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Deðerli Dostlarým,

Kýsa bir süre önce Türkiye ekonomisinin orta vadeli programýna iliþkin açýklamalar 

yapýldý. Ticari çevreleri yakýndan ilgilendiren söz konusu program, büyüme 

rakamlarýnda iyimser bir tablo ortaya koyuyor. Olaðanüstü bir durum olmadýðý sürece 

hedef olarak belirlenen rakamlara ulaþmak mümkün gibi görünüyor. 2012 yýlýnda yüzde 

4,  2013-2014'de ise yüzde 5… 

Yunanistan'dan sonra, þu sýralar diðer Avrupa ülkelerinde yaþanan ekonomik tedirginlik 

dünya ekonomi çevrelerinde bir endiþe ortamý yaratsa da, böyle bir ortamda kararlý 

büyüme hedefleri ortaya koyuyor olmak, Türkiye ekonomisinin saðlam temeller üzerine 

inþa ediliyor olduðunun önemli bir göstergesi bence. Ancak ekonomimizdeki en büyük 

sorunsalýmýz cari açýk. Son yýllarda artan cari açýða çözüm bulmak ve bu açýðý azaltmak 

için dýþa baðýmlýlýðý önlemek, üretimi desteklemek gerekiyor. Ülke kaynaklarýnýn daha 

verimli bir þekilde kullanýlmasýnýn cari açýk sorununu çözeceðine inanýyorum. Yeni 

açýklanan programda cari açýkta azalýþ trendine girildiðine de vurgu yapýlýyor. Bu da 

sevindirici bir geliþme 

Bizler için sevindirici olan diðer bir geliþme ise, iþsizlik oranýnýn yüzde 10'un altýna 

düþme beklentisi. Her geçen gün yeni istihdam alanlarý yataran, istihdam eden 

personele sunduðu eðitim imkânlarýyla iþletmelere artý deðer katan bir sektör temsilcisi 

olarak, önümüzdeki yýllarda da istihdam artýþýna büyük katkýlar saðlayacaðýmýza 

inanýyorum. Özellikle yerli perakendecilerimizin yatýrýmlarýnýn bu anlamda 

önemsenmesi gerektiðini düþünüyorum. 

Kýzýlay ile el ele…

Ýstanbul'da geçtiðimiz günlerde Ýslam Ülkelerinde Gýda Güvenliði konferansý 

düzenlendi. Konferansta açlýk sorunuyla karþý karþýya olan ülkelere ve toplumlara 

dikkat çekildi. Rakamlar þöyle diyor: Dünyada 925 milyon insan açlýk sorunu yaþýyor ve 

düþünebiliyor musunuz bunun 200 milyonunu Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý’na üye ülkeler. 

Bizler ortaklýk kültürüyle beslenmiþ ve bu felsefeyle yayýlmýþ toplumun fertleri olarak, 

komþumuz açken tok yatmayalým derim. Yapýlabilecekler sýnýrlý olsa da sýnýrlarý 

zorlamakta yarar var. Federasyon olarak bu konuya hassasiyetimizi çeþitli yardým 

çalýþmalarýmýzla gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. Bir anlamda teþvik eden, 

model olmak istiyoruz. Bu konuda Türk Kýzýlayý takdire þayan çalýþmalar yapýyor. Gerek 

PERDER üyeleri gerek TPF, Kýzýlay öncülüðündeki yardým çalýþmalarýnýn her zaman 

destekçisi olacaktýr. 

Hakkari'de meydana gelen terör saldýrýlarýný þiddetle kýnýyorum. Þehitlerimize Allah'tan 

rahmet, yaralýlarýmýza acil þifalar, þehit ailelerine ve milletimize baþsaðlýðý ve sabýrlar 

diliyorum. Bizler birlik, beraberlik ve huzur istiyoruz. Ekonomi huzur ortamý ister. 

Huzur ortamý saðlanýrsa bölgeye yatýrýmlar da artar. 

Kasým ayýnda idrak edeceðimiz Kurban Bayramýnýzý tebrik eder; saðlýk ve mutluluk 

getirmesini dilerim.

Saygýlarýmla,

2 Eylül - Ekim

Selamet Aygün
TPF Baþkaný
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Gýda güvenliði
Ýstanbul’da konuþuldu

Türkiye'nin ev sahipliðinde gerçekleþen Müsteþar Mirmahmutoðullarý, Dünya gýda Bu konuya dikkat çeken 
Konferans'ta, teþkilata üye ülkelerin tarým güvenliðini saðlamaya ve Afrika Mirmahmutoðullarý, dünya nüfusunu 
bakanlarý bir araya geldi ve Cumhurbaþkaný Boynuzu'nda yaþanan insanlýk trajedilerini besleyebilmek için tarýmsal üretimin yüzde 
Abdullah Gül, telekonferans yöntemiyle önlemeye yönelik tedbirlerin alýnmasý için 70 oranýnda arttýrýlmasý gerektiðinin yine 
baðlanarak görüþlerini aktardý. Geçen yýl iþbirliði içerisinde çalýþýlmasý gerektiðini yapýlan çalýþmalarda yer aldýðýný belirtti. 
Sudan'da gerçekleþen konferansýn Sudan belirtti. Mirmahmutoðullarý, dünya gýda Mirmahmutoðullarý, “Geliþmiþ ülkeler, 
temsilcisinden görevi devralan Gýda Tarým güvenliði konusunu deðerlendirirken göz tarýmda bütün teknolojik olanaklarý 
ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Müsteþarý Vedat önünde bulundurulmasý gereken en önemli kullandýklarýndan, bu ülkelerin tarýmsal 
Mirmahmutoðullarý organizasyona hususun yeterli gýdaya eriþimin herkes için üretimlerinde ciddi artýþlar 
baþkanlýk yaptý. en temel insan hakký olduðunun bilinmesi beklenmemektedir. Önümüzdeki dönem, 
Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, dünya olduðunu kaydetti. tarýmsal üretim artýþýný saðlama 
tarýmýnýn zorlu bir süreçten geçtiðini, potansiyeli, az geliþmiþ ve geliþmekte olan 
bunun da gelir seviyesi düþük insanlarýn ülkelerde bulunmaktadýr. Tarým sektörü, 
yaþamýný idame ettirebilmesi ve gýda karlý bir sektör olarak görülmemesi 
güvenliði için risk teþkil ettiðini söyledi. sebebiyle uzun yýllar ihmal edilmiþ ve 

Dünyanýn farklý coðrafyalarýna daðýlmýþ Günümüzde tarým arazilerinin sadece gýda yatýrýmcýlar bu sektöre gerekli ilgiyi 
olmalarýna karþýn, Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý üretmek amacýyla deðil, artan nüfusun göstermemiþlerdir. Gýda fiyatlarýnda 
üyesi ülkelerin ortak özelliðinin tarým barýnma veya giderek artan enerji ihtiyacýný yaþanan artýþlar tarým sektörünü yeniden 
sektöründe çalýþan yüzde 37 gibi büyük bir karþýlamak amacýyla da kullanýldýðýna dikkat cazip hale getirebilecektir. Ancak, bu 
nüfusa sahip olduklarýnýn altýný çizen çeken Mirmahmutoðullarý, “Bildiðiniz gibi, konudaki en önemli sorunlardan birisi 
Mirmahmutoðullarý, “Bu ülkelerdeki tarým gýda güvenliði, geçtiðimiz birkaç yýl içinde tarýmsal ürün fiyatlarýnda yaþanan 
sektöründe bu denli yüksek istihdam yaþanan gýda krizi ve bunu izleyen dalgalanmalardýr. Tarým sektörünü 
saðlanmasýna raðmen, ne yazýk ki, 1.6 ekonomik kriz nedeniyle dünyanýn bir yatýrýmcýlar açýsýndan cazip hale getirmek 
milyarlýk nüfusu besleyecek düzeyde üretim numaralý gündem maddesi haline gelmiþ ve için bu fiyat dalgalanmalarýný önlememiz 
yapýlamamakta ve bir çok üye ülke, gýda birçok üst düzey uluslararasý toplantýnýn zorunludur” dedi. 
ihtiyacýný ithalat yoluyla karþýlamaktadýr. ana gündem konusunu oluþturmuþtur. 
Tarým sektöründe verimliliði arttýrmaya Ancak, bütün bu toplantýlar ve giriþimlere Yapýlan çalýþmalara göre tarým sektörüne 
yönelik tedbirlerle tarýmsal üretimi ciddi karþýn, sorun hala çözülememiþtir” dedi. küresel olarak yýllýk 200 milyar ABD Dolarý 
oranlarda arttýrabileceðimizi düþünüyorum. ilave yatýrým yapýlmasý gerektiðini belirten 
Üye ülkeler olarak bunu baþarabilecek Mirmahmutoðullarý, tarýmsal yatýrým 
kapasite ve potansiyele sahip olduðumuz konusunda, üye ülkelerin tarýmsal yatýrým 
inancýndayým” dedi. potansiyelinin belirlenmesi ve bu 
Yapýlan çalýþmalar, 2050 yýlýnda dünya doðrultuda bir yatýrým stratejisi 
nüfusunun 9 milyara ulaþacaðý yönünde. Konferansta Vedat Mirmahmutoðullarý hazýrlanmasýnýn yararlý olacaðýný söyledi. 

tarafýndan katýlýmcý bakanlara ayrýntýlý bir 
sunum gerçekleþtirildi. Dünyada 925 
milyon insanýn açlýk sorunu yaþadýðýný, 
bunun 200 milyonunun Ýslam Ýþbirliði 
Teþkilatýna üye ülkelerde yaþadýðýný belirten 
Mirmahmutoðullarý, “Ýnsanýn en temel 
ihtiyacý olan yeterli gýdayý temin edemiyor 
olmasý kabul edilebilir bir durum deðildir. 
Yapacaðýmýz toplantýlarda bu sorunun 
çözümüne yönelik önemli kararlar 
alacaðýmýzý ümit ediyorum. 57 üye ülke ve 
1.6 milyarlýk nüfus büyüklüðü ile bu tür 
sorunlarýn üstesinden gelecek güçte 
olduðumuzu düþünüyorum” diye konuþtu. 

“Çözüm verimliliði 
artýrmakla olacak”

Gýda sorunu yaþayan 
insanlar için Ýslam ülkeleri 
öncülük edebilir

perder

Cumhurbaþkaný'nýn özel giriþimiyle Türkiye'ye alýnan “Ýslam Ülkelerinde Gýda 
Güvenliði: Tarýmsal Kalkýnma, Gýda ve Yeterli Beslenme”  konulu konferans Ýstanbul 
Hiton'da gerçekleþtirildi
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Tarým ve Gýda Bakaný 
yeni dönem projelerini anlattý

Mardin Kýzýltepe'de hayvancýlýða da destekleme getireceðiz. 
gerçekleþtirilen 25 milyon dolarlýk Fenni usullerle hayvancýlýk yapanlara sýðýr 
Hububat ve Ticaret Merkezi'nin baþýna 225 TL verirken organik hayvancýlýk 
temeli Gýda Tarým ve Hayvancýlýk yapanlara yüzde 50 daha fazla destekleme 
Bakaný Mehdi Eker tarafýndan vereceðiz. Buna keçi, koyun, alabalýk da 
atýldý. Bakan Eker, GAP Eylem geçerlidir. Bu bizim uyguladýðýmýz yeni bir 
Planý çerçevesinde 220 kilometre uygulamadýr. Bunun müracaatlarý da Aralýk 
uzunluðundaki bir kanalýn ayýnda baþlayacaktýr” þeklinde konuþtu.
tamamlanacaðýný ve bölgedeki 
topraklarýn sulanacaðýný belirtti.
Bakan Eker, “Burada sadece bu 
ovalar deðil, bölgenin 9 ilinin 

Dünyada gýda sektörünün tamamýnýn da yaklaþýk 1 milyon usullerle yapýlan hayvancýlýða verilen 
manipülasyonlara çok açýk olduðuna hektar alan sulanmýþ olacak.  Mardin'de desteklerin yaklaþýk yüzde 50 fazlasýný 
deðinen Eker, "2010 yýlýnda buðdayýn ton çiftçilerimizi destekliyoruz. Mardin çiftçisi organik hayvancýlýða verdiklerinin altýný 
fiyatý 6 ay içerisinde yüzde 85 arttý. 2010 yýlýnda 135 milyon lira nakdi destek çizdi.  
Gerçekten üretim düþüþü mü oldu, yok. aldý. Biz bununla yetinmedik. Mardin'de 
Birileri bu iþlerden daha fazla para kazandý." 103 tane tarýma dayalý sanayi tesisi kurduk. Türkiye'de çiftçiliðin para kazandýran bir iþ 
þeklinde konuþtu. Eker, ithalatçý ülkenin Bunlarýn her birine de yüzde 50 hibe olabilmesi için sanayi ile birleþtirilmesi 
ithalat faturalarýný yapay olarak kabartarak desteði verdik. 2003 yýlý öncesinde gerektiðini vurgulayan Bakan Eker,  tarýma 
manipülasyonlara sebep olduðunu, Mardin'de hükümetin desteklediði tarýmsal dayalý sanayi geliþmeden çiftçiliðin 
bölgesel kapasite oluþturarak bunun önüne kalkýnma kooperatifi yok. Bizim geliþmesinin ve çiftçilerin para 
geçilebileceðini dile getirdi. dönemimizde ise 9 tane tarýmsal kalkýnma kazanmasýnýn mümkün olmayacaðýný dile 

kooperatifine destek verildi. Bin 833 aile getirerek  þöyle devam etti: ''2006 yýlýnda 
Yenilebilir ürünlerin enerji üretiminde bundan faydalandý ” dedi. bir proje baþlattýk. Dedik ki 'Türkiye'deki 
kullanýlmasýnýn dünya nüfusunun Tarým arazilerinin miras yoluyla bölünmesi yatýrýmcýlar, sanayiciler, çiftçiler, üreticiler 
geleceðini tehdit ettiðini dile getiren Eker, konusuna da deðinen Bakan Eker, parçalý sadece yatýrým yapacaklarý zaman 
"Biyo-yakýt olayý dünyanýn her yerinde arazileri toplulaþtýrmaya imkan verecek bir projelerini bize getirsinler, bunun yüzde 
çýlgýnca yarýþa dönüþüyor. Bu þekilde taslak hazýrladýklarýný, bunu en kýsa sürede 50'ye kadar olan kýsmýný biz verelim.' Þuan 
insanoðlu kendi kendinin sonunu tasarýya dönüþtürerek TBMM'nin iradesine 600 bin lira ile kurulacak sanayi tesisinin 
oluþturuyor." yorumunu yaptý.sunacaklarýný kaydetti. yarýsýna ortaðýz. Sermayenin yarýsý sizden, 

yarýsý bizden hibe ama karýn tamamý size. 
 Yaþanan gýda sýkýntýsýnýn ekilebilir tarým 

Bu þekilde Türkiye'de 3 bin 200 tesis 
alanlarýnýn azlýðýndan kaynaklandýðýna 

yapmýþýz. Projesi, düþüncesi, uygulamasý Hükümet olarak  tarýmsal üretime ve 
yönelik söylentiler olduðunu dile getiren 

bize ait. 3 bin 220 tesis bugün faal ve hayvancýlýða büyük önem verdiklerini, 
Bakan Eker, asýl sorunun tarým arazilerinin 

çalýþýyor. Bunlara 660 milyon lira destek Türkiye'nin bu dönem içinde dünya ülkeleri 
verimli kullanýlmamasý olduðuna dikkat 

vermiþiz. Bu tesislerde 32 bin kiþi çalýþýyor. içerisinde tarýmsal üretim bakýmýndan çok 
çekti. Dünyada 1,5 milyar hektar tarým 

Bitkisel, hayvansal ürün iþleme paketleme önemli bir noktaya geldiðini ifade eden 
arazisi aktif kullanýlýrken 3,5 milyar hektar 

tesisi, modern silolar, soðuk hava Bakan Eker, göreve geldiklerinde dünyada 
kullanýlmýyor. 

depolarý... Burasý gibi 229 soðuk hava 11'inci sýrada yer alan Türkiye'nin,  þu anda 
Türkiye'nin son yýllarda tarým alanýnda 

deposuna destek vermiþiz.''  7'inci  büyük tarýmsal ekonomisi olduðunu 
kaynaklarýný daha iyi kullandýðýna vurgu 

dile getirdi.
yapan Bakan Eker, "Son sekiz yýlda sadece 
verimliliði artýrarak tarým kapasitemizi 23 

Hayvancýlýk için faizsiz kredi uygulamasýný Konuþmasýnda çiftçilere bir müjdesi milyar dolardan 63 milyar dolara çýkardýk." 
geçen yýl  baþlattýklarýný ve bugüne dek olduðunu da ifade eden Bakan Eker, diyen Eker, buna karþýn tarýmda kullanýlan 
hayvancýlýða 6 milyar lira yatýrým yapýldýðýný "Buradan çifçilerimize bir müjdeyi daha ilaçta 20 bin tondan fazla azalma olduðunu 
anlatan Bakan Eker, organik hayvancýlýðý da vermek istiyorum. Organik tarým ve organik kaydetti.
destekleme kapsamýnda aldýklarýný, fenni 

“Tarým arazilerini verimli 
kullanmalýyýz”

Hayvancýlýkla ilgili destekler

Organik tarýma destek

perder

Tarým ve Gýda Bakaný Mehdi Eker, Mardin'de gerçekleþtirilen Hububat ve Ticaret 
Merkezi'nin temel atma töreninde, gýda ve tarým konusunda geleceðe dair hedefleri ve 
projeleri anlattý

Mehdi Eker
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Meyve suyu üretimi sektöründe Ortadoðu bir model ile iþler hale getirilmesi 
ve Güney Avrupa’nýn en güçlü gerekir” dedi.
pazarlarýndan birisi olan Türkiye adýna ev 
sahipliðini Meyve Suyu Endüstrisi Zirveyi organize eden Singapur 
Derneði’nin (MEYED) üstlendiði 2’nci merkezli, baðýmsýz medya þirketi 
Uluslararasý Meyve Suyu, Meyve Nektarý ve Magenta Global’in Yönetim Kurulu 
Alkolsüz Ýçecekler Zirvesi 7-8 Eylül 2011 Baþkaný Maggie Tan, düzenlenen 
tarihlerinde Ýstanbul’da gerçekleþtirildi. konferanslarýn içeceklerde tedarik 
Zirveye 16 farklý ülkeden 110 katýlýmcý zinciri konusunda sorun ve 
katýldý. çözümlerinin deðerlendirilmesi, elde 

edilen tecrübe ve bilgilerin 
paylaþýlmasý açýsýndan çok önemli 
olduðunu vurgularken, sektördeki 
firma ve derneklerin endüstrinin 

MEYED Genel Sekreter Ebru Akdað büyümesini þekillendirme 
Türkiye’nin meyve suyu pazarýndaki konusunda desteklenmesinin 
önemine dikkat çekerken “Azalan teþvikler amaçlandýðýný sözlerine ekledi.de bilgi veren Akdað, tüm dünyada yüzde 
nedeniyle üreticilerin yavaþ yavaþ meyve Sektörde büyüme ve sürdürülebilirlik 100 meyve suyu ve düþük kalorili ürünlere 
suyu piyasasýndan çekildiði Avrupa, temalarýnýn konu edildiði zirvede Avrupa doðru bir yöneliþ olduðunu belirtti. 
boþluðu dolduracak yeni üreticiler Meyve Suyu Derneði (AIJN) Genel Sekreteri Özellikle kýrmýzý meyvelerin hâlâ en çok 
bulabilmek için yüzünü Türkiye'ye döndü. Jan Hermans,  Coca-Cola’nýn Beslenme, talep edilen ürünler arasýnda olduðunu 
Endüstri açýsýndan kapasitesinin altýnda Algý ve Sürdürülebilirlik Direktörü Fabienne ekleyen Akdað, Türkiye'nin ise tüketimde 
üretim yapan Türk meyve suyu sektörü de Allard ve Uluslararasý Zenith’in Kurucu ve hâlâ Avrupa'nýn gerisinde olduðunu 
meyve üretiminin istenilen seviyeye Yönetim Kurulu Baþkaný Richard Hall sözlerine ekledi. Ve konuyla ilgili olarak 
çýkmasý durumunda hem iç hem de ihracat konuþmacýlar arasýnda yer aldý. Barbaros “Türkiye’nin kapasitesi var. Biz, birtakým 
piyasasýnda önümüzdeki 5 yýlda 2 kat Bulvarý’nda yer alan Point Otel’de projeler ile çýkýþ noktasýný bulmaya 
büyümeyi hedefliyor. Sektör iþlemeye hazýr gerçekleþtirilen zirveye Alfa Laval, Tetra Pak çalýþýyoruz. Tarým Bakanlýðý’nýn birtakým 
çünkü yüzde 100 meyve sularý ve nar ve Diversey firmalarý sponsor oldu. giriþimleri var. Ýhracatta da bunlarýn esnek 
revaçta” dedi. Pazarýn son trendleri ile ilgili 

“Sektör 5 yýlda iki kat 
büyüme hedefliyor”

2’nci Uluslararasý Meyve Suyu, Meyve Nektarý ve Alkolsüz Ýçecekler Zirvesi 16 
ülkeden  110 katýlýmcýyý aðýrladý
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Avrupa yüzünü Türkiye’ye döndü

perakende turu

Estuz’a Altýn Adam ödülü…
TTKD tüm tüketicilere ESTUZ'u tavsiye ediyor
Tüm Tüketicileri Koruma Derneði (TTKD) ürünlerimiz ile tanýþan tüketicilerimize 
tarafýndan Ýstanbul'da düzenlenen klasik ürünler dýþýnda saðlýk, gurme ve 
organizasyonda tuz sektörüne yaptýðý katkýlarýn doðal ürün çeþitlerimizi  kalite ve 
yaný sýra tüketici saðlýðý ve memnuniyetini ön güvenlik kavramlarýný ön planda tutarak  
planda tutarak güvenilir bir markanýn ortaya sunmaktan dolayý mutluluk duyuyoruz. 
çýkmasýný saðlayan  Estuz A.Þ. Yönetim Kurulu Perakende sektöründe çok yeni 
Baþkaný Vedat Özdemir  “Altýn Adam” ödülüne olmamýza raðmen müþterilerimizin 
layýk görülürken,  Estuz ürünleri ise  “Tüm beðenisi bizler için en büyük kazançtýr. 
Tüketicilere Tavsiye Ediyoruz” sertifikasýný almaya TTKD tarafýndan Estuz'a verilen 'Tüm 
hak kazandý. Estuz bu sertifika ile imtiyaz hakký Tüketicilere Tavsiye Ediyoruz' sertifikasý 
TTKD'de bulunan  'Tüm Tüketicilere Tavsiye da bu konudaki anlayýþýmýzý net olarak 
Ediyoruz' logosunu  tüm ürün ambalajlarýnda ve ortaya koymuþtur. “dedi. 
diðer tanýtým faaliyetlerinde kullanmaya hak TTKD Baþkaný Mehmet Barak ise, 
kazanmýþ oldu. “Kaliteli yapýlan her iþin 

markalaþmamasý için hiçbir engel yoktur, 
Tüm Tüketicileri Koruma Derneði aracýlýðýyla tüketiciler özellikle gýda tüketimine 
müþterileri tarafýndan verilen bu ödül ve yönelik ürünler alýrken mutlaka kaliteli 
sertifikanýn kendileri için büyük deðer taþýdýðýný ve güvenilir markalarý tercih etmeleri 
söyleyen Özdemir, “ 2010 yýlýndan itibaren  yeni gerekmektedir.“ þeklinde konuþtu.  

Vedat Özdemir 



PepsiCo Avrupa Bölgesi yiyecek, içecek ve sahiplenmesi ve yaptýklarý iþe tutku ile hazýrlanmamýzdaki en büyük itici güç oldu” 
tedarik zincirini kapsayan “En Ýyinin En sarýlmalarýnýn altý çizildi. dedi. Hazýrladýklarý sunum ardýndan 
Ýyisi” Ödülü için, 2010 yýlýnda PepsiCo herkesin duygulandýðýný kaydeden Saraç, 
Avrupa Bölgesi'nin “En Ýyi Ýçecek Fabrikasý” PepsiCo Türkiye Ýçecek Adana Fabrika “Ödülü kazandýktan sonra fabrikamýzda 
seçilen Adana Fabrikasý, Ýngiltere'den Müdürü Gürani Saraç ise “Fabrikamýzdaki yaþanan duygu fýrtýnasý ödüle giden yolu o 
Leycroft Road Fabrikasý ve yine Ýngiltere'den tüm ön cephe çalýþanlarý ödülü kadar net özetliyor ki, baþka söze gerek 
SRDC Deposu yarýþtý. Haziran ayýnda alacaðýmýzdan o kadar emin ve bu iþin yok. Avrupa'nýn operasyon liderleri bizim 
Cenevre'de düzenlenen finallerin ardýndan heyecanýný o kadar yoðun yaþýyordu ki, bu ekip olarak tutkumuzdan ve inancýmýzdan 
Adana Fabrikasý, “En Ýyinin En Ýyisi” bizim” En Ýyinin En Ýyisi” ödülüne çok etkilendi.” diye konuþtu. 
ödülünü almaya hak kazanarak PepsiCo 
sistemi içerisinde yiyecek, 
içecek ve tedarik zinciri 
merkezleri dahil Avrupa'nýn 
en iyi tesisi seçildi.

Finallere katýlan ekiplerden 45 
dakika içinde neden “En Ýyi” 
olduklarýna dair bir sunum 
hazýrlamalarý istendi. PepsiCo 
Türkiye Ýçecek Operasyonu 
tarafýndan yapýlan sunumda; 
Adana Fabrikasý'nýn son 
yýllardaki baþarýsý, deðiþik 
operasyon hedeflerine teker 
teker ulaþýlmasýný saðlayan 
“Mükemmellik  Ýçin  Deðiþim” 
konsepti ve özellikle ön cephe 
çalýþanlarýnýn tüm hedefleri 

Meysu yenilendi

perder

Meysu, siyah rengin tercih edildiði yeni ambalajýnda ürünün özelliklerini öne çýkardý

PepsiCo Ýçecek Türkiye Adana Fabrikasý, PepsiCo sistemi içerisinde “En Ýyinin En 
Ýyisi” ödülünün sahibi oldu

Eylül - Ekim 11

PepsiCo Adana Fabrikasý’na ödül

perakende turu

Türkiye'nin ilk meyve suyu markasý olan yýllarýn deneyimine sahip olduðuna dikkat Türkiye'nin ilk meyve suyu markasý olan 
MEYSU, yeni yüzü ile tüketici ile buluþtu. çeken Güldüoðlu, ambalaj deðiþikliðine MEYSU'nun yeni vizyonunu ambalaja ve 
Son teknoloji ile üretimi gerçekleþtiren iliþkin þu bilgileri verdi: “Ambalaj tadýna taþýdýk. Ambalajda MEYSU ailesi 
MEYSU meyve sularý þýk modern ve geliþen deðiþikliðimizin temel nedeni bugün yazýsýný çýkararak sadece tüketicinin 
yüzünü yansýtan yeni ambalajý ile her ulaþtýðýmýz baþarýyý tüketici ile paylaþmak. vazgeçilmez markasý olan MEYSU ile yola 
noktada, her rafta tüketici ile buluþtu. devam etme kararý aldýk. Uzun soluklu 

bir çalýþmanýn sonunda siyah rengin 
Meyve suyu sektöründe tüketiciye aðýrlýklý yer aldýðý ve ürün içeriðini öne 
ilkleri yaþatan MEYSU'nun, tadýnda ve çýkaran bir ambalaj tasarlandý.”
ambalajýnda yapýlan deðiþikliðin 
MEYSU'nun yeni vizyonunu Meyve suyu sektöründe ambalajlarda 
yansýttýðýný anlatan Gülsan Gýda siyah renk kullanýmýna yönelik bir 
Yönetim Kurulu Baþkaný Bekir eðilim olduðunu anlatan Bekir 
Güldüoðlu “Bugüne kadar tüketicinin Güldüoðlu “Ambalajda siyah renk 
büyük beðenisini kazanan MEYSU ürün içeriðini öne çýkmasýný saðlýyor. 
meyve suyu bundan sonra yeni Sektörde son dönemde bu yönde bir 
vizyonumuzu da tüketiciye eðilim olduðunu görüyoruz” diye 
yansýtacak' dedi. MEYSU'nun sektörde konuþtu. 



perakende turu

Helen Harper OktoberFest’teydi

Helen Harper, her yýl Almanya'nýn Münih milyon kiþinin katýldýðý geleneksel Alman 
kentinde düzenlenen Oktoberfest'in 8-9 Ekim festivali, Ýstanbul'da da büyük ilgi gördü. Helen 
günlerinde Ýstanbul Parkorman'da gerçekleþen Harper'ýn sponsor olduðu etkinlikte rengarenk 
Ýstanbul etkinliðine sponsor olarak gençlerle Alman kültürel kostümleri ile Helen Harper 
buluþtu. kýzlarý çeþitli ürün armaðanlarý daðýttý. Ýki günlük 

festival boyunca, çeþitli müzik gruplarý 
Almanya'da 200 yýldan bu yana düzenlenen; performanslarýný sergiledi; festivale katýlan 
Ekim ayýnýn ilk iki haftasý; tam 17 gün bayanlar özel günlerine konfor getiren Helen 
boyunca dünyanýn dört bir yanýndan 6 Harper ürünleri ile tanýþma fýrsatý buldu. 

perder

Avrupa'nýn hijyenik ürünler devi Ontex, Avrupalý hijyenik 
kadýn ürünleri markasý Helen Harper  ile dünyanýn en 
büyük festivallerinden OktoberFest'e sponsor oldu

Sunar yeniliklerini tanýttý

Sunar,  yeni ürünleri ile Uluslararasý Gýda þekerleme, piþmaniye ve lorik olmayan catering sektörleri yaný sýra çikolota, 
Ürünleri ve Teknolojileri Fuarýna katýldý. 22- çikolota sanayi için üretilen özel amaçlý bisküvi, dondurma sanayi gibi gýda 
25 Eylül tarihleri arasýnda 19'uncusu margarin olan Sunar Profesyonel S-4, ürünlerinin vazgeçilmez parçasý olacaðýný 
Ýstanbul Expo Center'da düzenlelen bisküvi, kurabiye belirten SUNAR GRUP 
Uluslararasý Gýda Ürünleri ve Teknoloji hamuru ve gofret Pazarlama Direktörü Mevlüt 
Fuarýn'a katýlan SUNAR GRUP bu fuarda da kremalarýnda Nacar þunlarý söyledi: "Yað 
bir yeniliði paylaþýyor. yýllarýn deneyimi ve kullanýlmak üzere sektöründe yýllara dayanan 
uzmanlýðýný yeni ürünlerle taçlandýran üretilen Sunar uzmanlýðýmýz yeni ürünlerle 
SUNAR GRUP tamamladýðý ürün gamýný Progesyonel S-18 ve taçlanýyor. Ürün gamýmýzý 
Türkiye'nin üst düzey 213 þefinin üye kokolin ve kakaolu tamamlayarak bu fuarda da yeni 
olduðu Chef Club'ýn baþkaný Ali Selek'in kaplama ürütimi için ürünlerimizle fark yaratýyoruz. 
þovlarý ile sektör temsilcileri ile tanýþtýrýyor. özel margarin olan Niþastadan mýsýr þekerine, 

Sunar Progesyonel S- undan sývý yaða, pastacýlýk ve 
Fuarda sýcak tüketilen milföy, kruvasan, 30 sektör ile tanýþacak. catering yaðlarýndan gýda 
kuru pogaça ve boyoz çeþitleri için üretilen sanayine yönelik margarinlere 
kaliteli margarin 10 ve 20 kilogram Sunar Türkiye'nin ünlü þefi uzanan ürün gamýmýzla gýdanýn 
Profesyonel Nesta, catering sektörü, yemek Ali Selek'in þovlarý ile her alanýnda yer alarak Türk 
fabrikalarý ve büfeler için yemeklik margarin sunumu yapýlan yeni tüketicisinin saðlýklý ürünleri 
olan 5 kilogramlýk Sunar Ekstra, yumuþak ürünlerin pastacýlýk, tüketmesini saðlýyoruz.”

Sunar Grup yeni ürünlerini, Türk Mutfaðý uzmaný ünlü þefi Ali Selek sunumu ile  
Uluslararasý Gýda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarýnda görücüye çýkardý
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Kristal’den zeytinyaðlý baklava 
Bu yýl 19'uncusu gerçekleþen Ýstanbul Gýda Fuarý'na katýlan Kristal Yaðlarý, Kristal 
Riviera Zeytinyaðý ile yapýlmýþ baklava ikramýnda bulundu
Kristal Yaðlarý Satýþ Müdür yardýmcýsý Turgay 
Koþucu; zeytinyaðýnýn salata ve yemeklerin 
dýþýnda, hamur iþi ve tatlýlarda da rahatlýkla 
kullanýlabileceðini belirterek, Adýyaman'dan 
getirilen ve Kristal Zeytinyaðý ile hazýrlanmýþ 
baklavalarý fuar'a gelen katýlýmcýlara ikram 
ederek, yoðun ilgi gördüklerini ifade etti. Fuarýn 
firmalarý açýsýndan oldukça baþarýlý geçtiðini 
belirten Koþucu, yurt içinden ve yurt dýþýndan 
gelen ziyaretçilerin, firma ve ürünlerine 
gösterdikleri ilgiden memnun kaldýklarýný belirtti.





Selva, Anuga’da vitrine çýktý

perder

Selva lezzetleri, Almanya'nýn Köln kentinde 8-12 Ekim 2011 tarihleri arasýnda 
düzenlenen Anuga 2011 Uluslararasý Gýda Fuarý'nda vitrine çýktý

Türkiye'de sývý yað sektörünün en çok tercih tercihleri deðiþmedi. Nielsen verilerine göre, kazanmýþ olmasýna baðlayan Yudum Gýda 
edilen markasý Yudum, ayçiçek yaðýnda 36 Türkiye'de toplam 230.633 ton sývý yað Genel Müdürü Emin Birsel, sektördeki 
yýldýr sürdürdüðü sektör liderliði geleneðini tüketilirken, ayçiçek yaðý 175.920 ton ile ilk öncelikli hedeflerinin kaliteden ödün 
bozmayarak 2011 yýlýnda da baþarýsýný sýrada yer aldý. Yudum Ayçiçek ise 2011'in vermeden, tüketicinin beklentilerini göz 
devam ettirdi. AC Nielsen'in verilerine göre ilk 6 ayýnda toplam sývý yað pazarýnýn % önünde bulundurarak, en iyi ürünleri 
Yudum Ayçiçek Yaðý 2011 yýlýnýn ilk 6 aylýk 76'sýný oluþturan ayçiçeði yaðý pazarýnda sunmak olduðunu söyledi. Yudum markasý 
döneminde Türkiye'de ayçiçek yaðý pazarý yüzde % 14'lük pazar payý ile liderliðini olarak temel amaçlarýnýn tüketicilerin farklý 
içinde yüzde % 14'lük pazar payý ile yine korudu. ihtiyaçlarýna ve damak tatlarýna uygun 
tüketicinin en çok tercih ettiði marka oldu. olabilecek ürün seçeneklerini sunmak 

Yudum Ayçiçek Yaðý'nýnyýllardýr lider olduðunu belirten Birsel, “Ürünlerimizin 
2011 yýlýnýn ilk 6 ayýnda da tüketicinin olmasýný tüketicinin güven ve beðenisini hayata kattýðý özel lezzetlere tanýk olmak 

bizim için en büyük baþarýdýr” dedi. 

Pazarda baþarýlý olmak için markanýn 
güvenirliði, ürün kalitesi, performansý, 
ambalajýn kalitesi, ürünlerin ve üretim 
tesislerinin hijyenik olmasý gibi kriterlerin 
de çok önemli olduðunu söyleyen Birsel, 
“Yudum bu kriterleri her zaman yerine 
getirdiði için yýllardýr ilk sýrada yer almayý 
baþardý” dedi.

AC Nielsen'ýn verilerine göre 2011 yýlýnýn ilk 6 ayýnda da tüketicinin ayçiçeði yaðý 
kategorisindeki ilk tercihi yine Yudum Ayçiçek oldu

Yudum baþarýsýný sürdürüyor

perakende turu

Dünyanýn en büyük gýda fuarý Anuga 2011, hatta ziyaretlerde 
Köln Fuar Merkezi'nde (Kölnmesse) 8-12 bulunabiliyoruz. Bu 
Ekim 2011 tarihlerinde gerçekleþtirildi. 100 görüþmeler sonrasýnda 
ülkeden 6 bin 600 firmanýn ürünlerini Avrupa standartlarýnda 
sergilediði Anuga 2011 Gýda Fuarý'ný beþ yeni ürünler ve 
gün boyunca 150 binden fazla insan pazarlama tekniklerini 
ziyaret etti. öðreniyor, kullanýyoruz” 
Bu yýl 31'ncisi düzenlenen Anuga Fuarý'na dedi. 
toplam 196 Türk firmasý katýlýrken, Selva da  
fuardaki yerini aldý.  Anuga Gýda Fuarý'nda 
 Selva'nýn tüm ürünlerini 
Selva Gýda Pazarlama Müdürü Pýnar sergilediklerini ifade eden 
Yýldýrým, fuarýn Avrupa'nýn en önemli gýda Yýldýrým, sade makarna, 
fuarý ve dünya gýda pazarýnýn en önemli Þipþak Makarna, Anadolu 
buluþma noktasý olduðunu söyledi. Selva Lezzetleri, un, irmik ve 
Gýda'nýn fuara sürekli katýldýðýný belirten meyveli irmik gibi ürün kaydetti:  “Yeni iþbirlikleri için 
Yýldýrým, “Ýki yýlda bir düzenlenen ve çeþitlerini dünya gýda piyasasýnýn gerçekleþtirilen tanýþma toplantýlarýnda 
yaklaþýk 100 ülkenin katýldýðý böyle bir fuarý beðenisine sunduklarýný söyledi. Yýldýrým, potansiyel pazarlarla ve aracýlarla 
kaçýrmak söz konusu olamaz. Dünyadaki ziyaretçilerin daha çok sade makarna ve karþýlaþtýk. Fuar sonrasýnda yapacaðýmýz 
sektör temsilcilerini ve kaliteli ürün arayan “Anadolu Lezzetleri” grubuna ilgi araþtýrma ve altyapý çalýþmalarý ile her an 
birçok müþteriyi bu fuarda görebiliyoruz. gösterdiðini dile getirdi. yeni pazar ve aracýlara kavuþabiliriz. 
Bu tür fuarlarý sadece alýþveriþ alaný olarak  Bunlarýn içerisinde daha çok Afrika ülkeleri 
ele almamak lazým. Bölgedeki bayi ve Fuar süresince birçok üreticiyi ziyaret ve Avrupa'nýn güneyinde bulunan ülkeler 
perakendecileri de rahatlýkla tanýyabiliyor, ettiklerini hatýrlatan Yýldýrým, þunlarý yer alýyor.”
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Ferrero Düzey ile çalýþacak

perder

Nutella ve Kinder markalarýnýn üreticisi Ýtalyan Ferrero Grubu'nun Türk tüketiciyle 
randevusunu Koç Grubu þirketlerinden Düzey Pazarlama A.Þ Saðlayacak

Market ekipman ve teknolojileri sektörünün hedefliyoruz. Bu iþbirliðinin her iki kuruma söyledi:
önde gelen iki firmasý,  gerçekleþtirdikleri ve sektöre faydalý olmasýný diliyoruz”. “NCR/Encore hizmet odaklý çözüm üreten 
iþbirliði ile perakendecilere ihtiyaç yapýsýyla sektörde öncü konumdadýr. 
duyduklarý her alanda katma deðeri yüksek POS Destek Genel Müdürü Ümit Türkiye'de perakende konusunda lider 
çözümler getiriyor. Konuyla ilgili “Encore Yýlmazyýldýrým, iþbirliðiyle ilgili  þunlarý ulusal ve uluslararasý iþletmeler ile yine 
Biliþim Sistemleri Genel sektörde ki güçlü yerel 
Müdürü Ercan Caymaz perakendecilerin NCR 
þunlarý aktardý: ürünlerini tercih ediyor 
NCR /Encore, daha iyiyi olmasý bu durumu 
sunabilmek için kendini pekiþtiriyor. Pos Destek 
ve organizasyonunu ile Encore birlikteliði de 
sürekli geliþtiriyor. POS iþte bu hizmet ve çözüm 
Destek de ayný felsefe ile odaklý olma ortak 
sektöre özel çözümler paydasý sonucu 
sunan baþarýlý bir  doðmuþtur. Kendileriyle 
kurum. Kendileri ile görüþmelerimizde ayný 
gerçekleþtirdiðimiz dili konuþabilmek 
iþbirliði ve oluþan bu bizlerin detaylarda rahat 
sinerji ile, NCR'ýn güçlü olarak ortak noktalarda 
ürün portföyünü , anlaþabilmemizi saðladý. 
çözümlerimizi özellikle Ýþbirliðimiz çerçevesinde 
yerel ve yerli perakende NCR Perakende 
zincirleri baþta olmak çözümleri pazarlama ve 
üzere perakende satýþ faaliyetlerini diðer 
sektörünün her çözümlerimiz ile birlikte 
noktasýna ulaþtýrmayý sunuyor olacaðýz”. 

NCR'ýn 125 yýllýk deneyimi ile dünya perakendecilerinin kullandýðý birbirinden farklý 
maðazacýlýk sistemlerini sunan Encore, POS Destek ile iþbirliði protokolü imzaladý  

Ekipman sektöründe yeni iþbirliði

perakende turu

Ýþbirliði kapsamýnda, Ferrero ürünlerinin þekerleme ve çikolata ürünlerinin de daðýtým þirketi olma konumunu 
Türkiye daðýtýmýný gerçekleþtirecek olan 35 katýlýmýyla Türkiye'nin en büyük baðýmsýz saðlamlaþtýrmýþ bulunuyor. 
yýllýk deneyime sahip Düzey Pazarlama 
A.Þ., “55 Distribütörü 500 personeli, 400 
kiþilik saha ekibiyle Türkiye'nin en köklü 
daðýtým þirketleri arasýnda yer alýyor. Düzey 
Pazarlama A.Þ., halen Koç Grubu'nun 
ürettiði Tat, Maret, Sek, Pastavilla markalý 
gýda ürünlerinin yaný sýra General Electric 
Ampulleri, Landlite enerji tasarruflu 
ampulleri, Ekin bakliyat ve pirinç,Kotanyi 
baharatlarý, Rest temizlik ürünleri, Prenses 
þeker, Þölen çay ve Sony marka 
pillerinTürkiye'nin 45 bin noktasýna 
daðýtýmýný gerçekleþtiriyor. 

2012 yýlýnda daðýtým aðýný 60 bin noktaya 
ulaþtýrmayý hedefleyen Düzey Pazarlama 
A.Þ.,dünyanýn 80 ülkesinde satýlan Ferrero 

16 Eylül - Ekim
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Eylül ayý verileri açýklandý

Eylül ayý itibarýyla 12 aylýk ortalamalara gösteren þehirlerarasý tren ücreti ile yüzde erkek tiþörtü, yüzde 2,67 ucuzlayan 
göre yýllýk enflasyon tüketici fiyatlarýnda 8,93 artýþ gösteren fýndýkiçi izledi. patates, yüzde 2,17 ucuzlayan mercimek, 
yüzde 6, üretici fiyatlarýnda yüzde 10,03 yüzde 1,12 ucuzlayan pirinç, yüzde 0,79 
düzeyinde oldu.  TÜFE'de piyasa beklentisi Eylül'de en yüksek artýþ gösteren diðer ucuzlayan kuru soðan ve yüzde 0,36 
yüzde 0.6, ÜFE'de ise yüzde 1.19 artýþ ürünler arasýnda ise yüzde 7,66 ile özel ucuzlayan bisküvi ilk sýralarda yer aldý. 
olacaðý yönündeydi. Gelen verilerle böylece üniversite ücreti, 7,60 ile leblebi, yüzde Zeytin, yüzde 0,14 artýþla fiyatý en az artan 
yýlýn ilk dokuz ayýnda, TÜFE'de yüzde 4.53, 7,48 ile süt, yüzde 7,27 ile mücevher, madde oldu.
ÜFE'de yüzde 9.72 oranýnda artýþ yüzde 6,98 ile nohut, yüzde 6,81 ile okul 
gerçekleþti. Ana harcama gruplarý itibariyle giysileri, yüzde 5,84 ile kaþar peyniri, Yýllýk bazda ise TÜFE'de en yüksek artýþ 
bir ay önceye göre en yüksek artýþ, yüzde yüzde 5,56 ile yoðurt, yüzde 4,45 ceviz içi, yüzde 20,19 ile çeþitli mal ve hizmetler 
2.78 ile çeþitli mal ve hizmetler grubunda yüzde 4,32 ile raký, yüzde 3,80 ile dana eti, grubunda gerçekleþti. Bunu, yüzde 14,10 
görüldü. yüzde 3,74 ile kreþ ve gündüz bakým evleri ile ulaþtýrma, yüzde 8,61 ile ev eþyasý, 

ücretleri, yüzde 3,68 ile tereyaðý yüzde 8,36 ile lokanta ve oteller, yüzde 
Eylül ayýnda endekste yer alan gruplardan (kahvaltýlýk), yüzde 3,45 ile limon, yüzde 6,29 ile giyim ve ayakkabý, yüzde 6,24 ile 
ulaþtýrmada yüzde 1.92, eðitimde yüzde 3,24 ile metro ücreti ve yüzde 3,18 ile eðitim izledi.
1.79, lokanta ve otellerde yüzde 1.10, gýda kadýn pantolonu bulunuyor.
ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.99, ev 2011 yýlý Eylül ayýnda endekste kapsanan 
eþyasýnda yüzde 0.92, konutta yüzde 0.63, 445 maddeden 80'inin ortalama 
eðlence ve kültürde yüzde 0.43, fiyatlarýnda deðiþim olmadý. 288'inin 
haberleþmede yüzde 0.18, alkollü içecekler ortalama fiyatlarýnda artýþ, 77'sinin 

TÜÝK'e göre, geçen ay fiyatý düþen ürünlerin ve tütünde yüzde 0.11, saðlýkta yüzde ortalama fiyatlarýnda ise düþüþ gerçekleþti.
baþýnda ise karpuz, taze fasulye ve elma 0.03 artýþ görüldü. Buna karþýn, fiyatlar 
geldi. Eylül ayýnda yüzde 22,76 fiyat giyim ve ayakkabýda yüzde 3.24 düþüþ Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise 2011 
düþüþüyle karpuz, fiyatý en fazla düþen gösterdi. Eylül'de aylýk bazda yüzde 1.55 arttý. 9 
ürün olurken, karpuzu yüzde 21,12 ile taze aylýk döneme iliþkin ÜFE artýþý yüzde 9.72 
fasulye, yüzde 16,56 ile de elma takip etti. olarak hesaplandý. Bir önceki yýlýn ayný 

ayýna göre yüzde 12.15 artýþ gösteren ÜFE, 
Geçen ay fiyatý en fazla düþen ürünler 12 aylýk ortalamalara göre de yüzde 10.03 

Türkiye Ýstatistik Kurumunun (TÜÝK) listesinde, fiyatý yüzde 14,93 oranýnda yükseldi. Tarým sektöründe endeks, aylýk 
açýkladýðý verilere göre, geçen ay yüzde ucuzlayan yurtiçi bir hafta ve daha fazla bazda yüzde 0,80 artarken, 9 aylýk 
16,22 artýþla yumurta zam þampiyonu süreli turlar, yüzde 6,10 oranýnda dönemde ÜFE tarýmda yüzde 2.26 düþtü. 
olurken, yumurtayý, yüzde 10,78 artýþ ucuzlayan domates, yüzde 5,55 oranýnda Yýllýk bazda yüzde 2 düþüþ gerçekleþti.
gösteren baharat ve yüzde 9,44 artýþ ucuzlayan salça, yüzde 5,49 ucuzlayan 

Karpuz, taze fasulye ve elma 
ucuzladý

En çok fiyatý artan ürün 
yumurta

perder

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), Eylül ayýna dair Tüketici Fiyatlarý Endeksi ve 
Üretici Fiyatlarý Endeksi raporlarýnýn ayrýntýlarýný kamuoyu ile paylaþtý
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Türkiye'de istihdama genel bakýþ 2011'in son çeyreðinde de pozitif görünümünü 
korurken, iþverenlerin 3 ay öncesine oranla iþgücü alým hýzlarýný yavaþlattýklarý dikkat 
çekiyor 

Ýstihdama Bakýþ Raporu
yayýnlandý

ManpowerGroup tarafýndan gerçekleþtirilen 4. çeyrek için negatif istihdam üç ay için bölgedeki en zayýf istihdam 
4. çeyrek Ýstihdama Genel Bakýþ beklentisindeler. Bunun nedeni ise büyük görünümü ile listede yer alýyor.
Araþtýrmasý, Türkiye'deki 10 iþverenden ihtimalle yýlsonu mevsimsel talepteki 
neredeyse 4'ünün iþgücü sayýlarýný düþüþtür” diye konuþtu.  Dünyanýn en büyük 41 iþgücü pazarýnda 
artýrmayý planladýklarýný ortaya koyuyor. 11 65.000'in üzerindeki iþveren ile 
sektörün 10'unda iþverenler olumlu iþe alým görüþülerek, iþverenlerin Ekim- Aralýk 2011 
tahminleri belirtiyorlar. Kamu ve Sosyal dönemi arasýndaki istihdam beklentilerini 

2011 4. çeyrek araþtýrmasý için 23 Avrupa, 
Hizmetler, Tarým ve Finans, Sigorta, ölçmek amacýyla gerçekleþtirilen Manpower 

Ortadoðu ve Afrika (EMEA) ülkesinde 
Gayrimenkul ve Kurumsal Hizmetler Ýstihdama Genel Bakýþ Araþtýrmasý'na göre 

20.000'e yakýn iþverenle görüþmeler 
sektörlerindeki iþverenler en yüksek Brezilya, Tayvan, Hindistan ve Singapur'daki 

gerçekleþtirildi. Sonuçlara göre, EMEA 
istihdam beklentilerini öngörürken, iþverenler küresel olarak en yüksek iþe alým 

Bölgesindeki Görünümler üç ay öncesine 
Türkiye'de yeni istihdam fýrsatlarý açýsýndan beklentisine sahip ülkeler.  Küresel olarak 

göre 13 ülkede hýz keserken, geçen yýla 
en iyimser bölgeler Karadeniz ve Orta en zayýf ve tek negatif istihdam beklentisini 

kýyasla 11 ülkede iyileþme gösteriyor. 
Anadolu Bölgeleri oldu.   dile getiren iþverenler ise Yunanistan, 

Bölgedeki 23 ülkenin 18'inde iþe alým 
Ýtalya, Slovenya ve Ýspanya'dan. 

beklentileri açýsýndan olumlu istihdam 
ManpowerGroup tarafýndan yayýnlanan Araþtýrmada, geçen çeyreðe oranla 39 

beklentileri öngörülürken, bölgedeki en 
2011 4. çeyrek Manpower Ýstihdama Genel ülkenin ve bölgenin 21'inde görünümler 

güçlü iþe alým tahminleri Türkiye, 
Bakýþ Araþtýrmasý'na göre Türkiye'deki, zayýflarken, 36'sýnda Net Ýstihdam 

Bulgaristan ve Norveç'teki iþverenlerden 
iþverenlerin yýlýn son üç ayý için dile Görünümleri olumlu gidiþini devam 

geldi. Yunanistan ve Ýtalya ise önümüzdeki 
getirdikleri olumlu iþe alým beklentileri, iþ ettiriyor.   
arayanlar için fýrsatlar sunmaya 
devam edecek. Türkiye'deki 
+%20 oranýndaki Net Ýstihdam 
Görünümü, iþe alým hýzýnýn 
pozitif seyrini sürdüreceðini fakat 
3. çeyrekte dile getirilen hýzýndan 
kaybettiðini gösteriyor. 

