GIDA VE ‹HT‹YAÇ MADDDELER‹ PERAKENDEC‹LER‹ DERNE⁄‹ BÜLTEN‹

‹stanbul Perder
KURULDU
Perakende sektöründe rekabet adaletinin sa¤lanaca¤› yasal düzenlemelerde etkinlik gösterip bilgi
ve tecrübe paylaﬂ›m›n›n yarataca¤› sinerjiyle yerel
zincirlerin sürekli geliﬂimini sa¤lamay› kendisine
misyon edinen Derne¤imiz 11.03.2006 tarihinde 37
kurucu üyemizin kat›l›m›yla kurulmuﬂtur.
‹stanbul perakendeciler derne¤i sektörümüzdeki
önemli bir boﬂlu¤u kuruluﬂuyla doldurmuﬂ, ülke perakendecisine yeni bir h›z, heyecan ve dinamizm
getirmiﬂtir. 2001 y›l›ndan bu yana ülke gündeminde
olan “ büyük ma¤azalar kanunu tasar›s›” ile ilgili dü-

ﬂünce ve önerilerimizi her platformda dile getirerek
perakende sektörünün belli bir düzen ve disiplin
çerçevesinde geliﬂimini sürdürmesi için çal›ﬂmalar›m›z› sürdürmekteyiz.
‹stanbul Perder olarak kuruluﬂumuzun temel
amaçlar› sektörümüzü ilgilendiren yasal çal›ﬂmalarda katk›da bulunmak, e¤itim faaliyetleri, perakendecilerin ticari, sosyo-ekonomik, e¤itim ve kültür düzeylerinin geliﬂmesini sa¤lamak, teknoloji, fikir al›ﬂveriﬂi ve koordinasyonu temin ederek daha ileri bir
düzeye ulaﬂmalar›na yard›mc› olmak amac› ile gereken her türlü faaliyette bulunmak için
kurulmuﬂtur.
Derne¤imiz k›sa zamanda kuruluﬂunu tamamlayarak genel merkezinde üyelerine yönelik e¤itim faaliyetlerine h›z vermiﬂtir. Bu yöndeki faaliyetlerimiz e¤itim ve dan›ﬂmanl›k ﬂirketleri ve üretici firmalar›n katk›lar›yla artarak devam edecektir.
Perakende sektöründe yerel zincirlerin ulusal pazardaki paylar›n› art›rarak markalaﬂmalar›n› sa¤lamak
ana hedeflerimiz aras›ndad›r. Bu günün ticari yap›s›nda pazardaki varl›¤›m›z› ve pay›m›z› devam ettirebilmek kurumsallaﬂarak birer marka haline gelmekten geçmektedir. Bu hedefe ulaﬂ›labilmesi için firmalar›n insan kaynaklar› departmanlar›n› oluﬂturarak kalifiye personel istihdam etmeleri, istihdam ettikleri personelin
gerek oryantasyon gerekse meslek
edindirmeye yönelik e¤itimlerini sa¤lamalar› gerekmektedir.

SAYI:1 A⁄USTOS 2006

‹ Ç ‹ N D E K ‹ L E R

Yerel marketlerin
önerileri Baﬂbakana
sunuldu...  HABER‹ 2. SAYFADA
Türkiye
Perakendeciler
Federasyonu
Bursa’da
kuruldu
 HABER‹ 5. SAYFADA

‹stanbul PERDER
E¤itim Takvimi
 HABER‹ 6. SAYFADA

Yönetim Güvenoyu ald›
 HABER‹ 7. SAYFADA

TÜM ÜYELER‹M‹Z
DAVETL‹D‹R
‹stanbul sanayi ve ticaret odas› 19
no' lu Bakkaliye Meslek Komitesi grubu mensuplar›n›n buluﬂturulaca¤› bir
toplant› düzenleyecektir.
Toplant›da komite üyeleri ile yüz
yüze görüﬂme, sektörün yap›sal ve
güncel sorunlar›n›n tart›ﬂ›lmas›n›n yan› s›ra genel ekonomik görüﬂlerde dile getirilecektir.
Tarih: 8 A¤ustos 2006 Sal›
Saat : 14:00 - 17:00
Yer : Meclis Salonu 5. kat
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Ankara Ç›karmas›

Ankara Ticaret Odas› (ATO), Perakendeciler Derne¤i (PER-DER) ve Perakende Bilgi Platformu (PBP)'nin ortaklaﬂa düzenledikleri “Perakende Buluﬂuyor” zirvesi ATO'da gerçekleﬂti. Son aylarda gündeme tekrar gelip oldukça tart›ﬂ›lan
Büyük Ma¤azalar Yasa Yasar›s›'n›n ele al›nd›¤› toplant›da kanun tasar›s›nda çeﬂitli görüﬂlere yer verildi.
Kanun tasar›s› hakk›nda genel görüﬂmelerin yap›ld›¤› toplant›da perakendeciler ve hükümet yetkilileri görüﬂlerini dile getirdiler. PERDER ‹stiﬂare
Kurulu Baﬂkan› ﬁeref Songör toplant›da yapt›¤› konuﬂmada; yerli perakendeciler olarak tekrar gündeme gelen bu yasay› desteklediklerini söyleyerek,
bu yasan›n 400 metrekare üzerindeki tüm perakendecilere eﬂit düzenleme getirdi¤ini ifade etti.
Avrupa Birli¤i'ne üye ülkelerde de gerekli yasalar
uyguland›¤›n› belirten Songör, Türkiye'de baz› AB
yanl›lar›n›n bu yasaya karﬂ› ç›k›p yabanc› sermaye
olarak her ﬂeyi kendilerinin ayarlama anlay›ﬂ›nda
Sanayi ve Ticaret
Bakan› Ali Coﬂkun

