar›,
örgütsel iﬂleyiﬂte evrensel
geçerlili¤i olan süreçlerle
ve bunlara iliﬂkin kavramsal modellerle tan›mlanan faaliyetlerin haritas›na
benzetiyor. Bu ba¤lamda kurucusu taraf›ndan ad›
net olarak konulsun ya da konulmas›n, merkezden
baﬂlayarak içten d›ﬂa halka halka yay›lan sudaki dalgalar, iﬂletme süreçlerinin gerçekli¤inde organizasyonun etkinli¤ini ölçmemize yard›m eden kriterlere
karﬂ›l›k gelirler. Bu rehber kitab›yla Soner Selçuklu
tüm yöneticileri, "S"lerden oluﬂan kavram dünyas›n›
ayd›nlatan bir yolculu¤a davet ediyor.

BUGÜN iﬂ dünyas›ndaki hemen hemen herkes iki çeﬂit liderli¤in oldu¤unu bilir; eski liderlik ve yeni liderlik. Eski liderlik insanlar› yönetmeye
dayan›yordu. Yeni liderlik ise insanlar› olabilecekleri kadar iyi olmalar›
için güçlendirmeye dayan›yor. Yeni
liderli¤in as›l konusu mikro idare
yapmaks›z›n yönetmek. Bunun için
de koçluk, yani herhangi bir ﬂirkette
olabilecek en önemli ﬂey olan rekabet becerisi gerekli. Ne yaz›k ki bu, müdürlerin pek ço¤unun yoksun oldu¤u, pek az›n›n da edindi¤i bir beceri. Mediacat Kitaplar› taraf›ndan yay›nlanan bu kitap, bir sat›ﬂ
müdürünün önce kendini, sonra da kendi geliﬂimleri için sorumluluk al›p s›radanl›ktan s›ra d›ﬂ›l›¤a geçiﬂ yolculu¤u
yapmalar›na yard›mc› olarak baﬂkalar›n› bir sat›ﬂ koçuna nas›l dönüﬂtürebilece¤ini gösteriyor. Linda Richardson, kendine koçluk yapabilen, çok verimli ve birbirine ba¤l› bir sat›ﬂ
gücünü de beraberinde getiren bir sat›ﬂ koçlu¤u kültürünün neden ve nas›l oluﬂturulaca¤›n› anlat›yor.

ÜRET‹M YÖNET‹M‹NDE
VER‹ML‹L‹K SIRLARI
DÜNYA SAVAﬁI sonras› Japonya'daki büyümenin yüzde 61'i, Bat›
Avrupa'daki büyümenin yüzde 65'i
do¤rudan verimlilik art›ﬂ›na ba¤l›.
Kalk›nma sürecini yak›ndan inceleyen araﬂt›rmac›lar, geliﬂmede en
önemli rolün
emek ya da
sermaye gibi
fiziksel faktörlerin art›ﬂ› de¤il; bilgi, e¤itim, Ar-Ge,
yönetim gibi
fiziksel olmayan ama verimlilik art›ﬂ›n›
sa¤layan yeni faktörler oldu¤unu
saptam›ﬂlar. Endüstriyel iﬂletmelerde üretim yönetiminde çal›ﬂanlar için, birikimlerin bir araya topland›¤› geniﬂ içerikli bir kaynak
olarak sunulan kitab›n yazar› Atilla
Filiz, verimlilik konusunda bu denli geniﬂ konular› tek kitapta toplayarak her yaﬂtaki genç yöneticilere
ipuçlar› veriyor.

KR‹ZDE NE YAPILMALI?
2008-2009 Krizini
Nas›l Aﬂabilirsiniz?
2008 sonbahar›nda patlak veren
ekonomik durgunluk devam ediyor. Ne zaman sona erece¤i konusunda da hiç kimsenin bir fikri yok.
“2008 2009 krizinden daha
güçlü, daha dinamik ve baﬂar›l› bir iﬂletme
olarak nas›l ç›kabiliriz?” sorusuna yan›t
arayan Nicholas Bate, Optimist Yay›n Da¤›t›m’dan yay›nlanan kitab›nda iﬂletmeleri harekete geçmeye ça¤›r›yor. 2008-2009 krizinde sa¤ kalmakla ilgili günümüzdeki en iyi düﬂünceleri özenle ele al›nan kitapta,
ister büyük bir firman›n sahibi ya
da yöneticisi olun, ister küçük bir
ﬂirketin; durgunluktan ç›k›ﬂ için
yapman›z gerekenler konusunda
yararlanabilece¤iniz çok ﬂey var.

BAﬁARI TESADÜF
DE⁄‹LD‹R
“‹ﬂ dünyas›n›n 80 önde gelen ismi
ve onlar› baﬂar›ya ulaﬂt›ran s›rlar›”
Ülkemizde rol modeller ya öne
ç›km›yor ya da yabanc› hayranl›¤›m›z baﬂar›l› liderleri öne ç›karm›yor. Oysaki her birisi baﬂar› hikayesi olabilecek
yüzlerce cesur
insane, Türkiye ekonomisinin bilinmezleri aras›nda ﬂirketlerinin baﬂ›nda mücadele ediyor. Kitapta yaz›lanlar› sadece rakiplerin
de¤il tüm yöneticilerin kendi yönetim süreçlerini nirengilemeleri
için okumas› gerekti¤ine inan›yorum.Kitab›n, genç insanlara kendi
kariyerlerini belirlerken faydal› olmas› dile¤indeyim. Biliyorum hepsine ulaﬂmak olanakl› de¤il ama
kitab›n mümkün oldu¤unca en
fazla say›da gence, esin kayna¤›
olmas› en büyük dile¤im.
Günseli Özen Ocako¤lu
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Baﬂkan: Mustafa Altunbilek
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ankaraperder@tpdf.org

BATI KARADEN‹Z PERDER
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Tel: 0372 - 312 20 16
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‹STANBUL PERDER
Baﬂkan: Turan Özbahçeci
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Adres: TEM Otoyolu Kavac›k
Kavﬂa¤› Ford Plaza K: 5
Rüzgârl›bahçe Kavac›k
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istanbulperder@tpdf.org

KARADEN‹Z PERDER
Baﬂkan: Fevzi P›nar
Tel: 0362 - 435 55 07
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Adres: 19 May›s Mah. Osmaniye
Cad. No: 13 K: 4 SAMSUN
karadenizperder@tpdf.org
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EGE PERDER
Baﬂkan: Vahdet Sar›kaya
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egeperder@tpdf.org

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

BURSA PERDER
Baﬂkan: Do¤an Seyhan
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Faks: 0224 - 211 36 04
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