Manpower Türkiye Genel Müdürü 
Ebru Coþ “Araþtýrmamýz bazý 
iþverenlerin iþe alým planlarýndaki 
ölçekleri daraltacaðýný gösteriyor. 
Bu, halen küresel piyasalarýn 
finansal gücüne iliþkin büyük bir 
belirsizliðin hâkim olduðu 
düþünüldüðünde þaþýrtýcý 
olmamalý. Dolayýsýyla iþverenler 
de istihdam planlarýnda daha 
temkinli bir tutum sergiliyorlar. 
Öte yandan, dünya geneliyle 
kýyaslandýðýnda, Türk iþverenler 
hala en iyimser iþverenler 
arasýnda yer alýyor. 11 sektörün 
10'unda ve beþ bölgenin 
tamamýnda yýlsonuna kadar iþe 
alýmlara devam edeceklerini ifade 
ediyorlar.  Sadece Restoran ve 
Otelcilik sektöründeki iþverenler 

Küresel istihdama genel bakýþ
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TOBB, firmalarýn Türk Ticaret Kanunu'yla devreye girecek yeni kurallara ne kadar 
uyumlu olduðunu ve firmalarýn nasýl hazýrlandýðýný ölçtü  

Yeni kanunlara hazýr 
firma sayýsý düþük oranda

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'nin konularýn yayýmlanmasýna ayýrmak ve bazýnda ise Ýzmir ve Kocaeli'ndeki 
(TOBB) uluslararasý danýþmanlýk þirketi elektronik dosyalarý yedeklemeyi zorunlu þirketlerin yeni Türk Ticaret Kanunu'a daha 
Deloitte ile birlikte þirketlerin Türk Ticaret kýlýyor. Anket sonuçlarý da þirketlerin hazýrlýklý olduðunu gösteriyor. Yeni Türk 
Kanunu'na ne kadar hazýr olduklarýný teknolojik altyapý açýsýndan diðer tüm Ticaret kanunu 1/1/2013 tarihinden 
görebilmek için yaptýðý ankete göre, küresel kriterlere göre daha hazýrlýklý olduðunu itibaren gerek ticari defterlerin 
risklerin arttýðý, döviz ve emtia fiyatlarýnda gösteriyor. Ankete katýlan þirketlerin yüzde tutulmasýnda, gerek münferit ve konsolide 
hýzlý ve öngörülemeyen dalgalanmalarýn 70'nin web sitesi bulunurken yine yüzde finansal tablolarýnýn düzenlenmesinde 
yaþandýðý dönemde Türk þirketlerinin yüzde 70 gibi yüksek bir oraný gerekli biliþim Türkiye Muhasebe Standartlarýnýn 
88'i olasý risklere karþý hazýrlýksýz çýktý. güvenlik alt yapýsýnýn mevcut olduðunu uygulanmasýný zorunlu kýlýyor. Ankete 
Þirketlerin yüzde 12'si þirketin geliþmesini ifade ediyor. katýlan firmalarýn yüzde 64 gibi yüksek bir 
ve devamýný tehlikeye düþüren sebeplerin oraný bu konuda yükümlülükleri bildiklerini 
erken teþhisi, bunun için gerekli önlemler Teknolojiyi yakýndan izleyen þirketlerin, belirtirken, yüzde 29'u Uluslararasý Finansal 
ile çarelerin uygulanmasý ve riskin olasý ekonomik ve diðer risklerin takibinde Raporlama Standartlarý'na (UFRS) aþina 
yönetilmesi amacýyla bir ekip kurduðunu ve önlem alýnmasýnda ise daha hantal olduðunu bildiriyor. Þirketlerin yalnýzca 
ifade ediyor. TOBB'un internet sitesinden davrandýklarý göze çarpýyor. Þirketlerin yüzde 15'i yeni muhasebe sistemine uyum 
firmalarla yaptýðý 'TTKMetre' isimli ankete yüzde 88'i olasý ekonomik risklere karþý için kaynak ayýrýyor veya ayýrmayý planlýyor.
51 ilden bine yakýn firma katýldý. Katýlan herhangi bir hazýrlýk yapmýyor. Þirketlerin 
firmalarýn yüzde 80'i anket sorularýnýn yüzde 25'inde iç denetim birimi mevcut.
tamamýný cevaplandýrdý.

TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, Deloitte 
ile Türkiye genelinde 4 bini aþkýn firmaya 

TOBB'un “TTKMetre” anketinden çýkan bazý 
Yeni Türk Ticaret Kanunu þirketlerde yaygýn eðitim ve ücretsiz seminerler verdiklerini 

sonuçlar þöyle:
olan 'Ortaklar cari hesabý' uygulamasýný belirterek, “Anket sonuçlarý þirketlerin yeni 

Þirketlerin kurumsal yönetiþim, þeffaflýk ve 
kaldýrarak, anonim ve limited ortaklýklarda kanuna uyum sürecinin henüz çok baþýnda 

uluslararasý standartlar getiren yeni Türk 
pay sahibine ve ortaða þirkete borçlanma olduðunu gösteriyor. TOBB olarak yeni Türk 

Ticaret Kanunu'na uyum sürecinin baþýnda 
yasaðýný getiririyor. Anketi cevaplandýran Ticaret Kanunu'nun bazý maddelerine 

olduðu görülüyor. Þirketlerin yüzde 14.8'i 
þirket yetkililerinin yüzde 50'si þirket ana itirazýmýz olsa da þirketlerimizin geleceði 

geçer not alýrken, yüzde 85.2'sinin yeni 
sözleþmelerini yeni kanun ile uyumlu hale için bu kanunun çok önemli olduðunu 

kanuna hazýr olmadýðý ortaya çýktý. 
getirmeleri gerektiðini bildiklerini düþünüyoruz. Yeni döneme uyum 

10 üzerinden 7 geçer not olarak baz 
vurgularken, yüzde 40 gibi bir oran konusunda kamu dahil bütün kesimler 

alýndýðýnda mevcut þirketlerin 
yönetici, ortak ve yakýnlarýnýn þirkete çalýþmalarýný hýzlandýrmalý” dedi. 

deðerlendirme ortalamasý 4.38'de kalýyor. 
borçlanmaya devam ettiðini ifade ediyor.

Yeni Türk Ticaret Kanunu'na hazýrlýk 
sürecine anonim þirketler limitedlere oranla 

Þirketlerin yüzde 20'si yöneticilerine 
daha aktif görülürken, 250 ve daha üstü 

ücret/huzur hakký/ikramiye/kâr payý 
çalýþan sayýsý olan þirketlerdeki hazýrlýðýn 

þeklinde yapýlan ödemelere ana sözleþmede 
genel ortalamanýn çok üstünde olduðu 

veya genel kurul bilgilendirmelerinde yer 
dikkat çekiyor.

verirken, þirketlerin yüzde 15'inin genel 
10'dan az çalýþaný olan KOBÝ'lerde genel 

kurul yönergesi, yüzde 35'inin teþkilat 
ortalama 3 bandýnda olurken, çalýþan sayýsý 

yönetmeliði bulunuyor. Þirketlerin yüzde 
ve ciro açýsýndan büyük þirketlerde bu 

55'i yýllýk faaliyet raporu hazýrlarken, yüzde 
oranýn ortalama 6 baz puanda olduðu 

35'i 1 Mart 2013'e kadar baðýmsýz denetçi 
görülüyor.

seçimi için hazýrlýklara baþlamýþ durumda.

Yeni Türk Ticaret Kanunu her sermaye 
þirketinin bir internet sitesi açmak, þirketin 

'TTKMetre' sonuçlarý sektörel olarak internet sitesi mevcutsa bu sitenin belli bir 
kimya/plastik/kaðýt ve gýda sanayilerinin, il bölümünü kanunda belirtilen asgari 

Orta ve küçük boy iþletmeler 
TTK'da erteleme bekliyor

Patronlar þirketlerinde 
Sadece yüzde 15'e geçer not borçlanmayý sürdürüyor

Risklere karþý duyarsýz En hazýrlýklý iller Kocaeli ve 
Ýzmir
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Geçen aya göre TEPE'de toparlanma sýnýrlý olurken, AB ile kýyaslandýðýnda ise 
Türkiye perakende güveninde rekor fark attý

Tepe Eylül rakamlarý açýklandý

Aðustos'ta olduðu gibi TEPE, Eylül'de de sýfýrýn altýnda 
kaldý. Bir önceki aya göre sýnýrlý bir toparlanma gözlenen 
TEPE'de,  geçen yýla göre gerileme oldu. Türkiye ile AB 
arasýndaki fark ilk kez TEPE lehine bu kadar açýldý.

Ekim 2010'dan bu yana ilk kez Aðustos'ta negatif deðer 
alan TEPE, Eylül 2011'de de sýfýrýn altýnda kalarak 1,3 
deðerini aldý. TEPE bir önceki aya göre 0,9 puan 
yükselirken, geçen yýlýn ayný dönemine göre ise 1,2 puan 
düþtü.

Önümüzdeki 3 aya iliþkin beklentilerin denge deðeri, Eylül 
2011'de 5,5 oldu. Eylül 2011'de TEPE anketi 
katýlýmcýlarýnýn yüzde 46,3'ü önümüzdeki 3 ayda iþlerinde 
iyileþme beklerken, iþlerinde kötüleþme bekleyenlerin oraný 
yüzde 22,1 düzeyinde oldu. Beklentilerde Eylül 2010'a 
göre 5,6 puanlýk, Aðustos 2011'e göre ise 0,9 puanlýk bir 
artýþ oldu.

Anket katýlýmcýlarý arasýnda iþlerinin geçen yýlýn ayný 
dönemine göre arttýðýný belirtenlerle azaldýðýný belirtenler 
arasýndaki fark, Eylül 2010'a göre 5,8 puanlýk ve Aðustos 
2011'a göre ise 10,6 puanlýk bir artýþ gösterdi.

AB-27 Perakende Güven Endeksi, Eylül 2011'de -13,3 
deðerini aldý. Böylece AB-27'de geçen aya göre 2,4 
puanlýk, geçtiðimiz yýlýn ayný dönemine göre 14,5 puanlýk 
bir düþüþ yaþanmýþ oldu. TEPE'nin ilk uygulandýðý Mayýs 
2008'den bu yana, AB-27 ile Türkiye arasýndaki puan farký 
ilk kez bu kadar yükseldi ve Türkiye, AB'ye rekor fark attý.

Alt-sektörler itibariyle bakýldýðýnda geçen yýlýn ayný 
dönemine göre, Eylül 2011'de birden fazla türde ürün 
satan bakkal, market ve büyük maðazalar sektörü en iyi 
performansý sergiledi. Bu sektörü, yiyecek, içecek, tütün 
ürünleri sektörü takip etti. Tekstil, hazýr giyim ve ayakkabý 
sektörü ise geçen yýla göre düþüþ göstererek ortalamaya 
yakýn bir deðer aldý.  Elektrikli ev aletleri, radyo ve 
televizyonlar sektörü, mobilya ve aydýnlatma ekipmanlarý 
sektörü ve diðer sektörü ortalamadan düþük bir 
performans sergileyerek geçen yýla göre düþüþ yaþadý. 
Geçen yýla göre en büyük düþüþ ise motorlu taþýtlar 
sektöründe oldu.

TEPE anketine soru bazýnda bakýldýðýnda Eylül 2010'a göre, 
geçtiðimiz 3 aya göre iþlerin durumu, gelecek yýlki maðaza 
sayýsý ve mevcut stok düzeyi dýþýndaki tüm beklenti ve 
durumlarda artýþ yaþandý. Aðustos 2011'e ve Eylül 2010'a 
göre mevcut stok düzeyinin normale yaklaþtýðý görüldü. 
Geçen yýla göre, önümüzdeki 3 aya iliþkin satýþ 
fiyatlarýndaki ve tedarikçilerden sipariþlerdeki artýþ 
beklentisi dikkat çekici oldu. Ýþlerin geçen yýla göre 
toparlanmasýnda da artýþ yaþandý.
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Kariyer.net verilerine göre ilk 9 ayda perakende sektörü istihdam rakamlarýnda yüzde 
45 artýþ yaþandý; en çok talep marketler ve e-ticaretten geldi  

Sektörde yüzde 45 
istihdam artýþý  

Son yýllarda yakaladýðý büyüme ve istihdam kesiþim noktasýnda yer alan 
rakamlarý ile Türkiye ekonomisinin e-ticaretin ise son bir yýlda 
lokomotifi konumuna yükselen perakende kazandýðý ivme ile 
sektörü, bu performansýný 2011'in ilk 9 istihdamda yüzde 200'lere 
ayýnda da sürdürdü. Türkiye'nin en büyük varan bir artýþ sergilendiðine 
insan kaynaklarý platformu dikkat çeken Azoz, 
Kariyer.net'inistihdam endeksi verilerine “Ýnternetten alýþveriþ 
göre yýlýn ilk 9 ayýnda perakende yapýlan sitelerin sayýsýndaki 
sektörünün istihdam rakamlarýnda, geçen artýþýn yaný sýra markalarýn 
yýlýn ayný dönemine göre yüzde 45 da kendi ürünleri için 
oranýnda artýþ görüldü. Ayný dönem internette sanal maðazalar 
içerisinde Kariyer.net veritabanýnda sektörle oluþturmasý, önümüzdeki 
ilgili toplam 10 bin yeni iþ ilaný dönemlerde sektörün 
yayýnlanýrken, yaklaþýk 25 bin kiþiye yeni iþ çehresini deðiþtirecek önemli talep oraný yüzde 40 iken, üniversite 
imkâný doðdu. En çok istihdam artýþý ise geliþmelerden biri olarak görülüyor” dedi. mezunlarý için bu oran  yüzde 30'larda 
marketler ve e-ticarette yaratýldý

seyrediyor.

Perakende sektörünün en çok geliþtiði ve en Perakende, diðer sektörlere göre daha farklý 
Kariyer.net Genel Müdürü Yusuf Azoz, çok istihdam gerçekleþtirdiði þehirler, nüfus özellikteki kitlelere daha farklý çalýþma 
perakende sektörünün istihdam haritasýna yoðunluðuna ve ekonomik geliþmiþlik koþullarýyla iþ fýrsatlarý sunuyor.  Öðrenci 
bakýldýðýnda; son bir yýllýk dönemde düzeyine baðlý olarak sýralanýyor. 2011 ve ev kadýnlarýnýn dapart-time çalýþma 
özellikle market perakendeciliði alanýnda içinde perakendede en çok eleman aranan fýrsatý yakalayabildiði sektörde, lise 
istihdamýn yoðunlaþtýðýný söyledi. Azoz, þehirlerin baþýnda Ýstanbul gelirken, bu ili mezunlarý yetenekleri doðrultusunda çok 
“Yýlýn ilk üççeyreðindegiyim sektöründen sýrasýyla Ankara, Ýzmir, Bursa, Antalya, kýsa bir süre zarfýnda yönetici konumuna 
gelen istihdam rakamlarýyüzde 40'larda Adana, Mersin, Gaziantep ve Konya takip yükselebiliyor.  Sektör bu özelliðiyle 
seyrederken, marketlerin istihdam artýþ ediyor. Sektörden gelen istihdam rakamlarý, ülkemizde istihdamýn artmasýnda büyük rol 
oranlarýnýn yüzde 112 seviyelerine ulaþtýðý perakende yatýrýmlarýnýn hýzlý bir þekilde oynuyor.
görülüyor. Son birkaç yýldýr özellikle istihdama yansýdýðýna ve bu özelliðiyle de 
Anadolu'da zincir marketçilik anlayýþýnýn þehirlerin ekonomilerinde önemli bir 
yaygýnlaþmasý ve bu alanda birçok yeni canlanma saðladýðýna iþaret ediyor.

Perakende, satýþa dayalý doðasý gereði en 
markanýn ortaya çýkmasý, bu trendin baþlýca 

çok maðaza satýþ elemaný istihdam ediyor. 
nedenlerinden biri olarak gösteriliyor” dedi.

Sektörde en çok talep edilen ilk 10 
Yusuf Azoz, perakende sektörünün pozisyon satýþ temsilcisi, maðaza müdürü, 
istihdam açýsýndan en önemli özelliklerinde maðaza satýþ danýþmaný, kasiyer, muhasebe 
birinin de neredeyse her yaþ ve her eðitim elemaný, depo elemaný, ÝK uzmaný ve reyon 
düzeyinden kiþiye iþ imkâný sunmasý elemaný olarak sýralanýyor.Ýnternet ve perakendecilik sektörlerinin 

olduðunu söyledi. Azoz, 
“Bu yönüyle perakende, 
lise mezunlarý için çok 

Maðazada görev yapan personelin dýþýnda 
önemli bir kariyer alaný 

ÝK uzmanlarý için de büyük talep olmasý, 
olarak öne çýkýyor” diye 

sektörün kurumsallaþma yolunda hýzla 
konuþtu. Kariyer.net'te 

ilerlediðini gösteriyor. Sektörün iþ yapýþ 
perakende sektörü için 

þekillerini teknolojiyle entegre etme çabasý 
yayýnlanan iþ ilanlarýnda 

doðrultusunda da kurumsal yazýlýmlara 
eðitim kriterlerine 

baðlý olarak kaynak yönetimini yapan 
bakýldýðýna, lise 

“merchandiser” pozisyonuna ve 
mezunlarýna gelen iþ 

biliþimcilere talebin arttýðý görülüyor.

En büyük yatýrým nüfusu 
Market zincirleri hýzlý yoðun þehirlere Part time çalýþma imkâný
büyüyor

En çok satýþ elemaný aranýyor 

Lise mezunlarýna talep fazla

E-ticaret geliþtikçe istihdam 
artýyor

Kurumsallaþma hýzlanýyor 
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Türkiye Oyuncakçýlar Derneði, 21 milyon çocuða hizmet veren ancak ölçülebilirlik 
sýkýntýsý çeken oyuncak sektörüyle ilgili ilk defa rakam açýkladý

Oyuncak pazarýnýn potansiyeli yüksek

Türkiye Oyuncakçýlar Derneði verilerine sektöründe önümüzdeki 5 yýl içerisinde bu konuþtu:
göre Türkiye'deki çocuk baþýna düþen yýllýk rakamýn 300-350 dolarý bulacaðýný tahmin ''Kaçak ürünün yaný sýra standart dýþý 
oyuncak tüketimi yýllýk 150 dolar seviyesine ediyoruz. Oyuncak, 21 milyon çocuðun üretim ülkemizde maalesef hala var. Ama 
ulaþtý. 0-12 yaþ grubu 21 milyon çocuðun yaþadýðý ülkemizde çok önemli bir pazar… bunlarý nasýl ayýrabiliriz dersek maddelerini 
bulunduðu Türkiye'de oyuncak sektörü ciro Oyuncak, geleceðimiz olan yarýnlarýmýz nasýl bilmediðimiz yerden almýyorsak, 
bazýnda son 5 yýlda yaklaþýk 20 kat çocuklarýn iyi yetiþmesi için çok önemli.'' çocuklarýmýzýn saðlýðýný birebir etkileyen 
büyüdü. Öte yandan Türkiye Oyuncakçýlar materyalleri de bilmediðimiz yerlerden 
Derneði Yönetim Kurulu Üyesi Adil almamak lazým. Oyuncak zincirleri ve zincir 
Özyiðit, bu verinin yanýltýcý olabileceðini marketlerde CE belgeli ürünler satýlýyor. 

Türkiye'ye halen kaçak oyuncaklarýn 
çünkü 5 yýl öncesine kadar sektörde Pazardan ve iþportadan kesinlikle oyuncak 

girdiðini, bunlarýn da çocuklarýn saðlýðýný 
düzgün bir örgütlenme olmadýðý için veri alýnmamalý ve organize perakendeciler 

tehdit ettiðini ifade eden Özyiðit þöyle 
tutulamadýðýný belirtti. Özyiðit, “Oyuncak tercih edilmelidir”. 

“Kaçak oyuncaklar riskli”

Yenibiris.com çalýþanlara servislerde neler yaþandýðýný sordu ve ilginç cevaplarla 
karþýlaþtý
Yenibiris.com büyükþehirlerde çalýþanlarýn yüzde 10 verirken, laptop ile çalýþýyorum kötü kullanmasý, yüksek sesle konuþma, 
iþten sonra en çok vakit geçirdikleri yer yüzde 3, telefonla konuþuyorum yüzde 2 sigara kokusu baþta geliyor. Serviste en çok 
olan servis kullanýmý ve yaþanan sorunlar oranýnda cevaplandý. tartýþma yaratan konularda yol güzergahý 
konusunda çalýþanlarýn görüþlerine yüzde 23, þöförün hareketleri ve araba 
baþvurdu. Ankete göre çalýþanlarýn yüzde kullanma tarzý yüzde 21, kim önce 
35'i iþe servisle gidip geliyor. Servis býrakýlacak veya alýnacak anlaþmazlýðý 
kullanan çalýþanlarýn yüzde 25'i yüzde 18, servisin gecikmesi yüzde 12, 

Uzun süreler birlikte vakit geçirilen sosyal konuþmayý istemediðini ve camdan çalýþanýn servise gecikmesi yüzde 7, 
paylaþým alanlarý olan servislerde zaman dýþarýyý seyrettiðini söyledi. Yüzde 22'si koltuðun arkadakine doðru yatýrýlmasý 
zaman sorunlar yaþandýðý da oluyor. Yol uyuyorum veya uyukluyorum derken, yüzde 7, yüksek sesli konuþma ve gülme 
boyunca çalýþanlarý en çok rahatsýz eden yüzde 23'ü müzik dinliyorum dedi. yüzde 7 oranýnda cevaplandý.  
konular arasýnda ter kokusu, þoförün aracý Arkadaþlarla sohbet ediyoruz cevabýný 

Çalýþaný en çok ne rahatsýz 
ediyor?

Çalýþanlarýn servis halleri
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Ekipman dünyasýnda
ilklerin öncüsü
35 yýl önce, henüz Türkiye'de organize gýda perakendeciliði yok denecek 
seviyedeyken kurulan Üçge, maðaza ekipmanlarý sektöründe tesis, ihracat, yeni ürün 
ve lojistik gibi alanlarda ilkleri gerçekleþtirdi

perder
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ekipman dünyasý

Bursa merkezli  Üçge, perakendenin Üçge, 35 yýllýk deneyimi ile perakende yüzde 30'dan fazlasýný ihraç ediyor. 
deðiþiminde önemli rol üstlenen, baþarýlý sektörünün dünyadaki en büyük 
yerli firmalar arasýnda yer alýyor. 24 ülkede tedarikçilerinden biri. Bursa' da kurulu 5 
25 distribütörü olan firma,  yýlda 20 bin ayrý fabrikasýnda 70 bin metrekare üretim 
ton çelik, 42 bin tabaka ahþap hammadde alaný bulunan Üçge, dünyanýn 67 ülkesine 
iþliyor. Dünyanýn dört bir yanýnda dev ihracat yapýyor. 24 ülkede 25 distribütörü 
projeler yürütüyor. olan Üçge, ürün çeþidine yönelik özel 

Perakende sektörü çok hýzlý bir sektör. Bu 
üretimleri ile hipermarket, yapý market, 

yýl Türkiye'de sektörel anlamda büyük bir 
Üçge Þirketler Grubu, Üçge Maðaza butik, elektronik market, eczane, züccaciye 

hareketlilik yaþanýyor. Global krizin etkisi ile 
Ekipmanlarý, Üçge Depo Raf Sistemleri, Üçge ve sanayinin diðer farklý kollarýndaki pek çok 

bir süre yatýrým kararlarýný yavaþlatan ya da 
Elektronik ve PEBEV'den oluþuyor. Maðaza satýþ alaný için maðaza ekipmanlarý ve depo 

askýya alan perakendeciler projelerini 
Ekipmanlarý; Hipermarket, cash and carry,  raf sistemleri üretiyor. Organize Sanayi 

gerçekleþtirmek için 2011'i seçince sektör 
discount market, departman store ve butik Bölgesi'ndeki ana fabrikasýnda yalýn üretim 

can suyunu buldu. Butikten, hipermarkete, 
maðazalarý, yapý marketler, elektronik sistemine göre üretim yapan Üçge, yýlda 20 

elektronik maðazacýlýktan yapý market ve 
marketler,  petroshoplar, müzik ve kýrtasiye bin ton çelik, 42 bin tabaka ahþap 

depo raf sistemlerine kadar perakendenin 
maðazalarý, zücaciye, ev tekstili ve eczane hammaddesi iþleme kapasitesine sahip. 

her alanýna hizmet veren sektörün en 
donanýmlarý üretip pazarlama ve satýþýný Üçge, son yýllarda ahþap fabrikasýnda 5 

büyük tedarikçilerinden Üçge' de bu 
gerçekleþtiriyor. Üçge Depo Raf Sistemleri; eksenli makine yatýrýmý, lake boya 

hareketlilikten payýný alýyor. Teknolojinin de 
Otomatik depo raf sistemleri de dahil olmak otomasyonu, bükme merkezi yatýrýmý gibi 

hýzlý geliþimi ile baðlantýlý olarak alýþveriþ 
üzere, perakende ve sanayiye yönelik aðýr ileri teknoloji yatýrýmlarý ile hýzýný ve 

merkezi inþaatlarý da hýzla yükseliyor. Bu 
yük-hafif yük raf sistemleri üretiyor. Üçge kalitesini arttýrýyor. Kendi üretimi olan tam 

durum Üçge'yi de hýzlandýrdý. Bu yýl için 
Elektronik; market otomasyonlarý konusunda otomatik boya hattý, dakikada 8 raf 

planladýðýmýz üretim kapasitesinin üzerine 
anahtar teslim hizmet veriyor. PEBEV üretebilen roll form hattý, ileri teknoloji 

çýktýk. Vardiya sayýmýzý arttýrdýk. 2011 
(Perakende Bilgi Evi) ise perakendeye yönelik ürünü makinelerle çalýþan tel bölümü ve 

dokuz aylýk hedef ciromuzun yüzde 15 
yayýnlarý ile sektöre bilgi kaynaðý oluyor. hammaddeyi istenilen ölçülere getiren çelik 

üzerindeyiz. Pazarlama satýþ olarak iyi etüd 
merkezi Üçge'nin güçlü yönlerini 

yaparak, üretim, satýþ ve montaj 
2011 yýlýnda dokuz aylýk hedef cirolarýnýn oluþturuyor. Üçge ayrýca, yüzde yüz yerli 

birimleriyle ortak hareket ederek bu hýza 
yüzde 15üzerine çýktýklarýný belirten Üçge üretimi ile dünyanýn lider markalarý ile 

sorunsuz bir þekilde uyum saðlýyoruz. 35 
Pazarlama Satýþ Yönetmeni ve Ýcra Kurulu yarýþýyor. Türkiye'de maðaza ekipmanlarý 

yýllýk tecrübemiz ve esnek üretim 
Üyesi Esra Güven Altýnkaya, talebe alanýnda makine parký ve kapalý alan olarak 

anlayýþýmýzla yeni geliþmelere karþý 
yetiþmek için tam kapasite çalýþýp vardiya açýk ara pazar lideri olan Üçge, üretiminin 

hazýrlýklýyýz.
sayýsýný artýrdýklarýný söylüyor. Üçge, 
birazdan ayrýntýlarýný okuyacaðýnýz üzere  
www.eurometall.com.tr sitesiyle ekipman 
sektörü adýna oldukça ilginç ve yenilikçi bir 
projeyi de bu yýl hayata geçirdi.  

Üçge Pazarlama Satýþ Yönetmeni ve Ýcra 
Kurulu Üyesi Esra Güven Altýnkaya ile hem 
firmanýn hem sektörün dünden bugüne 
geliþimini konuþtuk Ekipman sektörü, çok hýzlý ilerleyen 

perakende sektörü ile paralel geliþme 
gösteriyor. Türkiye'deki ekipman 
firmalarý yurt dýþýndaki meslektaþlarý ile 
yarýþýyor. Pek çok noktada öncü 
olduðumuzu bile söyleyebiliriz. 

2011 yýlý Üçge açýsýndan nasýl geçti? 
Yýlýn baþýnda belirlediðiniz hedeflerle 
karþýlaþtýrdýðýnýzda bugün nasýl bir 
noktadasýnýz?

Genel bir deðerlendirme 
yaptýðýnýzda, son dönemde 
Türkiye'de ekipman sektörünün 
geliþimini nasýl görüyorsunuz? 
Yurt dýþý ile kýyasladýðýnýzda yerli 
ekipman firmalarý sizce hangi 
konumda?

Üçge Maðaza Ekipmanlarý'nýn faaliyet 
gösterdiði alanlarý, ürün yelpazesinde 
neler olduðunu ve üretim tesisleriyle 
ilgili ayrýntýlarý bize anlatýr mýsýnýz? Esra Güven Altýnkaya
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Geçmiþin tecrübesi ile ileri teknolojiyi 250 milyar dolara ulaþacaðý tahmin 
birleþtiren, inovasyona önem veren firmalar ediliyor. Bu hýzlý büyüme ile cazip hale 
sektörün ekipman trendlerini belirlemeye ve gelen Türkiye pazarý uluslar arasý perakende 
sektörün geleceðine yön vermeye devam devleri tarafýndan yakýn markaja alýndý. 
edecektir. Neredeyse bütün büyük perakende 

zincirleri Türkiye'de yatýrým yapma ya da 
mevcut yatýrýmlarýný geniþletme planlarý 

Türkiye ve Dünya'nýn önemli yapýyor. Sektörde yaþanacak birleþme ve 
perakendecileri ile çalýþýyoruz. satýn almalarla da sektörde hareketlilik 
Çalýþtýðýmýz firma çeþitliliði gerçekten artacaktýr. Perakende devlerinin Türkiye' de 
çok fazla.  Hipermarket-Süpermarket, artan yatýrýmlarýyla, yerel zincirlerin de atak 
discount maðazalar, butik maðazalar, yapacaðýný ve perakende pazarýnda 
elektronik maðazalar ve yapý market rekabetin oldukça artacaðý görüþündeyim.
grubunda da hem Türkiye'nin hem Bu rekabet ortamýnda yerel zincirlerin 
dünyanýn önde gelen markalarý ile markalarýný güçlendirmeleri, optimum 
çalýþýyoruz. Ulusal yada uluslar arasý maliyetle maximum verimlilik saðlayacak 
arenada yerini saðlamlaþtýrmak yöntemleri uygulamalarý, tedarikçi 
isteyen yerel zincirler, dünya devi firmalarýn standartlarýna dikkat etmeleri, 
perakendeciler gibi maðaza hýz, kalite ve inovasyona önem vermeleri 
ekipmanlarý ve depo raf sistemleri gerektiðini vurgulamak isterim.
konusunda kalite ve verimlilik esasýný 
baz almaya baþladýlar. Ulusal ve 
uluslarasý firmalarýn artý özelliklerini 
kendi konseptlerine entegre etme 
gayretindeler ve bu konuda da 
oldukça baþarýlýlar. Bu konuda 
perakende devleriyle uzun süredir 
iþbirliði yapan Üçge' nin tecrübesi 
yerel zincirlere de ýþýk tutuyor, 
firmalarýn en yakýn çözüm ortaðý 
oluyor.

Türkiye perakende sektörü çok hýzlý 
büyüyor. Deloitte'un "Perakende 
Sektörü Deðerlendirmesi "raporuna 
göre pazar 2010'da 187 milyar 
dolara ulaþtý ve pazardan en büyük 
payý 96 milyar dolarla gýda aldý. Buna 
ilaveten, Türkiye perakende 
sektörünün büyüklüðünün 2014'de 

Türkiye Perakendeciler Federasyonu 
üyesi yerel zincirler portföyünüzde 
nasýl bir aðýrlýða sahip? Yerel 
zincirlere olan bakýþýnýz ve onlarla 
çalýþmalarýnýz hakkýnda bilgi verir 

misiniz? 

Yerel zincirler ve genel olarak 
Türkiye'de gýda 
perakendeciliðinin geleceðine 
dair öngörüleriniz nelerdir?

Üçge, www.eurometall.com.tr ile 
elektronik ticaret anlamýnda ekipman 
sektörü açýsýndan çok farklý bir projeye 
imza atmaya hazýrlanýyor. Bu 
konudaki ayrýntýlarý sizden dinleyebilir 
miyiz?
Perakende sektörüne 35 yýldýr ürün ve hizmet 
sunan dünyanýn sayýlý üreticilerinden Üçge 
þirketler grubunun en yeni þirketi olma 
özelliðini taþýyan Eurometall, Aðustos 2011 
itibariyle hizmet vermeye baþladý. Baþta 
perakendeciler olmak üzere hizmet sektöründe 
faaliyet gösteren çok çeþitli meslek gruplarýnýn 
7/24 alýþveriþ yapacaðý, "perakendenin mega 
marketi" www.eurometall.com.tr kalite ve 
ekonomiyi birlikte sunuyor. Profesyonel bir 
ekip ile Türkiye' nin her noktasýna satýþ ve 
servis hizmeti veren bir yapýlanmaya sahip 
olan Eurometall kapsamlý online alýþveriþin 
yaný sýra perakende dünyasýnda çok ses 
getirmesi beklenen yeni uygulamalar üzerinde 
çalýþýyor. Bu kapsamda Eurometall'in 
profesyonel ekibi dünyayý dolaþarak fayda-
fiyat dengesini yakalayan ürünleri tespit etti 
ve bazý ürünler için özel üretim aþamasýna 
geçildi. Market, bakkal, büfe, lokanta, otel 
gibi çok çeþitli hizmet sektörü yatýrýmlarý için 
de yeni ve inovatif ürünler sunuyor. Online 
alýþveriþ ile zamandan ve fiyattan 
kazandýran www.eurometall.com.tr geniþ 
vade seçenekleri ile de müþterilerine özel 
ödeme kolaylýklarý sunuyor. Uygun fiyatý 
yakalarken kaliteden taviz verilmiyor hatta 
bu konuda sektörde olmayan bir uygulama 
ile perakendeciler garanti süresi 10 yýlý bulan 
ürünlerle tanýþtýrýlýyor.
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Besinler, System AE4020 ile daha saðlýklý

Farklý sektörlerin ekipman ihtiyacýna cevap veren Bidonss, fýrýnlarda ve pastanelerde 
açýkta teþhir edilen besinleri tozdan korumak ve havayla temas sonucunda 
bayatlamalarýný önlemek amacýyla yeni bir ürün geliþtirdi. System AE4020 serisi ürünler 
sayesinde besinler daha saðlýklý koþullarda saklanýyor olacak. Ayrýca, þeffaf tasarýmý 
sayesinde de müþteriler, satýn almak istediði ürünü rahatlýkla görebilecek. 
System AE4020 serisi unlu mamul dolaplarý üç ayrý tasarýma sahip. Farklý yükseklik ve 
derinliði bulunan ürünler, askýlý kapaðý sayesinde rahat kullaným olanaðý sunuyor. 

perder

Bidonss, fýrýnlarda ve pastanelerde yaþanan yer 
sorununu System AE4020 serisi ile çözecek

HP Baský ve Görüntüleme Grubu, 2008 yýlýnda, Türkiye'nin de dâhil olduðu 
“Gezegen Ortaklýðý” programý sayesinde, HP marka kartuþ ve donaným 
ürünleri için ücretsiz geri dönüþüm hizmeti sunmaya baþladý. Ülkemizde 
200'ün üzerinde þirketin katýldýðý bu program ile, HP kartuþlarý geri 
dönüþtürülebiliyor. Bu program kapsamýnda 1991 yýlýndan bu yana, küresel 
olarak 453.592 ton ile 500 milyondan fazla kartuþu geri dönüþtüren HP Baský 
ve Görüntüleme Grubu, 2011 yýlýnda, ürünlerinin enerji tüketimi ve buna baðlý 
sera gazý emisyonlarýný, 2005 yýlýna göre yüzde 40 azaltmayý hedefliyor. 
Dönemsel kampanyalarla da çevreye olan katkýlarýný artýrmayý hedefleyen HP 
Baský ve Görüntüleme Teknolojileri, kullanýcýlarýn beðenisine sunduðu ürünlerle 
de çevreci anlayýþýný ön plana çýkarýyor. 

HP'nin 53 ülkede uyguladýðý, 'Gezegen Ortaklýðý 
Programý' ile daha az plastik tüketimine 
Turkiye'de de öncülük ediyor
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Küçük dev oyuna giriyor

Bugüne kadar alýþýlagelmiþ standartlarýn dýþýnda bir yapýya sahip olan M3 Smart, aðýrlýklý 
olarak perakende sektörünü hedefliyor. Stok giriþ-çýkýþ, sayým gibi operasyonlar için son 
derece uygundur. 
2.8 “ renkli, dokunmatik ekraný, Windows Mobile 6.5 ya da Windows CE.6.0 iþletim 
sistemi, 256 MB RAM, 512 MB Flash bellek, HSDPA,EDGE,GPRS,GSM,3G, IP 54 çevresel 
koruma faktörü,2.200 mA/h pil, alfa numerik ya da QWERTY tuþ takýmý ve 1D / 2D 
barkod okuma seçeneði sunmaktadýr. Masa üstü þarj ve PC baðlantý ünitesi, enerji 
adaptörü, yedek pili ve PC baðlantý kablosu ile birlikte satýlan ürün avantaj 
saðlamaktadýr. 

M3 Mobile ailesinin en genç ve en küçük modeli M3 
Smart artýk Türkiye pazarýnda. Türkiye daðýtýcýsý 
Perkon tarafýndan lanse edilen M3 Smart, küçük ve 
ergonomik yapýsý ile dikkat çekiyor

HP’den çevreci teknoloji
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Perakendeciler aða takýldý

perder

Geleneksel medya diye tanýmladýðýmýz televizyon, radyo ve yazýlý basýnýn yerini 
internet, cep telefonlarý ve sosyal medya alýyor. Sosyal medyayý doðru yöneten 
markalarýn, satýþlarýna ciddi anlamda katký saðladýðý görülüyor. Gelecek açýsýndan 
potansiyeli çok yüksek bir pazarlama mecrasý olan sosyal medya, son yýllarda 
perakende sektörü tarafýndan da keþfedilmeye baþladý…

Sosyal medyanýn etkinliðini bu kadar 
artýrdýðý bir dönemde perakendecilerin de 
buna kayýtsýz kalmasý düþünülemez. 
Nielsen'in son açýkladýðý verilere göre 
ABD'de sosyal aðlar ve bloglarda vakit 
geçiren internet kullanýcýlarý Amerikan 
nüfusunun yaklaþýk yüzde 80'ine tekabül 
ediyor. Özellikle tüketicilerin gözle görülür 
þekilde internet üzerinden satýn alma 
kararlarý sosyal að ve bloglarýn giderek 
büyümesini saðlýyor. Mesela üç veya daha 
fazla dijital cihaz kullananlarýn yüzde 60'ý 
ürün alýmlarý için belirli bir marka ya da 
perakendecilerin sosyal að sayfalarý 

ettiðini bildirmiþ. Tüketicilerin takip ettikleri Araþtýrmasýna katýlanlarýn yüzde 32'si her 
üzerinden araþtýrma yapýyor. Bu tüketicilerin 

marka sayýsýna baktýðýmýz zaman bir kiþinin gün Youtube'dan en az bir video 
yüzde 48'i ise Facebook ya da Twitter'da 

ortalama altý deðiþik markayý takip ettiðini seyrettiklerini belirtmiþler.
paylaþýlan fýrsatlara cevap veriyor.

söyleyebiliriz. Markalarýn takip edilme 
Shop.org, comScore ve Social Shopping'in 

nedenleri sorulduðunda, marka ile ilgili bir 
birlikte yürüttüðü 2011 Sosyal Ticaret 

fýrsattan haberdar olmak yüzde 58 ile birinci 
Araþtýrmasýna göre ise tüketiciler markalarla 

sýrada, marka hakkýnda sürekli bilgi sahibi 
çeþitli sosyal aðlar üzerinden etkileþimde Sosyal medya kullanan kiþilerin yüzde 50'si olmak yüzde 49 ile ikinci sýrada ve markanýn 
bulunma konusunda çok istekliler. 2011 markalar ile etkileþime geçiyor. Sosyal etkinlikleri ve yarýþmalarýndan haberdar 
senesinin Nisan ayýnda sosyal medya medya kullanan kiþilerin yüzde 61'i olmak da yüzde 39 ile son sýrada yer alýyor.
kullanýcýsý 1787 kiþi ile yapýlan çalýþma çalýþtýklarý þirketten gurur duyuyor, yüzde 
neticesinde ortaya çýkan tabloda markalarýn 19'u sosyal medyada þirketleri ile ilgili Araþtýrmaya katýlan Facebook 
tüketicilerle iliþkileri geliþtirme konusunda konuþuyor.kullanýcýlarýnýn yüzde 56'sý bir Facebook 
sýnýrsýz imkanlara sahip olduklarý görülüyor.

paylaþýmý üzerinden, Twitter kullanýcýlarýnýn 
Sosyal medyanýn alýþveriþi tetiklediði gerçeði da yüzde 67'si bir tweet üzerinden 

Araþtýrmaya katýlanlarýn yüzde 42'si bir de artýk yadsýnamaz hale geldi. Örneðin markanýn sitesine gittiklerini bildirmiþler. 
markayý/perakendeciyi Facebook, Twitter araþtýrma firmasý Chadwick Martin Bailey ve Sosyal aðlar üzerinden aliþveriþ yapma 
ve/ya markanýn blogu üzerinden takip Constant Contact'ýn yaptýðý araþtýrma, konusunda da istekli olan 

Twitter'ýn markalar için ne kadar etkin bir katýlýmcýlarýn yüzde 35'i Facebook 
iletiþim aracý olduðunu bir kez daha gözler üzerinden, yüzde 32'si de Twitter 
önüne seriyor.üzerinden alýþveriþ yapma konusunda 

istekli olduklarýný söylemiþler.
Araþtýrmaya 1,491 Amerikan vatandaþý 
katýlmýþ. 18 ve yaþ üzerinde olan bu Sosyal aðlara baðlanmak için akýllý 
katýlýmcýlarýn yüzde 60'ý bir markayý telefon kullanmayý seçen tüketiciler 
Twitter'da takip etmeye baþladýktan sonra, o düzenli bir þekilde telefonlarýný bu 
markayý çevrelerindekilere tavsiye etme doðrultuda kullanýyorlar. Araþtýrmaya 
oranýnýn arttýðýný söylerken, yüzde 50'si o katýlan Twitter kullanýcýlarýnýn yüzde 
markanýn ürünlerini daha fazla satýn 42'si ve Facebook kullanýcýlarýnýn 
aldýklarýný dile getirmiþler.yüzde 34'ü günde en az bir kere 

telefonlarý üzerinden sosyal að 
Araþtýrma, markalarýn tahmin edilenden hesaplarýný kontrol ettiklerini 
daha az takip edildiðini gösteriyor. söylemiþler. 2011 Sosyal Ticaret 
Katýlýmcýlarýn sadece yüzde 21'i Twitter'da 

Kiþilerin markalara olan 
aidiyetini artýrýyor
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bir markayý takip ettiklerini söylemiþler. Bu önce tüketiciyi dinliyorlar sonra satýþ konuþulaný olurken; cep telefonu ve 
grubun yüzde 79'unun takip ettiði marka yapýyorlar. bilgisayar markalarý da, sosyal medya 
sayýsý ise 10'dan az. sakinleri tarafýndan yüksek ilgi gördü…

Peki 'unfollow' oranlarý ne durumda? Türkiye'nin en çok kullanýlan sosyal 
Katýlýmcýlarýn yüzde 75'i daha önce hiç bir paylaþým aðý olan Facebook'ta en çok hangi 

Sosyal medya, tüm dünyada olduðu gibi markayý takip etmeyi býrakmadýklarýný dile markanýn konuþulduðunu da inceleyen 
ülkemizde de günlük hayatýn vazgeçilmez getirmiþler. MTM' nin raporuna göre, ilk sýraya 874 
unsurlarý arasýnda yerini aldý. Facebook, ileti/mesaj ile BMW yerleþti. Onu 743 
Twitter, Youtube ve sözlükler baþta olmak Bir markayý neden takip ettikleri mesaj ile Turkcell, 680 mesaj ile Iphone ve 
üzere pek çok sosyal paylaþým aðýnda sorulduðunda katýlýmcýlarýn yüzde 64'ü o 327 mesaj ile Honda takip ettiler.
milyonlarca üye, gündemi, hayatý, kiþisel markayý müþterisi olduklarý için takip 
hikayeleri, markalarý; kýsaca her þeyi ettiklerini açýklamýþ. Ýkinci en popüler cevap Ayný araþtýrma raporuna göre, Ekþisözlük'te 
konuþuyor. Bu yeni ve özgür mecrada yüzde 61 ile 'marka ile ilgili bilgileri ilk hakkýnda en çok ileti/yorum yazýlan marka, 
tamamen savunmasýz kalan þirketler ise öðrenen olma isteði' olurken, yüzde 48'lik 140 ileti ile Iphone olurken, onu ikinci 
yeni iletiþim stratejileriyle, markalarýný en iyi kýsým indirim ve promosyonlardan sýrada 130 ileti ile Digiturk ve 105 ileti ile 
þekilde yönetmenin yollarýný arýyor. Peki, faydalanmak için markalarý takip ettiklerini Apple izlediler.
sosyal medyanýn en popüler markalarý dile getirmiþler.
hangileri? Facebook

Facebook'un toplamda 800 Peki takipçilerin markalar ile iletiþimi nasýl? 
Medya Takip Merkezi (MTM), gazete, dergi, milyona yakýn kullanýcýsý Katýlýmcýlarýn yüzde 84'ü takip ettikleri 
TV kanalý gibi geleneksel mecralarda yüksek var ve toplam nüfusa markalarýn tweetlerini okuduklarý, yüzde 23 
yansýma bulan 50 markayý ölçü alarak, bu baktýðýmýzda bu 25 ise Twitter'da o marka hakkýnda 
markalarýn sosyal medyada ne kadar Avusturalya nüfusu konuþtuklarýný açýklamýþlar.
konuþulduðunu ölçümledi. 19-24 Eylül anlamýna geliyor. Kiþiler günde ortalama 37 
2011 tarihlerini kapsayan araþtýrma dakikalarýný Facebook'ta harcýyor.Avrupalýlar'ýn yüzde 98'i sosyal medyanýn 
raporuna göre, sosyal medyada hakkýnda en varlýðýndan haberdar ve yüzde 73'ünün en 
çok fýsýltý tespit edilen marka, Turkcell. Türkiye Facebook'u dünyada en çok kullanan az bir Sosyal Medya hesabý var. Ýnternet 
Özellikle Twitter'da hakkýnda sýkça 4'üncü ülke. Türkiye'deki 30 milyon kullanan kiþilerin yüzde 65'i sadece 
yorum/ileti yazýlan markanýn, en çok Facebook kullanýcýsýnýn yüzde 63'ünü Facebook kullanýrken, yüzde 19'u Facebook 
konuþulduðu diðer platformlar ise sýrasýyla erkekler yüzde 37'sini ise kadýnlar ve Twitter'ý birlikte kullanýyor, yüzde 2'si ise 
Facebook, Ekþisözlük ve Friendfeed oldu. oluþturuyor. 18-24 yaþ arasý kitle Türkiye'de sadece Twitter kullanýyor. Yüzde 13'ü ise 

Facebook'u aðýrlýklý olarak kullanýyor. herhangi bir Sosyal Medya hesabýna üye 
Sosyal medyada en çok konuþulan ikinci Türkiye'de her kullanýcýnýn ortalama 130-olmak istemiyor.
marka ise Iphone. Özellikle Facebook 140 arkadaþý var.
kullanýcýlarý tarafýndan sýkça yorumlanan Þirketlerin yüzde 33'ü iþyerinde sosyal 
Iphone'nun, en çok ilgi gördüðü diðer 200 milyondan fazla kullanýcý mobil aðlara girilmesine izin vermiyor. Kiþiler 
platformlar ise sýrasýyla Twitter ve telefonlarý üzerinden Facebook'a ulaþýyor. mobil telefonlarýna ortalama olarak 25 adet 
Friendfeed oldu. Ayda 250 milyondan fazla kullanýcý uygulama yüklüyorlar ve bunlarýn 

Facebook Connect kullanýyor. Her 60 maksimum 12'sini kullanýyorlar.
Sosyal medyanýn en popüler üçüncü saniyede 695 binden fazla Facebook statüsü 
markasý, BMW. Facebook'ta hakkýnda 874 güncelleniyor, 80 bine yakýn içerik giriliyor Sosyal medya internet üzerinde pornografiyi 
mesaj/ileti yazýlan BMW, ayný zamanda tüm ve 510 binden fazla yorum atýlýyor. geçerek birinci sýradaki yerini almýþtýr.
markalar arasýnda, Facebook'ta hakkýnda en Ortalama bir kullanýcý ayda 4-5 sayfa 2008 yýlýnda kiþilerin Sosyal medya 
çok konuþulan marka olmasýyla da dikkatleri beðeniyor. En çok beðenilen ünlü Eminem profillerini dikkate alarak iþe alým olarak 
üzerine çekti. 48 milyona yakýn faný var, en çok beðenilen kullanan þirketlerin oraný yüzde 34'ten 

marka Coca-Cola 35 milyona yakýn faný var. 2011'de bu oran yüzde 56 olmuþtur.
Sosyal medyada en çok yer alan diðer 
markalar ise sýrasýyla Avea, Ford, HP, Apple, Socialbakers'a kayýtlý Türkiye'de 571 tane Ýlginç bir bilgi daha… ABD'de geçen yýl 
Honda, Türk Telekom, Audi, Renault, Facebook sayfasý var bu konuda dünyada evlenen çiftlerin 8'de biri sosyal medya 
Vodafone, Sony, Samsung ve Nokia oldular. Türkiye'de lider durumda. Facebook sayesinde tanýþmýþtýr. 

