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Horoz Lojistik Depolar Operasyon 
Direktörü Ertan Keskin

Kilikya Şalgam’ın Yönetim Kurulu 
Üyesi Melih Nas

Horoz Lojistik, 
Hyster’e 
güveniyor!

Şalgam 
sektörüne 
yön veriyorlar...
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Öncü Salça 
Satış Direktörü 

Enver Şahan:İnsana ve 
insan sağlığına 
yakışan ürünleri 
üretmeye devam edeceğiz!

Eyüp Sabri Tuncer/KMP 
Kozmetik Mamülleri Pazarlama 
Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Fatih Özkan:

Gücümüzü ülkemize 
duyduğumuz 
güven ve halkımıza 
olan inancımızdan 
alıyoruz!

Efe Teşhir Ekipmanları 
Genel Müdürü Erdem Ünel:
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“Sektörün 
geleceği için ortak 
hareket etmeliyiz”

İstanbul PERDER’den 
Hayat Kimya ve 
Ülker’e ziyaret

MÜSİAD’dan 
ticari diplomasi atağı
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Genel Başkanı 
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Ömer Düzgün





Değerli okurlarımız; PERDER ve Pin Grup işbirliği ile hayat bulan Yerli Market Haftası, 10-11 Aralık 2019 
tarihlerinde WOW Convention Center’da gerçekleştirilecek.

Ülke ekonomisinin ve perakende sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla bu yıl 5. kez düzen-
lenecek olan Yerli Market Haftası, “Birlikte daha güçlüyüz” sloganıyla yine sektörün en dinamik ve verimli 
atmosferine ev sahipliği yapacak.

Yerli Market Haftası’nın özel formatlarından biri olan B2B görüşmeleri ile programa stantlı katılan firmalar, 
görüşmek istedikleri yerli market zincirleri ile randevu alarak 15’er dakikalık görüşmeler gerçekleştirebilecek-
ler. 

Talebin yoğun olduğu bu iletişim fırsatları, fuar alanında gerçekleşen plansız buluşmalarla birlikte binlerle 
ifade edilen iş görüşmelerine dönüşecek.

Perakende Çağı Dergisi ekibi olarak, bizler de bu özel organizasyonda yerimizi alacak ve sizlerin yenilikle-
rine tanıklık edeceğiz...

TEKZİP
Perakende Çağı Alışveriş ve Kültür Dergisinin 49. sayısında (Ağustos-Eylül 2019 sayısı; yıl 9) yer alan say-

fa 40-41’de mini örgülüm peynirinin görseli Yücedoğa Gıda Tarım ve Hayv. Ürünleri San. Tic. A.Ş.’nin onayı 
alınmadan ve bilgisi haricinde tarafımızdan sehven kullanılmıştır. Bu ürün ile alakalı muadil firma tarafından 
karşılaşılabilecek olumsuz durumlardan firmamız sorumludur.
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“Birlikte daha güçlüyüz”

ca
ga

tay
@p

era
ke

nd
ec

ag
i.c

om

M. Çagatay Kayhan





12

Türkiye’nin milli peynir markası 
Muratbey Alman perakende devi Kau-
fland hipermarket zincirine giren ilk Türk 
peynir markası oldu. Adına tescilli inovatif 
peyniri Burgu’nun yurtdışındaki ismi Helix 
Cheese ile Almanya’da yüzlerce Kaufland 
mağazasında yerini alan Muratbey, Tür-
kiye’nin geleneksel peynirlerinin lezzetini 
yenilikçi yorumuyla Alman sofralarına 
taşıyacak. Muratbey ayrıca Avrupa ülke-
lerinde reklam ve tanıtım çalışmalarına 
da hız verdi. Helix Cheese’in reklamları 
Avrupa TV’lerinde yayımlanmaya başladı. 
Ayrıca dijital reklam yatırımlarına da 
sosyal medya başta olmak üzere ağırlık 
verilecek. 

Schwarz perakende grubunun bir 
parçası olan Kaufland, Almanya’da 
600’e yakın gıda perakende mağazasında 
faaliyet gösteriyor. Lidl ve Handelshop 
Grubu bünyesinde barındıran Kaufland, 
Almanya’nın yanı sıra Çekya, Slovakya, 
Polonya, Romanya, Bulgaristan ve Hırva-
tistan’da da hizmet veriyor. 

Global sağlık trendleriyle uyumlu, yeni-
likçi peynirleriyle dünya çapında tanınan ve 
tercih edilen bir marka haline geldiklerini 

söyleyen Muratbey 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Erol, 
“2018 yılında Avru-
pa ülkelerine ihracat 
izni alan ilk markal-
ardan biri olarak 
global bir marka 
olma yolunda büyük 
ve önemli adımlar 
attık. Bir yandan 
inovatif peynirler-
imizi yurt dışında 
stratejik pazarlarda 
tescilleme ve tanıtma 
faaliyetlerimizi 
sürdürürken bir yan-
dan da dünyanın en 
önemli dev zincir mağazalarında Muratbey 
olarak yerimizi almaktan dolayı mutluluk 
duyuyoruz. Dünyanın en büyük 5. market 
zinciri olan Alman Kaufland hipermarket 
zincirinde Muratbey’in dünyaya armağan 
ettiği ilk inovatif ürünlerinden Burgu, 
Helix Cheese adıyla satılmaya başladı. 
Diğer büyük hipermarket zincirleriyle 
de görüşmelerimiz devam ediyor” dedi. 

Muratbey’in tamamen kendi tasarımı, 
inovasyonu ve icadı olan Burgu/Helix’in 
“şekil markası”nın birçok ülkede olduğu 
gibi Almanya’da da alındığını belirten Erol, 
tüm dünyada olduğu gibi Almanya’da da 
taklitçilik ve sahtecilikle mücadele etmeye 
devam edeceklerini ifade etti. Muratbey, 
Türkiye’de de Migros’un Altın Tedarikçileri 
arasında yer alıyor.

GÜNCEL

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) XI. Küresel Isınma 
Kurultayı’nı 29 Kasım 2019 Cuma günü İzmir’de Tarihi Havag-
azı Fabrikası Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kurultay, Yaşar 
Üniversitesi, Folkart, Coca Cola ve GENSED sponsorluğunda, 
www.iklimekonomisi.org desteği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi 
katkılarıyla yapıldı. Yerel yöneticilerin, gazetecilerin, sivil toplum 
örgütlerinin temsilcilerinin katıldığı toplantıda Kurultay’ın sloganı 
olan ‘Temiz Enerji, Temiz Kentler’’ çağrısı destek buldu.

Kurultay’ın açılış konuşmalarını EGD Başkanı Celal Toprak, 
Küresel Isınma Kurultayı Komitesi adına Toyota Türkiye Pazarla-
ma ve Satış CEO’su Ali Haydar Bozkurt, EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı adına EBSO Enerji Grubu Başkanı Muhsin Dönmez ve 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptı.

Ekonomi Gazetecileri Derneği Küresel Isınma Kurultayı 
İzmir’de yapıldı

Türk peyniri Muratbey markasıyla sınırları aşıyor
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İstanbul PERDER, yerli perakende 
zincirleri ile iş ortakları arasında iletişimi 
güçlendirmek özellikle İstanbul dışındaki 
kentlerde gerçekleştirilen firma ziyaretler-
ine bu defa merkezi İstanbul’da olan sek-
törün iki önemli markasıyla devam etti. İs-
tanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı 
Faruk Güzeldere ve derneğin yönetim 
kurulundan temsilcilerin gerçekleştirdiği zi-

yaretlere Hayat Kimya’dan Türkiye Genel 
Müdürü Enes Çizmecioğlu ve Ülker’den 
Pladis Türkiye Satış Şirketleri Genel 
Müdürü Ahmet Şenel ev sahipliği yaptı. 

Görüşmelerde İstanbul PERDER’in 
çalışmalarıyla ilgili bilgi verildi ve sektörün 
gelişimi adına fikir alışverişinde bulunuldu. 
Ziyarette ayrıca İstanbul PERDER Üyesi 
firmaların satın alma yöneticileriyle sek-

tördeki yerli markaların satış kadrolarını 
bir araya getiren Yerli Market Haftası 
organizasyonuyla ilgili de bilgi paylaşımı 
gerçekleştirildi. 

İstanbul PERDER’den 
Hayat Kimya ve Ülker’e ziyaret

Yıldız Holding, dünyanın dört bir yanındaki 
çalışanlarıyla bu yıl beşinci kez Mutlu Et Mutlu 
Ol Günü’nü kutladı. Dünyada 4 milyarlık bir 
coğrafyaya yayılan Yıldız Holding’in çalışanları, 
yıl boyunca düzenledikleri etkinliklerle çok sayıda 
çocuğu mutlu etmek için çalıştı. Bu yıl düzenlenen 
etkinliklerden elde edilenler, Haluk Levent’in ku-
rucusu olduğu Ahbap Derneği’ne aktarıldı. Mutlu 
Et Mutlu Ol Günü’nde Haluk Levent de sohbeti ve 
şarkılarıyla Yıldız Holding çalışanlarına eşlik etti. 

Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği (MÜSİAD) Türkiye’nin yurt 
dışındaki etkinliğinin artırılması, ülke ihra-
catının yukarı taşınması, iş ortamlarının 
geliştirilmesi ve yeni pazarlar bulunması 
konusunda çalışmalarına hız kesmeden 
devam ediyor.

95 ülke 225 farklı noktadaki teşkilat 
ağıyla Türkiye’nin küresel ölçekte en büyük 
ve en yaygın sermaye platformu olan MÜ-
SİAD, bu anlayış ve vizyon doğrultusunda 

dünyanın dört bir yanında faaliyetlerini 
sürdüren Türkiye’deki Fahri Konsolos-
ları, MÜSİAD Genel Merkez’de bir araya 
getiriyor. Etkinlik, MÜSİAD Genel Başkanı 
Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Diplomatik 
İlişkiler Komitesi Başkanı Zeki Güvercin, 
Dünya Fahri Konsoloslar Federasyonu 
Başkanı Aykut Eken, Dünya Fahri Kon-
soloslar Derneği Başkanı Emre Ete ve 
50’ye yakın fahri konsolusun katılımlarıyla 
gerçekleştirilecek. 

MÜSİAD’dan ticari diplomasi atağı

Yıldız Holding 
“Mutlu Et Mutlu Ol 
Günü”nü kutladı
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GÜNCEL

Altunbilekler markası Hem Netten Hem Marketten 
mottosuyla başladığı Dijital Dönüşüm Yolculuğunda 
www.altunbilekler.com web sayfasını kurarak müşteril-
erine sunduğu online satış imkanını şimdi de Glovo ile iş 
birliği yaparak farklılık yaratacak çalışmaya imza attı.

Çağın getirdiği bütün ihtiyaç ve çözüm yollarını doğru 

süreç yönetimi ile bünyelerine katmaktan gurur duyduğunu 
ifade eden Altunbilekler Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Altunbilek biz hem yerel marketler zinciri olarak samimiyet 
ve güven ortamını tesis etmeyi, hem de ulusal hatta ul-
uslararası yöntemleri uygulayarak modern dünyanın bütün 
gerekliliklerini yerine getirmeyi hedefliyoruz dedi.

Brüksel Merkezli Uluslararası Tat Enstitüsü (International Taste 
Institute) 2005 yılından bu yana her sene düzenlediği lezzet değer-
lendirmesinin 2019 yılı sonuçlarını açıkladı. Michelin yıldızlı şeflerin 
de jüride yer aldığı 200 uzman tarafından yapılan kör tadım test-
leriyle bu sene 15 binden fazla lezzet değerlendirildi ve 1885 ürün 
sertifika almaya hak kazandı. Türkiye’yi dünya lezzetleri arasında 
temsil eden Anavarza Bal ise çiçek balıyla bu sene üst üste 3.kez 
en üst lezzet puanı olan 3 yıldız kazanarak Kristal Lezzet Ödülü’ne 
(Crystal Taste Award) layık görüldü.

Anavarza Bal’a Uluslararası 
Kristal Lezzet Ödülü

“Sektörün geleceği için ortak hareket etmeliyiz”
İstihdam başta olmak üzere farklı 

sektörlere katkısıyla Türkiye ekonomisinin 
can damarı konumunda olan organize 
gıda perakendeciliği Ortakakıl Konfer-
ansı’nda buluştu. Ortakalan tarafından 
düzenlenen konferansta ulusal, yerel 
ve discount zincir market yöneticileri 
sektörün 2010 yılından günümüze gelişi-
mini ele alarak, gelecek 10 yıla ilişkin 
öngörülerini katılımcılarla paylaştı. Yerel, 
ulusal ve discount zincir marketlerin 
sektörel değişim raporunun da paylaşıldığı 
konferansın açılış konuşmasını Türkiye 
Perakendeciler Federasyonu Yönetim 
Kurulu Başkanı Ömer Düzgün Yaptı.

Konuşmasında organize gıda perak-
endeciliğinde en fazla istihdamı sağlayan 

yerel zincirlerin 13 yıl önce TPF çatısı 
altında güçlerini birleştirdiğini belirten 
Ömer Düzgün; “Geride bıraktığımız 13 
yılda daha fazla kardeşimize iş ortamı 
yaratmak, üreticimize, tedarikçimize, 
sektörümüze, tüketicimize, Türkiye’ye 
fayda sağlamak için birçok projeyi hayata 
geçirdik. Bu süreçte şu an üzerinde 
çalışılan Perakende Yasası’ndaki eksik ay-
aklar ve sektörün tüm taraflarının ortak bir 
noktada buluşamaması, geleceğe yönelik 
ortak kararlar alınamaması nedeniyle zor 
günler geçirdik. Önümüzdeki dönemde 
sektörümüz adına çalışan tüm dernekler, 
kurumlar olarak ortak hedef ve inançla 
hareket edemezsek, sektörümüzün ge-
leceği için sağlıklı karar almamız zor” dedi.

İŞ BİRLİĞİ...
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GÜNCEL

Levent Kimya’ya Yeni Genel Müdür

“Arçelik Türkiye’nin en sevilen 
beyaz eşya markası”

Margarin sektörü 
2019’u 
hareketli geçirdi

Türkiye’nin lokomotif sektörler-
inden gıda sektörü gerek iç tüket-
imin gerekse de ihracatın artmasıyla 
büyümeye devam ediyor. Margarin 
sektörünün 2019’u verimli geçird-
iğini söyleyen Mutfak Ürünleri 
ve Margarin Sanayicileri Derneği 
(MÜMSAD) Genel Koordinatörü 
Ebru Akdağ, 2019’da yapılanları 
değerlendirdi.

MÜMSAD’ın 2019 yılında 
gıda alanındaki bilgi kirliliğiyle ve 
önyargılarla mücadele etmeye 
devam ettiğini söyleyen Ebru Ak-
dağ, “Bilimsel gelişmelerin, global 
trendlerin sıkı takipçisiyiz. Üniver-
sitelerin Beslenme ve Diyetetik, 
Gıda Mühendisliği Bölümleri, tıp 
doktorları, paydaş STK’lar ve fikir 
liderleri ile sürekli iletişim halindey-
iz. Bugüne kadar Türkiye genelinde 
30 şehirde 57 üniversitede düzen-
lenen sempozyumlarla, yaklaşık 
10.500 öğrenciye, 6.500 sağlık 
uzmanına ve akademisyene ulaştık. 
2020’de yoğun bir ajandamız var. 
Daha fazla kişiye ulaşarak gıda 
güvenliğine dair bilgi alışverişinde 
bulunacak ve gıdada bilgi kirliliğine 
karşı verdiğimiz mücadeleye devam 
edeceğiz.” dedi. 

