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Yerel zincirlerin buluﬂma noktas›
‹stanbul Perakendeciler Derne¤i ve sektörel
geliﬂmeleri art›k istanbulperder.org.tr dan izleyebilirsiniz. Perder'in resmi web sitesi olan istanbulperder.org.tr ‹stanbul Perakendeciler Derne¤i’nin ﬂubat ay›nda kurulmas›ndan k›sa bir süre
sonra h›zla devreye girmiﬂtir. ‹stanbul Perakendeciler Derne¤i (PERDER) bas›n yay›nla ilgili yönetim kurulu üyesi Sn.Rahim Tüfekçio¤lu’nun sorumlulu¤unda ve ‹stanbul Perder dan›ﬂmanlar›ndan Ahmet Altunok'un Editörlü¤ünü yapt›¤› sitede dernek faaliyetlerinden, sektörle ilgili yasa çal›ﬂmalar›na, derne¤in yasa “Büyük Ma¤azalar kanunu Yasa Tasar›s›” hakk›ndaki görüﬂlerine, ma¤aza aç›l›ﬂlar›nda gerekli olan izin ve ruhsatlara,
demirbaﬂlardan üye bilgilerine kadar bir çok konuda detayl› bilgi bulunmaktad›r. “Büyük Ma¤azalar Yasa Tasar›s›” hakk›nda bas›nda oluﬂturulmaya çal›ﬂ›lan olumsuz kamuoyu nedeniyle baz›
kesimlerin ç›kmas›n› istemedi¤i kanun tasar›s›
hakk›nda ‹stanbul Perder’in neden tasar›n›n bir
an önce yasalaﬂmas› gerekti¤i, sektörde neden
pazar günlerinin tatil edilmesinin zorunlu oldu¤u, adaletsiz rekabet ve haks›z indirimlere gerek
duyulan düzenlemelere, ﬂehir merkezlerinde aç›lacak olan ma¤azalara getirilmek istenen s›n›rlamalar›n ne kadar olmas› gerekti¤i ve her ﬂeyden
önce neden bu tasar›n›n bir an önce yasalaﬂmas›
gerekti¤i ile ilgili görüﬂlere geniﬂ yer verilmektedir. Ayr›ca konu ve sektörle ilgili makaleler yak›nda site izleyicilerimizin hizmetine girecektir.
Özellikle Site giriﬂinde yerel perakendecilerin birlik ve beraberliklerini temsil eden toplu

halde bulunan üye firmalar›n logolar› yer almaktad›r. Bu logolarda bulunan üyelerimizin
internet linkleri vesilesiyle logo üzerine t›kland›¤›nda ilgili üyenin web sayfas›na gidilebilmektedir. Ayr›ca her ‹stanbul Perder üyesi kendi firmalar›na ait web sitelerine “istanbulper-

der.org.tr” linkini vererek derne¤in sitesine daha kolay ulaﬂ›lmas›n› sa¤lam›ﬂlard›r. Henüz kurucu üyelerin logolar›n›n yer ald›¤› giriﬂ sayfas›na aram›za yeni kat›lan üyelerimizin resmi giriﬂ iﬂlemlerinin bitmesi ile beraber logolar› da
 DEVAMI 3. SAYFADA
sayfam›za eklenecektir.

TÜRK‹YE PERAKENDEC‹LER FEDERASYONU VE DO⁄U ANADOLU MARKETLER‹

VAN’DA BULUﬁUYOR
26 A¤ustos 2006 Cumartesi
 Akﬂam yeme¤i tan›ﬂma ve sohbet
 Federasyonun tan›t›ld›¤› ve faaliyetlerinin
anlat›ld›¤› sinevizyon gösterisi.
YER: MER‹T ﬁAHMARAN HOTEL - VAN

