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am...
Ve Yaflfla

Hem büyük bilmece,
hem de en basit denklem...
Ama,
unutmay›n sak›n :
Arada bir,
çok ince bir ayar,
gerekebilir...
***
Ve perakende...
Özgün'ün deyimiyle,
'glokalleflen dünyada'
bilimsel yaklafl›m flart.
Aksi halde,
tepetaklak olman›z,
an meselesi...
- Haberiniz ola !
***
Koç Grubu,
ülkenin gözbebe¤i.
Migros
perakendenin mihenk tafl›...
Ve geliflimin her aflamas›nda,
insan kayna¤›n›n etkinli¤inde,
hünerli yaklafl›mlar› görebilmek,
paylafl›mdaki cömertlik...
- Hofl do¤rusu.
***
Ve Yaman Özgün...
O'nu anlatmak,
kitab›na ön söz yazmak...
O kadar çok ayr›nt› var ki,
es geçmekten,
çekinirim do¤rusu.
Ama,
en iyisi :
- Okumak...
Var m›s›n›z ?
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Gitar, Naz›m Hikmet ve Ma¤aza
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Perakende pazar stratejilerinde, rekabetin ve ürün gam›n›n
inan›lmaz boyutlarda büyümesi, ma¤azalar›n alanlar›n›n metraj
olarak artmas›, art›k al›fl verifl yapma tekniklerini iyice benimsemifl
müflteri portföyünün oluflmas›, beklentilerin aç›¤a ç›kmas› perakendecilerin de pazar stratejilerini uygulamaya ve bilimsel olarak ele
almaya bafllamas›na neden olmufltur.
Bir akflam, saat 21.00 s›ralar›nda Kozyata¤›'ndaki hipermarkete
gitti¤imde yeni oluflturulmufl müzik enstrümanlar› reyonunda,
çocuklar›na gitar almaya çal›flanlar› ve burada farkl› müzik aletlerinin sat›fla sunuldu¤unu görünce çok keyif ald›m. Müzik e¤itimi
de alm›fl bir meslektafl›n›z olarak, bu bana baflka bir mutluluk
yaflatt›.
Burada ürünlerin kalitesini tart›flmayaca¤›m. Ancak, hevesli ve yeni
bafllayacak amatörlere uygun oldu¤unu markalar› inceleyince fark
ettim.
Saat 21.00... Hipermarketten istersek orkestram›z için o anda ihtiyac›m›z› karfl›layacak enstrümanlar ve elma, domates, patates ile
beraber evimize gidebiliyoruz.
Y›llar önce hayal bile etmek çok zor olan›, de¤iflim ve perakende
stratejileri elimizin alt›na getirdi.
‹nsanlar›n, sistemin hatta ülkelerin birtak›m süreçlerden geçtikten
sonra nerelere geldi¤inin bir örne¤ini de yine bir süpermarkette
yaflam›flt›m.
Y›llar önce b›rak›n›z kitaplar›n› okumay›, kendi sesinden fliirlerini dinledi¤inizde, ad›n› söyledi¤inizde yasal s›k›nt›lar yaflad›¤›n›z
dünyan›n flairi Naz›m Hikmet'in kitaplar› reyonlarda sat›lmaktad›r.
Genç bir delikanl›n›n CD, kaset satan reyonda parmaklar›n› ad›m
gibi kullan›p kasetleri tarayarak Naz›m Usta'n›n kendi sesinden fliirlerin bulundu¤u kaseti almas›n› keyifle izlemifltim. Ama içimi hüzün
de kaplam›flt›.
Bir süpermarketten bu eserin, bir ürün rahatl›¤›nda al›nabildi¤ini
görememifl, hatta içindekileri dinledi¤i için yaflam›na kara günler
eklenmifl tan›d›¤›m ve tan›mad›¤›m binlerce ifade gözümün önüne
gelmiflti.
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Tüketici pazarlar› aç›s›ndan yo¤un rekabetçi bir çevrede faaliyet
gösteren iflletmeler; hayatta kalmak ve baflar›l› olmak istiyorlarsa
çok iyi planlamalar yapmak zorundad›r.
Stratejik perakende yönetimi, bütün iflletme eylemlerinin planlama,
organizasyon, uygulama ve kontrol süreci olup, organizasyonlar›n
her seviyesinde hem stratejik hem de taktik kararlar› içermelidir.
Stratejik yönetim süreci, STRATEJ‹K PLAN & PERAKENDE PLAN
olarak iki unsur olarak ele al›nmal›d›r.
Perakende içinde de strateji terimi çok s›k kullan›l›r.
*ÜRÜN STRATEJ‹LER‹ "Merchandise"
*TUTUNDURMA STRATEJ‹LER‹ "Promotion"
*YER STRATEJ‹LER‹ "Location"
*ÖZEL MARKA-ET‹KET STRATEJ‹LER‹ "Private-brand" "PrivateLabel"
Perakendeciler, uygulamalar›n› hep dikkatle yaratmak, izlemek
hatta çal›flanlar›na da ö¤retmek zorundad›r. Asl›nda strateji terimi o
kadar yayg›n bir biçimde kullan›lmaktad›r ki, biz perakendeciler
kararlar›m›z›n hepsini stratejik kararlar olarak görürüz. (I-II-III )
Perakende pazar›; sadece müflteriler ve satanlar›n karfl› karfl›ya
geldikleri bir yer olarak da alg›lanmamal›d›r. Müflterilerimizin
ihtiyaçlar›n›n temininden sorumlu hale gelmifl ve oluflan bir pazar
pay›n›n sahibi olarak da düflünmek do¤ru olur kanaatindeyim.
‹flte;
Bugün müzik enstrümanlar› da satan hipermarket, yar›n yeni ürünlere yer ay›rarak, müflterilerine onlar› da sat›n alabilecekleri ortam›,
fiyat›, satan› da yaratmaya bafllayacaklard›r.
Babalar›m›z›n, süpermarketler içinde ekmek pifliren ve s›cac›k
hemen satan f›r›nlara flafl›rmas›na, bugün müzik enstrümanlar›
eklendi.
Acaba yar›nlarda neler olacak?
I. Lewison, Op. Cit, p.684
II. Levy and Weitz, Op. Cit, p.171
III. Yard. Doç. Dr. Kenan AYDIN "Perakende yönetiminin temelleri"
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Marka ve Orhan Pamuk
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De¤erli meslektafllar›m; geçti¤imiz ay ülkemizde gündem olan ve her
kesimden, her kültürden, herkesin bir fleyler söyledi¤i bir ORHAN
PAMUK tart›flmas› yafland›.
Tüketilmek için piyasaya sürülen ürünün, de¤er kazanmas› ve
tüketiciye ulaflmas› için tan›t›m-reklam harcamalar› yap›l›r.
Bunun için de bütçemize her y›l ay›rd›¤›m›z miktarlar› hepimiz biliyoruz. Hatta bir 'insört' için ne çabalar harcad›¤›m›z hepimizce bilinmektedir.
Ancak, ürünümüz bir marka ise iflimiz daha kolay hale gelir. Çünkü
markan›n kuruma, kurumun markaya katk›s› efl fayda yaratacakt›r.
Burada kal›c› markalar veya geçici markalardan da söz edilebilir.
Bir üründe veya hizmette marka de¤eri yaratabilmek de o kadar
kolay ve çabuk bir ifl olmasa gerek. Toplumlar›n pahal› veya kalite
anlay›fllar›n› da düflündü¤ümüzde, al›fl-verifl al›flkanl›klar›, markaya
sahip ç›kma, o markadan yararlanma, o markaya misyonlar yükleme görevlerini de yerine getirmelidir.
Ülkemizde, kitap ve gazete okuman›n, nüfusla orant›land›¤›nda, yok
denecek kadar az olmas› nedeni ile entelektüel birikimi az olan,
sadece görsel bas›nda kendisine sunulanlarla yetinen ve bunlar›
do¤ru zanneden tüketilmifl zihinli insanlar›m›z, her konuda kendini
yetkin ve konuflma zorunda hisseden kamuoyumuz her an, her gün,
her hafta ve her y›l düfltükleri traji-komik duruma bu konuda da
düfltüler.
Hiç kullanmad›¤›n›z bir sabun hakk›nda yorum yapamayaca¤›m›z
gibi, hiç okumad›¤›m›z kitaplar ve yazar›n›n kalitesi ve üslubu
hakk›nda da yorum yapmamam›z gerekti¤i inanc›nday›m.
E¤er ürün uluslararas› pazarda yer bulmufl ve isimler silsilesini de
arkas›nda tafl›yorsa, tak›lar›n› da efl fayda sa¤layacaksa, sahip
ç›kman›n da ulusal bir görev oldu¤u inanc›nday›m. Coca Cola'n›n
dünya yönetiminin bafl›na bir Türk, Say›n Muhtar Kent gelebilmifl ise
onun yan›nda yer almak, desteklemek, sahip ç›kmak görevimiz
olmal›d›r .
Geliflmifl ak›llar›n kabul etti¤i en önemli markalardan birisi de kültür ve
bilimde NOBEL'dir. Sadece o y›la de¤il insanl›¤›n ve dünyan›n
devam etti¤i sürece kullan›lacak ve tüketilecek bir markad›r. Ayn›,
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sporda OL‹MP‹YATLAR'›n oldu¤u gibi.
‹nsanl›k oldu¤u sürece o kurumlar›n duvarlar›nda, arflivlerinde ve
dünyan›n akl›nda ve gerçekli¤inde o eserler ve onlar› yaratanlar
kaz›nm›fl olarak duracakt›r.
Günlük söylemlerle, o anda birkaç lak›rd› edenler ise belki bir tafl› bile
olmayan toprak kümesinin alt›nda milyarlarca s›radan insan gibi yatacaklard›r.
Baz› toplumlar, kültür ve gelenek yap›lar› itibari ile düello
mant›¤›na sahip de¤ildirler. Onlar pusu kurma mant›¤› ile yaflarlar
ve de karfl› taraf› yaflatmazlar.
Güçlü markalarda, bütün sektörlerde oldu¤u gibi perakende, otomotiv, beyaz eflya vb. sektörler de, bu pusu kurmalara hep tedbirli
ve belirlenmifl politikalarla haz›r olurlar. Ancak bu kurumlar için
geçerlidir. Sanatç›lar, sporcular veya bilim adamlar› bu destekleri
kamuoyundan alabilmelidirler.
Destek verecekler, güvenilmesi gerekenler bu markalar› olumsuz
bir biçimde yaralamaya veya h›zl› tüketmeye kalkarlarsa toplum da,
insanl›k da ve dünya miraslar› da bundan yara alacakt›r.
Uluslar kendi markalar›n› yaratmakla ve onlar› korumakla da sorumludur.
Günümüzde hizmetten ürüne, spordan yaz›na, bilimden yaflama
dek bir kaliteden bahsedilmeye ve bunlara sahip olmaya çaba
göstermeye bafllanm›flken dar görüfllüler ile engellerin yarat›lmas›
hep olacakt›r.
Burada ben de kiflisel bir görüflümü aktarmak isterim; y›lard›r edindi¤imiz deneyimler ve bilgi birikimlerimizi ifl yaflam›m›zda meslektafllar›m›za, özel yaflam›m›zda dostlar›m›za ve üniversitedeki ö¤rencilerime tarafs›z ve ç›kars›z aktarmaya çal›fl›yorum.
Bu iletiflimden yararlananlar oldu¤u gibi, bunun alt›nda art niyet
arayan, kendi deneyimsizliklerini deneyimmifl zanneden, önerileri
ve yol göstermeleri ciddiye almayan hatta hiç de¤erlendirmeye koymayanlar da oldu. Önceleri zaman kaybettikleri için onlara üzülmekte idim…
Ancak flimdi sadece gülüyorum..
Ben de bunu ö¤rendim.
Güzel edebiyat›m›zda ve dilimizde bir deyim vard›r:
"Kendi düflen a¤lamaz"
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Avrupa Birli¤i ve Türk Perakendecili¤i
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‹kinci Dünya Savafl›'na girmemifl olan ülkemiz, d›fl›nda görünmesine
ra¤men savafl›n bütün zorluklar›n› ulus olarak yaflad›. Önemli
deneyimler edindi. Avrupa Birli¤i'ne dahil olan ülkeler, asl›nda
Türkiye'yi bu birli¤in içine almalar› ile yeni flanslar yakalayacaklar ve
Avrupa'da y›pranmaya bafllam›fl olan perakende hizmetlerine yeni
soluklar katacaklard›r...
Avrupal› meslektafllar›m,
Türkiye'nin bu birli¤in içinde olmas› sizlere yeni kanlar, güçler
kazand›racak. Hatta Avrupal› perakendeciler bu konuda deklerasyon haz›rlamal›lar ve Türkiye'ye tam destek vermeliler. ‹htiyac›n›z
olan genç, dinamik nesil Türkiye'de haz›r beklemektedir.
Bu dinamik nesil art›k e¤itimli ve evrensel bilgilere da sahip, ülkemizde de üst noktalara ulaflan kitle iletiflim araçlar›ndan üst düzeyde
yararlan›yor. Yeni süre düzenlemeleri ile tamam› askerlik görevlerini
tamamlamaktad›r ve uzun süreli askerlik nedeni ile yaflamlar› kesintiye u¤ramamaktad›r.
Avrupal› meslektafllar›m ülkemizin en az 50 ilinde, örnekleri ABD ve
Avrupa'da olan al›flverifl merkezlerinde ve perakendenin bütün
koflullar›n› içinde bulunduran marketler ve hizmetlerinden yararlanabilecektir.
Perakendenin bütün dükkan modülleri, art›k ça¤dafl kasa hizmetlerinden bafllayarak güvence alt›na al›nm›fl, bankac›l›k iliflkilerini
sorunsuz uygulamaktad›rlar. Baz› Avrupa ülkelerinin önünde olan
lojistik hizmetleri uluslararas› standartlarda, uluslararas› rekabet
içinde olabilmektedir.
Avrupa Birli¤i'nin ruhu olan
- Sermayenin serbest dolafl›m›
- Hizmetin serbest dolafl›m›
- Ürünlerin serbest dolafl›m›
- Kiflilerin serbest dolafl›m›
sizleri asla ürkütmemeli. Gelin ve burada yat›r›m yap›n, bu dinamik
insan ve co¤rafi yap›dan yaralan›n. Unutmay›n ki biz Türkler onurumuzla çal›fl›r ve evimizi, iflimizi, afl›m›z› onlara el uzat›lmad›kça terk
etmeyiz. Zaten insan›n do¤as› da bunu emreder.
‹nsan›n oldu¤u yerde art niyetli insanlar, dünyan›n her yerinde
oldu¤u gibi burada da olabilecektir.
Art›k yasalar›m›z ve kamu vicdan› bunlar› süratle son 4 y›l içinde
ortadan kald›rm›flt›r. Güçlü medya ve görsel bas›n›m›z daha fleffaf
bir toplum olmam›z› da sa¤lad›.
Bizi tan›man›z için buralara gelin ve misafirimiz olun. Göreceksiniz
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ki düflünen varl›k insan, farkl› gelenekleri içinde tafl›sa bile biz
Türkler "GLOKAL" bir ulusuz. Yani "GLOBAL" ve "LOKAL" sentezi
çok iyi yapabiliyoruz.
Özellikle perakendecilikte yeni olmam›z nedeni ile uygulamalar›n en
yenileri ile ifle bafllad›k. 1940'l› y›llar›n bafllar›nda o dönemdeki bir
yasal uygulama ile önce Avrupa'ya sonra dünya pazar›na entegre
olduk..
Üretimde tar›m ürünlerinden otomotive dek bütün uygulamalar, 1960'l›
y›llardan beri dönemsel dünya krizlerine ra¤men kesintisiz devam
etmektedir.
Ülkemin üniversiteleri, uluslararas› e¤itim kurumlar› ile ayn›
seviyededir, hatta baz› partnerlerine rehber olma özelliklerini de
yakalam›flt›r. Akademik bölüm zenginlikleri ile beraber uluslararas›
bir dili iyi konuflan genç bir nesil oluflmufltur.
Avrupal› meslektafllar›m,
Sizi ülkeme davet ediyorum...
Gelin bizi tan›y›n ve anlay›n...
fiimdiye kadar neleri kaç›rd›¤›n›z› fark edin...
Bizim çok önem verdi¤imiz ve sayd›¤›m›z bir Cumhurbaflkan›m›z
vard›. Ulu önderimiz Atatürk'ün en yak›n arkadafl› ve ülküdafl› idi...
‹smet ‹nönü
Onun bir sözü vard›r...
"Yar›n yeni bir dünya kurulur ve Türkiye de orada yerini al›r"
‹flte o yeni dünya Avrupa Birli¤i diye düflünüyoruz.

AB Yolunda Kurumsal De¤iflfliimi Yönetmek
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Tüm ulus olarak 3 Ekim 2005 tarihine kilitlenmifltik. Kimimiz girelim,
baz›lar›m›z ne iflimiz var, genelimiz de bizi almazlar söylemleri ile
herkes fikrini söyledi.
Tabiî ki demokratik ortamda herkes özgür fikrini ifade edebilmeli ve
baflkas›na bask› yaparak fikrini de zorla kabul ettirmemeli... Ancak;
özellikle konular›nda uzmanlaflm›fl bireylerin çok e¤lenerek ama
eminim ki içinden de üzülerek emeklerinin ve bilgilerinin bofl insanlarca yorumlanmas›n› izlediklerini biliyorum.
Birkaç y›l önce görevlendirdi¤im iki genç arkadafl, bir kamera ve
mikrofonla Beyo¤lu ‹stiklal Caddesi'nde alakas›z, ciddi olan ve
olmayan sorularla mikrofonu uzatt›klar› her yafl ve kesimden, mutla12

ka bir yan›t› uzman edas› ile alm›flt›. Hiç kimse bu konu benim ilgi
alan›m de¤il veya bu konuda bir fikrim yok dememiflti. Hatta ifl o
kadar komik hale dönmüfltü ki hangi TV kanal› diye soranlara,
uydurma isim 'BOfi TV' kanal› denildi¤inde, hep bu kanal› izledi¤ini
söyleyenlere de rastlanm›flt›.
‹flte, çok uzun sürecek AB müzakereleri ve yeniden yap›lanma
çal›flmalar› s›ras›nda, ülkede yaflayanlar›n e¤itim ve bilgi
de¤erlerinin farkl›laflt›r›lmas› da önemle ele al›nmal›d›r. Bir de özellikle üzerinde s›k s›k yazd›¤›m›z 'etik olmayanlar›n' kamu vicdan› ve
bask›s› ile yok olmas›n› veya yola gelmesini de sa¤lamam›z gerekir.
Bunun için yeni bir fleyler yapmaya hiç gerek yoktur. Özellikle perakende sektöründe ve pazarlama dünyas›na geleneklerinde ve
geçmiflinde 'Ahilik' terbiyesi bulunan toplumumuz, belki en çabuk
bunu halledebilir diye düflünüyorum.
Bunun yolu da hizmet içi e¤itimin yarat›lmas› ve s›k› bir flekilde
uygulanmas›ndan geçmektedir. AB koflullar› ve Kopenhag Kriterleri
ciddi biçimde incelendi¤inde de ara eleman diye isimlendirilecek
yap›n›n kapsaml› bir e¤itim sürecinden geçmesi ve sertifika sahibi
olmas› gerekecektir. Yani hiçbir fley yapamazsam sürücü olurum
mant›¤› ortadan kalkacakt›r. Bunlar küçük yaklafl›mlar›n ve
düflüncelerin kafay› yormas› gereken konular.
Büyük organizasyonlar› veya ulusal olmay› hedeflemifl yerel kurulufllar›
ilgilendiren konulara gelirsek, önümüzdeki on y›l› yararl›, baflar›l›,
yar›na haz›r geçirmek isteyen ve rekabeti günlük de¤il sürekli kullanabilme yetene¤ini kazanmas› gerekenlere söyleyebilece¤imiz tek fley;
AB yolunda kurumsal de¤iflimi çal›flanlar›n›z ile, ürünleriniz ile, pazar
pay›n›z ile, vizyonunuz ile, yüklenece¤iniz misyonunuz ile yaratt›¤›n›z
ekonomik de¤er ile, ailenize b›rakaca¤›n›z maddi ve manevi
de¤erler ile, ülkemize yarataca¤›n›z katk›lar›n›z ile do¤ru yönetmek
zorundas›n›z.
Neler mi yapman›z gerekir?
Art›k her fleyi sadece ben bilirim tek adam uygulamas›, milenyum ve
AB yolu ile bitmek zorundad›r. Ben s›f›rdan bu noktaya kadar getirebildiysem ben dahiyim, her fleyi ben bilirim mucizesi, yani rüya bitmek üzeredir.
Neden?
Karfl›n›zda art›k oyunu kurallar›na göre oynatan bir güç vard›r. Yani
art›k bofla para ve zaman harcand›¤›n› düflündü¤ünüz uzmanlara
ve dan›flmanlar›n›za ihtiyac›n›z olacakt›r. Ama tabiî ki do¤ru olan›
seçmeniz koflulu ile.
Kurumsal de¤iflimi yönetmek için de¤iflimin temsilcisi olmak
zorundas›n›z, sadece de¤iflimi de¤il, de¤iflim sürecini de yönet13

mek zorundas›n›z.
De¤iflime tepkilere kendinizi, kurumunuzu, çal›flanlar›n›z› buna
haz›rlaman›z gerekir. Hat›rl›yorum da, kad›n ba¤lar›n›n Türkiye'de
market raflar›nda yeni yeni görünmeye bafllad›¤› y›llarda, müflteriler
ürünü al›rken koridorlar›n bofl olma an›n› beklerlerdi. Sepetin alt›na
koyup üstünü baflka ürünlerle kapat›rlard›. Hatta kasiyerler bile tembihli idi o ürünü süratle geçirip torbaya konulmas› için, birkaç gün
önce Bostanc› sahil yolundaki bir süpermarkette, bayan müflteri
ürünün yerinin s›kça de¤ifltirilmesi nedeni ile reyon görevlisine seslice
sitem ediyordu. 1985'li y›llardan beri perakende ak›fl›n› uygulatm›fl,
ö¤retmifl, yaflayan birisi olarak aç›kcas› ben çook keyif ald›m. Akl›ma
hemen "acaba kivi satar m›?" toplant›lar› geldi...
Onu da bir baflka sefer anlat›r›m.
Kurumsal de¤iflimimizde art›k ifller eskisi gibi olmayacakt›r, bu
süreç içinde iflinize eskisinden daha fazla özgüven ve otorite ile
sald›r›rsan›z hem astlar›n›z hem de etraf›n›zdakilerin gözünde
de¤eriniz artacakt›r.
Ayr›ca tak›m›n›z sizin tutumunuzu izleyecektir.
Kurumsal de¤iflime, kiflisel bir iddia ve hedef olarak bak›n,
kazanacaks›n›z.