K.Maraﬂ Milletvekili
Fatih Ar›kan

ATO Baﬂkan›
Sinan Aygün

Türkiye PERDER Baﬂ.
ﬁeref Songör

olduklar›n› söyleyen Songör; haks›z rekabet, zarar›na sat›ﬂlar, aldat›c› indirimlerin yerli sanayiciyi
zor duruma düﬂürdü¤ünü aç›klarken, yasan›n ç›kmas›n›n ticari kayba yol açmayaca¤›n› ve yasa tasla¤›n›n yanl›ﬂ yorumlanmadan, perakendecilerin
hayr›na yasalaﬂmas› gerekti¤ini sözlerine ekledi.
ATO Yönetim Kurulu Baﬂkan› Sinan Aygün daha sonra kürsüye gelerek yapt›¤› konuﬂmada, yasan›n arkas›nda oldu¤unu, yasan›n piyasaya denge
getirece¤ini söyledi. Ayn› zamanda bu yasan›n
üretici ve tüketici aras›nda bir güven köprüsü oluﬂturaca¤›na de¤indi.
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Yerel
marketlerin
önerileri
Baﬂbakana
sunuldu...
‹stanbul ve Ankara
Perakendeciler Derne¤i
Baﬂkanlar› Sn. ﬁeref
Songör ve Sn. Erdal
Tüfekçi, Ak Parti
Grubu'nu ziyaret ederek
Baﬂbakan Sn. Recep
Tayyip Erdo¤an'a büyük
ma¤azalar kanunuyla ilgili
yerel zincirlerin görüﬂ ve
önerilerini sundular.

Bitlis Milletvekili Vahit Kiler kendisinin de bu
sektörden gelmesi sebebiyle sektörün sorunlar›n›
çok iyi bildi¤ini vurgulad›. Kiler, çözüm konusunda perakendecilerle ayn› hislerde oldu¤unu belirtti. Düﬂüncelerin gerçekleﬂmesi için grup çal›ﬂmalar›na ve komisyonlarda bu yasan›n olumlu sonuçlanmas› için gereken deste¤i verece¤ini de ekledi.
Tasar›y› sunan Kahramanmaraﬂ Milletvekili Fatih
Ar›kan, kendisinin profesyonel anlamda sektöre
emek verdi¤i ve bu sektörün bu yasaya ihtiyac› oldu¤u konusunda aç›klama yapt›. Bu ihtiyaçtan dolay› böyle bir yasa tasla¤› haz›rlad›¤›n› kaydeden
Ar›kan, bu yasan›n bir düzenleme de¤il acil bir ihtiyaç oldu¤unu ifade etti.
Tasla¤›n gündeme gelmesi ve tart›ﬂ›lmas› konusunda en önde gelen isimlerden biri olan Sanayi ve
Ticaret Bakan› Ali Coﬂkun da toplant›da fikirlerini
belirtti. AKP hükümetinin temel felsefesinin hakl›n›n yan›nda olarak onu korumak oldu¤unu aç›klayan Coﬂkun, “Bu yasayla ilgili ﬂu anda burada oldu¤umuza göre hakl› olan yerel perakendecilerdir.
Yerel perakendecilerle birlikte yerel üretici de güçlenecektir. Yasalar insanlar›n eseridir, bu konuda
yan›labiliriz de; ç›kan bir yasa varsa düzeltebiliriz.
Bu hükümet d›ﬂar›dan kumandayla yönetilmiyor.
Hükümetimiz güçlünün de¤il hakl›n›n yan›ndad›r.
Bu nedenle reel sektöre istihdam sa¤layanlar›n her
zaman yan›nda olaca¤›z.” diye konuﬂtu.
Toplant›da daha sonra söz alan PERDER ‹stanbul Yönetim Kurulu Baﬂkan› Erdal Tüfekçi konuﬂmas›na baﬂlarken yasada üçüncü taraf oldu¤unu,
yüzde 30'un yüzde 16's›n›n yerel perakendecilerden oluﬂtu¤unu söyledi. PERDER'in yerellerin bir
gücü oldu¤unu belirten Tüfekçi, serbest piyasa
ekonomi ﬂartlar›nda yürüdüklerini aç›klad›. Tüfekçi sözlerine ﬂöyle devam etti: “‹yi niyetli yasalar›n
yan›nday›z. Mevcut market yasas›n›n düzeltilecek
taraflar› olmakla beraber, biz adil bir yasadan yanay›z. Zarar›na sat›ﬂlara karﬂ› oldu¤umuzu söylemeliyim. Ayr›ca pazar günleri tatil olma iste¤imiz
de de¤erlendirilmelidir. Bu bir sosyal sorumluluk
örne¤idir. Bakkallar›n da pazar günü iﬂ yapmas›n›n
önünü açmak gerekir.”

PERDER’in Meclis ziyareti...
Türkiye perakendeciler federasyonu baﬂkan› ve il baﬂkanlar› T.B.M.M yi ve Ak Parti
Grubu’nu ziyaret ederek
“Büyük Ma¤azalar Kanunu
Tasar›s› “ hakk›nda federasyonun görüﬂlerini anlatma
imkan› buldular. Heyet mecliste
ve Ak Parti Grubu’nda büyük
bir ilgiyle karﬂ›land›.
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Perakende, Konya’da tart›ﬂ›ld›
Toplant›n›n ilk konuﬂmas›n› Konya Ticaret Odas›
Baﬂkan› Hüseyin Üzülmez yapt›. Üzülmez, “Di¤er geliﬂmiﬂ ülkelerin büyük ço¤unlu¤unda doyum noktas›na
ulaﬂan organize perakendecilik anlay›ﬂ› sonucunda ortaya ç›kan al›ﬂveriﬂ merkezlerinin ülkemizdeki geçmiﬂi
oldukça yenidir. 1954 y›l›nda ç›kar›lan Yabanc› Sermaye Teﬂvik Kanunu ile yabanc› perakende sektör kooperatifleri ülkeye davet edilmiﬂ, 1960'larda özel sektör giriﬂimleriyle perakende ma¤azalar aç›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. 1980'li y›llara kadar ise Türkiye'deki perakendecilik
anlay›ﬂ› tüketim kooperatifleri ﬂeklinde olmuﬂtur” dedi.
‹lk organize ve modern al›ﬂveriﬂ merkezlerinin 1988 y›l›nda aç›ld›¤›na dikkat çeken Üzülmez, daha sonraki
y›llarda büyük al›ﬂveriﬂ merkezlerinin sektöre kat›lmaya baﬂlad›¤›n› belirtti. Üzülmez, “1998 y›l›nda 2135
olan hipermarket ve süpermarket say›s› 2005 y›l›nda
5545 olmuﬂtur. Büyük organize al›ﬂveriﬂ merkezi say›s›nda art›ﬂ olurken genel olarak perakende sat›ﬂ yapan
iﬂletme say›s›nda azalma söz konusudur” dedi.
Perakende önemli bir endüstri
Konya Sanayi Odas› Baﬂkan› Tahir Büyükhelvac›gil,
perakende sektörünün dünyan›n her yerinde çok
önemli bir endüstri kolu oldu¤unu söyledi. Büyükhelvac›gil, “Perakendecilerin say›s› her zaman üretici ve
toptanc›lardan daha fazlad›r. T›pk› barajlar gibi pera-