Temizlik sektörünün yerli gücü olarak 
pazardaki konumunu güçlendiren Levent 
Kimya’da Nisan 2018’den bu yana Finans 
Direktörü ve eş zamanlı olarak Genel 

MediaCat dergisi ve IPSOS iş birliği ile 
yapılan araştırmada 12’inci kez “Love-
marken sevilen marka” seçilen Arçelik, 
Brandweek kapsamında gerçekleştirilen 
tören ile ödülünü aldı. Arçelik Pazarla-
madan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Zeynep Yalım Uzun, “Tüketicilerimizle 
aramızdaki tek taraflı değil, karşı-lıklı bir 
sevgi. Arçelik’in 12 yıl üst üste en sevilen 
beyaz eşya markası seçilmesinin en önemli 

Müdür Vekili görevini yürüten Bülent 
Karaağaç Genel Müdür pozisyonuna 
atandı. Lisans eğitimini Bilkent Üniver-
sitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde 
tamamlayan Karaağaç aynı üniversitede 
finans alanında MBA yaptı. Profesyonel iş 
yaşamına 1996 yılında İpek Kağıt A.Ş.’de 
Bütçe Planlama Uzmanı olarak başlayan 
Karaağaç, daha sonra aynı şirkette 
sırasıyla Kıdemli Bilgi Sistemleri Uzmanı 
ve Bütçe Planlama Müdürü görevlerini 
üstlendi. 2007-2012 yılları arasında 
Eczacibasi Beiersdorf Kozmetik Ürünler 
A.Ş.’de Finans Direktörü olarak görev 
yapan Bülent Karaağaç 2013-2017 yılları 
arasında Nivea Beiersdorf Turkey Kozme-
tik A.Ş.’de Finans Direktörü, 2017-2018 
yılları arasında Ontex Tüketim Ürünleri 
A.Ş’de Finans Direktörü olarak çalıştı. 

nedeninin tüketicisi ile kurduğu eşsiz ve 
sıcak bağ olduğuna inanıyoruz. Tüketici ih-
tiyaçlarına odaklı inovatif ürün ve hizmet-
ler geliştirmesi, Türkiye’nin dört bir yanına 
yayılmış geniş bayi ve servis ağı,  müşteri 
deneyimine odaklı yeni nesil mağazacılık 
dönüşümü bu başarının ardında yatan 
nedenler arasında yer alıyor. Tüketicimizin 
sevgisine layık olabilmek için var gücümüz-
le çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



0216 450 69 41-51
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“İnsana ve insan sağlığına 
yakışan ürünleri üretmeye 
devam edeceğiz”
Eyüp Sabri Tuncer/KMP Kozmetik Mamülleri Pazarlama Tic. Ltd. Şti. Genel Müdü-
rü Fatih Özkan ile bundan sonraki hedeflerini ve olmazsa olmazlarını konuştuk...

Fatih Bey, öncelikle bize vakit ayı-
rıp sorularımızı yanıtladığınız için çok 
teşekkür ederiz. Röportajımıza kısaca 
sizi tanıyarak başlayabilir miyiz? 

2001 yılında, KMP Kozmetik 
Mamülleri Pazarlama Tic. Ltd. Şti’de 
Ankara Bayi Yöneticisi olarak göreve 
başladım. Akabinde İç Anadolu Bölge 
Satış Sorumlusu, daha sonra Türkiye 
Satış Müdürlüğü, devamında Türkiye 
Satış Direktörlüğü, son olarak da Genel 
Müdürlüğe uzanan bir süreç; özetle 18 
yıldır bu yapıda bulunmaktayım.

KMP Kozmetik Mamülleri Pazarla-
ma A.Ş. kaç yılında kuruldu? Firmanızı 
biraz daha yakından tanıyabilir miyiz?

KMP Kozmetik; Eyüp Sabri Tuncer 
ürünlerini bayilerine, satış noktalarına 
en hızlı ve en üst kalitede ulaştırabilmek 
için 2001 yılında kuruldu.

 
Toplamda kaç çeşit ürününüz var? 

Bu ürünlerinizin özelliklerini bizlerle 
paylaşır mısınız?

Kategori bazında baktığımızda; 
kolonya, kişisel hijyen ve bakım, ağız 
bakım ve ev bakım kategorilerinde ürün-
ler üretmekte ve satmaktayız. Toplamda 
750 civarında barkod ürüne sahibiz ve 
gelişimimiz sürekli devam etmektedir.

Ürünlerimiz dünya standartlarının 
üzerinde, insan sağlığına uygun ve 

insana yakışır ürünlerdir. Bunun yanı 
sıra, bunları yaparken herkes tarafından 
ulaşılabilir ürünler olması bizim için 
önemlidir.

Ayrıca, ürün geliştirme ve üretim 
süreçlerinde hayvanlar üzerinde test 
etmeden özel teknikler ile çalışmala-
rını devam ettiren Eyüp Sabri Tuncer 
markası, doğaya saygılı üretime de 
ayrıca önem vermektedir. 2016 yılında 
Avrupa Vejetaryen Birliği tarafından 
onaylanan ve tüm dünyada en güvenilir 
vegan/vejetaryen ürün etiketi olarak 
kabul edilen V-LABEL sertifikası kapsa-
mında Türkiye’nin ilk Vegan Sertifikalı 
ilk kozmetik markası; Eyüp Sabri Tun-
cer olmuştur. “Vegan” sertifikası, vegan 
yaşam biçimini destekleyen sivil toplum 
kuruluşu “Vegan ve Vejetaryenler Der-
neği Türkiye (TVD) / V-Label Türkiye” 
yetkililerince verilen bir sertifikadır. 
Ürün içeriğinde hayvanlardan elde 
edilen hiçbir içeriğin kullanılmadığını ve 
hayvanlar üzerinde test yapılmadığını 
göstermektedir. İnsan sağlığına uygun 
ürün üretmek Eyüp Sabri Tuncer mar-
kasının sorumluluğudur.

Sorumluluktan bahsetmişken; 
Eyüp Sabri Tuncer markasının her 
daim devam ettirdiği sosyal sorumlu-
luk projeleri de mevcuttur. En önemli 
projelerin başında gelen ve toplumun 
her üyesinin eşit haklara sahip olması 
gerektiğini savunan Eyüp Sabri Tuncer, 
2012 yılından itibaren Altı Nokta Körler 
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Derneği ile iş birliğine giderek “Koku 
engel tanımaz” sloganıyla, Klasik Limon 
Kolonyası etiket ve kutu tasarımında 
Braille Alfabesi’ni kullanmaya başladı.

Daha sonra Gülsuyu şişe ve kutu-
larında da Braille alfabesi kullanımına 
geçerek bu alanda olan ürün yelpazesini 
genişletti. Ambalajlarda Braille Alfabe-
sinde yer almayan “Üçgen” (yanıcıdır) 
işaretinin yanı sıra “Eyüp Sabri Tun-
cer”, “Limon Kolonyası”, “Tıraş Kolon-
yası” veya “Gül Suyu” ibareleri de yer 
almaktadır. 2012 yılından 2019 yılına 
kadar geçen sürede ise tüm kolonya 
çeşitlerimizde ve kişisel bakım ürünle-
rimizin etiket ve ambalajlarında Braille 
Alfabesi kullanılmaya başlanmıştır.

Uzun ve kısa vadeli planlarınızdan, 
hedeflerinizden bahseder misiniz? 

Aslında biraz evvel belirttiğim gibi; 
insana ve insan sağlığına yakışan ürün-
leri üretmeye devam edeceğiz. Planla-

rımız ve çıkarmak isteğimiz ürünlerimiz 
o kadar çok ki zaman yetmiyor. Biraz 
daha zaman yaratabilsek çok güzel 
şeyler olacak...

Son olarak okurlarımıza iletmek 
istediğiniz bir mesaj var mı?

Rakip kelimesi çok hoşuma gitmi-
yor ama iç piyasada rekabet ettiğimiz 

sektör oyuncuları ile birlikte Türkiye 
kozmetiğini yükseltmemiz, bunun 
için de ürün kalitelerimizi daima en 
üst seviyeye çıkarmaya çalışmamız 
gerekmektedir. Türkiye’den Dünya’ya 
markalar çıkarmamız, bunun için de 
sürekli kalitemizi yukarı taşımamız 
gerekmektedir. Bu artık hepimiz için 
bir zorunluluk olmalıdır. 
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61 ihracatçı birliği, 13 genel sekterliği ve 27 sektörü ile 
85 bine yaklaşan ihracat ailesinin çatı kuruluşu Türkiye İhra-
catçılar Meclisi (TİM), ihracata yeni başlayacak KOBİ’lerin tüm 
ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla KOSGEB ile güçlerini 
birleştirdi. TİM Başkanı İsmail Gülle ve KOSGEB Başkanı Prof. 
Dr. Cevahir Uzkurt, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Mustafa Varank’ın katıldığı törenle “TİM-KOSGEB 
İhracata İlk Adım Seferberliği İşbirliği Protokolü”nü imzaladı. İmza 
töreninde konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, “2008-2018 yılları 
arasında her yıl ortalama 11 bin firmamız ihracata merhaba derk-

en, 2019’un sadece ilk 8 ayında tam 12 bin firma ihracat ailesine 
katıldı. Bu firmalarımızın 2,2 milyar dolar ihracata imza atmaları, 
bizler için son derece büyük bir mutluluk, bir gurur kaynağı. Köklü 
firmalarımız ile birlikte, ihracata başlayan KOBİ’lerimiz, geçtiğimiz 
yıl 168 milyar dolar olan ihracatımızı, ağustos ayında 12 aylık 
periyotta 180 milyar dolara taşımayı başardı. Hükümetimizle 
birlikte, bu seferberliği ülke sathına yaymak, bir gün, 3,5 milyon 
KOBİ’mizin ihracat ailemize katılmasını görmek; TİM olarak en 
büyük en büyük hedefimizdir” diye konuştu. 

TİM, KOSGEB ile 
ihracata ilk adım 
seferberliği başlatıyor

Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) tarafından düzen-
lenen “Perakende Teknolojileri Konferansı”nda perakende 
ve bilişim sektörlerine yön veren profesyoneller bir araya 
geldi. Bu sene altıncısı düzenlenen konferansın ana konusu 
perakende sektörünün güncel konuları ve sektörün yakın 
geleceğine ilişkin stratejileri idi. Perakendenin tüm kate-
gorilerinden profesyoneller ile bilişim sektöründe faaliyet 
gösteren firmaların ve girişimcilerin katılımcı olduğu konfer-
ansta önemli bir network ortamı oluşturuldu. 6.Perakende 
Teknolojileri Konferansı’nda maliyetlerin kontrolünde ve 
verimlilik artışında büyük katkı sağlayan teknolojik çözüm-
ler, perakende özelindeki örnekleriyle ele alındı.

Perakende sektöründe 
en önemli kaynak: Teknoloji 

“Alışveriş Merkezleri: Yeni Ufuklar” Semineri, Altınbaş 
Üniversitesi ve ECE Türkiye’nin ev sahipliğinde Altınbaş 
Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi’nde gerçekleşti. Seminerde, 
ticari gayrimenkul sektöründe yaşanan değişim süreci, gay-
rimenkulün geleceği, perakendecilikte yeni dönem, dijitalleş-
menin etkileri ile yatırım finansmanı konuları sektörün önde 
gelen isimleri ve akademisyenler tarafından masaya yatırıldı. 
Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Talat Çiftçi, 
açılış konuşmasında “Eskiden tüketiciler herhangi bir şey satın 
almak istediklerinde tek bir mağaza üzerinden ihtiyaçlarını 
karşılıyorlardı. Günümüzde ise AVM’ler birçok mağaza ve 
ürünle tüketicilere fiyat alternatifli seçenekler sunuyorlar. Ayrıca 
gelişen dijital alışveriş imkanları ve elektronik gelişmeler, bütün 
kitle ve sektörleri etkiliyor. Biz de Altınbaş Üniversitesi olarak 
Nöro pazarlama konusundaki çalışmalarımızı sürdürüyor, üni-
versitemizdeki CO-OP eğitim modeliyle, eğitim ve iş yaşamını 
birleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Alışveriş Merkezleri: 
Yeni Ufuklar”



“Alışveriş Merkezleri: 
Yeni Ufuklar”
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Baharatçılar tek çatı altında toplandı
Türkiye’nin baharat üreticileri tek çatı altında birleşti. 

Tüketici güvenliğine öncelik veren üreticiler, Ambalajlı Ba-
harat Üreticileri Derneği (ABÜDER) adlı yeni bir oluşumda 
bir araya geldi. Derneğin amacı güvenilir ürün seçenekleri 
konusunda tüketici farkındalığını artırmak yanında, 
sürdürülebilir üretim uygulamalarını destekleyerek Türki-
ye’yi küresel tedarikçi konumuna getirmek olarak açıklandı.

Türk mutfağı tüm dünyada bin bir çeşit lezzetli ve 

sağlıklı baharat içeren yemekleri ile tanınıyor. Baha-rat-
lar yiyecek ve içeceklere lezzet vermenin yanında insan 
sağlığı için birçok faydayı da beraberinde getiriyor. Kekik, 
nane, kimyon, pul biber, defne yaprağı, anason, rezene 
gibi birçok baharat ülkemizde bolca üretiliyor ve dünyanın 
140’tan fazla ülkesine ihraç ediliyor. Bu bağlamda Türk ba-
harat sektörü, yıllık 200 milyon dolara yaklaşan ihracatıyla 
ülke ekonomisine de önemli bir katkı sağlıyor.

Telekom sektöründe uzun yıllar yöneticilik yaptıktan sonra 
“Ovilo” markasıyla 2012 yılında butik zeytinyağı üretimine adım 
atan mühendis Nermin Gelbal Gökduman’ın kendi adıyla kurduğu 
Nermin Hanım Zeytinliği, 15 milyon TL’lik yeni yatırıma imza 
attı. Yeni yatırımla zeytinyağı üretim kapasitesi yüzde 100 artark-
en, istihdam sayısı da yükseldi. Ayrıca Tadım Atölyesi Projesi’ne 
de start verildi. Balı-kesir’in Havran ilçesindeki Nermin Hanım 
Zeytinliği’nin Havran’daki tesis açılış törenine Balıkesir Va-lisi 
Ersin Yazıcı, Balıkesir Vali Yardımcısı Ergun Göngör, Edremit 
Kaymakamı Ali Sırmalı, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, 
Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Havran Belediye Başkanı Emin 
Ersoy, Ba-lıkesir TKDK İl Koordinatörü Mehmet Zahit Döğdü ve 
Balıkesir İl Tarım Müdür Vekili Nihat Ağan katıl-dı. 

Nermin Hanım Zeytinliği’nden 
15 Milyon TL’lik yatırım

Türkiye’de ilklerin mucidi Little Caesars, 
60. yılında Türkiye’de yine bir ilke imza attı. 
Bugün beş kıtada 6 bine yakın restoranla tüke-
ticilere ulaşan, ülkemizde Çelebi Holding çatısı 
altında faaliyetlerini sürdüren Little Caesars, 
gıda perakende sektörü, fast food kategorisin-
de ilk ISO 9001 Belgesi alan marka oldu.

Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Hatay, İstanbul, 
Kocaeli, Mersin, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Zonguldak’ta 
80’i aşkın şube ile hizmet veren Little Caesars’ın bu belgeyi 
almasındaki en önemli etmenin kurdukları etkili ve sürdürebilir 
yönetim sistemi olduğunu anlatan Little Caesars Türkiye Genel 
Müdürü Banu Arıduru, “ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi 
Standartları Serisi; etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabi-
leceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini göz 
önüne seriyor. Kurumların organizasyon yapısından müşterileri 
memnuniyet seviyesine, veri analizinden etkin süreç yönetimi-
ne, satın almadan satışa kadar pek çok noktada kalite yönetim 
sistemi koşullarını belirleyen bu özel belgeyi almak gerçekten 
gurur verici” dedi. 

Little Caesars, sektöründe 
ISO 9001 belgesini 
alan ilk marka oldu





36

“Gücümüzü Ülkemize 
duyduğumuz güven ve 
Halkımıza olan inancımızdan alıyoruz”
Özel bir söyleşiyle konuğumuz olan Efe Teşhir Ekipmanları Genel Müdürü   
Erdem Ünel, “Biz Efe Teşhir Ekipmanları ailesi olarak, gücümüzü ülkemize   
duyduğumuz güven ve halkımıza olan inancımızdan alıyoruz” dedi.

Erdem Bey, röportajımıza kısaca 
sizi tanıyarak başlayabilir miyiz?

Merhabalar. Ben Erdem Ünel, 1982 

İstanbul doğumluyum. Evli ve 2 çocuk 
babasıyım. İş hayatına lise öğrenimimi 
tamamladıktan sonra atıldım. Akabinde 

satış temsilcisi ve satış müdürü olarak, 
çeşitli şirketler ve holdinglerde görev 
aldım. Kariyerimde belli bir noktaya 
ulaştıktan sonra, eşimle birlikte Efe 
Teşhir Ekipmanları’nı kurmaya karar 
verdik; oğlumuz EFE’nin isminden ve 
şansından ilham alarak...

Efe Teşhir Ekipmanları kaç yılında 
kuruldu? Hikayenizi paylaşır mısınız?

Efe Teşhir Ekipmanları 2015 yılının 
ortalarında bir aile şirketi olarak kurul-
du. Bugün de yoluna bu mantaliteyle 
büyüyerek devam etmektedir. Aile şir-
ketinden kastım; sadece kendi öz ailem 
değil, çalışanlarıyla ve müşterileriyle 
büyük bir aile olmaktır. Gücümüzü de 
buradan aldığımıza inanıyorum.

Ürünleriniz hakkında detaylı bilgi 
verebilir misiniz?

Ürünlerimiz pleksi, ahşap, metal 
ve cam gruplarından oluşmaktadır. 
Gıda sektörü başta olmak üzere, tüm 
sektörler için ürünlerimiz mevcuttur. Ay-
rıca, anahtar teslim dükkan ve mağaza 
dekorasyonu hizmetimiz de bulunmak-
tadır. Bu anlamda firmamızda 3 mimar 
arkadaşımız görev almaktadır.

Biraz önce de belirttiğim gibi, başta 
gıda sektörü olmak üzere; kozmetik, 
kırtasiye, züccaciye, medikal, tekstil ve 
aydınlatma sektörleri için de ürünlerini 
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teşhir etmeleri adına stant çözümleri 
üretiyoruz.

Uzun ve kısa vadeli planlarınızdan, 
hedeflerinizden bahseder misiniz?

Biz KOSGEB destekli bir firmayız. 
Bu bağlamda KOSGEB ile işbirliğimizi 
devam ettirerek, şu anda 5 farkı lokas-
yonda bulunan pleksi, ahşap, demir 
atölyelerimizi ve ürünlerimizi sergiledi-
ğimiz showroom’umuzu tek bir çatı al-
tında, yaklaşık 10.000 m2’lik bir tesiste 
toplamak istiyoruz. Bununla birlikte, şu 
anda yaklaşık 60 ülkeye çıkardığımız 
ihracat ağımızı da ulaşabileceğimiz en 
yüksek noktaya Rabbimin de izni ile 
çıkarmak istiyoruz.

Son olarak okurlarımıza iletmek 
istediğiniz bir mesaj var mı?

Biz Efe Teşhir Ekipmanları Ailesi 
olarak, gücümüzü Ülkemize duyduğu-
muz güven ve Halkımıza olan inancı-
mızdan alıyoruz. Biz öylesine güzel bir 
ülke ve öylesine inanmış bir toplumuz 
ki, inandığımız ve bir olduğumuz zaman 
başaramayacağımız hiçbir şey yok.

Biz ki Osmanlı İmparatorluğu ola-
rak, zamanında 7 cihana nam salmış-

sak, bugün de o bilinçle Türk insanının 
aklı ve inanmışlığını bir araya getirerek 
yapamayacağı hiçbir şey olmadığını tüm 
dünyaya kanıtlamak hedefi ile bu yola 
çıktık ve tüm kararlılığımızla bu yolda 

ilerlemeye devam ediyoruz...
Bu röportajı okuma nezaketini ve 

sabrını gösteren tüm kıymetli okurları-
mızı en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum; hepiniz Allaha emanet olun...



26

GÜNCEL

Kerevitaş ve 
Şok Marketler 
BIST 
Sürdürülebilirlik 
Endeksi’nde 

Sürdürülebilirlikte örnek adımlar 
atmaya devam eden Yıldız Hol-
ding’in iki şirketi Kerevitaş ve Şok, 
Borsa İstanbul’da işlem gören 
şirketlerin kurumsal sürdürülebilirlik 
performanslarının ölçüldüğü BIST 
Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girdi. 
Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Ge-
nel Müdürü Begüm Mutuş, küresel 
ölçekte sürdürülebilirlik vizyonunu 
yakalayabilmek amacıyla Yıldız Hol-
ding Sürdürülebilirlik Platformu’nu 
kurduklarını hatırlatarak, “2014 yı-
lında Ülker Bisküvi ile başlattığımız 
sürdürebilirlik yolculuğumuzu, 2018 
yılında tek çatı altında topladık ve 
bugün dokuz markayla çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz. Sürdürülebilir bir 
büyüme sağlarken, faaliyetlerimizi 
geleceğe de taşımayı amaçlıyoruz. 
Kerevitaş ve Şok şirketlerimizin de 
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 
yer alması sorumluluklarımızı daha 
çok artırıyor” diye konuştu. 

Perakende sektörü 
ölmedi,tek ihtiyacı 
ticaretin insani yönü!

bcc Turkey Kurucu Ortağı, Endüstri ve Örgüt 
Psikoloğu Banu Koç Çakan, çok sayıda makalede 
pera-kende mağazacılığının öldüğünün söylendiği-
ni, ancak aslında sektörün sadece evrime ihtiyacı 
olduğu-nu ifade etti. Gelinen aşamanın perakende 
sektörünü değişime zorladığını kaydeden Çakan, 
perakende-nin alıcı modelinden satıcı modeline 
geçmesinin sorunun kaynağını oluşturduğunu 
belirtti.

Kilikya Şalgam uluslararası 
pazarlarda büyümesini sürdürüyor!

Dünyanın dört bir yanında farklı 
ülkelerde gerçekleştirilen önemli fuarlar ve 
B2B görüşmelerine hız kesmeden devam 
eden Kilikya Şalgam, Dünya’ya şalgamı 
tanıtmanın yanı sıra ülkemizi temsil et-
menin mutluluğunu yaşıyor. 

2019 yılının son çeyreğinde yıl hede-
flerini adım adım gerçekleştiren Kilikya 
Şalgam arka arkaya gelen fuarlarla dolu 
dizgin devam ediyor. Vietnam, Kolombi-
ya, Irak, Arnavutluk ve Balkanlarda 

gerçekleşen fuarlar  ve B2B görüşmeleri 
ile Kilikya Şalgam ilgili ülkelerde yaşayan 
tüketicilerin damak tatlarına ve kalplerine 
hitap etmek için çalışıyor.

Kurulduğundan bugüne “Türkiye’de 
ve Dünya’da yeni bir içecek alışkanlığı 
yaratmak için çalışıyoruz” mottosuyla yola 
çıkan Kilikya Şalgam ülkelerin damak 
zevklerini ve ihtiyaçlarını araştırarak 
2019 yılı uluslararası ilişkiler planlamasını 
gerçekleştirmişti. 
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Henkel’de 
Yönetim Kurulu 
Değişikliği

Henkel, şirketin mevcut CEO’su 
Hans Van Bylen’ın kişisel sebepler-
den ötürü CEO görevini yürütme-
ye-ceğini açıkladı. Bylen, yaklaşık 
35 yıldır şirket içinde önemli görev-
lerde bulundu, bunun yaklaşık 15 
yılında Yönetim Kurulu’nda yer aldı 
ve geride bıraktığımız 4 yıl boyunca 
CEO görevini sürdürdü. Hans Van 
Bylen, CEO pozisyonunu 1 Ocak 
2020’den itibaren geçerli olacak şe-
kilde Carsten Knobel’a devre-decek. 
Henkel’e 1995 yılında katılmış olan 
Carsten Knobel, 2012 yılından bu 
yana Yönetim Kurulu’nda yer alıyor, 
ayrıca Finans, Satın alma ve Enteg-
re İş Çözümleri alanlarında liderlik 
gerçekleştiriyor. CFO pozisyonunu 
kendisinden devralacak kişi ise iler-
leyen zamanlarda belirlenecek.

Metro Türkiye’nin sunduğu müşteri 
deneyimi ödüle layık görüldü

Türk mutfağının daimiyetini sağlama ve 
gelecek nesillere miras bırakma misyonu-
nu üstlenen Metro Türkiye, müşterilerine 
sunduğu deneyim ile Uluslararası Müşteri 
Deneyimi Ödülleri 2019 töreninde “Müş-
teri Deneyimi Liderlik” kategorisinde bronz 
ödülün sahibi oldu.

Novotel Amsterdam City Hotel’de 
finalistler müşteri deneyimi alanında çalış-
malarını jüri üyeleri ile paylaştı. Etkinlikte 
Metro Türkiye Müşteri Deneyimi Grup 
Müdürü Melih Özgül ve Metro Türkiye 
Süreç İyileştirme Yöneticisi Numan Bilgin, 
Metro Türkiye’nin müşteri deneyimi ve 
süreç iyileştirme çalışmalarını jüri üyelerine 
sunarken aynı zamanda gelen soruları da 
yanıtladı. Akşam saatlerinde düzenlenen 

tören ile global ölçekte başarılı çalışmalar 
ödüllendirildi ve Metro Türkiye “Müşteri 
Deneyimi Liderlik” kategorisinde Bronz 
ödülün sahibi oldu. 

Bizim Mutfak 
Kemik Suyu Bulyon’a iki ödül 

Reklam ve pazarlama endüstrisinde 
etkili yaratıcılığı ve dünyaya katkı 
sağlayan tüm ekiplerin başarıla-rını 
ödüllendirmek amacıyla her yıl düzen-
lenen Felis Ödülleri, Zorlu Performans 
Sanatları Merkezi’nde düzenlenen 
törenle sahiplerini buldu. 

Bu yıl 14’üncüsü gerçekleşen tören-
de “Dönüştüren Pazarlama Etkisi” kat-
egorisinde Ajinomoto Türki-ye, Bizim 
Mutfak Kemik Suyu Bulyon lansmanıyla 
“En İyi Pazarı Geliştiren Ürün” dalında 
Felis, “Yeni Ürün/Hizmet Lansmanı” 
dalında ise Başarı Ödülü kazandı.
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Şalgam sektörüne 
yön veriyorlar...
Türkiye’nin en önemli şalgam üreticilerinden biri olan ve bu konuda giderek 
yükselen bir trend kazanan Kilikya Şalgam’ın Yönetim Kurulu Üyesi Melih Nas, 
şalgam kategorisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

Şalgam önceki yıllarda Adana’nın 
geleneksel içeceği yerel bir ürünü olarak 
bilindiğini ve varlığını sürdürdüğünü söy-
leyen Kilikya Şalgam Yönetim Kurulu 
Üyesi Melih Nas, son yıllarda şalgamın 
ulusal bir lezzet haline geldiğinin altını 
çizdi. 

Adana’nın geleneksel içeceği şalga-
mı üreten yaklaşık 40-50 adet şalgam 
firması olsa da, Türkiye’ye açılan 
şalgam üreticisi sayısının az olduğuna 
vurgu yapan Nas, şalgam sektörünün 
gelişimi için faaliyetlerine devam eden 
ŞALGAMDER hakkında da bilgi veren 
Nas, Kilikya Şalgam’ın 10 senedir süre 
gelen hikayesini Türkiye ve Dünya pa-
zarındaki konumunu bizlerle paylaştı.

3.üncü nesile kadar uzanan 
hikaye...

1957 yılında Hatay’da dededen 
kalma hububat dükkânıyla ile işlerin 
başladığını aktaran Melih Nas, “Daha 
sonra genç yaşlarda Selahiddin Nas 
ve Fariz Nas’ın işe gelmesiyle baba 
Mehmet Nas’ın işleri  devrettiğini, İkinci 
kuşak Selahiddin Nas  ve Fariz Nas’ın 
o yıllarda 23 - 24 yaşlarında olduğunu 
belirtti. İkinci nesil işi önce toptan dağı-
tıma, sonrasında distribütörlük atağıyla 
Adana’da gıda dağıtım aşamasına 
getirerek  büyümenin devam ettiğini ve 
üretim boyutuna kadar ulaştığını aktardı. 
Hatay’da başlayan hikaye, sonrasında 
Adana’da devam ederken, 2007 yılında 
Adana Organize Sanayi Bölgesinde 
kurulan fabrika ile Kilikya Şalgam üreti-

mine başlandığını anlatıyor.
3. kuşak temsilcileri Mehmet Ali Nas 

ve Melih Nas yaklaşık 5- 6 yıldır yöneti-
me dahil olduklarını ve 1. ve 2. Kuşağın 
başarılarını artarak sürdürme gayreti 
içerisinde olduklarını belirtti.

“İnsanlar şalgamın ne olduğunu,  
hatta iyi şalgamın lezzetinin nasıl 
olduğunu artık çok iyi biliyor”

Şalgamın yolculuğunun Kilikya 
markası ile yerel bir üründen Dünya’ya 
ihraç edilen bir ürün olarak dönüşüm 
sağladığını; gerek Türkiye’de gerekse 
farklı ülkelerde damak tatları oluştur-
maya çalıştıklarını belirten Nas, kat 
edilen mesafede önceleri şalgamı tadını 
bilmeyen tüketiciye şalgamı anlatmak, 
emek zaman ve kaynak gerektirdiğini 
Kilikya Şalgam olarak bu gayreti büyük 
bir motivasyonla gösterdiklerini, bu ça-
lışmaların sonunda 2007 yılından bugü-
ne devam eden şalgam yolculuklarında 
tüketiciye şalgamın faydalarını anlatarak 
ve  tattırarak iyi şalgamın nasıl olduğu 
kanaatini uyandırdıklarını belirtti. 

Kilikya olarak 30’a yakın ülkeye 
ihracat yapıldığını şalgamın etnik pazarda 
önemli bir pay aldığını belirten Nas, hedef-
lerini her yıl büyüttüklerini belirtti. Hedef-
lerin büyümesi ile organizasyonel yapının 
güçlendiğini, ekibe yeni gelen üyelerle ve 
oluşturulan departmanlarla güçlü bir ekip 
ile yola devam edeceklerini ifade etti.