üzerinden günde 1,5 milyondan fazla 
Medya Takip Merkezi'nin ayný raporuna baðlantý paylaþýlýyor ve bu da bütün sosyal ABD'deki yüksek tirajlý gazeteler tiraj 
göre, Twitter kullanýcýlarý arasýnda, popüler aðlarý içine aldýðýný gösteriyor.düþüklüðü yaþýyor çünkü artýk haber 
markalarýn ilk üçü telekom sektöründen kullanýcýlara ulaþýyor. Wikipedia'ya saatte 
çýktý. 928 mesaj ile Turkcell ilk sýrada yer 156,23 madde ekleniyor, ve yapýlan bir Twitter
alýrken, onu 665 mesaj ile Avea ikinci ve araþtýrmaya göre Wikipedia'da bulunan Twitter'ýn 200 milyona 
574 mesaj ile Türk Telekom üçüncü sýrada makaleler Anabritanica'da bulunan yakýn kullanýcýsý var. 
takip etti. Gýda sektörünün ünlü markasý makalelerden daha çok. Kiþiler günde ortalama 23 
Ülker, twitter'ýn hakkýnda en fazla Sosyal medya üzerindeki baþarýlý þirketler, dakikalarýný Twitter'da 

Sosyal medyada en çok takip 
edilen markalar
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Linkedinharcýyorlar. Kiþilerin ortalama Twitter'da 59 yüklüyor. Ortalama bir kullanýcý günde 15 
Amerika'da takipçisi var. Bu kullanýcýlarýn yüzde 54'ü dakikasýný Youtube'da geçiriyor.
50 milyon kadýn yüzde 46'sý erkek… 30-49 yaþ arasý Mobil cihazlardan ayda 100 milyara yakýn 
kullanýcýsý var Amerika dýþýndan 90 Twitter kullanýmý aðýrlýklý olarak gözüküyor. video gösterimi yapýlýyor. Justin Bieber'ýn 
milyondan fazla kullanýcýsý var. Baby adlý video klibi Youtube'un en popüler 
Linkedin kullanýcýlarýnýn yüzde 56'sý erkek ve Türkiye internet kullanýcýlarýnýn yüzde 17 si videosu. 639 milyon kez izlenen video 920 
yüzde 44'ü kadýn kullanýcýlar oluþturuyor.Twitter kullanýyor. Türkiye penetrasyonu en bin like aldý, 1,9 milyon unlike aldý. Þu anda 
Kullananlarýn aðýrlýklý yaþ daðýlýmý 35-54 yüksek olan ülkeler arasýnda 8'inci sýrada yer Google'dan sonra dünyanýn 2'nci büyük 
yaþlarý arasýnda gözüküyor ve yüzde 43'ü alýyor. Türkiye'de yaklaþýk olarak 4 milyon arama motoru ünvanýný almýþ durumda.
bu grubu gösteriyor. Türkiye'de Linkedin Twitter kullanýcýsý var. Mobil cihazlar 
kullanan 795.000'e yakýn kiþi var. Kiþiler Google plusüzerinden Twitter'a ulaþan kullanýcý sayýsý 
günde ortalama 10 dakikalarýný Linkedin'de Ýlk açýldýðý 1 yüzde 40'a ulaþtý. 2010 yýlýnýn Mart ayýnda 
harcýyorlar. ayda 18 milyon günde 50 milyon twit atýlýrken 2011 Mart 

üyeye ulaþan ayýnda 140 milyon twit atýlmýþtýr.
Dünya'da her 60 saniyede 100 kiþi tek sosyal að. 
Linkedin'e katýlýyor. Firmalarýn yüzde 80 i Þu an da 30 milyona yakýn kullanýcý var. Her 60 saniyede 320'den fazla yeni kullanýcý 
eleman bulmak için Linkedin kullanýyor. Kullanýcýlarýn yüzde 72'sini erkek yüzde Twitter'a katýlýyor. Twitter'ýn 1 milyar twite 
Kullananlarýn yaþ aralýðý 25-54 yaþý 28'ini kadýn kullanýcýlar oluþturuyor. En çok ulaþmasý 3 yýl 2 ay 1 gün sürmüþ, bugün 
oluþturuyor ve bu toplam kullanýmýn yüzde takip edilen kiþi Mark Zuckerberg. En çok ise haftada 1 milyarýn üzerinde twit atýlýyor. 
35,2'sine tekabül ediyor. Geçen yýl en çok kullanýcýsý açýk ara Amerika'da var. Ýkinci Twitter da en çok takip edilen ünlü 14 
kullaným 35-54 yaþ arasýnda yüzde 36,4'ü olarak Hindistan ve Brezilyayý milyon 497 bin 567 takipçi ile Lady Gaga, 
oluþturuyordu. görüyoruz.Türkiye'de yaklaþýk 500 bin en çok takip edilen marka ise 2 milyon 

kullanýcýsý var.takipçi ile Whole Foods Market.
Youtube

Günde 3 Twitter kullanýcýlarýnýn yüzde 46'sý özel bir Foursquare
milyardan fazla teklif ya da fýrsat için markalarýn Twitter Toplamda 10 milyon üyesi var. 
video hesaplarýný takip ediyor. Markalar promoted Foursquare'de þuana kadar 500 milyona 
seyrediliyor. tweet'e günde 120 bin dolar harcýyor. 
Türkiye Twitter kullanýcýlarý diger internet 
dünya'da en çok kullanýcýlarý ile karþýlaþtýrýldýðýnda yüzde 75 

video izleyen 2. Ülke konumunda. Bu daha fazla müzik dinliyor, yüzde 47 daha 
alanda Almanya lider olarak görülüyor. fazla alýþveriþ yapýyor.
Türkiye'de 20 milyon internet kullanýcýsý var yakýn check-in yapýlmýþtýr. Türkiye'deki 
ve bir ay boyunca ortalama olarak 168 2010'da Twitter kullanan yetiþkinlerin oraný kullanýcý sayýsý hakkýnda net bir bilgi yok. 
video izliyorlar ve 18,7 saat tekil olarak yüzde 8 iken bu oran 2011'de yüzde 13'e Mobil cihaz kullanan kiþilerin yüzde 20'si 
video izliyorlar.yükselmiþ. Steve Jobs'un ölümünde günlük olarak check-in yaparak bulunduklarý 

saniyede 10 bin twit atýlmýþtýr ve atýlan bu yeri bildiriyorlar. En çok check-in yapýlan 
Kullanýcýlar Youtube hesaplarýna her dakika twitler Twitter'ýn en hýzlý trendtopic yerler yemek restoranlarý olarak göze 
toplam 2 saatlik süreye yakýn video rekorunu oluþturuyor. çarpýyor.
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“Tüketiciniz sosyal aðlarda…”

“Önümüz, arkamýz, saðýmýz solumuz takip etme mantýðý var. Siz Twitter'da 
sosyal aðlar… Yediden yetmiþe herkes aða birþeyler yayýmlýyorsunuz, insanlar 
takýlmýþ vaziyette. Facebook'a sizi takip ediyor.  Eðer siz kendinizi 
ýsýnamayanlar, Twitsiz yaþayamayanlar... dýþarýya kapatmazsanýz her isteyen 
Ben buradayým, beni takip et, beðen, kiþi sizi takip edebiliyor. 
düþünceni paylaþ, seni izliyorum, seni 
önemsiyorum… Sayfasý olanlarýn orada Ýþletmelerin ve kiþilerin sosyal 
bulunma sebebi temelde bu ifadelerin aðlarla iliþkileri ne durumda?
karþýlýðý. Kiþler de, iþletmeler de onun için Dünya, sosyal medyayý iletiþim için,  
aðdalar. Ama kurumlar için sosyal aðlar reklam için kullanmak adýna daha 
apayrý bir önem taþýyor. Sadece paylaþým yolun baþýnda. Türkiye'de de çok 
sitesi olmaktan öte bir þey yani. Etkili bir þeyler yapýlmaya baþlandý. Aslýnda 

Ýþletmeler açýsýndan ne gibi riski var?pazarlama ve bilinirliði artýrma mecrasý. biz, gerçekten sosyal medyada markalar 
Korkunun ecele faydasý yok! Sosyal medya Üstelik çok da ekonomik. Peki, iþletmeler için neler yapýlabileceðini daha yeni yeni 
bazý nedenlerle bizi korkutuyor olabilir. bu aðlarda neler yapýyor, neleri yapmalý, keþfediyoruz. Sosyal medya, insanlarýn 
Haklýdýr da bu nedenler. Ama bunlarý neleri yapmamalý, perakende sektörü bu kendi aralarýndaki iliþkilerini merkeze alan 
yönetmenin yollarý da var. Kriz çýkmaz mý? aðlarda ne gibi fýrsatlar yakalayabilir… vb. bir yerde.  Genelde orada kurumlar yok, 
Evet çýkabilir… Bunu da yönetmenin yolu gibi sorularý bir uzmana sormak bireyler var. O yüzden kurumlarýn orada 
var. Biz genelde birçok markamýza ayný þeyi gerekiyordu. Biz de öyle yaptýk. Sosyal nasýl bir varlýk göstermeleri gerektiðini 
salýk veriyoruz. Eðer orada sizi sevenlerden aðlarýn dünyada ve Türkiye'deki hallerini çözmeleri zaman alýyor. Kiþiler de buna çok 
bir kominite oluþturmuþsanýz, sizi sevenler Project House Yönetici Ortaðý Cüneyt alýþýk deðiller. Çünkü onlar orada birileriyle 
kadar sevmeyen, taþ atanlar kadar koruyan 

Devrim'e sorduk. Neler mi anlattý…” arkadaþ olarak devam ediyolar. Bir kurumla 
fanlarýnýzý da yaratmaya baþlarsýnýz. 

arkadaþ olmayý geliþtirmeleri gerekiyor. O Taraftarlarýnýzý da yaratmaya baþlarsýnýz. 
Sosyal að deyince… yüzden yapýlacak daha çok þey var. Sadece Oraya ilk gün girdiðinizde sizi birçok kiþi 
Sosyal medya, tüketici olarak tabir Türkiye'de deðil dünyada da yapýlacak çok eleþtirebilir. Markanýzý sevmiyordur. Bir 
ettiðimiz internet üzerinde varolan bütün þey var. maðazanýza girmiþtir, bir þeyden þikayet 
bireylerin birbiriyle iletiþimini ve sosyal etmiþtir onu yazar. Ama siz iletiþiminizi 
iliþkilerini aktif bir þekilde kurduklarý Sosyal aðlarý kullanmak iþletmelere orada istikrarlý bir þekilde devam 
platformlardan oluþuyor. En bilindik örneði artý deðer katar mý? ettirirseniz, bir süre sonra sizin adýnýza 
Facebook, Twitter, Google Plus, MySpace, Bir iþletmenin sosyal medyayý konuþan, yazan, yorum yapan tüketiciler 
Hi5, Orkut… Mesela Orkut, Google'ýn kullanmamasý önümüzdeki birkaç sene de olmaya baþlayacaktýr. Bunu birçok 
desteklediði, en çok Güney Amerika'da içinde zaten mümkün deðil. Ýþletmeler, markada gördük. Sizi sizin için korumaya 
kullanýlan bir sosyal platform. Türkiye'de mutlaka orada olmalý. Bu bir tercihtir, orasý baþlayabilirler. Birisi diyecek ki, ben bu 
sosyal aðlarýn en önemli oyunculardan bir maðazaya gitttim baþýma þu geldi. Üç kiþi çok özel bir alandýr. Ama siz rekam 
tanesi Facebook. Sonra Twitter geliyor.  veriyorsanýz, iletiþim yapma ihtiyacý ona diyecek ki, öyle diyorsun ama benim de 
Twitter, aslýnda “micro blogger” olarak da baþýma bu kadar iyi biþey geldi. Ýnanýn sizin içerisindeyseniz aslýnda sosyal medya sizin 
kabul ettiðimiz bir kategori. Dünyada da hakkýnýzda konuþulmamasý daha kötü. için en uygun mecralardan biri. Çünkü 
ülkemizde de Facebook'tan sonra çýktý. Son Kötü konuþulsun demek deðil; ama bir tüketicileriniz her zaman ve çok sýklýkla 

þekilde konuþulsun ve siz o konuþmalara zamanlarda Türkiye'de de Twitter'da oradalar. Birçok þeyi orada paylaþýyorlar. 
yükselen bir trend var. Hâlâ Facebook ile cevap verin. Ýletiþime geçin. Birisi desin ki, Onlarýn orada bir çevreleri var. Sizden aldýðý 

benim þu ürünle ilgili sorunum var. Siz de kýyaslanacak noktada deðil; ama kullanýcý þeyi beðenirlerse haliyle çevrelerine de 
ona sosyal medya üzerinden yardýmcý olun. sayýsýnda çok ciddi bir artýþ var. Facebook yayýyorlar. Bir televizyon reklamýný bir 
O insaný geri kazanmak, o insaný bir þu anda Türkiye'de çok ciddi bir kullanýcýya tüketici kaç kiþiye yayabilir. Sizin bir 
taraftar haline getirmek inanýn çok daha sahip. Kullaným þekli olarak Facebook ve indirimiznizi, etkinliðinizi beðenirse 
kolay. Çünkü onlar ilk gün tepki yazýyorlar, Twitter arasýnda ciddi bir fark var. Ýkisi de buradan tek týkla yüzlerce kiþiyle 
siz onlara uygun bir dille sorunlarýna ayný amaca hizmet etmiyor. Facebook'ta biz paylaþabilir. Bu haliyele sosyal medya 
çözüm bulduðunuzda onlar bir anda sizin çok daha fazla iliþki yönetimi yapabiliyoruz. inanýlmaz deðerli bir alan. O yüzden de, 
taraftarýnýz haline gelmeye baþlýyor. Çok Orada bir arkadaþ olma mantýðý var. iletiþim ihtiyacý güden bir kurumun sosyal 
paranoyak olursanýz, evet kötü þeyler Kullanýcýlar gruplar oluþturuyorlar. Twitter medyada varlýk sahibi olmamasý bence 
baþýnýza gelme ihtimali var. Bir o kadar da çok daha odaklý. Twitter'da ifade edeceðiniz kabul edilebilir bir durum deðildir. Sebebi 
kazanacaðýnýz þey var. Bu zaman alacak. konular 140 karakterle sýnýrlý ve sadece de tüketicilerimiz orada. Biz 
Baðýþýklýk sitemi… Bir markanýn sosyal linkleri paylaþýyorsunuz. Yani çok daha kýsa tüketicilerimize ulaþmak istiyorsak, onlar 
medyaya girdiðinde - eðer oraya alýþýk 

bir þekilde anlýk gündemle, kendinizle ilgili da orada iseler bizler de orada olmanýn 
deðilse -baðýþýklýk sisteminin çok kuvvetli 

bilgileri paylaþtýðýnýz bir yer. Twitter'da ise yolunu bulmalýyýz. olmasý beklenemeyebilir. Baðýþýklýk 

Cüneyt Devrim

Cüneyt Devrim; “Eminim her perakendeci her maðazada bir kulaðý bir gözü olsun ister. Ne diyorlar, 
ne istiyorlar, ne bekliyorlar… Bunu duymak ister. O yüzden sosyal medya sizin yüzlerce kulaðýnýzýn, 
yüzlerce gözünüzün olabileceði bir yer”
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sisteminizi hasta edebilir. Ama bir süre üzerinde açýlan e- ticaret platformlarý var. iletiþimi hem de halkla iliþkileri iyi bilen bir 
sonra baðýþýklýk sisteminiz kuvvetlenecektir. Bunlar Facebook üzerinde açýlýyor. Sizin kiþinin yönetmesi daha saðlýklý olur. Mesela 
O zaman siz hasta olmayacaksýnýz. Ama ilk Facebook sayfanýz sizin bir e -ticaret biz, sosyal medya için þirketlere politikalar 
6 ay baya öksürüp, týksýrabilirsiniz. noktanýz haline geliyor. Þu anda Amerika'da yazýyoruz. O þirketin çalýþanlarýi 
Hamama girer terler. Hamama girecek olan bir sürü perakendeci en verimli ilk 20-30 yöneticileri, satýþ temsilcileri sosyal 
termelek istemiyor. Öyle biþey yok. Bir süre Facebook kullanýcýsý. Bunlar buradan medyada ne yapmalýlar, ne yazmalýlar, ne 
terliyor. Her marka bunu yaþýyor. Dünyada ürünlerini satýyorlar. Çünkü çok verimli. Siz yazmamalýlar, nasýl bir dile sahip olmalýlar. 
da Türkiye'de de... gidip bir maðazadan ürün alýyorsunuz, Bu insanlar Faceboo'ta þirket adýna bir þey 

aldýktan sonra bunu duvarýnýzda herkesle söyleyebilirler, söyleyemezler. Söylerlerse 
paylaþma þansýnýz var. Yorum ancak bunu söyleyebilirler. Bu tonda 
alabiliyorsunuz. Maðazaya gittiðinizde söyleyebilirler. O yüzden hem kolay sanki 
arkadaþlarýnýzýn seçmiþ olduðu þeylerin herkes yapabilir gibi gözüküyor ama bir o 
neler olduðunu görebiliyorsunuz. Zaten kadar da zor. Tüm bunlarý bir arad 
sosyal medyayý ticaretle entegre etmek barýndýran insan bulmak kolay deðil. Çok da 

Mesela perakendeciler hangi açýdan demek böyle bir þey. Benim Facebook'taki disiplinli olunmasý gereken bir þey. Mesela 
bakmalý? arkadaþ grubum neleri satýn alyor, neleri pazarlamacýlar ve halkla iliþkilerde 
Her perakendecinin burayý bir fýrsat olarak tüketiyoru da görmüþ oluyorsunuz. Sosyal çalýþanlarýn davranýþlarý farklýdýr. Bunlarýn 
görmesi lazým. Neden? Tüketici ne diyor, medyada çok ciddi zaman geçiren karmasýný sosyal medyada zaman zaman 
çalýþanlarýnýz sizi yeterince doðru temsil kullancýlar oradan alýþveriþlerini de yapýyoruz. Bir promosyon kampanyasý 
ediyor mu, acaba sizin hakkýnýzda doðru yapabiliyorlar. Perakendeciler için sosyal yaparken çok uçuk kaçýk þeyler 
þeyler konuþuluyor mu? Eminim her medyada inanýlmaz fýrsatlar var. yapabilirsiniz; ama bir kriz çýktý o krizi 
perakendeci her maðazada bir kulaðý bir yönetirken çok disipline, çok dikkatli, her 
gözü olsun ister. Ne diyorlar, ne istiyorlar, yazdýðýnýz harfe dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela…
ne bekliyorlar… Bunu duymak ister. O Mesela Amerika'da çok fazla Facebook 
yüzden sosyal medya sizin yüzlerce kupon uygulamasý var.  Bunun için 
kulaðýnýzýn, yüzlerce gözünüzün olabileceði Facebook'tan print almak zorunda 
bir yer. Bundan güzel biþey yok aslýnda. deðilsiniz. O sayfayý gezdiðiniz için, ya da 
Onlarý çözdükçe, siz de birþeyler o sayfada sizinle iletiþime geçilip siz de 
öðreniyorsunuz. Demek ki, bizden bunu kabul ettiðiniz için Facebook kuponu 
istiyorlar diyorsunuz. Mesele sadece kriz veriliyor. Bu kuponu alýrsanýz yanýnda bu 
çözmek ya da aðlayanlara meme vermek bedava olabilir, promosyon veya yüzde 20 
deðil. Mesele, acaba tüketicim benden ne indirim olabilir, o hafta içerisinde baþka bir 
istiyor? Maðaza müdürlerinizden aldýðýnýz Çünkü birileri, bunlara çok ciddi tepkiler çekiliþe katýlma olabilir… Bildiðimiz kupon 
bilgiler her zaman saf olmayabilir. Sizler, verebilir.uygulamlarý; ama sosyal medyaya çok daha 
direk tüketicinin aðzýndan duymak, saf Tüketiciyi nasýl harekete geçirebiliriz?yedirilmiþ bir þey. Bu kupon uygulamlarý 
dataya ulaþmak istiyorsunuz. Gerçekten o arkadaþlarýnýzla paylaþabileceðiniz, onlarýn Biz iletiþimde monoloða alýþýðýz. Sosyal 
maðazaya giren adam ne istiyor. da haberdar olmasýný saðlayacaðýnýz bir medya doðasý gereði diyaloðun olmasý 
Maðazanýn ýþýklandýrmasýnýn daha mý hale getiriliyor. Bu þekilde sizin adýnýza gereken bir yer. Sizin diyalog kuruyor 
kuvvetli olmasýný istiyor, raf aralýklarýnýn kullanýcýlar medya çalýþmasýný yapmaya olmanýz lazým. Bu da sürekli benim bu 
daha geniþ mi olmasýný istiyor. baþlýyorlar. Bence o anlamda ürünüm var, þuraya maðaza açtým, 

perakendecilere ciddi bir ulaþým kanalý indirimim var ile olmaz. Karþý tarafýn sizinle 
saðlýyor. Ama o mecraya uygun kullanýmlar diyaloða geçmesini saðlamanýz lazým. Laf 
yapýlmasý lazým. Gazetede yapýlanýn atmanýz lazým ki, o da söze girsin. Bir soru 
aynýsýný Facebook'ta yapmaya kalkarsanýz soracaksýnýz, sürekli ürünlerinizden 
ayný performansý almanýz pek mümkün hizmetlerinizden bahsetmeyeceksiniz. Sizin 
deðil. Sosyal medyanýn farklý bir doðasý var. ürünleriniz onlarýn hayatlarýyla nerede Hangi sektör daha çok kullanýyor?
Ýnsanlar baþka bir zihinle oradalar ve sizin kesiþiyorsa onlarla ilgili konu açmaya Her sektör bir miktar kullanmaya çalýþýyor; 
onlara yaptýracaðýnýz þeyin hem dilinin hem çalýþmalýsýnýz. Sosyal medya monoloða ama yeterince kullanmýyor. Kurumdan 
þeklinin hem de kurgusunun çok farklý bir uygun bir yer deðil. kuruma iletiþim yapmaya çalýþan markalar 
þekilde düþünülmüþ olmasý gerekiyor. için sosyal aðlar o kadar efektif alanlar 

Beklentiler yüksekse…deðil. Neden deðil? Çünkü orada bireyler 
Herkes sosyal medya uzmaný var. Orasý milyonlarca bireyin olduðu bir Beklentileri iyi yönetmek gerekiyor. 
olabilir mi?yer. Orasý bizim için artýk bir “mass media”. Beklentileri yanlýþ yerlere koyarsanýz hayal 

kýrýklýðýna uðrabilirsiniz. Beklentilerinizi Bu konuda eðitimler yetersiz. Sosyal medya Siz kurum olarak oradaysanýz, tüketicileri 
doðru set etmeniz lazým. Benim burdan daha büyük bir sýkýntý. Çünkü hem kolay hedefleyen bir marka olarak orada olmanýz 
beklentim 6 ay sonra þuna ulaþmak, 1 yýl hem zor bir alan. Sosyal medyada 6 ay lazým. Bence tüketiciye yönelik iletiþim 
sonra þuna ulaþmak, bu kadar satýþa geçirip birkaç yüz tane “twit” atýp, yapmak isteyen her markanýn sosyal 
ulaþmak,  bu kadar beðeniye ulaþmak… Facebook' ta baya bir arkadaþ toplayan medyada yapacaðý çok þey var. Hatta 
Ama bunlarý hayalci beklentiler olarak birisi ben sosyal medya uzmanýyým perakendeciler için ayrý fýrsatlar var. Mesela 
koyarsanýz, tabiki hayal kýrýklýðýna diyebiliyor. Melsef o kadar basit deðil. þu anda Amerika'daki en önemli 
uðrarsýnýz. Sosyal medya alanýnýn þöyle bir zorluðu trendlerden bir tanesi sosyal medya 

var: Hem pazarlamayý hem kusumsal üzerindeki ticaret hacmi. Sosyal medya 

Bir iþletmenin sosyal medyayý 
kullanmamasý önümüzdeki birkaç sene 
içinde zaten mümkün deðil.

Ýletiþim ihtiyacý güden bir kurumun sosyal 
medyada varlýk sahibi olmamasý bence 
kabul edilebilir bir durum deðildir.

Bir markanýn sosyal medyaya girdiðinde - 
eðer oraya alýþýk deðilse -baðýþýklýk 
sisteminin çok kuvvetli olmasý 
beklenemeyebilir. Baðýþýklýk sisteminizi 
hasta edebilir. Ama bir süre sonra 
baðýþýklýk sisteminiz kuvvetlenecektir.
O zaman siz hasta olmayacaksýnýz.
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YZB’yi Facebook’tan takip ediyorlar
Cennet Yavuzsoy Günel
TPF Reklam ve 
Hakla Ýliþkiler Sorumlusu

da çok seviyor. Neden? Hemen olumlu veya Facebook 
olumsuz geribildirim alabiliyor. Sosyal üzerinden 
medya üzerinden yayýlým daha hýzlý oluyor. bildirimler 
Dolayýsýyla bu geri bildirimler; uygulanan yapýyoruz. 

Kurumlar ve kiþiler için iletiþimin þekli ve strateji yanlýþsa markaya, kuruma bir çeki Mesela en çok 
dili hýzla deðiþiyor. Yeni iletiþim çaðýnda düzen vermesi gerektiðini söylüyor. Zaman konuþmacýlarý 
baþrolü sosyal aðlar üstleniyor. Son yýllarda zaman sosyal medya kaynaklý krizler de merak 
özellikle büyük markalarýn en önemli yaþanmýyor deðil. Ýþte burada krizin çok iyi ediyorlar. Yurt 
iletiþim araçlarýndan biri olmaya baþladý yönetilmesi gerekiyor. Aslýnda sosyal içinden ve 
sosyal medya. Hatta marka iletiþiminin medya bazen sandýðýmýz kadar masun yurt dýþýndan 
olmazsa olmazý... Artýk birçok marka olmayabiliyor. Bütün risklere raðmen sosyal kimleri 
iletiþim, pazarlama, itibar yönetimi medyasýz da olmuyor. dinleyeceklerini bilmek istiyorlar. Fuarda 
stratejilerini sosyal medya üzerinden Federasyonumuzun her yýl düzenlemiþ hangi firmalarýn stant açacaðýný 
yürütür oldu. Çünkü markalarýn hedef olduðu “Yerel Zincirler Buluþuyor” görebiliyorlar. Bu da katýlý etkileyen önemli 
kitlesi sosyal aðlarda. Kurumlar ve organizasyonumuzun iletiþim bir unsur. Çünkü o var ben de orada 
kuruluþlar hedef kitlesine sosyal medya çalýþamlarýnýn bir ayaðýný da Facebook olmalýyým diye düþünüyorlar. Aslýnda tatlý 
üzerinden dokunmayý tercih ediyor ve bunu üzerinden yürütüyoruz. Perakende bir rakabet yaþanýyor. Geçmiþ yýllara ait 

sektöründe faaliyet gösteren videolarý, görselleri inceleyrek organizasyon 
üreticilerimiz, hakkýnda fikir ediniyorlar. Organizasyonu 
tedarikçilerimiz, hizmet hangi firma ile yapacaðýmýza kadar merak 
sunanlar, sivil toplum ediyorlar. Bu da çok güzel bir þey. Çünkü 
kuruluþlarý, kamu ve özel dikkate alýnýyorsunuz, insanlar sizin 
sektör temsilcileri bu yaptýðýnýzý önemsiyor ve motive ediyor. 
organizasyonu çok yakýndan Eleþtirilerini, önerilerini, beklentilerini orada 
takip ediyor ve her yýl rahatlýkla dile getirebiliyorlar. Bütün bunlar, 
mutlaka yer almak istiyorlar. bizlerin organizasyonu daha iyi 
Büyük bir organizasyon hazýrlamamýza katký saðlýyor. 2012 yýlýnda 
olduðu için hazýrlýklar uzun da bizi takip etmeye devam etsinler. Onlar 
bir sürece yayýlýyor. Ýçerik için Facebook üzerinden yeni sürprizler 
þekillendikçe, takipçilerimize hazýrlýyoruz. 

“Hýzlý ve stresli hayat, tüketicileri 
sosyal medyaya yönlendiriyor”
Yalçýn Yýldýrým
Akyüz Market 
Satýnalma Müdürü

güvenilir ve daha etkin hale gelebilmesi için saðlanmasý, müþteri açýsýndan da cazip 
hiç þüphesiz internet hizmetleri içerisinde hale gelecek, ihtiyaçlarýný daha bilinçli 
önemli bir yerinin bulunmasý temin edebilmek için de bu sisteme 
gerekmektedir. gereksinim duyacaklardýr. Hýzlý ve stresli iþ 

Bölgemizde yaygýn olarak kullanýlan sosyal Ýhtiyaç sahiplerinin internet aracýlýðý ile hayatý süresince hizmetlerin ihtiyaç 
medya aðý Facebook olduðu için bizimde istedikleri ürüne kolay ulaþabilmesi, zaman sahiplerinin ayaðýna kadar gelmesi en kolay 
tercihimiz bu yönde olmuþtur. Çaðýmýzýn tasarrufunu da saðlayacaðýndan tercih internet sayesinde olabileceðinden bugün 
en hýzlý iletiþim sistemi olan Ýnternet, sebeplerinin baþýnda yer alacaktýr. Gerek de gelecekte de vazgeçilmez tercih 
ulaþým aðýnýn çok geniþ olmasý dolayýsýyla, görsel gerekse teknik bilgilendirme olacaktýr. Seçeneklerin de ayný anda kolay 
her kesime çok kolay hitap edebilmektedir. açýsýndan müþteriye kolay ulaþýmýn yapýlabilirliði, zaman ve ekonomik açýdan 
Birçok sektörün ihtiyaç duyduðu tüketiciye kolaylýk saðlayacak ve daha 
bu sistemin perakendecilik kaliteli ürüne kýsa zamanda kolay 
sektöründe de önemli yeri eriþebilme imkaný doðacaktýr.
bulunmaktadýr.
Hizmet sektörü içinde önemli bir Bu sayede de gerek bireysel gerekse 
yeri bulunan perakendecilik, mal toplumsal ihtiyaçlar kolay temin edilebilmiþ 
arzý ve talebi esasýna dayalý olacak, ulaþým ve zaman tasarrufu 
ticaretin vazgeçilmez bir saðlanacaktýr. Ýhtiyaç sahipleri çeþitli 
unsurudur. Ekonomi içerisinde seçenek haklarýna hýzlý bir þekilde sahip 
önemli bir yeri olan olabileceklerinden de ekonomide rekabet 
perakendeciliðin daha hýzlý, daha ortamý saðlanmýþ olacaktýr.
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“Tüketici yaþýnýn genç olduðu ülkemizde 
sosyal medyanýn geleceði parlak”
Bilge Biçen
Biçen Reklam ve Halkla 
Ýliþkiler Yöneticisi
Ýnternet kullanýcýlarý artýk sadece gençler 
deðil. Ülkemizde kadýn, erkek, genç, yaþlý, 
çocuk… Kýsacasý herkes artýk internet 
kullanýyor. Ýþ bu halde olunca da 
günümüzde sosyal medyadan 
yararlanmamak olmaz tabi.. Biçen olarak; 
çevremizde çok yaygýn kullanýlan facebook' 
u kullanýyoruz. 

kýsa bir süre sonra büyük bir kitleye olmazsa olmazlardan. Ayrýca sosyal medya 
Facebook ile þimdilik oluþturduðumuz ulaþýyor. Böylece ayný zamanda marka harika bir halkla iliþkiler yöntemidir. 
kurumsal sayfamýzda firmamýzla ilgili bilinirliðimiz de güçleniyor. Tabi ki ilerleyen Ýnternet yoluyla müþterilerinizle birebir 
güncel geliþmeleri paylaþýyor, dönemde de farklý çalýþmalarý deneyeceðiz. iletiþim kurabiliyor, onlarýn ihtiyaç ve 
tedarikçilerimiz ve potansiyel tercihlerini anlayýp, buna baðlý hýzlý ve 
müþterilerimizin kampanyalarýmýzdan ve Günümüzde sosyal medya aðlarý kullanarak doðru çözümler geliþtirerek markamýzý 
hizmetlerimizden haberdar olmasýný müþteriye ulaþmak, geleneksel pazarlama güçlendiriyoruz. Hýzla geliþen internet 
saðlýyoruz. Ýlk bakýþta bireyler veya küçük yöntemlerinden daha etkili bir hal almýþ ortamýndan daha fazla yaralanmak için 
gruplar arasýnda gerçekleþen diyaloglar gibi durumda. Bu sebeptendir ki internet ve geleceðe yönelik farklý projeler üzerinde 
görünse de, paylaþýlan bilgi veya içerikler sosyal medya perakende sektörünün çalýþmalar yapmaktayýz. 

“Tüketiciyi olduðu kadar bizleri de etkiliyor”
Gökçen Savran
Gürmar Kurumsal Ýletiþim 
Sorumlusu

yaratýlmasý adýna daha yenilikçi ve özgün eleþtirel birçok bakýþ açýsýný hýzla 
projelerle çalýþmalarýmýzý geliþtirmeye görebiliyor. Bu nokta da internet tüketici 
devam ediyoruz. davranýþlarýnýn deðiþiminde önemli bir rol 
 oynuyor. Özellikle arama motorlarý aracýlýðý 

 Sosyal medya geniþ kitlelere ulaþabilmenin  Çaðýmýzýn en önemli aracý internet ile yapýlan pazarlama yöntemleri hedef 
en önemli kanallarýndan biri. Günümüz perakende sektörünün olmazsa olmazýdýr. odaklý ve uygun maliyetlerle firmalara 
tüketicileri abartýlý cümlelerden oluþan Tüketiciler internetten eriþtikleri bilgilere avantaj saðlýyor.  Hýzla geliþen teknolojinin 
kampanyalardan ziyade detaylý bilgi deðer veriyor, bazý forum ya da portallarda yakýn gelecekte ticareti yeni bir boyuta 
alabildiði kampanyalarý tercih ediyor. ürün ve hizmet hakkýnda olumlu ya da taþýyacaðý aþikar.
Dolayýsý ile bunu saðlayabilen firmalara 
güven artýyor.  Gürmar olarak bizlerde en 
etkin þekilde  Facebook, Twitter, E-Bülten 
ve Sms gönderimleri ile müþterilerimizin, 
yaptýðýmýz indirim ve etkinliklerden 
haberdar olmalarýný saðlýyoruz. 

Müþterilerimizin bizi ailesindenmiþ gibi 
benimsemesi birinci önceliðimizdir bu 
yüzden yaptýðýmýz herþeyi ürettiðimiz 
ürünleri en þeffaf ve doðal hali ile 
duyuruyoruz. Buna karþýlýk hýzlý bir 
þekilde de geri dönüþ alýyoruz. Gürmar'a 
ulaþan her öneri, teþekkür ya da eleþtiri 
bir sonra ki adamýmýzýn temelini oluþturur 
sosyal medya  bu yönden tüketici 
davranýþlarýný etkilediði kadar firma 
üzerinde de yapýcý etkisi oldukça 
büyüktür. Üyelerimizin kampanyalarý 
takip edebilmeleri, önerilerini 
paylaþabilmeleri için güvenilir bir ortam 
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“Kendimiz için de bir að kurduk”
Ýsmail Saltýk
Makro Reklam ve Halkla Ýliþkiler Uzmaný
Makro'yu web ortamýndaki yaygýn sosyal medya kanallarýnda 
Facebook ve Twitter'da ziyaretçileriyle buluþturuyoruz. Bugüne 
kadar çok güncel kullandýðýmýzý söyleyemem ancak bununla ilgili 
hedeflerimiz var. Sayfalarýmýzda pek çok yenilik getirerek daha aktif 
bir yapý kazandýracaðýz. Bunun dýþýnda kurum içinde “Makro Haber” 
ismiyle bir haberleþme kanalý oluþturduk. Maðazalarýmýz, lojistik 
depolarýmýz ve idari birimlerimiz ile iþ ve iþ dýþý her türlü 
haberleþmeyi saðlamaktayýz. Kendi sosyal aktivitelerimizin 
duyurularý ve çalýþanlarýmýzýn görüþlerini buradan anýnda 
þirketimizin tamamýyla paylaþabiliyoruz. Kendimize ait bir sosyal 
medya aðý diyebiliriz. Ýletiþimin güçlenmesi adýna bu yapýnýn da 
önemli faydalarýný gördük çünkü çalýþtýðý kurumla ilgili paylaþýmda 
bulunan ve onunla ilgili geliþmeleri takip eden kiþinin aidiyet 
duygusu da artýyor. 