PERDER’i anlatt›lar
Perder yetkilileri, Konya'n›n üç büyük al›ﬂveriﬂ merkezi olan Afra, Adese ve Sincap Al›ﬂveriﬂ
Merkezleri'ni ziyarette bulundular. Perder Federasyon Baﬂkan› ﬁeref Songör, ‹stanbul Perder
Baﬂkan› Erdal Tüfekçi, Cemal Özen, Ankara Perder Baﬂkan› Levent Gündo¤du, Ankara Perder
üyelerinden Mustafa ﬁekerci ve Mustafa Altunbilek'in kat›ld›¤› ziyarette, yetkililere Perder'in
amac› ve çal›ﬂmalar› hakk›nda bilgiler verildi.

kendeci esnaf› da üreticiden gelen
mal ve hizmetlerin nihai tüketiciye
düzenli ve sa¤l›kl› bir biçimde ulaﬂmas›n› ve dolay›s›yla ülke tar›m ve
sanayinin yayg›n ve adil rekabet
ﬂartlar›nda yeniden üretmesine imkan sa¤layan bir görevi yerine getirirler. ﬁehir merkezlerinde h›zla ço¤alan hipermarketler nedeniyle perakendecilik sektörü ar›zalanm›ﬂt›r”
dedi.
“Anayasa'n›n 173. maddesi
'devlet esnaf ve sanatkar› koruyucu
ve destekleyici önlemler al›r' hükmü ile devlete, esnaf ve sanatkar›
koruyucu ve destekleyici düzenlemeler yapma ve gerekli tedbirleri alma görevi vermiﬂtir. Bu aç›k hükme
ra¤men, ihtiyaca ve sonuçlara bakmadan büyük ﬂehirlerde belediyelerin en merkezi yerlerde peﬂ peﬂe izin
verdikleri hipermarketlerin perakendeci esnaf› tükenme noktas›na getirdi¤i gerçe¤e ra¤men, giderek artan
iﬂsizli¤e ve bozulan sosyoekonomik dengelere ra¤men
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› 2000 y›l›ndan bugüne kadar Büyük Ma¤azalar Kanunu ile ilgili çal›ﬂmalar›n›
maalesef bir türlü neticeye ulaﬂt›ramam›ﬂt›r.”
Perakende sektörü,
Rekabet Kurumu'nun gündeminde
Rekabet Kurumu 3. Daire Baﬂkan› Suna Bar›ﬂ Özer,
ülkemizdeki birçok sektörle zincirleme iliﬂkisi olan perakendecilikte etkin rekabetin korunmas›n›n, Rekabet
Kurumu'nun amaçlar› aç›s›ndan büyük önem taﬂ›d›¤›n›
belirtti. Özer, Rekabet Hukuku ba¤lam›nda yasal düzenlemelerin “Kuruluﬂ ‹zin ve ‹zin Kriterleri, Çal›ﬂma
Saatleri, Özel Markalar, Y›k›c› Fiyatlama, ‹ndirimli Sat›ﬂlar” baﬂl›klar›na göre de¤erlendirilmesi gerekti¤ini
belirterek bu konularla ilgili aç›klamalarda bulundu.
Suna Bar›ﬂ Özen Rekabet Kurumu'nun sektörde rekabetçi yap›n›n korunmas› için, yeni giriﬂleri önleyecek
genel düzenlemeler yap›lmamas› gerekti¤i görüﬂünde
oldu¤unu belirterek yasa önerisini tart›ﬂma platformuna
taﬂ›yan kurumlara, özellikle PERDER ve Nokta Yay›nc›l›k'a teﬂekkürlerini iletti.
Büyük ma¤azalar için yasal
faaliyetler düzenlendi
Sanayi Bakanl›¤› 1. Hukuk Müﬂaviri Yavuz ﬁahin,
PERDER yetkililerine ve Nokta Yay›nc›l›k'a teﬂekkür
ederek baﬂlad›¤› konuﬂmas›nda ﬂunlar› söyledi; “Kent
planlamas›/imar plan› yap›m› aﬂamas›nda planlarda, iﬂ

merkezleri ve/veya büyük ma¤azalar›n kuruluﬂu için
önceden yeterince yer ayr›lmam›ﬂ olmas› nedeniyle genellikle kent içinde kalm›ﬂ büyük ma¤azac›l›k faaliyetine elveriﬂli olmayan arsalarda yap›lan veya önceden
yap›lm›ﬂ yap›larda, büyük ma¤azac›l›k yap›lmaktad›r.
Büyük ma¤azalar›n hiçbir standarda tabi olmaks›z›n bu ﬂekilde faaliyette bulunmalar› beraberinde baz›
sorunlar›n ve s›k›nt›lar›n ortaya ç›kmas›na yol açm›ﬂt›r.
* Büyük ma¤azac›l›k faaliyetine uygun olmayan
mevcut yap›larda faaliyette bulunulmas› (depreme dayan›kl›l›k, yang›n vb. durumlarda tahliye imkanlar›n›n
bulunmamas›)
* Yeterli otoparklar›n›n olmamas›,
* Kent trafi¤inin yo¤unlaﬂt›¤› akﬂam saatlerinde ve
özel günlerde trafi¤e getirdi¤i yükün yol açt›¤› trafik
karmaﬂas› ve kar›ﬂ›kl›¤›,
* Sahip olduklar› piyasa hakimiyeti sebebiyle ürünleri kendi markalar› ile pazarlama e¤ilimleri,
* Çok say›da ve çeﬂitli adlar alt›nda tedarikçilerinden haks›z talepte bulunmalar›,
* Çevrelerinde yerleﬂik çeﬂitli meslek ve sanat kollar›nda faaliyette bulunan esnaf ve sanatkarlar ile küçük
ve orta boy iﬂletmelerin yap›lar›n›n bozulmas›na ve
ekonomik faaliyetlerini terk etmek zorunda kalmalar›na neden olmalar›, bu sorunlardan baz›lar›d›r.
Geliﬂmiﬂ ülkelerde büyük ma¤azac›l›k geliﬂim sürecinde, bu al›ﬂveriﬂ merkezlerinin ortaya ç›kard›klar›
benzer sorunlar, yap›lan hukuki düzenlemelerle giderilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Ülkemizde de büyük ma¤azalar›n
geliﬂmiﬂ ülkelerde oldu¤u gibi belirli kurallar çerçevesinde öncelikle imar planlar›nda ayr›lan yerlerde kurulmalar› ve belirlenmiﬂ standartlar çerçevesinde faaliyette bulunmalar› gerekmektedir.