27 A¤ustos 2006 Pazar
 Sabah kahvalt›s› ve mini konferans
 Bilgilendirme sohbeti ve Do¤u Anadolu
PERDER oluﬂumuna do¤ru ilk ad›mlar.
26-27 A⁄USTOS 2006
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Kocaeli Üniversitesi ile
Ortak Çal›ﬂma
Protokolu imzaland›
‹stanbul Perakendeciler Derne¤i ve Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer ‹smet Uzunyol Meslek Yüksek
Okulu aras›nda sektörel e¤itim, sosyal çal›ﬂma ve insan
kaynaklar› istihdam› ve tan›t›m alanlar›nda yap›lacak
ortak çal›ﬂma protokolü imzalanm›ﬂt›r. Proje M.Y.O. da
sektöre yönelik mesleki çal›ﬂmalar düzenlenecek proje
baz›nda kuruluﬂlar›n iﬂ yerlerinde ve ya uygun görülen
yerlerde yürütülecektir. ‹stanbul Perakendeciler Derne¤i faaliyet alan› içerisinde sektörün geliﬂtirilmesi çal›ﬂmalar› kapsam›nda bu tür iﬂbirli¤i faaliyetlerine önem
vermektedir. Türkiye ekonomisinin geliﬂen y›ld›z› perakende sektöründe ihtiyaç duyulan e¤itimli ve kalifiye iﬂ
gücünün karﬂ›lanmas›, sektörün geliﬂimine yönelik
araﬂt›rma, anket ve ar-ge faaliyetlerinin yap›lmas› gibi
önemli konular› kapsayan protokolde genel olarak ﬂu
konulara yer verilmiﬂtir:

 Projeyi yürütmekle ilgili bir çal›ﬂma kurulu oluﬂturul-

mas›,
 Ortak proje oluﬂturma çal›ﬂmalar› yapmas›,
 ‹lgili mesleki ve teknik alanlarda seminerler ve toplant›lar tertip edilmesi,
 ‹nsan kaynaklar› iﬂ gücü alan›nda mesleki çal›ﬂmalar
oluﬂturmay›,
 Proje baz›nda ö¤rencilere staj ve iﬂ gücü de¤erlendirme çal›ﬂmalar› yapmay›,
 Maddi durumu iyi olmayan ö¤rencilere Perder taraf›ndan burs sa¤lanmas› için çal›ﬂmalar›n yap›lmas›,
 Mesleki teknik e¤itim ve ara eleman yetiﬂtirilmesi konusunda mesleki kurslar ve e¤itim düzenlenmesi,
 AB entegrasyon sürecinde gerekli ortak e¤itim projelerine kat›l›m sa¤layarak, uluslar aras› fonlardan proje
baz›nda istifade etmek için çal›ﬂma yapmay›,

 Ö¤rencilerin sosyal kültürel ve sportif alanlardaki ortak çal›ﬂmalar›na destek olmay›,
 Bu projelere Perder imkânlar› ölçüsünde yürütecek
ve proje baz›nda katk›da bulunacaklard›r.
 Ö¤rencilerin e¤itimlerine destek vermek ve sektöre
bilimsel katk› sa¤lama amac›yla sektör temsilcileri taraf›ndan e¤itim, seminer, ulusal/uluslar aras› sempozyum
ve kongreler düzenlemek,
 Proje baz›nda baﬂar›l› ö¤rencilere, kat›l›mc›lara sertifika vermeyi ana hatlar›yla kapsayan proje iki y›ll›k bir
süreyi kapsamaktad›r.
Bu proje ile ‹stanbul Perder perakendecili¤in geliﬂimine yönelik göstermiﬂ oldu¤u gayretlerin sözde olmad›¤›n› bu ve buna benzer projelere önümüzdeki dönemlerde de destek verilece¤inin iﬂaretlerini vermiﬂ olmaktad›r.

Liderlik ve
ekip çal›ﬂmas›
‹stanbul PERDER üyelerini kültürel açıdan geliﬂtirmek amacıyla e¤itim faaliyetlerine devam
ediyor. Ses E¤itim ve Danıﬂmanlık firmasından M.
Turhan Günay "Liderlik ve Ekip Oluﬂturma" konulu bir konferans verdi. konferansa katılımın oldukça yo¤un oldu¤u gözlendi. konferansı oldukça
verimli bulduklarını belirten katılımcılar PERDER'
in bu tür seminerleri ilerde de devam etmesinin
kendileri ve sektör açısından oldukça faydalı olaca¤ını dile getirdiler.

Coca cola dan iletiﬂim
becerileri e¤itimi...
‹stanbul Perder üretici firma e¤itim faaliyetleri çerçevesinde Coca Cola e¤itim uzman› Sn.
Ayhan Okay Perder Genel Merkezi’nde üye firma yöneticilerine “iletiﬂim becerileri” konulu bir
seminer vermiﬂtir. Seminere üye firmalar›n ma¤aza ﬂefi reyon ﬂefi ve kasa ﬂefleri kat›lm›ﬂt›r. ‹yi
bir sat›ﬂ eleman› olabilmek için iletiﬂimin öneminin ve iyi bir iletiﬂimin nas›l kurulaca¤›na yönelik e¤itim bir gün sürmüﬂtür. Coca Cola ile e¤itim konusundaki Perder’in iﬂ birli¤i çal›ﬂmalar›
devam edecektir.