Dziendobry Poland
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Yaklafl›k 1975 y›l›ndan beri Polonya'ya gider ve zaman zaman
yaflar›m. Yaflam›n içinde olan kifli, perakende dünyas›n›n do¤rudan
içindedir. Karn›n› doyurmak, ›s›nmak, korunmak ve giyinmek için
kendi olanaklar› içerisinde do¤du¤u andan itibaren perakendecilerle iliflki içindedir.
Daha önce baflka ülkelerde karfl›laflt›¤›m perakende manzaralar›n›
da sizlerle paylaflm›flt›m. Ancak yaklafl›k 30 senedir izledi¤im
Polonya, Avrupa Birli¤i'ne girerek, zaten oturdu¤u konumu
netlefltirdi. Baflkent Warszawa her zamanki sadeli¤i ama içindeki
büyüleyici albenisi ile y›llard›r bir Avrupa baflkenti duruflunu perakendecilerin ve giriflimcilerin gelmesi ile daha da ihtiflaml› hale getirmifltir. Carrefour'dan bafllayarak Tesco'ya hatta Marcpol'e kadar
bilinen uluslararas› ve yak›n ülkelerin yerel isimleri dahi Polonya'n›n
düz ovas›na ve her büyük kente yerlefltiler.
Sizlere bugün bu kurulufllar›n isimlerini y›ll›k cirolar›n›, müflteri profil14

lerini yazmayaca¤›m. Zira art›k bir t›k kadar yak›n olan internetten
arzu edenler bunlar› hemen alabilirler. De¤iflimin öncesi "magazin"
diye an›lan ve kar›fl›k ürün gurubu sunulan bu yerlerde art›k uluslararas› flirketlerin kurallar›n› uygulad›¤› fl›k ve "her yerde ayn›"
mant›¤›n› görmek olas›. Mc Donald's ve benzeri kurulufllar, zaten
ça¤dafl müflteri yaklafl›mlar›na haz›r sat›c› ve hizmet veren insan
gurubunu, kendi e¤itim programlar›n› istedikleri gibi ve baflar› ile
uygulayarak s›f›r hataya yak›n bir hizmet sunumu yakalam›fl durumdalar. Burada sadece program›n içeri¤i ve uygulay›c›lar›n›n baflar›lar›
de¤il ö¤rencilerinin de kalitesi göz ard› edilmemelidir.
fiimdilerde önemli bir holdingin CEO'su olan bir perakende yöneticisine 1994 y›l›nda Polonya'n›n gelece¤i ve yat›r›mlar için büyük bir
f›rsat ovas› oldu¤unu belgeleri ve fizibilitesi ile iletti¤imde, bana
yan›ld›¤›m› ve f›rsat›n Azerbaycan ve ötesi oldu¤unu söylemiflti.
Keflke bir f›rsat›n› bulup, bafl›n› ofisinden ç›kar›p K›ta Avrupas›'nda,
hem de yan› bafl›m›zdaki gerçek perakende pazarlar›n› görebilseler. Oradaki binlerce küçük yat›r›mc›m›z› ve çabalar›n› gördü¤ümde,
kendine büyük diyenleri hat›rlad›m Warszawa ve Krakov'da…
Ülkemde, yaflam›nda semt pazar›na inmemifl perakende tepe
yöneticilerini bir kez daha an›msad›m ve ülkemize neler kaybettirdiklerini, pazarlar› kimlere kapt›rd›klar›n› yeniden görerek
üzüldüm. Warszawa, Poznan, Krakov, Gdansk dördülünde hala
pazar›n oldu¤unu düflünüyorum. Tekstilde küçük yat›r›mc›lar›m›z
oralara yerleflti, sadece organize edilmeyi bekliyorlar. Food ve Non
Food yat›r›mc›lar›n›n süpermarket düzeni için uygun yasalar ve
kaliteli çal›flanlar mevcut, tabi ki hat›rlatmak isterim ki, flark kurnazl›¤› ile bunlar› deforme etmek isteyecek, yok edecek sistemde
haz›r beklemektedir.
Bir an›m› sizlerle paylaflmak isterim. Baflkentin en ifllek caddesi
Marszalkowska üzerinde bulunan hatta rejim öncesi de ayn› amaçla
kullan›lan ama bugün modern dizayn› ve iç yap›s› ile dünyadaki
örneklerinden hiçbir eksi¤i olmayan, belki biraz da nostaljik
an›lar›m› tazelemek için girdi¤im ATRIUM Mall'da ürünlerin önünde
resim çektirmek için izin almak amac› ile yöneticiyi buldum. Kendimi
tan›tt›ktan sonra sizlere de resimli bir yaz› sunmak istedi¤imden
bahsetti¤imde, çok ilgilendi ve sohbete bafllad›k. Benim konuya ve
ülke bilgilerine hakim oldu¤umu fark edince meslektafl sohbeti
koyulaflt›.
Geçen y›l efli ile ‹stanbul'a tatile geldiklerini ve baz› al›flverifl merkezleri ile süpermarketleri gezdiklerini ve yapt›¤› gözlemleri,
yaklafl›mlar› bana aktard›.
Kendi çal›flt›¤› al›flverifl merkezi ile ayn› ad› tafl›yan yerdeki süper15

markete girdi¤ini ve efli ile hat›ra resim çektirmek için izin istedi¤ini
ve ma¤azan›n yöneticisinin bunun yasak oldu¤unu nedeninin de sektörde lider firma olarak raf düzeninin kendilerine özgü oldu¤unu, bu
fikrin çal›nabilinece¤ini söyledi¤ini anlatt› ve tabi ki arkadan da kahkahalar›n› ard› ard›na patlatt›.
De¤erli meslektafllar›m; günümüzde bilginin ve uygulaman›n sakl›
ve s›r olarak kalma süresi, rafa yeni ürünün konuldu¤u süre
kadard›r.
Hatta üretici firmalar, tedarikçiler dünyan›n her yerindeki perakendecisinin en detay düzenine kadar haritas›n› ç›karm›fl bunlarla
nas›l oynayabilece¤ini tart›fl›rken, liderlerin kimler oldu¤u tart›fl›l›r
hale gelmiflken, kategori yönetimi yapmak, raf devir h›zlar› saat bafl›
ölçülür ve bunlar yönetmek için uygulamalar yaratma çabalar›n›n
oldu¤u 2005'li y›llarda raf düzeninin bir baflkas› taraf›ndan çal›nma
korkusu galiba biraz ilkellik olsa gerek diye düflünüyorum.
Meslektafl›m›n yan›t› netti.
'‹stedi¤in yerde, istedi¤in resmi çekebilirsiniz.'

Kocham Cie
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De¤erli okurlar›m,
Geçti¤imiz ay içinde y›ll›k periyodik Polonya ziyaretimi yapt›m.
Baflkent Warszawa ve Wroclaw'da perakendecileri izleme flans›n›
tekrar yakalad›m. Avrupa Birli¤i'ne ön s›ralardan girebilmeyi
baflarm›fl Polonya'y› 1975 y›l›ndan beri izlemekteyim. Birli¤e
kat›l›m›n ard›ndan hemen üst s›ralamalarda yerini alan perakendecilik ve özellikle al›flverifl merkezleri içindeki marketler dahil olmakla
birlikte, her büyük kentin ç›k›fl noktalar›nda temel kurallara uygun
olarak oluflturulmufl marketler veya zincirler boflluklar› hemen
doldurmufl ve Avrupa'n›n di¤er ülkelerindeki yandafllar› veya rakipleri ile ayn› çizgiyi yakalam›fllard›r.
Geçen ziyaretimde sizlere büyük al›verifl merkezleri ve içindeki marketleri veya perakendecileri anlatm›flt›m. O zamandan bu yana
inan›lmaz ataklar yaparak, özellikle AB fonlar›ndan akan hibe veya
kredi olanaklar›n› do¤ru kullanarak tipik tüketici al›flkanl›klar›
yarat›lm›fl ve cirolar inan›lmaz boyutlara ulaflm›flt›r… Ülkemizde de
oldu¤u gibi kredi kart› kullanma al›flkanl›¤›, senelerin özlemleri,
Avrupa'da tam yerini alma hedefleri, etkin ama do¤ru ve e¤itici televizyon reklamlar› ile marketler veya zincir say›lar› artarak ve a¤ gibi
16

yay›larak da¤›lmaktad›r. Uluslararas› zincirler, mesleki e¤itime aç›k,
genel e¤itimi kuvvetli olan bu ülke insanlar›n› iyi birer sat›c› haline de
getirmifltir. Konufltu¤um baz› yöneticiler turnover'›n düflük olmas›
nedeni ile e¤itimin uzun süreli kal›c› etkisinden bahsettiler. Bu zaten
e¤itimde hedeflerin aras›nda yer almaktad›r.
Bu seyahatim s›ras›nda ald›¤›m bir bilgi çok sevinmeme de sebep
oldu. Meslekteki ö¤rencilerimden olan ve Metro Türkiye'nin sat›n
alma gurubunun bafl›nda bulunan Mustafa Kalkandelen'in
Polonya'da çok önemli bir görevle ifllerin bafl›na getirilmesi bir Türk
ve e¤itimci olarak bana gurur verdi. Say›n Kalkandelen'e baflar›lar
diliyorum. Umuyorum ve bekliyorum ki daha genifl alanlar ve sistemin tepelerinde de yer als›n.
Warszawa'dan Wroclaw'a geçti¤imde perakendecilikte farkl› bir
foto¤rafla karfl›laflmad›m. Hatta küçük iflletmeler kurarak farkl› ifl
alanlar›nda perakendecilik yapan birçok giriflimci, cesur, oldukça
da baflar›l› Türk gençleri ile de karfl›laflt›m.
Kentin uzun senelerdir pazar› gibi çal›flan bir yerini çoktand›r görmek
istiyordum. Adeta bir hal gibi çal›flan ama toptan de¤il sadece perakende hizmeti veren, tarihi ve kapal› ama çok büyük bir alana sahip
HALA TARGOWA'y› sizin için gezdim. Yüz ellinin üzerinde küçük tezgahlardan oluflan, meyveden sebzeye temizlik ürünlerinden çiçe¤e,
giysiden g›da d›fl› ürünlere, minik bir döviz büfesinden güzel bir kafeye kadar her fleyin bulundu¤u bu yerde bol ›fl›kl› tezgahlar k›fl›n ›l›k,
yaz›n serin bir ortamda Wroclawl›llar'a hizmet veriyor. Tertemiz
giysili sat›c›lar, hijyen kurallar›ndan asla ödün verilmeden sat›fl
yap›yorlar. Bu arada bildi¤imiz anlamda bir pazar olmas›na ra¤men
hiç ba¤›ran, feryatla müflteri yakalamaya çal›flan veya mal›n› öne
ç›karmak için yol kesen kimse yoktu. Tabi biraz yad›rgad›m.
Fark edilen bir konuda pazarl›¤›n olmamas›. Sabah fiyat›, akflam
fiyat›, son kalan üç kilonun, serisi kalmayan iç çamafl›r›n›n
ucuzlat›lmas› vb. pazarlanmas› gibi varyasyonlar yoktu. Ve tabiî ki
herkes, her fley için fifl veriyor. Yani en zor ve basit sistem bile kay›t
alt›na al›nm›flt›. ‹mrendim sadece. Bu tarihi bina neredeyse tüm gün
çok kuvvetli bir lojistikle Wroclawl›lar'a hizmet vermeye devam ediyor. Bu ay›n sonuna do¤ru da bat›dan do¤uya gidece¤im.
Azerbaycan'dan da anlatacaklar›m olur diye umuyorum.
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Azerbeycan'da Perakendecilik
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Sizlerle bu say›m›zda bir ifl seyahatinde yaflad›klar›m› paylaflmak istedim.
Azerbaycan'›n baflkenti Bakü'de 22-28 Mart 2004 tarihleri aras›nda
Azersun Holding flirketlerinden olan "Azersun da¤›t›m" flat›fl yöneticileri ve çal›flanlar› için uygulad›¤›m sat›fl yönetimi seminerleri
öncesinde pazar ve saha çal›flmalar›nda perakendecilik ad›na bazen
eski, bazen ça¤dafl ama ilginç karfl›laflmalar yaflad›m. Son derece
ça¤dafl ma¤azalar veya süpermarketler ülkemizde her gün
girdi¤imiz isim yapm›fl marketlerden fark› olmayan raf düzenleri,
yazar kasalar›, ürün yelpazeleri, görsel sunumlar, promosyonlar, gondol veya kule uygulamalar› ma¤aza içi trafikler ça¤dafl uygulamalarda bulunan ülkelerden farkl› de¤ildi… Tabii ki çalan müzik hariç.
Bir de eski al›flkanl›klar› ile "Alacaksan al›rs›n" tavr›… Ancak bunu
çok fazla karfl›laflt›rmak da istemedim. Benim ülkemde de dev holdinglerin isim yapm›fl marketlerinde ayn› tav›rlar yayg›nlaflmaya
bafllamad› m› ki? Ancak kendisine yapt›¤› eksik davran›fllar
anlat›ld›¤›nda kalemini ve kâ¤›d›n› ç›kart›p not alan çal›flanlar oradaki e¤itimcileri motive ediyordu. Barkod sistemi çok yayg›n olmamakla beraber Migros'un yurt d›fl› uygulamas› Ramstore ve nerede ise
onunla bafla bafl uygulamalar yapan hatta ayn› malda daha ucuz
sunumlar› bulunan baflar›l› örneklerle de karfl›lat›k. Barkod uygulamas› yayg›nl›¤›n›n az olmas›, kredi kart› uygulamas›n›da k›s›tlam›fl
durumdad›r.
Ancaaak;
Ayn› caddenin karfl› kald›r›m›nda, market mini¤i bakkal büyü¤ü, bir
yerde ise karfl›m›za kap›n›n tam girifline as›lm›fl sallanan kesik
parça etler, aç›kta bir sakatatç› edas› ile duruken sadece ve sadece
bir buçuk metre ötesinde fl›kça bir cam reyonun içinde son model
cep telefonlar› sat›flta idi. Bir baflkas›nda turflu ve salça teneke kutular› aç›k deterjanlarla beraber ne satan› ne de müflterilerini rahats›z
etmeden perakendecilik harikas› olarak yafl›yordu?
En hofl an›lardan birisi de eski dönem al›flkanl›klar› ile her fleyin
sat›ld›¤› ve hâlâ kendilerini magazin olarak isimlendiren perakendeciler hesap ifllerinde çocuklu¤umuzda zannederim daha birinci s›n›fta iken elimize tutuflturulan ve say›lar›, dört ifllemi ö¤renmemizi kolaylaflt›rd›¤› düflünülen abaküsler, yani boncuklu hesap
makineleri, büyük veya iri yap›lar› ile karfl›m›za ç›kt›lar.
Ama hayrettir ki her sorumuza, nas›l oldu¤unuzu çözemedi¤im bon18

cuk hareketleri ile do¤ru yan›tlar ald›k.
Perakendecilikte, geçmiflteki ile ça¤dafl uygulama ve yaflam›n bir
arada gözlendi¤i nostalji ile yar›n› yaflayabildi¤iniz bir yeni dünya.…
Perakendecili¤i do¤ru alg›layan ve kullanan giriflimciler için hâlâ
önemli bir pazar, Azerbeycan.
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Senfoni Orkestras› ve fi
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Yunanca "Ard arda gelen seslerin uyumu" anlam›nda "Simfoniya"
sözcü¤ünden ve Latince "Ses ve çalg›lar›n uyumlu olarak birleflmesi"
anlam›na gelen sözcük, ilk olarak 17. yy'da insan sesi için yaz›lm›fl
bestelerde, yaln›z çalg›lar için olan bölümleri anlatmak için
kullan›lm›flt›r. 18. yy'›n ikinci yar›s›ndan sonra uygulan›fl› ise sonat
biçimine uygun orkestra eserleri olarak tan›mlan›r.
Genel uygulamalarda senfoni orkestralar›, bütçelerine göre en az
120 sanatç›dan oluflur. Uluslararas› boyutta, baflar›l› ve çok
tan›nm›fl orkestralar bu say›n›n çok üstüne ç›kabilmektedir. Genel
olarak kadrolar›na bakt›¤›m›zda 1 flef, 2 flef yard›mc›s›, 19 birinci
keman üyesi, 17 ikinci keman üyesi, 14 viyola üyesi, 13 viyolonsel
üyesi, 10 kontrbas üyesi, 5 flüt üyesi (piccollo dahil), 5 obua üyesi
(korangle dahil), 5 klarnet üyesi (bas klarnet dahil), 4 fagot üyesi
(kontrfagot dahil,) 6 korno üyesi, 4 trompet üyesi, 5 trombon üyesi,
2 tuba üyesi, 2 trp üyesi, 2 timpani üyesi, 4 vurmal› çalg›lar üyesi, 1
piyano, çelasta, org, klavsen üyesi bulunur.
Önemli uygulama tak›m› ise orkestra flefi baflkanl›¤›ndaki teknik
kuruldur.
Ve onlarca de¤iflik çalg›n›n, kendi partisyonlar›n› uyumlu bir flekilde
çalmalar›n› sa¤layan, eserin tüm seçkinli¤i ve temizli¤i ile icra
edilmesini sa¤layan bu orkestran›n flefidir.
Perakende a¤›rl›kl› konular›n ifllendi¤i dergimizde benim
yazd›klar›m önce sizlere ters gelmifl olabilir.
Ama bir tak›m›, hele çok detay konular›n bile titizlikle ele al›nd›¤›
uyumlu bir perakende tak›m› yönetebilmek için, bir senfoni orkestra
flefi titizli¤inde okunmal› ve her sesin rengi bilinmeli, her enstrüman›n kapasitesi ve kalitesi yerinde ve do¤ru kullan›labilinmelidir.
AB sürecinde ve yo¤un rekabet alt›nda her bir departman›n, hem
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müflteriler karfl›s›nda, hem de kendi bünyesindeki iç müflterileri de
memnun edebilmek için, akordu do¤ru yap›lm›fl enstrümanlar gibi
departmanlar› ve onlar› do¤ru çalacak sanatç›lar› yaratmal› ve yerine
koymal›y›z.
Örtüfltürmeye
kalkarsak;
sat›n
alma
departmanlar›ndan sat›fl noktalar›na, lojistikten insan ve
kaynaklar›na, müflteri iliflkileri ve halkla iliflkilerden reklam ve tan›t›m
departmanlar›na, bilgi ifllem departman›ndan Ar-Ge departman›na,
e¤itimden tedarikçilerin yönetimine dek, finansmandan muhasebeye, ihracattan ithalata, hukuktan destek hizmetlerindeki güvenlik,
temizlik, otopark› yönetmeye dek, görsel sunumdan yeni projeler ve
yat›r›ma kadar, indirim ma¤azalar›ndan rakipleri anl›k izleme stratejilerine kadar, üretimin planland›r›lmas›ndan yay›n içi bilgilendirme
formlar›na kadar...
Detay ve dengeli bir çal›flma isteyen perakendecilikte bir senfoni
orkestras› çal›flma titizli¤i ve disiplini gereklidir.
‹flte bu flef;
* Sektörü odas›ndan izleyen,
* Kapasitesi ve yat›r›m› ne olursa olsun rakibini küçümseyen,
* Çal›flanlar›na güvenmeyen,
* Onlar›n yetiflmesine engel olan veya taraf tutarak eflit düzeydeki
di¤erini ma¤dur eden, kendi çevresini saran ve tak›m› ile "ayn› politikada oldu¤u gibi" iliflkisini kesenleri fark etmeyen, tak›m›m› yüz
metre süratinde ama maraton koflturaca¤›m diyerek, koflucular›n›n
emek ve zamanlar›n›, kifliliklerini, yaflamlar›n› hiçe sayan bir flefse,
orkestra çalanlar› bir gün yanl›fl notalar basarak senfoni de¤il kakafoni sunarlar...
‹flte orkestra flefi olman›n zor yan› ve perakendeyi orkestra flefi gibi
yönetmenin gerekçeleri.
‹flte Perakende Bilgi Platformu, flefin ve orkestras›n›n yan›nda
'teknik kurul' gibi destek vermeye haz›rd›r.
Kaynaklar:
Ahmet Say. (Türkiye'nin Müzik Atlas›.)
Faruk Yener (Müzik Klavuzu)
Yaman Özgün (Ders notlar›)
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Bir Hayalim Var: ‹nsan Mühendisli¤i
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Martin Luther King, ünlü mitinginin sonlar›na do¤ru "I have a dream"
demifl ve hayallerinin neler oldu¤unu s›ralam›flt›... Ülkemiz perakende sektöründe çal›flma yaflam›n›n çok uzun y›llar›n› yönetici ve
e¤itimci olarak geçiren bu arkadafl›n›z›n da bir hayali var.
Perakende sektöründe sat›n alma, sat›fl ve lojistik problemleri y›llar
öncesinden yoluna oturtulmufltu. Büyük ve ekonomik anlamda
güçlü kurulufllar IT yap›s›n› da öncelikle transfer ederek yerlefltirdiler. Tan›t›m ve görsel sunum zaten neredeyse yar›m yüzy›ld›r dünya
örneklerinde baflar› ile uygulan›yordu. Onu da, baflar›l› bir flekilde
ithal ettik, hatta evrensellikten uzaklaflarak biraz da kendimize benzettik. Ama bunlar›n hepsini baflar›l› bir flekilde hizmete dönüfltürebildik. Küçükler de büyükleri taklit etti ve yukar›da belirtti¤im konular standartlara yak›n hale geldi.
Özellikle bafla bafl noktalara yaklaflt›¤›m›z sat›fl, sat›n alma ve di¤er
konularda zaman zaman ülke insan›n›n pratik zekâs› sayesinde öne
geçti¤imiz noktalar da oldu.
Ancak; sektörde her zaman beceremedi¤imiz ve geri kald›¤›m›z
konular›n bafl›nda insan ve kaynaklar› yönetimleri oldu. Üzgünüm ki,
kendilerine 'dev' yak›flt›rmalar›nda bulunan perakendeciler, süpermarket zincirleri bütün yukar›daki fonksiyonlar› içeren kadrolar›
yönetemediler. Çünkü ucuz ve karizmas› olmayan s›radan insanlar›,
bunlar› yönetmekle görevlendirdiler. Vizyonu olamayan›n insan ve
kaynaklar›n› yönetmesi, dünyada düflünülemezken, biz ucuza kaçman›n yollar›n› yaratt›k. Sektörde çal›flan devir h›z› ve çal›flanlar›n
memnuniyetsizlikleri, sektör d›fl› ifller arama çabalar›, bize bunlar› vermektedir.
Ça¤dafl ülkelerin yetifltirme çabas› içinde olduklar› ve önleri hep
aç›k olan insan mühendisli¤inin bizde yerleflmemifl olmas› da,
bunun en güzel örne¤idir.
Seksen y›ll›k sürece bakt›¤›m›zda ülkemizde sadece iki insan
mühendisinden bahsedebiliriz.
Bu konuda ilk olarak Nüvit Osmay'dan bahsedebiliriz. 1910 y›l›nda
‹stanbul'da do¤an Osmay, önce Almanya'da makine mühendisli¤i
e¤itimi ald›. Amerika'da Dale Carnegie ile tan›flmas›, onun insan
mühendisli¤i üzerine çal›flmas›na basamak oldu. 1997 y›l›nda 87
yafl›nda öldü¤ünde yapt›klar›, yazd›klar›, yetifltirdikleri, ülkemize ve
insanl›¤a kazand›rd›klar›n› buraya s›¤d›rmam mümkün de¤il. O bir
yolu açm›flt› ama ard›ndan sadece bir kifli uzun soluklu bu unvan›
hak etti ve alabildi, benim de hocam olan Ergun Zoga... Arnavutluk
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kraliyet ailesine mensup olan Zoga, 1934 do¤umlu. O da önceleri
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiriyor. ‹ngiltere, Belçika ve
‹talya'da kat›ld›¤› programlar d›fl›nda Amerika'da Pittsburgh Üniversitesi'nde Organizasyon&Metod ve özellikle insan mühendisli¤i
e¤itimlerini tamamlad›. Sevk ve ‹dare Derne¤i ard›ndan Türkiye'de bir
ilk olan Koç Holding E¤itim Merkezi KOGEM'i kurdu ve y›llarca yönetti. Bugüne dek yapt›klar›n›, kazand›rd›klar›n› ve kazand›¤› ödülleri yine
buralara yazmakla s›¤d›ramay›z. Bafl›m›z s›k›flt›kça kofla kofla
gitti¤imiz hocam›za tanr› uzun ömürler versin. Dünyada ihtiyaçlar hiyerarflisi denilince akla gelen ve anlat›lan Maslow'un çizelgesinin
yan›nda bir de Ergun Zoga Hoca'n›n, insan› ve özellikle Türk insan›n›
ortaya koyan "Zoga'n›n ‹htiyaçlar Hiyerarflisi"ne göz atarsan›z o
muhteflem beynin nelerle dolu olabilece¤ini anlars›n›z.
Bir hayalim var… Sektörde insan ve kaynaklar›n› karizmatik, nitelikli ve
duyarl› yöneticilerin âdeta sarmafl›k gibi sard›¤› bir yap›n›n oluflmas›
için çok insan mühendisleri yetifltirmemiz gerekiyor. Bunu görmeyi
hayal ediyorum.