“Yerel zincirler henüz etkin deðil ama olacaklar”
H. Taha Büyükgöze
Seyhanlar Reklam ve Halkla 
Ýliþkiler Müdürü

Ayný zamanda aktif kampanyalarýmýzý bu ayrýcalýklarýndan, kampanyalarýndan ve 
mecralarda da paylaþýmýný saðlayarak etkin etkinliklerinden haberdar ediyoruz. Burada 
reklam çalýþmalarý yapabilmekteyiz. Dönem oluþturduðumuz kurumsal sayfamýz ile 
dönem hizmete açtýðýmýz anket çalýþmalarý tarihçemizi, geleceðe dair yatýrýmlarýmýzý ve 

Öncelik olarak www.seyhanlar.com ile üyelerimizin ve Seyhanlar dostlarýnýn projelerimizi paylaþma þansý buluyoruz. Bu 
adresinden tüm müþterilerimiz ile iletiþim beklentilerini ölçümleyebiliyor ve bunlarý konu ile ilgili olarak kurmuþ olduðumuz 
kuruyoruz. Ayný zaman sosyal medyanýn sentezleyebiliyoruz. Ýlerleyen dönemlerde ekibimiz sürekli aktif olarak sayfamýzý 
geliþimini de takip ederek. Facebook'ta hali bu hizmetimizi geniþletip Twitter vb. düzenlemekte ve BURSA SEYHANLAR 
hazýrda bir sayfa oluþturduk; BURSA sitelere de yöneleceðiz. Kendi adýmýza ALIÞVERÝÞ MERKEZLERÝ sayfasýnýn 
SEYHANLAR ALIÞVERÝÞ MERKEZLERÝ açacaðýmýz bloglar ile daha çok kullanýcýya takipçileri ile güncel bilgilerimizi 
Sayfasý. Bu sayfamýz üzerinden her geçen ulaþmayý hedeflemekteyiz.paylaþmaktadýr. 
gün artan üyelerimizi; Seyhanlar 

 Aslýna bakýldýðýnda Perakende 
sektöründe internet kullanýmýna 
gereken önem 
gösterilmemektedir. Günden güne 
güçlenen internet kullanýmý son 
dönemlerde azami seviyelere 
ulaþmýþtýr. Bilgi teknolojilerinin 
sürekli geliþtiði bir dünyada 
yaþýyoruz. Çaða ayak uydurmak 
kurumlar için son derece önemli 
bir hale gelmektedir. Bu nedenle 
perakende sektörünün de bu 
alanlara yönelerek gereken önemi 
vermek için ellerinden geleni 
yapmaya çalýþacaklarýný 
düþünüyorum. Sanal ortamlarda 
perakendecilik, etkili iletiþim 
kurabilme gibi çalýþmalarýn daha 
da aktif olabilmesi geleceðe dair 
beklentilerimiz arasýnda yer 
almaktadýr. Bu sebeplerden dolayý 
Seyhanlar Ailesi olarak bu 
alanlardaki çalýþmalarýmýzý 
sürdürmeye devam edeceðiz.
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“Önce yeterli hazýrlýk yapýlmalý”
Ali Er 
MPR Pazarlama Halkla 
Ýliþkiler Kýdemli Medya 
Danýþmaný

gerektiriyor. Teknik hazýrlýklardan kadar büyük 
ziyade, kurumun genel iletiþim olduðunu 
stratejisiyle uyumlu, amaca görüyoruz. Fortuna 
uygun bir iletiþim planlamasý ve Küresel 500 
sürdürebilirliði saðlayacak içerik Ýndeksi'ndeki en 
ve uzman kadronun büyük 100 firmadan Türkiye'de 30 milyonu aþan internet 
oluþturulmasý gerekiyor. Sosyal 80'i sosyal medya kullanýcýlarýnýn sosyal medyaya ilgisi çok 
medyadan en büyük faydayý mecralarýndan en az büyük. Neredeyse tamamý sosyal aðlarý 
saðlayacaklarýn baþýnda gelen birini kullanýyor.  kullanýyor. Ýþletmelerin sosyal aðlardaki 
perakende giyim sektöründe, ilk Kullanýcý sayýsý 750 faaliyetleri ise yeni baþlýyor aslýnda. 
akla gelen firmalardan bazýlarýnýn milyonu bulan Özellikle rekabetin güçlü ve agresif 
hala sosyal medyada yer Facebook ile 200 seyrettiði sektörler ile hedef kitlesi 
almayýþýnýn nedeni budur. Bu milyonu aþan gençlerden oluþan iþletmeler, sosyal aðlarý 
firmalar, hazýrlýklarýný Twitter en çok yaygýn ve etkili kullanmaya baþladý. Ne var 
tamamlamak üzereler.  Böyle davranmakla kullanýlan aðlar. Türkiye'de bu verilerle 
çok da doðru bir iþ yapýyorlar. Zira, sosyal kýyaslayabileceðimiz bir araþtýrma bildiðim 
aðlara bilinçsiz-hazýrlýksýz girmenin bedeli kadarýyla yok. Yine de kolayca 
aðýr olabilir. Yer almak kadar bilinçli ulaþabileceðimiz bazý verilerden kaba bir 
kullanmayý bilmek de çok önemli.  kýyaslama yapmamýz ve bir fikir edinmemiz 
“Komþunun var, bizim de olsun” mümkün. Örneðin, Ýstanbul Sanayi 
mantýðýyla yaklaþýlýrsa yarardan çok zarar Odasý'nýn ilk büyük 500 þirketi 
getirebilir. sýralamasýnda ilk 10'da yer alan 

kuruluþlardan sadece ikisi sosyal medyayý 

Kullaným amaçlarýndaki farklýlýk… kullanýyor. Sýralamanýn sonunda yer alan 

Kullaným amaçlarý ya da öncelikleri þirketlerin ilgisi de ayný düzeyde, hatta 

iþletmenin ait olduðu sektöre baðlý olarak daha düþük. Buna karþýn özel finans 

deðiþiklik gösterebilir. Ama genel olarak; kuruluþlarý, GSM operatörleri, havayolu 

ürün, hizmet ve marka tanýtýmý, kurumsal þirketleri, iþlenmiþ gýda üreticileri, fast food 

itibar, insan kaynaklarý, rakiplerini izleme, zincirlerinin ilk akla gelenleri, sosyal aðlarý 

tüketici eðilimlerinin analizi, paydaþlarýn aktif olarak kullanýyor.  THY, Ülker, Garanti 

kendileriyle ilgili düþüncelerini alma ve bu Bankasý, Türkiye Ýþ Bankasý, Akbank, Mavi 

anlamda beslenme, rekabette üstünlük Jeans dikkat çeken kuruluþlar. 

saðlama gibi önemli amaçlar için yaygýn Kamu kuruluþlarý, bu alanda da özel 

olarak kullanýlýyor. kuruluþlarý geriden izliyor. Örneðin, özel 
üniversitelerin dörtte üçü kadarý sosyal 

ki, geneli açýsýndan bakýldýðýnda çoðunun aðlarý kullanýrken, bu oran devlet “Ýþlenmiþ gýda üreticileri sosyal 
sosyal aðlarla iliþkisi henüz izleme üniversitelerinde dörtte bir düzeyinde. aðlarý aktif olarak kullanýyor” 
düzeyinde. Geliþmiþ ülkeler de firmalarýn Benzer þekilde devlet bankalarýnýn Yurt dýþýndaki iþletmelerin sosyal að 
büyük oranda sosyal medyada yer kullanýmý da özel bankalarýn gerisinde kullanýmý ile ülkemizdeki kýyaslandýðýnda, 
aldýklarýný, avantajlarýndan yararlandýklarýný kalýyor.aradaki farkýn þimdilik kýyaslanamayacak 
biliyorlar; yerli firmalardan yer alanlarýn 
performanslarýný izliyorlar; yakýn gelecekte 
kendilerinin de yer almalarý gerektiðini 
görüyorlar. Tabii,  sosyal aðlar, tüm kurum 
ve kuruluþlar için ayný önem ve önceliðe de 
sahip deðil. Bu yüzden, son kullanýcýlarla 
muhatap iþletmeler haklý olarak daha aktif 
ve aceleci davranýrken, kurumlarla 
muhatap kuruluþlar ayný heyecaný 
taþýmýyor.
Diðer yandan, sosyal aðlar, henüz birkaç 
yýllýk geçmiþi olan çok yeni bir platform. 
Türkiye'de sosyal aðlarý kullanan firmalarýn 
çoðunun bu alandaki geçmiþi de ortalama 
1 yýl kadardýr. Kaldý ki, yeni geliþmelere çok 
hýzlý cevap verebilme yeteneðine sahip 
kuruluþlar için bile, sosyal medyada yer 
almak ciddi ve titiz bir hazýrlýk süreci 
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“Ýnsan saðlýðý ucuz deðil” 

Anneler evlerinden, babalar ilgisini çeken çocuklar için çok pratik 
arabalarýndan, çalýþanlar iþ yerlerinden, birþey. Bir gün dedim ki, ben bu iþi 
çocuklar okul çantalarýndan eksik yapabilirim.  Allah nasip etti. Ýlk 
etmiyor. Tuvalette, banyoda, mutfakta… baþladýðýmýzda günde 3 bin tane 
kýsaca her yerde ve herkeste. Hijyenik yapýyorduk. Büyük bir rakamdý bizim için. 
olduðu kadar pratik. Evet evet ýslak Bugün dakikada 40 bin yaprak mendil 
mendilden söz ediyoruz. Adeta bir yapýyoruz. Þu gördüðün fabrika dünyanýn 
kurtarýcý. Faydalarý saymakla bitmez. Peki, en steril ve en geliþmiþ fabrikasý. 
tehlike saçabileceðini hiç düþündünüz Dünyada bir eþi yok. Türkiye'de kozmetik 
mü? Saðlýðýmýzý tehdit edebileceðini… sektöründe ilk ve tek GMP-Kozmetik iyi 
Hiç o açýdan bakmamýþtým, diyenleri üretim uygulamalarý belgesine sahip 
duyar gibiyiz. Birçoðumuz o açýdan kuruluþuz. 17 bin 500 metrekare alanda, 
bakmýyoruz zaten. Altý üstü sýradan bir 5 eczacý ve 12 kimya mühendisi ve 10 
kâðýt parçasý, kullan at. Bu kadar basit kimyager görev yapýyor. Bugün dünyada 
deðil aslýnda. O nedenle ýslak mendili, en iyi ürünleri yapan þirketiz. 10 tane 
pazarýn en önemli oyuncularýndan ürünü dünyada biz keþfettik. Türkiye'de 
Ataman Ecza Yönetim Kurulu Baþkaný de ilk ýslak mendili biz yaptýk ve 
Ataman Özbay'dan dinledik. Bir yola baþ sonrasýnda kullaným alanlarýna ve 
koymuþ insanlarýn anlatacaðý, dinlenmesi özelliklerine göre geliþtirdik. Onun için 
gereken bir yol hikâyesi vardýr mutlaka. ýslak mendil konusunda ailecek uzmanýz.  
Biz de yolun en baþýndan baþlayalým Torunum olduktan sonra doktor,  “Islak 
istedik. mendil kullanmayýn. Bunun yerine 

pamuk ve suyla yenidoðan bebeðinizin 
“Fakir bir ailenin çocuðuydum. 6 yaþýnda altýný temizleyin.” dedi. Biz yenidoðan 
geçirdiðim bir trafik kazasý sonucu 
kekeme oldum. Kekemeliðim lise 2'nci 

evlendik. Eþim hocamdýr. Daha sonra 
sýnýfa kadar devam etti. Bunu yenebilmek 

Trakya'ya gittik, Hayrabolu'ya ve orada 2 
için bol bol okumam ve konuþmam  

ayrý eczane açtýk. Biz ailece eczacýyýz. Eþim, 
gerekiyordu. Ben de gazete satýcýlýðýna 

ben ve oðlum eczacý. Kýzým da endüstri 
baþladým. Küçük yaþta gazete satarak hem 

mühendisi. Derken matbaacýlýk da yapmaya 
para kazanmaya hem de kendimi daha 

baþladým. Ayný zamanda gazete 
kolay ifade etmeye baþladým. Ayný 

çýkarýyordum. Dayanamadým 32 yaþýnda 
zamanda okuluma da devam ettim. Ama 

yað fabrikasý sahibi oldum. Sonra 
fakir bir aile çocuðu olduðum için þartlar 

çocuklarýn tahsili için Ýstanbul'a geldik. 
çok zordu. Liseyi bitirdikten sonra maddi 

Ýstanbul'da 1994 yýlýna kadar toptancýlýk 
durumumuz el vermediði için eðitimime 

yaptým. Türkiye'de ilk peþin paralý alýþveriþ cilt bakýmý konusunda yaptýðýmýz devam edemedim. Bir akþam gazete 
yapan depocuydum. Sonra ýslak mendil araþtýrmalarla ürün geliþtirdik. Islak mendil satarken, sinemanýn önünde lise 
iþine girdim. üreticisi olarak 2 yýllýk ArGe çalýþmasý öðretmenim Âlime Haným'ý gördüm. Ne 

sonucu sadece su ve pamuktan oluþan oldu üniversite dedi. Eczacýlýðý kazandým; 
Islak mendil iþine girmeye nasýl yenidoðan bebeklere özel ýslak mendil ama okuyacak gücüm yok dedim. Pazartesi 
karar verdiniz? ürettik. Yenidoðanda cilt temizliði ve bakýmý günü okula gel dedi ve sonra… Beni Âlime 

amacýyla kullanýlacak ürünlerin seçiminde Çocuklarý çok severim. Bir de eczacý Haným okuttu. Tam 47 yýl oldu. Bugün 
ürün adýnýn “yenidoðan için” olmasýndan olduðum için ýslak mendilin bir elzem bütün fabrikanýn giriþ katlarýnda kalbin 
çok içeriðinin incelenmesi son derece olduðunu gördüm. Islak mendilin içinde Âlime yazar. Herkes anasýný, babasýný 
önemlidir. ilerleyeceðine inandým. Türkiye'de ýslak bile unutuyor; ama ben öðretmenimi hiç 

mendil hiç yoktu. Ýsraillilerde vardý ve onlar unutmuyorum. Bugün 350 kiþi,  Âlime 
da bütün Avrupa'ya ihraç ediyorlardý. Biz Baþarýsýz olmaktan Haným sayesinde ekmek yiyor. Üniversite 
de toptancýlýk yaparken 10 koli alýyorduk ve korktunuz mu hiç?eðitimim devam ederken Sirkeci'de bir 
o 10 koliyi de ecza depomuzda satýyorduk. otelde çalýþtým. Geçim zordu çünkü. Bu Çok cesaretliyimdir. Cesaretim sonsuzdur. 
Biz bunu satarken gördük ki, müþterilerin arada okulda hocama aþýk oldum, sonra Bir iþi kafaya koydum mu ölsem yaparým. 

perder

Ýnsan saðlýðýný tehdit eden paraben kullanýmýna karþý her platformda sesini yükselten 
Ataman Ecza Yönetim Kurulu Baþkaný Ataman Özbay, ýslak mendilin de bir ilaç 
kadar önemli olduðunu ve ürettikleri ürünlerde paraben kullanmadýklarý söyledi 

Ataman Özbay
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Para pul meselesi deðil. Ben bu iþi küf yapmamasýný saðlayan bir madde. tane parabenli mendilden kullanýrsan, 20 
baþaracaðým dediðim vakit muhakkak Türkiye'de parabenin ne olduðunu halk sene sonra ne olur o çocuk? O kadar 
yapmam lazým. Þimdi yeni bir alet icat þimdi öðrendi. Bizim ürünlerimizde paraben tehlikeli ki… Onun için biz bu konuya çok 
ettim benimle hiç alakasý yok. Dünyada bir yok. Kanunen yasak deðil; ama zararlý dikkat ediyoruz. 
tane. Allah kýsmet ederse bütün AVM'ler olduðunu herkes yazýyor. Avrupa'da Bu konuda tüketiciler ne yapmalý?
kullanacak. parabeni yasaklama kararý çýktý. Fransa'da Saðlýk ürünleri, kozmetik ürünleri ticari bir 

yasaklandý mesela. Her ülke bir anda meta deðil. Nasýl bir ilacýn kýymeti varsa, 
yasaklayamýyor. Çünkü bunu üreten Kaç firmayla rekabet halk için ýslak mendilin de ayný deðerde 
firmalar var. Parabenin muadili zararsýz kýymeti olmasý lazým. Bu saðlýkla ilgili bir ediyorsunuz?
hammaddeler var. Parabenin kilosu 10 lira, þey çünkü. Islak mendil de bir ilaç kadar Avrupa'da 16 tane ýslak mendil üreten 
muadilinin 1.000 lira. Bütün mesele bu kýymetli. O kadar özen gösterilmesi lazým firma var. Türkiye'de ise 56. Biz Ataman 
aslýnda. 5 yýldýr ben paraben konusunda ki... Kullananýn da çocuðuna kötülük olarak þu anda hem teknoloji hem de kalite 
savaþ açtým. Paraben, özellikle hanýmlarda yapmamasý gerekiyor bence. Ýnsan saðlýðý standartlarý açýsýndan Avrupa'nýn da önde 
göðüs kanserine yol açýyor. Araþtýrmalar ucuz deðil. gelen firmasýyýz. Özellikle Türkiye'de çok 
göðüs kanseri olanlarda bu maddeye fazla merdivenaltý diye tabir edilen firma 
yüksek oranda rastlanmýþ. Türkiye'de zararlý var. Üretimde kullanýlan hammaddeler ve Hak ettiðiniz yerde misiniz?
olduðu biliniyor; ama yasak yok. Saðlýkla üretim þartlarý ile ilgili kontrollerin Türkiye'de biz bugün hak ettiðimiz yerde 
ilgili olduðu için ilaç gibi dikkat edilmesi saðlanmasý çok önemli. deðiliz; ama Avrupa'da hak ettiðimiz 
gerekiyor. Çocuðun anüsüne ve genital  yerdeyiz. Avrupa'da bana diyorlar ki; “Sen 
organýna sürüyorsun. Dudaðýna burnuna Türk olamazsýn, sizin Türkler bunu Gelelim asýl soruna… Paraben 
sürüyorsun. Bunlar Allah'ýn verdiði en yapamaz.” Biz Türkiye yi temsil etmekten kâbusuna…
hassas bölgeler. Sen her gün çocuða 15 gurur duyuyoruz. Paraben koruyucu bir madde. Islak mendilin 
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Uni, Uni Baby, Uni 
Wipes, Wogi, 
Unimed, Premax, 
Þelale ve Lemonni 
markalarý altýnda 
geniþ bir ürün 
yelpazasine sahip 
olan Ataman Ecza; 
323 farklý ýslak 
mendil yanýnda 
kolonya, aseton, 
þampuan, ýslak 
tuvalet kâðýdý, 
antibakteriyel jel, 
gül suyu, sývý sabun, 
krem, vazelin ve 
kulak çubuðu 
üretiyor. 

Ataman Ecza, GMP (Ýyi 
Üretim Uygulamalarý) 
belgesine sahip. ISO 
22716 diðer adýyla 
kozmetik GMP'si; 
kozmetik ürünlerin üretim, 
ambalajlanmasý, test 
edilmesi, serbest 
býrakýlmasý, depolanmasý 
ve daðýtýmý ile 
taþýnmasýna yönelik geniþ 
kapsamlý bir Kalite 
Yönetim Sistemi Yaklaþýmý 
gerektirmektedir. 

Paraben hakkýnda…
Paraben, ilaç ve kozmetik ürünlerinde koruyucu olarak kullanýlmaktadýr. 
Metil, etil, probil, butill paraben ve sodyum benzoat bunlara örnektir. Bu 
maddelere duyarlý kiþiler tarafýndan alýndýklarýnda, aðýr cilt bulgularý 
veya deride kýzarýklýk, þiþlik, kaþýntý ve aðrýya neden olur. Methylparaben, 
ethylparaben, buthylparaben ya da benzyhparaben gibi farklý çeþitleri 
bulunan parabenler petrolden elde ediliyor. Binin üzerindeki üründe 
kullanýlsa da baþlýcalarý fondöten, pudra, göz farý, maskara, makyaj 
temizleyiciler, ruj, çabuk kuruyan ojeler, nemlendirici losyon ve kremler, 
diþ macunu, diþ tozu ve temizleyicileri, güneþ yaðlarý, cilt temizleyiciler, 
terlemeyi önleyici deodorantlar ve sabunlar. Çünkü bu ürünlerin 
neredeyse yarýsý saf sudan meydana geliyor. Kimyasal olarak bir 
karýþýmýn içine su girdiðinde ise, ürünün raf ömrünü uzatabilmek, 
içeriðinin bozulmadan kalabilmesi için bu koruyuculara ihtiyaç duyulur. 
Benzoik asidin bir türevi olan zehirli parabenler, vücuttaki östrojeni taklit 
ediyor. Göðüs kanserli kadýnlarýn tümör örneklerinde bolca bu maddenin 
bulunmasýnýn sebebi olarak da bu özelliði gösteriliyor. Östrojen hormonu 
vücutta ne kadar artarsa göðüs kanseri riski de yükseliyor. Tüm 
kanýtlanmýþ sakýncalarýndan dolayý, bazý Avrupa ülkelerinde 
parabenlerin özellikle 3 yaþ altý çocuklarda kullanýmý yasaklanmýþtýr.    
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“Yeni ürünler ve 
yatýrýmlarla büyüyoruz”

Ankara 1.Organize Sanayi Bölgesi'nde 1964 garantisiyle müþterilerimize 
yýlýnda bir aile þirketi olarak kurulan Baðdat ulaþtýrmaktayýz. Etkin pazarlama ve daðýtým 
Baharat, 1964 yýlýndaki atölye üretimiyle faaliyetlerimizin bir sonucu olarak 
girdiði sektörde entegre üretimiyle hýz ürünlerimiz, mevcut ulusal ve yerel 
kesmeden devam ediyor. Ürünleri yurt içi perakende zincirlerde yüzde 100'e yakýn 
pazarda yüzde 90'ýn üzerinde bir bulunulurluða sahiptir.
bulunurluluk oranýna sahip firma, yarým 
yüzyýla yaklaþan deneyimiyle hammadde ve Baðdat Baharat sektöründe 
üretim kalitesinden ödün vermeden paketli üretim standartlarýnýn çýtasýný 
baharat sektörünün geliþimi adýna öncülük 

yükseðe taþýmak adýna da öncü 
yapýyor. Geleneksel ürünleri geleceðe 

bir rol üstlendi. Bize Baðdat 
taþýmak misyonunu taþýyan firma, son 

Baharat'ýn kalite standartlarýndan dönemde yenilikçi ürünleriyle perakende 
bahseder misiniz?raflarýný renklendiriyor. 
Baðdat olarak her zaman için teknolojik Baðdat Baharat'ýn sektörde 
geliþmelerin sýký bir takipçisi olduk. Yaklaþýk bulunduðu konumu kapasite, 
50 sene önce Türkiye'deki ilk baharat 

çalýþan sayýsý ve tesislerle ilgili 
fabrikasýný kurduk. Teknolojik imkânlarýn 

ayrýntýlarý sizden dinleyerek sýnýrlý olduðu o dönemlerde, üretim 
tekrar hatýrlayabilir miyiz? seviyemiz de insan gücüyle sýnýrlýydý. 
Türkiye'nin ilk baharat fabrikasý olma Dünyanýn farklý yerlerinde bizim yaptýðýmýz 
özelliðini taþýyan Ankara Sincan Organize iþi yürüten firmalarýn kullandýklarý 
Sanayi Bölgesi'nde yer alan üretim teknolojileri yakýndan takip ettik ve yeni bulunmaktadýr. Pazarlama ve daðýtým 
tesisimiz, 1989 yýlýnda 10 bin metrekare makinelere olan yatýrýmýmýzda hiçbir zaman aðýmýzýn gün geçtikçe geniþliyor olmasý ve 
üzerine 3 bin 500 metrekare kapalý alanda hýz kesmedik. Üretim sürecimizde insan yeni üretim tesisimizin yakýn bir zamanda 
kurulmuþtur. Ýkinci fabrikamýz ise 2005 gücüne olan gereksinimi en aza faaliyete geçirilecek olmasý, kendi iþ 
yýlýnda Kahramanmaraþ'ta 30 bin metrekare indirgeyerek, otomasyona dayalý seri üretim alanlarýnda profesyonelleþmiþ birçok kiþiye 
alanda kurulmuþ olup, Türkiye'nin ve sistemleri geliþtirdik. TSE,   Türk Gýda istihdam imkâný saðlayacaðýmýzýn iþaretidir. 

Ortadoðu'nun en büyük Kodeksi ve HACCP 
kapasiteli baharat iþleme belgelerinin yaný sýra ISO Yerel zincirlerde Baðdat 
tesisi olma özelliðine 9001-2008 Kalite Yönetim ürünlerinin yaygýnlýðý ve 
sahiptir. Yine Ankara'da yer Sistemi Belgesi ile ISO 22000-

penetrasyon oraný ile ilgili de bizi alacak olan üçüncü 2005 Belgeleri, Baðdat 
aydýnlatýr mýsýnýz?fabrikamýz için yatýrýmlar Baharat'ýn üretim ve ürün 
Pazarlama ve daðýtým faaliyetlerimiz, tamamlanmýþ olup, yakýn bir kalitesinin en somut 
Ankara'da yer alan genel müdürlüðümüz ve zamanda faaliyete geçirme göstergeleridir. Saðlýklý ve 
Türkiye'nin dört bir yanýnda yer alan bölge düþüncesindeyiz. kaliteli ürünleri tüketiciye 
müdürlüklerimiz aracýlýðýyla Ankara'da yer alan Pazarlama sunmak, tüketicide kalite 
yürütülmektedir. Merkez birimimiz ve bölge Genel Müdürlüðümüz, bilincini oluþturmak, rekabet 
birimlerimiz arasýnda süregelen yoðum bilgi Sincan OSB'de yer alan adýna kaliteden taviz 
akýþý ve geri besleme, pazarlama, daðýtým ve fabrikamýz, vermemek, bunun için 
denetim stratejilerimizi etkin bir þekilde Kahramanmaraþ'ta yer alan sistematik, disiplinli, detaylý 
yürütmemize imkân saðlamaktadýr. Geniþ ikinci üretim tesisimiz ve ve süreklilik gösteren bir 
araç filomuz ve etkin daðýtým aðýmýz bölge müdürlüklerimiz dahil, çalýþma içinde olmak ve her 
sayesinde de, Baðdat ve Deva markalý Baðdat Baharat bünyesinde defasýnda standart kalitede 
ürünlerimizi 24 saat içinde ürün teslimi 1000'i aþkýn çalýþanýmýz 
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Türkiye'de baharat alanýnda ilk fabrikasyon üretime geçen firma olan Baðdat 
Baharat, yýllardýr kaliteli ürünleri market raflarýyla buluþturarak sektörün geliþiminde 
öncü konumunu sürdürüyor.  2011 yýlýnda da önemli yatýrýmlar gerçekleþtiren 
markadaki yenilikleri Baðdat Baharat Genel Müdürü Yüksel Danacý ile konuþtuk

Yüksel Danacý
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Hem tedarikçilerin hem de perakendecilerin Baðdat Baharatlarý, yüzde 100 yerli ürünü, ilkeleri doðrultusunda üretmek, 
ihtiyaç duyduðu en önemli unsurun birlik, sermayesiyle, her geçen gün büyüme ve Baðdat Baharat'ýn kalite politikasýdýr.
beraberlik ve bilgi paylaþýmýndan doðan iþ geliþmesini sürdüren ve sektöründe lider, 
geliþtirme çalýþmalarý olduðu inancýndayýz. organize perakendede, Baðdat ve Deva Baðdat Baharat'ýn gündeminde 
Ulusal çapta düzenlenen fuarlar ve markalarýyla yüzde 90 bulunulurluða sahip, önümüzdeki günlere dair ne gibi 
konferanslar, iþ yoðunluðu sebebiyle bir her yýl daha da büyüyen ihracatýyla 

projeler var? Yeni ürün, yeni 
araya gelemeyen perakendeciler ve sektörüne sürekli yatýrým yapan, saðladýðý 

ihracat çalýþmalarý vb. konularda 
tedarikçilerin bir araya gelerek iþ geliþtirme istihdam imkânlarýyla ve ödediði vergisiyle 

projelerinizi bizimle paylaþýr adýna önemli adýmlar atmasýný ülke ekonomisine katma deðer saðlayan bir 
mýsýnýz? saðlamaktadýr. Bizleri bir araya getirerek firmadýr. Bugüne kadar firmamýzý 
AR-GE çalýþmalarýna ciddi anlamda Türk perakende sektörüne, üreticilere ve sahiplenen, destekleriyle sürekli bize güç 
yatýrýmlar yaptýðýmýz bir dönemdeyiz. Son tedarikçilere deðer katan bu tür etkinliklere katan, Edirne'den Kars'a tüm perakendeci 
yýllarda tüketicimize sunmuþ olduðumuz katýlýmýn en üst düzeyde gerçekleþmesi dostlarýmýza buradan teþekkür ederim.
deðirmenli kapak serimiz ve lezzet gerektiði düþüncesindeyiz.
çaylarýmýzla ürün gamýnda yarattýðýmýz 
çeþitliliði, hýz kesmeden daha da arttýrmak 
düþüncesindeyiz. Kýsa bir süre önce, 
ürünlerin tazeliði ve hijyen bakýmýndan en 
çok tercih edilen cam þiþeyi ve pratik 
kullaným açýsýndan tüketiciye fayda 
saðlayacak tuzluklu kapaðý bir araya 
getirdiðimiz “Tuzluklu Cam Seri” yerel ve 
ulusal zincirlerin raflarýnda yerini almýþtýr. 
Yepyeni special harç çeþitlerimizi de yakýn 
zamanda tüketicimizin beðenisine 
sunacaðýz. Zaman ilerledikçe çeþitlenen 
ürün gamýmýzla birlikte, yurtdýþý pazarlarda 
markamýzýn deðerini daha da 
saðlamlaþtýrmayý hedefliyoruz.

PERDER üyesi yerel zincirlere 

dergimiz aracýlýðýyla hangi 

mesajlarý iletmek istersiniz?

perder
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PERDER üyeleri 
Temmuz  Aðustos açýlýþlarý

sayýsýna PERDER üyesi marketlerin geride “Market” kelimesini “içerisinde gýda satýþý marketleri dahil etme nedenimiz bütün 
býraktýðýmýz iki aylýk dönemindeki da olan perakende satýþ noktalarý” olarak PERDER üyelerinin fiziki büyüme 
performanslarýný deðerlendiriyoruz. tanýmladýðýmýzý ve satýþ kalemleri içerisinde rakamlarýnýn dergi sayfalarý dahilinde 
Aþaðýdaki tablodan 70 zincirin “Temmuz - gýda olmayan; “elektronik market”, “yapý verilmesinin mümkün olmayýþýdýr. Dergi 
Aðustos 2011” dönemindeki market”, “tekstil market” gibi isimlere ölçeðine sýðabilecek ve PERDER üyelerinin 
performanslarýný ve hemen ardýndan da sahip olan perakende noktalarýný listemizin istikrarlý büyümesi hakkýnda sektörde fikir 
bunlarýn toplu deðerlendirmelerini dýþýnda tuttuðumuzu tekrar belirtiriz. oluþturabilecek bir veri oluþturmak adýna 
görebilirsiniz. Dergimizdeki listeye 10 þube ve üzeri bu kriter uygulanmýþtýr. 

perder

Ortakalan Araþtýrma Grubu tarafýndan hazýrlanan listemizde 10 þube ve üstüne sahip 
70 PERDER üyesi zincir marketin Temmuz-Auðustos 2011 dönemindeki açýlýþ 
performansýný görebilirsiniz

SIRA  ZÝNCÝR MARKET  1 EYLÜL  2011 1 TEMMUZ 2011 FARK 1  1 EYLÜL 2010 FARK 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Hakmar Express ( Ýstanbul)

Makromarket (Ulusal)

Bizim Toptan Satýþ (Ulusal)

Genpa (Antalya)

Onurex (Ýstanbul)

Mopaþ (Ýstanbul)

Çaðdaþ (Ankara)

Altunbilekler (Ankara)

Happy Center / Gross (Ýstanbul)

Yunus (Ankara)

Pekdemir (Denizli)

Onur (Ýstanbul)

Uyum (Ýstanbul)

Soykan  (Ankara)

Akyurt (Ankara)

Ardaþ (Ýstanbul)

Baþgimpa (Ankara)

Hadim (Bursa)

Peynirci Baba (Kocaeli)

Marka AVM (Sivas)

Birebir (Antalya)

Grup Hatipoðlu (Ýstanbul)

Kibaroðlu (Ýzmir)

Gümüþ AVM ( Ýçel )

Kiler Kilpa (Trabzon)

Öncü (Sivas)

Özhan (Bursa)

Merhamet Pazarý (Bursa)

Tema ( Erzurum )

Çaðrý (Ýstanbul)

Sincap (Konya)

210

150

113

89

87

83

65

56

55

44

42

42

42

41

40

38

37

34

32

31

31

30

30

29

27

27

25

25

25

24

23

186

147

111

89

82

80

63

53

51

39

42

40

40

41

39

37

36

33

32

31

30

30

29

29

29

24

25

25

25

23

23

24

3

2

0

5

3

2

3

4

5

0

2

2

0

1

1

1

1

0

0

1

0

1

0

-2

3

0

0

0

1

0

100

120

100

85

56

76

55

47

49

36

34

32

32

41

37

28

25

26

29

26

24

26

22

15

22

17

23

23

23

21

22

110

30

13

4

31

7

10

9

6

8

8

10

10

0

3

10

12

8

3

5

7

4

8

14

5

10

2

2

2

3

1

Ortakalan Araþtýrma Grubu                             www.ortakalan.com.tr/PERDER/haberler
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32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

Seyhanlar (Bursa)

Reyon (Ýstanbul)

Çelikler  (Ankara)

Öztürk (Ankara)

Barýþ Gross (Ýzmir)

Biçen (Ýstanbul)

Tahtakale Spot (Antalya)

Hakmar (Ýstanbul)

Fiskomar (Giresun)

Halk (Aydýn)

Groseri (Adana)

Onur Beylikdüzü (Ýstanbul)

Gün (Denizli)

Oruç (Ýstanbul)

Özkuruþlar (Ýstanbul)

Bildirici (Ankara)

Efor (Ýstanbul)

Gürmar (Ýzmir)

Gökkuþaðý (Ýstanbul)

Furpa (Bursa)

Çetinkaya AVM  (Mersin)

Metropol (Çorum)

Show (Ýstanbul)

Erdemler (Ankara)

Jestpa (Aksaray)

Büyük Pastýrmacý (Kýrþehir)

Ardaþ Ekspres (Ýstanbul)

Karadeniz Ýsmar (Trabzon)

Þanmar (Þanlýurfa)

Snowy (Ýstanbul)

Mevlana (Ýstanbul)

Emin (Ýstanbul)

Aymar (Trabzon)

Üçler (Ýstanbul)

Ravza (Bursa)

Ýsra (Bursa)

Akyüz (Samsun)

Sarýyer Market (Ýstanbul)

Þehzade (Kayseri)

23

22

22

20

20

20

19

18

18

18

18

18

17

17

17

17

17

16

16

15

15

13

13

12

12

12

11

11

11

11

11

11

10

10

10

10

10

10

10

2208

23

22

22

20

20

19

16

18

18

18

18

16

17

17

17

16

15

16

16

14

15

13

12

12

11

10

11

11

11

11

11

11

10

10

10

10

10

9

9

2129

0

0

0

0

0

1

3

0

0

0

0

2

0

0

0

1

2

0

0

1

0

0

1

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

79

17

19

19

19

20

12

15

16

18

18

17

12

16

16

13

15

12

13

15

11

14

10

9

10

10

8

10

11

10

8

9

9

8

9

8

8

8

8

7

1759

6

3

3

1

0

8

4

2

0

0

1

6

1

1

4

2

5

3

1

4

1

3

4

2

2

4

1

0

1

3

2

2

2

1

2

2

2

2

3
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Toplam

Deðerlendirmeler kriteriyle ele alýnmýþtýr. Bu tablodaki kendi içinden güçlü bir perakende zinciri 
rakamlar ýþýðýnda Türkiye Perakendeciler daha çýkarýyor. Üstelik bu performans belirli 1 Temmuz 2011  1 Eylül 2011 döneminde 
Federasyonu çatýsý altýnda büyüyen coðrafi bölgelerle sýnýrlý deðil, PERDER 10 ve üzeri maðaza sayýna sahip olan 70 
PERDER üyelerinin gösterdiði müthiþ üyeleri Türkiye'nin her yerinde büyümeye PERDER üyesi zincirinin, sahip olduklarý 
büyüme performansýný görmek mümkün. devam ediyor.toplam þube sayýlarýna göre sýralanýþlarý 

yukarýdaki gibidir. Temmuz - Aðustos 2011 
Listede yer alan 70 firma, sadece iki aylýk 10 þube ve üzeri ilk 70 firmanýn yýllýk açýlýþ döneminde Türkiye'deki 10 market ve üzeri 
bir dönemde 79 yeni maðazayý bünyelerine rakamlarýna baktýðýmýzda ise toplamda 449 PERDER üyesi firmanýn toplam maðaza 
katmýþ durumda. Buradan görülebileceði yeni maðaza görmekteyiz. Bu rakam ise her sayýsý 2208'e ulaþtý.  
gibi maðaza sayýsý açýsýndan en yaygýn ilk sene ulusal ölçekte liderliðe oynayacak yeni Dergi sayfalarýna sýðabilecek ölçekte bir veri 
70 PERDER üyesi, her iki aylýk dönemde bir market zincirinin oluþmasýna eþdeðer.grubu toparlamak adýna liste en az 10 þube 
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Bu listede PERDER üyesi zincir marketlerin olan 2208'in yaklaþýk yüzde 47'sini tarafýndan gerçekleþtirilmiþ durumda. Bu 
içinde en fazla þube sayýsýna sahip 12 karþýlýyor. yüzde 67,08'lik bir oran anlamýna geliyor.
firmaya ayrý mercek tuttuk... Tabloda ilk 
12'yi almamýzýn nedeni bu marketlerin ana 70 firmalýk listenin içinde þube sayýsý olarak Yeni açýlan maðaza sayýsýnda Hakmar'ýn 24 
listedeki toplam þube sayýsýnýn yarýsýna yarýya yakýnýný karþýlayan bu firmalar yeni maðaza ile yeni açýlýþ oranýnda yüzde 
yakýnýna sahip olmalarý... Bu listedeki 12 açýlýþ rakamýnda da önemli bir performans 30,37'lik bir paya sahip olduðunu 
market zincirinin toplam þube rakamý olan sergilemiþ durumda. Görüldüðü gibi ana görüyoruz. Onun ardýndan 5'er yeni 
1036, ana listemizdeki toplam þube rakamý tablodaki 79 yeni açýlýþýn 53'ü, ilk 12 firma maðaza ile Yunus ve Onurex geliyor.

ZÝNCÝR MARKET

Hakmar Express ( Ýstanbul)

Onurex (Ýstanbul)

Yunus (Ankara)

Happy Center / Gross (Ýstanbul)

Makromarket (Ulusal)

Mopaþ (Ýstanbul)

Altunbilekler (Ankara)

Öncü (Sivas)

Tahtakale Spot (Antalya)

Bizim Toptan Satýþ (Ulusal)

Çaðdaþ (Ankara)

Onur (Ýstanbul)

Uyum (Ýstanbul)

Onur Beylikdüzü (Ýstanbul)

Efor (Ýstanbul)

Büyük Pastýrmacý (Kýrþehir)

SIRA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Toplam

AÇILIÞ

24

5

5

4

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

67

Temmuz - Aðustos 2011 döneminde 1'den fazla maðaza açanlar

Ortakalan Araþtýrma Grubu                                 www.ortakalan.com.tr/PERDER/haberler

ZÝNCÝR MARKET

Hakmar Express ( Ýstanbul)

Makromarket (Ulusal)

Bizim Toptan Satýþ (Ulusal)

Genpa (Antalya)

Onurex (Ýstanbul)

Mopaþ (Ýstanbul)

Çaðdaþ (Ankara)

Altunbilekler (Ankara)

Happy Center / Gross (Ýstanbul)

Yunus (Ankara)

Pekdemir (Denizli)

Onur (Ýstanbul)

SIRA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FARK ORANI (%)FARK1 EYLÜL 2011 1 TEMMUZ 2011

Ýlk 12 market zincirinin payý

Ortakalan Araþtýrma Grubu                                   www.ortakalan.com.tr/PERDER/haberler

11

12

12 zincir toplam

Diðer 58 zincir toplam

Genel toplam

30,37

3,79

2,54

0

6,33

3,79

2,54

3,79

5,06

6,33

0

2,54

67,08

32,2

100

24

3

2

0

5

3

2

3

4

5

0

2

53

26

79

210

150

113

89

87

83

65

56

55

44

42

42

1036

1172

2208

186

147

111

89

82

80

63

53

51

39

42

40

983

1146

2129
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Bu listede yer alan 16 market, toplam açýlýþ rakamý olan 79'un 67'sini gerçekleþtirmiþ durumda. Listeyi iller bazýnda incelediðimizde 
Ýstanbul'un 7 firma ile belli bir aðýrlýðý olduðunu görmekteyiz. Ankara 3 firmayla onu izliyor. Antalya ve Kýrþehir ise birer üye ile bu listede 
yer alýyor. Ayrýca deðiþik coðrafi bölgelerde þubeleri olan ulusal kategorideki Makromarket ve BTT'nin de listede yer aldýðýný görüyoruz. 

Son bir yýl en çok maðaza açan 10 PERDER üyesi

ZÝNCÝR MARKET

Hakmar Express ( Ýstanbul)

Onurex (Ýstanbul)

Makromarket (Ulusal)

Gümüþ AVM (Mersin)

Bizim Toptan Satýþ (Ulusal)

Baþgimpa (Ankara)

Çaðdaþ (Ankara)

Onur (Ýstanbul)

Uyum (Ýstanbul)

Ardaþ (Ýstanbul)

SIRA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Toplam

ARTIÞ

110

31

30

14

13

12

10

10

10

10

250

Ortakalan Araþtýrma Grubu                                 www.ortakalan.com.tr/PERDER/haberler

2010 yýlýnýn 1 Eylül'ü ile 2011 yýlýnýn 1 listede yer alan 10 firmanýn ise bir sene görmekteyiz. 
Eylül günü karþýlaþtýrýldýðýnda  bir yýlda en içinde 250 yeni maðaza açtýðýný 
çok açýlýþ yapan 10 PERDER üyesi görmekteyiz. Ayrýca þubeleri birden fazla coðrafi bölgeye 
yukarýdaki listede yer alýyor. Maðaza sayýsý yayýlmýþ durumda olan ulusal kategorideki 
açýsýndan 10 þube üzerindeki 70 firmayý Yýllýk açýlýþ performansý açýsýndan ilk 10 Makromarket ve Bizim Toptan Satýþ'ýn da 
kapsayan listemizdeki firmalar yýllýk bazda üyenin iller bazýnda daðýlýmýnda 5 Ýstanbul, yýllýk performans bazýnda en çok açýlýþ 
toplamda 449 açýlýþ gerçekleþtirmiþti. Bu 2 Ankara ve 1 Mersin firmasýnýn olduðunu yapan ilk 10'a girmiþ durumda.

Ortakalan Araþtýrma Grubu

Eylül - Ekim 49
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Bütçe hazýrlama dönemindeyiz
satýþ, kar, satýlan malýn maliyeti, stok, yaþanmadýðý takdirde önemli sapma 
insan kaynaklarý, genel yönetim, nakit, göstermez. Olaðanüstü þartlarýn 
yatýrým, finasman ve arge bütçeleridir. gerçekleþmesi durumunda ise (küresel kriz, 
Genelde sadece satýþ ve nakit akýþý bütçesi doðal afet gibi) bütçeler revize edilebilir. Bu 
ile yetinen firmalarýmýz vardýr. Oysa bütçe þartlar oluþmadan bütçeler revize edilemez. 
bir bütündür ve departmanlarýn tamamýný Farklar (eksi veya artý) iþaretlenir ve faaliyet 
kapsayacak kollarý olmalýdýr. devam eder. 

Bu bütçeler iþimizin pusulasý olmasý Küresel þirketlerin genelde bütçeleri fiili 
yanýnda, departmanlar arasý koordinasyonu durumla hemen hemen örtüþür. Yine 
saðlar ve ayný hedefe nasýl koþulacaðýný yapýlan hatalardan bir diðeri; bazý 
tarif eder. Performans yönetimi; çalýþan, yöneticilerin bütçe disiplinine girmek 
müþteri ve ürün bazýnda bu kanal istememeleri ve yatýrýmcýnýn da bu konuda 
yardýmýyla neticeye ulaþýr. Verimlilik ýsrarcý olmamasýdýr. Çaðýmýzda bu tip 
çalýþmalarý, bu simülasyona göre hazýrlanýr yönetici risklidir ve hemen elenmelidir. 

Bütçe, iþletmenin mevcut durumuna ve ve takip edilir. Zaman tasarrufu saðlar. 
yapýsýna uygun hazýrlanýr. Bilgi iþlem 

Neticede çalýþmalara istisnasýz bütün ayaðýnda da kullanýcý ihtiyaçlarý dikkate 
departmanlarýn katýlýmý þarttýr. Zira saðlýklý alýnarak oluþturulmuþ olan rapor formatlarý 
tahmin esasýna dayanan bütçeler, ancak daha kolay yol alýnmasýný saðlar. Ekim ayý 
geniþ uzman kadrolarýn katýlýmý ile gerçekçi içinde çalýþma baþlar, en geç Aralýk ayýnýn 
yapýlabilir. son günü yönetim kurulundan geçmiþ hali 

ile ilgililere daðýtýlýr. Burada akla þu soru Üzülerek söylemeliyimki; üst yönetimden 
gelebilir: Son üç ayýn fiili neticelerini iki kiþinin bir haftada hazýrlayýp yayýnladýðý 
görmeden gelecek yýlýn son üç ayýný nasýl ve daha sonra sadece sapmalar konusunda 
öngörebiliriz?  Ýlk dokuz ayýn gidiþatýna ve not verilen çalýþmalara çok rastlýyoruz. 
daha önceki yýlýn son üç ayý verilerine Veya muhasebe departmaný tarafýndan 
bakarak çok isabetli tahmin yapabiliriz.hazýrlananlara da sýkça þahit oluyoruz.

Yýlbaþýndan itibarende; planlanan ile Geçmiþ dönemin verilerini bir takým 
gerçekleþen deðerler arasýndaki farklar, bu rakamlarla çarparak bütçe oluþturmak 
farklarýn nedenleri ve gerekli düzenlemeler yanlýþtýr. 
sürmesi gereken çalýþmalardýr. Ana Örneðin satýþ bütçesi yapýlýrken, tek tek 
göstergeler bazýnda bütçe ile karþýlaþtýrmalý þubelerin koþullarýnda geçmiþ dönemde 
sonuçlar aylýk izlenmeli, üç ayda bir ise yaþanmýþ olumsuzluklarýn (yol inþaatý veya 

Þirketler yaptýklarý ticari faaliyetleri daha kapsamlý þekilde üst yönetim ve trafik akýþýndaki deðiþiklikten etkilenme 
programlamak ve takip etmek patron katýlýmýyla neticeler masaya gibi) veya gelecek yýlda yaþanacak 
zorundadýrlar. Zira bütçe; gelecekteki bir yatýrýlmalýdýr. En yanlýþ olan; zorlama ile deðiþikliklerin (þube tadilatý gibi) dikkate 
dönem için iþletme kaynaklarýnýn ve yapýlan bütçelerin çekmeceye konmasý ve alýnmasý gerekir.
bunlarýn kullaným yerlerinin planlanmasý ile bir daha hiç bakýlmamasýdýr. Örneðin kategori yönetimi bütçesi 
gerçekleþen kaynak ve kullanýmlarýn hazýrlanýrken, et kategorisinde ithal-yerli 
denetlenmesi amacýyla yararlanýlan bir Sonuç olarak, þimdi hazýrlayacaðýmýz payýný ve döviz kurunu dikkate alarak 
yönetim aracýdýr. Kýsa, orta ve uzun vadeli bütçeler, 2012 yýlýný yaþadýðýmýzda hem bütçeye yön vermek þarttýr. Yani detay 
iþ planlarýný birlikte takip etmek hedef olsa þirketimizin performansýný hemde ayrý ayrý fazladýr. Genel anlamda ise bütün 
da yýllýk bütçe hazýrlýðýnýn önceliði vardýr. departman ve çalýþan performansýný ortaya departmanlar; geçmiþ yýllardaki neticelerine 
Dolayýsýyla iki tür plan yapýlýr. Stratejik plan koyacaktýr. dayanarak, enflasyon, kur ve büyüme 
3-5-10 yýl gibi zaman dilimlerini kapsar. tahminlerini ilave ederek hazýrlýklarýný Karlýlýk esas olduðuna göre bu sadece 
Genelde þirket geleceðine ait kararlarý yaparlar. Bu çalýþmalar, bütün takýmýn taþýn patronu ilgilendiren konu olmaktan çýkýp 
etkiler. Büyüme, ortak alma veya þirket altýna elini sokmasýný saðlar. Daha sonra bütün takýmý ilgilendiren konu haline 
satýþý kararlarý bu planlar ýþýðýnda netleþir. deðiþik gruplardan gelen bu çalýþmalar gelecektir. Ýþletmelerin, verimliliklerini 
Ýkinci tür plan taktik plandýr ve 1 yýl için konsolide edilir ve þirket bütçesi halini alýr. artýrabilmeleri içinde bu kapsamda iyi bir 
yapýlýr. Konumuz olan bütçe çalýþmalarý Çalýþmalarýn 3 aya yakýn bir süre almasý bu planlamaya ihtiyaçlarý olduðu kesindir. 
budur ve iþletmelerin kýsa vadeli planlarýný sebeplerdendir.
oluþturur. Ekim, Kasým, Aralýk aylarý bir O zaman, en doðru dönem olan son 
sonraki yýlýn hazýrlýðýný yapma zamanýdýr. 

Böyle hazýrlanan bütçeler, ekonomik çeyrekte önceliði bu konuya vermek baþlýca 
Perakende sektöründe öncelik; sýrasýyla, 

ortamda olaðanüstü deðiþimler hedefimiz olmalýdýr.

Ýþimizin pusulasý Hataya düþmeyin

perder

Ercüment TUNÇALP

Bütçeler iþimizin pusulasý olmasý 

yanýnda, departmanlar arasý 

koordinasyonu saðlar ve ayný 

hedefe nasýl koþulacaðýný tarif 

eder
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Hayatýn anlamý 
Her birimizin yaþamý bir yolculuk aslýnda… sorularda olduðu gibi cevap yalýn ve basit: 
Yaradanýn bizlere çizdiði yolun, yani ömrün Mutluluk! Niye yaþýyoruz? Bir yudum 
uzunluðu belli. mutluluk için deðil mi?
Ne zaman doðup ne zaman öleceðimiz Þimdi en zor soru geliyor gündeme: Nasýl 
belli. Peki, ya bizim elimizde olan nedir? mutlu olunuýr? Bunun da cevabý yalýn ve 
Elimizde olan hayatýn ta kendisidir. Nasýl basit olmalý.
bir yolculuk yapacaðýmýz, keyifli hale Evet, tabiiki basit. Ýnsan sevilmek ve 
getirip getirmeyeceðimiz bizim elimizde. sevmek ister. Baþarmak ve takdir görmek, 
Ýþ yapýþ þeklimiz, farklýlýklarýmýzý bilip yani baþartmak ve takdir etmek ister.
farkedip kendi markamýzý yaratmamýz 
tamamen bizim elimizde. Her birimiz farklý Richard Bach'ýn Martý adlý kitabýný çoðunuz 
yetkinliklerde ve özelliklerdeyiz. okumuþsunuzdur. Martý'da, Jonathan 
Yaratacaðýmýz markalar, yönettiðimiz Livingston adlý bir martý bütün gün sadece 
firmalarda bu farklýlýklarla öne çýkacak. karýn doyurmak için uçan martýlara bakar 
Firmalarýn logo ve isimlerini çýkardýðýnýzda, ve birþeyi farkeder. ''Ben sadece karýn 
hangisin hangi marka olduðu anlaþýlabiliyor doyurmak için mi uçacaðým, tüm martýlar 
mu? Yoksa sadece tabelalarýyla mý yemek bulmak için uçuyorlar, peki ben?'' 
kendilerini farkettiriyorlar. Eðer öyleyse diye sorar kendine. Yine cevabý kendi 
markalaþamamýþ bir kurum var demektir. bulur.''Benim bir þahininki gibi keskin 
Markalaþamamýþsa neden tercih edilsin? gözlerim olmayabilir. Bir kartalýnki gibi 
Sadece indirimli ürünler için mi? Ya da güçlü kanatlarým da yok. Ama ben sadece 
evime yakýn diye mi? Evime yakýn olanlara karýn doyurmak için uçmayacaðým. Ben 
gider en ucuzunu alýrým diye mi? uçmak için uçacaðým. Sýnýrýmý 
Müþterim tabelam yokken de beni tanýyor zorlayacaðým.''der. Ýþte bu farkýndalýkla 
ve farklýlýklarýmla beni biliyorsa doðru kurgu yaþam yolculuðunu deðiþtirir. Martýlar 
yaptým demektir. kurulu önce karþý gelir; hatta dýþlarlar 

Jonathan'ý. Sonra kendini ve sýnýrlarýný 
aþan, uçmak için uçan martýmýz baþka 
martýlara da örnek olur ve geliþimi baþlatýr. 
Artýk uçmaktan keyif alan, farklýlýklarýnýn 
farkýna varan martýlarýn sayýsý çoðalmýþtýr.