‹stanbul PERDER’den yeni adaylara yemek
‹stanbul Perakendeciler Derne¤i Marmara Bölgesi Perakendeciler Derne¤i oluﬂturma kapsam›nda
bünyesine yeni kat›lacak olan yerel zincir sahipler ile
Radison Sas'ta bir yemekte buluﬂtu. Çeﬂitli konular›n
da ele al›nd›¤› toplant›da ‹stanbul Perakendeciler
Derne¤i’nin kuruluﬂ amac›ndan ve faaliyetlerinden
bahsedilerek k›sa zamanda katedilen önemli aﬂaman›n derne¤in bundan sonraki yapaca¤› faaliyetlere fikir vermesi aç›s›ndan önemi üzerinde duruldu.
Yeme¤e ‹stanbul Perder Yönetim Kurulu Baﬂkan›

Erdal Tüfekçi, baﬂkan yard›mc›lar› Cemal Özen, Reﬂat Narman ve baz› üyelerle beraber sektör bas›n› da
kat›ld›. Ev sahipli¤ini baﬂkan yard›mc›s› Cemal Özen’in kat›ld›¤› toplant›da ‹stanbul Perder'e yeni kat›l›mlarla beraber üye say›s›n›n 50 olaca¤›, bunun
önümüzdeki günlerde yeni kat›l›mlarla h›zlanaca¤›
belirtildi. Adapazar›, Gebze, Tekirda¤ ve Trakya taraflar›n›n kat›l›mlar›yla Marmara Bölgesi Perakendeciler Derne¤i’nin oluﬂturulmas›n›n ad›mlar›n›n at›ld›¤› belirtildi.

‘den
Ma¤aza yönetiminde yeni trendler
‹stanbul Perder ve rasyonel e¤itim ve dan›ﬂmanl›k
firmas› aras›nda yap›lan anlaﬂma gere¤i Rasyonel E¤itim ‹stanbul Perder Genel Merkezi’nde verilen e¤itim
seminerleri devam ediyor. 24.08.2006 Perﬂembe günü
Rasyonel E¤itim'den Sn.Ercüment Tunçalp “Ma¤aza
yönetiminde yeni trentler” konulu bir seminer vermiﬂtir. Perder üyelerinin oldukça yüksek bir kat›l›mlar›yla
gerçekleﬂtirilen seminerde kat›l›mc›lar›n konuya yo¤un
ilgi ile kat›l›mlar› sektörün e¤itime olan ihtiyac›n› bir
kez daha göz önüne sermiﬂtir. Perder yöneticileri aﬂ›r›

kat›l›mdan duyduklar› memnuniyeti ﬂu ﬂekilde dile getirmiﬂlerdi “bu kat›l›mlar sektörümüzde e¤itimin ve e¤itimli
personelin ne kadar önemli oldu¤unun anlaﬂ›ld›¤›n› ortaya
koymuﬂtur. Ancak aﬂ›r› talep önümüzdeki dönem e¤itimlerinin birkaç grup halinde verilmesini zorunlu k›lmaktad›r, bu konuyla ilgili aç›klamalar› üyelerimize,
ilerleyen günlerde duyuraca¤›z”.
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Yerel zincirlerin buluﬂma noktas›
“Büyük Ma¤azalar Kanunu Tasar›s›”
2001 y›l›ndan bu yana meclis gündeminde bulunan ama bir türlü mutabakata var›larak Meclis Genel Kuruluna indirilemeyen “Büyük Ma¤azac›l›k Yasa Tasar›s›” hakk›nda sitede Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›n›n haz›rlam›ﬂ oldu¤u yasa tasar›s›n›n tam
metnine ayr›ca Ak Parti Kahramanmaraﬂ milletvekili Sn.Fatih Ar›kan’›n “Büyük ma¤azalar yasa teklifi”
ne ve yasa tasar›s› ile ilgili ‹stanbul Perakendeciler
Derne¤i’nin görüﬂlerinden oluﬂan teklife GÜNDEM
butonuna t›klayarak ulaﬂabilirsiniz.
Vizyon, misyon, amaç, tüzük,
Yine istanbulperder.org.tr' den ‹stanbul Perakendeciler Derne¤inin vizyonuna, misyonuna, amac›na
ve resmi tüzü¤üne ulaﬂabilir dernek hakk›nda daha
fazla bilgi alabilirsiniz.
Perder Seminer
Perder seminer butonuna t›klayarak ‹stanbul Perakendeciler Derne¤i’nin tertip etmiﬂ oldu¤u e¤itim
takvimine ulaﬂabilir, buradan e¤itimlerle ilgili hangi
firmadan, hangi e¤itimcinin e¤itim verece¤i, zaman›, yeri ve konusu hakk›nda bilgi almak mümkün
olacakt›r.
Not: Bu bölüm sürekli yeni e¤itimci, e¤itim firmas› ve baz› zorunlu nedenlerden dolay› sürekli
güncellenmektedir. Bu yüzden üyelerimizin buradaki bilgilerini s›k s›k ziyaret ederek güncellemeleri
gerekmektedir.
Organizasyon
Bu bölümde derne¤in tertipledi¤i seminer, toplant›, konferans ve paneller ile ilgili bilgileri bulabi-