Tepe Yönetimi Kalitesi ve Bir Sat›fl Öyküsü
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Geçti¤imiz günlerde perakende sektöründe bir flafl›rma ve h›zl›
sat›fl yafland›. Bütün çevreler ve medya, Koç grubunun yani
Migros'un Gima'y› ald›¤›n› konuflurken devreye giren Sabanc›
grubunun ve Carrefour'un sat›fl›n› kendi taraflar›na çevirdikleri ve
Gima'y› ald›klar›n› ö¤rendi.
Uzun görüflmeler ve pazarl›klar›n ard›ndan medyaya s›zd›r›lan bilgilerle sektörün lider gücünün perçinlendi¤i haberleri ve sat›fl›n sonlar›na do¤ru rahatl›¤› ile kamuoyuna ve medyaya verilecek aç›klamalar›n bile haz›rland›¤› bilgileri s›zd›.
‹flte sat›fl›n sonland›r›lmas› iflinin ve gücünün önemi, bu konuda
akademik çal›flmalar yapan ö¤renciler için önemli bir case olarak
yerini ald›.
Bir tarafta, ben en güçlüyüm rahatl›¤› olan ve daha önceki
yaz›lar›mda belirtti¤im; 'perakende kurulufllar›n› yönetenlerin s›rça
köflklerde oturup, hayat›nda hiç pazara ç›kmam›fl, otobüse binmemifl, pazarl›k yaparak eve domates almam›fl kifliler oldu¤u koflullarda, do¤ru yönetilemeyece¤i' sav›m, tepe yönetimine ulaflt›r›ld›klar›
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taktirde dev kurulufllar olan bu yap›lar›n el de¤ifltirme
çal›flmalar›nda da ayn› h›z› ve rahatl›¤› gösteremeyecekleri
düflüncemi de olgunlaflt›rd›.
Megaloman yap› içerisinde ticaret yap›lamayaca¤›, alma ve satma
becerisi içerisinde olunamayaca¤› bir kez daha ispatlanm›fl oldu.
‹flte cebinde bin dolarla Amerika'ya giderek okuyan ve çal›flarak
yaflam› ö¤renen, bankas›n› kuran, tepeye oturtabilen insan›n beyin
gücü ve sabr›, ekonomik gücü ve megalomaniyi böyle yendi. Bu
arada Sabanc› grubunun y›llarca Güler Sabanc›'ya yapt›¤› tepe
yönetime haz›rl›k ve yaflam yat›r›m›, karar verme h›z› ve beyin gücü
kalitesi ile birleflince beklenenin d›fl›nda farkl› al›fl verifl sonucu
ortaya ç›kt›.
Ayr›ca herkese güzel bir ders oldu. Bu arada Frans›z genel
müdürün profesyonelce yaklafl›m› ve partnerine güveni de ifli kolaylaflt›rd› diye düflünüyorum.
Ayr›ca oyunu kaybedenin iddias› olan; bu davran›fl etik de¤ildir
yaklafl›m›na ticari yap› içerisinde kat›lmak mümkün de¤ildir.
Ayr›ca biraz haf›zalar›m›z› zorlarsak veya perakende tedarikçilerinin hat›ralar›n› dinlersek etik olmayan çok hikayeler önümüze
konulabilir.
Belki bu biraz da, acaba sektörde "liderim" diyenlerin elinin alt›ndan
baz› olgular›n kaymaya bafllamas›n›n telafl› da olabilir mi?
Sektörde liderli¤i kendi tekelinde görme megalomanisi belki geçen
yüzy›lda, yani isyankar XX. yüzy›lda olas› idi ama milenyumda her sektörün lideri, her gün, her ay, her y›l yeniden belirlenecek ve mutlaka
de¤iflecektir. Küreselleflen yap› içerisinde, uluslararas› perakende
flirketi oldu¤unu iddia edenlerin tepe yönetiminde, özellikle
günümüzde insan ve hizmetin ilk s›raya oturdu¤u dünyada; uluslararas›
pazarlama ve sat›n alma eylemlerini yerine getirenlerin yan› s›ra, insan
kaynaklar›n› yöneten tepe yöneticisinin bir yabanc› dili konuflamaz kifli
veya kifliler olmas›, uluslararas› platforma nas›l bir rekabet içinde olabileceklerinin kalitesi ve karizmas›n› da ortaya koymaktad›r.
* Büyük olman›n,
* Uluslararas› olman›n,
* Lider olman›n,
* Gücü temsil ediyor olman›n,
* Ülkeyi temsil ediyor olman›n,
* Sektörü temsil ediyor olman›n,
* Bilgiyi temsil ediyor olman›n,
* Tedarikçileri ile yafl›yor olman›n,
* Kurumsal müflterileri ile beraber mükemmelleflmenin,
* Sad›k müflteriyi koruyor olman›n,
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* Tüm tüketicileri koruyor olman›n,
* Sosyal sorumluluklar›n bilincinde yaflam›n›n,
Burada yazamad›¤›m›z birçok bafll›¤›n bir bedeli var.
‹flte bu nedenlerle Wall - Mart bir dünya devi,
Bu nedenlerle partner seçmeye çok özen gösteriyor.
Rakamlarla konufluldu¤unda, inan›lmaz say›larla karfl›laflt›¤›m›z
Wall-Mart'›n tepe yönetiminin çal›flma odalar›ndan ç›kamamas›
hatta evlerine gidememesi gerekir diye düflünürken, genellikle
insanlar›n aras›nda olduklar›n› hatta sadece kendi ülke insan›n›n ve
müflterilerinin de¤il...
Küreselleflen yap› içinde dünyan›n her yerinde ve yan›nda müflterilerinin içinde olduklar›n› görüyoruz.
‹flte perakende tepe yönetici fark›.

Kültür&Kültür
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De¤erli okuyucular›m,
Yaz›lar›mda bir mant›k s›ras› izlemeye ayr›ca perakende kültürü ve
dili ile ilgili geliflmeleri de sizlere aktarmaya çal›fl›yorum.
Ancak bir ifl kolunun kültürünü ve dilini o ülkenin yap›s›n› oluflturan,
yerel kültürden ayr› tutma flans›m›z yoktur. E¤er bir kültürü bozmaya
çal›fl›rsan›z ortaya geleneksel s›k›nt›lar›n ç›kt›¤›n› hemen görebiliriz.
Ama bir ulusun dilini ortadan kald›r›rsan›z k›sa sürede ulusu yok
edebilirsiniz.
Perakendeci kültürü, ülkemizde evrenselden uzak yerel yaklafl›mlarla
oluflmufltur. Özellikle 2. Dünya Savafl›'ndan sonra ortaya ç›kan, ç›karc›
perakendeci tipi bugünlere kadar geldi.
Osmanl›'da ifl yaflam› için dünyaya örnek olabilecek kalitede ve
güzellikteki Ahilik gelene¤i usta, kalfa, ç›rak ünvanlar›n› alabilmek
için uygulanan s›nav ve ritüeli, dükkan iflleten ve zanaat uygulayan
erbab›n kendi kültürünü ve dilini de oluflturmufltu.
Bu kültürün y›k›lmas›na sadece bir cümle söyleyebilirim;
-Yaz›k oldu.
Ülkemizin, belki AB için en önemli kozu olabilecek glokal yap›y› da
bozmufl olduk.
Global kurallar› uygulayan, bilimden en üst düzeyde yararlanan ve
geliflimleri gününde izleyebilen insan veya sektörler, yerel gelenek24

leri ile küreselleflenlere yol gösterebilece¤i, yerleflmifl gelenekselleri
olabilen sektörler veya insanlar milenyumda önde olacakt›.
Yani global ve lokal yap›y› bir arada uygulayabilen bu yüzy›l›n
özgün ve tercih edileni olabilecekti. Onu da kaç›rd›, onun için de bir
cümle söyleyebilirim;
-Yaz›k oldu.
Kültürü ana bafll›klar› ile ele alsak bile yazacak, söyleyecek çok
laf›m›z olur. Bu konuda söyleyebilecekleri olmayan ve ömrünü öyle
tamamlayanlar arkas›ndan tekrar bir cümle söyleyebiliriz;
-Yaz›k oldu.
Kültürün ana bafll›klar›nda dolaflt›¤›m›zda, öncelikle insan›n dünya
görüflünü ele almal›y›z.
Önce aileden elde edilen ard›ndan çevre ve okulla, yaflanm›fll›klarla,
deneyimin katk›s›yla ortaya konulan dünya görüflü kolay de¤ifltirilen bir
yap› de¤ildir.
‹nsan›n do¤as› da kültürü oluflturan önemli boyutlardan birisidir.
‹nsan›n kendi do¤as›n›n fark›nda olabilmesi iflini kolaylaflt›rabilecektir.
‹nsan›n kendisini fiziksel, psikolojik, anatomik tan›ma çabas› içinde
olmas›, beynini kullanabilen varl›k olmas› do¤as›n› olumlu etkileyecektir.
Bireyin toplumla iliflkisi, toplumun s›k›nt›lar›na ortak olabilmesi veya
yaflam merkezlerini do¤ru kullanabilmesi kültürün boyutlar›
aras›nda yer alabilecektir. Karfl›m›zdaki insan›n e¤itim, pratiklik,
inanç anlay›fllar›, kad›n erkek iliflkilerine bak›fl aç›s›, ülke sorunlar›na
duyarl›l›¤›, do¤ruyu taklit etme yerine, yanl›fl ve kötüyü taklit etmeyi
tercih etmesi de kültürü ortaya koyacakt›r.
Sosyal de¤iflimi takip etme, yeni olana ve de¤iflime tepkiyi s›n›rlamay› bilenler, en az›ndan pragmatik olmay› tercih edenler bile
kültürlü say›lan ülkemizde kötüye yatk›n de¤iflimi çabuk kabul etme
e¤ilimiyle bize çok zararlar verdi.
Bunun için de bir cümle söyleyebilirim;
-Yaz›k oldu.
Zaman› para olarak göremedi¤imiz için, ülkemin yaflayanlar›n›n ve
kurumlar›n›n zamana karfl› bir tutumlar› ve zaman politikalar›
olmad›¤› için bu konuda evrenselli¤i hâlâ yakalayamad›k. Bu da
bize uluslararas› boyutta puan kaybettirmektedir.
Bireyler gibi toplumlar da üç egodan birisini bask›n yaflad›¤› için
iliflkilerde güç dengemizi de tam anlam› ile ortaya koyamamaktay›z.
Bu da bize orta ve uzun vadede s›k›nt›lar yaratmakta ve bizi tarih
önünde de zor durumlara düflürebilmektedir. Hakl› oldu¤umuz
konular› bile y›llarca anlatamamaktay›z. fiu andaki Ermeni meselesinde hakl› olmam›za ra¤men uygun bir kamuoyu oluflturamay›p,
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lobicilikte zay›f kalmam›z gibi...
Önemli s›k›nt›lardan birisi de; dünyay› oldu¤u gibi de¤il, oldu¤umuz
gibi görürüz ve gördüklerimizi anlat›rken de kendi
paradigmalar›m›z›, kendi kültürümüzü, dünyaya olaylara ve insanlara bak›fl aç›m›z› da anlat›r›z.
Zaten; bizimle ayn› fikirde olmayanlarda bir eksiklik veya bozukluk
oldu¤unu düflünmemizin alt›nda da bu kültürsüzlük yatar.
Her bireyin, toplumun gelenek ve ananelerinin, yaflam beklentilerinin, yemek kültürlerinin danslar›n›n, müzi¤inin, yaflam modellerinin, gelecekten beklentilerinin farkl› oldu¤unu bilmemizin kültürü
anlamam›zda bize önemli katk›s› olacakt›r.
Dünyan›n öteki ucunda yaflayan, hiç bilmedi¤imiz, görmedi¤imiz ve
yaflam›m›zda hiç karfl›laflmayaca¤›m›z insanlar›n, toplumlar›n ve
ülkelerin kültürlerinin kendileri için ne kadar önemli oldu¤unu kabul
ederek ve kendi kültürümüze de sahip ç›kma kültürlülü¤ünü
gösterebilmek umudu ile,

Ma¤aza Yöneticisinin Kontrol Listesi (I)

Market Dergisi, 92

Yo¤un ve tempolu çal›flan ma¤aza yöneticileri uzun dönemler sonras› deneyimler ve pratik kazan›r. Ancak yard›mc›lar›n› yetifltirmeleri
ve onlar›n e¤itimleri ile ilgilenirken, kendilerine benzeyen yönetici
profili yaratmaya çal›fl›rlar.
Çünkü her insan kendisinin iyi yönetici ve ma¤azac› oldu¤unu
zanneder ve kabul eder.
Hep kendileri do¤ru ve baflar›l›d›r.
Ben bugüne dek kendisinin baflar›s›z ve kötü yönetici oldu¤unu
söyleyene rastlamad›m. Hatta herkesin kötü ve baflar›s›z oldu¤unu
kabul etti¤i yöneticilerin bile kendileri için övünecek ve anlatacak
baflar› öyküleri vard›r.
Asl›nda tam bir yönetimsel deha isteyen, bana göre uygulamalarda
en zor ifllerden biri olan ma¤aza yöneticileri en az hata yapabilen,
çabuk ve etkileyici kararlar alabilen, do¤ru zamanda do¤ru iflleri
yapan nitelikte olabilmelidir. Bunun için etkin bir e¤itimin yan› s›ra
deneyimi de göz ard› etmemeliyiz.
Özellikle kompleks sahibi ma¤aza yönetimlerinin yan›na oryantasyon için gönderilen yeni, arzulu, hedefleri olan gençlere ne kadar
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yaz›k oldu¤unu görerek, perakendeden uzaklaflt›klar›na dahi tan›k
oldum.
Oysa perakende ve ma¤azac›l›¤›n önemli temel yap› tafllar›ndan biri
olan; Fransa'da kasa flefli¤inden veya ma¤aza flefli¤inden uluslararas› ma¤azalar zincirlerinin ülke direktörlerine gelen, genel
müdürlerine hepimiz tan›k olmaktay›z.
Sebepleri ne olabilir acaba?
Nerede ise bir perakende flirketinin minik uygulamas› olan organize
ma¤aza yönetimleri,
B2B, CRM, B2C uygulamalar› dahil olmak üzere sabah ma¤azan›n
karfl›s›na geçerek, d›flar›dan al›c› bir gözle bakt›ktan sonra
anahtar›n çevrilmesi ile bafllayan günlük ma¤aza yaflam›, farkl› sektörlerdeki ve niteliklerdeki ma¤azalar›n› yönetimi için, her
ma¤azan›n kaptan› kendi ifline yarayacak ve alt›ndakilerin de
yetiflmesini, e¤itilmesine katk›da bulunacak ma¤aza yöneticisi kontrol listesini, sabah, ö¤leden sonra ve akflam hatta kapan›fl için
haz›rlamas› kendi iflini çok kolaylaflt›racakt›r. Asl›nda bir hukukçu
olmas›na ra¤men kariyerinde ma¤aza yönetiminde önemli baflar›l›
çal›flmalara imza atm›fl Sn. Sedef Erken'in bir çal›flmas›ndan bir
k›sm›n› aktarmak isterim;
Ma¤aza müdürünün check-list'i sektöre ve ma¤aza yap›s›na göre
de¤iflmekle birlikte ana baz› hatlar› afla¤›daki flekildedir, hipermarket yap›s›ndaki ma¤azalarda afla¤›daki konulardaki baz› yetkiler
ma¤aza müdürü ile farkl› isimlerdeki yöneticiler aras›nda
bölüfltürülmüfl ya da devredilmifl de olsa ma¤aza müdürü her
halükarda ma¤azada yap›lan tüm ifllemlerden bütün olarak sorumlu oldu¤undan afla¤›daki tüm detaylar› her gün olmasa da kontrol
etmektedir.
Genel anlamda ma¤azan›n her gün afla¤›da belirtilmifl olan farkl›
aç›lardan kontrol edilmesi gereklidir;
1. Ma¤aza temizli¤i,
2. Ma¤aza güvenli¤i,
3. Personel mevcudiyeti ve hizmet yeterlili¤i,
4. ‹kincil hizmet unsurlar›n›n her aç›dan yeterlili¤i (kasa, paket
servisi, kredi servisi vb.),
5. Ürün mevcudiyeti ve yerleflimi (stoklar),
6. Promosyonel ve özel aktiviteli alanlar›n kontrolü,
7. Kapal› alanlar›n kontrolü (malzeme deposu, servis giriflleri),
8. Stok alanlar›n›n kontrolü,
9. Mali ifllerin kontrolü,
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10. Bilgi ifllem ünitelerinin kontrolü,
11. Müflteri ile iletiflim ve genel kontrol,
Bu kontrolleri günün ak›fl› içindeki program s›ras›yla ortaya koyacak
olursak;
Ma¤aza Aç›l›rken;
Ma¤aza girifli ve kasa
1- Ma¤aza giriflinin düzen ve temizli¤i,
2- Varsa ma¤aza giriflinde güvenlik eleman›n›n uygun k›yafet ve
saç, sakal t›rafl› ile görev yerinde bulunup bulunmad›¤›n›n kontrolü,
3- Ma¤aza camlar›n›n ve girifl etraf›n›n temizli¤i,
4- Varsa bahçe ya da saks› çiçeklerinin günlük bak›m›n›n yap›lm›fl
olmas›,
5- Girifl paspas›, yang›n söndürücü, aç›k-kapal› levhas› ve benzeri
ekipmanlar›n yerli yerinde ve temiz olmas›,
6- Baz› sektörlerde vitrinden al›nm›fl ürünlerin tekrar yerine konmas›,
7- Kasada yeterli ürün pofleti ve di¤er malzemelerin mevcudiyeti,
8- Kasa ya da kasalar›n çal›fl›r durumda olmas›n›n kontrolü,
9- Kasiyerlerin uygun k›yafet ve malzemelerle yerlerini alm›fl
olmalar›n›n kontrolü,
10- Kasada yeterli bozuk para olup olmad›¤›n›n kontrolü,
11- Kasada yeterli fifl rulosu, fatura, iade gider pusulas› olup
olmad›¤›n›n kontrolü,
12- Neon, kasa ›fl›klar› ya da benzeri ›fl›kl› levhalar›n yan›p yanmad›¤›n›n kontrolü,
13-Vitrindeki teflhirlerin yeterli ve istenen flekilde olup olmad›¤› kontrol edilir.