Farklılık yaratmak şart...
Melih Nas sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Günümüz dünyasında sadece iyi ve 
kaliteli ürün üretmek yeterli gelmiyor,  
ürettiğin ürünün sürdürülebilirliğini 
sağlamak, aynı lezzeti damaklarda koru-
mak, tüketici ile doğru iletişim kurmak, 
erişebilir olmak gerekiyor. Biz Kilikya 
markası olarak yeniden yapılanmamızda 
marka iletişimine önem verdik, ambalaj 
değişikliği, logo yenileme (vs.) çalışma-
ları yaptıktan sonra tüketiciye iletişim ve 
erişim kanallarını güçlendirdik. Türkiye 
genelinde ulusal zincir marketlerin yanı 
sıra, yerel zincir marketlerde de konum-
lanarak, restoran yani ev dışı tüketim 
kanalında da satış ağları oluşturarak 
tüketicimize hızlı hizmeti sağladık. İn-
ternetten satış kanallarımızı da yakın bir 
zamanda oluşturacağız. 

Şalgamın Pazar payı diğer içeceklere 
oranla düşük. Kilikya, şalgam kategori-
sinde pazar payında ikinci sırada. Kendi 
kategorimizde farklılık yaratmaya devam 
ediyoruz. İletişim kanallarını kullanı-
yor, sosyal medyayı etkin kullanıyoruz. 
Müşteri memnuniyeti alanında hassas 
yönetimimiz sayesinde Avrupa Birliği’n-
de Tüm Tüketicileri Koruma Derneği 
tarafından “Altın Marka Projesi” kap-
samında, en az şikâyet alan ya da hiç 
almayan markaların belirlenmesiyle ya-
pılan değerlendirme sonucunda bir kez 
daha Tüketicilere Tavsiye Edilen Marka 
seçildik. Güvenilir ve tercih edilen bir 
marka olmanın tüketicinin beğenisini 
kazanmaktan geçtiğine inanıyoruz.”

Ürün portföyümüz geniş...

FİRMA
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Kilikya’nın ürettiği diğer ürünlerden 
de bahseden Nas, “Ürün yelpazemizde  
Şalgam, Organik şalgam, Special şal-
gam çeşitlerine ek olarak Limonata, Ice 
Tea, Limon Sosu, Üzüm Sirkesi, Elma 
Sirkesi, Balsamik Sirke, Nar Sirkesi, Be-
yaz Sirke, Turşukur, %100 Doğal Nar 
Ekşisi, Nar Ekşili Sos, Acı Biber Sosu, 
Sirke Sosu, Soya Sosu 100’e yakın 
ürün çeşidi yer almakta. Ürün portföyü-
müz geniş olsa da lokomotif ürünümüz 
şalgam. Şalgamın yanı sıra; soslar, 
sirkeler, limonata çeşitleri de devamında 
geliyor” dedi.

Şalgamın geleceği, şalgam üreti-
minin, tüketiminin, bilinirliğinin Türki-
ye’de ve dünyada artırılmasına katkıda 
bulunmak, ihracatına destek sağlamak 
amacıyla Selahiddin Nas Başkanlığında 
kurulan “ŞALGAMDER” hakkında da 
bilgi veren Nas, “Dernek oldukça aktif 
olarak çalışıyor, şalgam sektöründe 
olan 50’ye yakın şalgam firmasının bir 
çoğu dernek çatısı altında toplanmış 
durumda. ŞALGAMDER üyelerini 
üretim koşullarını iyileştirme yönünde 
bilgilendirmeler yaparken, tüketicileri de 
bilinçlendirmeye yönelik aktif faaliyetler-
de bulunmaktadır” dedi. 

Melih Nas sözlerini şöyle noktaladı: 
“Restoran ve cafelerde şalgam tüketimi-
nin vazgeçilmez olduğunu, özellikle et, 
balık, ocakbaşı, fastfood restoranlarının 
vazgeçilmez içeceğinin Kilikya Şalgam 
olduğuna vurgu yapmak isterim.

Şalgam, evde yapılması zor bir 
ürün değil. Şalgamın evde yapılması-
nı destekliyoruz, doğru lezzeti damak 
tatlarında yerleştirildiğinde marketten 
şalgam alırken doğru seçim yapılabilme 
şansı verecektir.

Son olarak şalgam tuzlu bir ürün de-
ğil, fermante bir ürün olmasından dolayı 
ekşimsi tadı ve aşağıdaki faydalarıyla 
işlevsel ve keyif verici bir içecektir.”

Şalgamın faydaları:
u Şeker, kolesterol ve gluten 

içermez. Hücreleri yeniler, bağışıklık 

sistemini güçlendirir. Doğal probiyotik-
tir, sindirimi kolaylaştırır.

u 100 gramı 20 kaloridir. A-B-C 
vitaminleri içerir. Afrodizyak özelliği 
vardır.

u B grubu vitaminler içerir, B1, B2 
ve B3 vitaminlerince zengindir.

u Ergenlik sivilceleri, egzama tedavi-
sine yardımcıdır. Akciğer ve bronşları te-
mizleyici özelliği vardır. Vücuttaki toksin-
leri atmaya, kolesterolden uzaklaştırarak 
stresten kurtulmaya yardımcı olur.

u Romatizma nikris ağrılarına,böb-
rek kumu ve taşının düşmesine yardımcı 
olur.

u Kalp, damar ve göz sağlığı için 
faydalıdır. Mide ve karaciğere faydalıdır.

u Kalsiyum, potasyum, demir, süt 
asidi, fosfor ve magnezyum içerir. Ke-
mik ve dişleri kuvvetlendirir.

u Fenolik bileşikler ve özellikle 
antosiyaninler içermesi nedeniyle sağlık 
açısından antioksidan özelliğe sahiptir.

Melih Nas kimdir?
04/08/1992 tarihinde İskende-

run’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitim-
lerini İskenderun Mithat Paşa ve Adana 
Bilfen’de tamamladı. 

Başkent Üniversitesi İşletme 
Fakültesinden mezun olduktan sonra, 
Çukurova Üniversitesi Yönetim ve 
Organizasyon alanında yüksek lisansını 
tamamladı. Amerika’da çeşitli sertifi-
kaprogramlarına katıldı, Almanya’da 
staj programını tamamladı.

Melih Nas, 2015 tarihinden 
itibaren Kilikya Yönetim Kurulu Üyesi 
olarak görev almaktadır. Adana Genç 
Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneğin-
de finans direktörlüğü sorumluluğunu 
yürütmektedir. Spor yap-mak ve gitar 
çalmak yaşamının vazgeçilmezleridir.
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Türkiye’nin Bilişim 
500 şirketlerinden Eray Teknoloji’ye 
Toshiba’dan uluslarası ödül
Türkiye’nin Bilişim500 şirketlerinden perakende çözümleri sağlayıcısı Eray Teknoloji A.Ş. Toshiba 
Commerce ürünlerinde gösterdiği başarı ile ‘’Yılın Satış Liderlik’’ ödülüne layık görüldü.

32 yıldır perakende çözümleri ve 
altyapı sağlayıcı olarak binlerce noktada 
ürün ve hizmetlerini sunan Eray Tekno-
loji A.Ş. özellikle son yıllarda yaptığı atı-
lımlarla Türkiye’nin önde gelen çözüm 
ortaklarından biri olarak öne çıktı. 1987 
yılında başladığı perakende çözüm 
hizmetlerini yıllar içinde geliştiren Eray 
Teknoloji A.Ş. son yıllarda yaptığı satın 

alma ve stratejik ortaklıklarla adını 
duyurmaya başladı. Özellikle Boylam 
Mağaza, Market ve Restoran yönetim 
yazılım ve otomasyon sistemlerini satın 
alarak yazılım alanında yatırımlarına 
hız veren firma hızlı büyümesiyle önce 
Bilişim500 listesine girdi sonrasında ise 
hızla yükselmeye başladı.

Ankara’da bulunan genel merkezini 

2019 başında İstanbul’a taşıyan Eray 
Teknoloji halen Ankara ve İzmir Bölge 
müdürlüklerinin yanında Türkiye’nin he-
men her yerinden yüzlerce bayi altyapısı 
geniş bir hizmet ağına sahip. Bu geniş 
altyapı ile birlikte Eray Teknoloji A.Ş. 
perakende altyapısı için gereken tüm 
donanım ve yazılım ihtiyaçlarına tek 
elden komple çözüm hizmeti sunabilen 
nadir firmalardan biri konumunda.

Dünyanın en büyük elektronik terazi 
üreticilerinden Mettler Toledo’nun 
Türkiye distribütörü olan Eray Teknoloji 
A.Ş. aynı zamanda Toshiba Commerce 
(POS A.Ş.) perakende altyapı çözüm-
lerinin ana hizmet sağlayıcılarından biri 
olarak Türkiye perakende sektörüne 
hizmet veriyor. Firma, Ingenico ve 
Pidion gibi yeni nesil yazar kasa POS ci-
hazlarının ana bayiliğinin yanında kendi 
tamamlayıcı çözüm ürünleri ile komp-
le bir hizmet sunuyor. Bu hizmetleri 
arasında danışmanlık, tespit, bakım ve 
servis bulunan firma hızlı teknik destek 
altyapısıyla da fark yaratıyor.

Tüm bu altyapının bir sonucu ve 
yılların getirdiği başarıların bir devamı 
olarak Eray Teknoloji A.Ş. Toshiba 
Commerce ürünlerinde gösterdiği başarı 
ile Toshiba tarafından ödüllendirildi. 
Güney Afrika’nın Cafe Town şehrinde 
düzenlenen “Toshiba Center Growth 
Markets 2019” toplantısında 2019 yı-
lının “Yılın Satış Liderlik” ödülüne layık 
görülen Eray Teknoloji A.Ş. bu ödülle 
Türkiye’nin gururu oldu. 

PROFİL



23







36

2020’ye girerken...

MAKALE

Seyahatten dönen iş adamı havaalanından döner-
ken, ev çalışanını arar ve sorar: Ben yokken önemli bir 
şey oldu mu?

- Hayır efendim. Her şey yolunda, küreğin sapı 
kırıldı, yeni sap takıyorum.

- Küreğin sapı niye kırıldı?
- Köpeğinizi gömerken toprak sertti, ben de zorla-

yınca kırıldı. Köpeğiniz havuza düşüp, kafasını zemine 
vurup öldü.

- Havuz zaten su ile doluydu, suyu neden boşaldı?
- Eviniz yandı. İtfaiye su yetmeyince, takviye olarak 

havuzdaki suyu çekince suyu bitti.
- Niye yangın çıktı?
- Anneniz vefat edince taziyeye gelen misafirlerin 

yere attığı sigaradan çıktı.
- Annem neden öldü?
- Siz yokken çocuklar evde parti düzenleyip, alem 

yaparken kalp kirizi geçirip vefat etti.
Gelinen noktada, perakendede 2019 özeti bu 

fıkraya benziyor. Olağan olmayan fiyat artışlarını 
kontrol etmek ve eksik takip yüzünden zarar edip iflas 
noktasına gelmemek için mücadele ile geçti. Birçok 
yerel perakendeci ve tedarikçi maalesef yılı bitiremedi. 
Perakende toplantıları, seminerler ve yapılan forumlara 
katılım birkaç yıl öncesinin üçte biri bile olmadı. Bu, 

profesyonel kişilerle çalışılmadığı ve profesyonel dü-
zeyde olmayan çocuk ve yakınlara aşırı yetki vermenin 
sonuçlarının bir göstergesiydi. En iyi ciroları yapan İs-
tanbul perakendecileri bile kârlı iken geleceği tamamen 
sıfırlamamak, aile kadrosunun da yönetilemeyeceğini 
düşünüp perakendeden ayrıldılar. Her duruma rağmen 
pes etmeyenler devam ediyor. Yine de binlerce çalışa-
nımız bizi terk etti. Bu da memnuniyetsiz personelin, 
memnuniyetsiz müşteriye sebep olmasını getirdi.

Sonuç olarak; 2019 yılı perakende için müşteri 
sayısının düştüğü bir yıl oldu. Fiyat artışları sebebiyle 
ciroları artsa da, gıda enflasyonunun altında geçen 
ulusal markaların yerel markalara göre daha yönettiği 
bir yılın sonuna gelindi. Önemli yerli üç perakende devi 
(M. ,B., A.) dünya perakendecileri ile yarışır hale geldi. 
Bu da ülkemizi mutlu eden bir durumdu.

2020’de daha kârlı müşteri ve çalışan memnuni-
yetinin olması dileğiyle...

Kemal Tanıl
Perakende 
Sektör Danışmanı



5. Dünya Helal Zirvesi ve 7. İslam İşbirliği 
Teşkilatı Helal Fuarı sona erdi

50 ülke ürünleriyle ve stantlarıyla Helal 
Expo Fuarı’nda ve profesyonel zirve katı-
lımcılarıyla Helal Zirvesi’ndeki yerini aldı. 
Bu yıl 10 ülkeden 270 aşçının katılımıyla 
Uluslararası Aşçılar Kupası’nın da ger-çek-
leştiği etkinlikte, farklı kategorilerde ödüller 
dağıtıldı. Yedi bölgeden 40 ilin mutfağının 
da tanıtıldığı Dünya Helal Zirvesi Ulusla-
rarası Aşçılar Şampiyonası kapsamında, 
helal gıda standartlarından oluşan lezzetli, 
rengarenk yemekler yapıldı ve yöresel 
yemekler tanıtıldı. 

Organizasyonun düzenleyicisi Discover 
Events’in Yönetim Kurulu Başkanı ve Dün-
ya Helal Zirvesi Konseyi Başkanı Yunus 
Ete, fuar hakkında şu değerlendirmelerde 
bulundu: 

“Geçen yıla oranla bu yıl ki organizas-
yon büyüyerek devam etti. Bu yıl yüzde 
50’nin üzerinde büyüme gerçekleştirdik. 
Yurt dışı katılım sayısı fazlalaşırken yur-
tiçi katılım da aynı şekilde artış gösterdi. 
50’nin üzerinde ülke stant pavilyonlarıyla 
Helal Expo’ya katıldı. 75’in üzerinde ülke 

delegasyonları ile katılım sağlarken bu yıl 
Nijerya Dışişleri Bakanı, Filistin Ticaret 
Bakanı, Senegal Ticaret Bakanı, Somali 
Tarım Bakanı, Tataristan Ticaret Bakanı 
gibi yabancı bakanın katılımı yüksek düzey-
de gerçekleşti. Tataristan Ticaret Bakanı 
Taliya Minulina ile iyi niyet anlaşması yap-
tık. İnşallah bu da hayırlara vesile olur.

Önümüzdeki yılki hedefimiz organi-
zasyonun yine büyüyerek devam etmesi, 
helal konusundaki farkındalığın artması, 
Türkiye’nin helal pazarı içerisindeki payının 
daha yukarılara taşınması. Ayrıca ülke-miz-
de zaten helal hassasiyeti dikkate alınarak 
yapılan üretimin aynı şekilde ihracatımıza 
da yansıması.”

Yunus Ete, fuar ve zirvenin İslam 
Ülkeleri Standartları ve Metroloji Enstitüsü 
(SMIIC) işbirliği sayesinde belirlenen stan-
dartların tüm dünyada yaygın bir şekilde 
kullanılması açısından önemli bir etkinlik 
olduğunu ifade etti. 