lir, herkese aç›k olan konferanslara panellere ve seminerlere kat›labilirsiniz.
Ma¤aza aç›l›ﬂ›nda hangi evraklar gerekli…
Yeni ma¤aza açacak giriﬂimcilere ve üyelerimize
yol göstermek amac›yla ma¤aza aç›l›ﬂlar›nda hangi
evraklar ve ruhsatlar ve izin belgeleri gerekmektedir
bu bilgilere ulaﬂabilirsiniz.
‹malat ve imalat hane ruhsatlar›
Pastane, unlu mamuller, k›rm›z› et vb. konularda
ne tür ruhsatlar gerekmekte ve ç›karabilmek için
hangi kurum ve mercilere baﬂvurulmal›d›r.
Demirbaﬂlar
Ma¤aza içerisinde bulunmas› gerekli demirbaﬂ
ihtiyaç listesine de yine istanbulperder.org.tr adresini ziyaret ederek SEKTÖR B‹LG‹LER‹ bölümünden
ulaﬂabilirsiniz.
Üye bilgileri
Dernek üyelerine ait adresler, iletiﬂim bilgileri
web adresleri yer almakta bu bilgilerden yola ç›k›larak üyelerimize daha rahat ve h›zl› eriﬂim sa¤lanmaktad›r.
e-mail
Tüm üyelerin adlar›na aç›lan e-mail adreslerine
mail gönderebilir, size gelen mailleri görebilir ve
üyeler bu imkan› kendi aralar›nda outlook olarak
kullanabilirler. Üyelerimiz buradan mail sayfalar›na
girebilmek için “webmail.istanbulperder.org.tr” adresinden kendi adlar›na aç›lan isim ve ﬂifrelerini girerek ulaﬂabilirler.
Forum
Tüm ziyaretçilerimize aç›k olan Forum bölümünde perakendeyle de sektörle ilgili, çal›ﬂma koﬂullar› ve çal›ﬂma koﬂullar›n›n daha iyileﬂtirilmesi,