Ö¤rencilerle perakendecilik üzerine sohbet
‹stanbul
Perakendeciler
Derne¤i (PERDER), bir heyet
olarak Kocaeli Üniversitesi’ni ziyaret ederek Ma¤azac›l›k Yüksek Okulu Ma¤aza
‹ﬂletmecili¤i Kulübü’nün düzenledi¤i panelde ö¤rencilerle sohbet ederek ma¤azac›l›k ve perakende ile ilgili
sorular›n› cevapland›rd›lar.
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Türkiye Perakendeciler Federasyonu

Bursa’da kuruldu...
Uluda¤ Grand Yaz›c› Otel'de düzenlenen PERDER zirvesinde, Türkiye'nin önde gelen perakende
zincirlerinin üst düzey yöneticileri biraraya geldi.
Bu toplant›da belirlenen ana konu ise; Ankara, ‹stanbul, EGEPER, Bursa, Akdeniz ve SAMPER olarak
kurulan PERDER'lerin bir federasyon çat›s› alt›nda
toplanmas›yd›. Bugüne kadar Ankara PERDER ‹stiﬂare Kurulu Baﬂkanl›¤›'n› sürdüren ﬁeref Songör, zirvede tüm kat›l›mc›lar›n oy birli¤i ile Türkiye Perakendeciler Federasyonu baﬂkan› seçildi. Songör, seçimden hemen sonra ﬂunlar› söyledi: “Ben lider olarak de¤il, içinizden bir vatandaﬂ olarak bu iﬂi s›rtlanmak gerekti¤ini düﬂünüyorum. Çünkü hepiniz kendi bölgenizde lidersiniz. Gayretleriniz için hepinizi
alk›ﬂl›yorum.”
Toplant›da görüﬂlerini dile getiren Ankara PERDER Baﬂkan› Levent Gündo¤du, yerel marketlerin
Ankara'da çok önceden organize oldu¤unu, bunun

esas al›narak Türkiye genelinde birlikte olmak gerekti¤ini belirtti. Perakendecili¤in art›k bir meslek
olarak görülmesi gerekti¤ini, çal›ﬂmalar›n›n bu ana
hedef üzerinde yo¤unlaﬂt›¤›n› ve e¤itimin bu noktada çok önem kazand›¤›n› belirten Gündo¤du, “Bugün Ankara PERDER üyelerinin nezih bir ﬂekilde
oturabilece¤i, toplant› ve e¤itimlerin sa¤l›kl› bir ﬂekilde yap›labilece¤i, konumu ile de çok güzel olan
bir ofise sahip olduk. Bununla birlikte çal›ﬂmalar›m›z› takip edecek nitelikte kadrolar›m›z› oluﬂturduk.
Uzun mesai ve emek isteyen bir iﬂin içerisindeyiz.
Türkiye Perakendeciler Federasyonu ile birlikte etkimizin daha da artaca¤›na inan›yorum” dedi.
Daha sonra söz alan ‹stanbul PERDER Baﬂkan›
Erdal Tüfekçi ise, ‹stanbul'un ticari etkinli¤ine dikkat
çekerek, “Türkiye ekonomisinin %26'l›k pay›na sahip olan ve bu anlamda nüfus yo¤unlu¤u ile birlikte ‹stanbul, büyük bir ticari hacme sahip. Yerel zincirler 17.3'lük pay ile Türkiye perakendesinde geleneksel perakendeden sonra ikinci büyük grubu
oluﬂturuyor. Bu herkesin kabul etti¤i AC Nielsen verilerinden elde edilen sonuçtur. Ölçümlenemeyen
yerel zincirleri de düﬂünürsek, pay›m›z›n daha da
fazla oldu¤unu düﬂünüyorum. Bu gücün art›k biraraya gelmesi gerekiyordu. ‹lk buluﬂmam›zda 11 firma vard›. Dört toplant›da 45 firmaya ulaﬂt›k. Bundan sonras› için güzel geliﬂmelerin olmas›n› bekliyoruz. Çünkü, art›k hep birlikte sesimizi çok daha
güçlü duyuruyoruz” dedi.
Bursa PERDER Baﬂkan› ‹brahim Özhan ise, çok
yeni bir oluﬂum olduklar›n›, PERDER'in Bursa buluﬂmas›nda biraraya gelmekten mutluluk duyduklar›n› ve en k›sa zamanda gerekli iﬂlemleri tamamlayarak Bursa aya¤›nda kendilerini en iyi ﬂekilde temsil etmek istediklerini belirtti.

‹stanbul PERDER sektörün problemlerine çözüm ar›yor
‹stanbul PERDER Genel Baﬂkan› Sn. Erdal Tüfekçi'nin yönetti¤i panele Tar›m Bakanl›¤› Büyükçekmece ‹lçe Müdürü Veteriner Hekim Sn. Kerim Büyük S›vac›, ‹stanbul
Veterinerler Odas› Genel Sekreteri Veteriner Hekim Sn. Azmi Yüksel, Güngören Belediye Veteriner ‹ﬂleri Müdürü Veteriner
Hekim Sn. Engin Civan, Veteriner G›da Hijyenistleri Derne¤i Bﬂk. Dr. Sn. Can Demir
kat›l›mda bulundu. Yaklaﬂ›k beﬂ saat süren
panele ‹stanbul PERDER üyeleri büyük ilgi
gösterdi.
Haz›r k›yma, parçalanm›ﬂ et ve di¤er
parçalanarak sat›lan ürünlerle ilgili taraflar,
yasalar› ve yasalar›n yorum ve nas›l uygulanmas› gerekti¤i ile ilgili görüﬂlerini belirterek ma¤azalar›n denetiminde uygulaman›n
daha bilinçli yap›lmas›, ma¤aza yöneticilerinin de ma¤azalar›ndaki uygulamalar›n›
yasalar›n istedi¤i do¤rultuda yapmalar›n›n