Ma¤aza Yöneticisinin Kontrol Listesi (II)

Market Dergisi, 93

Genel anlamda ma¤azan›n kontrol edilmesiyle ilgili bilgilere
kald›¤›m›z yerden devam edelim:
Ma¤azan›n içinde;
1- Tüm elemanlar›n›n zaman›nda görev yerlerinde olup olmad›¤›
kontrol edilir,
2- Elemanlar›n saç, sakal, makyaj, el ve t›rnak bak›mlar›, ifl k›yafetlerinin tam oldu¤u kontrol edilir,
3- Reyonlarda yeterli ürün olup olmad›¤› kontrol edilir, bu gözle kon28

trolden sonra ileriki saatlerde stoklar›n detayl› kontrolü de yap›lmal›d›r,
4- Ma¤aza içindeki genel temizlik titiz bir flekilde kontrol edilir,
5- O dönemde aktiviteli olan ürünler ya da özel promosyonlar varsa
bunlar›n teflhir edildi¤i yerler önem ve öncelikle takip edilmeli,mutlaka her gün ma¤aza müdürü taraf›ndan kontrol edilmelidir,
6- Ma¤aza içinde temizli¤in detaylar› kontrol edilir, ürünlerin üzeri,
reyon içleri, varsa merdiven bafll›klar›, trabzanlar›, ma¤aza içinde
varsa aynalar›n temizli¤i kontrol edilir,
Muhasebe ve bilgi ifllem;
1- ‹lk ifl olarak akflamdan b›rak›lan muhasebe evraklar› ve kasa defterindeki mevcutlarla birlikte fiili kasa say›m› mutlaka yap›lmal› ve
akflam yap›lm›fl olan kasa say›m› ile bire bir tutturulmal›d›r,
2- Akflamdan ya da sabah ma¤aza aç›l›fl›nda yap›lmas› gereken
bilgi ifllem girifllerinin yap›l›p yap›lmad›¤› kontrol edilmelidir,
3- Akflamdan ya da sabah aç›l›flta yap›lmas› gereken bilgi ifllem
(fiyat, sat›fl vb gibi) aktar›mlar›n yap›l›p yap›lmad›¤› kontrol edilir,
4- De¤iflmesi gereken etiket sistemiyle çal›fl›l›yorsa o gün yap›lmas›
gerekli fiyat de¤iflikliklerinin yap›l›p yap›lmad›¤›n›n kontrolü (Bu
ma¤azan›n kendi sistemine göre günün baflka bir saati de yap›l›yor
olabilir),.
5- Varsa yönetim merkezinden gelen direktifler okunur ve yerine
getirilmesi için gerekli talimatlar verilir.

Perakende Yöneticisi ve Alan&Kategori Yönetimi
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Günümüz perakende, ma¤aza yöneticileri için Ça¤dafl ‹nsan
Yönetim anlay›fl›ndan sonra uygulamas›, bir sonraki sat›fl ad›m› için
de¤erlendirilmesi gereken di¤er yönetimlerden birisi de "Alan ve
Kategori Yönetimidir".
"Alan nedir?" sorusuna iki yan›t aramal›y›z:
• Tüketicinin kafas›ndaki alan "mindspace"
• Ma¤aza/raf alan› "shelf space"
Tüketici kafas›nda alan›: Reklam, numune da¤›tma, halkla iliflkiler,
sponsorlukla özlefltirmeye çal›fl›r. Biz perakendeciler ise her raf›n,
ma¤azan›n her metrekaresinin, her köfle bafl›n›n, orta gondollar›n,
ahtapotlar›n, sepetlerin nerede ise santimetre karesini hesaplar›z..
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Perakendeciler olarak kendimize hedefler koyarken, kategori
sat›fllar›n› art›rma çal›flmalar› yaparken, ortalama kar marjlar›m›z› ya
da bir ürün için do¤rudan kâr marjlar›m›z› art›rmay› hedefleriz. Ancak
bu arada müflterilerimize uygun ürün kompozisyonlar› yaratmay›
sa¤lar›z.
Bu ayr›ca bize sad›k müflteri veya tavsiye edilen yer olarak da geri
dönüflü sa¤layacakt›r. Ayr›ca ürünlerin de sat›flla yaflam bulmas›n›
ve verimlili¤i art›r›r.
Bu arada biz de stoklad›¤›m›z (rafta, ma¤azada, depoda) ürün miktar›n› azaltarak envanteri de azalt›r›z. Ben rafa konulan her ürünü
gerekti¤i süre içinde sat›lmad›kça ve orada gördükçe oray› depo
gibi kulland›¤›m› düflünür ve üzülürüm. Ayr›ca baz› ürünleri tek
bafl›na sunarak rekabette kal›c› ve ayr›cal›kl› avantaj elde etmeyi de
düflünürüz.
Alan yönetimi "SPACE MANAGAMENT" nedir?
Ürünlerin referans ayr›nt›s›nda, kategori içerisindeki performanslar›n› en iyi seviyede gerçeklefltirebilmeleri için reyon içindeki
yerlerinin düzenlenmesi, ayarlanmas› demektir. Müflteriye/tüketiciye
ürün, fiyat ve promosyonlar için en iyi seçenekleri sunabilme olana¤›
sa¤lar.
Alan yönetimi neden önemlidir çünkü biz perakendeciler ciromuzu
rafta yaratmaktay›z. Do¤ru merchandise, müflterinin istedi¤i ürünleri, ma¤azam›zda do¤ru zamanda, do¤ru yerde, uygun fiyatla ve
yeterli miktarda bulundurmam›z demektir. Ancak gerekli-stok do¤ru
hesaplanmal›d›r. Yoksa, yeterli stok bulunmamas› sat›fllar›n engellenmesi demektir. Fazla stoklar›n eritilmesi de pazara yeni giren
ürünlere yer yaratmak demektir.
Merchandisingi açarsak, ma¤aza içerisinde müflterilerin daha kolay
ve keyifle al›flverifl yapmalar›na olanak sa¤lamak için, üretici ve perakendecinin uygulad›¤› bütün aktiviteler, teknikler ve metodlard›r.
Aç›l›m›nda ise karfl›m›za ürün çeflidi, ma¤aza plan›, reyon ve raf
planlar›, ma¤aza içi animasyonlar ve promosyonlar ç›kacakt›r. Ürün
çeflitlili¤i ise müflterinin planl› al›flveriflinin yan› s›ra ani/plans›z
al›flveriflini de yaratacakt›r. ‹flte bir ma¤azan›n beklentileri aras›nda
bu önlerde yer alan olgu de¤il midir?
Kategorileri ma¤aza içine nas›l yerlefltirmeliyiz?
• Planl› sat›n al›nan ürünleri bütün ma¤azaya da¤›tmal›d›r.
• Planl› sat›n al›nan ürünler plans›z sat›n al›nanlarla iliflkilendirilmeli.
• Tamamlay›c› ürünler yan yana bulunmal›d›r.
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Neden kategori yönetimi?
Çünkü günümüzde, yerel, ulusal ve global perakende yap›s›
içerisinde daha yo¤un rekabet, daha çok ma¤aza tipi ve daha çok
ürün çeflidi yarat›lm›flt›r.
Daha fazla say›da ve farkl› tüketici kitleleri, daha yüksek maliyetler,
daha düflük kâr marjlar› ve bu nedenle de daha karmafl›k yap›lar
oluflmufltur.
Kategori yönetiminde: Kategoriler ayr› birer ifl kolu gibi yönetilmeli ve
kategorilerin ma¤aza çeflitlerinde (indirim ma¤azalar›, express
ma¤azalar, y›ld›zl› ma¤azalar vd) müflteri ihtiyaçlar›n›n tatmini ve
tüketici ihtiyaçlar›na göre düzenlenmesi demektir.
Buradan da, rekabetçi yap›ya ve tüketici al›flkanl›klar›na göre;
• Reyon (kategori) planlar› gelifltirmek,
• Fiyatlama, merchandising, promosyon, ürün çeflitlili¤inin düzenlenmesi,
• Pazarlama, sat›fl ve merchandising'in birlikte uyumlu hale getirilmesi.
• Üreticinin bu konudaki görüfllerinin paylafl›lmas›.
Zaten bunlar› yapmaya bafllad›¤›m›zda, tüketiciye odaklanmaya
bafllad›k demektir. Ma¤azam›z veya flirketimizde bulunan bilgilerin
daha do¤ru kararlar için daha etkin olarak kullanmam›z› olanak
verecektir. Art›k ac›mas›z hale gelen rekabette bize avantajlar
sa¤layacakt›r. Belki de en önemlisi; üretici ve perakendecinin
müflterilere daha iyi hizmet vermek için birbirlerini daha iyi anlamaya bafllamalar›na neden olacakt›r.

Perakende Bakanl›¤›

Market Dergisi, 108

De¤erli meslektafllar›m,
Uzun bir süredir deneyimlerimizi ve bilgilerimizi sizlerle bu sütunlar
vas›tas› ile paylafl›yoruz. Sizlerin yo¤un tempolar›n›z nedeni ile sektörde izleyemedi¤iniz evrensel geliflmeleri fark ettikçe, ö¤rendikçe
ya da izlediklerimizi bilgi paylafl›ld›kça ço¤al›r ilkesi ile hep
paylaflt›m.
Baz› gerçekleri yazd›¤›m›zda k›zan, k›r›lan meslektafllar›m›z oldu¤u
gibi ço¤unlukla tebrik ve teflekkürleri paylaflt›k.
Deneyiminize, bilginize ve entelektüel birikiminize güveniyorsan›z,
evrensel geliflmeleri izliyor ve kendinize bilgi yat›r›m› yapmay› biliyorsan›z dünyan›n öbür ucundaki meslektafllar›n›zla kendinizi
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karfl›laflt›rd›¤›n›zda onlar›n önünde olabildi¤inizi fark etmek büyük bir
keyif vermekte ve mutluluk duymaktas›n›z. Bu konularda da mütevaz›
olman›n gere¤i de yoktur.
Tek s›k›nt› bu söylemleri, kendi insan›m›z›n ortaya koydu¤unda
bak›lan aç› ile, baflka ülkenin insan›n›n ayn›s›n› söyledi¤inde katma
de¤er varm›fl gibi alg›lamakt›r.
Türkiye'de büyük ma¤azac›l›¤›n ve isimlerinin gündemde olmas›,
sadece büyüklerin baflar›l› olaca¤› düflüncesi, di¤er ülke gerçeklerine de bakt›¤›m›zda pek de do¤ru olmad›¤› görülmektedir. Burada
ölçü iyi perakendeci olma kofluludur. Bulundu¤u alan›n do¤ru ve
etkin, rekabetçi kullanmas›d›r.
Büyük olanlar›n finansal gücü, sat›n almada ve sat›flta düflük fiyat
uygulamalar›, tedarik zincirlerini kendi yanlar›na etkin ve çabuk
çekebilme politikalar› tabiî ki etkindir.
Ama büyüdükçe kopan iletiflim ve histerik politikalar nedeni ile hantallaflan yap›lar›, yo¤un bürokratik yap›lanmalar› küçük iflletmelere de
Niche pazarlama yöntemleri ile küçük yerel guruplara müflteri odakl›
yaklafl›mlarla, yak›nl›klarla, etkin ve çabuk çözülen flikayetlerle, daha
seçilmifl ürünlerle, rahat al›fl verifl yap›lacak ma¤azalarla,sürekli e¤itilmifl bilgili ve özellikle ilgili çal›flanlar› ile dev denilenlerle "KASLARINDAN ÇOK KAFALARI ‹LE" savaflabilirler. Bu dünyada da böyledir.
Bir baflka yaz›m›zda perakendede yeni trendlerden bahsederiz.
Bugün bir düflüncemi sizlerle paylaflmak istiyorum. Milenyumda
dünyada birinci s›raya oturan perakende, ülkemde de çok süratl› bir
ç›k›fl yakalad›. Ekonominin önemli kanal› haline geldi. 1998 y›l›nda
say›s› 2 bin 135 olan zincir ve süpermarket say›s› 2006 y›l›nda 5 bin
600 say›s›na ulaflt›. Orta ölçekli olarak gördüklerimiz dahi 12 bin 192
adetten 15 bin 500 adetlere geldi. Say›lar› azalmaya devam etmesine ra¤men 2005 y›l›nda 120 bin 139 adet bakkal perakendenin
içinde yer alm›flt›r.
Kuruyemiflçi, eczane, büfe, parfümeri, foto¤raf stüdyosu, benzin istasyonundaki mini marketler toplam› 1998'lerde 55 bin 497 adet olarak
ifade edilirken günümüzde 142 bin civar›nda oldu¤u bilinmektedir.
H›zl› tüketim ünleri pazar›nda oluflan toplam cironun (sigara hariç)
yar›dan fazlas›n›
yüzde 52 ile
süper-hiper marketler
gerçeklefltirmifltir. Bakkallar›n pay› yüzde 31 civar›ndad›r. ‹stanbul'un
toplam Türkiye pazar›ndan ald›¤› pay ise yüzde 26 civar›ndad›r.
Zaten Marmara Bölgesi bu pazar›n yüzde 45'ini kullanmaktad›r.
Önümüzdeki perakende de pazar tahminlerinde Türkiyede toplam
perakendeci say›s› 2008 y›l›nda 205 binden 203 bine düflece¤i tahmin
32

edilmektedir(*). Buradaki say›sal kay›p bakkallar›n kapanmas›ndan
kaynaklanacakt›r. Ayn› dönem içinde süper-hipermarket say›s›nda
art›fllar olacak bugünlerde 5 bin 600 olan say›n›n, 2008'de 7 binlerde,
2012'lerde ise 8 bin 500 civar›nda olaca¤› öngörülmektedir. Tabidir ki
bu art›fllar cirolara da yans›yacakt›r. Sigara hariç tutulan ve yüzde 52
olan süper-hipermarket pay›, 2008'lerde yüzde 56'lara 2012'lerde ise
yüzde 64'lere ulaflaca¤› öngörülmektedir. Tabi bu da pazar pay›n›n
büyümesi anlam›na gelmektedir. (*)
2004 y›l›nda 18 milyar dolar olan h›zl› tüketim ürünleri pazar› 2006
bafllar›nda 22.5 milyar dolara ulaflm›flt›r. Enflasyondan
ar›nd›rd›¤›n›zda sadece bir y›l içinde bile yüzde 10'luk bir real
büyüme görmekteyiz. Tabidir ki bu 22.5 milyar dolarl›k pazar
pay›n›n en büyük pasta pay›n› yüzde 46.3 ile g›da almaktad›r.
ACNielsen'in her y›l yapt›¤› Shopper-Trends araflt›rmalar›nda tüketiciler ayda ortalama 6 kez süper-hipermarketlere girmektedir.
Bakkallara gidifl s›kl›¤› ise ayl›k 18 kezdir.
Perakende sektöründe cumartesi günü tüketicilerin yo¤un ve ç›lg›n
al›flverifl günüdür. Tüketicilerin yüzde 44'ü cumartesi, yüzde 26's›
pazar günleri al›fl verifl yap›yorlar. Demek ki hafta sonlar› al›flverifl
yapma oran› toplamda yüzde 66 gibi iri bir rakamd›r. En zavall› gün
ise yüzde 3 ile perflembe günüdür. Yüzde 10'luk bir oranla cuma
günü kendisine bir yer kapm›flt›r.
Tüketicilerle yap›lan bir araflt›rmada en bilinen markalar›n önlerinde
hep ma¤aza veya zincir isimleri yer alm›flt›r. Yap›lan bir
araflt›rmada tüketiler taraf›ndan bilinen market markalar› Migros,
Bim, Gima, Tansafl, CarrefourSA, fiok, Metro, Kiler diye s›ralanarak
gitmifltir.
‹flte Türkiye'de,
Para, üretim, çal›flma yaflam› geliflim, de¤iflim, uluslararas› iliflkiler
ve ticaret gibi ülkenin temel politikalar›n› etkileyen, y›l›n her günü
saati ve an›n› ilgilendiren perakende sektörünü a¤›rl›¤›n› sanayiye
vermifl bir Ticaret Bakanl›¤› içinde düflünmek yanl›fl oldu¤u
inanc›nday›m. Global yap›lar içinde, bizi AB normlar›n›n önüne
geçirecek ad›mlardan birisinin, yasal prosedürlerin kolay çözümünü
de sa¤layacak, sektörü gelifltirecek, rakip ülkelerin önüne geçirecek bir "PERAKENDE BAKANLI⁄I" oldu¤u inanc›nday›m.
* Market 2006 Katalo¤u
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Biraz da Felsefe Yapal›m
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Bu say›da ne yazal›m diye düflünürken, Demis Russos'un 1968'lerden kalan "Rain and Tears"i dinliyorum. 12 Eylül 2006'da nefis
bo¤az gezimiz, Perakende Bilgi Platformu'ndaki kurucular›m›z,
katk›da bulunanlar, Ön Asya'n›n yerel perakendecileri ifllerinden
zaman ay›rarak muhteflem organizasyona kat›lm›fllard›. Düflünce ve
ifl olarak ayn› gemide beraber olan bizler bu kez, içinde ne
yaflanm›fll›klar bulunan, her insan›n hikayesi gibi kendi iç öyküleri
bulunan yal›lara nerede ise sürünerek geçen muhteflem bo¤az
sular›nda, akflam üstünün süzülen güneflin bat›fl› alt›nda ayn›
teknedeydik.
Y›llar önce yüzerek geçti¤imiz yerlerden bu yafl›m›zda sadece
an›larla ve biraz da gerilere dönerek yaflanm›fll›klardaki deneyimleri
an›msayarak iki yakada turlad›k durduk.
‹flimizi ve gelecek planlar›m›z paylaflt›k.
‹nsan her zaman her yerde insand›r.
Yüzy›llar boyu, paylaflmay› becerebilenler ve eser b›rakanlar bu
ünvana lay›k oldular. Di¤erleri mezar tafllar›n›n üzeri okunmaya
devam ettikçe orada birisinin yatt›¤› bilinir, o kadar.
Bugün sizinle Xsentius'un MÖ IX. yüzy›ldan kalan eski bir tap›nak
yaz›s›n› aktaraca¤›m. 29 yüzy›l önce ile günümüz aras›ndaki fark›
sizin yorumlar›n›za b›rakaca¤›m.
• Gürültü pat›rt›n›n ortas›nda sükunetle dolafl; sessizli¤in içinde
huzur buldu¤unu unutma. Baflka türlü davranmak aç›kça
gerekmedikçe herkesle dost olmaya çal›fl.
Sana bir kötülük yap›ld›¤›nda verebilece¤in en iyi karfl›l›k unutmak
olsun… Ba¤›flla ve unut ama kimseye teslim olma.
‹çten ol; telafls›z, k›sa ve aç›k seçik konufl. Baflkalar›na da kulak ver.
Aptal ve cahil olduklar› zaman bile dinle onlar›. Çünkü, dünyada
herkesin bir öyküsü vard›r.
• Yaln›z planlar›n›n de¤il, baflar›lar›n›n da tad›n› ç›karmaya çal›fl.
‹flinle ne kadar küçük olursa olsun ilgilen; hayattaki dayana¤›n odur.
Sevece¤in bir ifl seçersen yaflam›nda bir an bile çal›flm›fl ve yorulmufl olmazs›n. ‹flini öyle sev ki, baflar›lar›n bedenini ve yüre¤ini
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güçlendirirken verdiklerinle de yepyeni hayatlar bafllatm›fl
olacaks›n.
• Oldu¤un gibi görün ve göründü¤ün gibi ol. Sevmedi¤in zaman
sever gibi yapma. Çevrene önerilerde bulun ama hükmetme. ‹nsanlar› yarg›larsan onlar› sevmeye zaman›n kalmaz. Unutma ki,
insanl›¤›n yüzy›llard›r ö¤rendikleri sonsuz uzunluktaki bir kumsaldaki tek bir kum taneci¤inden daha fazla de¤ildir.
• Aflka burun k›v›rma sak›n. O çöl ortas›ndaki yemyeflil bir bahçedir.
O bahçeye lay›k bir bahç›van olmak için her bitkinin sürekli bak›ma
ihtiyac› oldu¤unu unutma.
• Kaybetmeyi ahlaks›z bir kazanca tercih et. ‹lkinin ac›s› bir an,
ötekinin vicdan azab› bir ömür boyu sürer. Baz› idealler o kadar
de¤erlidir ki, o yolda ma¤lup olman bize zafer say›l›r. Bu dünyada
b›rakaca¤›n en büyük miras dürüstlüktür…
• Y›llar›n geçmifline öfkelenme. Gençli¤e yak›flan fleyleri gülümseyerek teslim et geçmifle… Yapamayaca¤›n fleylerin yapabileceklerini engellemesine izin verme. Rüzgar›n yönünü de¤ifltiremedi¤in
zaman yelkenlerini rüzgara göre ayarla. Çünkü dünya karfl›laflt›¤›n
f›rt›nalarla de¤il, gemiyi limana getirip getirmedi¤inle ilgilenir. Ara
s›ra isyana yönelecek olsan da hat›rla ki, evreni yarg›lamak
imkans›zd›r. Onun için kavgalar›n› sürdürürken bile kendi kendinle
bar›fl içinde ol.
• Hat›rlar m›s›n do¤du¤un zamanlar›? Sen a¤larken herkes sevinçle
gülüflüyordu. Öyle bir ömür geçir ki, herkes a¤las›n öldü¤ünde, sen
mutlulukla gülümse. Sab›rl› sevecen, erdemli ol. Önünde sonunda
bütün servetin sensin. Görmeye çal›fl ki, bütün pisli¤ine ve
kalleflli¤ine ra¤men dünya yine de insano¤lunun biricik güzel
mekan›d›r.
Xsent›us MÖ IX. yy.
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Mal Vurmak ve Keflflkke
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1980'li y›llar›n ortalar›na do¤ru, ülkemizin o zamanda en büyük ve
önemli olan süpermarket zincirine e¤itim müdürü olarak ifle
bafllad›¤›mda, do¤al olarak ma¤azalar› ve özellikle üretim merkezleri a¤›rl›kl› bir oryantasyon program› yaflam›flt›m.
Ürünün kayna¤›nda ne tür s›k›nt›lar ve ifllemler yafland›¤›n› bilmeden, raflarda veya tezgahta p›r›l p›r›l ve albenili duran metan›n
de¤erini bilmek ve ona özen göstererek sat›fla sunmak karfl›l›kl› efl
faydalar yaratm›flt›r.
Farsça bir kavramdan türemifl olan perakende, üretici ve tüketici
aras›nda ürünlerin nakledilmesini sa¤layan bir arac›l›k ve efl fayda
hizmetidir.
Bu mant›kla ma¤aza oryantasyonuma bafllad›¤›mda, y›llar›n›
ma¤azac›l›¤a vermifl müdürümüz, program›n bana o günkü jargonla raflara mal vurma ifli ile bafllayaca¤›n› söyledi.
Raflara mal vurmak.
‹lk kez karfl›laflt›¤›n›zda, vurmak kelimesi ile bafllayan sözcük insana
itici gelmektedir. Bir süre sonra perakende ve ma¤azac›l›¤›n da
kendi içinde yerel ve küresel tan›mlar› ile karfl›lafl›yorsunuz.
Art›k günümüzde global kavramlar hem akademik olarak, hem de
güncel kullan›mda yer alm›flt›r.
Yerel uygulamalarda hatta bakkallarda dahi, ürün tedarikçileri
aras›nda bu sözcüklerin kullan›ld›¤›n› görmeye de bafllad›k. Bugün
bu sözcüklerin kurumsallaflmaya bafllam›fl firmalar›n çal›flmalar›
vas›tas› ile bakkallara ulaflt›¤›n› da kabul etmemiz laz›m. Sadece
‹zmir'de 11b in 800 olan bakkal say›s› tüm ülkede kay›tl› 122 bin 500
ise jargonun da¤›l›m h›z›n› da görebiliriz.
Zaten uluslararas›, ulusal ve yerel marketlerde bu sözcükler tamamen yerleflmifl durumdad›r.
Aksiyon denilince fiyat indiriminden bahsedildi¤ini, barkodun ise
üzerinde yer ald›¤› ürünün niteli¤i, fiyat› ve üreticisini gösteren elektronik çizgiler oldu¤unu art›k çocuklar taraf›ndan bile bilinmektedir.
Genç meslektafllar›m›z›n ve akademisyen arkadafllar›m›z›n haz›rlayaca¤› çok kapsaml› bir perakende sözlü¤ü sektöre önemli katk›da
bulunacakt›r. Belki de Market Dergisi'nin yay›nlad›¤› ve önemli bir
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hizmet olan, bütün perakendeci ve tedarikçileri kapsayan katalo¤un
devam› bu sözlük olabilir.
Do¤ald›r ki genel perakende sözcüklerin d›fl›nda, her market ve
kuruluflun kendi içinde yaratt›¤› kavramlar da bulunmaktad›r.
Hatta co¤rafi bölgeler, perakendenin kollar› içinde yer alan uygulamalar›n da mutlaka kendi jargonlar› da bulunmaktad›r.
Ayr›ca, bunlar sadece iflin devam› s›ras›n›, faaliyet kârlar›n› de¤il,
girifl bedeli tan›m› ile faaliyet d›fl› kârlar› da anlatabilmektedir.
HCCP, CE, B2B, B2C, CRM gibi kavramlar art›k sat›fl›n her evresindekilere ö¤retilmesi gerekir noktalara yaklaflm›flt›r.
Depomuzda çal›flan›m›z "‹lk Giren ‹lk Ç›kar" ilkesini bilmektedir.
E¤er uluslararas› veya ulusal market pozisyonundaysak, LIFO: Last
In, First Out tan›m› ile karfl›laflt›¤›nda flafl›rmamaktad›r.
Sektörde çal›flanlar›m›z MERCHANDISING dedi¤imizde, ürünlerin
sergilenmesi, tan›t›lmas›, haz›rlanmas›, paketlenmesi, sunulmas›,
aksiyonu, raf düzeni ve temizli¤ini, P.O.P kullan›m› dahil olmak
üzere sat›fl› art›rma faaliyetlerinin tümü oldu¤unu anlamaktad›r.
P.O.P ise Point of Purchase, point of sale. Sat›nalma ve sat›fl›n
odakland›¤› ma¤aza içi iliflkilendirmeler ve sat›fl noktas›na
yerlefltirilen raf sergilemeleri, vitrin sergilemeleri veya özel dönem
sunumlar› oldu¤unu biliyoruz.
Outlet, rut, no name, marj, leasing, lokomotif, ürün, promosyon, retail,
segment, showroom, süpervisor, insört, gross market, konsinye, hipermarket, emtia, catering, discount... Art›k sektörde ve misafirimiz olan
müflterilerimiz taraf›ndan da kullan›lmaya baflland›.
Bu konuda fikrimi soruyor musunuz?
KEfiKE………………………