“Yine bu çerçevede TÜMMİAD işbirliği 
ile bir startup alanı oluşturuldu. Bir fikrin 

dünyayı değiştirebileceğini varsaydık. Bu 
çerçevede girişimci gençlerimizin helal 
sektöründe yapmış olduğu faaliyetlerin 
bir startup girişimi olarak sunumlarının 
gerçekleştirilmesi sağlandı. Yatırımcılarla 
onları buluşturup fikirlerin geleceği için 
önemli adımlar attık.” diyen Yunus Ete, 7. 
Helal Fuarı’nın B2B’ler ve ticari ortaklıklar 
açısından başarısını da şöyle değerlendirdi: 

“B2B görüşmeleri çerçevesinde yurtdı-
şından 500’e yakın yatırımcı, yurtiçinden de 
önemli distribütörler, satın almacılar ve mar-
ketlerin katılımı ile önemli görüşmeler yapıldı.  
B2B’lere ilgi her yıl artarak devam ediyor. 

Bu yıl ‘fashion street’ dediğimiz bir alan 
oluşturduk ve muhafazakar tekstil üzerine 
faaliyet gösteren firmalara yer verdik. Bu 
alanda girişimci olan firmalar ciddi anlamda 
siparişler aldılar. Ticari açıdan verimli adım-
lar atıldı. Endonezyalı katılımcımız iki büyük 
anlaşma sağladı. Discover Events olarak 
biz de önemli teklifler aldık; bu bağlamda 
2020’de yurtdışı faaliyetlerimizi artırmaya 
odaklanacağız.”

FUAR

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) faaliyetleri kapsamında düzenlenen tek helal fuarı olan “İslam İşbirliği Teşkilatı Helal 
Fuarı”nın yedincisi, 28 Kasım-01 Aralık’ta, İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merke-zi’nde gerçekleşti. 5.Dün-
ya Helal Zirvesi ve 7. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Fuarı’nın bu yıl 40 Bin’e yakın ziyaretçisi oldu; 75’ten fazla 
ülkeden delegasyon katılımı gerçekleşti. 
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Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı 
kapılarını 27’inci kez açıyor

Çeyrek asrı aşkın fuarcılık tecrübe-
siyle sektörü Antalya’dan dünya pazar-
larıyla buluşturan ANFAŞ - Uluslararası 
Fuar ve Kongre Merkezi; FoodProduct 
– Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas 
Fuarı’nın kapılarını 27’inci kez açıyor.

15 -18 Ocak 2020 tarihleri arasın-
da Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre 

Merkezi’nde gerçekleştirilecek 27.Foo-
dProduct - Uluslararası Gıda ve İçecek 
İhtisas Fuarı; 450’nin üzerinde katılım-
cıyı, yurt içinde 81 il ve yurt dışında 
45’in üzerinde ülkeden 45.000’in 
üzerinde profesyonel ziyaretçiyle bir 
araya getirmeyi planlıyor.
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Horoz Lojistik, 
Hyster’e güveniyor!
Türkiye’nin önde gelen lojistik firmaları arasında yer alan 
Horoz Lojistik Depolar Operasyon Direktörü Ertan Keskin, 
Hyster markasından duydukları memnuniyeti dile getirerek 
“Makinalar ihtiyaçlarımızı tam manasıyla karşıladı ve servis 
noktasında da çok iyi bir hizmet sunuldu” dedi.

Horoz Lojistik müşterilerine ne tür 
hizmetler vermektedir?

Horoz Holding günümüzde 5 kıtada, 
107 ülkede, 600 noktada entegre 
lojistik çözümler üreten büyük bir 
yapıdır. Holdingin ana faaliyet konusu 
olan lojistik hizmetler alanında iki büyük 
şirketinden birisi olan Horoz Lojistik de 
bu yapının önemli bir parçasıdır. Horoz 
Lojistik, yurtiçi komple taşıma, depo-
lama ve dağıtım, uluslararası karayolu 
ve demiryolu taşımacılığı hizmetleri 
sunmaktadır. Türkiye’nin yüzde yüz 

yerli sermayeli lojistik firması olan 
Horoz Lojistik, müşterilerimizin ihtiyaç 
duyduğu tüm lojistik hizmetlerini, yine 
müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla entegre bir şekilde 
sunarak, sınırsız özel çözümler üretmek-
tedir. İşimizin kapsamı firmalara entegre 
lojistik çözümler sunulmasıdır. “Nedir bu 
entegre lojistik çözümler” diye sorar-
sak, yurt dışından ürünlerin nakliyesi, 
gümrüklenmesi, antrepoda stoklanması, 
milli depoya alınması, elleçlenmesi, ba-
yilere sevki ya da nihai tüketicinin evine 

kadar dağıtımı olarak zincir şeklinde, 
tüm bileşenleri ile hizmettir. Baştan 
sona bir hizmettir. Biz bu hizmeti müş-
teri memnuniyetini ön planda tutarak 
büyük ölçekte veren bir firmayız.

Vermiş olduğunuz hizmetlerde tekno-
loji, makine ve ekipmanların rolü nedir?

Eskiden düz depoculuk sistemi ile 
çalışılıyordu. Yani raflı sistem kulla-
nılmıyor, yatay depo yerleşimi tercih 
ediliyordu. Fakat zamanla özellikle şe-
hirleşme ile birlikte depo maliyetlerinin 
artması, daha az personelle daha fazla 
iş üretme gerekliliği, daha çok işlevsel 
depoların oluşturulmasını zorunlu kıldı. 
Böylece yüksek raflı depolar kullanmaya 
başladık. Büyük depolar, büyük hacimli 
depolar kullanmaya başladık. Eskiden 
5-10 bin m2 olan depolar 35-40 bin 
m2’lere ulaştı. Depolar çok büyüdü. 
Artık depo içlerindeki mesafeler çok 
uzak, yükseklikler çok fazla. Yani bir 
deponun 200 m olduğunu düşünürse-
niz elindeki transpaletle bir çalışan kaç 
sefer gidip gelebilir ki? Sonuçta elindeki 
yükle bir iki sefer gidip geldikten sonra 
personel yorulacak, iş kapasitesi düşe-
cektir. Bunun sonuncunda ne oldu; ister 
istemez bunları akülü depo içi ekipman-
larla  taşınması gerekti. 12-15 m tavan 
yüksekliğinde depolarda 750 kg, 1 tona 
kadar yükler raflanmaya başlandı. Yük-
sek istifleme yapmak zorunda kalındı ve 
bunlar da doğal olarak dar koridorlarda 
çalışan VNA ve yine dar koridorlarda 
görev yapan reach truck ihtiyacını 
gündeme getirdi. Bizim depolarımızın 
şu anda %70’i dar koridor, bu yönde 
bir geçiş oldu. Elbette bazı ürünlerin dar 
koridorda yönetilmesi mümkün olma-
dığı için yüzde yüz oranına ulaşmamız 
mümkün değil. Ancak büyük oranda dar 
koridor sistemlerine geçilmiş oldu. Ha-
len daha depolarımızda ve kullandığımız 
depo içi ekipmanlarda yatırımlarımız 
devam etmektedir. Yine en son değişik 
kapasitelerde Hyster forklif ve depo içi 
ekipmanları  makine parkımıza kattık. 

RÖPORTAJ
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Makine yatırımlarınızda ve Hyster’i 
tercihinizde ana etkenler nelerdir?

Ülkemizde lojistik sektörü günü-
müzdeki çeşitlilik ve büyük kapasiteleri 
ile dikey depolama ve yüksek verimle 
çalışmayı zorunlu kılmaktadır. Firmamı-
zın Hyster markası ile tanışması 2012 
yılına dayanmaktadır. O dönem ve hatta 
öncesinde, dikey depolama ile ilgili 
çalışmalarımız vardı. O döneme kadar 
Türkiye’de bilinen pek çok markanın 
makinelerini kullanmıştık. Ciddi bir 
makine tecrübemiz vardı. İhtiyacımız 
olan Depo içi ekipmanlar için ihaleye 
çıktık ve Hyster markası ile tanışmamız 
bu şekilde oldu. İhale sürecinde ciddi 
bir makine adetinden söz ediyorduk 
ve elbette geçmiş tecrübelerimiz ve 
elimizdeki makineler ile Hyster ürünleri-
ni de karşılaştırdık. Teknik ve  donanım 
olarak baktığımızda, fiyat fayda analizi 
yaptığımızda Hyster markasının diğerle-
rinden avantajlı bir durumda olduğunu 
gördük.

 
Yüksek raf depolama operasyo-

nunda Hyster size ne gibi avantajlar 
sağladı?

Hyster ile tanışmadan önce bir 
başka  firmadan dar kodiror makinası 
satın alarak deneme fırsatımız oldu.  Bu 
bağlamda Depomuzun bir kısmını  dar 
koridor makinelerinin çalışabileceği raf 
sistemine göre entegre ettik.  Daha 
önce raylı klavuz teker sistemini kullanı-
yorduk.  Şu andaki gibi mevcut kılavuz 
kablo  sistemi gibi bir sistem kullanmı-
yorduk. Dar koridor ekipmanlarına ilk 
geçtiğimiz dönemlerde açıkçası biraz 
endişelerimiz vardı.  Özellikle satın al-
dığımız farklı marka makinelerin  yapısı 
gereği kullanılan eksik teknolojilerden 
dolayı biz makinalardan verim alamaz 
noktaya geldik. Daha sonra bu durum  
bizde ister istemez bir korku oluşturdu. 
Fakat bir taraftan da bu teknolojiyi 
kullanmamız gerekiyordu. Çünkü pazar 
bizi o tarafa doğru itiyordu. Denemek-
ten vazgeçmememiz gerekiyordu. Ora-

da yaşadığımız korkular ve tecrübelerle 
biz Hyter VNA makinalarıyla tanıştık. 
Hyster’in kullandığı teknoloji, makinele-
rinin  yapısı bizim için büyük bir avantaj 
sundu. Hyster ile birlikte Kablo klavuz 
sistemine geçerek, makinelerin  daha 
kontrollü ve daha hızlı hareket eder hale 
geldiğini gördük.  Yani önceki kullan-
dığımız sistemde hem makinalar çok 
yavaştı,  hem sürekli hattan çıkmalar 
oluyordu. Hattan çıktığı zaman makine-
lerde  durma oluyordu. Hatta opera-
tör en üstte oturduğu anda durmalar 
oluyordu. Ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. 
İş gücümüzü çok ciddi miktarda geriye 
doğru götürmüştü. İş hesaplamamızda 
öngörülen ile gerçekleşen arasında 
eksi yönde büyük fark oluştu. Şimdi 
tabii burada Hyster VNA makinaları 
ile tanışınca eski heyecanımızı tekrar 
yakaladık. Yani o yüzden biz Hyster’in 
bize verdiği, oradaki sunduğu artısı, 
bizi tekrar heyecanlandırdı. Aslında biz 
Horoz Lojistik olarak Türkiye de ilk defa  
dar koridor ekipmanlarına geçen Lo-
jistik firmalarından biriyiz. Bizim bunu 
uyguluyor olmamız ve başarılı olmamız 
diğer firmalara da örnek teşkil etti.

Satış sonrası ile ilgili düşüncelerini-
zi alabilir miyiz?

Burada en önemli konu, makinenin 
mükemmel olması değildir. Mükemmel 
bir makineniz olabilir, ancak bu ekip-
mana  sonrasında hizmet sağlanabiliyor 
mu? Bence en önemli konulardan bir 

tanesi budur. Şayet sağlanamıyorsa 
o mükemmel makinanın size belli bir 
zaman sonra, yani yıpranmaya başladık-
tan sonra, verim sağlamadığını görebi-
lirsiniz. Aldığınız ürün arıza yaparsa kim 
tamir edecek? Parçası eskidi mi kimden 
satın alacaksınız? Bunları düşündüğü-
nüzde tercih ettiğiniz markanın size 
servis hizmeti verebilecek bir vizyon ve 
güçte  olması gerekiyor. Bugün piyasa-
da çok fazla marka var. Ancak özellikle 
satış sonrası hizmet noktasında birçok  
firmaların yetersizliğini gördüğünüzde 
aslında çalışabileceğiniz çok az firma 
olduğunu görebiliyorsunuz. Bu kriter bi-
zim gibi yüksek hacimlerde makine alan 
firmalar için çok büyük önem taşıyor. 

TSM Global’in yedek parça ve servis 
hizmeti noktasında çok doğru bir hizmet 
verdiğini düşünüyorum. Özetle, Horoz 
Lojistik olarak, TSM Global’in Türkiye 
Mümessili olduğu Hyster markasından 
ve satış sonrası hizmetlerinden çok 
memnun olduğumuzu rahatlıkla söyle-
yebilirim.
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Temel unsurları ile 
VERİ GÜVENLİĞİ

MAKALE

Teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi ile birlikte 
kullandığımız bilgisayarlarımız ve mobil cihazlarımız, 
kurumlar ve bireyler için verinin önemi ve güvenliği 
açısından hayati önem taşımaktadır. Veri güvenliği, 
verilerin güvenlik zafiyeti bulunan ortamlardan ve izinsiz 
kullanımlardan, kaynaklara erişimlere kadar olan ko-
runma işlemidir. Veri güvenliği üç temel ana unsurdan 
meydana gelir.

• Veri’nin Bütünlüğü
• Veri’nin Erişebilirliği
• Veri’nin Gizliliği
Bu üç ana unsurdan herhangi birine zarar gelir ise 

güvenlik zafiyeti meydana gelir.
Verilerin güvenliğini sağlamak için teknolojinin bize 

sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanmak gerekir.
Örneğin; bankalar ve e-fatura entegratörlerinin 

kullandığı teknolojiler arasında yer alan Kriptoloma, 
Tokenization ve HSM teknolojileridir.

Kriptoloma ve Tokenization: Veri’ye izinsiz erişimleri 
engellemek için kullanılan bir teknolojidir.

HSM: Veri güvenliğini sağlamak için şifreleme 
işlemlerinde kullanılan donanımlardır.

Farklı sektörlerde yer alan kurum ve işletmelerde 
ise veri kullanımı, güvenliği 128 bit ve 256 bit şifreleme 
yöntemleri ile sağlanıp kurum içerisinde kullanılan 
yedekleme politikalarından kurumların ihtiyaçlarına 
göre belirlenen QNAP storage, NAS Storage yada 
Bulut Yedekleme (Cloud Backup) teknolojilerine 
yedeklenmektedir. Veri güvenliği ve bütünlüğü önem-
lidir, belirlenen şifreleme protokolleri ile veri korunmalı 
ve mutlaka her gün kullanılan yedekleme çözümü ile 
yedeklerinin alınması sağlanmalıdır.

Arzu Tufan
Sistem & Network 
Yöneticisi
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Bahattin Alcan
Yönetim ve 
Bilişim Danışmanı

bahattinalcan@gmail.com

5G ağ teknolojileri 
dijital dönüşümü hızlandıracak mı?

Teknoloji her geçen gün baş döndüren hızda 
gelişiyor. Bireysel ve kurumsal olarak yeni kavramların 
yaşantımızın bir parçası olmasına şahitlik ediyoruz. 
Birkaç yıldır sıkça duyduğumuz Dijital Dönüşüm de bu 
kavramlardan biridir. Peki nedir bu Dijital Dönüşüm, 
bunun yaygınlaşması neye bağlı artıyor?

En genel özet ile Dijital Dönüşüm; gelişen teknolo-
jileri kullanarak yenilikçi ürün ve hizmetlerin geliştirilip 
pazara sürülmesi, yeni iş modellerinin ortaya çıkması-
dır. 

Dijitalleşmede amaç, işlerimizin daha hızlı ve gü-
venli yapılmasını sağlayan metotların iş süreçlerimiz ile 
entegre edilip hızlı aksiyon alan bir şirkete dönüştürül-
mesidir. Günümüzde hız artık maksimum verimlilik ve 
artı kazançtır. 