süreci h›zland›raca¤› belirtildi.
Panelin ilk bölümünde yasalarla ilgili
görüﬂler beyan edildi. ‹kinci bölümde ise
daha çok dinleyicilerin uygulama ve anlamaya yönelik sorular›na a¤›rl›k verildi. Panelistlerin genel görüﬂleri, ülkemizdeki perakendecilerin ve özellikle ‹stanbul PERDER'in sektörle ilgili çal›ﬂmalarda öncülük
etmesi ﬂeklindeydi. ‹stanbul PERDER Baﬂkan› Sn. Erdal Tüfekçi de dernek olarak sektörü ve iﬂverenleri bilgilendirme faaliyetlerine
büyük a¤›rl›k verdiklerini belirterek gerekli
her türlü çal›ﬂmada ilgili kurum kuruluﬂla iﬂ
birli¤i yapmaktan memnuniyet duyacaklar›n› belirtti. Panele kat›lan konuﬂmac›lar da,
marketlerin istemeleri halinde iﬂ yerlerine
veya seminer salonlar›nda yapacaklar› toplant› ve bilgilendirme faaliyetlerine kat›lmaktan mutluluk duyacaklar›n› belirterek
gerekli deste¤i vereceklerini beyan ettiler.
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PERDER’‹N 06.07.2006 TAR‹HL‹ KARARI

GÖREV DA⁄ILIMI
Toplant›ya Kat›lanlar:
Erdal Tüfekçi,Hac› Mustafa Narman,Cemal Özen,Rahim Tüfekçio¤lu,
‹hsan Korkmaz, ‹hsan Biçen ‹hsan Biçen,Erol Demirtaﬂ,
Turan Özbahçeci,Selamet Aygün,Cemal Parlak
Konu: Yönetim Kurulu Üyelerinin görev bölümün tespiti, bu konu ile
ilgili gereken kararlar›n al›nmas›.
1-Derne¤in Yönetim Kurulu görev bölümünün görüﬂülmesine geçilmiﬂtir.
Dernek Yönetim Kurulu Baﬂkanl›¤›'na : Erdal Tüfekçi
Baﬂkan Yard›mc›l›klar›na
: Mustafa Narman ve Cemal
Özen
Genel Sekreterli¤e
: ‹hsan Biçen
Genel Sekreter Yard›mc›l›klar›na
: Selamet Aygün ve ‹hsan
Korkmaz
Saymanl›¤a
: Erol Demirtaﬂ
Üyeliklere
: Rahim Tüfekçio¤lu,
Cemal Parlak, ‹hsan Korkmaz, Mahmut Kara,Turan Özbahçeci, Selamet
Aygün'ün Seçilerek yetkilendirilip görevlendirilmelerine,
2- Dernek Yönetim Kurulu'nu ve Dernek Tüzel Kiﬂili¤ini Yönetim Kurulu
Baﬂkan› ve Baﬂkan Yerd›mc›lar› tek baﬂ›na ayr› ayr› temsil ve ilzam eder.
3- Dernek gelirlerinin toplanmas› için iki y›l süre ile Yönetim Kurulu
üyesi Cemal Parlak ile Mahmut Kara'ya , harcamalarla ilgili sayman Erol
Demirtaﬂ'a yetki verilmesine, Önceden yetki verilen Yönetim Kurulu
üyelerinin yetkilerinin sona erdi¤ine,yetki belgelerinin bir hafta içerisinde
geri al›nmas›na, Dernek Yönetmeli¤i'nde belirtildi¤i üzere kiﬂi baﬂ›na
üçer adet yetki belgesi düzenlenmesine, Yönetim Kurulu Baﬂkan›
taraf›ndan onaylanmas›na ve birer suretinin Dernekler Birimine
bildirilmesine,
4- Baﬂkan Yard›mc›lar› Hac› Mustafa Narman ve Cemal Özen'in ayn›
zamanda teﬂkilatlanmadan yetkili, görevli ve sorumlu oldu¤una,
5- ‹dari iﬂler (iç organizasyon) sorumlusu olarak ayn› zamanda sayman
olan Erol Demirtaﬂ'a görev ve yetki verilmesine,
6- Seyahat ve organizasyonlarla ilgili Turan Özbahçeci'ye yetki
verilmesine,
7- E¤itimden sorumlu,yetkili ve görevli olarak Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Erdal Tüfekçi'nin atanmas›na,
8- Bas›n sözcüsü ve bas›nla iliﬂkilerden sorumlu,görevli ve yetkili olarak
Yönetim Kurulu Üyelerinden Rahim Tüfekçio¤lu'nun atanmas›na,
9- Ticaret Odas› ile ilgili iliﬂkilerden sorumlu yetkili ve görevli olmak
üzere Yönetim Kurulu Üyelerinden Rahim Tüfekçio¤lu Baﬂkanl›¤›'nda
Selamet Aygün ve Mahmut Kara'dan oluﬂan bir komisyon kurulmas›na,
10- Genel Kurul sonuç bildirimini Mülki Amirli¤e sunmak üzere Yönetim
Kurulu Üyelerinden Rahim Tüfekçio¤lu'na yetki verilmesine,
11- Sektörel sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili komisyon oluﬂturmak
üzere Yönetim Kurulu Baﬂkan› Erdal Tüfekçi'ye yetki ve görev verilmesine,
12- Perakende sektörüne ve özellikle Derne¤imiz kuruluﬂuna,faaliyetlerine katk›lar› gözetilerek Derne¤imiz fahri onur üyeli¤ine Ergün Güler'in
ve Kenan Beyaz'›n kaydedilmesine,
13- Yaz dönemi nedeni ile bundan sonraki Yönetim Kurulu
toplant›lar›n›n 03.08.2006 tarihinde ve daha sonraki toplant›n›n
07.09.2006 tarihinde yap›lmas›na,

Oy birli¤i ile karar verildi
Erdal Tüfekçi
Rahim Tüfekçio¤lu
Erol Demirtaﬂ
Cemal Parlak