Gel de ‹nanma

Market Dergisi, 109

21'inci yüzy›l tarihçiler ve davran›fl bilimciler taraf›ndan "‹syankar
Yüzy›l" ilan edilmiflti.
Gerçekten birçok de¤erin kuruldu¤u, y›k›ld›¤›; geleneklerin,
al›flkanl›klar›n de¤iflti¤i özellikle al›flverifl mant›¤›n›n yeni denizlere
yelken açt›¤› bu yüzy›l; radyo ile televizyonu, planörle dünyaya
tepeden bakan uzay gemileri ile, misaptan bilgisayara, telgraftan
cep telefonuna, bisikletten arabaya, çok dilden tek dile, inan›lmaz
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farklar› bir arada yaflad›k.
Bir yüzy›la s›¤an iki dünya savafl›, onlarca yerel savafl, ekonomide
çok ülke yerine tek ülke ortak paraya dek, yerel ürünler yerine
dünyay› dolaflan ürünler yer ald›..
Daha çok yiyen, giyen ve tüketen toplumlar ve farkl› formatlarda
insan kitleleri yarat›ld›.
Ülkemizde çerçi mant›¤›ndan, hipermarket hatta al›flverifl merkezlerinde günü yaflama mant›¤›na geçildi. 40 veya 50 çeflit ürünle perakendecilik mant›¤› 35 bin - 40 bin de¤iflik türde ürün gamlar›na
ulafl›ld›.
Türkiye'de son bir y›l içinde 22.5 milyar dolar perakendede cirolara
ulafl›ld›.
Hatta do¤an bebek, dünyaya geldi¤i andan itibaren yedikleri, giydikleri ve tüketmeye bafllad›¤› ka¤›t ürünleri ile hemen müflteri
s›fat›n› ald› ve pastada önemli bir pay›n sahibi oldu.
‹nsanlar ilgi ve sevgiden uzaklaflarak, daha bencil ve duygusuz
yaflamaya bafllad›.
Gelenekler ve göreneklerin otoritesi yerine, bireyin kendisinin yaratt›¤›
otoriteler ve kural tan›mazl›klar kullan›lmaya baflland›. Özgür iradeyi ve
eflitlik ilkesini, baflkas›n›n haklar›n› gasp ederek, kendine hak yaratma
kalitesizli¤i ortaya konuldu. Bu kural tan›mazl›k içerisinde sadece perakendenin veya ma¤azalarda al›flverifl mant›¤› içinde koydu¤u kurallara uydu¤unu söylemekte iflimizin ne kadar yönlendirici ve etkili
oldu¤unu belirlemifl de oluyoruz.
Ürün seçerken, al›rken ve öderken bizim istedi¤imiz kurallar, müflterilerimiz taraf›ndan birkaç küçük ayk›r› ç›k›fl›n d›fl›nda aynen uygulanmaktad›r.
‹flte bu nedenle de baflka bir misyon da üstlenmifl bulunmaktay›z.
O nedenle insan psikolojisini bilen bu konuda e¤itilmifl ve yetifltirilmifl yöneticiler ve çal›flanlar bulundurmak da bizde baflka güç,
kalite ve karizma yaratacakt›r.
Hantal bir organizasyondaki müflteri flikayetinin, merkeze veya
ilgiliye iki haftada ulaflt›¤› anlat›ld›¤›nda çok flafl›rd›m.
O nedenle insanlar›n beklentilerine çok k›sa sürede yan›t vermek ve
çözüm bulmak ilkeleri içinde olmas› gereken perakendeciler, bu
konular› asla göz ard› etmemeliler.
Hepimizin çok iyi bildi¤i bir cümle vard›r; "Amerika'y› yeniden keflfetmek". Perakendedeki baz› yenilikler sadece uygulama yerlerine
giderek görülerek al›nm›fl, ülke koflullar›na uygun hale getirilmifl ve
zaten mevcut olan teknoloji sat›n alarak yenilik ve kolayl›k olarak sunulmufltur. Bu tabii ki vizyon ve güçlü sermaye meselesidir. Yavrular ve
küçükler de büyüklerini taklit ederek, oluflumun içinde yer ald›lar.
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De¤erli meslektafllar›m;
Bugün birçok konuda, bu yüzy›lda ve teknolojik geliflmelere paralel
yarat›lm›fl savlara kat›lmamak mümkün de¤il. Ancak afla¤›da belirteceklerim, ispatlanm›fl somut olarak bilinen ve görünenler için neler
söylemek gerekti¤ini de sizin yorumlar›n›za b›rak›yorum.
Bu bilgiler bizleri düflünmeye, belki araflt›rmaya da yönlendirebilir.
Zaten insan merak etme, ihtiyaçlar› çözme özelli¤i nedeni ile
insanl›¤a ve kendisine fayda yaratacaklar› bulmam›fl m›d›r?
Bulufllar›n ortaya konmas›, mucitlerin yarat›c›l›klar›n› da bu ihtiyaçlar
tetiklememifl midir?
Bu konuda daha önceki baz› yaz›lar›m›zda bunlara de¤inmifltik.
1. Gelece¤i gören harita: Co¤rafya ve harita uzman› ünlü Türk denizci
Piri Reis'in 1513'te çizdi¤i Afrika, Amerika ve Güney Kutbu'nu
gösteren harita, ortaya ç›kar›ld›¤› 1929 y›l›nda ortal›¤› kar›flt›rd›. Çünkü
Güney Kutbu'nun keflfi, haritan›n çizilmesinden çok sonra, yani
1818'de gerçekleflmiflti. Dahas›, Piri Reis'in haritas›, k›tan›n buz alt›nda
kalm›fl sahil kesimlerini de gösteriyordu. Ancak k›ta üzerindeki buzlar,
haritan›n çizilmesinden tam 6 bin y›l önce erimiflti.
2. 2 bin y›ll›k pil; Alman arkeolog Wilhelm Konig taraf›ndan 1938'de
Irak'›n baflkenti Ba¤dat'›n yak›nlar›nda bulunan 2 bin y›ll›k pil, bilim
adamlar›n› flaflk›na düflürdü. Konig, 13 santimetre boyundaki toprak
bir kabin içine monte edilmifl bir bakir silindir, onun etraf›ndaki
demir çubuk ve testinin a¤z›n› kapatan asfalttan oluflan bu nesneyi
"dünyan›n en eski pili" olarak tan›mlad›. Pilin 2 volt enerji üretti¤i saptan›rken, 1800'lü yularda modern pili icat eden Alessandro Volta
adl› ‹talyan kontunun da flöhretine gölge düfltü.
3. Bir nevi bilgisayar; 1900 y›l›nda Girit aç›klar›ndaki bir bat›kta
araflt›rma yapan bilim adamlar› ilginç bir cisme rastlad›. Tahta bir
muhafazan›n içine yerlefltirilmifl bir dizi bronz diflliden oluflan bu garip
nesnenin kasas›, yüzeye ç›kar›ld›¤› anda da¤›ld› ve cihaz›n içindeki
karmafl›k yap› ortaya ç›kt›. Yap›lan çal›flmalar›n ard›ndan, bu ayg›t›n
Ay, Günefl ve di¤er gezegenlerin konumlar›n› hesaplamak ve istendi¤i anda bunlar›n pozisyonlar›na yönelik tahminlerde bulunmak
için gelifltirildi¤i anlafl›ld›.
4. Bin y›lda yapilan kent; Pasifik Okyanusu'ndaki Mikronezya Adas›
yak›nlar›na kurulu antik Nan Madol Kenti'nin inflas›, M.Ö 200'de
bafllad› ve bin y›l sürdü. 250 milyon tonluk dev bazalt bloklar
kullan›larak yap›lan bu kent, 100 yapay aday› kanallarla birbirine
ba¤l›yor. Bu kadar bazalt›n bölgeye nas›l getirildi¤i ise hala s›r.
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Perakende ‹çinde Yeni Trendler
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Perakende sektöründe, büyük ma¤azalar›n sürekli gündemde ol-mas› tan›t›m ve sat›n alma güçleri ile ulaflt›klar› her yerde ma¤aza-lar›n›n bulunmas›, hatta kendine ait discount "indirim" ma¤azalar› ile
de ad›n›, markas›n› gündemde tutuyor olabilmesi, küçüklerden ve
özellikle örnek olarak hep konuflulan, marketlerin bakkallardan pay
kapt›¤› ve onlar› yok etti¤i düflüncesi hakim olsa da sanki tek çözü-mün ve yaflam faktörünün büyüklük oldu¤u fleklinde bir görüfl yer-leflmiflir.(*)
Oysa, geliflmifl ülkelerde,perakendenin bütün formatlar›n›n uygulana-bildi¤i sistemlerde iyi perakendeciler için büyük veya küçük her za-man, her yerde baflar›l› olma olana¤› oldu¤u görülmüfltür. Büyüklerin
yapt›r›m gücü, sat›n alma bask›-etkisi, finans gücü, lojistik hareket ka-biliyetleri, rakiplerine göre düflük fiyattan sat›fl güçleri, etkin tedarikçi
zincirlerine hakimiyet, kartelci yaklafl›mlar göz ard› edilemez.
Ancak küçük perakendeciler de hareket kabiliyetlerinin fazla olma-s›, düflük maliyetler, iç bürokrasilerinin olmamas›, müflteriye yak›n
davranabilme ve onun tansiyonunu tutabilme,
an›nda etkileflim gibi büyüklerde olmayanlar› avantaj olarak kullana-bilme flans›na sahiptirler.
"Niche" pazarlama yöntemleri ile küçük müflteri bölümlerine odakla-narak, mutlu müflteri, al›flkanl›k yarat›lm›fl guruplar üzerinde baflar›-l› olabilirler ve büyüklerin yapmad›klar› yak›n olma, ödeme kolayl›k-lar›, daha kaliteli butik ürün gam›, bilgili ve güler yüzlü sat›c›lar ile
uzmanlaflarak, "kaslar›ndan çok kafalar›" ile büyüklerle REKABET
edebileceklerini daha önce de belirtmifltik.
Perakendede yeni trendlere bak›ld›¤›nda, milenyumda akan zaman›
da göz önünde bulundurarak, ortaya ç›kan DE⁄‹fi‹M'in alt zorlamala-r›na bakt›¤›m›zda müflterinin talepleri, yarat›lan arz, her gün geliflerek
ç›¤ gibi büyüyen, her gün yeni bir dev önümüze ç›karan teknoloji, kü-resel yaflayan ve düflünen insanlar›n ç›¤ gibi büyümeye bafllamas›,
al›m gücü dengelerinin yer de¤ifltirmeye bafllamas› bizlere peraken-dede yeni trendler oluflturma zorunlulu¤u ortaya koymufltur.
Perakende de GLOBAL&LOKAL trendlere bakt›¤›m›zda.
*TEKNOLOJ‹
Wal - Mart teknolojiye önemli yat›r›mlar yaparak masraflar›n› azalta-bilmifl ve müflterilerine bunu anlatarak "UCUZ, HER ZAMAN UCUZ"
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slogan› ile müflteri memnuniyeti ve art›fl› sa¤lam›flt›r. Ülkemizde
Migros 1990'l› y›llarda bafllayarak ma¤aza profillerini de¤ifltirerek
ve teknolojiye yat›r›mda bulunarak, ürünleri daha rahat alma olanak-lar› yaratm›fl, barkod okuyuculu kasalarla öncü olmufl sadece müfl-terilerin de¤il, tedarikçilerin de geliflmesine ve de¤iflimine sebeb ol-mufltur. IT a¤›n› kuvvetlendirerek B2B, B2C, CRM çal›flmalar›n› uy-gulayabilmifltir. Slogan›n› da ça¤dafl, kaliteli, güvenilir, ekonomik
olarak lanse etmifltir.
Bu teknolojik de¤iflimi hemen rakipleri ve yerel taklitçileri uygulama-ya koymufltur.
*NOKTA VE KANAL ÇEfi‹TL‹L‹⁄‹
Perakendeciler pastan›n hep tamam›n› yeme arzusunda ve rakiplerine
hiç pay vermeme egosundad›r. O nedenle de müflteriye her noktada
ulaflmak, yo¤un olduklar› yerlerde hemen konufllanmak isterler. Ana
yap›lar›n›n içine indirim ma¤azalar›n›, toptanlar›n› veya di¤er uygula-malar›n› sokarak çok noktada insanlar›n karfl›lar›na ç›karlar.
Migros örne¤inden yola ç›karsak, indirim ma¤azalar› fiOK'lar, semt-lerde bakkal›mlar, KANGURUM'la, e-ma¤azac›l›k, RAMSTORE'larla
yurt d›fl› aç›l›mlar›, sat›fl arabalar›,daha önceleri uygulanan ve art›k
gündemde olamayan bayramlardaki canl› hayvan sat›fl noktalar›,
al›flverifl merkezlerine düzenli servis-otobüs uygulamalar› bunlar› da
kapsamaktad›r. Bütün di¤er desteklerde markalar›n› hep göz önün-de bulundurmak, müflterisine her zaman hat›rlatmak içindir.
*KÜRESELLEfiME
Önceleri yerel davranmay› tercih eden perakendeciler, yukar›da
bahsetti¤im konular nedeni ile de d›fla aç›l›mlar yaflam›fllar, önce
yak›n baflka bir kente, daha sonralar› da ülke d›fl›na ç›karak global
görünümler elde etmifllerdir: IKEA, CARREFOUR, TESCO, METRO,
BAUHAUSE vd. Ülkemize gelirken Migros RAMSTORE ad› ile ulus-lararas› olabilmifl hatta yak›t üreten ve satan firmalardan beyaz efl-ya flirketlerine dek uluslararas› yap› içinde yer alabilmifltir.
*ÖZEL MARKA
Büyük perakendeciler, kendi özel markalar›n› üreterek veya ürettire-rek müflterilerinin gözünde ucuz fiyat imaj› yerlefltirmeyi hedefleye-rek rakiplerinden daha fazla prim yapmaya bafllam›fllard›r.
Hatta bu baz› yerlerde ç›lg›nl›k boyutuna ulaflm›flt›r. Özel fuarlar, ge-ziler, standlar düzenlenmeye bafllanm›flt›r.
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Uzakdo¤u ülkelerinden birinde küçük marketler format›nda, say›s› bol
ma¤azalar açarak ama sadece kendi özel ürünü olan ve ma¤azan›n
ad›n› tafl›yan ürünler satan yerlerin aç›ld›¤› telaffuz edilmektedir. Yani
kulak temizleme çubu¤u ile konserve ayn› markay› ve ma¤azan›n ad›-n› tafl›maktad›r.
‹lginç bir yaklafl›m.

Renklerin Dünyas›
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Özellikle, perakende dünyas›nda sat›fl, sunufl, uygulamada s›n›flan-d›rma, çal›flanlar›n giysisinden hatta ma¤azam›z›n iç dekorasyonu-na dek renklerin uyumundan yararlanmak zorunday›z. Özellikle sa-natç›lar›n ya da mimar gibi yarat›c›-uygulay›c›lar›n ›srarla üzerinde
durduklar› konular›n önünde renkler gelmektedir.
Tekstilde, moda anlay›fllar›nda y›llara özgü de¤iflimler yaflanabil-mektedir.
Ancak ma¤azac›l›¤›n süpermarket aya¤›nda, portakal›n rengi, sebze
ve salatay› temsil eden yeflil, meyveyi vurgulayan turuncu, flarküteride-ki beyaz, etteki k›rm›z› hep akl›m›zda kalan ya da bize yüklenmifl al›fl-kanl›klard›r.
Ancak insan›n ruh halini de anlatabilen renkler, renklere a¤›rl›k ve-ren ruh hali bize o insan hakk›nda da bilgi verebilmektedir.
Tabi ki önyarg› yaratan durumlar hariç, yöneticiler çal›flanlar›n› göz-lemlemede kolayl›k yaratabilmektedir.
‹flbaflvurular›nda; art›k kullan›lan renkler ve uyumu da izlemlendi¤i-ni bilmekteyiz.
Ruh haliniz yorgun ,üzüntülü, sevinçli, yo¤un düflünceler içinde ol-du¤unuz anlarda bile k›rm›z›, turuncu, sar› tonlar›ndan oluflan bir
renk huzmesi size terapi gibi gelebilir.
Fark›nda olunsun olunmas›n, inan›ls›n veya inan›lmas›n renkler in-sanlar üzerinde etki yarat›r.
Gün bat›m›ndaki TURUNCU-SARI insan› rahatlat›r hatta ön roman-tizmin renkleri bile sayabiliriz. Do¤ay› anlatan YEfi‹L tonlar ferahl›¤›n
simgesidir.
E¤er nostalji istiyorsan›z ve o eskilerin içinde ac›, ›zd›rap, üzüntü
varsa o renk iflte MORdur.
Gelecekte hep beyaz sayfalar açars›n›z…Temizlik denilince, safl›k
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ve mutluluk denilince hep akla BEYAZ gelecektir.
Geçmiflte kara sayfalardan, karanl›k günlerde, karanl›k güçlerden
bahsedilirken mutsuzlu¤u, korkuyu belki de ölümü S‹YAH anlat›r.
Hepimizin bildi¤i bir f›kra vard›r.
Çocuk annesine sorar:
-Gelinler neden beyaz giyer,
Annenin yan›t›,
-Mutluluktan evlad›m,
Çocuk hemen at›l›r,
-Damatlar›n neden siyah giydi¤ini flimdi anlad›m.
Oysa k›ta Avrupas›'nda S‹YAH ayn› zamanda ciddiyetin ve önemin
de simgesi olarak ele al›nm›flt›r.
Renkler insanlar üzerinde psikolojik bir etki b›rak›r ancak do¤ald›r ki
her insanda ayn› kuvvette ve anlamda de¤ildir Toplumlar aras›nda-ki inanç, kültür fark› bu renklerin etkisini de farkl›laflt›rabilmektedir.
Bir de ifli çiçek satmak olan perakendecilere göre de renklerin an-lamlar› vard›r. SARI ayr›l›k, canl› KIRMIZI aflk› simgeliyor, BEYAZ
hayranl›¤› ve ciddiyeti vurguluyor. Ama bir foto¤rafç› için SARI ›fl›¤›
hatta hoflgörüyü simgeliyor.
Renk bilimciler, sanatç›lar renkleri SICAK RENKLER & SO⁄UK RENK-LER diye s›n›fland›rabiliyorlar(*).
S›cak renklerin içinde yer alan ana unsurlar KIRMIZI, TURUNCU,
SARI diye tan›mlan›yor. So¤uk renkler içinde ise YEfi‹L, MAV‹, MOR
bahsediliyor.
K›rm›z›n›n dalga boyunun yüksek olmas› nedeni ile hemen dikkati
çekmesi, ikaz iflaretlerinin, trafikte önemli uyar› olan 'dur'da k›rm›z›-n›n kullan›ld›¤›, fazla oturulmamas› istenen mekanlarda alevin insa-n› çeken sonra da huzursuz eden renginin kullan›ld›¤› iddia edil-mektedir. Çekici ve fark ettirici renk olan k›rm›z› bir süre sonra tedir-gin edici olabilmektedir(*). Oysa s›cak renkler içinde yer alan TU-RUNCU hareketli, dinamik, dikkat çekici, çarp›c› bir renktir ancak
tedirgin edici yan› yoktur. Coflku, canl›l›k uyand›ran, moralite bir
renktir.
SARI s›cak renk olmas›na ra¤men yeflile kaçan tonu so¤uk gibi alg›la-nabilir. Sonbahar hüznünü an›msat›r. Ancak sar› ›fl›¤›n, ayd›nl›¤›n ren-gidir. Günefli ça¤r›flt›r›r ve üretimin, bollu¤un, verimin simgesi olan
baflaklarda da bu renk kullan›l›r. Ressamlar için ›fl›¤› SARI, gölgeyi
MAV‹ vurgular.
YEfi‹L iç aç›c›, huzur verici, ferah bir renktir. Durgun ve statik olma-s› nedeni ile sakinli¤i simgeler. Çevreci guruplar, siyasi oluflumlar
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tercihlerini turuncu ile yeflilden yana kullan›rlar.
Tazeli¤i, gençlik dönemini, umudu simgeler. T›p biliminde operatör-lerin yeflili kullanmas›, bu rengin kan› belirgin olarak göstermeme-sinden ve ilaçlar›n kökeninin bitkiler olmas›n›n vurgulanmas›ndan-d›r.
MAV‹ renk yeryüzünde en fazla kullan›lan ve uygulama buland›r. Gök-yüzü, denizler, s›n›rs›zl›k, sonsuzluk ve özgürlü¤ü ifade eden renk MA-V‹'dir. Dura¤an ve statik olmas› nedeni ile serinlik, dinginlik, huzur ve
mutluluk duygusu da yarat›r. Hoflgörünün, sakinli¤in ve iyi dileklerin de
simgesidir. Nazar boncu¤unun ana renginin mavi olmas› da buna
ba¤lanabilir mi acaba?
Dikkat çekici bir renk olmamas›, huzurun rengi olmas› nedeni ile
fonlarda kullan›ld›¤›nda o eserin gücünü kuvvetlendirmektedir.
MOR renk. Kuvvetin, gücün, canl›l›¤›n rengi k›rm›z› ile sakinli¤in sim-gesi mavinin birleflmesi ile ortaya ç›kan mor rengin; ac› ve üzüntüyü,
içe kapan›kl›¤›, depresyonu ça¤r›flt›rd›¤› düflünülür. Tonlar›na göre de
hayal gücünü, sezgileri, an›lar›, yarat›c›l›¤› ve çal›flma azmini tetikledi-¤i de iddia edilir. CHOPIN'in bestelerini yapt›¤› odan›n renginin mor
oldu¤unu hepimiz bilmekteyiz. CHOPIN eserlerindeki özlem, ac›, ke-der ve isyanda MOR'un az da olsa bir etkisi var m›d›r acaba?
Ayr›ca baz› renkler iki veya fazla rengin kar›fl›m›ndan do¤maktad›r, ayn›
sar› ile mavi kar›fl›m›ndan yeflili elde edebildi¤imiz gibi, k›rm›z› ile sar›y›
kar›flt›rarak turuncuya ulaflabilir, beyaz ile siyah› bulayarak gri oluflabil-mektedir.
Yaflam›n›z›n renkli ve huzurlu olmas› dile¤i ile,
(*) Dr. Ali Cansu Bozac› (H.Ü.F.T)