Şirketler dijital dönüşüm projelerini yaparken 
bazen sadece geliştirilen programları kendi sistemleri 
ile entegre edilmesi ile uğraşırken, bilginin taşındığı 
ağ alt yapı teknolojisini göz ardı edebiliyorlar. Oysa 
Dijital Dönüşüm ve dijitalleşme için en önemli altyapı 
bileşenlerinden birisi de ağ bağlantı altyapısıdır. Bu 
arada 5G yeni nesil kablosuz iletişim sisteminin genel 
adıdır. Mobil iletişimin ülkemizde hayatımıza girdiği 
1990 sonrası 1G, 2G, 3G, 4G ve 5G; yeni nesil “Mobil 
iletişim altyapısı” veya “hücresel ağ altyapısı” dediğimiz 
sistemlerin kısaltmasıdır. G harfi mobil iletişim teknolo-
jilerinin gelişim evrelerinin kısaltması olan “Generation” 
yani “Nesil” kavramından gelmektedir. 

Bu terimlere kısaca göz atacak olursak;
• 1G: 1980’lerin başında geliştirilen ve kullanılmaya 

başlanan kablosuz iletişim sistemidir. 1G sisteminde 
sadece ses hizmeti verilmekteydi, 1G ile internet bağ-
lantısı yapılamıyordu.

• 2G: 1990’ların başında geliştirilen teknolojidir. En 
fazla 40 kbps (kilobits per second) hıza ulaşabiliyordu. 
2G teknolojisi 1G’nin yerini aldığında sadece SMS yani 
mesaj gönderme özelliği eklendi. Tabi 2G’ye ayrıca di-
jital ses kodlama eklenmesi yapıldığı için 1G’ye oranla 
daha kaliteli bir ses akışı da elde edildi. 

• 3G: 2000’li yılların başlarında Japonlar tarafından 
geliştirilen bu teknoloji yaklaşık 20 Mbps (Megabits per 
second) hızına ulaşabiliyordu. 2G’de sadece ses ve 
SMS var iken, 3G kablosuz teknolojisinde SES, DATA, 
video ve uzaktan yönetim gibi gelişmiş multimedya 
özellikler ile e-posta, web sayfası görüntüleme, faks, 
video konferans gibi özellikler de 3G sisteminde kulla-
nılmaya başlandı. 

• 4G: 2000’lerin sonunda geliştirilen bu teknoloji 
aslında 3G’den fazla bir farkı yoktur. En önemli farkı 
hızlı olmasıydı. 4G ve 4,5G ile 3G’nin nerdeyse 10 katı 
hızına ulaşıldı.

• 5G: İlk olarak 2018’de test uygulamaları başla-
dı. Yaygınlaşması için altyapı çalışmaları hala devam 
ediyor. 5G, 20 Gbps hızlarına kadar ulaşabilecek. Yani 
3 GB boyutundaki bir videoyu 30-40 saniyede indire-
bileceğiz. Evimizdeki WiFi bağlantısı en fazla 100 Mbit 
hızlara ulaşabiliyor. 5G ile kapsama alanı ve kapsamda 
taşınabilecek cihaz sayısı da artmaktadır. 4G’de kilo-
metrekare başına 100.000 cihaz desteklenebiliyorken, 
5G’de bir milyona kadar cihazın bağlantısı desteklene-
biliyor olacaktır. Böylece çok daha fazla nesne hayatı-
mıza internete bağlı olarak gelebilecek. 5G, Nesnelerin 
İnterneti (IoT) teknolojisinin yaygınlaşmasını sağlayan 
en güçlü teknoloji olacaktır.

Ağ teknolojisinin bu denli gelişmesi ve hızlanması 
dijital dönüşümün her alanda iş süreçlerine katkısını 
birlikte göreceğiz. Özellikle mobil ortamda cepten her 
şeyimizi yönetmeye başlayacağız. 

• e-ticarette yenilikçi müşteri deneyimleri yaşatıla-
cak.

• Evden çalışma, uzaktan çalışma iş modelleri için 
sistemler ve altyapılar daha da gelişecek.

• Üretim, pazarlama, Satış, Satınalma vs. süreç-
lerin otomasyonunda anlık verilere daha hızlı ulaşım 
sağlanacak. 

• Ev ve ofis internet bağlantılarının büyük kısmı 
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5G’ye taşınacak. 
• TV, radyo gibi medya altyapılarının internet tabanlı 

sistemlere dönüşümü gerçekleşecek. Bazı gazete-
ler baskı yapmayacak, bu hizmeti internet üstünden 
verecek. 

• Otonom araçların bağlantıları yüksek veride daha 
fazla parametre işleyebilecek. Daha gelişmiş navigas-
yon sistemleri ile bu teknolojinin sunduğu altyapı ile 
gelişecek. 

• Yaşadığımız evlerden ve evde kullanılan cihazlar-
dan anlık veriler toplanarak arıza, yoğunluk vs. bilgileri 
toplanarak en iyi vatandaş deneyimi yaşatılacak. 

• Artırılmış gerçeklik teknolojisi ile mevcut ortamla-
rın akıllı gözlükler ve lenslerle görsel olarak zenginleşti-
rilmesi sağlanacak.  

• Otoyolların yapay zekâ ile trafik planlaması yapıla-
bilecek.

• Mesajlaşma uygulamaları yeni hizmetler sunacak 

iletişim ve mesaj uygulamaları hayatımıza girecek. 
• Giyilebilir teknolojiler ile sağlık, iyi/kötü alışkanlık-

lar vs. takip edilebilecek. Akıllı asistanların işleyebile-
cekleri veri artacağından, servis kalitesi yükselecek. 

• Yüklü trafik gerektiren bulut servislerinin mobil 
cihazlarda kullanımı kolaylaşacak. 

• Uzaktan yapılacak ameliyatların sayısı daha da 
artacak. Sağlık takibi giyilebilir elbiseler, saat, bileklik 
vs. cihazlarla anlık izlenebilecek. 

• Büyük verilen yönetilmesi kolaylaşacak, Büyük 
verilerden anlamlı verilerin elde edilme süresi kısalacak. 

• Kullanılan yazılımlar gelişecek, bulut tabanlı tüm 
cihazlar tarafından desteklenen işletim sistemleri ile 
tanışacağız. 

• Bankacılık, ödeme, tahsilat ve para sistemlerinde 
yeni hizmetler gelişmeler ortaya çıkacak. Dijital para 
konusunda yeni sistemler ortaya çıkacak.

Sonuç olarak teknolojinin geleceği cepte…
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Perakende sektöründe 
ÇIKIŞ YOLLARI...
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ah
me

tal
tun

ok
@p

erd
ah

i.c
om
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Bu topraklarda yaşayan bizler çoğunlukla rahat ve 
konfor içerisinde yaşamayı seviyoruz. Çalışan olmak-
tan çok yönetmeyi istiyoruz. Üretmekten çok tüket-
meyi, araştırmadan, zihin yorgunluğuna girme ihtiyacı 
duymadan alelusul dalmak bize daha uygun düşüyor. 
Sonuçların negatif olacağını varsayarak, onunla yüzleş-
mekten korkarak “göçü yolda düzüyoruz”. 

90’lı yıllarda büyük bir atılımla başlayan organize 
perakende sektörü 2000’li yıllarda örgüt-lenmeye baş-
lamış, ülkemizde baş döndürücü hızla değişen siyasi 
ve ekonomik gündem içerisinde yeteri kadar şartlara 
ayak uyduramamıştır.

Nasrettin Hoca’nın saz çalması misali elini hiç-
bir yere kımıldatmayıp “onlar benim bulduğum yeri 
arıyorlar” fehvasıyla yıllardır sektörde en dipten en üst 
noktalara gelen yüzlerce, binlerce kişiye istihdam sağ-
lamış perakendecilerimizin bulundukları yeri gelinebile-
cek ve değişmeyecek “yegâne yer; zirve” zannetmeleri 
perakende sektörü için ölümcül bir anlayış olmuştur. 
Çünkü her zirve münhal (boş)’dir.

Biz mücadeleci, savaşçı bir milletiz, bunu satışta, 
girişimcilikte, pazarlamada hem yurt içi hem de yurt 
dışında ispat etmişiz. Ancak araştırma, geliştirme ve 
bunlar için sebat etme bize uygun bir tarz olmamıştır. 
Ar-Ge için verilen teşvik ve destekler alınıp gereği gibi 
kul-lanılmamış, sektörden kazanılan paralar sektörün 
geliştirilmesine harcanacak yerde gelinen yerde yeni 

sınıfa uyum sağlamak, onlar gibi olduğumuzu gös-
termek, kendi çocukluk ve gençlik yıllarında özlemini 
çektiğimiz hayatı çocuklarımıza yaşatmak için harca-
maktan çekinilmemiştir.

Benchmarking bir yere kadar geçerli, anlaşılabilir 
bir yöntem iken bu yöntemi ilanihaye devam ettirmeye 
çalışmak çıkmaz bir sokaktır.

Elde edilen varlık ve makamlar birer kibir kaynağı 
haline getirilmemelidir. Unutulmamalıdır ki Osmanlı 
imparatorluğunun sonunu hazırlayan Osmanlı’nın kibri 
olmuştur.

Ülkemizin belirli aralıklarla maruz kaldığı ekono-
mik krizler ve ambargoların pazara ve sektöre etkisi 
araştırılarak dönüşümün hangi tarafa olduğu görül-
melidir. Sektörümüzün ciddi bir araştırmaya ihtiyacı 
vardır. Üniversitelerle, araştırma şirketleriyle ciddi bir 
işbirliğine gidilmeli, ülkemizde, bölgemizde ve dünyada 
ekonomik, siyasi ve kültürel gelişmelerin araştırılması, 
ülkemize ve pazara etkileri ortaya konularak buna göre 
hareket edilmesi gerekmektedir.

Çeşitli işadamları derneklerinin veya derneklerin 
zaman zaman yaptıkları kendi sektörleri ve çeşitli 
alanlarla ilgili yaptıkları araştırmaları organize gıda pera-
kendesinde görememek sektör adına üzüntü vericidir. 
Hâlbuki ülkemizin her ilinden üyesi olan bir STK’nın en 
kötü kendi alanıyla ilgili durumu ve değişimi kendi araş-
tırma dosyalarıyla öğrenmek perakende sektöründen 
geçimini sağlayan, emek veren ve kendisine meslek 
olarak göstermek isteyen herkesin doğal olarak bek-
lentisidir.

Ekonomik değişimlerin sektör ve pazara etkileri 
hızla discount ve internet üzerinden satışların artması-
na sebep olurken belirli bir alanda uzmanlaşan, daha 
uygun fiyatlarla hizmet ve ürünlerini pazara arz eden 
perakendeciler hızla büyümeye devam etmektedirler. 
Bu süreçte oluşan yeni konseptler göstermektedir ki 
dinamik perakende statikliği kaldıramamaktadır. Var-
lığını korumak, kendisini geliştirmek ve sınırları aşmak 
ülkemizde, bölgemizde ve dünyamızdaki ekonomik ve 
siyasi gelişmeleri araştırmak, takip etmek ve bunlardan 
gerekli sonuçları çıkarmaya bağlıdır.

Bilginin baş döndürücü bir hızla yayıldığı bu süreçte 
durağanlık intihar değil midir?
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Kim Var Orada? 
“KİVO”
Maptriks Genel Müdürü Akgün Karlıbel ile ayrıca-
lıklı hizmetlerinin yanı sıra, yeni ürünleri “Kivo”yu da 
konuştuk...

Maptriks, 2009 yılında iş dünya-
sında lokasyon ile veri analitiğini bir 
araya getirebilme hedefiyle kuruldu. 
Peki o yıldan bu yana nasıl bir gelişim 
sürecinden geçti?

Maptriks kurulduğu yıldan itibaren 
veri analitiği üzerine hizmet ve çözümler 
sunarken, bir yandan da bu hizmet ve 
çözümleri her daim ileriye taşıyabilmek 
adına Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verdi 
ve yatırımlarını bu çalışmalar üzerine 
şekillendirdi. 2017 yılı itibariyle de 501. 
Yerinde Ar-Ge merkezi oldu. Ar-Ge 
çalışmaları ile 6 tane patentli ürünü 
hizmete sunarak Maptriks Vektörel Ha-
ritasının geliştirilmesi üzerine çalışmalar 
yürütüldü... 2018 yılı itibariyle global bir 
şirket olma yolunda adımlarımızı attık 
ve yurtdışı projelerini destekleyecek 
veri kaynakları ile çalışmaya başladık. 

2019 yılında Yemeksepeti’nin kurucu 
ortaklarından Gökhan Akan’ın şirkete 
yatırım yapması ile şirket vizyon strateji 
ve hedefleri tekrar yapılanarak “Mapt-
riks Consulting” adı ile çalışmalarına 
danışmanlık ve teknoloji firması olarak 
devam ettik. Yine 2019 yılı itibari ile 
Google Cloud ve Maps tarafında EMEA 
bölgesinde partner olarak Google 
hizmet ve servislerini müşterileri ile 
buluşturmaya başladık. Bu yenilenme ile 
birlikte kurumsal kimlik dönüşümü baş-
latılarak yenilenen logomuz ile Hollanda 
ve İngiltere ofislerinde de çalışmalar 
başlattık. Mevcutta devam eden Ar-Ge 
projelerimiz, her an zenginleştirmek 
üzere yeni birçok kaynak ile çalışma-
ya devam eden veri kütüphanemiz ve 
müşterilerimize sunduğumuz hizmetin 

her aşamasında danışmanlık rolümüz 
ile daha büyük işlere koşmak üzere 
yolumuza devam ediyoruz.

Maptriks; Türkiye, İngiltere ve Hol-
landa’da bulunan ofisleri ile 150’den 
fazla yerel ve global ölçekli kurumsal 
müşteri ve 400’den fazla marka ile 
çalışıyor. Bu noktada sunduğunuz 
hizmetleri ve ayrıcalıklarınızı bizlerle 
paylaşır mısınız?

Maptriks özel ve kamu olmak üzere 
b2b ve b2c ye kadar dokunan toplamda 
15 farklı ürüne sahip. Aynı zamanda 
bu ürünlerimize ek olarak danışmanlık 
hizmetlerimiz ile de müşterilerimizin 
projeleri özelinde çözüme gidebilmek 
adına çalışmalar yürütüyoruz. Ürün ve 
hizmetlerimizin erişilebilirliği, kullanıcı 
dostu arayüz tasarımları ve analiz araç-
ları ile farklı verilerin entegre bir şekilde 
yorumlanmasını sağlaması sunduğumuz 
en temel faydalar arasında yer alıyor. 
Ürünlerimizin tamamında güvenlik krite-
rinin öneminin farkında olarak gerekli 
yazılımsal ve donanımsal önlemleri 
alarak sunduğumuz hizmetin kaliteli 
bir şekilde kullanılabilmesine imkan 
tanıyoruz... Mottomuzdan yola çıkarak 
lokasyonun gücünü tüm işletmelerin 
keşfetmesi için ‘Nerede? Ne? Nasıl?’ 
sorularına harita üzerinden yapılabilen 
analizler ile cevaplar sunuyoruz. En güç-
lü yanlarımızdan bir diğeri ise müşteri-
lerimizi sorularına cevap ararken onları 
yalnız bırakmıyor “Customer Solutions” 
ekibimiz ile sektör özelinde deneyimli 
uzmanlarımızı sürece entegre ederek 
verimi artırmayı hedefliyoruz. 