Hac› Mustafa Narman
‹hsan Korkmaz
Turan Özbahçeci
Mahmut Kara

Cemal Özen
Selamet Aygün
‹hsan Biçen

‹stanbul PERDER
E¤itim Takvimi
Seminer tarihi
Seminer konusu
E¤itmen
Semineri veren firma
Kimler kat›lmal›
Seminer tarihi
E¤itmen
Seminer konusu
Semineri veren firma
Kimler kat›lmal›
Seminer tarihi
E¤itmen
Seminer konusu
Semineri veren firma
Kimler kat›lmal›
Seminer tarihi
E¤itmen
Seminer konusu
Semineri veren firma
Kimler kat›lmal›
Seminer tarihi
E¤itmen
Seminer konusu
Semineri veren firma
Kimler kat›lmal›
Seminer tarihi
E¤itmen
Seminer konusu
Semineri veren firma
Kimler kat›lmal›
Seminer tarihi
E¤itmen
Seminer konusu
Semineri veren firma
Kimler kat›lmal›
Seminer tarihi
E¤itmen
Seminer konusu
Semineri veren firma
Kimler kat›lmal›
Seminer tarihi
E¤itmen
Seminer konusu
Semineri veren firma
Kimler kat›lmal›
Seminer tarihi
E¤itmen
Seminer konusu
Semineri veren firma
Kimler kat›lmal›
Seminer tarihi
E¤itmen
Seminer konusu
Semineri veren firma
Kimler kat›lmal›
Seminer tarihi
E¤itmen
Seminer konusu
Semineri veren firma
Kimler kat›lmal›
Seminer tarihi
E¤itmen
Seminer konusu
Semineri veren firma
Kimler kat›lmal›

: 09.08.2006
: “Liderlik ve ekip oluﬂturma”
: M.Turhan Günay
: Ses e¤itim dan›ﬂmanl›k
: Ma¤aza ve departman yöneticileri
: 17.08.2006
: Ayhan Okay
: “Etkin ma¤aza yönetimi”
: Coca-Cola
: Ma¤aza müd. ve yard›mc›lar›
: 24.08.2006
: Ercüment Tunçalp
: “Kurumsal kimlik çal›ﬂmas›”
: Rasyonel e¤itim ve Dan›ﬂmanl›k
: ‹ﬂ verenler ve genel müdürler
: 31.08.2006
: M.Turhan Günay
: “ﬁarküteri “
: Ses e¤itim ve dan›ﬂmanl›k
: ﬁarküteri pazarlamac›lar› ve reyon ﬂefleri.
: 07.09.2006
: Ayhan Okay
: “‹letiﬂim becerileri”
: Coca-Cola
: Müﬂteri hizmetleri, kasa ﬂefleri, ma¤aza ﬂefleri.
: 14.09.2006
: Ercüment Tunçalp
: “Ürün Sat›ﬂ teknikleri”
: Rasyonel E¤itim ve Dan›ﬂmanl›k
: Sat›ﬂ temsilcileri, reyon ﬂefleri
: 21.09.2006
: M.Turhan Günay
: “Ma¤aza içi davran›ﬂ ve iletiﬂim”
: Ses e¤itim ve dan›ﬂmanl›k
: Reyon ve ma¤aza ﬂefleri
: 02.11.2006
: Ayhan Okay
: “Tak›m çal›ﬂmas›”
: Coca-Cola
: Ma¤aza yöneticileri ve ma¤aza ve reyon ﬂefleri.
: 09.11.2006
: Ercüment Tunçalp
: “Alan yönetimi ve tanzim teﬂhir”
: Rasyonel e¤itim ve Dan›ﬂmanl›k
: Pazarlama ve Ma¤aza Yöneticileri.
: 16.11.2006
: M. Turhan Günay
: “Reyon tanzim teﬂhir”
: Ses e¤itim ve dan›ﬂmanl›k
: Reyon sat›ﬂ temsilcileri.
: 23.11.2006
: Ayhan Okay
: “Mükemmel hizmet”
: Coca-Cola
: kasa ﬂefi, Müﬂteri hizmetleri, reyon ﬂefleri
: 30.11.2006
: Ercüment Tunçalp
: “Zaman Yönetimi”
: Rasyonel e¤itim ve Dan›ﬂmanl›k
: Ma¤aza ve Departman Yöneticileri
: 07.12.2006
: Yrd.Doç Dr. TUNÇ BOZBURA
: “Entelektüel Sermaye”
: Rasyonel e¤itim ve Dan›ﬂmanl›k
: ‹ﬁ VERENLER.

NOT: SEM‹NER TAR‹HLER‹ DE⁄‹ﬁEB‹L‹R
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Büyük Marketler Kanunu Tasar›s› üzerine
‹stanbul PERDER’in görüﬂleri...
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›n›n kanun tasar›s› olarak sundu¤u ve meclis genel kuruluna sevk
edilmek üzere baﬂbakanl›kta bulunan “Büyük Ma¤azalar Kanunu Tasar›s›” ve K.Maraﬂ milletvekili Sn. Fatih Ar›kan' ›n T.B.M.M' ye verdi¤i kanun teklifi üzerine ülke gündemine yeniden giren ma¤azalar kanunuyla ilgili ‹stanbul PERDER' in görüﬂleri aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir. Kanun tasar›s›na aynen kat›lmad›¤›m›z halde yasan›n muhakkak ç›kmas› taraftar›y›z. Bu yüzden yasa tasar›s›n› her platformda destekledi¤imizi de belirtmek isteriz. Burada temel amac›m›z sektörümüzün kay›tl› kurall› ve belli bir disiplin alt›na al›nmas›n› sa¤lamakt›r.
Pazar günü tatili;
Yasa tasar›s›nda de¤inilen, ancak net olarak belirtilmeyen Perakende Sektörü'nün Pazar Günleri tatil olmas› ve çal›ﬂma saatlerinin düzenlenmesi fikrini destekliyoruz. Bu öncelikle çal›ﬂanlar›m›z›n talebi ve mevcut yasadan beklentisidir. Eﬂi ve çocu¤u Pazar Günü tatil yaparken, kendisinin yaln›zca hafta içi tatil yapabiliyor olmas›, aile birli¤inin bozulmas›na neden olmaktad›r. Dolay›s›yla, Pazar Günü tatil yapamayan çal›ﬂanlar›m›z, sürekli iﬂ de¤iﬂtirmektedirler. Bu sirkülasyon, verimsizli¤e yol açmakta ve kal›c› istihdam›n önünü t›kamaktad›r. Bugün en çok ihtiyaç duydu¤umuz konu verimliliktir Sanayi ve ticaret bakanl›¤›n›n yasa tasar›s›nda ma¤azalar›n haftada bir gün kapat›lmas› hususu yer
almaktad›r. Yasada yer alan bu düzenlemenin “Mülki
amirlere” b›rak›lmas› uygulamada farkl›l›klara ve kargaﬂaya sebep olacakt›r. Yasa Tasar›s›nda belirtilen durum, AK Parti Kahramanmaraﬂ Millet Vekili Sn. Fatih
Ar›kan taraf›ndan haz›rlanan ve sunulan yasa teklifinde
“Pazar günü iﬂletme faaliyeti gösteremezler.” Maddesiyle birleﬂtirilmeli ve bu yetki Bakanlar kuruluna verilmelidir.
Yasa teklifinde yer alan “Ma¤azalar›n Pazar günü
tatil edilmesi” maddesine karﬂ›, kamuoyuna yans›yan
“istihdam üzerinde olumsuz etki yarataca¤› ve iﬂsizlik
sorununa neden olaca¤›” yönündeki de¤erlendirmelerin de, sübjektif de¤erlendirmeler oldu¤u kanaatindeyiz. Pazar günü tatili uygulamas› hem çal›ﬂanlar hem
de aile iliﬂkilerinin sa¤lanmas›, sosyal yaﬂam›n tesis
edilmesi yönünde olumlu neticeler verece¤i aç›kt›r. Yine tüketim zaman›n›n bir al›ﬂkanl›k haline geldi¤i, insanlar›n bilinçli olarak hafta sonu al›ﬂ veriﬂlerine yönlendirildi¤i, tüm reklâm ve tan›t›m faaliyetlerinin bu zamana odakland›¤› aç›kt›r. Ayr›ca sosyal bir sorun olan
kredi kart› kullan›m›, hafta sonu kampanyalar›nda aç›k-