Dost güvenilirdi. Dost iyi günde kötü 
Perakende sektöründeki firmalar iyi ciro günde yanýndadýr. Dost deðer verir, doðru 
yaparken kârlýlýklarý nedir? Negatif iþletme söyler. Ýncitmeden kýrmadan doðru söyler. 
sermayesi ve ebitda tablolarý takip ediliyor Yapabileceðinin sözünü verir, 
mu? Kitabý okumayanlara içtenlikle tavsiye yapamayacaðýný söz vermez. Dost deðer 
ederim. Þimdi gelelim perakende sektörüne. verir ve dinler. Bizler perakende 
Firmalarýmýz para kazanýyo, satýþ yapýyor sektöründeki yöneticiler olarak 
da peki farklýlýklarý ne? Müþteriler hangisini müþterilerinizle güvene dayanan, doðru, iyi 
niye tercih etmekteler? Yoksa insertler iliþkiler kumayý önemsemeli. Doðru ürünü 
ellerinde, ne nerede daha ucuzsa oraya mý beklenen kalitede, uygun fiyata sunabiliyor 
gidiyorlar? Satýþ yapýp cirolarý arttýrýyorum mu?
derken karlýlýklarý ne durumda? Bu iþe Bu ürünle ilgili satýþ sonrasý hizmeti veriyor 
yatýrdýklarý parayý buraya koymayýp, devlet ve müþterisini dinliyor, feedback veriyor, 
tahvili alýp kaoysalar yoksa daha mý çok kâr tüm bunlarý kayýt altýna alýyor mu? Ýþte bu 
ederler? Sektörün artýk Profesyonel sorularýn cevabýný bilerek strateji 
Perakende Yönetimi Yaklaþýmý ile kurgulanýyorsa, rota belli yolculuk keyifli 
farklýlýklarýný bilerek, sadýk müþteriler baþlayacak demektir. 
yaratarak, müþteri algýsýný doðru yöneterek 
kârlýlýklarýný bilerek ve önemseyerek 
yönetmeleri mutlak yapýlmasý gereken.

Baþarý amaca göre deðiþir tanýmýný hepimiz 
Perakende Mühendisliði Yaklaþýmý, Marka biliriz. Hayatta baþarýlar da dileriz 
Yönetimi, Ticari Yaklaþým boyutlarýyla iþ birbirimize bazen imalý bazen espri 
yapmak temel gerçektir. Bu yaklaþým yaparak. Gerçekte nedir hayatýn anlamý 
kurumsal ve kârlý yaklaþýmý getirecektir. hayatýn amacý? Çok basit, tüm zor sanýlan 

Perakende sektöründe 
varolmak saðlam bir dostluk 
iliþkisi kurmakla mümkündür

Nedir baþarý hikâyesi?

perder

Ayþen LAÇÝNEL
Marka ve Ýnsan Kaynaklarý Danýþmaný

Baþarý amaca göre deðiþir tanýmýný 

hepimiz biliriz. Hayatta baþarýlar 

da dileriz birbirimize bazen imalý 

bazen espri yaparak. Gerçekte 

nedir hayatýn anlamý hayatýn 

amacý?
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Maðazasýz perakendecilik
Perakendecilik iþlemleri büyük ölçüde • Katalog perakendeciliði
maðazalarda gerçekleþtirilmektedir. Ancak • Elektronik perakendecilik
son yýllarda perakendecilerin satýþlarýnýn 
giderek artan bir bölümü maðazalardan Elektronik perakendecilik, taraflar arasýndaki 
uzakta yapýlan satýþlardan elde alýþveriþin elektronik ortamda gerçekleþtiði 
edilmektedir (Tek ve Orel, 2006, s.77). bir perakendecilik türüdür. Ýnternetin ticari 
Maðazasýz perakendecilik satýþlarýn maðaza bir araç halini almasýyla birlikte, hemen 
dýþýnda yapýldýðý perakendecilik türüdür hemen tüm sektörlerde yeni iþ yöntemleri 
(Levy ve Weitz, 1998, s.67). Maðazasýz ortaya çýkmýþtýr ve perakendecilikte bu 
perakendecilik faaliyetlerinin artmasýnýn, kapsamýn dýþýnda deðildir. Son geliþmeler 
diðer ülkelerde olduðu gibi, Türkiye'de de perakendeciliðin maðazasýz bir formata 
benzer nedenleri vardýr. Bu nedeenlerden dönüþmesini saðlamýþtýr (Sudhakar, 2004).
baþlýcalarý þu þekilde sýralanabilir;

Günümüzde perakende ve pazarlama 
• Bireysel yaþamýn artmasý literatüründe internetin klasik 
• Kadýnlarýn aktif olarak iþ hayatýna perakendeciler tarafýndan faaliyetleri adapte 

edilmesi yoðun bir ilgi görmektedir girmesi
(Weltevreden and Boschma, 2008, s.163). • Ýnsanlarýn boþ vakitlerini alýþveriþ 
Teknolojik geliþmeler her geçen gün dýþýnda baþka alanlarda 
elektronik ticaretin risklerini azaltmaktadýr. 

deðerlendirme isteði
Bununla beraber, özellikle geliþmekte olan 
ekonomilerde kredi kartýnýn elektronik 

Maðazasýz perakendecilik kendi içinde 
ticarette kullanýmý hala önemli bir sorun 

aþaðýdaki þekilde sýnýflandýrýlmaktadýr;
olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Son yýllarda 
internet kullaným oraný Türkiye'de, özellikle 

1. Doðrudan satýþ de büyük þehirlerde hýzla artmaktadýr.  
2. Otomatik (makineli) satýþ ve video Tüketicileri elektronik alýþveriþten alýkoyan 
kiosklar en önemli etken, Türk tüketicilerinin 

alýþveriþlerinde ürünleri görerek ve 3. Doðrudan pazarlama
dokunarak satýn alma kültürüne sahip 
olmalarýdýr.  Ayrýca kredi kartý numaralarýný Doðrudan satýþ, satýþ elemaný ile 
internet aracýlýðý ile kullanmaktan da müþterinin maðaza dýþýnda herhangi bir 
rahatsýzlýk duymaktadýrlar. Ekonomideki yerde alýþveriþ iliþkisi içine girdiði 
yüksek seviyede kayýt dýþýlýk, çok sayýda perakendecilik türüdür. (Tek ve Orel, 2006, 
küçük iþletme, firmalarýn teknolojik s.78). Otomatik (makineli) satýþ, alýcý ile 
geliþmelere düþük seviyede katýlýmý, satýcýnýn kiþisel bir iliþki kurmadan 
eðitimli personel sayýsýnýn azlýðý da makineler aracýlýðý ile yapýlan satýþlardýr. 
Türkiye'de elektronik ticaretin geliþmesinin Tüketicilerin ulaþabileceði her yerde 
önündeki engeller olarak yer almaktadýr. bulunmalarý mümkündür. Bir maðazanýn içi 

veya dýþý, bir otel koridoru, hava alaný veya 
duraklar bu makinelerin bulunabileceði 
yerler arasýnda gösterilebilir (Milne ve 

KaynaklarGordon, 1994, s. 49). Doðrudan pazarlama 
· Berman, Barry ve Evans Joel, R. (2001), Retail 

ise herhangi bir yerde bir ticari iþlemin Management: A Strategic Approach, 8th ed. Upper 
gerçekleþmesini saðlamak amacýyla bir ya Saddle River: Prentice-Hall

· Levy, M, Weitz, B.A. (1998), Retail Management, 3rd da daha fazla reklam aracýný kullanan, belirli 
Ed, Irwin McGraw-Hillbir veri tabanýnýn varlýðýna dayanan 
· Milne George, Gordon, M.E. (1994), “A Segmentation 

interaktif bir perakendecilik biçimidir Study of Consumer's Attitudes toward Direct Mail,” 
Journal Of Direct Marketing, Vol. 8, Spring), pp. 45-52  (Berman ve Evans, 2001, s.198). Doðrudan 
· Sudhakar V.S, (2004), “E-Tailing  The Opportunities and pazarlama kendi içerisinde alt baþlýklara 
the Challenges”, Presentation at Indian Institute of 

ayrýlmaktadýr. Bu sýnýflamaya göre Management, Ahmedabad.
· Tek, Ömer B, Orel Fatma, D, (2006), Perakende doðrudan pazarlamanýn çeþitleri þunlardýr;
Pazarlama Yönetimi, Birleþik Matbaacýlýk, 2. baský 
· Weltevreden, Jesse W.J, Boschma, Ron A, (2008), 

• Tele-pazarlama Internet strategies and performance of Dutch retailers, 
Journal of Retailing and Consumer Services, Vol.15, 163-• Televizyonlu alýþveriþ
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• Doðrudan posta perakendeciliði

perder
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Ýnternetin ticari bir araç halini 
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tüm sektörlerde yeni iþ 

yöntemleri ortaya çýkmýþtýr ve 

perakendecilikte bu kapsamýn 

dýþýnda deðildir
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Kurumsal baþarý için
satýþýn önemi   

becerisi ” olarak tanýmlamak istiyorum. edilemez bir durum olarak 

Buradaki sözü edilen “beklentiler” sözcüðü deðerlendirilmelidir. Bu durumu “mikro” 

aslýnda hem klasik hem de modern satýþ tan “makro” satýþa geçiþ olarak ifade 

anlamda yapýlan her iki tanýmýn da kavram edilmektedir. Yani satýþ faaliyetleri 

olarak anlamýný taþýmaktadýr. Yani eskiden esnasýndaki müþteriye göre alýnan 

satýþ denildiðinde çok basit bir mantýkla pozisyondan, bütün resim içerisindeki daha 

iletiþim becerisi ve müþteri üzerinde baský stratejik olan satýþa dönüþüm zorunlu hale 

kurarak ikna etmek þeklinde ifade edilirdi. gelmektedir. Müþterilerimize satýþta kendi 

Ya da çarpýcý bir ifadeyle “kutuplardaki nedenlerimizi kabullendirmek yerine 

adama buzdolabý satmak” gibi bir mantýkla temelde insanlarýn niçin satýn aldýðý soru ve 

yaklaþýlýyordu. Satýþ artýk günümüzde sorununun çözümlenerek onlarýn 

yalnýzca iletiþim kurmak deðil saðlýklý bir ihtiyaçlarýný hissederek bizim onlara 

iletiþimin kurularak yönetilmesi anlamýna satmamýz deðil; “onlarýn satýn almalarýný” 

gelmektedir. Ýletiþimin saðlýklý olmasý ise “ saðlamamýz gerekmektedir. Çünkü artýk 

müþteriye satmak deðil, müþterinin satýn günümüzün dünyasýnda hiçbir insan 

almasý ” mantýðýndan hareket etmekle kendisine satýþ yapýlmasýný sevmezken 

saðlanýr. Günümüzde önemli olan satýn almaya bayýlýyor! Satýþtaki baþarý bir 

þirketlerdeki kalýcý ve sürdürülebilir baþarý sistem olarak inþa edilip kurumun geneline 

olduðuna göre bir takým þovlar, cilalý sözler yayýlmalý ve kiþilere özgü olmaktan 

ve müþteri üzerinde baský kurularak yapýlan çýkarýlabilmelidir. Bu durum ise ancak ve 

satýþlar kurumsal olmaktan çýkýp yalnýzca o ancak öðrenmeyle gerçekleþebilecek bir 

satýþý gerçekleþtiren personelin performans süreci beraberinde getirecektir. Yani eðitim 

hanesine artý olarak girmektedir. Modern mutlaka gerektirecek ancak kiþilerin bu 

yaklaþým bize bu tarz bir iliþkinin aradaki eðitimi bir süreç olarak deðerlendirmesi, 

güveni zedelediðini ve kurumsal baðý yok eðitimi yapacak olanlarýn gerçek ihtiyaçlarý 

ederek, kýsa vadeli çýkarlara hizmet ettiðini üzerinden yola çýkarak tespitleri doðru 

sonuç itibarýyla uzun vadede bir yapabilmeleri ve satýþ elemanlarýnýn bu 

baþarýsýzlýðý da beraberinde getirdiðini öðrenmeyi bir süreç olarak benimseyerek 

söylemektedir. Çünkü en temelde iletiþim yaþam boyu kendi baþarýlarý ve iþ'teki 

kurabilmek her satýþ elemanýnda olmasý baþarýlarý için bir gereklilik olarak görmeleri 

gereken temel bir özelliktir. Sýfýr toplamlý bir saðlanmalýdýr. Aslýnda bu yaklaþým her 

oyundan ziyade satýþ her iki tarafýnda bireyin baþarýsý için bir zorunluluk olsa 

kazandýðý stratejik bir pazarlama biçimidir. gerek. Bunun içindir ki satýþta baþarý ile 

Her geçen gün ürün çeþitliliði ve sýnýr ötesi yaþamda baþarýyý eþdeðer olarak 

ürün çeþitlerine ulaþýlabilirlik aslýnda hem görmekteyim. Tersi bir yaklaþýmla her 

pazarlamacýlarýn hem de müþterilerin baþarýlý insanýn iyi bir satýþçý olduðunu Hayatta her insanýn temel ve nihai amacý 
hâkimiyetlerini karþýlýklý kaybetmeleri kesin olarak söyleyebilirim. Satýþta baþarýlý sanýrým baþarýlý olmaktýr. Neden baþarý? 
durumunu da beraberinde getirmekte. Bu olan bir insanýn yaþamýn her alanýnda Çünkü baþarý,  genel olarak beklentilerimiz 
durumda “ satýcýlýk ” tan çok satýþ ve baþarýlý olacaðýný söylemek iddialý bir söz arasýnda olan para, mutluluk, saðlýk, 
pazarlama elemanlarýnýn belirli alanlarda olmaz. Gerek müþterilerimiz tarafýndan makam ya da mevkii veya kimine göre 
uzmanlaþýp “danýþmanlýk” yaklaþýmý ile gerekse iþverenimiz tarafýndan bize huzuru, dolayýsýyla da daha iyi bir yaþamý 
iletiþim sürecini yönetmek mecburiyetinde güveniliyor olmasý þart. Önemli olan beraberinde getirmektir. Yaþam satýþtan 
olacaklar. Dolayýsýyla satýþ bireysel yetenek güveni hak ediyor olmamýz. General ibarettir desem sanýrým çok iddialý bir söz 
olmaktan çýkýp pazarlama ile bütünleþmiþ Motors satýn alma müdürü Frank Taylor etmiþ olurum ki; ne demek istediðimi tam 
bir biçimde yürütülen daha organize bir yýllar önce : “Kendi iþi konusunda kendini olarak anlattýðýmda sanýrým hak 
faaliyet haline dönüþmektedir. eðiten, bana verebilecek nesi olduðunu tam vereceksiniz. 

olarak söyleyebilen ve ne benim ne 

kendisinin zamanýný boþa harcamayan 

insanlarla iþ yapmayý severim. Böyle bir Bir iþletmede birçok satýþ elamanýnýn Klasik anlamda yapýlan satýþ tariflerinin 
insanla asla bir anlaþmazlýða düþmedim” yanýnda yalnýzca birkaç elemanýn baþarýlý aksine özgün bir anlatýmla satýþý “ 
demiþ…olasý günümüz satýþ anlayýþý için kabul beklentilere ulaþýlabilmesi için gerekli ikna 

Makro satýþ gerekliSatýþýn yeni tanýmý

perder

Yýlmaz PEKMEZCAN
ypekmezcan@gmail.com 

“Öðrenmeyi býrakan insan 

yaþlanmýþ demektir; ister 

yirmisinde olsun ister sekseninde 

öðrenmeye devam eden insan 

genç kalýr. Yaþamda en önemli þey 

zihninizi genç tutmaktýr…”

      Henry FORD
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Ýnsan Yönetimi için Ýpuçlarý
Geçen ay içinde Ýstanbul'da “insan bir koridor sayýlabilir. Her koridor gibi, 
yönetimi” konusunda Avrupa'nýn en  'geçerken' hissi verir. Deðiþik ikilemler, 
büyük kongresi yapýldý.“Ýnsan”, sadece seçim anlarý üretir. 
Ýnsan Kaynaklarý Departmanlarý'na 

býrakýlamayacak kadar önemli bir unsur.  Her geçiþ gibi 'bilinmezlik' ve 'belirsizlik' 
Bunu bilen ve içlerinde hisseden CEOlar, içerir. Ýkilemlerin oluþturduðu belirsizlik 
departman yöneticileri, þube ve maðaza kafa karýþtýrýr, kaygý doðurur. Ýstanbul'un 
müdürleri, ekip liderleri de PERYÖN'in huyu, ayný zorlayýcý olaylarý sürekli 
düzenlediði bu kongredeydi.  yaþatmasýdýr. Tekrarlanan, sürekli stres ya 

da zorlu yaþam olaylarý Ýstanbul'un (ve 
Onlarca ülkeden, yüzlerce kurumdan, içinde yaþayanlarýn) huylarýnýn bazý 
binlerce kiþi katýldý. Avrupa'nýn yaný sýra yanlarýný sivrileþtirir“ dedi, örneklerle 
Amerika, Okyanusya, Afrika, Asya Ýnsan destekledi. 
Yönetimi Dernekleri Baþkanlarý da 

buradaydý. Eliye yakýn oturumda 150 Bu bilgiler, Ýstanbul'da yaþayan 
konuþmacý yer aldý. “Bilgi paylaþtýkça çalýþanlarýmýza daha farklý destekler 
çoðalýr” diyerek, öðrendiðim, etkilendiðim vermemiz gerektirdiðini düþündürdü bana. 
ya da önemini uzmanlarýndan bir kez daha Eskiden Güney Doðu'da çalýþan bankacýlara 
dinleyerek teyit ettiðim bazý ipuçlarýný “mahrumiyet tazminatý” ödenirdi. Þimdi de 
yazayým. Ýstanbul'dakilere “Yýpranma payý” mý 

ödense acaba?  Yazgan, yýpranmaya 

dayanmanýn yollarýndan birisinin içinde 

olduðunuz durumu kabul edip 
Gýda-dýþý perakendede Türkiye'nin en büyük «kabullenmek» olduðunu söyledi. 
oyuncusu Boyner Grubu'nun CEO'su Cem Çalýþanlarýmýza “stresle baþetme”, 
Boyner, kongrenin ana  konuþmacýlarýndan “bekleme”, “kabullenme” konularýnda 
biriydi.  Deneyimlerinden yola çýkarak, destek olmamýz gerekir, diye düþündüm. 
fikirleri kabul ettirmek için gerekli altý Belki de Anadolu'dan bazý çalýþanlarýmýzý 
koþulu tanýmladý. “Doðru zamaný bulma ve da geliþim amaçlý olarak Ýstanbul'a getirmek 
kullanma, iþe ruh katma,dil, kendinden gerektiðini...
emin olma, sahneye koyma ve destekçiler 

bulma” olarak sýraladýðý altý konuyu 

örneklerle aktardý.

 Son olarak,  “Þeyh uçmaz, müritleri Özellikle 2009'dan bu yana Dünya 
uçurur. Liderler,  þampiyonlar kendileri ekonomilerinde yaþanan sarsýntýlarla 
uçmuyor. Onlarýn takipçileri, liderlerden de Dünya'da oluþan istihdam sorunu Ýnsan 
daha önemli. Aslýnda lideri lider yapan Yönetimi Dernekleri Kýta Baþkanlarý 
yanýndakiler'' dedi. Bir müdür atarken, bir düzeyinde masaya kondu. Oturumun 
proje yöneticisi seçerken, bir kampanya baþýnda Türkiye'nin profili çizildi. Yusuf 
planlarken, ilk takip edecek kiþileri de Azoz, Kariyer.net'te2011 yýlý ilk altý aylýk 
düþünmek gerektiðini bir kez daha verilerine göre iþ ilanlarýnýn bir önceki yýla 
hatýrladým. göre ortalama yüzde 43 arttýðýný söyledi. 

“2011 yýlýnýn ilk 6 ayýnda en yüksek 

istihdam saðlayan illerin baþýnda Ankara 

gelirken, en hýzlý kalkýnan il ise yüzde 133 

ile Aydýn oldu. Yýlýn ilk yarýsýnda perakende, 

inþaat, biliþim, saðlýk, tekstil olmak üzere 

Yanký Yazgan, akýcý ve esprili uslubuyla birçok sektörde toplam 76 bin 619 iþ 

Ýstanbul'un  mizaç analizini yaptý. ilanýyayýnlanýrken, yeni iþ ilanlarýyla 

Ýstanbul'un ikilemlerinin ve sürprizlerinin o yaklaþýk 250 bin kiþi de yeni iþ fýrsatý 

þehirde yaþayanlarýn davranýþlarýný yakalamýþ oldu” dedi.

etkilediðini söyledi. ”Ýstanbul birçok 

özelliði ile bir geçiþ noktasýdýr. Bu anlamda Ertesi gün de yine istihdam tartýþýldý. 

Cem Boyner'den 

“fikir satýþý”

Doðru yer, doðru zaman, 

doðru mesaj!

Ýstanbul, hayatýn 

belirsizliðine dayanmayý 

öðretir

perder

Ýdil TÜRKMENOÐLU
ÝK Yöneticisi / Yazar/ PERYÖN Genel Sekreteri

Doðru çalýþanlarý almak için 

sadece gazete ilanlarý, klasik 

mülakatlar yeterli deðil… Bir 

yandan iþe alýmý çeþitlendirirken, 

en azýndan ayný gayreti içerideki 

çalýþanlarý tutmaya da ayýrmamýz 

gerekir
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Monster'dan Ebru Çapa, eski adýyla Egemen Baðýþ kongrenin ikinci gününün konuþmasýyla  gurur duydum. Ayrýca, 

“potansiyel baþarýlý çalýþanlarý”, yeni adýyla konuðuydu. PERYÖN'ün 40'ýncý yýlýný da yurtdýþýndan Türiye'ye dönüþ yapmak 

“ yetenekleri” bulmanýn, çekmenin, elde tebrik ederek baþladýðý konuþmasýnda Sivil isteyen vatandaþlarýmýza, veya yabancýlara 

tutmanýn ne kadar zor olduðunu hatýrlattý.  Toplum Örgütleri'nin önemini vurguladý. iþ fýrsatlarýný duyurmamýz gerektiðini , 

“Bugünün öðrencileri, 38 yaþýna Egemen Baðýþ, “ Bir Çin atasözü der ki; 1 tkandýðýmýz pozisyonlarda, çok parlak 

geldiklerinde 10 - 14. iþlerini yapýyor yýl sonrasýný düþünüyorsanýz buðday ekin, adaylara ulaþabildiðimizi hatýrladým.

olacaklar” diyerek çalýþan baðlýlýðýnýn 10 yýl sonrasýný düþünüyorsanýz aðaç dikin, 

gitgide düþtüðünü anlatan Çapa, “diðer 100 yýl sonrasýný düþünüyorsanýz insan 

taraftan iyi aday bulmak da zorlaþýyor” yetiþtirin.  Biz insana insan olduðu için 

dedi. Araþtýrmalar göre,  yýlda 1 milyon deðer veren, insaný yücelten bir 
Konferansýn kapanýþ konuþmasýnýi se “Ýþ yeni iþe karþýn, 1.5 milyon yeni üniversite medeniyetin mensuplarýyýz. ÝNSANý odaða 
yerinde Eðlenmenin 301 Yolu” kitabýyla mezununun piyasaya çýktýðýný, buna almak zorundayýz” dedi.
tanýnan Leslie Yerkes yaptý. Yeni kuþaðýn da raðmen niteliklere uygun yeteneðin ise 
iþ yaþamýna girmesiyle iþ yapma biçiminin Türkiye'nin, yaklaþýk 25 milyon aktif kýsýtlý olduðunu söyledi.  “Her iþveren ilk 
deðiþmek zorunda olduðunu hatýrlattý. çalýþanýyla AB'ye üye ülkelerle 10 üniversitenin mezunlarýný hedefliyor, 
Ýþinde keyifle çalýþan bir insan hem kýyaslandýðýnda en büyük iþ gücüne sahip her mezun ilk 10 þirkette çalýþmak istiyor”.  
iþebaðlýlýðýnýn arttýðýný, devamsýzlýðýnýn 4'üncü ülke olduðunu, genç ve dinamik 
düþtüðünü, yüksek performans gösterip, Doðru çalýþanlarý almak için sadece gazete insan gücüyle yaþlanmakta olan AB'nin 
eve de mutlu döndüðünü söyledi. Formülü ilanlarý, klasik mülakatlar yeterli deðil… Bir iþgücü gereksinimlerinin karþýlanmasý için 
ise çok basit; “Ýnsanlarý keyif alacaklarý iþ yandan iþe alýmý çeþitlendirirken, en tek çare olarak belirdiðini söyledi: “Artýk 
ortamý yaratmakta serbest býrakýn”. azýndan ayný gayreti içerideki çalýþanlarý gençlik Avrupa ülkelerinde deðil, kendi 

tutmaya da ayýrmamýz gerekir. Sadece ülkesinde çalýþmak istiyor. Çünkü artýk 
Bu konuþmadan çok katýlýmcýnýn feyz maaþý ayarlamak yeterli deðil elbette. fýrsatlar diyarý bir Avrupa Birliði yok, 
aldýðýný izledim. Çok memnun oldum. fýrsatlar ülkesi bir Türkiye var”.
Yýllardýr söylemeye, yazmaya çalýþtýðým, 

uygulayýp olumlu sonuçlarýný aldýðým bir Avrupalý katýlýmcýlara “Neden Türkiye'ye 
mesele bu.  “Devam etmeli” dedim…ihtiyaçlarý olduðunu” anlatan bakanýmýzýn 

Avrupa Birliði Bakaný ve Baþmüzakereci 

Ýþyerinde keyifli ortam 

yaratýn!

Avrupa'nýn Türkiye'ye 

ihtiyacý var

perder
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Sosyal aðlar ve sosyalleþme…
istediklerini ve hangi yollarla istediklerini olsun bir reklam olabilir, güncel bir konu 
sosyal aðlarla daha isabetli öðrenmektirler. olursa olsun kitleleri etkilemeniz mümkün. 

Oysa þirketinizin web sitesini bu kadar çok 
Sosyal aðlar yani sosyal medya vasýtasýyla ilgi çektiremezsiniz. Günümüzde TV 
yýllar yýlý görmediklerimizi bulabilir, kýsa programlarý dahil birçok konuda 
zamanda bir konu ile ilgili olarak kitleleri faaliyetlerini duyurmak için sosyal aðlar 
toplayabiliriz. Sosyal medya çalýþmalarý kullanýlmaktadýr.
daha önceleri de vardý. Bunlar kimi zaman Genel anlamada güncel çaðý takip etmek 
bir gazare haberinin altýna yorum adýna sosyal medyadan en verimli bir 
yapmakla, kimi zaman bir forum sitesinde þekilde yararlanmak lazým. Yeni insanlarý 
bir konuyla iliþkili yazýlar yazmakla tanýmak, faklýlýklarý görebilmek geleceðe 
yapýlýrken, ticari olarak da ürünlerle ilgili daha iyi bakmak adýna önemlidir. Bu önemi 
olarak yapýlmaktaydý ve halen yapýlmakta. görebilmek firmalarýn uzun yaþamalarýný, 

bireysel olarak toplumun da bilinçlenmesini 
Yeni müþteri kazanýmlarý mevcut müþteriye saðlayacaktýr. Sosyal aðlarý birkaç kolda 
kampanyalarý duyurmak için sosyal medya incelenmeliyiz. Kiþisel iletiþim bilgileri 
çok önemli duruma gelmiþtir. Bu vesile ile saðlamak adýna, sektörel kampanyalarý 
marka bilinirliði daha da çok olmaktadýr. duyurmak, herhangi bir konu ya da olay 

hakkýnda duygularýný dile getirmek 
Bilgi paylaþýmýnda da sosyal medya bunlardan bazýlarý.
sahnede… Bir konu veya bir olay 

Dolayýsýyla sosyal medya;karþýsýnda özgürce düþünceleri 

• Sosyal medyada katýlýmcýlýk vardýr. Tüm paylaþmakta destek ya da tepkiler almakta. 

internet kullanýcýsý bireyler birer haber ve Bu sebepten insanlarýn içlerindeki 

bilgi kaynaðýdýr.düþüncelerini kolaylýkla yazabilmektedirler. 
Sosyal aðlar vasýtasýyla bir ürün ya da bir • Sosyal medyada herþeyiyle þeffaflýk vardýr. 
hizmet hakkýnda olumlu ya da olumsuz Hangi bilginin,ürünün kimler tarafýndan 
deneyimlerini paylaþmaktadýrlar. Burada üretildiði ya da paylaþýldýðý görülebilir.
önemli konulardan birisi,  bu yorumlarý • Sosyal medya herþeyiyle ulaþýlýr. Ýnternet 
yapanlarýn bilgililerini açýk olmasý… baðlantýsý olan herkes kolaylýkla sosyal 
Dolayýsýyla þirketlerimiz veya kurumlar tüm medyada olan biteni takip edebilir.
hizmetlerini, ürünlerinin ne derece iyi ürün • Sosyal medya ayný zamanda bir iletiþim 
yapýp yapmadýðýný da bildirmektedir. kanalýdýr. Sosyal medya kullanýcýlarý 
Dolayýsýyla þirketler için sosyal medyayý Ar istedikleri kiþilerle iletiþim kurabilirler.
- Ge olarak da kullanabiliriz. Markalar artýk Özetle sosyal medya herkesin birbirleriyle 
reklamlarýnda kendi web siteleri yerine iletiþim kurabildiði (bireyler, þirketler, 

Sosyal medya bir iletiþim aracýdýr. Ýnternet facebook gibi sayfalarýnýn linklerini markalar, kurumlar..) ve sýnýrsýzca bilgi 
bir iletiþim mecrasý olduðuna göre, paylaþýyorlar. paylaþýmýnda bulunabildiði bir medya 
internetin kendisi tam bir sosyal medya mecrasýdýr. Kýsacasý markalaþmak adýna 
olmaktadýr. Ýnternet için bir þeyler Çoðu þeylerde olduðu gibi bu iþin bir okulu önemli basamaklardan birisidir.
paylaþýlmak istense ve ne anlamý var yoktur. Ama pazarlama ve insan psikolojisi 
deseler sanýrým “internet bir deryadýr” üzerine eðitim 
tanýmlamasý tam yerine oturmaktadýr. alanlar ve internet ile 
Geçmiþe bakýldýðýnda sohbet meclisleri, haþýr neþir olanlar 
istiþareler, ziyaretlerle tanýþma iletiþim sosyal medya 
saðlanýldý. konusunda çabucak 

uzmanlaþabilmekted
Oysa günümüzde iki tarafý keskin kýlýç gibi irler. O sebepten 
çok önemli bir mecra yaný internet mevcut. þirketler tanýtýmlarý 
Özellikle sosyalleþme alanýnda ve sosyal konusunda sosyal 
medya olarak da çok önemli bir rol medyanýn çok 
oynamaktadýr. Gerek kiþisel çevremiz önemli olduðunu 
gerekse þirketlerin tanýnmasýndaki karkýsýný gün geçtikçe daha da 
biliyor. Zamanla sosyal medyadaki önemi artmaktadýr.
çalýþmalarla þirketler kampanyalarýný veya 
tanýtýmlarýný yapmaktalar. Müþterilerin ne Hangi konuda olursa 

perder

Gurbet ALTAY
TPF Genel Koordinatörü

gurbetaltay@tpdf.org

Sosyal aðlar yani sosyal medya 

vasýtasýyla yýllar yýlý 

görmediklerimizi bulabilir, kýsa 

zamanda bir konu ile ilgili olarak 

kitleleri toplayabiliriz.
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“Denetim eksikliði 
hepimizin ortak sorunu”

Tüm Gýda Dýþ Ticaret Derneði, Türkiye Gýda kere toplanýp kararlar alýyor. Bu kararlar 
Sektörü'nün Avrupa Birliði mevzuatlarýna yönetime geliyor. Yönetimden Ankara'daki 
uyum çalýþmalarýnda kritik bir görev yetkili birimlere iletiliyor. Özellikle dýþ 
üstleniyor. Özellikle gýda takviyesi, bebek ticaret konusunda karar alma süreci, 
besinleri, enteral ürün, yaþ meyve sebze, ülkemizin bürokratik mercilerinde maalesef 
alkollü içkiler, yem gibi alanlarda Türkiye'nin çok uzun sürse de olumlu sonuçlar 
yoðun bir ithalat ve ihracat hacmi alýndýðýný görüyoruz.   
bulunuyor.

Türkiye'nin 2011 yýlý gýda dýþ ticareti, 
 Tügider bu çalýþmalar sýrasýnda Tarým ve dünyadaki rakiplerimizle 
Köyiþleri Bakanlýðýnýn mevzuatlarý kýyasladýðýmýzda nasýl bir performans 
konusunda üyelerine yol gösteriyor ve 

sergiledi?
prosedürlerle ilgili bilgilendiriyor.

Tarým ve Gýda Bakanlýðý verilerine göre 2010 
yýlý Ocak-Temmuz döneminde ihracatýmýz 6 

Tügider'in misyonu Avrupa Birliði, Dünya 
milyar 237 milyon dolar olarak 

Saðlýk Teþkilatý, Dünya Ticaret Örgütü gibi 
gerçekleþmiþ olup, 2011 yýlý ayný 

uluslarasý kurumlarýn standartlarýna uygun 
döneminde gýda maddeleri ihracatý yüzde 

bir üretim ve buna baðlý olarak doðru 
21,7 artarak 7 milyar 590 milyon dolara 

ihracat  ithalat gerçekleþtirilmesini 
yükseldi. Bu oldukça baþarýlý bir 

saðlamak. 
performanstýr. Ýthalatla ilgili ise þu anda 
gýda bölümünde kesinleþmiþ rakamlar yok, 

Bu misyon ve özellikle ithalat konusunda 
bunlar yýlýn sonuna doðru kesinlik 

derneðin kayýt dýþýna karþý verdiði mücadele 
kazanacak. Yalnýz özellikle ithalata 

perakendecileri de çok yakýndan 
baktýðýnýzda özellikle dövizdeki artýþtan ülkemizde gýda dýþ ticaretinin geçmiþi uzun ilgilendiriyor. Kaçak sebze meyve, kaçak et, 
dolayý önemli bir maliyet dezavantajý yýllara dayanmaktadýr. Konuyla ilgili denetimsiz yem sonucu et ve süt 
oluþtu. Ýthal meyvelerden muzda yüzde üyelerini özellikle mevzuatlar konusunda ürünlerinde kalitenin bozulmasý gibi 
148'lik bir vergi uygulanýyor. Bu da bir kilo bilgilendiren ve iþini düzgün yapan konular, Tügider kadar Türkiye 
muza 1,8 TL gümrük vergisi demektir.  firmalarýn hakkýný devlet nezdinde koruyan Perakendeciler Federasyonu üyesi organize 
Diðer sezon dýþý ithal meyvelerde ise yüzde bir sicil toplum kuruluþu 1993'e kadar yerel zincirlerin de sorunlarý arasýnda yer 
55-60 arasý vergi uygulanýyor. Ülkemizde kurulmamýþtýr. Bu tarihle birlikte faaliyete alýyor. 
yaygýn üretimi olmayan bu ürünlerin geçen Tüm Gýda Dýþ Ticaret Derneði, bugün 
esasýnda pahalý olmasýna gerek yok ancak itibariyle 170 üyesiyle 6 farklý sektörü Öncelikle TÜGÝDER'in kuruluþ çok aðýr bir vergi uygulanýyor. Döviz artýþý temsil etmektedir. Komisyonumuz ayda bir 

amacýný PERDER üyeleri için sizden 
öðrenebilir miyiz?
Derneðimiz 1993'te kuruldu. Amacýmýz, 
gýda sektöründe ihracat ve ithalat yapan 
firmalarýn mevzuatlara uygun, kurallý ve 
kayýtlý þekilde geliþimlerini sürdürmelerine 
destek olmaktýr. 
Türkiye, Cumhuriyet kurulduðundan beri 
yaðlý tohumlar ithal eden ve yine ayný 
tarihlerden bugüne önce koþu ülkelere, 
sonrasýnda Batý Avrupa ülkelerine gýda 
ihraç eden bir ülkedir. Dolayýsýyla 

perder

Gýda sektöründe ihracat ve ithalat yapan firmalarý temsil eden, sektörün önemli sivil 
toplum kuruluþlarýndan Tüm Gýda Dýþ Ticaret Derneði 170 üyeye sahip. Derneðin 
faaliyetlerini ve gýda dýþ ticaretiyle ilgili ayrýntýlarý TÜGÝDER Baþkaný Mustafa 
Manav ile mercek altýna aldýk

Mustafa Manav
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ve vergi yükü, özellikle bu tip ürünlerde 
gelecek günlerde bir enflasyon yaratabilir. 

Döviz artýþý ve vergiler ithalatla ilgili 
ürünlerde yurt içindeki üretime doðru 
teþvik saðlýyor mu?
Evet, özellikle muz ve sezon dýþý üretilen 
diðer ithal meyveler gibi ürünlerde artýk 
yerli üretime geçiþ yapýlýyor.  Yerli üretimi 
her zaman destekliyoruz ve gururlanýyoruz 
ancak önemli olanýn ithalat ihracat 
dengesinin doðru þekilde korunmasý 
olduðunu düþünüyoruz. Her ülke, her 
ürünü üretmek zorunda deðildir. Ýthalatýn 
olmasý ve bunun kayýtlý kurallý 
gerçekleþmesi, iç pazarda rekabetin ve 

bu iþi doðru ve kurallarýyla yapan firmalarýn marketten ucuz satabiliyorsa, bunun fiyatlandýrmanýn da doðru iþlemesini saðlar. 
kayýt dýþý yapanlar karþýsýnda sebebi maalesef ithalatta uygulanan vergi Dolayýsýyla burada önemli olan dengedir.  
ezdirilmemesidir. Örnek vermek gerekirse politikasý ve kaçak giren ürünlerdeki ABD, Almanya, Fransa gibi önemli ihracatçý 
muzdaki yüksek vergilerden dolayý, denetimsizliktir. Bu denetim eksikliði ülkelere baktýðýnýzda ayný zamanda 
Mersin'den yapýlan transit ticaretlerin bir sadece muzda deðil, diðer birçok egzotik bunlarýn çok önemli ithalatçý ülkeler 
kýsmý, sýnýrý geçtikten sonra minibüslerle meyvede, hayvancýlýkta ve pirinç gibi olduðunu da görürsünüz. 
yolcu beraberinde yasal yolla içeri girip, bakliyat ürünlerinde görülmektedir. Bizim 
vergi vermeden piyasada satýlýyor. Bu vergi, gibi iþini kayýt altýnda yapan firmalarýn bu Türkiye'de gýda dýþ ticaretiyle ilgili 
muz konusunda kilo baþýna 1.8 liraya sorunu esasýnda marketlerin de önemli bir önemli problemler nelerdir? Bu 
tekabül ediyor. Bu çok anormal bir vergi ve sorunudur. Özellikle yerel marketleri 

problemlere Tügider ne gibi çözüm 
bu durum sektörü kaosa sürüklüyor.  Vergi etkileyen iþporta ve semt pazarlarýnda 

önerileri getirmektedir? verilmeden getirilen mallarla rekabet oraný kaçak yolla giren ürünler aðýrlýklý yer 
Burada göz ardý edilmemesi gereken unsur, sýfýra iniyor. Avrupa'da egzotik meyveler almaktadýr. 
kayýtlý kurallý ithalat yapan firmalarýmýzýn olarak adlandýrýlan bu grupta ithalata ton 
hem devlete çok önemli vergi kazandýrdýðý, baþýna 200 dolar, bizde ise ton baþýna Gýda dýþ ticaretinin ülkemizde daha 
hem de iç pazardaki fiyat rekabetini canlý 1000 dolar vergi kesiliyor. Bu vergiler hem güçlü bir konuma gelmesi için 
tuttuðudur. Bizim isteðimiz tabi ki iþini düzgün yapan bizim gibi firmalarý hem gelecekte neler yapmak gerekiyor?Türkiye'nin gýdada ihracatçý olduðu de kayýtlý mal satan organize market Her þeyden önce üreticiyi, çiftçiyi korumak alanlarda gücünü artýrmasý ve bu alanlarda zincirlerini etkilemektedir. Aradaki ve bir yandan da bilinçlendirmek gerekli... dünya çapýnda söz sahibi konuma inanýlmaz tonaj farklarýna raðmen sokaktaki Hijyen, ürün kalitesi, ürün kimliði gibi yükselmesidir. Ýthalatçý olduðu alanlarda ise kamyonda muz satan adam halen kriterlerin yerine gelmesi gerekiyor. Ýlaç ve 

hormon kullanýmýnýn daha iyi denetlenmesi 
ve üreticinin eðitilmesi gerekiyor. Bu þartlar 
oluþtuðunda dýþarýya ihraç daha 
kolaylaþacak ve kapasite de artacaktýr. 
Türkiye'nin bunlarý yapabilmesi için asýl 
engel ise bölünmüþ toprak sorunudur. 
Topraklar parça parça bölündüðü için her 
tarlaya ayrý traktör, ayrý sulama sistemi, 
ayrý personel gibi bir sürü verimsizlik var. 
Topraklarýn birleþtirilmesi, güçlü üretici 
firmalarýn oluþturulmasý gerekli… Güçlü 
firmalardan oluþan güçlü bir özel sektör, 
Türkiye'yi gýda dýþ ticaretinde ileri noktalara 
taþýyacaktýr. 

Meyve sebzede özel sektörde güçlü 
ve dünya standartlarýnda çalýþan 
firmalarýn olmasý perakendecilere ne 
gibi faydalar saðlýyor?
Türkiye'de üretilen meyve ve sebzenin 
yüzde 10'u, tarladan marketteki rafa kadar 

sivil toplum
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soðuk zincir kurulamadýðý için fire veriyor. 
Biz özel sektör temsilcileri olarak 
meyvenin, dalýndan koparýldýktan sonra 
bekletilen soðuk hava depolarýnda ayný 
yaþam standartlarýný saðlayarak ürünleri 6 
ay ayný kalitede, tazeliðini koruyarak 
saklayabiliyoruz. Örneðin Ekim ayýnda 
çýkan elmayý 6 ay ayný kalitede 
koruduðunuz zaman ithalatýn önünü 
kesiyorsunuz ve yerli ürünü korumuþ 
oluyorsunuz.  Meyve sebzeyi saklamak 
demek, onlarýn iç ýsýsýný belirli bir seviyede 
tutmak demektir. Yazýn ortasýnda 40 
derecede topladýðýn domatesi, ayný anda 6 
derecede seyahat etmesi gereken bir 
yolculuða gönderemezsiniz. Domatesin iç 
ýsýsýnýn kademeli olarak ön soðutma 
sistemiyle yavaþ yavaþ 6 dereceye 
indirilmesi gerekiyor. Bu her meyve için 
geçerlidir. Bütün bu süreç, perakende 

güçlü ve yatýrýmla kendini geliþtiren meyve alanýný artýramýyor, kullandýðý tohumu daha raflarýnda yýlýn 12 ayý boyunca bir standart 
sebze üreticilerine sahip olmasýnýn yolu, bu kaliteli yapmýyor, daha modern tekniklere oluþmasýna ve perakendecilerin ürün 
ürünlerin market reyonlarýnda üreticinin de geçemiyor. Bu hep bu þekilde gidiyor. Fakat penetrasyonunun doðru iþlemesine olanak 
kazanabileceði fiyatlarla satýlmasýdýr. Bu bir süre sonra býçak kemiðe dayanýnca tanýmaktadýr. 
konu, sadece market zincirinin çözebileceði yavaþ yavaþ kaliteden ödün veriyor. 
bir mesele deðildir. Bakanlýðýn, üreticilerin, Perakendeci bakýyor ki o kaliteyi bozdu, Burada perakendecilere düþen 
ithalatçýlarýn ve market zincirlerinin iþbirliði gidiyor baþka bir üreticiden ürün alýyor. sorumluluklar nelerdir sizce?
halinde ortak bir politika belirleyerek Yani geçici çözümü buluyor. Fakat bunun Her geçen yýl, özellikle meyve sebzede 
çözebilecekleri bir konudur. önü alýnmazsa bir süre sonra perakendeci üreticiler adýna kar marjlarý daha da 

de kaliteli ürün bulamaz hale gelecek. düþüyor.  Marketlerin ödeme ve fiyat 
Perakende zincirlerinin satýn almacýlarýna Bir kýsýr döngü var gibi görülüyor. konusunda þartlarý belirleme gücü her 
sorabilirsiniz. Ýyi sebze meyve bulmak her Üretici ucuz sattýðý için büyüyemiyor geçen gün artýyor. Perakendede yoðun bir 
geçen 10 yýlda daha zor hale geliyor. rekabet ortamý olduðunu biliyoruz. Bu ancak küçük kaldýðý için de daha ucuz 
2020'lerde daha zor olacak. Bu gidiþe hep rekabetin önemli argümanlarýnýn baþýnda satamýyor. Sonunda kalite bozuluyor. 
beraber, “Dur” demeliyiz. Bunun tek meyve sebze reyonlarý gelmektedir. Bu Doðru mudur?
çözümü üreticinin para kazanabileceði bir yoðun rekabet ortamýnda yerli üreticinin  Aynen öyle… Bu bir kýsýr döngü ama sistem oluþturup, iþine yatýrým yapmasýný enerji, iþçilik, tohum, ilaç maliyetleri her yýl içinden çýkmamýz lazým. Dünyada bugünkü saðlayabilmektir. artmakta, ithalatçý da sert vergiler ve artan þartlarla ölçek ekonomisini uygulamayan 

dövizle mücadele etmektedir. Bunlar herhangi bir ürünün hem kaliteli hem ucuz 
Yerel Zincirler'e iletmek istediðiniz herhangi bir þekilde market raflarýna olmasý mümkün deðildir. Sýnýrlý alanda 
mesajýnýz, onlardan beklentileriniz yansýmamaktadýr. Bunun neticesinde küçük üretim yapan bir üretici, ürününü de çok 

olan üreticilerin eline para geçmediði için nelerdir?ucuza verdiði için ancak geçimini 
Yerel Zincirlerimiz'in özellikle son yýllarda büyümek için gerekli ekstra sermaye saðlayacak parayý kazanýyor. Bu yüzden 

gösterdiði büyük baþarý grafiðinden yatýrýmýný hiçbir zaman 

bizler de mutluluk duyuyoruz. yapamamakta, hep küçük kalmaya 

Derneðimiz altýnda faaliyet gösteren mahkum olmaktadýr. Sürekli küçük 

firmalarýmýzýn önde gelen iþ kalan üreticiler ölçek ekonomisine 

kollarýndan sebze meyve, et ve süt ayak uyduramadýklarý müddetçe 

ürünleri gibi konularda yerel ya para kazanmamayý göze 

zincirler ulusal rakiplerine göre çok almakta ya da ürün kalitesini 

daha baþarýlýlar. Bu da iþin düþürmektedir. Bugün bu kadar 

mutfaðýndan gelmelerinden ve bu ucuz domates yediðimiz için 

konularýn inceliklerini çok iyi seviniyoruz ancak bu þekilde 

bilmelerinden geliyor. Kendilerini devam edildiðinde yarýn 

tebrik ediyoruz. Onlardan yenilebilecek kalitede domates 

beklentimiz Türkiye'nin geleceðini bulamayacaðýz. Çünkü üreticiye 

de düþünerek, üretici firmalarýmýzýn kaliteyi düþürmekten baþka hiçbir 

kendilerini geliþtirebilmeleri adýna çýkýþ yolu býrakýlmamaktadýr. 

destek olmalarýdýr.Dolayýsýyla Türkiye'nin gerçekten 

sivil toplum
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Paketli ekmek, 
tüketicinin bilinçlenmesini
bekliyor

perder

Sofralarýn vazgeçilmez besin kaynaðý ekmek çinko, folik asit ve B16 vitamini açýsýndan 
insanlýða armaðan edilen en zengin kaynak. Son yýllarda gerçekleþtirilen 
bilinçlendirme çalýþmalarýyla birlikte ekmek tüketiminde alýþkanlýklar da deðiþmeye 
baþladý. Alternatif ürün gruplarýný tüketicilere sunan paketli ekmek pazarý, raflardaki 
payýný artýrmaya hazýrlanýyor

Karbonhidrat ve protein kaynaðý olan üretimi 2007 ve 2008 yýllarýnda sýrasýyla 10 kararlarýyla ilgili ilginç veriler ortaya koydu. 
ekmek, özellikle tahýla dayalý bir milyon 884 bin 300 ve 11 milyon 063 bin Tüm sosyo-ekonomik gruplara ait bin kiþi 
beslenmenin yaygýn olduðu ülkemizde, 900  tona, pazar deðeri ise 22 milyon 391 ile yapýlan araþtýrma sonucunda ekmek 
beslenme açýsýndan büyük öneme sahip. bin TL ve 24 milyon 353 bin TL’ye ulaþtý.  denince ilk akla gelen özelliðin doyuruculuk 
Türkiye’de, insanlarýn gündelik hayatlarýnda Bu kategori içinde yer alan olduðu, buna karþýn hijyenin en az akla 
tükettikleri enerjinin yüzde 66’sý paketlenmemiþ/butik ekmek ve gelen özelliklerden biri olduðu ortaya çýktý. 
tahýllardan, bu oranýn yüzde 56’lýk kýsmý paketli/endüstriyel ekmek üretimi ise 2007 Katýlýmcýlarýn yüzde 90’ý ekmeðin 
yalnýz baþýna ekmekten karþýlanýyor. yýlýnda 10 milyon 529 bin 600 ton, 2008 beslenmede rolünü anlatan yayýnlar olmasý 
Ülkemizde, kiþi baþýna günde ortalama 450 yýlýnda ise 10 milyon 677 bin 400 ton gerektiðine inanýyor. Katýlýmcýlarýn yüzde 
gram ekmek tüketiliyor. olarak gerçekleþti. Ülkemizin ekmek 69’u ekmeðin vazgeçilmez bir besin 

pazarýnýn toplam deðerinin ise 2008 yýlýnda olduðunu düþünüyor.  Araþtýrmaya katýlan 
21 milyon 508 bin TL’ye ulaþtýðý açýklandý. deneklerin yüzde 40’ý hiç sorgulamadan, 

daima ayný ekmeði tercih ediyor. Ekmekten Uluslar arasý piyasa araþtýrma kuruluþu 
2010’da UNO tarafýndan gerçekleþtirilen beklenen özellikler, doðal olmasý, lezzetli Euromonitor International’in mevcut son 
Türkiye’de Ekmek Algýsý araþtýrmasý olmasý, taze olmasý, güzel kokmasý, verilerine göre; ülkemizde fýrýn ürünlerinin 
tüketicilerin ekmekle ilgili satýn alma doyurucu olmasý, taze kalmasý, etrafa 

daðýlmamasý ve yumuþak kalmasý olarak 
sýralanýyor. Ekmeðin besin deðeri ise 
araþtýrmada neredeyse sýfýra yakýn oranda 
bir cevap oranýna sahip oldu.
 