İşimizde uçtan uca bir çözüm suna-
bilmek bizim için oldukça kritik. Dolayısı 
ile her zaman söylediğimiz gibi Maptriks 
Consulting olarak sadece veri, sadece 
teknoloji ya da sadece analitik çözüm 
sunmuyoruz. Bunların hepsini bir arada, 
iç içe ve müşteri sistemlerine entegre 
olabilir bir yapıda sunuyoruz. Kapsam 
gücümüze güveniyoruz.

RÖPORTAJ
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Maptriks’in çalışmasına göre, bir 
işletmenin başarılı olabilmesi; doğru 
ürün, doğru müşteri ve doğru lokasyon 
olmak üzere temelde üç farklı değişke-
ne bağlı. Buradan hareketle “Kivo” is-
minde bir mobil uygulama geliştirdiniz. 
Bu uygulamanın özellikleri nelerdir?

“Kivo” Kim Var Orada? sorusunun 
kısaltılmasıyla isimlendirilmiş bir ürünü-
müz. Ürün küçük ve ortak ölçekli yatı-
rımcıları hedefleyerek ticari potansiyel 
değerlendirmesi yapıyor. ‘Konumunu 
seç! Yatırımını yap!’ sloganıyla yatırım 
yapmak üzere seçilen konumu sektöre 
özgü değerlendirebilen Kivo, kullanıcıya 
50 sayfalık bir rapor sunuyor. Rapor 
içeriğinde seçilen konuma dair de-
mografik, sosyo-ekonomik ve sektöre 
dair rekabet durumuna ilişkin kritik 
başlıklara dair toplu bir değerlendirme 
sunuyoruz. Maptriks tarafından üretilen 
MLI (Maptriks Location Index) puanı ile 
konumun ticari potansiyeline dair başarı 
parametresi de yatırımcıya sunuluyor. 
Sektöründe uzman danışman ekip 
arkadaşlarımızın rapor özelinde eklediği 
görüşler ile kullanıcıya verileri yatırım 
kararlarına dönüştürüp dönüştürmemesi 
konusunda destek veriliyor.

En yalın haliyle ele alırsak, Kivo 
uygulaması işletmelere nasıl katkı 
sağlayacak?

Kivo işletmelere yatırım kararlarının 
başarı değerlendirmesini yaparak risk-
leri minimize etmek üzere yol gösterici 
oluyor. İşletme hedef kitlesinin bulunma-
dığı bir lokasyonda yatırım kararı alarak 
kapanma riskini kontrol edebilir duruma 
geliyor. Aynı zamanda lokasyonda 
bulunan mevcut rakipleri görüntüleye-
rek pazar payına ilişkin tahminlemeler 
ve içgörüler de çıkarılabiliyor. Kivo’nun 
sektöre özgü değerlendirme sağlaması 
ise işletmelerin yeme-içme ya da hizmet 
sektöründe verecekleri kararlar için 
farklı parametreleri her defasında araş-
tırması yerine süreci sadece bir ‘tık’a 

indirgeyerek karar mekanizmalarına 
ivme katmasını sağlıyor. Kivo raporu 
içerisinde yer alan uzman görüşü ile 
sektöre özel yatırım kararları uzman 
ekibimiz tarafından değerlendiriliyor. 
Kivo Premium rapor içeriğine erişen 
kullanıcılar için ise uzman ekibimizle bir 
toplantıda konuşma ve değerlendirme 
yapma şansı sunuyoruz.

Uzun ve kısa vadeli plan-
larınızdan, hedeflerinizden 
bahseder misiniz? 

Uzun vadede Mapt-
riks olarak ciromuzun 
yarısını yurtdışından 
elde ederek global 
ölçekli firma olma 
yolunda emin 
adımlarla yürümeyi 
hedefliyoruz. Şu an 
yurtdışında hizmet 
verdiğimiz ve proje 
faaliyetleri yürüttüğümüz 
5 müşterimiz bulunuyor. Bu sayıyı 
önümüzdeki yıl itibariyle 20 müşteri ve 
üzerine taşıyarak yurtdışındaki pazarda 
da kapsamımızı artırmak istiyoruz. Kısa 
vadede ise ürün ve hizmetlerimize yeni 
eklenecek patentli ürün ve servisleri-
miz ile portföyümüzü genişletmek gibi 
hedeflerimiz bulunuyor. Hali hazırda 
üniversiteler ile ortak yürüttüğümüz 
Ar-Ge çalışmaları kapsamına giren 
projelerimiz için ürünleşme çalışma-
larımızı ve marketing aktivitelerimizi 
yoğunlaştırarak marka bilinirliğimizi 
de artırmayı hedefliyoruz. Bu zamana 
kadar lokasyona dair kritik kararlarda 
müşterilerimize sunduğumuz hizmetler-
de gizli kahraman olarak kalmayı tercih 
ederek süreci yürüttük. Bundan sonraki 
süreçlerde ise yeni kurumsal kimlik 
dönüşümümüzü de tanıtarak bizim için 
gizli kalmış müşterilerimize ulaşmak için 
daha aktif bir kadro ve yapı ile çalışma-
larımızı sürdüreceğiz. Son kullanıcıya hi-
taben çıkarttığımız Nevo uygulamamızla 

herkese günlük hayatında rehberlik ya-
parak herkesle tanışmayı hedefliyoruz.

Son olarak, okurlarımıza iletmek 
istediğiniz bir mesaj var mı?

10 yıllık tecrübemize sektörde öncü 
olan markaları dahil ederek, 150’den 
fazla müşteriye lokasyona dair çözüm-
ler sunuyoruz. Bu çözümler ile FMCG, 
bankacılık, yeme içme, otomotiv gibi 
birbirinden farklı sektörleri içeren top-
lamda 12 sektörde yer alıyoruz. Büyük 
ölçekli firmalar için çözümler üretirken; 
küçük ölçekli yatırımcılara da destek 
olma hedefinden hareketle Kivo ürü-
nümüzü sunuyoruz. Lokasyon analitiği 
kavramının son tüketici olan bireysel 
müşterilerimize de fayda sağlayacağının 
farkında olarak Nevo mobil uygulama-
mızla pazardaki varlığımızı göstermekte-
yiz. 150’den fazla müşteriye dokunarak 
oluşturduğumuz başarı hikaye zincirinin 
bir parçası olmanız için iletişime geçme-
nizi beliyoruz.
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MARKA OLMAK!

MAKALE

Artık, gerçeklerle yüzleşme zamanı geldi. Hiç bir 
şey eskisi gibi kolay olmayacak, hatta eskisi gibi de 
olmayacak.  Peki ne olacak ? Değişmeyen tek şey, 
marka olacak.

“Biz aslında biliyoruz, biz bu işi daha iyi yapıyoruz 
;  hizmet reyonlarımız çok güçlü” derken, yavaş ya-vaş 
birileri bu işi daha iyi yapmaya başlarlarsa ne olacak?

Bir devir kapanıyor ve yeni sayfalar açılıyor.  Bu 
sayfaları artık daha sistematik altyapıya önem veren, 
teknolojik gelişmeleri takip eden ve en önemlisi marka-
ya yatırım yapan kazanacak. 

Bugünün gençlerinin yarının yöneticileri olarak, 
karşımıza çıkacağını unutmamamız gerekiyor.

Biz, hikâyelerimizi onlara anlattığımızda, belki de bu 
işi ne kadar zorluklarla buralara taşıdığımızı da anlama-
yacaklar ancak en azından markayı yaşatma müca-
delesi verip, onların hikâyelerimize sahip çıkmalarını 
sağlayabiliriz.

Neden marka olamıyoruz? Başkaları, bunu nasıl 
becerdi?

 Bir sürü örnek ve hikâye var; okumamız bile yeterli 
olacaktır.

Aslında bilmediğimizden değil… Çok da iyi yaparız. 
Ancak, “biraz para kazanayım, biraz müşteri içeri 
girsin” gibi yanlış bakış açıları temel problem olarak 
karşımıza çıkıyor.

Bilgimiz artıkça, aslında ne kadar az şey bildiğimizi 
fark ederiz. Cehalet artınca ise her şeyi daha iyi bil-diği-
mizi düşünürüz, hatta en iyisini biz biliriz…

Ama konu marka olunca, bi’ halt bildiğimiz yok. 
Dünyanın en değerli 1000 markasının arasında, bir tane 
Türk markasının olmasını isterdik. Keşke, 10 değerli 
Türk markasının yarısından fazlası bankalar ol-masaydı.

Keşke ilk 100 markamızın mali değerinin toplamı, 
dünyada marka değerleri toplam listesinde ancak 100. 
sırada olmasaydı…

En değerli markalarımızın sahiplerine “marka ile ilgili 
fikirleriniz nelerdir?” diye sorsak, farklı cevaplar alırız.

Marka iletişimimiz sistematik  ve istikrarlı değil. 
“Göründüğün gibi ol, ya da olduğun gibi gö-

rün”,  marka oluşturma sürecinde geçerli 
bir kural olarak alınmalı… 

Markalaşmanın odak noktası, 
şirketlerin kendilerini nasıl gördükleri 
ile değil, müşterilerinin zihninde nasıl 
bir konumda olduğu ile ilişkilidir. Yani 

şirket içi ve şirket dışı yapılanlar, asıl 
olarak markayı şekil-lendiriyor.

İmaj yaratmak, kaliteli 
olmak, güvenilir olmak, sür-
dürülebilir olmak, markanın 
olmazsa olmazıdır. 

Markalarımıza sahip çı-
kalım; marka kolay olunmu-
yor. Marka olmaktan kolay 

vazgeçmeyelim. 
Daha iyi bir gelecek için, daha 

güçlü markalar yaratmak için, daha 
çok çalışmak dileğiyle… 

Sevgiyle kalın…

Aziz Kavak
Satın Alma Müdürü
PAPOĞLU GIDA 
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AÇILIŞ

Kalafatlar 12.marketini Durugöl’de hizmete sundu
Ordu’da alıverişin öncü isimlerinden Kalafatlar 12.marketini 

Durugöl Mahallesinde açtı. 25 yıldır Ordu halkına hizmet veren ve 
her geçen gün büyüyen Kalafatlar’ın Durugöl market açılışına Vali 
Yardımcısı Ekrem Ballı, Ordu. B.Ş.Belediye Başkan vekili Adem 
Atık, Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Perşembe Belediye 
Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, Altınordu Belediye Başkan 
Yrd.İsa Hitaloğlu, Ordu S.T.O.Meclis Başkanı Levent Yıldırım, 
Ordu S.T.O.Başkanı Servet Şahin, Ordu Ticaret Borsası Başkanı 
Ziver Kahraman, Perder Genel Sekreter Hikmet Apaydın, Apta-
mil Bölge Müdürü Gürkan Şahinoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

“Çok Al, Az Öde” sloganıyla yola çıkan ANKAGROSS; 
Mamak, Eryaman, Çayyolu, Elvankent , Ayaş Yolu, Keçiören 
mağazalarından sonra yedinci mağazasını 29 Kasım 2019 
Cuma günü, Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı No:109/A Ka-
zan adresinde Ankaralılarla buluşturdu. Müşterilerin sabah saat-
lerinden itibaren yoğun ilgi gösterdiği açılışa, çok sayıda iş ortağı 
katıldı.  Mağaza açılışı sonrasında davetlilere mağazayı tanıtan 
Anka Gross Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, “Gross 
market; zamanı kısıtlı tüketiciye, işyeri mutfaklarına, restoran 
ve cafe işletmelerine uygun fiyatlarla daha fazla çeşit ve marka 
sunan toplu alışveriş yapma imkanı veren yerlerdir. Tüketicilerin 
talepleri ve ticaret yapma şekli değişirken yıllardır edindiğimiz 
tecrübemizle değişen müşteri taleplerini karşılamak için, ürün 
gamı ve fiyat aralığı değerlendirmeleri yaptık ve 7. Mağazamızı 
müşterilerimizin hizmetine sunmanın yanı sıra müşterilerimizi 
talep ettikleri nitelik ve kalitedeki ürünleri iyi hizmet ve uygun 
fiyatlarla buluştururken, keyifle alışveriş yapacakları bir alışveriş 
ortamı hazırladık” dedi.

2014 yılında Adana’daki ilk şubesini açtıktan sonra, şehir-
deki yatırım planları kapsamında her yıl şubelerine bir yenisini 
ekleyen Tavuk Dünyası, Adana’daki 5. restoran yatırımını ise 
bölgenin en yeni alışveriş ve sosyalleşme merkezi olan 01 Burda 
AVM’de yaptı. Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu açılan 
Adana’da kapılarını konuklarına açan 5. şubeleriyle ilgili olarak 
şunları söyledi: 

“Adana’da ilk şubemizi bundan 5 yıl önce açmıştık. İlk 
restoranımızın misafirlerimizi ağırlamaya başlamasıyla birlikte 
her yıl buradaki şubelerimize yenilerini eklemeye devam ettik. 
AdanaPark AVM’ye ek olarak Turgut Özal Caddesi, Atatürk 
Caddesi ve Türkmenbaşı Bulvarı’nda cadde restoranları olarak 
hizmet veren şubelerimize, bu yılı bitirmeden bir yenisini daha 
ekledik. Şehirdeki yeni AVM şube yatırımımızı ise kentin en yeni  
alışveriş ve sosyalleşme merkezi olarak dikkat çeken 01 Burda 
AVM’de yaptık.”  

7. Ankagross 
Kazan’da açıldı

Tavuk Dünyası Adana’daki 
5. restoranını 
01 Burda AVM’de açtı 



Beko’dan İstanbul’a
5 yeni konsept mağaza

Beko’nun Ümraniye’de Altek Ev Aletleri, Maltepe’de Hisar Da-
yanıklı Tüketim, Ataşehir’de Aksey Ticaret, Zeytinburnu’nda Gençler 
Dayanıklı Tüketim ve Beykoz’da Bayseçkin Elektrik yeni nesil mağa-
zaları, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer katıldığı törenlerle 
faaliyete başladı. Beyaz eşya ve tüketici elektroniği sektöründe dijital 
dönüşüme öncülük ettiklerini söyleyen Arçelik Türkiye Genel Müdürü 
Can Dinçer, “Yeni konsept mağazalarımızda tüketicilerimizi yüksek 
teknolojiye sahip yenilikçi tasarımlarla buluştururken, müşteri deneyi-
mini de zenginleştiriyoruz. Hedefimiz ülkemize dünyanın en modern 
perakende mağazalarını kazandırmak” diye konuştu.

Avrupa‘nın 1 numaralı elektronik perakendecisi Media-
Markt, Türkiye’deki büyümesinde hız kesmeye-rek, 30 Ağus-
tos’ta İstanbul’da Hilltown ve Metropol AVM’de birer mağaza 
açtı. 2018 yılından bugüne kadar 11 ilde 23 yeni mağaza açan 
MediaMarkt, toplam 27 ildeki mağaza sayısını 76’ya, toplam 
m2’sini ise 180.000’in üzerine çıkartmış oldu.

Türkiye’nin en geniş kapsamlı teknoloji perakendecisi konu-
munda olan ve 2 binden fazla çalışanıyla yılda 150 milyondan 
fazla ziyaretçiyi ağırlayan MediaMarkt, Hilltown ve Metropol 
AVM’deki mağazala-rındaki her biri alanında uzman satış temsil-
cileriyle teknolojiseverlere hizmet vermeye hazır. Mağaza sayısını 
76’ya çıkaran MediaMarkt, elektronik perakende sektöründeki 
mağaza satış alanı liderliğini de korumaya devam ediyor.