ça vurgulanarak teﬂvik edilmektedir. Özellikle birden
fazla indirimli ya da kampanyal› sat›ﬂ›n kredi kartlar›na
endeksli olarak yap›lmas› neticesinde, kontrolsüz al›ﬂ
veriﬂin teﬂviki, buna ba¤l› olarak da sosyal sorun haline
gelen kredi kart› borçlar› sebebiyle intiharlara kadar varan neticeler meydana gelmiﬂtir. 59. T.C Hükümeti de
sosyal sorun olan kredi kartlar› konusunda yeni düzenlemeler yapmak zorunda kalm›ﬂt›r.
Di¤er yandan, Pazar günü tatili, ülkemizde geliﬂmekte olan ma¤azac›l›¤›n bir meslek olarak kabulü ve
geliﬂtirilmesine de olanak sa¤layacakt›r. Ma¤azac›l›kta
halen uygulanmakta olan çal›ﬂma ﬂartlar›ndan dolay›,
perakendecili¤in bir meslek olarak alg›lanamamas›na,
çok s›k çal›ﬂan sirkülasyonuna sebep olmaktad›r. Bu
yönde yap›lacak düzenlemelerle iﬂaret etti¤imiz hedeflerin sa¤lanmas› halinde, sektörün ihtiyaç duyaca¤› kalifiye personel sorunu da çözümlenecektir. Ülkemizde
faaliyet gösteren ulusal sermayeli baz› firmalar›n hafta
sonu tatilini istememeleri kendi ülkelerindeki uygulamalarla çeliﬂki teﬂkil etmektedir. Yukar›da ülkemize ve
toplumumuza faydalar›n› sayd›¤›m›z Pazar günü iﬂ yerlerinin tatil edilmesini Avrupa ülkelerinin insanlar› kadar bizim insanlar›m›zda hak etmektedir.
Belirtilen nedenlerle, hafta sonlar›nda ma¤azalar›n
Pazar günü tatil edilmesi yönünde bir düzenleme yap›lmas›, hem toplumun temeli olan aile kurumunun
korunmas› hem de toplumsal tüketim ve harcama bilincinin oluﬂturulmas›, yeni ve kal›c› meslek istihdam›n›n sa¤lanmas› için yararl› olacakt›r.
Zarar›na Sat›ﬂlarla iliﬂkin
düzenleme ve çal›ﬂmalar;
“Büyük ma¤azalar kanunu tasar›s›nda” zarar›na
sat›ﬂlarla ilgili düzenlemelerde derne¤imiz taraf›ndan
desteklenmektedir.
Baz› ma¤azalar taraf›ndan “40 üründe %40 indi-

PerderYönetimi Güvenoyu ald›
‹stanbul G›da ve ‹htiyaç Maddeleri Perakendeciler Derne¤i (PERDER) ‹stanbul'da ilk genel
kurul toplant›s›n› Kavac›k Beykoz'da bulunan
dernek merkezinde yapt›.
PERDER'de yer alan 35 genel
kurul üyesinin 29'unun haz›r
bulundu¤u toplant›da yeni
yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu, disiplin kurulu,
asil ve yedek üyelerinin seçi-

mi yap›ld›. Kuruluﬂ aﬂamas›nda geçici olarak seçilen PERDER yönetiminin, oybirli¤iyle 2 sene
daha görevlerine devam edilmesi karar› al›nd›.