Söz Namustur Anlay›flfl››ndan Bügüne Geldik
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Cumhuriyet'in kuruluflu ile ticaretin içine giren ve çerçilik mant›¤›ndan, esnaf mant›¤›na geçen ve dükkan açan, tezgah kuran insan›m›z, AH‹L‹K geleneklerini unutmadan ç›rak, kalfa, usta basamaklar›n› yak›n zamana dek kulland›lar.
Küçük perakendecinin, tedarikçisi ile senetsiz, sadece söze dayal›
sat›fllar›, dükkan›n› gün do¤uflu ile ama p›r›l p›r›l, tertemiz sanki evine bayram konuklar› gelecekmifl gibi haz›rlayan, komflusu siftah
yapmad›¤›nda ayn› mal› da satan müflteri yönlendiren perakende44

cilerin yerini,
SÖZÜNÜ TUTMAYAN, ürün kalitesini, bireysel kalitesini, yapt›¤› iflin
kalitesini ortadan kald›rarak mesle¤ine, kendisine, müflterisine ihanet etmifl insanlar›n günümüzde bollaflmas›, etik de¤erlerin yön de¤ifltirmesinden en çok zarar› da PERAKENDE SEKTÖRÜ görmüfltür.
Ülkemizde EQ a¤›rl›kl› yaflayan bir toplumun bulunmas›, ezici ÇOCUK EGOSUNUN hakim olmas›, ertelenmifl YET‹fiK‹N EGOSU ve
veya ANA-BABA EGOSU, her toplumda yap›c›, olumlu de¤imlerin
ve geleneklerin olmas› kadar olumsuzlar›n da bulunmas› ortaya güvensizlik s›çratan, olumsuzluklar› daha fazla kullanan bir toplumun
ç›kmas›na da sebep olmufltur.
ÜZGÜNÜM…
Babana bile güvenmeyeceksin diyebilen, bana dokunmayan y›lan
bin yaflas›n mant›¤›, dün dündür, bugün bugündür PRAGMAT‹ZMASINI yaratm›flt›r.
Kültür, sanat, yaflam, etik de¤erler, söz verme de¤erleri, kavramlar›n kar›flt›r›ld›¤› bir toplum yaratmak, hasta ruhlu bireylerin artt›¤› bir
toplum yaratmak, güvenini ortadan kalkt›¤› uyan›k olan›n avantaj
sa¤lad›¤› bir toplum yaratmak kolayd›r.
Tanr›n›n verdi¤i akl› iyi, güzel, hikmet sahibi olarak kullanmak yerine fleytanca, sadece kendi ç›karlar› için kullanan, yetimin hakk›n› yiyen ve kullanan, zay›f›n ve güçsüzün hakk›n› koruyamayan, onursuzlu¤u onur sayan, her fleyin para ile sat›n al›nabilece¤ini düflünen
bireyler yaratan sistemi öven, komflusu aç yatarken kendisini rekabeti kazanm›fl zanneden bireyler,hak etmedikleri övgülere kananlar,
TEHL‹KEL‹ YARATIKLARDIR.
Ne yapmal›?
Bunu düflünmeye bafllamal› m›?
IQ ile yaflamak yerine sadece EQ ile yaflamak.
EQ ile yaflamak yerine sadece IQ ile yaflamak
Yaflam, dengeleri kurabilme sanat›d›r. Bu, bireyler için de geçerli,
toplumlar için de geçerlidir.
Ayn› yaflam merkezlerini dengeli kullanabilmek gibi.
‹nsanlar yaflam merkezlerini tek odakl› kulland›klar›nda, kullan›lan
bir nedenle devreden ç›kt›¤›nda bireyin yaflam› alt üst olur.
Bunu kald›ramayanlar, yeniden yaratma gücünü bulamayabilirler.
Hatta yaflam›na son verenlere bile rastlanm›flt›r.
BAZI YAfiAM MERKEZLER‹:
*PARA
*ARKADAfi/DOST
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*DÜfiMAN
*Efi
*A‹LE
*‹fi
*MAL/MÜLK
*fiÖHRET/MEVK‹
*BEDENSEL ZEVK
*KEND‹/BEN
*GURUP/TOPLUM
‹nsanlar mutlaka bu merkezleri gerekti¤i zaman, gerekti¤i kadar
kullanamay›p sadece birine tak›l›p kal›rsa veya sadece birisini veya
birkaç›n› sürekli kullanmaya kalkt›¤›nda kendisi ve toplum ile de bar›fl›k olamayacak ve sorunlar yaflayacakt›r
Yaflam merkezlerimizi baflar›l› ve huzurlu kullanmam›z dile¤i ile.

Yetki Devri
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"Baz›lar›n›n korkulu rüyas›"
Geliflmekte olan ülkelerde, "Ça¤dafl Yönetim Teknikleri"ne uyum
sa¤lamayan ve özellikle kendi iflini yapan, sermayenin sahibi ama
çal›flan›na yat›r›m yapmayan yöneticilerin korkulu rüyas› olan yetki
devri bu uygulamalar›n önemli konular›n›n bafl›nda gelmektedir.
S›radan ve küçükken kendi birikimlerinin veya aileden gelen deneyimlerin etkisi ile büyüme göstermifl, sadece kendi gayretleri ile de¤il de¤iflen koflullar›n da etkisi ile büyümüfl hatta çal›flanlar›n›n sadakat› ve özverisi bunu desteklemifl iflyerleri ve bafl›ndakiler; bir
gün ifle ve duruma hakim olamad›klar› an geldiklerinde bir korkulu
rüya görmeye bafllarlar.
"YETK‹ DEVR‹"
O güne de¤in yapt›klar› yo¤un çabalar›n, uykusuz ve yorgun günlerin, eme¤in elinden kaçaca¤›, baflkas›n›n bu hassasiyeti gösteremeyece¤i korkusu bafllar. Hatta kendi yak›nlar›na güvenme dürtüsü
ile
Nedense baflka insanlar›n da iyi forme edilip e¤itildi¤inde, aidiyet
duygusu verildi¤inde bunu baflaraca¤› ve uygulayaca¤› düflünülmez.
Ve sonuçta bir gün hüsran ile biz dan›flmanlara ve e¤itimcilere gelir46

ler. Do¤ald›r ki yetki devri yap›lmadan, çal›flanlar›n bu konuda do¤ru
seçilmesinden bafllayarak e¤itimlerine, görev tan›mlar›ndan, kontrol
sistemlerine dek bir metodoloji uygulanmal›d›r.
Ülkemiz insan›n›n henüz bu konuda önemli mesafe alamad›¤› bu sistematikte, do¤ald›r ki y›llard›r yazd›¤›m›z, anlatt›¤›m›z, kurumlarda ve
üniversitelerde dersler olarak sundu¤umuz bu bilgilerin geri dönüflleri
genellikle yine yurt d›fl›ndan oldu.
Bugün k›saca sizlerle paylaflaca¤›m›z yetki devri konusunda sizlere yeni paradigmalar yaratabilirsek ne mutlu bize
.
NEDEN YETK‹ DEVR‹ YAPILMALI
* ‹stenen bütün ifller zaman›nda tamamlan›r,
* Astlar ifllerden haberdar olduklar› için sorumluluk al›rlar,
* Astlar›n belirli sorumluluk ve yetki almas› kontrol ifllevini kolaylaflt›r›r,
* Astlar konular›nda yetiflir ve geliflirler,
* ‹nsan ve kaynaklar›ndan en iyi flekilde yararlan›l›r ve verimlilik artar,
* Performans de¤erlendirmesi daha do¤ru yap›l›r,
* Takdirler, gerçek iflleri yapanlara bildirilir,
* Ayn› anda de¤iflik ifl, kifli ve hizmetler etkin bir flekilde yönetilebilir,
* Farkl› mekanlardaki ifller, daha az stres ve yolculuk yaparak yönetilebilinir.
YETK‹ DEVR‹NDE NASIL BAfiARILI OLAB‹L‹RS‹N‹Z?
* ‹fli belirleyin,
* En iyi eleman› seçin,
* Astlar› bilgi ve psikolojik aç›dan haz›rlay›n,
* ‹flin tamamlanmas› ile ilflkisi olan kiflilere yetki devri yap›lan ast› tan›t›n›z,
* Kontrol yönteminizi gelifltirin,
* ‹flin tamamlanmas› için gerekli motivasyon deste¤i sa¤lay›n.
YETK‹ DEVR‹ YAPILMAZSA SONUÇ NE OLAB‹L‹R?
* Organizasyonun etkin bir flekilde iflleyifli engellenmektedir,
* Sorumlulu¤u olan fakat yetkisi olmayan kifli, en az performans düzeyinde çal›flmaktad›r
* Baflkalar›n›n karar vermesini bekleme zorunlulu¤u kiflinin etkinli¤ini azaltmaktad›r.
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Avrupa'ya entegre olma sürecinin baflladi¤i bu günlerde, kuvvetli organizasyonlarda yer alan, sorumlulu¤u olan ama yetkisi de belirlenmifl çal›flanlar yaratmak zorundas›n›z.
Nas›l m›? Tabiki e¤itimlerinizle.

Yeni Ekonomi
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De¤erli okurlar›m,
Yeni yüzy›l›n politikadan co¤rafyaya, teknolojik geliflimden bilimsel
de¤erlerin de¤iflmesine dek yeni yüzünü sürekli gösterecek.
‹flte yeni ekonomi de uluslar›n, kurumlar›n yaflam›nda yer alacak.
E¤er yeni ekonomiyi tan›mlamaya kalkarsak:
‹fl yapma flekillerinin h›zla de¤iflti¤i, flirketlerin bilgi ve yeni teknolo-jiler konusunda sürekli yat›r›m yapt›¤›, çal›flanlar›n niteli¤inin de¤ifl-ti¤i "KÜRESEL B‹R EKONOM‹" olarak tan›mlanabilir.
Böylece yeni ekonomi flirketlerinin özellikleri de net olarak oturmufl-tur. Tek adam mant›¤›, megaloman yaklafl›mda bulunanlar önce
kendisini sonra flirketini kaybedecektir ve terk edilecek, tercih edil-meyenler aras›nda yer alacakt›r.
Art›k günümüzde baflka yerlerden partnerleri olan flirketler, sektör-ler hatta ülkeler yeni ekonominin içinde yer alamaz ise yaln›z kalma-ya ve tarih önünde bir sonraki nesle hesap vermek zorunda kala-cakt›r.
Stratejik ortakl›klara girmek hatta rakiplerle bile ifl yapma avantaj›n›
kullanmak gerekmektedir. Sat›n almada ortak davranmak örne¤in-de oldu¤u gibi. Bütün sektörlerde oldu¤u gibi müflteri odakl› haz›r-lanmak ve sunumlarda bulunmak vazgeçilmez hale geldi. Özellikle
etkin TV reklamlar› ürün baz›nda ve fiyatta ma¤azadan içeri müflte-riyi sokabilme deplasmanlar› yeni departmanlar› da oluflturdu yeni
uzmanl›klar getirdi… NICHE pazar yaklafl›m› da vazgeçilmez ola-cakt›r.
fiirketlerin elinde olmadan koflullar h›zl› büyümeyi getirecektir… Bu-nu kendi çabas› zannedenler, d›fl etmenlerle büyüdü¤ünü fark et-meyenler gerekli yat›r›mlar› yapmad›klar›nda:
* Hemen sistemin d›fl›nda kalacaklard›r,
* Hiyerarflinin azalmas›, tak›m çal›flmas› zorunlulu¤u matrix organi-zasyonlarda yatacakt›r.
‹flte bu nedenledir ki özellikle ve özellikle yöneticilerimizi yeni silah-larla donatmam›z gerekmektedir. Çünkü ifl ak›fllar›na eskisinden
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farkl› yaklaflmak gerekmektedir. Bu donan›m› yaratabilmenin yolu
da sürekli e¤itimden geçmektedir.
Sürekli ö¤renme, geliflim ve iyileflmeyi iflletmenin en temel amac›
haline getirmek, gerek liderlik becerileri gerekse teknik bilgi ve de-neyimleri ile yüksek nitelikli insan gücü ile çal›flmak art›k TEMEL BA-fiARI FAKTÖRÜ olarak kabul edilmektedir.
Özellikle kurumsal ö¤renmeyi becerememifl ifl sahipleri ve çal›flan-lar›na bunlar› ö¤rettirmemifl olanlar yani bir anlamda megalomani
içinde olanlar neden geliflemediklerinin fark›nda bile olamayacak-lard›r. Yani ö¤renmenin önündeki psikolojik engelleri aflamam›fl ola-caklard›r.
• Asl›nda sorun yok! Sorunu kabul etmeme
• Biz sorunu çözdük! Sorunu görüp de görmeme
• Her fley akl›mda! Bilgi paylaflmama
o Gördü¤üm bana yeter!‹liflkilendirmeme
• Ders almam, ders veririm!Ders alamama
• Ben bilirim !Bilgi üretilmesini engelleme
• Suçlu Kim?Sorunlarla kiflileri kar›flt›rma
• Biz baflar›l›y›z! Geçmiflin baflar›lar›na s›¤›nma
ve biz e¤itimdeyiz ! E¤itimle ö¤renmeyi kar›flt›rma
Yeni ekonomide liderlikte de olmazsa olmazlar ortaya konulmufltur:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aç›k, tutarl› ve güvene dayanan iletiflim ortam› yaratmak,
De¤iflimi yönetebilmek,
Çat›flma çözmek, uzlaflma yaratmak,
Etkili delegasyon ile flirket etkinli¤ini art›rmak,
Çal›flanlara koçluk yapabilmek,
‹flbirli¤i yaratmak,
Karar alma sürecinde etkinlik,
Ö¤renme konusunda önder olmak,
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•
•
•
•

Ekip çal›flmas› sürecini yönetmek,
Sürekli geliflim ve de¤iflimi desteklemek,
Performans standartlar›n› belirlemek, gelifltirmek,
Birlikte yaflama kültürünü gelifltirmek

YEN‹ EKONOM‹ G‹R‹fi‹MLER‹N‹ZDE HEP‹N‹ZE
BAfiARILAR D‹LER‹M.

Deliler ve Dahiler

Market Dergisi, 86

Çocuklu¤umdan beri hep merak ederdim! Herkesin deli dedi¤i insanlar yapt›klar›n›n hesab›n› vermezler ve hatta daha fazla tolerans
görürüler. Okulda ad› yaramaz -deliye ç›km›fl ö¤rencilere daha toleransl› davran›l›r, s›radan bir ö¤rencinin zoraki bir cesaretle hatta
vasat›n üstünde bir davran›fl› farkl› karfl›lan›rd›.
Dahi diye tan›mlanan insanlar›n yapt›klar› s›radan davran›fllarda bile bir hüner veya gizem aran›r. Belki dünyay› de¤ifltirenler, yeni ça¤
yaratanlar, icat yapanlar bu ince çizgi aras›nda dolaflanlar da ondard›r. Delilikle dahilik aras›ndaki bu ince çizgiyi yaflayanlar ve yaflatanlar.
Yaflam›m boyunca hep bu insanlara flapka ç›kart›p ama iyi ki deli
veya dahi de¤ilim diye de sevinmiflimdir. Çünkü bu prototipin en
önemli problemi hem normal IQ gurubundaki insanlarla hem de
kendi IQ gurubundaki insanlarla iletiflim kuramazlar ve EQ'leri de
di¤er insanlardan uzak ve uçlardad›r.
Ancak; benim bugün anlataca¤›m gurup biraz farkl›.
Özellikle son y›llarda ülkemde bol miktarda ortaya ç›kan, psikolojik
sapmalar›n en tehlikeli boyutu olan, baflkalar› için her türlü tehlikeli
oyunlar› ortaya koyabilen, her türlü hainli¤i ve ç›karc›l›¤› geleneklerin ve insani de¤erlerin üstünde tutan belki de ikinci paylafl›m savafl› sonras›n›n ekonominin birincil s›ray› almas›n›n ayr›cal›¤›n› ö¤renen, davran›fl bilimlerinin geliflimi ile kendilerine bir isim verilmesini
de sa¤lam›flt›r.
Bunlar kendilerini dahi zanneden ve buna da sonuna dek inanan
zavall›lar.
Ak›ll› ç›k›fllar› ile önce prim toplayan bir eylem. Ama ard›ndan kiflisel tatminleri için baflka insan›, insan topluluklar›n›, ülkesini ve topraklar›n›, geleneklerini, tarihini, gelecekleri tehlikeye atmaktan kaç›nmayan insanlar.
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Genellikle s›radan bir insan,
Kendisini, ailesini, geleneklerini, namusunu yaflad›¤› topraklar› koruma iç güdüsü ile onurunu korumaya çal›fl›r, bunun için bir savafl
bile verir.
Geçen aylarda kurtuluflunun 60. y›l› kutlanan AUSWICZ kamp›nda,
o dönemde yaflayan esirlerin bile insan olarak, bu dünyada karfl›laflt›klar› her türlü ak›l almaz felaketlere karfl›n son nefesine dek insanl›k onurunu korumaya çal›flt›¤›n› gördük, okuduk ve yerinde ikinci kez inceledik
Her fleye direnebilmelerine karfl›n, onlar da sadece bu tip insanlara karfl› koyamad›lar.
Geçenlerde bir arkadafl›m TV'de her hafta yap›lan söyleflisinde flöyle bir cümle kulland›:
"Bir toplumda, bir ülkede ne kadar bu tip insan say›s› fazla ise o ülke di¤er toplumlar ve ülkeler aras›ndaki psikolojik ve etkinlik savafl›n› kaybetmeye mahkumdur" Kat›lmamak mümkün de¤il. Çünkü bu
tipler art›k gereksiz oyalamalarla zaman kaybettiren ve kör olan
gözleri ile yarar› ve tehlikeyi göremez hale gelirler ve genellikle yaln›z ölürler. Cenazelerinin kalabal›k olmas› onlar›n yaln›z ölmelerine
engel de¤ildir.
Gerçek dahilerle kendilerini efl düzeyde gördükleri için bir süre sonra onlar› dahi be¤enmez s›radan ve zavall› olarak görmeye bafllarlar. Oysa gerçek dahiler odakland›klar› konular› kusursuz ve akademik olarak en mükemmel ve insanl›¤a mal ederek, insanl›¤›n çok
uzun süre kullanabilece¤i bir flekilde ortaya koyarlar.
Sadece de¤iflen koflullarla, yapt›klar›n›n özü bozulamadan sadece
birtak›m güncellemeler yap›labilinir.
Zaten gerçek dahilerin problemleri bilimle, akademik yap› ile de¤il
sadece ve sadece kendileri iledir.
Deli diye ciddiye al›nmayanlar›n söyledikleri asl›nda s›radan insanlar›n hayk›rarak ba¤›rmak, yazmak, anlatmak istedikleridir.
Bununla ilgili minik bir an›m› sizinle paylaflmak isterim.
Y›llar önce ülkemde uygulanan s›k› günlerin birinde, Ankara'dan gelen bir ahbab›mla buluflmufl, dertleflmifl, hasret gidermifl ve gece yar›s›na az bir zaman kala bafllayacak olan, a¤›r cezalar› da bulunan
soka¤a ç›kma yasa¤›na yakalanmamak için Karaköy'den son vapura
yetiflmifl Kad›köy'e geçiyordum. O y›llar insan›n›n yüzüne sinmifl gergin ve korku dolu ifadeli çokca da uykulu vapurun kalkamas›n› beklerken, alt arka salona saç› sakal› birbirine kar›flm›fl, rutbeleri olmayan ve bir eskiciden al›nm›fl asker elbisesi ayr›ca üzerinde madalya
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süsü verilmifl ›v›r z›v›rlar bulunan ellili yafllarda bir adam girdi oturdu.
Kendi kendine konuflmaya bafllad›. Biraz sonra hepimize nutuklar
çeken ve ad› bile a¤›za al›nmaktan korkulan zatlara inan›lmaz ay›p
laflarla küfürler ediyordu. Ayr›ca iç ve d›fl düflmanlar tan›m›n› bir siyaset bilimci laflar› ile bizlere anlat›yordu. Ama ad›n› anmak de¤il
ünvan›n› bile söylemekten çekindiklerimiz için inan›lmaz tan›mlamalar yap›yordu. Asl›nda bunlar›n çok çok hafifini yazanlar ve söyleyen
yazarlar, bilim adamlar› veya yurttafllar ünlü veya ünsüz art›k hapiste idi.
Vapurun alt arka salonunda hepimiz, kar›flamadan ama gizli bir keyif ile dinliyorduk.
Vapur görevlilerinden biri o salonda oturanlar›n fark ücretini almaya geldi¤inde (O dönemde öyle bir uygulama vard›) salondakilerin
bak›fllar› endifleye dönüflmüfltü.
Görevli konuflan zatla ilgilenmedi bile, bizlerden ücret fark›n› toplad›… Giderken
"- Naber Nadir? Keyfin yerinde yine" dedi ve ç›kt›.
Bütün bir salonun derin bir ohh çekti¤ini hisseder gibiydim.
Yaflas›n delilik diye düflündüm.
Haa yaz›m›n bafl›nda bahsetti¤im insan tipi de deliler ve dahiler de¤il
tabi ki..
Aman onlara çok dikkat edin.!
Kimlere mi?
MEGALOMANLARA