Perakende sektörünün lider markası Boyner, mağaza 
yatırımları ile büyümeye devam ediyor. Türkiye’nin en zengin 
seçenekli spor giyim koleksiyonuna sahip olan Boyner, spor 
giyim odaklı 10. Boyner Sports mağazasını Ankara Kuzu Effect 
AVM’de açtı. Boyner Sports, müşteri deneyimini ön plana 
çıkaran yeni nesil mağazacılık anlayışıyla Ankaralılara hizmet 
verecek. 

Ankara Kuzu Effect AVM’de 869 metrekarelik bir alanda 
hizmet vermeye başlayan Boyner Sports mağazasında; koşudan 
futbola, basketboldan tenise kadar farklı spor branşlarına yönelik 
dünyaca ünlü markaların spor ürün seçenekleri yer alıyor. Spor 
yapanların ve spor giyinenlerin sıklıkla tercih ettiği sneakerlar 
başta olmak üzere şortlar, taytlar, tişörtler, eşofmanlar, sportif 
üstler ve spor aksesuarları farklı markalardan zengin bir seçki ile 
Boyner Sports mağazasında sporseverlerin beğenisine sunulu-
yor. 

MediaMarkt’ta 
çifte açılış coşkusu...

Boyner’den başkente 
yeni mağaza

51



52

VİTRİN

Polonez’in hem glütensiz 
hem de mini 
paketleri raflarda

Şarküteri et ürünlerinde kaliteli lezzetler sunan Polo-
nez’in Mini Lezzet ürünlerini, çemensiz pastırma ailesine 
dahil olan Mini Lezzet 50 gr pastırma, 40 gr kurutulmuş 
füme et ve 50 gr karabiber kaplamalı sucuk ile genişledi. 
Paketlerin üzerinde bulunan glütensiz amblemi sayesinde 
çölyak hastaları da bu ürünleri kolaylıkla seçilebiliyor.

Her geçen gün artan plastik kullanımı ve çevre kirliliğine karşı 
duyarlı olan Fora Zeytin, ürün ambalajlarında doğa ile dost, geri 
dönüşümü olan malzemeleri tercih ediyor. Doğada ortalama bin yıl 
boyunca çözünmeyen plastikler, sadece bugünümüzü değil geleceği-
mizi de etkiliyor. 

Plastik atıkların yarattığı çevre sorunlarına karşı, Fora Zeytin 
herkes tarafından çok sevilen Kuru Sele’yi cam kavanozda üretiyor. 
Bu sayede doğadan aldığı mucizenin karşılığı olarak, doğaya olan 
saygısını gösteriyor. 

Çevreci yaklaşımla, güneş enerjisinden arıtma tesisine, atık yö-
netiminden çevreci ambalaja geçişe kadar çok sayıda projeye imza 
atan Fora Zeytin Genel Müdürü Efe Yazıcı; “Fora Zeytin olarak 
önceliğimiz sürdürülebilir bir dünya... Dünyanın geleceğini tehdit 
eden plastik atıklara ve buna bağlı oluşan çevre sorunlarına karşı 
ürünlerimizi cam ambalajda tüketiciler ile buluşturuyoruz. Doğaya 
daha az plastik atık bırakırken, aynı zamanda ürünü koruyucu mad-
de ilave etmeden muhafaza edilmesini sağlıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’yi 42 yıldır lezzet ve tazelik ile buluşturan Eker, sağlıklı ürünler tüketmek isteyen 
müşterilerine benzersiz alternatifler sunmaya devam ediyor. Yeni deneyimler yaşatan lezzet se-
çenekleri geliştirmek için durmadan çalışan Eker, Türkiye’nin ilk probiyotik ayranını tüketicilerin 
beğenisine sunuyor.

 “Koruma kalkanı devrede” mottosu ile sunulan Eker Probiyotik Ayran, probiyotikten ya-
rarlanmayı sağlarken lezzetten de ödün vermiyor. Bu özelliği ile özellikle çocuklarına probiyotik 
ürünler tükettirmek isteyen anneler için lezzetli bir alternatif oluşturuyor. Anneler ve çocuklar, 
yemeğin yanında kolayca tüketilebilen hem lezzetli hem de sağlıklı bir içeceğe kavuşuyor. Eker 
Probiyotik Ayran, pratik bir şekilde tüketilebilecek 195 ML ve doya doya içmek için 1000 ML 
olmak üzere iki farklı boyda tüketicilerle buluşuyor.

Eker’den Türkiye’nin ilk probiyotik ayranı...

Kuru sele Fora Zeytin’de 
cam kavanozda!
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Peyman’dan “Çitliyo Kara 
Şimşek Acılı”

Çikolata Parçalı 
Vanilinli Crème Olé raflarda...

Coca-Cola’dan 
yepyeni bir 
enerji içeçeği 

Kuruyemiş ve kuru meyve sektörünün 
önde gelen şirketi Peyman, çekirdek 
severlerin gözdesi kara çekirdeği yepyeni 
lezzet ve aromalarla zenginleştirmeye 
devam ediyor. Ülkemizde dolgun, iri ta-
neleri ve daha yoğun lezzetiyle çok sevile-
rek tüketilen kara çekirdeği, vazgeçilmez 
baharatımız acı ile harmanlayan Peyman, 

Çitliyo Kara Şimşek Acılı’yı çekirdek 
severlerin beğenisine sunuyor. Alışılmış 
çekirdek yeme deneyiminin dışında bir 
keyif vaat ederek, Türkiye’nin kısa sürede 
favorisi olan Çitliyo Kara Şimşek, Acılı 
çeşidiyle çekirdek çitleme keyfini tuzlu ve 
acının karşı konulamayacak lezzetiyle bir 
adım öteye taşıyor. 

Tüketici talepleri doğrultusunda yeni 
ürünler geliştirmeye devam eden Dr. Oet-
ker, yepyeni ürünü Çikolata Parçalı Va-
nilinli Crème Olé çeşidini tüketicilerinin 
beğenisine sundu. Çikolata parçası ilavesi 
ile zenginleştirilen, Çikolata Parçalı Vani-
linli Crème Olé; pişirilmeden, soğutulmuş 
süt ile sadece 3 dakika çırpılarak hazır-
lanıyor ve buzdolabında bekletilmeden 
hemen tüketilebiliyor... Ürün geliştirme 
aşamasında, Dr. Oetker, Crème Olé aile-
sinin yeni üyesi olarak hangi çeşidi gör-
mek istediklerini, sosyal medya hesapları 
ve “KızlarSoruyor” platformu aracılığıyla 
tüketicilere sordu. Tüketicilerin oldukça 
yüksek katılım gösterdiği bu çalışmada 

Çikolata Parçalı Vanilinli Crème Olé en 
çok talep edilen çeşit oldu. 

Coca-Cola’nın yeni enerji içeceği 
Coca-Cola Energy, raflardaki yerini 
aldı. Coca-Cola Energy, bambaşka 
bir tada sahip özel formülü ile tüketi-
cilere bambaşka bir enerji sunacak. 

 Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve 
Orta Asya İş Birimi Pazarlama Direk-
törü Elif Kaypak yeni ürünün lans-
manı ile ilgili olarak, “Yeni ürünümüz 
Coca-Cola Energy ile enerji içeceği 
kategorisine güçlü bir giriş yapıyoruz.  
Coca-Cola Energy, insanların yoğun 
tempolu yaşamlarına enerji katmak 
üzere tasarlanmış bambaşka tada sa-
hip yeni bir içecek. Değişen tüketici 
beklentileri ve tercihleri doğrultusun-
da, ürün yelpazemizi genişletmeye, 
tüketicilerimize yeni seçenekler 
sunmaya devam edeceğiz”dedi.

Coca-Cola Energy, 250 ml’lik 
teneke kutularda, tüketicilerin beğeni-
sine sunulacak.
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7’den 70’e tüm tüketicilerin gönlünde 
taht kuran Eti Balık Kraker, yeni lezzeti 
ile raflarda yerini aldı. Tuzlu atıştırmalık 
pazarının yedirirken eğlendiren ürünü Eti 
Sebzeli Balık Kraker, yeşil rengini içerisin-
deki ıspanaktan alıyor. Özellikle çocukların 
sevgilisi olmaya aday olan Eti Sebzeli Balık 
Kraker, renklendirici içermemesi nedeniyle 
ebeveynlerin de beğenisini kazanıyor.

Sade maden suyuna atılan bir dilim limondan ilham 
alınarak tüketici beğenisine sunulan Erikli Mineral Bi’ 
Dilim Limon Ferahlığı, Erikli Ailesi’nin yeni üyesi oldu. 
Erikli Mineral Bi’ Dilim Limon Ferahlığı, premium yeşil 
şişesi, ergonomik tasarımı ve pratik kullanım sağlayan 
aç-kapa altın renkli kapağıyla dikkat çekiyor. 

 “Yükselt Kendini” mottosuyla raflarda yer alan 
Erikli Mineral Ailesi’nin yeni ürünü Erikli Mineral 
Bi’ Dilim Limon Ferahlığı, tüketiciye farklı bir lezzet 
deneyimi sunuyor. Tüketici taleplerini ve yeni trendleri 
yakından takip eden Erikli, yarım asırlık tecrübesi ve ka-
litesiyle geliştirdiği Erikli Mineral Erikli Bi’ Dilim Limon 
Ferahlığı ile portföyünü genişletmeye devam ediyor. 
Erikli Mineral Bi’ Dilim Limon Ferahlığı, şekersiz ve 
kalorisiz olma özellikleriyle tüketicilere seçenek sunarak 
yaşamın her anında serinletici bir alternatif olmaya 
hazırlanıyor.

“Anneler iyi bilir” diyerek annelerin 
çocuklarına sütü sevdirme çabalarına 
yıllardır ortak olan Nesquik®, nefis 
lezzetiyle sütü çocuklar için vazgeçil-
mez kılıyor! Yeni Nesquik®, laktozsuz 
sütle ve şeker ilavesiz olarak, içerisine 

herhangi bir tatlandırıcı eklenmeden, 
Nestlé’nin güvencesi ve çocuk ürünle-
rindeki deneyimiyle üretildi. Üstelik içe-
riğinde demir, D vitamini ve çinko gibi 
büyüme ve gelişmeye yardımcı vitamin 
ve mineraller de bulunuyor.

Çocuklar çok sevdikleri Nesquik®’in 
nefis kakao lezzetini yeni Laktozsuz & 
Şeker İlavesiz Nesquik®’te de dene-
yimleyebilecek. Anneler, Laktozsuz 
& Şeker İlavesiz Nesquik®’i laktoz 
intoleransı olan çocuklarına da güvenle 
içirebilecek.  

Aromalı çocuk sütü kategorisine 
yepyeni bir soluk getiren Laktozsuz & 
Şeker İlavesiz Nesquik®, tüm Nesquik® 
dünyasında bir ilk olma özelliği taşıyor. 
Tamamen yerel olarak, Nestlé Ar-Ge 
ekibinin kapsamlı çalışmaları sonucun-
da Türkiye’de geliştirilen Laktozsuz & 
Şeker İlavesiz Nesquik®’in üretimi de 
Türkiye’de yapılıyor. 

Çocukların sevgilisi Nesquik®’ten 
yepyeni bir ürün!

Bir dilim limon ferahlığı 
Erikli kalitesiyle buluştu

Eti Balık Kraker’in 
sebzeli çeşidi 
raflarda yerini aldı



İlklerin markası 
Selpak’tan Deluxe Serisi

Yeni ‘Febreze Banyo’ 
benzersiz formülüyle dünyada bir ilk!

Bembeyaz 
gülüşler için;
Kömür Özlü 
Diş Macunu…

Yenilikçi bakış açısıyla sektörde ilklere 
imza atan Selpak’ın son teknolojileri 
kullanarak geliştirdiği Deluxe serisi, Tür-
kiye’de tüm satış noktalarında tüketici-
lerle buluşuyor.  Selpak Deluxe Re-Fresh 
tuvalet kağıdı, çeşitli altyapı sorunları 
veya lodos nedeniyle banyolarda oluşan 
gider, rutubet gibi hoş olmayan kokuları 
yok etmek amacıyla üretildi. Selpak De-
luxe Re-Fresh tuvalet kağıdı, banyodaki 
kötü koku moleküllerini havada yakala-
yarak içine hapsediyor ve ortama çiçek 
kokusu yayıyor. Selpak Deluxe Bambu 
Kağıt Havlu ise, mutfaktaki temizlik 

alışkanlıklarını değiştirmeye hazırlanıyor. 
Selpak kağıt havluya göre yüzde 50 
daha dayanıklı yapıya sahip olan Selpak 
Deluxe Bambu Kağıt Havlu, mutfaktaki 
zorlu temizlik işlerinde bile kullanılabili-
yor. Selpak Deluxe Bambu Kağıt Havlu, 
yıkayıp sıkarak bir kez daha kullanıma 
imkan veren yapısıyla da ev ekonomisine 
destek oluyor. Türkiye’nin en yumuşak 
tuvalet kağıdı olma özelliğine sahip olan 
Selpak Deluxe Pamuk Katkılı Tuvalet 
Kağıdı ise, ıslaklığa dayanıklı olma özelliği 
ile de ön plana çıkıyor. 

Tüketicilerin yaşamlarını iyileştirme-
ye odaklanan P&G’nin hava ferahlatıcı 
markası Febreze, kötü kokuları maskele-
mek yerine ortadan kaldırarak geride hoş 
ve ferah bir koku bırakıyor. Febreze’in 
devrim niteliğindeki yeni ürünü ‘Feb-
reze Banyo’, sadece havadaki kokuları 
gidermekle kalmıyor aynı zamanda koku 
oluşumuna karşı yumuşak banyo yüzey-
lerinde (havlu, paspas gibi) koruyucu bir 
tabaka oluşturarak kötü koku molekülleri-
ni nötralize ediyor, sinen kokuları ortadan 
kaldırıyor ve geri gelmesini engelliyor. 
Sadece tek bir dokunuşla aktifleşen 

‘Febreze Banyo’, 45 gün boyunca banyo 
havasını ferahlatarak kötü kokulara kesin 
çözüm sunuyor. 

Yüksek kalitede ağız bakım ürünleri 
ile tüm dünyada tanınan R.O.C.S.’un 
yeni Black Edition Siyah Diş Macu-
nu; içeriğindeki kömür özleri, bitkisel 
enzimler ve mineraller ile dişlerin daha 
hızlı ve sağlıklı beyazlamasını destek-
liyor. Patentli MİNERALIN BLACK 
kompleksi, renklenmeye yol açan 
pigmentasyonu giderirken diş minesini 
cilalıyor ve parlatıyor, bembeyaz gülüm-
semenize yardımcı oluyor. R.O.C.S. 
Black Edition Diş Macunu, Florür ve 
SLS (Sodium Lauryl Sulfat) gibi zararlı 
maddeler içermiyor. Kömür içeriğinden 
dolayı koyu siyah bir görünüme sahip 
olan diş macununun bir diğer özelliği 
de daha etkili bakteri plağı temizliği 
için, kullanıcıları renk ile yönlendirme-
si. Ürün, tam temizlenmemiş bakteri 
plağını koyu renge boyuyor. Bu sayede 
temizlenmemiş plak, kolaylıkla fark 
ediliyor ve dişlerinizdeki bakteri plağını 
daha etkili bir şekilde temizlemenize 
yardımcı oluyor.
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