büyük ma¤azalar kanunu tasar›s›, neden pazar günleri tatil edilmeli vb. konularda fikirlerinizi di¤er ziyaretçilerimizle paylaﬂabilir, yeni konular ekleyebilir, forumdaki di¤er üyelere mesaj gönderebilirsiniz.
Forum bölümüne özellikle Türkiye Perakendeciler
Federasyonu çat›s› alt›nda bulunan tüm üyelerimizin ziyaretini ve de¤erli katk›lar›n› bekliyoruz.
‹nsan kaynaklar›
Sitede bulunan insan kaynaklar› bölümü Rasyonel E¤itim ve Dan›ﬂmanl›k firmas› ile yap›lan anlaﬂma uyar›nca Türkiye’nin en fazla ziyaret edilen Perakende ‹nsan Kaynaklar› Portal› “cv kaydet.com”a
belli süreli¤ine verilmiﬂtir. Buradan iﬂ baﬂvurular› cv
kaydet.com üzerinden yap›lmaktad›r.
Reklam
‹stanbul ve çevresinde 50 den fazla yerel perakendecinin üye oldu¤u ‹stanbul Perder'in resmi web
sitesi “istanbulperder.org.tr” en fazla perakende, bu
perakendecilerin faaliyetlerini izleyen bas›n yay›n
ve perakendecilere ürün veren üretici firmalar›n yak›n takipleri sonucunda Türkiye'nin en fazla ziyaret
edilen perakende sitesi olmuﬂtur. Tüm üreticilerin,
e¤itim ve dan›ﬂmanl›k firmalar›n›n, ajanslar›n ve yerel zincirlerle iﬂbirli¤i yapmak isteyen tüm giriﬂimcilerin “istanbulperder.org.tr”a reklam vermeleri için
çok sebepleri var.
Yazarlar ve makaleler
K›sa bir zaman içerisinde sitemizde yay›na girecek olan “yazarlar ve makaleler” adl› bölümümüzle
de sektörel geliﬂmeleri, sektörle ilgili yazarlar›n görüﬂ ve düﬂüncelerini, y›llar›n› perakendeye vermiﬂ
deneyimli, bilgili üyelerimizin fikir ve de¤erlendirmelerini sizlerle paylaﬂma imkan› bulaca¤›z.

Bat› Karadeniz de PERDER zincirine kat›ld›
Perder'in Abant'ta gerçekleﬂen son buluﬂmas›nda Bat› Karadeniz Perder
Baﬂkan› Niyazi Güneri, Baﬂkan Yard›mc›s› ise Mevlüt Özdemir oldu.
Federasyon, yerel perakendeciler aras›nda iﬂbirli¤i ve dayan›ﬂmay› sa¤lamak; sektörün kalitesini art›rmak ve meslek kolu olarak geliﬂen teknolojiye
ayak uydurabilmek için yap›lmas› gereken çözüm önerilerini paylaﬂmaya ve
Türkiye'de baﬂar›l› organizasyonlar düzenleyerek sektörün sesi olmaya devam
ediyor. Bu organizasyonlar›n sonuncusu 5-6 A¤ustos 2006 tarihinde Abant'ta,
Bat› Karadeniz yerel marketlerinin yo¤un kat›l›m› ile gerçekleﬂtirildi. Bat› Karadeniz marketlerinin yan› s›ra Türkiye Perakendeciler Federasyonu Baﬂkan› ﬁeref Songör, Ankara Perder Baﬂkan› Levent Göndo¤du, ‹stanbul Perder Baﬂkan›

Erdal Tüfekçi, ‹zmir Perder Baﬂkan› Vahdet Sar›kaya, Bursa Perder Baﬂkan› ‹brahim Özhan, Samsun Perder Baﬂkan› Nihat Kaya, GOP Yönetim Kurulu Üyesi Rahim Tüfekçio¤lu toplant›da haz›r bulundu ve birer konuﬂma yapt›. Organizasyonu tertip eden Bizim Market Dergisi'nden Ali Güler'in yapt›¤› aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›n ard›ndan söz alan konuﬂmac›lar bölgesel sorunlar hakk›nda bilgi
paylaﬂ›m›nda bulundular. Ayr›ca ülke çap›nda gerçekleﬂen çal›ﬂmalar, gündemdeki yasa tasar›s› ile ilgili son geliﬂmelerin ele al›nd›¤› toplant›da, Perder faaliyetlerinin dünden bugüne anlat›m› sinevizyon gösterileri eﬂli¤inde gerçekleﬂtirildi. ‹ki gün süren toplant›n›n neticesinde Bat› Karadeniz Perder Baﬂkan› Niyazi Güneri, Baﬂkan Yard›mc›s› ise Mevlüt Özdemir oldu.

1. Ola¤an Genel Kurulu’nu
yapan ‹stanbul Perder
yeni üye kay›tlar›na
baﬂlam›ﬂt›r

‹stanbul PERDER Ad›na Yaz›iﬂleri Müdürü
‹mtiyaz Sahibi
Sorumlu
Rahim TÜFEKÇ‹O⁄LU
Erdal TÜFEKÇ‹

Yay›n
Yönetmeni
Ahmet ALTUNOK

Yönetim Adresi: TEM Otoyolu Kavac›k Kavﬂa¤›
Ford Plaza 5. Kat Rüzgarl› Bahçe Beykoz - ‹ST.
Tel: 0216 42 5 36 41-42 Fax: 0216 425 36 48

Yay›na Haz›rl›k
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