‹ntikam
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Kelime olarak karfl›laflt›¤›m›zda, hemen herkesi ürküten, ebeveyn
egosunda ak›l verme süreçlerinde, "Kaliteli ve kendine güvenen insan›n uzak durmas›" tavsiye edilen bu kelime, asl›nda her insan›n
f›rsat›n› buldu¤unda kendisine ac› çektirene yapmay› hayal etti¤i olgu olarak karfl›m›za ç›kar.
‹nsan›n insandan intikam almas› kendi tercihleridir. Bireyin toplumdan, toplumun toplumdan intikam› hep davran›fl bilimcilerin araflt›rmalar›nda, laboratuvarlar›nda ilk s›ray› alm›flt›r.
Gazetelerde ve görsel bas›nda birkaç hafta önce dikkatimi çeken
bir yaz› intikam› akl›ma getirdi: "TÜKET‹C‹N‹N ‹NT‹KAMI"n›..."
Önemli ve dev bir otomotiv kuruluflumuz, Frans›zlarla ve ‹talyanlarla
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ortakl›k kurma peflinde koflarak anlaflmaya çal›flm›fl ve anlaflm›fl. Onlar›n dünya pazar›ndaki güçleri ve isimleri ile bir ticari araç üretimi yapacaklarm›fl.
Ülkem ad›na ve o kurulufl çal›flanlar› ad›na çok sevindim. Akl›ma tüketicinin intikam›n› da getirdi.
E¤er tüketiciyi tekelcilik dönemlerinizde, f›rsatlar elinizde iken müflterilerinizin de sizin insan›n›z oldu¤unu göz ard› ederseniz mutlaka
koflullar tüketicinin kendi lehine döndü¤ünde o kurulufltan intikam›n› al›r. Bunun her sektörde bolca örne¤ini görmekteyiz. Özellikle perakendede ilerideki yaz›lar›m›zda bundan bolca bahsedece¤iz.
Bugün otomotivdeyiz. Yani bir üreten, satan ve alan var.
Y›llarca insanlara sol aynay› verip, sa¤ aynay› para ile satarak, s›radan bir paspas› vermeyerek para ile satan, kartel muhafazas›n› takmay›p para ile satan, servisimde takt›rmazsan garanti süreni kullanmam›fl say›l›rs›n diye tehdit eden, paran› vereceksin ve s›raya gireceksin diye flart koflan ve peflin ald›¤› paray› faaliyet d›fl› kâr gören,
zaman› geldi¤inde fabrikadan bu üretim sürecinde bu renk ç›kt› ve
bunu almazsan s›ran› kaybedersin diye tehdit eden, rengi ve koflullar› kabul eden al›c›ya;
"Paray› verdi¤inde araba flu kadar lira idi, yeni fiyat› bu oldu ver bakal›m fark›n›" diyen kurulufllar, y›llard›r zaman› geçmifl teknolojideki
araçlar› sanki yeni ve son teknolojik gibi göstererek o fiyatlardan satanlardan, tüketici gerçek rekabet ortam› ç›kt›¤›nda daha iyi ürünler
piyasaya girdi¤inde geçmiflin intikam›n› al›r hem de çok ac› bir biçimde.
Sen bir dünya devi olma yerine, dünya devi olmufllar›n yan›na yanaflmaya ve ayakta kalmaya çal›fl›rs›n.
Art›k her ülkenin, dev markal› ve teknolojik araçlar› bir plazada p›r›l
p›r›l dururken, yan›nda da her an, her koflulda hizmete haz›r servis
olanaklar›n› sunarken.
Ben bu ülkenin en büyü¤üm diye kas›l›p dururken yan›ndan millenyum h›z› ile geçer giderler.
Biz de dünya devleri ile ortakl›k kurduk övünmelerine k›s k›s güleriz.
Bu gerçek anlamda, "Y›llarca eziyet edilmifl tüketicinin intikam alarak, art›k zorunluluk olmad›¤› için tercihlerini hemen de¤ifltirerek
kendisini üzenleri yaln›z b›rakmas›d›r.
Ben bu "TÜKET‹C‹ ‹NT‹KAMI"n›n herkese ve her keseye ders olmas›n› diliyorum…
Art›k globalleflen yap› içerisinde tüketici yani müflteri 30 saniyede
servisten, 30 dakikada markadan vazgeçer hale gelmifltir.
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‹flte bu nedenle her sektörde, dev olanlar da, ikincil olanlar da, sektörlerde yer alanlar da çok dikkatli olmak zorundad›rlar.
Unutmamal›d›r ki müflterilerin sat›n alma kararlar›n› etkileyen nedenler içinde:
* ‹htiyac›
* ‹stekleri
* Beklentileri
* Sunulacak hizmetin kalitesi
* Kendi sat›n alma gücü
* Fayda-maliyet iliflkisi
* Ödeme koflullar›
* Ak›l, mant›k ve duygular› yer al›r.
Tüketicinin yani müflterinin kurulufla ve ürüne ba¤lanmas›n› nedenlerini de flöyle s›ralayabiliriz:
* Al›flkanl›k
* Risk korkusu
* Duygusal nedenler
* Gurur/önerme
* Sayg›nl›k
* Aidiyet duygusu
* Hizmet kalitesi
* Kendisine yap›lan jestler
* Kendisinin izlenmesi - CRM
‹flte bunlar bir müflterinin her zaman bekledi¤i ve istedi¤i olgulard›r.
Piyasada tek olman›n avantaj›n› kullanarak bunlar›n birinin veya birkaç›n›n eksik yap›lmas›, koflullar olgunlaflt›¤›nda tüketicinin intikam›n› getirir.

abilsem
Ah Bir de Konuflfla
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Yöneten veya yönetilenlerin art›k iflleri gere¤i, özellikle perakendecilerin günlük yaflamlar›n›n en önemli parças›n› do¤ru ve etkili konuflma kapsamaktad›r.
Bireyin düflündüklerini, karfl›s›ndaki dinleyene veya dinleyiciler toplulu¤una etkin, do¤ru ve baflar›l› aktarabilmesi baz›lar› için zor bir
kofluldur.
Özellikle k›s›tl› zamanlarda, toplant›larda k›sa sürede etkin aktar›m
yapamamak hatta karfl›s›ndakini etkilemek zorunlulu¤u baz› insan54

lar için hep kabus olmufltur. Oysa her konuda olabilece¤i gibi konuflurken de dikkat edilecek noktalar› bilmek, iletiflim tekniklerini uygulamak, beden dilini do¤ru kullanmak iflinizi kolaylaflt›racak ve baflar›l› olman›z› da sa¤layacakt›r. Baz› zamanlarda, karfl›n›zdaki bireyin konumu ile beklentileriniz, belki hayalleriniz konuflmaya bafllamas› ile son bulabilmektedir.
Bu durumda olan ve s›k›nt›s› bu olan çok insan tan›d›¤›m› söyleyebilirim.
Ya beden dilini kullanamamakta, ses tonunu de¤erlendirememekte,
soluk alma zamanlamas› yapamayarak, genel kabul gören dilin d›fl›nda itici bir fliveye kaymakta veya özentili konuflma prestij kayb›na veya önyarg› yarat›lmas›na sebep olmaktad›r.
Do¤ru t›nlamalar yapamayan, madeni bir sesle konufluyor duygusu
yaratan bir insan›n sizi etkilemesi bafllarda zor gibi görünmektedir.
Ancak sonralar› davran›fllar› ve eylemleri ile de¤erlendirmeye kalkt›¤›n›zda karar›n›z› verebilirsiniz.
Ayn› insan›n görünüflünde, ilk kabul edilen duygu "fikir sahibi" olmaksa, konuflmaya bafllan›ld›¤›nda yarataca¤›n›z ilk duygular, sizin
dinlenilmenize veya ciddiye al›nman›za zemin haz›rlayacak önemli
nedenlerden birisidir.
Özellikle önyarg›l› bafllan›ld›¤› duygusu yaratan bir konuflma, kaybetti¤iniz bir savafl gibidir. ‹nsanlar hakk›nda kafa yap›m›z içine yerleflmifl bulunan ve karfl›m›zdakileri anlamam›z› engelleyen ço¤u kez
yanl›fl ve bir saplant› halinde nitelenebilecek baz› duygu, düflünce
ve de¤er yarg›lar›m›z vard›r. Önyarg›lar duygu, düflüncelerimizi etkiledi¤i gibi mutlaka davran›fllar›m›z› da etkileyecektir. Özellikle
baflka insanlar taraf›ndan bize afl›lanm›fl önyarg›lar seçkin, etkin ve
kabul gören bir konuflma yapmam›z› da olumsuz yönde etkileyecektir.
Konuflurken flu noktalara dikkat etmenizi tavsiye edebiliriz:
• Konuflmadan önce neyi, neden söyledi¤iniz düflünün,
• Bir konuflma plan›n›z olsun, bir haritay› izler gibi yol al›n,
• Konuflman›z içindeki önemli noktalar› vurgulay›n,
• Kelimeleri yutmay›n›z, tam olarak telaffuz ediniz,
• Konufltu¤unuz insan›n yüzüne, topluluk karfl›s›nda gözlerinizi dinleyenlerin yüzlerinde gezinerek yap›n›z,
• Kelimeleri do¤ru seçin, de¤iflik anlamlara veya yanl›fl anlafl›lmalara neden olacak kelimeler seçmeyiniz,
• Ben kelimesini çok aza indirin; biz, bizler, siz, sizler gibi kelimeleri daha çok kullan›n›z,
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• Konuflman›n tam olarak anlafl›l›p anlafl›lmad›¤›n› kontrol ediniz,
anlafl›lmayan k›s›mlar› hofl bir üslup yaratarak tekrar ediniz,
• Karfl›n›zdaki bireyin veya toplulu¤un, e¤itim, kültür, inanç ve geleneksel yap›s›n› göz önünde bulundurarak uygun kelimeler seçiniz,
• Ses tonunuzu uygun yükseklikte kullan›n›z,
• Ses tonunuzu bazen alçaltarak, bazen yükselterek kullan›n yani
monotonluktan kaç›n›n›z,
• Ayn› h›zda konuflmay›n›z, bazen h›zlan›n veya yavafllay›n,
• Kiflisel görüfllerinizi belirtirken "kesinlikle", "daima", "asla", "mutlaka" kelimelerini kullanmay›n›z,
• Kiflisel görüflleriniz zorla kabul ettirmeye çal›flmay›n›z. ‹nsanlar› ikna etmeden kabullendiremezsiniz,
• Yetiflkinlerin kendileri istemedikleri takdirde ö¤renmeyeceklerini
akl›n›zdan ç›karmay›n›z,
• Dinleyenleri sürekli izleyiniz, tepkilerini ölçün ve ona göre hareket
ediniz.
• Konuflmalar›n›z› yöresel flivelerin etkisinden ar›nd›r›n,
• Üslubunuza dikkat ediniz. Ne söyledi¤iniz kadar nas›l söyledi¤iniz
de önemlidir.
• Kendinizi dinleyenlerden üstün göstermeyin, söylemlerinizle etkileyin,
• Sözleriniz ve davran›fllar›n›z›n uyumlu olmas›na dikkat ediniz. Yüz
ifadeleriniz "mimikler" el ve kol hareketleriniz "jestler" sözlerinizle
uyumlu olmal›d›r,
• Kekeledi¤iniz, söyleyece¤inizi unuttu¤unuz veya yanl›fl söyledi¤inizde özür dileyin,
• Karfl›n›zdaki bireyin veya toplulu¤un içinde bulundu¤u ruhsal durumu mutlaka dikkate al›n›z,
• Sözlerinize karfl› ç›kanlara ona yanl›fl düflündü¤ünü hemen söylemeyiniz. Görüfller farkl› olabilir, fakat önemli olan onlar› tart›flmaya
açarak insanlarla belli bir noktada görüfl birli¤ine varmak ve ikna
edebilmektir,
• A¤z›n›zda sak›z, sigara veya bir yiyecek maddesi bulundurmay›n›z,
Tabiî ki bu örnekleri ço¤altmak, konuflman›n konusuna, guruba,
mekan ve koflullara, niteliklere göre ço¤altmak mümkündür.
Düflündüklerinizi do¤ru anlatman›z ve her fleyin gönlünüze göre olmas› dile¤i ile.
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Perakende "Meyve ve Sebze" Fiyatlar›
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Perakendecilikte, ‹stanbul'da çok ma¤azal› sistemlerin devreye
bafllad›¤› 1950'li y›llar›n ortalar›nda özellikle marjlar konusunda çok
dikkatli davran›lmaya bafllanmas› gerekti¤i fark edildi. O güne kadar al saçt› mant›¤› ile kabaca kâr hesaplar› yapanlar, art›k matematiksel ve istatistiki yap›n›n içinde olmalar› gerektiklerini fark ettiler.
Zaten sat›n alma, k›rtasiye, stoklama, lojistik, çal›flan giderleri, sabit
harcamalar fark edilmeye bafllan›nca, perakende flirketlerinde emtia departmanlar› sadece kâr ve marjlar›n hesaplar›n› tutmaya bafllad›lar. 1990'l› y›llarda geliflen IT departmanlar› ve yeni yaz›l›mlar,
günümüzde bu ifli son derece kolay ve de baflar›l› hale getirdiler…
Mesle¤e bafllad›¤›m›z y›llarda emtia departmanlar›nda çal›flanlar›n
kartoteksleri ve kalamozolar› gözümüzün önüne gelince gülümsememiz yüzümüze oturuyor...
Genel anlamda meyve ve sebzede fiyatland›rma ve piyasa fiyat
araflt›rma noktalar›n› incelersek, bafll›ca flunlardan bahsedebiliriz:
1. Semt pazarlar›, 2. Manavlar, 3. Seyyar sat›c›lar, 4. Merkez haller,
5. Zincir ma¤azalar, 6. ‹ndirim ma¤azalar›.
Ülkemizin büyük bir k›sm›n›n hala sebze ve meyve temini için akl›
veya fiyat› için gözlem yapmak istedi¤i yerlerin bafl›nda semt pazarlar› gelmektedir. Bu nedenle yak›n›m›zdaki semt pazarlar›n›n fiyatlar›n› izlemek ve semt pazar›n›n kuruldu¤u güne uygun fiyatlar tespit
edilmesi faydal› olacakt›r. Tüketicinin semt manavlar›nda özellikle
mostra tabir edilen ve görsel sunumla çekicilik yaratan meyve ve
sebzelerde edindi¤i göz al›flkanl›¤› ve üzerindeki fiyatlar sizin araflt›rma noktas›ndaki ve fiyatland›rmada en önemli verilerinizden biri
olacakt›r.
Kay›t d›fl› olmalar› nedeni ile yaratt›klar› fiyat fark›, sürekli yer de¤ifltirmeleri ma¤azalar için en önemli aç›k rakiptirler. Hatta ma¤azadan
ald›¤› enginar› temizleyerek ayn› ma¤azan›n yan kald›r›m›nda limonlayarak ve paketleyerek ma¤azan›z müflterinize satmalar› sizin
enginarda o gün savafl› kaybetmenize de sebep olabilir.
Sebze ve meyve halleri genellikle o yörenin fiyatlar›n› belirleyen en
önemli unsurdur. E¤er zincir ma¤aza olarak ülke baz›nda bölge
al›mlar› yap›yorsan›z veya tarla kapatma yöntemi ile ürün temin ediyorsan›z merkez hallerinin her saatini takip etmeniz gerekmektedir.
Rekabetin en önemli noktalar›ndan birisi de ayn› kulvarda yer alan
zincir ma¤azalar aralar›ndaki fiyat araflt›rmalar›n› konumlar›na göre
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belirledikleri periyodlarla uygulamak zorundad›rlar. Bu konuda ürünü
iyi tan›yan uzmanlaflt›r›lm›fl çal›flanlar bu konuda daha az hata yapan
olacakt›r.
Genellikle ayn› zincir ma¤azalar›n indirim ma¤azalar›nda çal›flanlar
ait olduklar› sistemin ayn› ürününü daha ucuza satamad›klar› taktirde
prestij, müflteri ve para kayb›na sebep olacaklard›r. O nedenle oto
kontrol sistemlerini gelifltirmek zorundad›rlar. Fiyatlar› etkileyen faktörleri inceledi¤imizde;
1. Plans›z üretim, 2. Üretim s›ras›ndaki hava koflullar›, 3. Tüketim s›ras›ndaki hava koflullar›, 4. ‹hracat ve ithalat›n miktar›.
Üzülerek söyleyebilirim ki ülkemizde günümüz de bile plans›z üretim en bafl a¤r›tan konular›n bafl›nda gelmektedir. Ülkenin tüketim,
ihtiyaç miktar›, üreticinin al›flt›¤› ve bildi¤i ürünün d›fl›na ç›kmamas›,
y›llar›n oluflturdu¤u ön yarg›dan da kurtulamayan, üreticiye ciddi bir
rehberlik yapacak ve e¤itecek, inand›racak kurumlar›n da ortaya
ç›kmamas› bu plans›z üretimin devam etmesine sebep olmaktad›r.
AB Kriterleri'nde problem olarak karfl›m›za ç›kaca¤› flimdiden görünen bu planlama s›k›nt›s› yeniden yarat›lacak s›k› politikalarla ortadan kald›r›lamazsa her zaman oldu¤u gibi devletle- üretici aras›ndaki sorun yaflanmaya devam edecektir. Üretim s›ras›ndaki hava
koflullar›n›n olumsuzluklar› da fiyatlar› etkilemektedir. Afl›r› ya¤mur,
dolu, yo¤un kar ya¤›fl›, ani don olaylar› rekoltenin düflmesine ve fiyatlar›n afl›r› yükselmesine neden olabilmektedir. Art›k günümüzde
uydu ve uzaydan hava hareketlerinin nerede ise bir ay önceden belirlenebilmesi hava hareketlerinin istatistiki verilerinin gerçe¤e yak›n
kullan›labilmesi hem üreticiye hem de arac› kurumlara tedbirler almaya dolay›s› ile tüketicinin de korunmas›na yard›m edecektir. Ancak bu konuda etik s›k›nt›lar›m›z›n da oldu¤unu bilmekteyiz.
Tüketim s›ras›ndaki hava koflullar›, tüketicinin zaman›n› d›flar›da de¤il
de kapal› yerlerde geçirmeyi tercih etmesi, lodosta yenmeyen ama
poyrazda daha fazla tüketilen bal›k örne¤i gibi sebze ve meyve fiyatlar› da etkilenebilmekte ve de¤ifliklikler göstermektedir. Belki bafll› bafl›na bir anlat›m konusu olan ihracat ve ithalat fazlal›¤› ya da eksikli¤i de meyve sebze de fiyat oynamalar›na muz örne¤inde oldu¤u gibi sebep olabilmektedir.
Asl›nda sebze ve meyvede bir üretim cenneti olan ülkemizde ak›ll›
üretim koflullar› herkesi mutlu, kârl› ve baflar›l› yapacakt›r.
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"T›rt"mak
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Globalleflme bir çok konuda oldu¤u gibi yönetim ve yönetici anlay›-fl›nda da önce metamorfozu, ard›ndan de¤ifliklikleri çok h›zla getirdi.
Ancak, s›radan ve ilkel yönetim modelleri hâlâ s›kça karfl›laflt›¤›m›z
ve sonuçlar›n› âdeta ö¤ünerek anlatan 'axe yöneticileri' etraf›m›zda
görebilmekteyiz.
Genellikle makyavelist yaklafl›mlar›n› da birlikte çal›flt›klar› insanlara
uygulayan bu 'axe yarat›klar›n' yan›t›n›, zannediyorum toplum bir sü-re sonra bunlar› yaln›z b›rakarak vermektedir.
K›sa vadede maddi ve manevi aç›dan kârl› ve hakl› ç›k›flta gibi gö-rünen bu 'axe insan tipi', zaman içinde toplum taraf›ndan d›fllanarak
cezaland›r›lm›fllard›r.
Zaten yönetim sürecini oluflturan: KARAR VERME VE PLANLAMA
sürecinde düflüncelerini paylaflmad›¤› için eksikliklerini göremeye-cek ve hatalar yapabileceklerdir.
ORGAN‹ZE ETME sürecinde ise iflini gönülsüz ve desteksiz yapan bir
tak›m› olaca¤› için de çürük bir temel hep sallanan bir organizasyonu
yaratacakt›r.
UYGULATMA VE YÜRÜTME prosesinde delegasyonu akl›na getir-meyece¤i için hatta kendisinden baflkas›na güvenmedi¤inden ve
kendisini herkesten ak›ll› sand›¤›ndan, sadece iflleri rutin yapt›r›yor
olacakt›r.
Baz› yöneticilerin kendisini dünyan›n en ak›ll› ve en iyi yöneticisi ola-rak görme al›flkanl›¤›ndan KOORD‹NASYON sürecini en do¤ru, ba-flar›l›, zaman›nda yapt›¤›na inan›r. ‹fli insan mühendisli¤i veya yöne-tim uzmanl›¤› olanlar, d›flar›dan izledikleri zaman bu durumlarda ön-ce üzülürler ama hak edenlere de gülüp geçerler.
‹flte; paras›n› sadece ürüne ve binalar›na, arsas›na yat›rmay› planla-yan kendisine bu kârlar› getirmede en önemli olgu olan insan faktö-rünü d›flar›da b›rakarak en önemli proseslerden biri olan E⁄‹T‹M VE
GEL‹fiT‹RME çal›flmalar›n› göz ard› etmifl birçok perakendeci tan›-yorum. Milyon dolarlar›n› yat›rarak oluflturdu¤u dev ifllerini hiç yetifl-tirmeden veya e¤itmeden kasaya oturttu¤u kasiyer k›z›n ilgisiz veya
olumsuz bir davran›fl› ile hedefledi¤i müflterisini ilk günden küstüren
hatta kaybedenler 'axe' de¤il de nedir?
B‹LG‹ AKIfiI VE RAPORLAMA prosesini sadece kendisi için iflleten
ve astlar›n›, tak›m arkadafllar›n› bilgilendirmedi¤i için, neler kaybet-ti¤ini çok sonra anlayan insanlar› da tan›yoruz.
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KONTROL ETME sürecini yaratabilmek ve uygulayabilmek için bütün
YÖNET‹M SÜREC‹N‹ anlamak, bilmek ve sahip ç›kmak gereklidir.
Ayr›ca bunlar içinde "TIRT"mak gereklidir. YAP-TIRT-MAK.
Bunlar› yapt›rabilmek için de; bir yöneticinin en önemli özelliklerinden
olan karar verme ilkelerini do¤ru uygulamas› gereklidir. Verilen karar-lar›n uygulanabilir ve geçerli olmas› ve bunlar›n çoklu¤u o yöneticinin
kredibilitesinide art›r›r. Günümüzde hele iletiflimin saniyelerle ölçüle-bilir, bilgiye saniyelerle ulafl›labilinir halde olundu¤u günlerde dene-me - yan›lma metodunu art›k terk edilmesi gereklidir. Oysa 'axe tipi
yöneticiler', geleneksel yönetimden kopamam›fl ve hala bu uygula-maya inanan yap›da olanlard›r.
Karar verme ilkeleri nelerdir diye bakarsak?
1. Sorunu aç›k ve net olarak tan›mla,
2. Mevcut durumu aç›k ve ölçülebilir olarak de¤erle,
3. Bilgi ve veri topla,
4. Amac› aç›k hale getir,
5. Sorunlar› yaratan nedenleri belirle,
6. Varsay›mlar›n fazla olmamas›na çal›fl,
7. Çözüm alternatifleri belirle,
8. Alternatifleri de¤erlendir,
9. Karar için uygun zaman› seç,
10. Karar›n› ver,
11. Bir faaliyet plan› haz›rla,
12. Bu plan›n› iletiflim yolu ile çal›flanlar›na aç›kla,
13. Uygula,
14. Uygulamay› izle ve sonuçlar› sürekli olarak de¤erle.
Bu arada yap›lacak gelifltirme ve e¤itim çal›flmalar›, bireylerin per-formanslar›n›n izlenmesi ve gelecekteki kariyerlerinin yönetici tara-f›ndan belirlenmesine de yard›m edecektir. Dergimizin geçen say›-s›nda Market Dan›flman› Sinan As›lyaz›c› meslektafl›m›z›n da detay-l› bir biçimde aktard›¤› bu e¤itim uygulamalar› asl›nda ak›ll› bir yö-neticinin do¤ru yat›r›m› ve kendi kuruluflunun gelecek sigortas› hat-ta rekabette öne geçme avantaj› olacakt›r.
Tabii ki kendinden ve bilgisinden emin kendine de yat›r›m yapmay›
becermifl bir yönetici sisteminin do¤ru, h›zl› ve baflar›l› çal›flmas›
için yetki devretmekten de korkmamal›d›r ama tabii ki yönetim kural-lar›na uygun olarak. Axe tipi yönetici bundan da çekinecektir. Zira
kendisine güveni olmayacakt›r.
Yetki devrinde nas›l baflar›l› olabiliriz?
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1. Yetki devredilecek ifli belirleyin,
2. O ifl için en uygun olan çal›flan›n›z› seçiniz,
3. Astlar›n›z› bilgi ve psikolojik aç›dan haz›rlay›n›z,
4. ‹flin tamamlanmas› ile iliflkisi bulunan kiflilere yetki devri yap›lan
ast› tan›t›n,
5. Kontrol yönteminizi gelifltirin,
6. ‹flin tamamlanmas› için cesaret verin.
‹flte yetki devri yapmakla; ifllerinizin zaman›nda tamamlanmas› gibi
bir avantaj›n›z olacakt›r ve astlar›n›z ifllerden bütün olarak haberdar
olduklar› için sorumluluk alacaklard›r. Çal›flanlar›n ve müflterilerin
bafll›ca flikâyetlerinin bafl›nda sorumlulu¤u olan ama yetkisi olma-yan ifl görenlerdir. Sorumluluk verdi¤iniz çal›flan yetki devri ile belli
oranda bir yetkiye de sahip olacaklard›r. Böylece belirli sorumluluk
ve yetki alan çal›flan›n›z› kontrol etme iflleviniz de geliflmifl olacakt›r.
Yetki devri yap›lmas› sonucunda çal›flanlar›n›z, konular›nda yetiflir
ve geliflirler, böylece insan ve kaynaklar›ndan en iyi flekilde yararla-n›lacak ve verimlilik artacakt›r. Ayr›ca performans de¤erlendirmele-riniz daha do¤ru ve tarafs›z yap›labilir hale gelecektir. Takdirlerinizi
gerçek iflleri yapanlara ulaflt›rabileceksiniz. Ve bir yönetici için
önemli özelliklerden olan ayn› anda de¤iflik ifl, kifli ve hizmetleri et-kin bir flekilde yönetebilir hale geleceksiniz. De¤iflik yerlerdeki iflle-riniz daha az stres ile yönetilebilecektir. Çal›flma yaflam›m›zdaki
'axe'erin azalmas› dile¤i ile.