Ekmeðin tarihi medeniyetlerin tarihi kadar 
eski. Ekmek, insanoðlunun bilinen en eski 
ve önemli gýda maddesi… Genel kabule 
göre, ilk insanlar su ile ýslatýlmýþ ve kendi 
haline býrakýlmýþ buðday kýrmasýnda 
gözeneklerin meydana geldiðini gördü ve 
gözenekli kütleyi sýcak taþlar üzerinde 
piþirdikleri zaman tat ve lezzetinin iyi 
olduðunu anladý. 

Cilalý Taþ Devri’nde kestane, meþe 
palamudu gibi bazý bitkisel ürünlerin ezilip 
suyla karýþtýrdýktan sonra elde edilen 
hamurun, kýzgýn taþlar üzerinde ya da kül 

Türkiye’de ekmek pazarý

Geçmiþten günümüze ekmek
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içerisinde piþirilerek yendiði de biliniyor. 
Yapýlan araþtýrmalardan elde edilen bilgiye 
göre MÖ 4000 yýllarýnda Babilliler özel 
fýrýnlarda ekmek piþirmeyi biliyorlardý. Yine 
MÖ 4300 yýllarýnda deðirmencilik ve 
fýrýncýlýk sanatýnýn icra edildiði, yapýlan 
kazýlarla elde edilen bulgulardan anlaþýldý.   
MÖ 2600 yýllarýnda Eski Mýsýrlýlar, buðday 
unu ve su karýþýmýndan elde edilen 
hamura maya kattýklarýnda ekmeðin daha 
yumuþak, daha kabarýk olduðunun farkýna 
vardý. Çeþitli sýnýflardan oluþan Mýsýr halký, 
ekmeði uzun zamandan beri biliyordu. 
Ancak mayanýn tesadüfen bulunmasýnýn 
ardýndan beyaz ekmek soylularýn ve 
sarayýn simgesi haline geldi. Zenginlerin 
ve soylularýn raðbet ettiði bu mayalý 
ekmekler o kadar deðer kazandý ki, Eski 
Mýsýr'da bu ekmekler para yerine bile 
kullanýlmaya baþlandý. Mýsýr'dan Roma'ya 
ve ardýndan Batý Avrupa'ya yayýlan mayalý 
ekmek, son asýrlarda hemen bütün öðütülmesi ile elde edilen yarý iþlenmiþ bir olmayacak granül bir yapýda olmasý tercih 
dünyada sofralarda yerini aldý. gýda... Un kalitesi, genellikle unun ve nedenidir. 

hamurun ölçülebilir nitelikteki fiziksel, 
Orta ve diðer Avrupa ülkelerine ekmek daha kimyasal ve teknolojik özellikleri ile tahmin 
sonralarý güneyden yayýldý. Avrupalýlar ediliyor. Genellikle kaliteli un deyimi ile 

Baþlangýçta da belirttiðimiz gibi ekmek, 
buðdaydan önce çavdar gibi diðer tahýl kuvvetli un ifadesi karýþtýrýlýyor.

insan gýdalarýnýn baþýnda geliyor. Ýçeriði, 
ürünlerini kullandý, ancak 15’inci yüzyýlda 

þekil ve tekniði deðiþikliðe uðrasa da, bugün 
buðdaydan beyaz ekmek yapýmýna baþladý. Unun kuvvetli oluþu, özellikle ekmekçilikte 

dünyanýn her yerinde biliniyor, üretiliyor ve 
Mikroorganizmalarýn ve mayanýn aktif olarak protein miktarý ve kalitesi ile ilgili... Unlarýn 

tüketiliyor. 
bilinmesinden sonra ise ekmek üretimi rengi, protein miktarý, protein kalitesi, 
sanayi dalý haline geldi. Yeryüzünde en fazla uniformitesi, su tutma kapasitesi, yoðurma 

Ekmek, ucuza mal olmasý nedeniyle tüm 
ekmek tüketen toplumlarýn baþýnda Türkiye ve fermantasyon töleransý, hamurun gaz 

dünyada dar gelirliler tarafýndan daha fazla 
geliyor. meydana getirme kabiliyeti, glutenin gaz 

önem veriliyor ve daha fazla tüketiiyor. 
tutma kapasitesi ekmeklik unlarýn baþlýca 

Ancak, günümüzde ekmeðin de belli 
Yurdumuzda yaygýn olarak buðday unundan kalite göstergeleri.

standartlarda üretilmesi ve belli kurallara 
ve mayalanmýþ hamurdan üretilen ekmek 

uygun olarak tüketilmesi gerektiði, ilgili 
tüketiliyor. Ancak kýsýtlý da olsa bölgelere Ekmeklik unlar öðütme iþleminden hemen 

çevrelerce belirtiliyor. 
göre mýsýr, yulaf, çavdar ve benzeri sonra kullanýlmaz. Yaz aylarýnda en az iki 
tahýllardan da ekmek üretiliyor. Ekmek, bir hafta, kýþ aylarýnda ise normal þartlarda 3 

Dünya üzerinde günlük, kiþi baþýna 
emek ürünü, alýnteri simgesi ve Allah'ýn hafta dinlendirilerek olgunlaþtýrýlmalarý 

tüketilen ekmek miktarý 150 ila 700 gram 
kullarýna nimeti olarak hemen bütün gerekir. Bu dinlendirme sonucu un 

arasýnda deðiþmektedir. Araþtýrma verilerine 
dinlerde övülmüþ ve kutsal sayýldý. Ýslam oksidasyona uðramakta, bunun sonucu 

göre kiþi baþýna ortalama günlük 350 gram 
dininde de ekmek çok deðer verilen gýdalarýn unun rengi aðarmakta, hamur kolay 

ekmek tüketiliyor. 
baþýnda geliyor. iþlenebilirlik kazanmakta, hamurun 

mayalanma kabiliyeti artmakta, daha kaliteli 
Sosyo-ekonomik düzeyi düþük olan 

Hýristiyanlýk ve Musevilikte olduðu gibi ve verimli ekmek elde edilmektedir.
ailelerde ekmek tüketimi, sosyo-ekonomik 

Ýslam Kültüründe de ekmeðin özel bir yeri 
durumu iyi olan ailelerden daha yüksek.. 

var. Ekmeðin özel bir yer tuttuðu kültürlerde Su ise hamurda, diðer bileþenlerin 
Orta düzeyde bedenen çalýþan bir erkek, 

fýrýncýlýk da önemli bir yer tutuyor. Ýslam karýþmasýný saðlayan, hamura arzu edilen 
günde ortalama 450 gram, aðýr bedenen 

inancýna göre, Cebrail (AS), Adem (AS)'e akýþkan yapýyý kazandýran mayalanmayý 
çalýþan inþaat iþçileri günde ortalama 760 

unu öðüterek ekmek yapmayý öðretti. Bu temin eden ve son ürün kalitesi üzerinde 
gram ekmek tüketiyor.

nedenle de fýrýncýlar Adem (AS)'ý "PÝR" olarak etkili olan bir bileþendir. Ekmek yapýmýnda 
kabul ederler. Hz.Muhammed (SAV) orta sertlikte su kullanýlmalýdýr.

Bütün bunlarýn yanýnda, kültür ve eðitim 
devrinde Medine'de yaþayan Amr Bin 

farklýlýklarý da ekmek tüketimini doðrudan 
Ümran'ý da ikinci "PÝR" olarak sayarlar. Tuz, genel anlamda sodyum ve klor 

etkileyip farklýlýklar oluþturuyor. 2007 
elementlerinden ibaret beyaz kristal bir 

verilerine göre ülkemizde kiþi baþýna günde 
maddedir. Ekmeðe tat vermesinin yanýnda 

yaklaþýk olarak 450 gramý buluyor. Yani, ülke 
hamur yapýsýný düzeltmektedir. Ekmekçilikte 

Ekmeðin ana maddesi un... Buðday unu, genelinde kiþi baþýna tüketilen enerji miktarý 
kullanýlan tuzda topaklaþmaya neden 

temizlenmiþ ve tavlanmýþ buðdayýn olan 2 bin 291 kalorinin yaklaþýk yüzde 45'i, 

Beslenmedeki yeri ve önemi

Ekmek nelerden oluþur?
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protein miktarý olan 68 gramýn sanýlýyordu. Fakat yapýlan 
da yüzde 47'si ekmekten araþtýrmalar, beyaz ve esmer 
saðlanmaktadýr. ekmeðin diþ çürümelerine 
Tam buðday unundan yapýlan neden olmadýðýný ortaya 
ekmeðin vitamin ve minarel çýkardý.
içeriði, beyaz undan yapýlan 
ekmeðe göre daha yüksek. Ayný Aksine, esmer ekmekte fýtatin 
zamanda posasý da daha fazla. cariostatic olduðu biliniyor. Bu 
Bunun yanýnda kepekli ve konuda yapýlan bir araþtýrmada 
çavdar ekmeðinin enerji deðeri yüksek glutenli, iþtah açýcý 
beyaz ekmekten daha düþük. taze ekmeðin, bayat ve düþük 
Bilindiði gibi, ekmek glutenli ekmekten daha az diþ 
proteininde lysine amino asiti çürümesi yaptýðý iddia edildi. 
sýnýrlý oranda bulunuyor. Ekmeðin az bilinen 

özelliklerinden biri de, ekmek 
kabuðunun insanýn mental ve 
fýziksel performansýna olan 
etkisi. Okul çocuklarý ve fabrika 

Unutulmamalýdýr ki ekmek, tek iþçileri üzerinde yapýlan bir 
baþýna, yeterince enerji araþtýrmada ekmek ve meyva 
ihtiyacýný pratik olarak ile beslenen iþçilerin, günün 
karþýlayamaz. Ekmekte ilerleyen saatlerinde 
bulunmayan A ve C performans üzerine olan 
vitaminlerinin temin edileceði etkisinin, iç kýsmýndan daha peklikten yakýnanlar için de uygun bir besin. 
katýklar yardýmýyla yeteri kadar protein yüksek olduðu ve kandaki þeker düzeyini Öte yandan kepekli ekmeðin bu kadar yararlý 
alýnabilir. daha uzun süreli devam ettirdiði anlaþýldý. yönüne raðmen fazla tüketilmesinin bazý 

Bundan dolayý kabuðu bol ekmekler hem sakýncalý taraflarý da var. 
Esas yapýsý selüloz, hemiselüloz, lignin gibi fýziksel hem de zihinsel efor sarf edenlere 
polisakaritlerden oluþan posa, sindirim tavsiye ediliyor.Kepek, vücut için gerekli çinko, demir, 
devresinde enzimler tarafýndan sindirilemez  kalsiyum gibi mineralleri baðlýyarak bio 
ve baðýrsaklarda belirli hacim oluþturarak 

yararlýlýklarýný azaltýr. Ancak yapýlan 
hareketi saðlar. Böylece, besinlerden ve 

çalýþmalarla mayalanma döneminde kepek Ekmek” sözünün eski Türkçede “etmek”, vücudun kendi salgýlarýndan oluþan artýk 
içindeki fýtatlar parçalanarak bu baðlayýcý bazý bölgelerde ise “ötmek” þeklinde maddeler, zararlý maddelere dönüþmeden 
etkinin azaltýlmasýnýn mümkün olduðu söylendiði, Osmanlýcada etmek olarak vücuttan atýlýr. Nitekim posasý yüksek 
gözlendi. Yapýlan araþtýrmalar, niþastanýn yazýldýðý, ekmek þeklinde telaffuz edildiði, gýdalarla beslenen toplumlarda kalýn 
kandaki kolestrol düzeyini yükseltmediðini, kaynaklarda görülüyor. Divan-ý Lügat-it baðýrsak hastalýklarýna rastlanmazken, 
kalori gereksiniminin yüzde 80'ini ekmekten Türk’te “etmek” þeklinde geçiyor.posasý düþük diyetlerle beslenen bazý 
karþýlayan kimselerde koroner kalp 

toplumlarda önemli saðlýk problemleri 
rahatsýzlýðý ve damar sertliðinin hiç Türkler, öðüttükleri buðdaydan çok çeþitli görülüyor. Posanýn en iyi kaynaðý, tahýllarýn 
görülmediðini gösterdi. ekmek yaptý ve bu ürüne bazen piþiriliþ kabuk kýsýmlarý ile kuru baklagiller... Bu 

tarzýna, bazen biçimine göre deðiþik isimler sebeple, beyaz ekmek kadar kepekli ekmeðin 
Günümüzde en yaygýn rahatsýzlýklardan biri verdi. Geleneksel ekmek, evlerde çoðunlukla gereken miktarda yenilmesi tavsiye ediliyor. 
de hiç þüphesiz diþ çürümesi. Diþ çürümesi, tinürü (tandýr) adý verilen fýrýnlarda Posa deðeri yüksek kepekli ekmek ve kuru 
hassas bünye, bakteriler ve beslenme piþirilmekteydi. Bayram günlerinde yað, baklagillerin, yetiþkinlerdeki þeker 
üçlüsünün etkisinde geliþir. Farklýlýk kalýtýma baharat ve kokulu otlar eklenerek deðiþik hastalýðýnýn denetiminde de fayda saðladýðý 
baðlý olabildiði gibi, diþ geliþimi sýrasýndaki lezzette ekmekler elde edildiði biliniyor. Tuz, tesbit edildi. Günümüzde þeker hastalarýnýn 
beslenmenin de büyük etkisi bulunur. Aðýz kimyon, çörek otu, rezene otu, safran, diyetinde kepekli ekmeðin istenilen miktarda 
boþluðundaki karbonhidratlar diþ susam, hardal, karpuz çekirdeði eklenen yenilmesine müsaade ediliyor.
çürümesine neden olur. Bu maddeler arasýnda... 
karbonhidratlarýn fermente olmalarý Yörelerin kendine has meþhur olmuþ ekmeði Özellikle buðday kepeði posasýnýn, kan 
yanýnda, özellikleri ve bileþimleri de önemli. var. Örneðin; Dede Korkut hikayelerinde lipitlerinin yükselmesini de önlediði 
Mesela, aðýzda kalýntý býrakan, yapýþkan Karkamýþ ekmeðini kralýn, þarapla ve çeþitli biliniyor. Kan lipitlerinin yüksekliði, koroner 
karbonhidratlar sývý olanlardan daha fazla hediyelerle birlikte lasmah-Addu’ya kalp hastalarý için önemli bir risk faktörü... 
organik asit üretir. gönderdiði belirtiliyor. Bölgede üzüm Bunlardan dolayý kepekli ekmekle 

baðlarýnýn bulunmasý, nedeniyle bu ekmeðin beslenmeleri önemle tavsiye ediliyor. Ayrýca 
Tükrükteki bakterilerin niþastalý ortamda, üzümlü ekmek olabileceði düþünülüyor.kepekli ekmeðin enerji deðeri düþük… Bu 
þekerli ortama göre daha fazla organik asit 

yüzden kilo almak istemeyenlerin, beyaz 
ürettikleri biliniyor. Önceleri bu bilgilere Daha sonraki yýllarda Asya’nýn gezginci ekmek yerine kepekli veya çavdar ekmeði 
dayanarak, tahýl niþastasýnýn þekerden daha toplumlarý ile birlikte yufka ekmeðine yemesi önerilir. Kepekli ekmek ayrýca 
fazla diþ çürümesine neden olduðu rastlanýyor. Yufka ekmeðinin uzun süre 

Kepekli ekmeðin 
önemi

Türk mutfaðýnda ekmek
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dayanmasý, göçebe hayatý yaþayan Türkler ürünlerini kayýp lider olarak veya bir baþka olduðu belirtiliyor. “Global Industry 
için önemli. Bu ince yufkalarýn 8-10 tanesi deyiþle düþük fiyatlý ürünler olarak Analysts”e göre, ekmek ve küçük ekmekler 
üst üste konulup dürüm yapýlýyor. Yaz kullandýklarý ve bu durumun da üreticilerin dilimi 2009 yýlýnda tahmini yaklaþýk yüzde 
aylarýnda uzun süre dayanmasý nedeniyle ekmek gibi önemli fýrýn ürünleri 48.15 oranýndaki payý ile küresel fýrýn 
yufka ekmeði, diðer ekmeklere tercih kategorilerinde fiyat indirimini kabul ürünleri piyasasýnda en büyük ürün 
ediliyor. etmesine neden olduðu belirtiliyor.  Rapor, kategorisini oluþturdu.

bu uygulamanýn sonucu olarak da birim 
Yufka ekmeðinin benzeri lavaþ ekmek… baþýna kar marjinlerinin azaldýðýný ifade 2001-2010 döneminde ekmek, küçük 
Ýnce pide, Azeri ve Çaðatay Türkçesinde ediyor. ekmekler, pastalar ve donut gibi fýrýn 
yufka olarak geçiyor. Bu ekmeklerden baþka ürünlerinde yýllýk yaklaþýk yüzde 3-4 
mýsýr, arpa, darý ve buðday unlarýndan Bu durum karþýsýnda, üreticiler organik oranýnda bir büyüme gözlemlendi. 
mayalý-mayasýz, yaðlý-yaðsýz, ince-kalýn, ürünler, vitaminler ile zenginleþtirilmiþ Raporda, ürünün görüntüsü satýn almayý 
þekerli-þekersiz, sacta piþirilen ekmek ekmekler ve bisküviler ve kahvaltýlýk etkileyen önemli bir itici güç olarak 
türleri Türk kültüründe var. hububatlar gibi yüksek fiyatlarla görünüyor. Ayrýca, ürünün nasýl 

satýlabilecek yeni katma-deðerli ürün sergilendiðinin de önemli olduðu ifade 
Baþka bir ekmek çeþidi olan ve Orta Asya çeþitleri geliþtirdi.  Bu tip ürünler tüketici ediliyor. Satýn almayý etkileyen önemli 
Türkleri’nin yaþayýþlarýný inceleyen için kolaylýk saðlamak amacýyla tek faktörler olarak görünümden sonra aroma, 
kaynaklarda geçen “sinçü” bugünkü pideye porsiyonluk ve taþýnabilir paketlerde koku ve fiyat belirlendi. Rapor fýrýn ürünleri 
benzerlik gösteriyor.  Ayrýca “çukmin” adý sunuldu. sanayinin son yýllarda belirgin deðiþmeler 
verilen kurabiye biçiminde bir ekmek çeþidi gördüðünü aktarýyor.
daha var. Kuzey Amerika’da ise tam tane ekmek ve 

yulaflý bisküviler gibi çözünür diyet lifi Bu deðiþimlerle birlikte özellikle 
Türklerin 11’inci yüzyýlda bugünkü þekil ve içeren fýrýn ürünlerine olan talep sektör 1990’lardan sonra ABD ve Avrupa’da 
adý ile çeþitli çörekler yaptýklarý kaynaklarda satýþlarýný arttýrdý. Diyet lifinin belirli kanser büyük fýrýnlar birçok küçük fýrýný satýn aldý 
geçiyor. Çörek çeþitleri arasýnda küle tipleri ve kalp hastalýklarý riskini azalttýðýna ve yoðun bir þekilde otomasyon, maliyet 
gömülerek yapýlan “kömeç” günümüzde inanýldýðýndan pazarlama stratejileri, bu tip kontrolü ve marka geliþimine yatýrým yaptý. 
gömeç-gömbe, göbe-göbü adlarý ile hala ürünleri teþvik için uyarlandý. Verimli fýrýnlar ise büyük þirketlerin 
yaþýyor. rekabetine karþý niþ ürünler geliþtirdi. 

Fýrýn ürünlerinin dünya pazarýný bölümlere Rapor þirketlerin geliþen tatlarý ve tercihleri 
Yufkadan baþka bazlamanýn da Selçuklular ve coðrafik bölgelere göre analiz eden rapor, tatmin etmek için çok çalýþtýklarýný ve 
devrinde yapýldýðý biliniyor. Mayalý 2010 yýlýnda dünya fýrýn ürünleri pazarýnýn yenilikçilikte süreklilik olduðunu belirtiyor. 
hamurun içinde ceviz, fýndýk, susam, bazen yaklaþýk 407 milyar dolar deðerinde Sonuç olarak, deðiþen tüketici zevklerini ve 
kýyma, bazen de üzüm konan yaðlý, þekerli, olduðunu ortaya koyuyor. Pazarýn 2001- tercihlerini öngören ve yeni ve 
þekersiz olarak yapýlan, nokul-lokul adý 2010 dönemindeki bileþik yýllýk büyüme zenginleþtirilmiþ lezzetler sunan þirketlerin 
verilen çöreklere, Selçuklu devri yiyecekleri hýzý ise yüzde 3.93 olarak açýklandý.  Bu sektördeki diðer þirketlere karþý rekabet ve 
arasýnda rastlanýyor. Bu çeþitlerin hepsinin dönemde en hýzlý büyüyen bölgenin ise pazar payý anlamýnda önemli mesafe 
Anadolu’ya Türkmenlerle beraber geldiði yaklaþýk yüzde 6.93 oraný ile Pasifik-Asya aldýklarý ifade ediliyor.
sanýlýyor.

Ekmeðin Türk kültüründe yeri sadece 
yiyecek maddesi olmakla sýnýrlý deðil. 
Ekmeðin türü ne olursa olsun öncelikle 
günlük ekmeðin nasýl karþýlanacaðý 
düþünülür. Öyle ki para kazanmanýn, 
çalýþmanýn karþýlýðý “ekmek parasý” olarak 
ifade edilir. Bu da ekmeðin, günlük 
hayatta ne denli önemli olduðunu 
açýklýyor.

ABD merkezli piyasa araþtýrma þirketi 
“Global Industry Analysts” in fýrýn 
ürünlerine iliþkin yeni küresel stratejik iþ 
raporuna göre; Avrupa,  2009 yýlýnda 
yüzde 43.85 oranýndaki pazar payý ile 
küresel fýrýn ürünleri pazarýna hakim oldu.

Raporda, Batý Avrupa ve ABD’de büyük 
perakende zincirlerinin genel satýþ 
hacimlerini arttýrmak için geçmiþte fýrýn 

Dünyada ekmek pazarý

pazar
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UNDANO pazarda büyüme hedefinde

Ambalajlý ekmek pazarýnýn aktörlerinden ekmeðin ambalajlý olarak tüketiciye 
biri olan UNDANO markasý, Umursan sunlmasý. Bizim savunduðumuz en 
Gýda'nýn son yýllarda yaptýðý yatýrýmlarla önemli husus budur. Bu yüzden biz 
büyürken, almýþ olduðu ödüllerle de özellikle ambalajlý ekmek üretimi üzerine 
kalitesini tescilledi. 2009 yýlýna kadar çok ciddi yatýrým yaptýk. Halkýmýza saðlýklý 
aðýrlýklý olarak Private Label alanýnda üretim ürünler sunabilmek için el deðmeden 
yapan Umursan Gýda, endüstriyel pazarda üretimlerin yapýldýðý teknolojik alt yapýyý 
da odukça iddialý. Þu anda 3 bin noktanýn üretim merkezimizde kurduk.”
tedarikçisi konumunda olan þirket, 
ambalajlý ekmek pazarýnda büyümeyi 
hedefliyor. Son teknolojiyle donatýlan tesislerde 

çalýþacak operatör ve teknik eleman 
bulmakta sýkýntý yaþadýklarýný kaydeden 

Pazarýn mevcut durumunu deðerlendiren Umur,  bu durumun önlenebilmesi için 
Umursan Gýda Yönetim Kurulu Baþkaný meslek liselerinde ekmek ve unlu mamul 
Mehmet Umur, pazara 20'ye yakýn firmanýn üretimiyle ilgili bölümlerin açýlmasýný 
girdiðini; ancak sadece 3-5'inin ayakta önerdi. Umur, “Bence mümkün olan en 
kalabildiðini dile getirdi. Bunlardan birinin kýsa zamanda meslek liselerinin 
de UNDANO markasý olduðunu söyleyen müfredatýna böyle bir bölüm konulmalýdýr. Türkiye'de ve Avrupa'daki ambalajlý ekmek 
Umur, tüm ürünlerini son teknoloji Eðitimde esneklik, kendini yenileyebilmek tüketimini kýyaslayan Mehmet Umur, 
kullanarak hijyen kurallarýna uygun önemlidir. Biz bunu baþarabilirsek zaten þunlarý paylaþtý: “Türkiye'de özellikle 
ortamlarda ürettiklerini belirterek þöyle sektör olarak birçok sorunumuz ambalajlý ekmek tüketimine yönelik 
devam etti: “Pazardan aldýðýnýz bir kendiliðinden çözülmüþ olacaktýr.”dedi. toplumun tercihi maalesef yüzde 3'ü 
meyveyi, sebzeyi yýkayýp tüketebilirsiniz. Pazarýn en önemli sorununun merdivenaltý geçmemektedir. Bu rakam geliþmiþ ülkelerle 
Böylece gerekli hijyeni saðlamýþ olursunuz. üretim olduðunu dile getiren Umur, bu tarz kýyaslanamayacak kadar küçüktür. Örneðin 
Peki, ekmeði yýkama þansýmýz var mý? Yok. üretimlerin pazara büyük zarar verdiðine Ýngiltere'deki ambalajlý ekmek tüketimi 
Bu durumda ekmekte hijyen nasýl dikkat çekti.  Umur, bu durumun %80, AB ülkelerinde %60 civarýnda. Bunun 
saðlanacak? Ekmeðin hijyeni üretim önlenebilmesi için yasalarýn caydýrýcý da ötesinde sektörde ciddi bir kayýt dýþý 
aþamasýnýn ilk basamaklarýndan baþlar, nitelikte olmasý gerektiðine iþaret etti ve bu ekonominin oluþtuðunu gözlemliyoruz. 
nihai tüketiciye ulaþýncaya kadar devam tarz yerlerin iyi denetlenmesi gerektiðini Bunun temelinde de bir gýda politikamýzýn 
eder. Bunu saðlamanýn tek yolu var, o da vurguladý. olmamasý yatýyor.  

Kalifiye eleman sýkýntýsý…

Ambalaj=Hijyen

“Gýda politikamýz yok”

“Yeni yatýrýmlarla kapasitemizi artýracaðýz”

Mustafa Kaðnýcý
Altýnekin Unlu Mamüller 
Yönetim Kurulu Üyesi

kurulduðu yýllarda önce pastane tüketicilerle buluþturuyoruz. 2011 yýlý 
sektöründe hizmet verdi. Sonrasýnda ise içerisinde 8 bin 500 metrekare alana 
paketli ekmek sektörüne gerçekleþtirdiðimiz yayýlan tesisimizi hizmete geçirmeyi 
yatýrýmla bu alanda endüstriyel ürün planlýyoruz.

1975 yýlýnda kurulan Konya merkezli üretimine baþladýk. 17 çeþit ürünümüz 

Altýnekin Unlu Mamüller, organize bulunuyor. Þu anda günlük 20 bin ekmek üretim 

perakende sektöründeki firmalara Bonex Son yýllarda baþta Konya ve çevresi olmak kapasitesine sahip olan tesisimizde TSE ISO 

markasýyla hizmet veriyor. Firmamýz ilk üzere çok sayýda yerel zincirde ürünlerimizi 90012000 Kalite Yönetim Sistemi 

Kendini endüstriyel pazarda güçlü bir oyuncu olarak tanýmlayan UNDANO, perakende sektöründe 
yerli zincirlerle büyümeyi hedefliyor 

Mehmet Umur

pazar

Temelleri 1947 yýlýnda atýlan þirket, daha çok unlu mamul üretimi ve pazarlamasý alanýnda yoðunlaþýyor. Umur Grup çatýsý 
altýnda bulunan Umurlar ve Daypa isimli þirketler, Batý Karadeniz bölgesinde faaliyet gösteriyor. Umur Grup, yatýrýmlarýna 2005 
yýlýnda Yeni Bosna'da TS-EN ISO 9001, TS-EN ISO 2200-HACCP ve TSE-HYB belgelerine sahip 2.200 metrekare kapalý, 1.000 
metrekare açýk fabrika binasý ekledi. Gruba baðlý Umeks firmasý bünyesinde 2009 yýlýnda Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde 
25 bin metrekare arsa üzerine 6 bin metrekarelik üretim fabrikasý hayata geçirildi.

2009 yýlýnda Tarým Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen Güvenilir Gýda Zirvesi'nde UNDANO markasýyla “Gýda Kalite Ödülü”nü, 
2011 yýlýnda yine Tarým Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen Güvenilir Marka Zirvesi'nde “Güvenilir Marka Ödülü”nü aldý. 2011 
yýlýnda ayrýca Dünya Tüketiciler Günü'nde “Yýlýn Tüketici Kalite Ödülü'nün sahibi oldu. 
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UNO ambalajlý ekmek pazarýný büyütüyor

UNO, ekmek ve unlu mamuller sektöründe oluyor. Yani buðdayýn en 
20 yýldan bu yana, Türkiye'nin en bilinen ve besleyici kýsýmlarý hayvanlara 
tercih edilen paketli ekmek markasý olmayý gidiyor. Biz ise beyaz ekmek 
sürdürüyor. Yukarý Dudullu Organize Sanayi sevdasýna bol bol karbonhidrat 
Bölgesi'nde 27 bin metrekarelik alana tüketiyoruz. Unmaþ bu konuda 
kurulu, günlük üretim kapasitesi 560 bin da öncülük yaptý ve 
adet olan UNO Fabrikasý, dünya zenginleþtirilmiþ beyaz un 
standartlarýnda teknoloji ile donatýlmýþ ürününü çýkardý. Türkiye'de 
durumda. Pazarýn büyümesi için öncelikle ekmek konusundaki sorunlarýn 
Türkiye'de ekmekle ilgili bilinç oluþmasý asýl çözümü ekmeðin paketli 
gerektiðini belirten Doruk Group Holding olarak tüketilmesidir. Bir ara 
A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Hasip Gençer, ekmeði poþete sokmak için karar 
þunlarý aktarýyor: alýndý, ancak o kararýn arkasýnda 
“Türk insanýnýn ciddi bir beyaz ekmek durulamadý. Oysa Ýngiltere'de 
takýntýsý var. Ekmeðin unu ne kadar esmer tüketilen ekmeðin yüzde 80'i 
olursa o kadar kalitesiz zannediliyor ve paketli ekmek… Yeme içme 
tercih edilmiyor. Oysa bu genel anlayýþýn kültürümüzün çok benzediði 
tam tersine makbul olan esmer ekmek. Yunanistan'da bile bu oran 
Bütün dünya esmer yani tam buðday yüzde 20'ler seviyesinde. Bizde 
ekmeðini tüketmeye çalýþýyor. Türkiye'de en ise sadece yüzde 1... AB ile 
önemli besin maddelerini içeren buðdayýn yeme içme alanýndaki tüm 
kepeði, kabuk kýsmý unu esmerleþtirmesin uygulamalarý birebir karþýlaþtýrýn. 
diye çýkarýlýyor ve çekirdek kýsmýna yakýn Herhalde bu kadar fark olan 
olan beyaz kýsmý öðütülerek un haline baþka bir alan bulamazsýnýz. 
getiriliyor. Buðdayýn yüzde 40'a kadar olan Üstelik bu iþin bir de çok önemli 
kepek ve kabuk kýsmý hayvanlara yem bir hijyen tarafý var. Domatesi 

yýkamadan yemeyiz ancak bir sürü 
kiþinin elini sürdüðü ekmeði 
yiyebiliyoruz. Bu müthiþ zararlý, o 
ekmeðin üzerinde her çeþit mikrop ve 
basil bulunuyor. Bir de iþin ekonomik 
boyutu var. Her yýl fýrýnlarda üretilen 
ekmeðin yüzde 18'i bayatladýðý için çöpe 
atýlýyor. Ambalajlý olsa bu sorun da 
ortadan kalkacak çünkü 35 derece 
sýcaklýktayken bizim kullandýðýmýz 
yüksek teknolojiyle paketlenen ekmek bir 
hafta bayatlamýyor. Yazýk deðil mi çöpe 
atýlan bunca ekmeðe? Ýþin hem saðlýk 
boyutu hem de ziyan boyutunu ele alýp 
bu alýþkanlýklarý deðiþtirmek gereklidir”.

1990 yýlýnda kurulan ve 1991 yýlýnda üretime baþlayan UNMAÞ A.Þ. ekmek sektörüne evrensel 
standartlarda üretim anlayýþý getirdi. UNO markasýyla Türk insanýný ambalajlý ekmekle tanýþtýrarak 
sektöründe ilki gerçekleþtiren firma halen yeni ürünler ve kampanyalarla sektörün büyümesi adýna 
sorumluluk üstleniyor

Hasip Gençer

pazar

standartlarýna ve TSE 13001 HACCP Gýda yapan, formunu korumak isteyen ve her yaþ kapasitemizi daha da artýrmýþ olacaðýz. 
güvenlik sistemine uygun bir biçimde grubundan insana özgü tam kepek, light 
ekmek ve taþ fýrýn ekmeði, yaþ pasta, kuru form ekmeði, kepekli ve köy ekmeði 2012 yýlýnýn planlarýnda ihracatla ilgili 
pasta, sütlü ve tereyaðlý tatlý çeþitleri gibi çeþitleri, galeta, pasta tabaný, mantý gibi çalýþmalarýz da var. Türkiye çapýnda þu anda 
450 ayrý ürün üretilmektedir. Ayrýca ürün gruplarýný da iç Anadolu bölgesinde 20 ilde bayilik verdik ve 6 ülkeye ihracat 
çocuklara ve gençlere yönelik tost, seçkin marketlerde yaygýn servis aðýyla gerçekleþtirdik. Önümüzdeki yýl bunlarý 
hamburger, sandviç ekmeði çeþitleri; diyet satýlmaktadýr. Yeni tesisimizle birlikte daha da yukarý taþýyacaðýz. 
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“Gözünüzle seçiniz yazmayý 
istemiyoruz”

“Normal ekmek 
paketlenmediði sürece pazar 
büyümez”

“Beyaz ekmekte paket 
mümkün deðil”

“Maliyetli de olsa buna bir 
çare bulunmalý”

daha ciro artýþý var. yine fýrýnlardan gelmesi ve günlük satýlmasý 
Geçmiþte sadece gerekli. Ancak bu mümkün deðil. Ekmeðin 
yaþlýlar kepek ekmeði, paketlenebilmesi için fýrýnlarda yer yok, 

Sabri Erdem tuzsuz ekmek alýrdý, eleman alýnmasý gerekli, poþet veya kaðýt 
þimdi gençler de kullanýmý ekstra maliyet demek, her þeyin Özhan Genel Müdürü
almaya baþladý. Fakat ötesinde öyle bir bekleme zamaný yok Ben sadece mevcut 
bu pay çok yavaþ çünkü günde 4 defa ekmek çýkarýlýyor ve paketli ekmek 
artýyor. Bizim asýl servis ediliyor. Dolayýsýyla beyaz ekmek pazarýnýn büyümesi 

derdimiz beyaz ekmeðin paketlenemiyor pakete giremez, giremediði sürece de taraftarý deðilim, 
oluþu. Bunlar kasalarda geliyor, gelirken bir paketli ekmek pazarý diðer çeþit ekmeklere bence bizim açýkta 
sürü kiþi elliyor. Sonra maðazada bir sürü baðlý olarak yavaþ bir büyüme içinde olur. sattýðýmýz ekmeðin 
insan elliyor. Bu açýkçasý beni çok rahatsýz de paketlenmesi 
ediyor. Çözümü de zor bir konu. Çünkü gerekiyor. Bu konuda 
bizim tüketicimiz taze ekmek seviyor. Bu bir çalýþma 
ekmeði fýrýndan çýkarýp poþetlersen hamur baþlatýlmýþtý ancak sýcak ekmeðin poþete 
olur. Hava almasý lazým… Bunu normal bir girmesiyle ilgili problemler yüzünden 
fýrýn çýkarýp, havalandýrýp, paketleyip bize kesildi. Tabi ki tüketici tercihleri de önemli. Sedat Gümüþ
getirmeye kalksa maliyetin altýndan Bizim insanýmýz ekmeði taze seviyor. Gümüþ AVM Yönetim Kurulu kalkamaz. Bunun altýndan kalkabilecek olan Ekmeði sýcakken poþete koyarsan 
yine Uno gibi Ülker gibi firmalar olur. Baþkanýhamurlaþýr. Bu durumda o ekmeði kimse 
Ancak bu iþi sadece onlarýn yapmasýna izin Paketli ekmek, özellikle almaz. Fýrýnlarýn bu ekmekleri çýkarýp, 
verirsen bu defa da binlerce fýrýncý ne beyaz ekmekte çok bekletip, öyle poþetlemeleri gerekli… 
olacak? Dolayýsýyla konu problemli… tercih edilmiyor. Ancak fýrýnlarýn hem öyle bir bekleme 
Fakat ne kadar problem olursa olsun bir Bununla ilgili denemeler zamaný yok hem o ekmekleri 
çare gerekiyor. Her þeyin hijyenine dört oldu. Marketlerin bekletebilecekleri hijyenik alanlarý yok. 
dörtlük dikkat ediyoruz. Ette, peynirde, ekmeði paketli satmasý Dolayýsýyla bu konunun olabilmesi için 
þarküteride her þeye maksimum dikkat istendi. Ancak bu bütün fýrýnlarýn yapýsýnýn deðiþmesi gerekli. 
ediyoruz. Fakat ekmeðe gelince hiçbir gerçekleþmedi çünkü sýcak ekmek poþete Ancak þu andaki durumdan da çok 
marketçinin elinden bir þey gelmiyor. Poþet girmiyor. Kaðýda koymanýn maliyeti de rahatsýzým. Ekmek dolabýnýn üzerine 
yerine kaðýt ambalaj kullanýmý bir çözüm yüksek. Mevcut paketli ekmek firmalarýnýn “Lütfen gözünüzle seçiniz” yazýyoruz. Bu 
olabilir. Ancak onun da maliyeti daha fazla. da beyaz ekmekle ilgili ürünleri hemen hiç çok kötü bir uyarý ama mecbur kalýyoruz.
Üstelik o kaðýda koymak için fýrýncýnýn yine satýlmýyor. Onlarýn da asýl cirosu kepekli, 
yatýrým yapmasý gerekli. Ekstra eleman tam buðday gibi deðiþik ekmeklerden Bizim vatandaþýmýz maalesef bir ekmek 
almalý, ekmeði dinlendirmek için geliyor. Benim düþüncem her tür ekmeðin alana kadar 30 tane ekmeði mýncýklýyor. 
dükkanýnda ekstra yer açmalý vs… Bu paketli satýlmasý þeklinde. Bunu gerçekten Sonra o kiþinin ellediði ekmeði baþka biri 
açýdan bakýldýðýnda konu marketçilerin isteriz. Çünkü ekmek, bizim hijyen alýp yiyor. Bundan ben rahatsýzlýk 
insiyatifinin dýþýnda. Buna çözümü devlet standartlarýný kontrol edemediðimiz tek duyuyorum. Bazen de en alttaki ekmeði 
ve fýrýncýlar istiþare ederek bulabilir. konu. Fakat bunun olmasýyla ilgili büyük çekiyor, üstteki bütün ekmekleri döküyor. 

sýkýntýlar var. Bu tip bir organizasyonu Dolayýsýyla bu konunun çözüme kavuþmasý 
yapacak tesis dev boyutlarda olmalý. Yani gerekli… Þu andaki mevcut paketli ekmek 
ekmeðin fýrýndan çýkmasý, dinlendirilmesi, pazarýna baktýðýmýzda ise ciro anlamýnda 
pakete konulmasý ve tazeliðini küçük bir payý olduðunu görüyoruz. Bu 

Selahattin Kýlýnç kaybetmeden markete getirilmesi büyük bir payýn artmasý beslenme alýþkanlýklarýnýn 
olay… Bu organizasyonu þu anda fýrýnlar deðiþmesiyle doðru orantýlý geliþecektir. Þehzade Yönetim Kurulu 
yapamaz. Yapamayacaðý için de hükümet Daha az kilo yapan ekmeklere bir yönelim Baþkaný
bu konuda ýsrarcý olmadý. Çünkü eðer böyle var. Ancak ne olursa olsun, paketli ekmek 

Paketli ekmek bir karar çýkarsa herkes için çýkmalý. Yani pazarýnýn açýkta satýlan beyaz ekmek 
sektörü, kepekli hem marketler hem fýrýnlar paketli satmalý. pazarýna yaklaþabilmesi uzun vadede bile 
ve benzeri Bu karar sonrasýnda ise fýrýnlarýn çoðu imkansýz. Arada büyük bir uçurum var. 
ürünlerle yavaþ kapatýr gider. Bunu kaldýramazlar. 
bir büyüme Bir de ekmeði pakete koysan bile mesela 
içinde. Bu alanda pideyi nasýl koyacaksýn. Çünkü bizim 
üretim yapan insanýmýz pideyi dumaný tüterken almayý 
firmalarýn beyaz seviyor. Biraz soðuduðu zaman pide Mehmet Sarýtemur
ekmekleri de var ancak hiç tercih edilmiyor. satýlmýyor. Pideyi koyduðun zaman bu defa 

Nurdað Genel Müdürü Beyaz ekmekte paketli ürün satýþ oranýnda açmayý, çöreði, simiti de poþetletiyor 
Þu andaki mevcut paketli ekmek pazarý bir artýþ beklemek hayal olur. Çünkü alýþýlan olman lazým. Yani bu iþin yapýlmasý zor… 
bizim cirolarýmýzda çok önemli bir beyaz ekmek tadý ile paketli ekmek arasýnda Mevcut þartlarda paketli ekmek pazarýnýn 
konumda deðil. Eskiye oranla biraz çok fark var. çok hýzlý bir büyüme göstereceðini 
hareketlenme oldu mu derseniz evet biraz Bu lezzet farkýnýn oluþmamasý için ekmeðin düþünmüyorum. 

pazar
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“Ölümlere son verilmeli”
TPF Yönetim Kurulu Baþkaný Selamet Aygün, Hakkâri'de yaþanan terör saldýrýsýný ve 
can kaybýný kýnadý. Aygün, 'Ülkemizde huzur istiyoruz' dedi

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Aygün, iki gündür durulmayan hain terör Kayýplar artýk askerle sýnýrlý kalmamakta, 
Yönetim Kurulu Baþkaný Selamet Aygün saldýrýlarýnýn onlarca ailenin yüreðini polis ve jandarma da hedef alýnmaktadýr. 
Hakkâri'de yaþanan terör saldýrýsýný ve can yaktýðýný ifade ettiði açýklamasýnda, Öðretmenlerimiz, çalýþanlarýmýz 1980'lerde 
kaybýný kýnadý. Aygün, þehitlik mertebesinin “teröristler asla emeline ulaþamayacak ve olduðu gibi kaçýrýlmaktadýr. Türkiye'nin 
yüce bir mertebe olduðunu fakat ölümlerin milletimizin birlik ve beraberliðine zarar doðusunun terörle terk edilmesine atýl 
durdurulmasý gerektiðini belirtti. Aygün, veremeyecektir. Terörün son bulmasý için, kalmasýna çalýþýlmaktadýr. Ekonomi huzur 
“1980'lerden bu yana yüz binlerce gencecik tüm siyasi partilerimize, sivil toplum ortamý ister. Huzur ortamý saðlanýrsa 
evladýmýzý teröre kurban verdik; vermeye de kuruluþlarýmýza ülkemizin birlik ve bölgeye yatýrýmlar da artar. Doðuda da 
devam ediyoruz. Yaþasalardý bugün bütünlüðünü koruma noktasýnda büyük topraklarýmýz olduðu unutulmamalý; ölümler 
bambaþka bir Türkiye'de olacaðýmýzý görevler düþmektedir” dedi. durdurulmalýdýr. Türk birliðini parçalamak 
düþünüyoruz. Milletimizin birlik ve isteyenleri kýnýyoruz. Þehitlerimize Allah'tan 
bütünlüðü kanýmýzýn son damlasýna dek Selamet Aygün, “Türkiye'nin aydýnlýk rahmet, yaralýlarýmýza acil þifalar, þehit 
bozulmayacak; bozulmasý için uðraþanlarý geleceðine hizmet eden Türk evlâdý, vatani ailelerine ve milletimize baþsaðlýðý ve 
kýnýyoruz” dedi. görevini yaparken þehit düþmektedir. sabýrlar dilerim” þeklinde konuþtu. 

haberler
perder

TPF’den Van’a yardým 
Türkiye Perakendeciler Federasyonu Van'da meydana gelen depremin ardýndan 
bölgeye yardýmlarý göndermeye baþladý 

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Güneydoðu PERDER aracýlýðýyla bölgeye bir Selamet Aygün, ilk andan itibaren arama 
Yönetim Kurulu Baþkaný Selamet Aygün, kamyon su gönderdik. Yardým çalýþmalarýmýz kurtarma çalýþmalarýný destekleyen AKUT'u 
Van depremi sebebiyle taziye dileklerinde hýzla devam edecek” dedi. tebrik ederken, acil ihtiyaç masasý hazýrlýðý 
bulundu ve birlik çaðrýsý yaptý. yapan ve bunda çok hýzlý davranan yetkilileri 

Selamet Aygün, kýþ soðuðunu dikkate alarak takdir ettiklerini belirtti. 
Aygün, Van'da meydana gelen depremin gönüllülerin oradaki çalýþmalara katýlýp 
ardýndan federasyonun yardýmlarýnýn hýzlandýrmaya destek olmasýný önerirken, Aygün, “AKUT ve benzeri gönüllü yardým 
süreceðini belirtti. Aygün, “Gün destek farklý sektörlerden öncü þirketlerin yardým kuruluþlarýnda üyelerin çoðalmasýný ve afet 
olma, birlik olma günüdür. Bölgede acil maddelerini biraraya getirerek durumlarýnda ne yapmasý gerektiðini bilen 
ihtiyaç maddelerinin baþýnda su, ýsýtýcýlar ve göndermelerini istedi. yetiþmiþ insanlarýn sayýsýýn çok defa 
battaniye geliyor. TPF olarak ilk etapta katlanmasýný dilediklerini sözlerine ekledi. 
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haberler

PERDER’lerde görev deðiþimi

perder

Türkiye Perakendeciler Federasyonu'na baðlý bölge PERDER'lerinde görev deðiþimi 
yaþandý
Türkiye Perakendeciler Federasyonu'na baðlý 
bölge PERDER'lerinde seçim heyecaný 
yaþandý. Akdeniz PERDER baþkanlýðýna 
Gazanfer Gencer, Çukurova PERDER 
baþkanlýðýna Cahit Kaplaner, Karadeniz 
PERDER baþkanlýðýna ise Þakir Oktay seçildi.