rim” gibi tüketicilerimizi aldatmaya yönelik faaliyetler
önlenmelidir.
H›zl› tüketim ürünlerinde % 40 veya %50 'lik bir
indirimin olamayaca¤› herkes taraf›ndan bilinmektedir.
Böyle bir karla sat›lamayan ürünlerde %40 indirim yap›lmas› da mümkün de¤ildir.
Bu durum adaletli bir rekabete ve halk›m›z›n bilinçli bir ﬂekilde al›ﬂ veriﬂ yapmalar›na engel olmaktad›r. ‹ndirim zaman›n›n ve hangi ürünlerde olaca¤›n›n
belli düzenleme getirilmesi serbest pazara müdahale
de¤il adaletli rekabet ortam›n›n oluﬂturulmas› olarak
de¤erlendirilmelidir.
Market markal› ürünler
Her marketin kendi ad›na üretti¤i veya baﬂka firmalara ürettirdi¤i ürünlere s›n›rlama getirilmesinin yerli üreticilerin ulusal üreticiler karﬂ›s›nda daha iyi rekabet edebilmelerine olanak sa¤layacakt›r.
Ülkemizdeki yerel üreticilerin ürettikleri ürünlerde
markalaﬂmamalar›n›n önündeki etkenlerden biriside
market markal› ürünlerdir.
Market markal› ürünler ülkemizde üretim yapan
yerli sermayenin yok olmas›na sebep olmaktad›r.
Market markal› ürünlerin ma¤azalardaki sergileniﬂ
ve sunuluﬂ tarz› da müﬂterilerin yanl›ﬂ al›ﬂ veriﬂ yapmalar›na sebep olmaktad›r.
Ücretsiz müﬂteri servisleri
“Büyük ma¤azalar kanunu tasar›s›nda” yer alan
ücretsiz müﬂteri taﬂ›mac›l›¤›n›n kald›r›lmas› sektörümüzün kendi alan›na odaklanmas›na, tüketicilerimizin daha fazla ve ekonomik al›ﬂ veriﬂ yapmalar›na imkân sa¤layacakt›r.
Ma¤azalar›n personel taﬂ›ma ruhsat› alarak ücretsiz müﬂteri taﬂ›mac›l›¤› hem yasalara ayk›r› hem de organize perakende ile taﬂ›mac›l›k sektörünü karﬂ› karﬂ›ya getirmektedir. Bu durumla ilgili mahkemeler devam
etmektedir.
Her sektörün ve kurumun kendi iﬂlerini yapmalar›na imkân sa¤layacak olan Yasa tasar›s›n›n bir an önce
yasalaﬂmas› gerekmektedir.
400 metrekare ve ﬂube s›n›rlamas›
“Büyük ma¤azalar kanunu tasar›s›” n›n ba¤lay›c›
oldu¤u ma¤azalar›n sat›ﬂ alan›n›n 70 m2 ve üzerini, ﬂube say›s›n›n da 2 ﬂube ve üzerini kapsamas› gerekmektedir. H›zl› tüketim ma¤azalar›yla di¤er ma¤azalar (ör:
manifatura, zücaciye, haz›r giyim vb.) için ayr› s›n›rland›r›lmalar getirilmelidir.
Aksi halde ‹ndirim Ma¤azalar›n›n ülkemizin sosyal
bir gerçe¤i olan bakkallar› yok etmelerinin önü aç›lm›ﬂ
olacakt›r. Çünkü indirim ma¤azalar› genellikle 400
metrekare alt›nda sat›ﬂ alanlar›na sahiptirler.
Yukar›da belirtti¤imiz hususlar çerçevesinde sanayi ve ticaret bakanl›¤›n›n tasar› haline getirerek Baﬂbakanl›¤a sevk etti¤i “Büyük Ma¤azalar Kanunu Tasar›s›”n›n AK Parti Kahramanmaraﬂ milletvekili sn. Fatih
Ar›kan' ›n teklifi ile birleﬂtirilerek bir an önce bakanlar
kuruluna ve oradan da T.B.M.M genel kuruluna yasalaﬂt›r›lmak üzere sevk edilmesinin baﬂta ülkemize,
müﬂterilerimize, üreticilerimize ve ekonomimizin dinamosu olan perakende sektörüne faydal› olaca¤› inanc›n› taﬂ›maktay›z
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Federasyon çal›ﬂmalar› h›zla devam ediyor

Perder Temsilcileri
‹stanbul’da buluﬂtu
‹stanbul, Bursa, Samsun, Ankara, ‹zmir Perder yetkilileri 23 Haziran Cuma günü, Federasyon Baﬂkan›
ﬁeref Songör nezaretinde biraraya geldi. ‹lk etapta konuﬂma yapan Perder Baﬂkanlar›, kuruluﬂ serüvenlerini ve bugüne kadar ki aﬂamalar hakk›nda görüﬂ beyan
ettileri. Daha sonra söz alan Federasyon Baﬂkan› ﬁe-

ref Songör, yap›lan çal›ﬂmalar neticesinde ﬁubat
2006'n›n milat oldu¤unu belirterek ﬂunlar› söyledi,
“‹stanbul ve Ankara PERDER'in çal›ﬂmalar›nda ve daha sonra yaﬂananlar› hep birlikte gördük. Özellikle ‹zmir PERDER'in kuruluﬂundan duydu¤um heyecan›
belirtmek istiyorum. Küresel sermayeye bizim gibi ye-

rel oluﬂumlar direnerek baﬂar›l› olacakt›r. Baﬂar›s›z olma olas›l›¤›m›z olmad›¤› gibi, baﬂarma ﬂans›m›z›n daha da yükselece¤i kanaatindeyim.” Tüm Türkiye'yi
biraraya getiren gücün önemine de¤inen Songör, kaynaﬂma ve baﬂarma duygular›n› kaybetmemek gerekti¤ini belirtti.

Yöneticilere Raf
Yönetimi Semineri
Eczac›baﬂ›'n›n Giriﬂim Pazarlama'da görev yapan e¤itim uzman›
Taﬂk›n Boncuk, Perder üyelerinin üst düzey yöneticilerine raf yönetimi, sat›ﬂ ve müﬂteri iliﬂkileri konulu tek günlük bir e¤itim semineri verdi. Seminer. 21 Haziran 2006 Çarﬂamba günü, Kavac›k'ta bulunan
Perder genel merkezinin konferans salonunda, yaklaﬂ›k 50 kat›l›mc›yla gerçekleﬂtirildi. Seminerde Perder yönetimini temsilen, Demtaﬂ Yönetim Kurulu Baﬂkan› Erol Demirtaﬂ haz›r bulundu. Yetkililer taraf›ndan, e¤itim faaliyetlerinin artaca¤›n›, üretici firmalar›n ileride de Perder'e bu tür hizmetler sunmaya devam edecekleri belirtildi.

PERDER Ege’de
Bir araya geldi...
Egeli perakendeciler 12 Haziran 2006 Pazartesi günü ‹zmir
Princess Otel'de yap›lan yemekli toplant›da bir araya geldi. Buluﬂmaya PERDER Federasyon Baﬂkan› ﬁeref Songör, AC Neilsen Araﬂt›rma ﬂirketinden Mustafa Akp›nar, Perakende Bilgi Platformu'ndan
Ergün Güler, Pehlivano¤lu Marketler Yönetim Kurulu Baﬂkan› Ali
Pehlivan, ‹zmir Ticaret Odas›'n›n baz› yönetim kurulu üyeleri, ‹zmir baﬂta olmak üzere Ege bölgesinde faaliyet gösteren birçok market iﬂletmecisi, iﬂadam› ve misafir kat›ld›.