10 üyesi olan  Akdeniz PERDER'in baþkanlýk 
görevine seçilen Gazanfer Gencer, 
oybirliðiyle göreve getirilmenin mutluluðunu 
yaþadýðýný vurguladý. Gencer, “Akdeniz 
Bölgesi'nde daha fazla perakendeciyle 
güçbirliði yapmayý planlýyoruz. Akdeniz 
PERDER olarak bölgemizdeki perakendecileri 
kucaklamayý, menfaatlerin ve yatýrýmý olan 
yerel zincir maðazalarýn daha güçlü bir 
rekabet ortamý yaþamasý için çalýþacaðýmýzý 15 üyesi olan Çukurova PERDER'in 
söylemek isterim. Bölgemizde yaþanan baþkanlýk görevine seçilen Cahit Kaplaner, 
sorunlarla ilgili ulusal ve yerel basýnda görüþ “Öncelikle üye sayýmýzý artýrmak ve 
ve önerilerimizi, bir sivil toplum çatýsý bölgemizden daha fazla yerel perakende 
altýnda ve tek bir ses olarak iletmenin çok zincirini üyemiz yapmayý amaçlýyoruz. 
daha etkili sonuç vereceðine inanýyoruz. Çukurova PERDER'in nihai hedefi, bölgedeki 
Baþta Antalya olmak üzere bu bölge, güçlü perakendeciliðin adil rekabet þartlarý 
yerel zincirlerin olduðu bir yapýya sahip… çerçevesinde geliþimini saðlamaktýr. 
PERDER'lerin diðer bölgelerde faaliyet Özellikle þu anda gündemde olan açýk 
gösterirken burada olmamasý bir eksiklikti. alanlarda kurbanlýk satýþý, semt pazarlarýnýn 
Bu oluþum sonrasý hem Türkiye haksýz rekabeti gibi konular var. Önceki 
Perakendeciler Federasyonu'nun bizlere hem yönetimdeki arkadaþlarýmýz bunlarla ilgili 
de bizlerin Türkiye Perakendeciler taleplerimizi ilgili idari makamlara 
Federasyonu'na güç kazandýracaðýný, faydalý iletiyorlardý. Biz de bunlarý idari yetkililerle 
olacaðýný düþünüyoruz. ” dedi. Bölgede paylaþmaya devam edip, çözüm 
kültür birliði oluþturmayý hedeflediðini önerilerimizi sunacaðýz. Bölgelerde yapýlan 
belirten Gencer, ticari deðerin aðýrlýk çalýþmalarýn genel olarak ülkemizdeki 

kazanmasýyla birlikte aþýlacaðýný kazanmasýnýn öncelikleri olduðunu söyledi.  ticaretin doðru iþlemesi adýna önemli 
düþünüyoruz. Ýsteðimiz Batý Karadeniz olduðunu düþünüyoruz” dedi. 
PERDER üyelerinin maliyetlerini düþürüp Akdeniz PERDER Yönetim Kurulu 
daha verimli çalýþmalarýna olanak tanýyacak üyeliklerine Murat Menzelcioðlu, Durmuþ Çukurova PERDER Yönetim Kurulu 
projeleri hayata geçirmek. Bu konuda Kamaþ, Raþit Kirli ve Adem Demiralay üyeliklerine Ramazan Kýlýç, Ömer Cömert, 
Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun seçildi. Sedat Gümüþ, Ahmet Durak seçildi. 
çatýsý altýnda gerçekleþtirilen birçok çalýþma 
bulunmaktadýr. Bu çalýþmalarýn üyelerimize 
de yansýmasýyla ilgili Türkiye Perakendeciler 
Federasyonu yönetimiyle istiþare içinde 
olacaðýz. Yeni yönetim ve yeni bir heyecanla, 18 üyesi olan Batý Karadeniz 
bölgemizdeki yerel perakendeciliðe tekrar bir PERDER'in baþkanlýk görevine 
dinamizm kazandýracaðýmýza inanýyorum” seçilen Þakir Oktay 
dedi.  “Bölgemizde 2008 sonrasý, 

ekonomik geliþmeler 
Batý Karadeniz PERDER'in yeni Yönetim paralelinde bazý sýkýntýlar 
Kurulu'nda Þakir Oktay'ýn yaný sýra Harun oluþtu. Bu sýkýntýlarýn 
Gökbayrak, Hidayet Yýldýz, Mükremin Gülay, önümüzdeki yýllarda bölge 
Yüksel Cenk görev aldý.ekonomisinin tekrar canlýlýk 

“Daha güçlü olacaðýz”

“Doðru rekabet ortamý için 
çalýþacaðýz”

“Batý Karadeniz'i bir 
araya getireceðiz”

Cahit Kaplaner

Þakir Oktay 

Akdeniz PERDER üyeleri
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Karadeniz PERDER üyesi yerel zincirler, bölgedeki yerel 
distribütörlerin bazýlarýnýn sektörden çekilmesiyle ürün 
tedariðinde yaþanan sorunlara çözüm getirmek adýna bir süre 
önce "Samsun Grup Marketçilik A.Þ." adýyla bir þirket kurmuþtu. 
KOSGEB desteklerinden yararlanmak ve özellikle ürün tedariðini 
düzenli saðlayamayan bölgenin yerel zincirlerine destek vermek 
amacýyla kurulan þirket, KOSGEB'ten 250 bin TL'lik hibe kredisi 
kullanmaya hak kazandý.

Konuyla ilgili Karadeniz PERDER Baþkaný ve Samsun Grup 
Marketçilik A.Þ. Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Akyüz þu bilgileri 
aktardý:

“Saðlanan kaynaklardan bölgedeki yerel zincirler ve yerel catrering 
firmalarý ivedi þekilde faydalandýrýlacak. Öte yandan sistemin 
düzenli iþlemesi ve yerel firmalarýn bundan böyle ürün tedariðinde 
sýkýntý yaþamamasý için þirket yýl sonuna kadar bir adet cash & 
carry konseptinde maðaza açacak. Bölgenin kalkýnmasýnýn önce 
üretimden geçtiðini, üretiminde tüketildiði ölçüde var 
olabileceðine göre, bu ürünlerin tüketiciyle buluþturmak adýna 
yerel marketlerimizin ve bakkallarýmýzýn yaþamasý þarttýr. 
Samsun'da yerel distribütörlerde yaþanan sýkýntýlar sonucu 
ürünleri Çorum, Amasya, Ordu bayilerinden temin etmek 
zorunda kalýyorduk. Ancak bizler Samsun'un geleceðinden 
ümidimizi kesmedik. Samsun Ticaret ve Sanayi Odamýzýn 
baþlatmýþ olduðu “Samsun'da var Samsun için al” kampanyasý ve 
oluþturduðumuz bu güç birliði ile bölgemizin eskisinden daha iyi 
konuma geleceðine inanýyoruz”.

haberler

Karadeniz’de
güç birliði  

perder

Akyüz, Mark, Genç, Deðiþim, Çelikler, 
Dostlar market temsilcilerinin kurduðu 
Samsun Grup Marketçilik A.Þ. 'Ýþbirliði 
güç birliði' projesi yaparak KOSGEB'den 
250 bin TL hibe kredisi kullanmaya hak 
kazandý  
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haberler

Yerel zincirlerin yeni partneri; 
Expotim

perder

TPF bugüne dek üç kez düzenlenen geleneksel 'Yerel Zincirler Buluþuyor' (YZB) 
organizasyonunun dördüncüsü Nisan 2012 gerçekleþecek. YZB 2012'yi Expotim 
Grubu organize edecek
Türkiye Perakendeciler Federasyonu 
tarafýndan düzenlenen “Yerel Zincirler 
Buluþuyor” (YZB) organizasyonunun 
dördüncüsü 25-26 Nisan 2012 
tarihlerinde gerçekleþtirilecek. 
Organizasyon, uluslararasý fuar tecrübesi 
olan Expotim Grubu tarafýndan 
gerçekleþtirilecek. Organizasyonun fuar 
bölümü grup bünyesinden Expotim 
Uluslararasý Fuar Organizasyonlarý A.Þ., 
konferans bölümü ise Globus Fuar ve 
Kongre Yönetimi Ltd. Þti. tarafýndan 
yürütülecek.
Konuyla ilgili bir açýklama yapan TPF 
Yönetim Kurulu Baþkaný Selamet Aygün, 
YZB'nin sektörün geleceðini tayin eden 
bir organizasyon haline geldiðine dikkat 
çekti. Geçmiþ yýllarda elde edilen 
baþarýlarla 2012 yýlýnda hedeflerini daha 
da büyüttüklerini belirten Aygün, 
Expotim Grubu'nun, YZB'nin deðiþim ve 
geliþim sürecini yöneteceðine geniþletilerek farklý kategorilerde, daha Þimdiye kadar sözü edilen fuarlar için 
inandýklarýný söyledi. geniþ kitleleri kapsayacak þekilde organize satýlmýþ alan 170.000 metrekareyi aþarken, 

edilecek” dedi. katýlýmcý firma sayýsý da 7000'in üzerinde. 
Expotim'in satýþ departmanýnda, yurtiçi ve 
yurtdýþý olarak ayrýlan 48 kiþilik uzman bir 
ekip çalýþýyor. Grup her yýl 18 farklý ülkede, 

Expotim Uluslararasý Fuar Organizasyonlarý Globus Fuar ve Kongre Yönetimi Yönetim 50'nin üzerinde fuar düzenliyor.
A.Þ. 2003 yýlýnda, fuar organizasyonlarý Kurulu Baþkaný Hakan Adýgüzel, 2012 
konusunda deneyim sahibi profesyoneller yýlýnda gerçekleþtirilecek YZB 
tarafýndan kuruldu. Müþteri memnuniyetini organizasyonunun geçmiþ yýllardan çok 
öncelikli deðerlerinden biri olarak kabul Expotim Grubu bünyesinde yer alan, yetkin daha farklý olacaðýný bildirdi.  Adýgüzel, 
eden Expotim, Türk ihracat piyasasýnda ve konusunda uzmanlaþmýþ Globus ekibi, “Uluslararasý ibare taþýyan ve komþu 
önemli rolü olan bir organizasyon. Dýþ yurtiçinde ve yurt dýþýnda 15 seneye ülkelerde de faaliyet gösteren firmalarýn, 
Ticaret Müsteþarlýðý'nýn verdiði A sýnýfý uzanan tecrübe ve becerilerini, kongre katýlýmcý veya ziyaretçi olarak YZB'ye dâhil 
yurtdýþýnda fuar düzenleme yetki belgesine organizasyonu ve tanýtým hizmetleri olmalarýný planlýyoruz. Fuar bölümü 
sahip olan Expotim'de þu anda moda, alanlarýna da entegre ederek, Globus Fuar kapsamýnda da gelen yoðun talep üzerine 
makine, gýda, yapý, deri ve ayakkabý, ev ve Kongre Yönetimi Þirketi'ni hayata geçirdi. geçen yýlýn iki katý büyüklüðünde bir alan 
tekstili ve otomotiv olarak ayrýþtýrýlmýþ yedi Globus ekibi bu güne kadar Ýstanbul, oluþturacaðýz. Geleneksel olarak sektörün 
farklý sektör grubu fuarlarý mevcut. Expotim Ankara, Samsun, Trabzon, Kayseri ve baþarýlý kiþi ve kurumlarýnýn ödüllendirildiði, 
95 kiþilk personeliyle hizmet veriyor.  Elazýð'da yapý, otomotiv, tarým, gýda, biliþim sektör ilgililerine rol model olarak sunulan 
2011 yýlý sonu itibarý ile Expotim Grup 32 sektörleri baþta olmak üzere birçok 'Türkiye Perakande Ödülleri' de 
ülkede, 193 fuar düzenlemiþ olacak. sektörde 50'nin üzerinde fuar gerçekleþtirdi.

Fuar alaný ve ödül kapsamý 
Expotim Grubu hakkýnda:geniþletilecek

Globus hakkýnda:

Reþat Narman, Selamet Aygün, Hakan Adýgüzel, Gurbet Altay
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Ankara'da 24 maðazasý bulunan Ankara PERDER üyesi Çelikler 
Süpermarket, önemli bir satýnalmaya imza atarak faaliyetlerini 
Hatay kentine taþýmýþ oldu. Hatmar'ýn 16 maðazasýný satýn alan 
Çelikler, yeni açýlacak maðazalarla birlikte 2011 yýlýný toplam 44 
maðaza ile kapatmayý hedefliyor. 

Konuyla ilgili Çelikler Genel Müdür Yardýmcýsý Atilla Çoban þunlarý 
aktardý: 
“Temmuz ayýndan beri görüþmelerimiz sürüyordu. Çelikler, gýda 
perakendesinde Türkiye çapýnda hedefleri olan bir firma. Bu 
hedefler çerçevesinde Ankara dýþýna bir atýlým yapmamýz 
gerekiyordu. Ankara'daki arkadaþlarýmýzýn içinde çevre illere ve 
farklý bölgelere açýlanlarýmýz oldu. Biz de satýn alma 
yapabileceðimiz yerel zincirleri takibe almýþtýk. Bu takiplerde 
Hatmar dikkatimizi çekti. Hatay ili, ekonomik açýdan hem sýnýr 
kenti olmasý hem de turizm potansiyeli ile önemli bir konumda. 
Hatmar 16 þubeyle kentin en güçlü zinciri. Bu satýnalmanýn 
hedeflerimize uygun olduðunu gördük ve böylece Hatay kentine 
açýlýmý gerçekleþtirdik. Çelikler'in Ankara'da 24 þubesi vardý. 16 
þube alarak 40 maðazaya ulaþtýk. Yaklaþýk 20 bin metrekare ve 
250'ye yakýn çalýþaný bünyemize kattýk. Ayrýca bu ay sonuna 
kadar Çelikler'in ve Hatmar'ýn açýlmasý kesinleþen iki maðazasý 
daha var. Bunlarýn ikisi de büyük yatýrým. Hem bizim Ankara'da 
açacaðýmýz hem Hatay'da açýlacak maðazalar ortalama 2 bin 
metrekare. Onlar da açýlýnca Ekim sonunda toplam 42 þube 
olacaðýz ve 4 bin metrekare alan daha eklenecek. Yýl sonuna kadar 
ise Hatay'da sözleþmeleri imzalanmýþ, hazýrlýklarý süren iki maðaza 
daha açacaðýz. 2011'i en az 44 maðaza ile kapatmýþ 
olacaðýz.Hatmar'ýn isim haklarýný da satýn aldýk. Hatay'da bu 
markayý kullanmaya devam edeceðiz. Hatmar kentte minibüs 
duraklarýna ismini vermiþ bir marka. Marka bilinirliði çok güçlü. 
Sadýk bir müþteri kitlesi var. Bunu deðiþtirmeye çalýþmak hata 
olur.  Hatay'daki maðazalarýmýz Hatmar olarak hizmet vermeye 
devam edecek”.

Çelikler, Hatay’a 
satýnalma ile girdi

haberler
perder

Ankara PERDER üyesi Çelikler, 
Hatay'da faaliyet gösteren Hatmar'ýn 16 
maðazasýný satýn aldý
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haberler

Duru Bulgur, 
PERDER üyelerini misafir etti

perder

Ýstanbul PERDER üyeleri, Duru Bulgur'u ziyaret etti ve bulgur üretim sürecini 
yerinde inceledi

Ýstanbul PERDER üyeleri iki günlük gezi Duru Bulgur Yönetim Kurulu Baþkaný Ýhsan gezdiler. Ardýndan Duru Bulgur'un 
programýnýn ilk gününde Mevlana Türbesi, Duru da, yerel zincirlerin Türkiye ekonomisi Karaman'daki üretim tesislerini ziyaret eden 
Akaydýn Keykubat Camisi ve Sille Konaklarý ve gýda sektörü açýsýndan taþýdýðý öneme PERDER üyeleri, burada buðdayýn toplanma 
gibi Konya'nýn tarihi deðerlerini de yakýnda dikkat çekerek PERDER üyelerini ve sektör aþamasýndan bulgur haline gelme süreci 
görme fýrsatý buldular. temsilcilerini aðýrlamaktan mutluluk hakkýnda bilgi aldýlar. 

duyduklarýný ifade etti. 
Üyeler, daha sonra Köþk Restoran'da Fabrikada 350 kiþinin çalýþtýðýný söyleyen 
gerçekleþtirilen akþam yemeðinde Duru Üyeler, programýn ikinci gününde kazý Ýhsan Duru, fabrikanýn günlük 200 ton 
Bulgur yöneticileriyle bir araya geldiler. çalýþmalarýnýn devam ettiði Çatalhöyük'ü bulgur paketleme kapasitesine sahip 
Burada bir konuþma yapan olduðunu aktardý. Duru, fabrikanýn ISO ve 
Türkiye Perakendeciler HACCP belgelerine sahip olduðunu 
Federasyonu Baþkaný sözlerine ekledi. Program sonrasýnda 
Selamet Aygün; Ýstanbul PERDER Baþkaný Reþat Narman 
perakendecinin, rafýna bir konuþma yaptý. Yerel üreticilerin, 
koyduðu ürünlerin hangi tesisleþme ve üretim standartlarýný 
süreçten geçerek satýþa yükseltmeyle ilgili çabalarýný takdirle 
sunulduðunu bilmesinin karþýladýklarýný ve mutlu olduklarýný 
önemine deðindi. Özellikle belirten Narman, organizasyonu 
de bulgur gibi geleneksel bir gerçekleþtiren Duru Bulgur yetkililerine 
ürünü modern tesislerde, teþekkür etti. 
yüksek standartlarda 
tüketiciye ulaþtýrdýðý için Gezi programý Karaman'da bulunan Yunus 
Duru Bulgur yöneticilerine Emre Camii ziyaretiyle sona erdi. 
teþekkür etti. 
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Gýdada Neffis, gýda dýþýnda Saff adlý markalarýyla tüm yerli 
perakendecilere uygun fiyatlý ve kaliteli ürünler sunan Fayda A.Þ., 
iki yýlda bir düzenlenen Uluslararasý Anuga Gýda Fuarý'nda Neffis 
markasýyla stand açarak, uluslararasý fuarlarýna birini daha ekledi.
8-12 Ekim 2011 tarihleri arasýnda Almanya'nýn Köln þehrinde 
yapýlanolan fuar, 6 bin 500 katýlýmcý firmasý, 150 bin ticari 
ziyaretçisi ve 300 bin metrekarelik teþhir alanlarýyla, dalýna önemli 
bir organizasyon olarak kapýlarýný tüm gýda firmalarýna açtý . 
Anuga, dünyanýn en büyük gýda ve içecek fuarý olmasýnýn yaný 
sýra, yeni pazarlar ve hedef müþteriler için sektörün en önemli 
organizasyonlarýndan biri konumunda.

Gýda sektöründeki en son trendlerin ve konularýn sergilendiði, iþ 
baðlantýlarýnýn ve ticari anlaþmalarýn yapýldýðý fuara Ýstanbul 
Ticaret Odasý'dan 135 firma ile milli katýlým gerçekleþtirildi. 
Fuar'da, Fayda standý HALL 11.3'te C19 numaralý bölümde yer 
aldý. Fayda A.Þ., Yerel fuarlarda gösterdiði performansý, 
yurtdýþýnda da devam ettirerek, yerli ve yabancý pek çok firmayý iþ 
aðýna eklemeye Anuga Uluslararasý Gýda Fuarý'nda da devam etti. 
Fayda A.Þ. standýný pek çok katýlýmcýnýn yaný sýra Alman 
Büyükelçiliði ve Ýstanbul Ticaret Odasý yetkilileri de ziyaret etti. 

Fayda Anuga’da
konuklarýný 
aðýrladý  
Fayda A.Þ., Almanya Köln'de 
gerçekleþtirilen Uluslararasý Anuga Gýda 
Fuarý'nda Neffis markasýyla stand açtý ve 
ziyaretçilerini aðýrladý

haberler
perder
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Henüz yarýþma baþlamadan bir saat önce etkinlik alanýna gelen 
bazý aileler, çocuklarýna antrenman yaptýrdýlar. 11 Eylül 2011 Pazar 
14.00'te baþlayýp 18.00'e kadar yeni yarýþmacýlar ile tekrarlanan 
aktivitede çocuklar dört metrelik halýdan parkuru en hýzlý þekilde 
geçmeye çabaladýlar. Katýlan tüm çocuklarýn birinci ilan edildiði 
yarýþmada, tüm ailelere Prima bez ve Pampers ýslak havlu hediye 
edildi. Cevahir Outlet içerisinde yoðun ziyaretçi akýnýna uðrayan; 
gün boyunca 500 kadar seyirci toplayan yarýþmanýn sonunda hem 
katýlýmcý ailelerin, hem de izleyenlerin yüzü gülüyordu.
Gerek Trabzon halkýnýn gösterdiði ilgi, gerekse çeþitli mecralardan 
gelen talepler doðrultusunda Çocuk Emekleme Yarýþmasý'nýn 
geleneksel bir Kilpa Market aktivitesi olarak devam ettirilmesi 
planlanýyor.

haberler

Vali Güzeloðlu, 
PERDER üyelerini dinledi

Derneðin hizmet 
alanýnýn Mersin, 
Adana, Hatay ve 
Osmaniye 
olduðunu aktaran 
Çukurova PERDER 
Baþkaný Sedat 
Gümüþ, kendi 
üyelerinin 
geliþimlerini ve 
ticari olarak 
büyümelerini 
saðlamak amacýyla 
birtakým çalýþmalar 
yatýklarýný söyledi. 

ekonomisinin canlýlýðý, iþsizliðin azalmasý bilincinin ve duyarlýlýðýnýn artmasý ile daha Bu çalýþmalarýn 
ve kalifiye iþ gücünün oluþmasý için bütün da ivme kazanacaktýr. Perakende bölgedeki bütün yerel marketlerin ve 
taraflarýn çabasý artmalýdýr.”dedi. sektörünün de en büyük sýkýntýsýnýn kalifiye perakendecilerin, ulusal ve uluslararasý 
Mersin'deki tarým, tarýma dayalý sanayi, eleman ihtiyacý olduðunu hatýrlatan arenada söz sahibi olmalarýný saðlamak 
lojistik ve turizm yatýrýmlarýnýn hayat Gümüþ, bu sorunun azalmasý için amacýyla yaptýklarýna dikkat çekti. Gümüþ, 
bulmasý için bir an önce teþvik saðlanmasý ÝÞKUR'un açmýþ olduðu kurslarda fazla “Çukurova'daki perakende sektörünün ülke 
gerektiðini vurgulayan Gümüþ, sözlerine sayýda branþa yer vermelisi gerektiðini dile ölçeðindeki perakendeciliðin ilerisinde 
þöyle devam etti : “Yerel perakendenin getirdi. Gümüþ, “Çukurova PERDER olarak olabilmesinin, ancak bulunduðumuz 
ulusal ve uluslararasý büyük sermayeler kendi iþletmelerimizde elemanlarýn coðrafyadaki tüketicilerin genel kültür ve 
karþýsýnda kendini idame etmesi, markalar yetiþmesinde üzerimize düþeni yapmaya yüksek alým gücüne sahip olmalarý ile 
yaratmasý, resmi kurum ve kuruluþlardan hazýr olduðumuzu bir kez daha dile mümkün olacaðýnýn farkýndayýz. Bu nedenle 
baþlayarak bütün bölge halkýnýn yerellik getirmek istiyoruz.”dedi.ilimizde ve bölgemizde üretim 

perder

Sektörel buluþmalar kapsamýnda Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloðlu ile bir raya 
gelen Çukurova PERDER üyeleri, yerli perakende sektörünün mevcut durumu ve 
geliþimi ile bölgedeki perakendecilik faaliyetleri konularýný masaya yatýrdýlar

Kilpa Market ile tüm çocuklar birinci
Trabzon'da bu yýl ikince kez Kilpa Market ve Prima ev sahipliðinde düzenlenen 
Çocuk Emekleme Yarýþmasý ile Trabzon Cevahir Outlet renkli görüntülere sahne oldu
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Groseri, sosyal sorumluluk çalýþmalarýna devam ediyor. Geleneksel 
hale gelen “Groseri Saðlýk Günleri” bunlardan en dikkat çekeni. 
Aralýk ayý sonuna kadar 3 defa yapýlacak seminerlerin konusu 
“Alzheimer Erken Teþhis ve Tedavi Yöntemleri” olacak.  20'nci 
Groseri  saðlýk günleri konferansýnda  Ýstanbul üniversitesi týp 
fakültesi Geropsikiyatri bölüm sorumlusu Prof.Dr.Iþýn Baral 
Kulaksýzoðlu ve Nöroloji uzmaný Prof.Dr.Türker Þahiner Alzheimer  
konusunda Groseri müþterilerini bilgilendirip katýlýmcýlardan gelen 
sorularý cevaplandýracak. Konferanslar sponsorluðunda 07 Aralýk 
2011 Çarþamba saat:13:30'da Adana Hilton Otel'de, 09 Aralýk 
2011 Cuma günü 13:30'da Mersin Hilton Otel'de gerçekleþecek. 
Groseri'nin bir önceki etkinliði baðýrsak  kanserler ve sindirim 
sistemi hastalýklarý erken teþhis ve korunma yollarý konularýnda 
olmuþtu ve bölge halký tarafýndan yoðun ilgi ile takip edilmiþti. 

Groseri, poþet kullanmak istemeyen çevreye duyarlý müþterileri 
için çevre dostu çanta tasarladý ve müþterilerinin kullanýmýna 
sundu.  Groseri çevre dostu çanta 3,50 TL ile satýþa sunuluyor. 
Ayrýca Ekim ayý süresince uygulanacak kampanya kapsamýnda 
Groseri kart ile Groseri çevre dostu çanta alanlara teþvik amacýyla 
çeþitli hediyeler veriliyor. 

Groseri sporsever müþterilerine Adana Spor, Adana Demir Spor ya 
da Mersin Ýdman Yurdu Spor kulüplerine ait kombine maç bileti 
hediye ediyor. Firma, maðazalarýndan yayýnlanacak olan zil sesi ile 
birlikte anons edilen ürünü alarak kasaya ilk gelen müþterilerine,  
anýnda yerel spor kulüplerinin kombine maç biletini hediye 
ediliyor. 

Çevre dostu çanta

Yerel kulüplere destek

Groseri’den 
farklý çalýþmalar
Çukurova PERDER üyesi Groseri, 
geleneksel Saðlýk Günleri'nin yaný sýra 
birçok farklý projeye  daha imza atýyor

haberler
perder
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Makro profesyoneller… 

Makro, kuruluþunun 20. Yýlýnda PERDER'e üye toplam 74 marketin 
yönetim ve altyapý kadrosunda katýlýmýyla eþit hisseli ve 11 milyon 
yeni atamalar gerçekleþtirdi. sermayeli Fayda A.Þ.'nin kuruluþuna 

imza attý. 

Netlog Lojistik Grubu'nda Lojistik 
Operasyon ve Ýþ Geliþtirme 

Makro'da Ýnsan Kaynaklarý departmanlarýnda yönetici olarak görev 
Müdürlüðü görevini yürütmekte alan Polat Özcan, Makro'da Lojistik 
olan Mete Kurt, 2011 yýlý Direktörlüðü görevine atandý. ÝTÜ 
Aðustos ayý itibariyle Ýnsan Jeofizik Mühendisliði bölümünden 
Kaynaklarý ve Ýdari Ýþlerden mezun olan Özcan, daha önce Migros 
Sorumlu Genel Müdür ve Tansaþ'ta lojistik departmanlarýnda 

Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevine atandý. depo ve nakliye süreçlerinin yazýlmasý, 
Yardýmcýlýðý, Ekspres Kargo'da Finans Grup 1959 doðumlu Kurt, yüksek lisans sözleþme ve fiyatlandýrma kriterlerinin 
Baþkanlýðý ve Tesco Kipa'da Mali Ýþler eðitimini Ýstanbul Üniversitesi Ýþletme yaratýlmasý ve stok yönetimi gibi önemli 
Müdürlüðü görevlerinde bulundu.  Bölümü'nde tamamladý. 2006'da görevlerde bulundu. 

Makromarket A.Þ.'de Ýnsan Kaynaklarý 
Müdürü olarak göreve baþlayan Kurt,  
2007'den beri ayný þirkette AR-GE 
Koordinatörlüðü görevini de yürütüyordu. 

Real Maðazalarý'nýn Ankara, Bursa ve 
Organize perakende sektörünün farklý Ýstanbul'daki þubelerinde Ýþletme 
dallarýnda uzun yýllar kýdemli yöneticilik Müdürlüðü yapan Hüseyin Bozkurt, 
yapmýþ olan Ahmet Yontar, Makro'da Satýn önümüzdeki dönemde Makro'da Satýþ 

Ýzmir'de faaliyet gösteren ve Türkiye'nin en Alma ve Pazarlama Direktörlüðü görevine Direktörü olarak görev yapacak.  Kariyerine 
büyük cývata üreticisi olan Norm Cývata'da getirildi. Ahmet Yontar, 1989 yýlýnda Praktiker Yapý Marketi'nde Müdür Asistaný 
Grup Genel Sekreteri olarak görev yapan baþladýðý perakende yolculuðunda yurt olarak baþlayan ve Almanya'da maðaza 
Ýlhan Kýlýnç, 23 Aðustos 2011 tarihinde dýþýnda Metro, Tesco, Sainsbury's, Aldi ve eðitimi alýp Metro Akademi'yi bitiren 
Makro Mali Ýþler Direktörlüðü'ne getirildi. Carrefour gibi þirketlere hizmet verdi ve Bozkurt, Ankara, Gaziantep, Adana, Kartal 
1961 doðumlu Kýlýnç, Ege Üniversitesi Türkiye'deki kaliteli  Private Label pazarýnýn ve Ümraniye maðazalarýnda Ýþletme 
Ýktisat Fakültesi Maliye Bölümü mezunu ve ilk uygulamalarýný gerçekleþtirdi. Ahmet Müdürü olarak görev yapmýþtýr. Bozkurt 
mali müþavirlik belgesine sahip. Kýlýnç daha Yontar, Türkiye'de ilk kez uygulanan bir 1970 Ankara doðumlu ve Anadolu 
önce Moskova'da Temprus adlý þirkette operasyonun yöneticiliðini üstlenerek  Üniversitesi Ýktisat Bölümü mezunu. 

Makro, atamalara ÝK 
Lojistiðe taze kandepartmanýndan 

baþladý

Satýn Alma ve Pazarlama Hüseyin Bozkurt satýþ 
departmaný Yontar'la departmanýnda
büyüyecek 

Finans departmaný Kýlýnç'a 
emanet

perder

Türkiye'nin en büyük 6. perakende grubu Makro, ÝK'dan lojistiðe kadar pek çok 
önemli departmana yeni isimler atadý

Þehzade talihlileri belli oldu

Yaz dönemi boyunca 30 lira ve katlarý þeklinde alýþ veriþ yapan 
müþterilerin kuponlarýyla katýlmaya hak kazandýðý çekiliþe 
müþteriler yoðun ilgi gösterdi. Yaklaþýk 183.000 biletin sayýldýðý, 
noter ve Milli Piyango yetkililerinin huzurunda yapýlan çekiliþte 
1 kiþi otomobil kazanýrken, 5 kiþi de diz üstü bilgisayar kazandý. 
Çekiliþte ayrýca 40 müþteri de bisiklet kazandý. Þehzade Market 
Yönetim Kurulu Eþbaþkaný Sadettin Kýlýç'ýn teslim ettiði anahtarý 
alan Nuri Baltacý, 'Yýllardýr Þehzade Market'ten alýþveriþ yaparým. 
Bu gün de kýsmet bize çýktý, çok mutluyum. Sahiplerine Allah 
bol kazanç versin' diye konuþtu. 

Þehzade 1 kiþiye otomobil, 5 kiþiye de 
diz üstü bilgisayar kazandý
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Fuara Anadolu'nun çeþitli bölgelerinde faaliyet gösteren PERDER 
üyeleri ve satýn alma temsilcileri katýlacak. TPF stant alanýnda ikili 
görüþmeler gerçekleþtirilebilecek. 2005 yýlýnda dünyada bir ilke 
imza atýlarak Sert Kabuklu Yemiþler ve Kuru Meyvelere özel bir 
ihtisasfuarý, bu alanlarda küresel bir buluþma noktasý olmasý 
amaçlanarak, Ýstanbul Fuar Merkezi'nde,“exponut” adýyla 
düzenlendi. Fuar, 2006 yýlýndan itibaren “exponut&driedfruit” adý 
ile günümüze kadar devam etti. Bu süreçte“exponut&driedfruit” 
fuarý uluslararasý arenada büyük ilgi görürken, ilgili sektörlerin 
dünya ticareti de kendi içinde katlanarak büyüdü.
Fuarlarýn dünya ticaretine olumlu yansýmalarý, global rekabet ve 
deðiþen tüketici talepleri, firmalarý dünyanýn her yerinde kendi 
sektörlerine ait spesifik fuarlara katýlmaya ve yeni pazar 
arayýþlarýna yöneldi. Fuarýn amacý Ortadoðu, Baðýmsýz Devletler, 
Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya'nýn ortasýnda yer alan,uluslararasý 
iki adet havalimaný ve geliþmiþ fuar merkezleri bulunan ve 2010 
yýlý Avrupa Kültür Baþkenti olan Ýstanbul'da, ilgili sektörlerin tüm 
aktörlerine ve küresel ticarete katký saðlayan uluslararasý bir 
dünya fuarý oluþturmak. Fuarla eþ zamanlý düzenlenecek olan 
Exponfv Match 2011 Programý, yaklaþýk 65 ülkeden fuara gelecek 
tüm sektör profesyonellerini, B2B ikili ticari görüþmelerle 
buluþturacak.

PERDER üyeleri 
bu fuarda
Türkiye Perakendeciler Federasyonu 17-
18-19 Kasým 2011 tarihlerinde Ýstanbul 
Fuar Merkezi'nde gerçekleþtirilecek olan 
Sert Kabuklu Yemiþler, Meyve ve 
Sebzeler, Lojistik ve Teknolojileri 
Fuarý'na katýlýyor

haberler
perder
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Güneydoðu PERDER 
üyeleriyle büyüyor 

Güneydoðu PERDER Özürlüler ve engellilere 
üyeleri, 20 Eylül 2011 yardýmlarda bulunduk. 
tarihinde bir araya gelerek Sosyal amaçlarla kurulan 
deðerlendirme toplantýsý dernekler ve kuruluþlara 
yaptýlar. Güneydoðu katkýlarýmýz oldu. Fakir ve 
PERDER Yönetim Kurulu yoksullara hizmet götüren 
Baþkaný Sait Karaaslan, devletin ilgili birimlerine 
2007 yýlýnda 10 üye ile baðýþlarda bulunduk. 2011 
kurulan derneðin üye ve yýlýnda hem hizmet aðýmýzý 
þube sayýsýnýn arttýðýný geniþletmeyi hem de sosyal 
belirtti. Karaaslan, dernek amaca ve istihdama yönelik 

istihdama olan katkýlarýnýn da arttýðýný bünyesinde þu anda 20 katkýmýzý sürdürmeyi amaçlýyoruz. Bizler 
söyledi. Karaaslan, “Bu hizmetlerin dýþýnda üye, 37 þube ve 600 personel bulunduðunu bunu yaparken halkýmýzý da yerel 
sosyal sorumluluklarýmýzý da yerine ifade etti. Bölgede hizmet aðlarýnýn marketlerden alýþveriþ yaparak bize destek 
getiriyoruz. Birçok okulun onarýmýný yaptýk. geniþlediðini vurgulayan Karaaslan, olmalarýný bekliyoruz.”dedi. 

perder

Güneydoðu PERDER Baþkaný Sait Karaslan, hizmet aðlarýný geniþletirken istihdama 
yönelik katkýlarýnýn süreceðini kaydetti 

PERDER üyeleri bilgileniyor
Ýstanbul PERDER'in geleneksel kahvaltý toplantýlarý devam ediyor. 17 Eylül 
2011 tarihinde Biçen Market'in ev sahipliðinde gerçekleþtirilen toplatýnýn 
konusu, 6102 sayýlý Türk Ticaret Kanunu idi.    
Nossa Costa Restoran'da yapýlan toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný Ýstanbul 
PERDER Baþkaný Reþat Narman yaptý. Narman, 2011 yýlýnýn ilk 7 ayýnda 
Ýstanbul PERDER üyelerinin çok sayýda þube açýlýþlarý olduðunu söyledi.
Bener Hukuk firmasýndan Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf Akýn, KPMG Denetim 
Kýdemli Müdürü Emre Teksoz, KPMG Risk ve Uyum Hizmetleri  Direktörü 
Nilgün Çallýalp, KPMG Risk ve Uyum Hizmetleri  Direktörü Ýlker Açýkalýn, 
PERDER üyelerine Türk Ticaret Kanunuyla  ilgili bilgi verdiler. KPMG Turkey 
yetkilileri, yeni Türk Ticaret Kanunu'nda ticari defterler ve raporlama 
alanýndaki deðiþiklikleri, yeni kanun ile yapýlacak olan denetimlerin, 
kurumsal yönetimin nasýl olacaðýyla ilgili bilgilendirmeler yaptýlar.

PERDER üyeleri yeni Türk Ticaret Kanunu'nu dinlediler

PERDER Koordinatörleri Ýstanbul’da 
Bölge PERDER'lerinde yapýlacak çalýþmalarla ilgili yol haritasý belirlendi

Türkiye Perakendeciler Federasyonuna baðlý bölge dernek koordinatörleri, 18 Ekim 
2011 tarihinde Ýstanbul'da bir araya geldiler. TPF Genel Koordinatörü Gurbet 
Altay'ýn yönetiminde yapýlan toplantýya, Kayseri PERDER'den Halit Kurt, Karadeniz 
PERDER'den Bülent Erhan, Konya PERDER'den Coþkun Özden, Çukurova 
PERDER'den Gürcan Çeliker, Güneydoðu PERDER'den Faruk Kurt ve Doðu Anadolu 
PERDER'den Minhaç Mazlumoðlu katýldý. Toplantýda, federasyonun yapmýþ olduðu 
çalýþmalar ve yeni dönemde hayata geçecek projelerle ilgili bilgi aktarýldý. Bölge 
PERDER'lerinde yapýlacak çalýþmalarla ilgili yol haritasý belirlendi. Ayrýca, Fayda A.Þ 
ürünlerinin bölgelerdeki satýþlarýnýn mercek altýna alýndýðý toplantýda, yeni 
pazarlama stratejileri üzerinde görüþ alýþveriþinde bulunuldu. 
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Mudanya Spastik Çocuklar ve Gençler Kampý organizasyonuna 
destek veren kuruluþlara Kýzýlay Bursa Þubesi tarafýndan 
geçtiðimiz günlerde düzenlenen bir törenle teþekkür belgeleri 
verildi. Törende konuþma yapan Kýzýlay Mudanya Gençlik ve 
Saðlýk Kampý Müdürü Sevim Tanrýkulu, projeye yardýmlarýyla 
destek veren kurum ve kuruluþlara teþekkür etti. 

Sevim Tanrýkulu, spastik gençlerin var olduklarýný, kabul 
edildiklerini hissettirmek, mevcut potansiyellerini açýða çýkarýp 
kullandýrmak amacýyla düzenledikleri kapm hakkýnda bilgi vererek, 
“Sevildikleri ve sevebilecekleri konusunda mesaj vermek, sosyal 
hayatýn içinde olabileceklerini kanýtlamak ve özgüvenlerini 
geliþtirmek amacýyla bu özel kamp devresini gerçekleþtirdik. 
Kampta, Kýzýlay gönüllüleri tarafýndan gençler ve anneler için 
eðitim, eðlence ve gezi programlarý uygulandý. Çocuklarýmýzla 
beraber unutulmaz anlar yaþadýk. Çocuklarýmýzýn hem eðlendikleri 
hem de geliþim saðladýklarý bir dönem geçirdik. Bundan sonraki 
beklentimiz, kampý olan tüm kamu kuruluþlarýnýn, kamplarýndan 
bir dönemi ihtiyacý olan çocuklarýmýza ayýrmalarý, böylece daha 
fazla çocuða tatil yapma imkaný saðlanmasýdýr” dedi.

Konuþmanýn ardýndan Kýzýlay Bursa Þube Baþkaný Ýbrahim 
Dokunmazer, organizasyona destek veren firmalara teþekkür 
belgelerini takdim etti. Özhan Marketler Zinciri adýna teþekkür 
belgesini alan Özhan Marketler Zinciri Genel Müdürü Sabri Erdem, 
Kýzýlay Bursa Þubesi'nin spastik gençler için düzenlediði bu 
organizasyona destek vermekten büyük onur duyduklarýný belirtti.

Özhan’dan 
spastik gençlere 
destek
Özhan Marketler Zinciri sosyal 
sorumluluk kapsamýnda, spastik gençler 
ve anneleri için özel olarak düzenlenen 
Mudanya Spastik Çocuklar ve Gençler 
Kampý'na destek verdi  

haberler
perder
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TPF’nin Afrika’ya desteði sürüyor

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), saðlanmasý halinde Afrika'daki düþündük. Bu kez 
Ramazan ayýnda Somali'ye yaptýðý 400 Bin birçok insana umut olacaðýný yardýmlarda 
TL'lik yardýmýn ardýndan yine Kýzýlay belirtti. ebeveynlerin 
vasýtasýyla Afrika ülkelerine yardým etmeye beslenmesini dikkate 
devam ediyor. Özellikle gýda konusunda aldýk. Gýda yardýmýmýz 
bölgeye destek olan Türkiye Perakendeciler Kýzýlay'a teslim 

Türkiye Perakendeciler 
Federasyonu (TPF), 10 bin adet gýda ettiðimiz 10 bin adet 

Federasyonu Baþkaný Selamet 
kolisinin Afrika'daki ihtiyaç sahiplerine koli ile devam ediyor. 

Aygün, gündemin çok çabuk 
ulaþtýrmasý için Kýzýlay'a teslim etti. Gündem deðiþtikçe de 

deðiþtiðine ve insanlarýn en 
Geliþen teknoloji ile dünyanýn çok küçük Somali unutulacaktýr. 

vahim olaylarý dahi çabuk 
ve ulaþýlabilir olduðunu belirten Türkiye TPF olarak Somali'nin 

unuttuðunu belirtti.  Aygün, “Ýlk 
Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim unutulmasýný istemiyoruz. Amacýmýz anlýk 

konvoyda çocuklara öncelik verdik. 
Kurulu Baþkaný Selamet Aygün, yardýmlar deðil, kalýcý yardýmlar için de 

Çocuklarýn acýlarýnýn dindirilmesiyle anne 
yardýmlarýn devam edeceðini ve süreklilik çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz” dedi.

ve babalarýn da acýlarýnýn azalacaðýný 

 'Somali unutulmasýn’

perder

Ramazan ayýnda Somali'ye 400 Bin TL'lik yardým yapan Türkiye Perakendeciler 
Federasyonu'nun (TPF) bölgeye yardýmlara devam ediyor

TPF üyeleri Kartepe’de buluþacak

Türkiye'nin perakende liderlerini bir araya yarýnlarýna ýþýk tutacak. Ýzmit Kartepe Kartepe Perakende Zirvesi 
getiren Kartepe Perakende Zirvesi 2011, Green Park Otel'de 17-18 Aralýk 2011 organizasyonunun bu yýl ki temasý ise 
Türkiye'de perakendeciliðin temsil ettiði tarihlerinde düzenlenecek Kartepe iddiasýyla paralel olarak “Geleceðin Ýnþasýna 
büyük ekonomik ve sosyal gücün dile Perakende Zirvesi 2011'e 500 seçkin Tanýk Olun” þeklinde belirlendi. Zirve 
geleceði bir platform olacak. Zirve, sahip perakendecinin katýlýmý bekleniyor. Yerel boyunca düzenlenecek toplantýlarýn 
olduðu bu büyük enerjiyle ve sektörün zincir sahipleri ve yöneticileri ile zincirlere moderatörlüðünü ise 
geliþiminin verdiði ilhamla toplanýyor. ürün veren marka ve tedarikçilerin Ekonomi Gazetecileri 
Perakende sektörüyle doðrudan ilgili olan buluþacaðý bu büyük zirvede sektörün tüm Derneði Baþkaný Celal 
Ticaret ve Sanayi bakanlarýnýn katýlýmýyla temsilcileri kendilerini ifade imkâný Toprak ve Hürriyet 
gerçekleþecek zirvede sektörün gelecek bulacaklar. Ünlü akademisyen ve ekonomi Gazetesi Ekonomi 
projeksiyonlarý tartýþýlacak. Zirvede alýnacak gazetecileri de birikim ve öngörülerini Müdürü Vahap Munyar 
stratejik kararlarla perakende sektörünün perakende dünyasý ile paylaþacak. 2011 yapacak.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) ve Retail News Dergisi'nin birlikte 
düzenleyeceði Kartepe Perakende Zirvesi 2011, Kartepe Green Park Otel'de 
toplanýyor

Batý Karadeniz PERDER Federasyon’da…
Batý Karadeniz PERDER'in yeni yönetim kurulu, Türkiye Perakendeciler 
Federasyonu'nu ziyaret etti

Ziyarette Batý Karadeniz Bölgesi'ndeki yerel zincirlerin 
tekrar hareketlendirilmesiyle ilgili görüþmelerde 
bulunuldu. Derneðin gelecek dönemine dair bir yol 
haritasýnýn çizildiði ziyarette, özellikle yeni üyeler 
kazandýrýlarak Batý Karadeniz PERDER'in büyütülmesi, 
maliyet düþürücü tedbirlerden üyelerin yararlandýrýlmasý 
konularý konuþuldu. Türkiye Perakendeciler Federasyonu 
Baþkaný Selamet Aygün, yeni yönetimi tebrik etti ve 
“Batý Karadeniz bölgesinde yerel perakendecilerin 
geliþimlerini sürdürebilmesi ve sýkýntýlarýn aþýlmasý adýna 
üstümüze düþen tüm desteði saðlayacaðýz” dedi. 
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Gelecek perakende sektöründe

Ýnsan kaynaklarý ve kurumsal yönetim öðrenmeye ihtiyaç duyan yönetici ve olduðu isimlerden oluþan bir eðitim kadrosu 
danýþmaný Ayþen Laçinel, Arel Üniversitesi  uzmanlarý geliþtirmek amacýyla deneyimlerini sektör için paylaþacak. 
ARELSEM Yöneticisi Zeynep Hatipoðlu ve duayenlerden oluþan bir eðitim projesini Katýlýmcýlar, yapacaklarý sunumlar ve 
Kariyer.net , Perakendeye girmek isteyenleri hayata geçiriyor. deðerlendirmelerde 100 üzerinden 70 
sektöre hazýrlamak, sektöre girmiþ ancak Laçinel 'in koordinasyonunda, meslek aldýklarýnda Ayþen Laçinel 'den 4 seans 
sistematik ve mühendislik yaklaþýmlarýný hayatýnda çoðu projede birlikte çalýþmýþ koçluk da alacaklar. 

Ayþen Laçinel, Öncü Gýda'nýn katkýlarýyla ARELSEM ve Kariyer.net iþbirliðinde 
“Perakende Sektöründe Kariyer Geliþim Programý”ný baþlatýyor

Onurex’e yeni genel müdür

Dokuz Eylül Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu olan Vedat Erdem, 
kariyerine 1987 yýlýnda baþladý. Çeþitli kuruluþlarda yöneticilik görevlerinde bulunan Erdem, 2000-2007 
yýllarý arasýnda BÝM Genel Müdürlüðü, 2007-2010 yýllarý arasýnda ise A 101 Maðazalarý'nda Operasyon 
Komitesi üyeliði yaptý. Onurex Genel Müdürü olan Vedat Erdem, evli ve 1çocuk babasýdýr. 

Discount maðazacýlýðý konseptinde faaliyet gösteren Özen Grup 
kuruluþlarýndan Onurex'in genel müdürlük görevine Vedat 
Erdem atandý

TPF üreticileri destekliyor
15-19 Þubat 2012'de gerçekleþecek Tarým 
ve Gýda Kongresi’nin ilk kurul toplantýsýna 
katýlan TPF Genel Koordinatörü Gurbet 
Altay özellikle topraktan sofraya gelene 
kadar tüketicinin son alým yaptýðý 
perakende noktalarýndaki bilinçlenmenin 
çok önemli olduðunu belirtti. 
Altay, “Bu konuda toplumun medya ve 
eðitimlerle bilinçlenmesinin saðlanmasý, bir 
tarým cenneti olan Türkiye'nin tarým 
ürünlerinde markalaþmaya gitmesi 

getirecek. Anadolu'nun 200 yýlda tarým ve tabloyu görmesine imkân verilmesi, yerel, 
gerekiyor. Tarýmda ürün tarladan sofraya 

gýda üretim teknolojilerinde dünyaya bölgesel, ulusal ve uluslararasý fýrsatlarýn 
gelene kadar tüm evrelerde çalýþanlarýn 

önemli katkýlarý ve 2050 yýlýna kadar görülmesi ve deðerlendirme yapýlmasý 
eðitimi önemli” dedi.

öngörülen katkýlarý deðerlendirme alaný amaçlanýyor.
Tarým ve Gýda Kongresi, 65 ülkeden 3 

olacak. Geleneksel hale gelmesi ve 2 yýlda 
binden fazla ziyaretçi ve katýlýmcý þirket 

bir tekrarlanmasý planlanan Kongre Ödül Komisyonu, yapýlan 
yöneticisi, akademisyen, 

kongre, Türkiye'nin gýda ve baþvurular arasýndan 20 kategoride 
bürokrat, perakendeci, 

tarýmsal üretimdeki potansiyelini, sektörün ödüle deðer firmalarýný belirlemeyi 
imalatçý, fabrika sahibi, 

altyapýsýný, ulaþtýðý bilgi ve planlýyor. Firmalar, ödüllerden birine veya 
tüketici önderi, zincir 

teknoloji seviyesini, yetiþmiþ insan birden fazlasýna baþvuru yapabilecek. 
restoran ve otel sahibi, 

gücünü ve bu konudaki firmalarýn Ödüller dýþýnda 'son elli yýlda Türkiye'de 
üretici birliði, tarýmsal 

teknik düzeylerini gösteren bir tarým ve gýda sektörünün dünya tarým ve 
kooperatif üyeleri gibi 

platform olacak. Katýlýmcýlarýn ve gýda sektörüne en önemli beþ katkýsý' 
sektörün tüm 

ziyaretçilerin gýda ve tarým sorgulanacak ve katký saðlayanlarýn da 
paydaþlarýný biraraya 

sektöründe mikro ve makro ödüllendirilmesi saðlanacak.

TPF, Tarým ve Gýda Kongresi çalýþmalarýna destek veriyor

Gurbet Altay
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FOODist’e geri sayým baþladý

T.C. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn ürün ve ürün gruplarýný tedarikçilere market Suudi Arabistan, Ürdün ve Yunanistan'dan 
desteði ve sektörün güçlü derneklerinin konsepti ile sunan FOODist 2011, gelen çok sayýda sektör profesyoneline ev 
iþbirlikleri ile hazýrlanan FOODist 2011 sektörün Avrasya'daki en önemli buluþma sahipliði yaptý.
Fuarý Avrasya'nýn gýda ve içecek konusunda noktasý olma özelliði taþýyor.  Küresel gýda 
en önemli buluþma platformu olacaktýr. endüstrisinin gündeminde yer alan "Kaliteli 
Türkiye'nin en büyük 4'üncü imalat sanayisi ve Güvenli Gýda" olgusunun öne çýktýðý 
olan gýda ve içecek sektörünün lider fuara geçtiðimiz yýl, 15 ülkeden 281 firma, 
firmalarýný bir araya getiren FOODist 5. bin 870'i yurtdýþýndan olmak üzere toplam 
Ýstanbul Gýda ve Ýçecek Ürünleri Fuarý, 53 ülkeden 18 bin 934 ziyaretçi katýldý. 
uluslararasý boyutta alýcý ve satýcýlarýný bir Fuar Makedonya ve Gürcistan'nýn milli 
araya getiren bir pazarlama platformu katýlýmýnýn yani sýra,  Bulgaristan, 
oluþturacak. Her geçen gün geliþen gýda ve Danimarka, Fas, Filistin, Gürcistan, 
içecek sanayisi ve deðiþen tüketim Hindistan, Irak, Ýran, Ýsrail, Kuveyt, Lübnan, 
ihtiyaçlarý çerçevesinde þekillenen yeni Makedonya, Mýsýr, Rusya, Sýrbistan, Suriye, 

perder

Gýda ve içecek sektörünün Avrasya coðrafyasýnda, dünya ile buluþma merkezi olan                              
FOODist 2011 5. Ýstanbul Gýda ve Ýçecek Ürünleri Fuarý, TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezi'nde gerçekleþtirilecek

Intershop, Aralýk’ta gerçekleþtirilecek

1-4 2011 Aralýk tarihlerinde, ayný yerde gelen Sign Ýstanbul katýlýmcýlarý da nihai devam ediyor. Hýzla açýlan ve çoðalan 
düzenlenecek Sign Ýstanbul tüketiciyle daha fazla AVM'ler ve zincir maðazalar, sektörün 
Fuarý'nýn ziyaretçi kitlesinin buluþma imkaný elde tüketici ihtiyaçlarýný karþýlayabilmek adýna 
yüzde 33'ü InterShop Ýstanbul edecekler.Enerji, eðitim ve giderek büyüdüðünü gösteriyor.
katýlýmcýlarýna hitap ediyor. saðlýk sektörlerinin ardýndan Maðaza ve market dekorasyonundan bilgi, 
Geçtiðimiz yýl 18 bin 456 Türkiye'deki 4. büyük sektör yönetim ve güvenlik sistemlerine, tanýtým, 
profesyoneli aðýrlayan ve kendi olan Perakende Sektörü; pazarlama ve reklam uygulamalarýndan fuar 
alanýnda Avrupa'daki en yaklaþýk 200 milyar TL'lýk stand ve kiosklarýna, sektörün tüm 
önemli organizasyon haline Pazar payýyla geliþmeye tedarikçileri bu pazarýn bir parçasý.

Intershop Ýstanbul 2011, sektördeki büyük küçük tüm aktörleri, sektörün 
tedarikçileri ile buluþturmaya hazýrlanýyor
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Özel Markalar Fuarý Tüyap’ta

Dünya genelinde 350 milyar dolarlýk, rekabet ortamýný canlandýrýyor. Private label sektörünün Türkiye'de 
Türkiye'de ise 2 milyon dolarlýk hacme Private label markalarý dünya genelinde geliþimini devam ettirmesine katký 
ulaþan private label markalarý, ürün olduðu gibi Türkiye'de de çok hýzlý saðlayacak Private Label Industry 2. Özel 
çeþitliliði ile tüketiciyi cezp ediyor. Markete büyüyerek, birçok farklý markanýn Markalý Ürünler Fuarý, 8- 11 Aralýk tarihleri 
olan güven ve ürünlerin fiyatlarý marketlere girmesine neden oluyor ve bu arasýnda TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'de 
tüketicilerin tercihini etkilerken, gýdadan ürünler markalaþmaya baþlýyor. 2011 Ocak FOODist 2011 5. Ýstanbul Gýda ve Ýçecek 
kozmetiðe birçok ürünü tüketiciler private ayýndan 2010 Ocak ayýna kadar yüzde 47,8 Ürünleri Fuarý, Horeca Ýstanbul 2011 Otel, 
label markalarda bulabiliyor. Perakendeciler büyüyen private label markalarý 8- 11 Restoran, Kafe, Bar, Ýkram Sistem ve 
nezdinde ise önemli bir strateji gibi Aralýk tarihleri arasýnda Tüyap Fuar ve Donanýmlarý, Mobilya ve Tekstil Ürünleri 
gözüken private label ürünleri, öz marka, Kongre Merkezi'nde FOODist 2011 Fuarý ile Sarf Malzemeleri Fuarý ile MAMTEK Ýstanbul 
özgün marka, özel etiket, market markasý eþ zamanlý olarak gerçekleþtirilecek Private 2011 Maðaza, AVM, Market Sistemleri, 
olarak isimlendiriliyor ve perakendecileri bu Label Industry, 2. Özel Markalý Ürünler Donaným ve Lojistiði Fuarý ile eþ zamanlý 
kanalda üretici iþletmeye dönüþtürerek Fuarý'nda buluþacak. olarak gerçekleþtirilecek.

Dünyada ve Türkiye'de hýzla büyüyen private label markalarý, TÜYAP Fuar ve 
Kongre Merkezi'nde Private Label Industry, 2'inci Özel Markalý Ürünler Fuarý'nda 
buluþuyor  





üyelerimiz
perder
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Diyarbakýr’a 
2’nci Armina

Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçesi Medine Bulvarý'nda 2'inci þubesini açan 
Armina Express, 15 yýllýk deneyimiyle bölge halkýna hizmet vermeye 
baþladý. Açýlýþa BDP Diyarbakýr Baðýmsýz Milletvekili Nursel Aydoðan 
da katýldý. Aydoðan, 'Diyarbakýr'da yeni istihdam alanlarýnýn açýlmasý 
gerektiðini ve halkýn yerel marketlerden alýþveriþ yapmasý konusunda 
hassasiyet göstermesi gerektiðini'' ifade etti. Armina Express sahibi 
Nihat Salmýþ, ''Yerel perakendeciliðin geliþebilmesi için günün 
þartlarýna uyum saðlayarak deðiþim ve dönüþümün saðlanmasý 
gerekmektedir. Faaliyet gösterdiðimiz bölgede tüketicilerimizin istek 
ve talepleri çok ciddi bir anlamda araþtýrýlmalýdýr” dedi.

Güneydoðu PERDER üyesi Armina 
Express, zincirine yeni bir þube daha ekledi

Çelikkayalar’dan Konya’ya bir market daha

Kýlýçarslan'da 2'nci, toplamda 7'nci þubesini 
açan Çelikkayalar AVM,30 kiþiye daha 
istihdam alaný yarattý. Çelikkayalar AVM 
Genel Müdürü Ali Kaya, “2006 yýlýndan beri 
Konya'da istihdama büyük katký saðlayan 
alýþveriþ merkezlerimize bir yenisini daha 
eklemenin mutluluðunu yaþýyoruz. 
Hemþerilerimizden gördüðümüz büyük ilgi 
bizi yeni alýþveriþ merkezleri açmaya teþvik 
etmiþtir. Konya'nýn deðiþik semtlerinden, 
bizleri görmek istediklerine dair talepler 
gelmektedir. Biz de yaptýðýmýz çalýþmalarla 
bu talepleri yerine getirmeye çalýþýyoruz” 
dedi.

Konya PERDER üyesi 
Çelikkayalar AVM, 7'nci 
þubesini açtý

Ankara, Büyük Pastýrmacý’yý sevdi  

Ankara'nýn Gölbaþý Ýlçesinde kendi mülklerinde 12'nci þubesi açýlan 
Büyük Pastýrmacý, Kýrþehir Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný 
Zafer Çam, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, üretici ve toptancý 
firma temsilcilerinin katýlýmýyla kurdela törenini gerçekleþtirdi. Büyük 
Pastýrmacý Ankara maðazasý ile çok yakýn tarihlerde bir maðaza da 
Mucur'da açtý. Mucur halkýnýn yoðun ilgisi ve desteði ile karþýlanan 
Büyük Pastýrmacý'nýn maðazasýnýn açýlýþýna çok sayýda Mucurlu 
katýldý.

Ankara PERDER üyesi Büyük Pastýrmacý, 
Ankara'nýn Gölbaþý Ýlçesi'nde 12'nci 
maðazasýný açmanýn mutluluðunu yaþadý  

Güneydoðu



19’uncu Halk…

Aydýn merkezde büyümeye devam eden ve 18 þubeye ulaþan Halk Market, 
çevre ilçelerde büyüme stratejisinin temelini Ýncirliova'da attý. Açýlýþa 
Ýncirliova Kaymakamý Adem Ünal, Aydýn Belediye Baþkan Vekili Ahmet 
Gümüþ, Ýncirliova Belediye Baþkaný Fadime Orbay, Ýncirliova Müftüsü Sacit 
Ekerim, Aydýn Ýl Genel Meclisi Genel Sekreteri Hail Ýbrahim Aktemur ve 
Aydýn Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Yalçýn Pekgüzel katýldý. Halk Market 
Yönetim Kurulu Baþkaný Eþref Dikmen, 2012 yýlýnda hedeflerinin Aydýn'ýn 
ilçelerinde yapýlanmak olduðunu belirtti. 250 metrekare satýþ alanýna sahip 
maðazada 10 personel, 2 yazarkasa bulunuyor. 

perder

Ege PERDER üyesi Halk Market, 19'uncu 
þubesini Ýncirliova'da açtý

üyelerimiz

Yeþil Portakal’dan 9’uncu þube
Akhisar merkezli Yeþil Portakal'ýn 3 þubesi Manisa merkezde, 2 þubesi ise Manisa Soma'da bulunuyor. Yeni þube açýlýþýna Manisa Kaymakam 
Vekili Ali Sýrmalý ve Akhisar Belediye Baþkaný Salih Hýzlý katýldý. 385 metrekare satýþ alanýnda hizmet veren maðazada, 2 yazar kasa ve 10 
personel bulunuyor.

Ege PERDER üyesi, Yeþil Portakal 9'uncu þubesini Manisa Akhisar'da açtý

Kalafatlar’dan 7’nci þube
Kalafatlar, yeni þubesini 28 Aðustos 2011 tarihinde Þahincili 
Mahallesi'nde açtý.  
Açýlýþa Ordu Milletvekili Ýdris Yýldýz, Belediye Baþkaný Seyit 
Torun, Kalafatlar Yönetim Kurulu Baþkaný Hüseyin Avni Kalafat 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri katýldý. 
Ordu Belediye Baþkaný Seyit Torun, 'Ordu dýþýnda da þube açýn. 
Yerli firmalarýmýzýn yeni þubelerle büyüdüðünü görmek bana 
ayrý bir mutluluk ve kývanç veriyor. Ulusal firmalar her geçen 
gün büyüyor, biz de kendi firmamýzý ulusal yapmaya 
çalýþmalýyýz.” dedi. Yönetim Kurulu Baþkaný Hüseyin Avni 
Kalafat, 'Ordu'da yatýrýmlara devam edeceklerini,  yakýn bir 
zamanda AVM açmayý planladýklarýný söyledi. Kalafat, devam 
eden yatýrým çalýþmalarýnýn ardýndan komsu illere de yeni 
yatýrýmlar düþündükleri sözlerine ekledi. Yeni açýlanan þube 250 
metrekare alanda, 2 kasa ve 12 personelle hizmet veriyor.

Karadeniz PERDER üyesi Kalafatlar, 7'nci þubesi ile Ordu halkýnýn hizmetinde
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Onur Uzunköprü’yü açtý
Edirne-Uzunköprü'deki Onur Market açýlýþýna Uzunköprü Kaymakamý Uður Kolsuz, Uzunköprü Belediye Baþkan Yardýmcýsý Hüsamettin 
Çopra, Uzunköprü Belediye Baþkan Vekili Yusuf Ziya Yalnýz, Uzunköprü Ýlçe Emniyet Müdürü Osman Dal, Uzunköprü Ýlçe Müftüsü Vehap 
Kapýcýoðlu ve Özen Grup CEO'su Cemal Özen katýldý. 700 metrekarelik alanda bulunan yeni þubede 4 kasa ve 30 kiþi bulunuyor. 

Ýstanbul PERDER üyesi Onur Market, Edirne Uzunköprü þubesini açtý 

Makro’dan 3 ile 3 þube

Makro; Ýstanbul, Yozgat ve Antalya'da yeni açtýðý 
þubelerle sonbaharý 3 ayrý ilde 3 yeni maðaza ile 
karþýlamýþ oldu. Makro, halkýn yoðun ilgi 
gösterdiði yeni maðazalarda toplam 150 kiþiye 
istihdam oluþturuldu. Yozgat'ýn Sorgun ilçesine 
açtýðý yeni maðazasý ile hizmet verdiði il sayýsýný 
da artýrmýþ oldu.  

Ankara PERDER üyesi Makro;  
Ýstanbul, Yozgat ve Antalya'da 
açtýðý yeni þubelerle, 13 ilde 
152 þubeye ulaþtý

üyelerimiz

Rimal 4’üncü maðazasýný açtý
Maðaza 26 Eylül'de  Yuvam Akarca 
Fatih Mahallesi Sultan Murat Caddesi 
Kural Sokak No:4 adresinde hizmete 
girdi.  Açýlýþý Ýzmit Belediye Baþkaný 
Dr. Nevzat Doðan, Ýzmit eski Belediye 
Baþkaný  Halil Vehbi Yenice ve Rimal 
Alýþveriþ Merkezi sahipleri Vezir Kara, 
Duran Kara ve Burhanettin Kara 
birlikte gerçekleþtirdi. 500 
metrekarelik kullaným alanýyla 
müþterilerine hizmet veren Rimal 
Süper Market'te 19 personel görev 
alýyor. 

Ýstanbul PERDER üyesi Rimal Gýda, 4'üncü maðazasýný Kocaeli'de hizmete açtý
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perder

Sincap 24’üncü maðazasýný açtý

Her geçen gün zincirine yeni halkalar 
ekleyen Konya PERDER üyesi Sincap 
Market 24 olan þube sayýsý ile kaliteli ve 
hesaplý alýþveriþin adresi olmaya devam 
ediyor. Sincap Marketler Zinciri Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Genel Müdür'ü Ali 
Tabak, “Sincap Marketler Zinciri olarak 
Konya halkýndan aldýðýmýz destekle 
hýzla büyümeye devam ediyoruz. 
Yýlsonuna kadar 30 þubeye ulaþmayý 
kendimize hedef belirledik” dedi. 

Mengene Sarý Yakup Mahallesi Büyük Kum Köprü caddesinde hizmete giren 
Mengene þubesi 18 personeli ve 500 metrekare satýþ alaný ile Konya halkýna hizmet 
vermeye baþladý

üyelerimiz

Yunus 45’inci maðazasýyla Ýzmit’te…

Yunus Marketler Zinciri, Ankara dýþýnda bulunan maðazalarýna bir yenisini daha ekledi. 17 Eylül 2011 tarihinde Ýzmit'te 45'inci þubesini 
açtý. Yeni þube 5 kasa ve 30 personelle hizmet veriyor. Yunus'un Çorum, Adapazarý, Düzce ve Çankýrý'da da þubeleri bulunuyor. 

Ankara PERDER üyesi Yunus Marketler Zinciri 45'inci þubesini Ýzmit'te açtý

Seyhanlar’ýn yeni maðazasý Nilüfer’de

Nilüfer'de açýlan Seyhanlar AVM'nin açýlýþýný Seyhanlar 
Yönetim Kurulu Üyeleri Turhan ve Turgut Seyhan, Nilüfer 
Belediye Baþkaný Mustafa Bozbey, Nilüfer Ýlçe Müftüsü 
Durmuþ Ayvaz ve Prof. Dr. Mehmet Emin Ay yaptý.

Seyhanlar Alýþveriþ Merkezleri Yönetim Kurulu Baþkaný 
Doðan Seyhan, “Bu yýl içerisindeki yatýrým aðýmýzý 
geniþleterek 9 ayda 6 yeni maðazamýzý daha bünyemize 
kattýk. Ayrýca istihdamýmýzý arttýrarak personel sayýmýzý 
450'den 780'e çýkardýk. Maðazalarýmýzla toplamda 21 bin 
780 metrekarelik bir alanda hizmet veriyoruz.” þeklinde 
konuþtu. 

Bursa PERDER üyesi Seyhanlar, 
23'üncü maðazasýný Nilüfer'de açtý. 
Yeni maðaza bin 280 metrekarelik 
alanda hizmet verecek
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perder

Genpa’dan 90’ýncý þube

Genpa Alýþveriþ Merkezleri, 90'ýncý þubesini 14 Ekim 2011 tarihinde Antalya Muratpaþa'da açtý. Açýlýþý Genpa Yönetim Kurulu Baþkaný 
Gazanfer Gencer, Genpa Yönetim Kurulu Üyesi ve DÖSÝAD Baþkaný Gültekin Gencer ve Genpa Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü 
Hüseyin Eldek yaptý. Yenigün þubesi 440 metrekare satýþ alanýnda 2 kasa ve 10 personel ile hizmet veriyor.

Akdeniz PERDER üyesi Genpa, 90 þubeye ulaþtý 

Ardaþ 50’nci maðazasýný açtý  

Ardaþ'ýn toplamda 50'nci maðazasý Edirne Süloðlu, Kemal 
Balýkesir Caddesi, Köyiçi Mevkii'nde hizmete baþladý. Ekspres 
formatýnda 150 metrekare satýþ alanýna sahip maðazada, 2 kasa 
buluyor ve 5 çalýþan istihdam ediliyor. Ardaþ, bu açýlýþtan kýsa 
bir süre önce de Cumhuriyet mahallesi, Yaþar Doðu caddesi, 
Kapaklý  Çerkezköy'de 200 metrekarelik satýþ alanýnda 2 kasa 10 
çalýþaný ile hizmet veren bir maðaza daha açmýþtý. 

Ýstanbul PERDER üyesi Ardaþ, 
yatýrýmlarýna Edirne Süloðlu'nda açtýðý 
maðaza ile devam etti

üyelerimiz

Hadim’in yeni maðazasý Erikli’de

Bursa AK Parti Millet Vekili  Hakan Çavuþoðlu, Bursa Büyükþehir Belediye 
Baþkaný Recep Altepe,Ýnegöl Belediye Baþkaný Alinur Aktaþ'ýn katýlýmý ile 
gerçekleþen açýlýþ halkýn yoðun ilgisine sahne oldu.Hadim AVM adýna açýlýþ 
konuþmasýný yapan Genel Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Özerik; Erikli Maðazasý 
ile faaliyet gösterdiðimiz bölgelere bir yenisini daha eklenin heyecanýný 
yaþýyoruz, meslektaþlarýmýz ile beraber Bursa halkýna en iyi hizmeti ve en 
uygun fiyatlý alýþveriþi saðlamanýn çabasý içerisindeyiz, þeklinde konuþtu. 

Ýnegöl, Kütahya, Yeniþehir  ve  Eskiþehir'de  
faaliyet gösteren Bursa PERDER üyesi Hadim 
AVM 34'üncü maðazasýný Bursa Eriklide açtý
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Mopaþ 83’üncü 
þubeyi açtý

Mopaþ, yeni þubesini 19 Aðustos 2011tarihinde, Semerciler 
Mahallesi'nde açtý. Yeni þube bin 200 metrekare satýþ 
alanýnda,  42 çalýþaný ve 8 kasasý ile hizmet veriyor. Böylece 
Mopaþ, Ýstanbul'da 41, Kocaeli'nde 18, Sakarya'da 4, 
Yalova'da 2, Bursa'da 18 olmak üzere toplam 83 þubeye 
ulaþtý.  

Ýstanbul PERDER üyesi Mopaþ, 
83'üncü þubesini Adapazarý'nda açtý

Grup Hatipoðlu 30’uncu maðazasýný açtý

Açýlýþa, bölge idari yetkilileri, Grup  Hatipoðlu Yönetim Kurulu Baþkaný Selamet Aygün, Genel Müdür Necmettin Aygün ve çok sayýda 
vatandaþ katýldý. Açýlýþ öncesi konuþma yapan Selamet Aygün, “Þahinbey Þubesi'nin bizler için manevi bir deðeri vardýr. Çünkü 
Hatipoðlu'nun birçok aile üyesi bu þubemizin bitiþiðinde ikamet etmektedir. Dolayýsýyla kendi semtimize þube açarak komþu ve 
esnaflarýmýza bir adým daha yakýnlaþmýþ olduk. Yeni þubemizin þirketimize ve Þahinbey haklýna hayýrlý uðurlu olmasýný diliyorum” dedi. 
Þahinbey Þubesi, 600 metrekare alanda 4 kasa ve 25 personelle hizmet veriyor.

Ýstanbul PERDER üyesi Hatipoðlu, Çekmeköy-Þahinbey þubesini de zincirine 
ekleyerek þube sayýsýný 30'a çýkardý

üyelerimiz

Onurum ilk maðazasýný açtý

Ýstanbul'un kendine özgü þartlarýnda her zaman bu kadar büyük metrekareli yer 
bulunmuyor oluþu Onur Hipermarketleri'ni yeni bir marka yaratmaya sevk etti. 
Bu çerçevede tüketiciyle tanýþtýrýlan Onurum'un ilk maðazasý Bahçeþehir 
Spradon Evleri'nde açýldý. Maðazanýn satýþ alaný 550 metrekare. Sadece 1600 
konutluk siteye özel hizmet veren maðaza sonrasýnda Onur Hipermarketleri'nin 
toplam þube sayýsý da 20'ye yükseldi. Onur Hipermarketleri bundan sonraki 
yatýrýmlarýnda 500 civarý metrekareye sahip maðazalarýnda bu markayý 
kullanacak.

Ýstanbul PERDER üyesi Onur Hipermarketleri, 
yeni formatý Onurum'un ilk maðazasýný açtý
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Samsunmark 9’uncu þubesini açtý  

Samsun Markýn 9'uncu maðazasý olan Barýþ 
Bulvarý þubesi açýlýþýna Ýlkadým Belediye Baþkaný 
Necattin Demirtaþ, çok sayýda davetli tedarikçi 
firmalar ve Samsun halký katýldý. Firma yetkilileri 
10'uncu maðazalarý olan Adalet þubesininde çok 
yakýnda Samsunlularýn hizmetine sunacaklarý 
söylediler. Samsunmark'ýn, yeni maðazasý 260 
metrekare satýþ alaný, 2 kasa ve 8 personel ile 
hizmet vermektedir.

Karadeniz PERDER üyesi 
Samsunmark, yeni 
maðazasýný 18 Haziran 
Cumartesi günü 
Samsunlular'ýn hizmetine 
sundu

Öncü 24’üncü maðazasýný açtý

Yeni maðaza 410 metrekare alanda 2 kasa 12 personelle hizmet 
verecek. Maðaza açýlýþýnda konuþma yapan Öncü Yönetim Kurulu 
Üyesi Erhan Akyol ” Büyüme hedefimiz 2011 yýlý sonunda hem cirosal 
hem de maðaza sayýsý olarak yüzde 50… Bu büyüme ile 150 kiþilik 
istihdam oluþturacaðýz” dedi.

Ankara PERDER üyesi Öncü Gýda, Taþlý 
Sokak'ta açtýðý yeni maðaza ile 24 þubeye 
ulaþtý

üyelerimiz

Þenmar 12 oldu

Þenmar'ýn yeni þube açýlýþýný Osmaniye Valisi 
Celalettin Cerrah yaptý. Açýlýþa Vali Yardýmcýsý 
Hüseyin Doðan, Kadirli Kaymakamý Abdulrauf 
Ulusoy, Kadirli Belediye Baþkaný Ömer Tarhan, Ýl 
Milli Eðitim Müdürü Ali Said Çalýþkan, Ýl Saðlýk 
Müdürü Mehmet Cingöz, Bayýndýrlýk ve Ýskan Ýl 
Müdürü Mehmet Aslan katýldý.
Vali Celalettin Cerrah ise Þenmar AVM'nin her 
geçen gün yeni þubeler açarak bölgede adýndan 
söz ettirdiðini belirterek; “Þenmar Marketler 
zincirinin geçtiðimiz günlerde birkaç þubesinin 
açýlýþýný gerçekleþtirdik, bugün de Kadirli'de bir 
þubenin daha açýlýþýný yapýyoruz. Bu marketler 
zinciri Osmaniye'nin, Kadirli'nin çehresini 
deðiþtirmekte” dedi. 

Çukurova PERDER üyesi 
Þenmar,12'inci þubesini açtý

Çukurova
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1e1 Market 31’inci þubesini açtý  

Manavgat Maðazasý açýlýþýna özel kampanyalar büyük ilgi gördü. Gün boyunca 
DJ eþliðinde müzik yayýný yapýlýrken palyaçolar da danslarýyla çocuklarý doyasýya 
eðlendirdi. Ayrýca akþam saatlerinde düzenlenen Karagöz oyunu ve lazer 
gösterisi ile açýlýþ adeta þölene dönüþtü.

perder

Akdeniz PERDER üyesi 1e1 Market'in, yeni 
maðazasý Manavgat'ta hizmete açýldý  700 
metrekarelik satýþ alanýna sahip market 5 kasa ve 
19 personeli ile hizmet veriyor

üyelerimiz

Bizim AVM 4’üncü maðazasýný açtý  

Diyarbakýr Eski Toplu Konutlar'da hizmete baþlayan maðazanýn Diyarbakýr ve Güneydoðu Bölgesi'nde bizler gibi yerel zincirleri 
açýlýþýna Güneydoðu PERDER Baþkaný Sait Karaarslan ve Diyarbakýr oluþturan arkadaþlarýmýzýn da bu konuda ulusal zincirlerle 
Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan Yardýmcýsý  Diyadin Gezer de iþtirak mücadele edebilmek adýna proje ve geliþimlerinin bu yönde olmasý 
etti. Bizim AVM Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Ekmiþ en büyük temennimizdir. Bizim Alýþveriz Merkezi olarak yeni açmýþ 
açýlýþla ilgili þunlarý aktardý: olduðumuz maðazanýn Diyarbakýr'a ve bölgeye hayýrlý olmasýný 
"Bizim Alýþveriþ Merkezi olarak 4'üncü þubemizi Diyarbakýr Eski dileriz”.
Toplu Konutlar'da açmýþ 
bulunmaktayýz. Ekonomik 
sýkýntýlarýn olduðu bir 
dönemde maðaza açmýþ 
olmanýn mutluluðunu 
yaþamaktayýz. Bizler 
Diyarbakýr'da yerel 
marketlerin, ulusal 
marketlerden daha güçlü 
olabilmesi için göstermiþ 
olduðumuz çabanýn 
devamlý ve sürekliliði 
açýsýndan çalýþmalarýmýzý 
devam ettireceðiz.  

Güneydoðu PERDER üyesi Bizim AVM, Diyarbakýr'daki 4'üncü maðazasýný 
hizmete açtý 

Baþgimpa 3’nci maðazasýný açtý  

Baþgimpa'nýn 37'nci maðazasý Keçiören'de 
Yeþiltepe Caddesi'nde hizmete baþladý. 300 
metrekarelik maðazada 3 kasa bulunuyor.  14 
kiþinin istihdam edildiði maðaza, çeþitli 
kampanyalarla hizmete girdiði ilk günden 
itibaren tüketicilerin yoðun ilgisiyle 
karþýlandý. 

Ankara PERDER üyesi  
Baþgimpa yatýrýmlarýna 
Keçiören'de açtýðý maðaza 
ile devam etti

Güneydoðu
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vitrin

Farklý ihtiyaçlara yönelik hasta bezleri ile bugüne kadar sayýsýz hasta ve hasta 
yakýnýnýn güvenini kazanan Canped, özel bakýma ihtiyaç duyan 25 kg ve üzeri 
çocuklar için yepyeni bir ürün geliþtirdi. Tekstil doku ve nefes alan yan yüzeylere 
sahip Canped Extra Small Belbantlý Hasta Bezi, anatomik yapýsý ile ekstra konfor ve 
rahatlýðý bir arada sunuyor. Bel ölçüsü 40-70 cm arasýnda özel bakýma ihtiyaç 
duyan çocuklarýn kullanýmýna uygun olarak tasarlanan bu yeni ürün, defalarca 
açýlýp kapanabilen, cýrt cýrtlý yumuþak bel bantlarý ile kullaným kolaylýðý saðlýyor.  
Sýzmalara karþý 'bariyerleri' ve bez deðiþim zamanýný gösteren 'özel ýslaklýk 
göstergesi' bulunan Canped Extra Small Belbantlý Hasta Bezi'nin bir paketinde 30 
adet yer alýyor. Ayrýca bu ürün, Sosyal Güvenlik Kurumu  'hasta bezi' geri ödeme 
kapsamýnda bulunuyor. 

perder

Elidor, dünyaca ünlü saç uzmanlarý Yuko Yamashita ve Ouidad ortaklýðýnda 
geliþtirdiði Uzman Düzleþtirme Serisi ve Uzman Bukle Belirginleþtirici Serisi ile 
kadýnlarý, kururken kabarmayan mükemmel saçlara kavuþturuyor. Hem düz, hem 
de bukleli saçlara sahip kadýnlar özelinde geliþtirilen iki seri de, saçýn kabarmasýný 
engelliyor ve þeklini duþtan çýktýðý andan itibaren koruyor. Kadýnlarýn en büyük 
saç sorunlarýndan “söz dinlemeyen saçlar”, Elidor uzmanlýðýyla sorun olmaktan 
çýkýyor ve kadýnlarýn kurumaya baþladýðý andan itibaren belirgin þekilli, söz 
dinleyen saçlara sahip olmasýna olanak saðlýyor. 
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Nestle 'Hayata Çikolata' sloganýyla ürün Kurabiye” serisi; yine tüketicinin bu Bunlara ek olarak tablet çikolata 
gamýna þimdi 28 yeni lezzet daha ekledi. uzmanlýktan pasta-kek yapýmýnda da kategorisinde yenilikçi formatýyla “Nestle 
Hayatýn her alanýnda büyük- küçük faydalanmasý için 4 çeþidiyle “Nestle Çok Çikolata” serisi; çilek-limon-fýndýk ve 
herkesin vazgeçilmez lezzeti Nestle, yeni Çikolata Þefi” serisi; son yýllarda hýzla kakao kremalý “Atýþtýrmalýk Gofretler” ile 
ürünleri ile tüketicilerini bir kez daha mutlu büyüyen bar ve gofret pazarýnda gençleri Nestle tadý ve kalitesini uygun fiyatla 
ediyor. Çikolatadaki uzmanlýðýný bisküvi ve yakalamayý hedefleyen  3 yeni ürün sunan  25 kuruþluk Holiday, Trophy ve Pom 
kurabiye kategorisine taþýdýðý 5 farklý Crunch® gofret, Beyaz gofret ve Pom Nestle'nin yeni ürünleri arasýnda yer 
üründen oluþan  “Çikolatalý Bisküvi ve Delirium®  Nestle'nin yeni sürprizleri. aldý.

Nestle “Hayata Çikolata” dedi

Elidor’dan yeni seri

Canped’den özel bakým ürünü



Beþler Makarna, Gluten proteini içeren ürünleri ürünümüz olan Santa Sophia'nýn ardýndan; 
tüketemeyen Çölyak hastalarý için, Türkiye'de ilk kez Glutensiz Makarna ile sektöre bir kez daha öncülük 
Glutensiz makarna üretti. Beþler A La Turca etmenin sevincini yaþýyoruz. Çölyak hastalarýnýn 
Macaroni Restaurant'ta konuya iliþkin bir basýn makarna yiyebilmeleri için, Gaziantep Üniversitesi 
toplantýsý gerçekleþtirildi. Toplantýya, Beþler Gýda Mühendisliði Bölümü ile iþbirliði içerisinde, 2 
Makarna Genel Müdürü Kemal Çakmak, Çölyakla yýl boyunca araþtýrma-geliþtirme faaliyetleri 
Yaþam Derneði Baþkaný Derya Ukav ve Gaziantep yürüttük. Saðlýklý, besleyici, lezzetli bir gýda olan 
Üniversitesi Gýda Mühendisliði Bölümü'nden Prof.Dr. makarnanýn, hepimizin hakký olduðuna inanýyoruz. 
Þenol Ýbanoðlu katýldý. Beþler Makarna Genel Beþler Glutensiz Makarnayý, çölyak hastalarýnýn 
Müdürü Kemal Çakmak yaptýðý konuþmada þunlarý yaþam kalitesini artýrmak; kýsýtlý yemek seçeneklerini 
söyledi: zenginleþtirmek amacýyla, toplumsal sorumluluk 
“Beþler Makarna olarak, toplum saðlýðýnýn anlayýþýmýz doðrultusunda ürettik. Çölyaklýlarýn, 
iyileþtirilmesine katký saðlamak için çalýþýyoruz. Beþler Glutensiz makarnayý ithal ürünlere kýyasla 
Bugün burada, Türkiye'de bir ilki gerçekleþtiriyor %50 daha ucuz fiyatla tüketebilecek olmalarý da 
olmanýn heyecanýný yaþýyoruz. Çölyak hastalarý için projemizin önemini artýrmaktadýr. Ýnanýyorum ki 
ürettiðimiz Glutensiz Makarnayý sizlere sunmaktan Beþler Glutensiz makarna, yakýn zamanda çölyak 
büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Makarnada en hastasý vatandaþlarýmýzýn beðenisini kazanacak ve 
üst kaliteyi tüketiciye sunduðumuz, kutulu Premium sofralarýnda yer alacaktýr." 

vitrin

Beþler’den çölyak hastalarýna özel makarna

perder

Coca-Cola, 125. yýlýna özel olarak tarihine damga vuran 4 nostaljik þiþe tasarýmýný tekrar 
piyasaya sürdü…Hutchinson isimli ilk Coca-Cola þiþesinin yaný sýra, koleksiyoncularýn 
gözde tasarýmý olan kontur þiþenin ilk hali de yeniden hayata dönüyor.  Tüketicilerin 
markaya olan sevgisini ölçen Marka Sevgi Endeksi'ne göre Coca-Cola, tüm Coca-Cola 
sistemi içinde en çok Türkiye'de seviliyor. Bu sevgiden hareketle yola çýkan Coca-Cola 
Türkiye, Coca-Cola severleri ve koleksiyoncularýný mutlu etmek amacýyla, 125 yýla 
damgasýný vuran nostaljik þiþelerine yeniden hayat verdi.
Sýnýrlý sayýda üretilen 4 nostaljik þiþe tasarýmý, özel ambalajlarýyla raflarda yerini aldý. Tüm 
zincir maðazalar ile bazý restoran ve cafelerde bulunacak olan nostaljik þiþeler, Aralýk ayýnýn 
sonuna dek satýþta olacak. 
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Son dönemde atýþtýrmalýk kategorisindeki ürünleriyle de tüketicilerin 
beðenisini toplayan ambalajlý ve nitelikli ekmek sektörünün lideri 
UNO, yeni ürünü Üzümlü Tarçýnlý Çörek ile ara öðün ve çay 
saatlerinize lezzet katmaya, farklý damak zevklerine hitap etmeye 
devam ediyor. Bol miktarda kuru üzüm ve tarçýn içeren, yuvarlak 
formlu UNO Üzümlü Tarçýnlý Çörek, tüm UNO ürünleri gibi saðlýklý ve 
hijyenik koþullarda, el deðmeden üretiliyor. Lezzetli Türk üzümlerinin 
nefis tarçýn kokusu ile buluþtuðu, tadýna doyulamayan UNO Üzümlü 
Tarçýnlý Çörek, hem çocuklar hem de yetiþkinler için günün her saati 
tüketilebilecek bir atýþtýrmalýk olduðu gibi, oldukça pratik bir ikram 
alternatifi de oluþturuyor. Uno'nun diðer yeni ürünü UNO Çikolata 
Kremalý Kruvasan ise oldukça pratik. 300 gramlýk çoklu ambalaj içinde 
30 gramlýk tekli paketlerde tüketicinin beðenisine sunulan ve tadýna 
doyamayacaðýnýz UNO Çikolata Kremalý Kruvasanlar, hem iþ hem 
okulda yanýnýzda taþýyabileceðiniz bir atýþtýrmalýk alternatifi 
oluþturuyor.

UNO’dan yeni ürünler

Nostaljik Coca-Cola 
þiþeleri raflarda



ETÝ Negro Çikolata Kaplamalý, yoðun kakaolu bisküvisi ve çikolata 
kaplamasýyla en tatlý ve keyifli atýþtýrmalýðýnýz olacak. ETÝ, yoðun 
kakaosu ile klasikleþen ETÝ Negro'yu, yeni çikolata kaplamasýyla 
yoðun kakaolu ve çikolatalý lezzetlerden hoþlanan tüm bisküvi 
tutkunlarýnýn beðenisine sunuyor. “Yoðun kakao, yoðun çikolata ve 
yoðun haz” sloganýyla raflarda yerini alan ETÝ Negro Çikolata 
Kaplamalý, damakta býraktýðý eþsiz tatla keyifli anlarýnýzýn 
vazgeçilmezi olmaya aday. 

vitrin

Baðdat, Türk mutfaðýnýn vazgeçilmezi olan baharat çeþitlerini, cam þiþenin güvenilirliðiyle 
birleþtirdi. Pul Kýrmýzý Biber, Nane, Kekik, Hindistan Cevizi, Susam, Karabiber, Tarçýn, 
Kimyon ve Zerdeçal çeþitlerinden oluþan yeni Tuzluklu Cam Seri çok yakýn zamanda 
raflardaki yerini alacak. Hammaddenin toplanma aþamasýndan paketleme aþamasýna kadar 
insan saðlýðýna verdiði deðeri en ön planda tutan Baðdat, yeni serisinde, ürünlerinin 
tazeliðini çok daha uzun süreler koruyacak olan ve gýda uzmanlarý tarafýndan en hijyenik 
saklama þekli olarak nitelendirilen cam þiþeyi, pratik tuzluklu kapakla birleþtirdi. Yarým asýrlýk 
kalitesi ve ürün çeþitliliðiyle mutfaklarýn vazgeçilmez markasý olan Baðdat, yeni ürün serisini 
önümüzdeki günlerde tüketicisinin beðenisine sunmaya hazýrlanýyor.

perder

Negro çikolata kaplandý

Tariþ’in TA-ZE bebekleri…
Tariþ Zeytinyaðý'nýn (TA-ZE) hazýrladýðý üretilen TA-ZE Baby Organik Zeytinyaðý, saf iþlemi görmeden üretilen TA-ZE Baby 
bebeklere özel banyo seti, onlara keyifli bir zeytinyaðýndan üretilen ve doðal olarak Peþtamal. TA-ZE Baby ürün setinde yer alan 
banyonun beraberinde, doðallýðý sayesinde içerdiði E vitaminiyle cildi nemlendiren TA- TA-ZE organik zeytinyaðý, geleneksel 
saðlýklý bir alternatif sunuyor. TA-ZE Baby ZE Baby Zeytinyaðý Sabunu, tüy kadar yöntemlerle yetiþtirilmiþ Ege zeytinlerinden, 
Ürün Serisi'nde þu ürünler yer alýyor: yumuþak dokunuþu ve anti-alerjik yapýsýyla kimyasal gübre ve zirai ilaç kullanýlmadan, 

bebeðin cildiyle dost TA-ZE Baby Doðal bekletilmeden ve hiç bir karýþýma izin 
Kimyasal ilaç, hormon veya antibiyotik Banyo Süngeri, yüzde 100 pamuktan verilmeksizin özel üretim hatlarýnda 
kalýntýsý içermeyen organik zeytinlerden üretilmiþ ve herhangi bir kimyasal boyama üretiliyor. 
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Baðdat’tan Tuzluklu 
Cam Seri



Pasta ve kurabiye kategorisinde birbirinden farklý 
çeþitleriyle CafeBreak Decent; aðýzda daðýlan 
yumuþak kurabiyesi ile annenizin yaptýðý 
kurabiyeler kadar taze ve lezzetli. Hem 
misafirlerinize ikram edebileceðiniz hem de çay 
yanýnda keyifle tüketebileceðiniz farklý bir alternatif 
olacak. Çikolata parçalarýndan fýstýklýsýna, 
fýndýklýsýndan meyvelisine, ballýsýndan susamlý 
kurabiyesine kadar 30 farklý çeþidiyle CafeBreak 
Decent sizlerin beðenisine sunuluyor. CafeBreak'in 
yeni sloganý "Kendini Özel Hissedenlere Özel" ile 
sýra dýþý tatlarýyla ve farklý ambalaj tasarýmlarýyla 
dikkat çekiyor.  Siz de en sevdiklerinizi CafeBreak 
Decent ile tanýþtýrýn, vazgeçemeyeceksiniz…

vitrin
perder

Lezita, piliç eti ile kýrmýzý etin baharatlarla buluþmasýyla elde edilen 
döneriyle hayata lezzet katmaya devam ediyor. Lezita’nýn yüksek 
hijyen ve kalite anlayýþý ile üretilen döner, piliç fileto eti ve onaylý 
tedarikçilerden temin edilen kýrmýzý etin baharatlarla 
harmanlanmasýyla hazýrlanýyor. Ürün, geleneksel tadýný almasý 
amacýyla klasik döner ocaklarýnda yavaþ yavaþ piþirilip kesiliyor. 
Lezita döner, tüketicilere saðlýklý þekilde sunulabilmesi için piþirme 
iþleminden sonra hýzlý soðutma iþlemine tabi tutulup 
ambalajlanýyor.  Lezita döner, döner lezzetine en pratik ve güvenli 
þekilde ulaþmayý arzu edenlerin ilk tercihi olacak gibi görünüyor. 

Bebek bakým ürünleri denince annelerin ilk aklýna gelen marka “uni wipes”,  
bebeklerin hassas ciltleri için özel geliþtirilmiþ yumuþak, emici ve dayanýklý 
özelliði ile annelerin olmazsa olmazý! Hem dokusu hem de ambalajý yenilenen 
“uni wipes Islak Havlu” 3'lü paketleri ile artýk daha da avantajlý hale geldi! 
En kýymetli varlýðýnýz olan bebeklerinizin hassas ciltleri için özel olarak 
formüle edilen, ideal olan pH 5.5 deðerine sahip “uni wipes Islak Havlu”nun 
içeriðinde alkol ve paraben bulunmuyor. Böylece bebeklerinizin cildi zarar 
görmüyor ve kurumuyor. Ayýn zamanda “uni wipes Islak Havlu” cildi 
temizlerken bakteriyel enfeksiyonu ve piþik oluþumunu da önlüyor. 

Uni Wipes’tan 
avantaj paketi
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Lezita ile
evde döner keyfi

Bifa’dan yeni 
CafeBreak



dernek iletiþim bilgileri
perder
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