malar
Bildik Laflar ve Gazete Kültürü ile Konuflflm
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Geçenlerde kütüphanemi düzenlerken Do¤an Cücelo¤lu Hoca'n›n
y›llar önce daha doçent iken yazd›¤› sararm›fl bir kitab›n› buldum.
Galiba 1987 bas›m› idi. Toplumsal olarak ele ald›¤›m›zda pek k›p›r-danman›n olamad›¤›n› fark edince de insan üzülüyor.
Hele etik anlamda her yap›n›n biraz daha deforme oldu¤unu gör-dükçe üzülmemek olas› de¤il. Bence bu konuda en çok s›k›nt› çe-kenlerin bafl›nda da her gün taze paraya gereksinmesi olan ve gün-de yüzlerce yüzle karfl›laflmak zorunda olan perakendeciler gelme-li diye düflünüyorum.
Ama genele bakt›¤›mda da ço¤unlu¤un pek fark›nda olamad›¤›n›
da teflhis ediyorum. Bir gün birileri yine ba¤›rarak ortalara ç›kacak
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ve medyada gündemi birkaç gün meflgul edecek.
Baflka bir ba¤›r›fl›n ortaya ç›kmas› ile hemen rafa kalkacak. Bildi¤imiz
laflar dolaflacak ekranlarda veya sayfalarda yine birileri köflelerinde
biz söylemifltik diye yazacak... O laflarda ne olacak genellikle..
- Sivil toplum örgütleri nerede?
- Devlet nerede?
- Meslek odalar›m›z ne yap›yor?
- Yöneticiler nerede?
- Efendim duyars›z bir toplumuz? Ve devam edecek gidecek. Hele
bir laf âdeta her kesimde oturdu ve s›k kullan›ld›¤› için anlam› da
kalmad›.
-Efendim biz adam olmay›z.
Ol efendim ol... Olmak için neler yapt›n?
-Aman efendim ben kimim ki ne yapabilirim ki?
Ben ülkem için neler yapt›m. ‹stihdam yaratt›m yan›mda kaç kifli ça-l›fl›yor Yaman Bey biliyor musun? fiu kadar insan benden ekmek yi-yor çarp dörtle... Ayr›ca flu gazetenin yazar› falana aynen kat›l›yo-rum. Adam memleketi çözmüfl, insan›m›z› çok iyi tan›m›fl. Bu mem-lekete böyle 3 bin adam bulacaks›n, AB'yi kenara b›rak ABD bile
peflimizde koflar. Haa akl›ma gelmiflken söyleyeyim. Sizin tak›m›n
hocas› bu ifli bilmiyor. Bem olsam o Adana'dan al›nan adam› de¤il
‹stanbulspor'dan al›nan› banko korum tak›ma. Bak gör ondan sonra
neticeyi… Ayr›ca sen dünya üçüncülü¤üne baflar› m› diyorsun, ta-k›m› yanl›fl kurdu neydi o ülkenin ad›. ‹flte orada.
- Bu ifli diplomatlar inan ki bilmiyor aziz dostum. Amerika'daki büyü-kelçi ben olacakt›m kodum mu masaya yumru¤u. Bak derdim daha
sen bizim kim oldu¤umuzu ö¤renememiflsin. Nota vermek falan
yok. Gözlerimle bitirirdim ifli, bitirirdim ifli.
Bak adam› sa¤l›¤›ndan iyi tan›r›m. Hiç sevmezdim ama çok takdir
ederim. ‹yi h›rs›zd› çünkü... Kendisi için bir fley yapmad› ama çoluk
çocugunun gelece¤ini 3 göbek torununa kadar kurtard›.
Bak bu ma¤azan›n sahipleri bu ifli bilmiyorlar. Mallar yanl›fl yerde, eti-ketler eksik, ben olaca¤›m bu ma¤azan›n sahibi bak neler yapar›m.
Harikalar yarat›r›m valla... Allah kime verce¤ini bilmiyor kardeflim...
fiu köprü var ya flu köprü karayollar› de¤il de ben iflletece¤im. Na-s›l para basar›m biliyor musun, befle katlar›m valla.
Yaman bey Amerikal›lar Irak'ta yanl›fl askeri taktik uygulad›lar.
Bu ifli inan ki bilmiyorlar... Oralar›n havas› baflkad›r. Orada olacak-t›m ki. Kafalar›na ben geçirirdim torbay›.
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- Askerli¤inizi nerede yapt›n›z?
- Sivas'ta
- Ne olarak yapm›flt›n›z?
- Tabur aflç›s›yd›m, inan›lmaz rahat geçti. Valla hayat›m›n en rahat
devresi idi.
Bir de y›llard›r hep konuflulan her yerde s›kça duymaya al›flt›¤›m›z
flu söylem de s›k›c› olmaya bafllad›:
- Bak arkadafl ‹stanbul Taksim'de, Ankara K›z›lay'da, ‹zmir Basma-ne'de salland›racaks›n 70 kifliyi bir daha böyle bir fley oluyor mu?
Ortal›k kar›flt› AB'ye girme çabalar› içerisinde zina meselesi ne olacak?
AB'nin önündeki önemli engel sadece bu galiba, çözümünü y›llar›n
baba sanatç›s› bulmufltu, parlamenterler bunu kullanamad›lar.
- Hayat arkadafl›y›z. 30 y›l› devirdik ve biz tanr›n›n huzurunda evli-yiz, ayr›ca bizimkisi seviyeli bir birliktelik.
1900'lerin bafl›nda döneme damgas›n› vuran bir politikac› manifes-tosunda flöyle diyor:
- Ne yapmal›?
Yan›t 2004'ler Türkiyesi'nde bir komedyenden ve cips reklam›ndan
geliyor.
- E⁄‹T‹M fiART
- E⁄‹T‹M fiART
Hep merak ederim. Toplumun büyük k›sm›n›n magazin kültürü ile
yaflad›¤› ve her konuda uzmanl›¤› bulunan vatandafllar›n›n bulundu-¤u bir ülkede mi PERAKENDEC‹L‹K YAPMAK kolay, yoksa sadece
uzman olduklar› konularda bilimsel verilerle yaflanan be¤enmedi¤i-miz ve s›rt›n› 1950'lerde minderden kald›rmad›¤›m›zla övündü¤ü-müz k›ta Avrupas›'nda m›?

Yeni Rekabet Yap›s›nda Nas›l Yönetici?
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"Önemli mi olmak, k›ymetli mi olabilmek?"
‹fl yapma koflullar›n›n h›zla de¤iflti¤i, flirketlerin bilgi ve yeni teknolojiler konusunda sürekli ve anlaml› yat›r›mlar yapt›¤›, çal›flanlar›n niteliklerinin de¤iflti¤i 'küresel ekonomi'yi yeni ekonomi-yaflam olarak
kabul etti¤imiz günümüzde yöneticinin yeni rekabet koflullar› içerisinde sorumluluklar› da de¤iflmifltir.
Daha önceki uygulamalar›n aksine, rakiplerle iflbirli¤i yapma ve stratejik ortakl›klar›n konufluldu¤u günümüzde yönetenin art›k önemli ol63

mas›n›n bir yarar› kalmam›flt›r. Kurumsal yap›lar ya da ak›ll› uygulama
merkezleri k›ymetli yöneticileri bulundurmaya bafllam›fllard›r.
Geçti¤imiz dönemde birçok flirkette karfl›laflt›¤›m›z, hatta efsane
flirketler olarak gördü¤ümüz kurulufllarda sokak çocu¤u tarzl›, kültürsüz, görgüsüz, korku salarak, nefret uyand›rarak çal›flma modeli
yaratm›fl ama kendini önemli zannettirerek idare etmifl insanlar›n
yerini art›k günümüzde k›ymetli yönetici modeli almaya bafllam›flt›r.
Buradaki önemli tehlike, önündeki yanl›fl örnegi kullanmaya devam
edecek ikinci adamlard›r. Büyük organizasyonlar›n sadece bu tip
yöneticilerden de¤il, devam› olabilecek ikinci adamlardan da kurtulmalar› gerekir. 'N‹CHE' pazar yaklafl›m›n› hedef alan kurulufllar,
müflteri odakl› çal›flmalara y›llar önce bafllad›lar. Özellikle IT sektöründe ve iletiflim kurulufllar› bunlar› k›sa dönemli hatta günlük detayland›rmaya ve güncellemeye bafllad›lar.
Zaten Matriks organizasyonlar da bu konuda bizlere yard›mc› olmaya
bafllad›… Hiyerarflinin azalmas› zaten kendisini önemli göstermeye çal›flan ve bu nedenle de megaloman yap›ya bürünen yönetici tiplerini rahats›z edecektir.
Tak›m oyunun önem kazand›¤›, ekibin üyelerinin de k›ymetli olmas›n›n hedeflendi¤i günümüzde, koçluk yapan›n bile k›ymetli olmas›
hedeflenmiflken, tepenin önemli de¤il k›ymetli olmas› kaç›n›lmaz
hale gelmifltir.
Yeni ekonominin paradigmalar›n› inceledi¤imizde; de¤iflen rekabet
koflullar›nda baflar›l› olabilmek için ifl ak›fllar›na eskisinden farkl›
yaklaflmak ve yöneticilerimizi ça¤dafl ve yeni bilgi ve bilgeliklerle
donatmam›z gerekiyor. Temel baflar› faktörü olarak da sürekli ö¤renmeyi, geliflim ve iyilefltirmeleri iflletmelerin öncelikli amaçlar› aras›na sokmam›z gereklidir. Gerek liderlik becerileri gerekse teknik
bilgi ve deneyimler, donan›mlar aç›s›ndan yüksek nitelikli yani k›ymetli ifl görenlerle çal›flmak zorunday›z… Bunun ç›k›fl noktalar›ndan
birisi de tabiî ki kaliteli hizmet içi e¤itimler ve uygulamalar›d›r. Yeni
rekabet koflullar› liderli¤inde baflar› boyutlar›n› flu niteliklerle ölçebiliriz:
- Aç›k, tutarl› ve güvene dayal› iletiflim ortam› yaratmak,
- De¤iflimi yönetebilmek,
- Uzlaflma yaratmak, çat›flma çözmek,
- Etkili delegasyon, etkin flirket yaratmak, koflullardan do¤ru yararlanabilmek,
- Gerekti¤inde koçluk da yapabilmek ama liderli¤ini unutmamak,
- ‹flbirli¤i yaratmak,
- Karar alma sürecinde etkin olmak,
- Ö¤renme konusunda önder olmak,
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- Ekip çal›flmas› sürecini yönetmek,
- Sürekli de¤iflim ve geliflim sürecini desteklemek,
- Performans standartlar›n› belirlemek, gelifltirmek,
- Birlikte yaflama kültürünü gelifltirmek.
Bafllarda bahsetti¤im megalomanik ve diktatör, kendisini önemli
yönetici gösterme ve kabul ettirme e¤ilimindeki insanc›klar›n neden
geliflemedi¤ine bakt›¤›m›zda, bunlar›n sorunlar› kendi gözlüklerinden görme ve sorunlar› yok kabul etme e¤ilimleridir. Sorunlar
kendilerine fark ettirildi¤inde ise sonuç ne olursa olsun, sorunu
çözdük mant›¤› ile yaklaflmalar›d›r.
Bilgi paylaflmaya yatk›n olmayan, kendine bilgi saklayarak önemli
olmaya çal›flt›klar› için de "her fley akl›mda" yaklafl›m› içindedirler.
Bu asosyal tipler ayn› zamanda ben ders almam, ders veririm
mant›¤› içinde olduklar›ndan gördü¤üm bana yeter iliflkilendirmesi
içindedirler.
Ben her fleyi bilirim ve en iyisini sizin ad›n›za da düflünürüm
yaklafl›mlar› nedeni ile bilgi üretilmesine de engel olurlar.
Her koflulda bir suçlu arama e¤ilimi içinde olmalar› nedeni ile sorunlarla kiflileri kar›flt›r›rlar yani topa de¤il hep oyuncuya vururlar.
Genellikle bireyin yeteneklerinin de¤il sistemin kuvvetli oldu¤u
ortamlarda iyi saklan›rlar hatta y›llar›n› geçirebilirler. Böylece sistemin baflar›lar›n› kendilerine mal ederek, hep geçmiflteki
baflar›lar›n konuflulmas›n› isterler.
Art›k günümüz güçlü ekonomisi ve kurumlar›n›n "salyangoz tip"
eskileri ay›klama çabas› içine girdi¤ini görmeye bafllad›k.

‹yi&Kötü Adam
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Hep merak ederim; roman, hikaye yazanlar o muhteflem eserlerindeki kifliliklere isimleri nereden bulurlar ve koyarlar. Ömrümüz
boyunca etraf›m›zda, yaflam›m›za girip ç›km›fl bir dolu insan›n ad›n›
hat›rlamazken, onlar›n sayesinde y›llar sonra bile eserlerdeki o
kahramanlar› ve isimleri ile hat›rlar›z. Atos, Portos, Aramis
düflledi¤imiz flövalyeler de¤il midir? Y›llar geçse bile, siyah beyaz
televizyondaki Kaçak Dr. Richard Kimble hemen akl›m›za gelir.
Eminim R›fat Ilgaz Hocam›z "Hababam S›n›f›"n› yazarken tan›d›¤› bir
babacan müdür vard›. Eminim ki ad› Kel Mahmut de¤ildi. Marka
olan Kel Mahmut nas›l akl›na geldi? Dev yazar Lev Nikolayeviç
Tolstoy kahraman›na Karanin soyad›n› verirken Anna Karanina'n›n
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soyad›n›n dünyadaki tüm okuyanlar›n sonsuza dek akl›nda kalacakt›.
Ernest Hemingway kendisine 1954 y›l›nda Nobel ödülü kazand›racak
kitab›nda Kübal› bal›kç›ya ‹htiyar Bal›kç› demesi, dünyan›n her
köflesinde binlerce ‹htiyar Bal›kç› ad› verilmifl restoranlar›, barlar›,
e¤lence mekanlar›n› yaratan bir marka, bir isim yaratm›flt›. Ya
günümüzde televizyonlarda reyting yaratan Kurtlar Vadisi'ni yazan
senarist bu kahramanlar› yarat›rken, onlara Polat Alemdar ve Süleyman
Çak›r isimlerini nas›l bulmufltu? Acaba karakterleri yarat›rken
düflündü¤ü kadar, bu karakterlerin isimleri üzerinde de düflünmüfl
müydü?
Bizlerin her gün etraf›m›zda görmeye al›flt›¤› markalar da m› böyle
yarat›lm›flt› acaba?
Güç-Güven-Görkem dersem çal›flanlar› hemen anlayacakt›r. Ama
büyük bir ço¤unluk benden Üçge dememi bekleyecektir.
fien fiapka çok y›llar öncesi marka yaratma çabas›na girdi¤inde,
Vitali Hakko'nun bekledi¤i baflka bir kelime idi. Yarat›c›-reklamc›n›n
yapm›fl oldu¤u küçük bir hata dev Vakko'yu marka haline getirdi.
Hiç kimse eniflte ile kay›nbiraderin bir araya gelerek kuraca¤› sade
müteahhitlik firmas›n›n uluslararas› dev bir firma olurken, enifltenin
EN'i kay›nbiraderin KA's› ile ENKA markas› olaca¤›n› düflündü mü
acaba?
Y›llar önce bir dergi veya gazetedeki sohbetinden bilgi sahibi
olmufltum. Vehbi Koç'un k›z› Suna K›raç o y›llarda Beyo¤lu'ndaki
flirket merkezinde çal›fl›rken Beyo¤lu'nun BE'si Koç'un KO'su ile
birlefltirilerek bugünün uluslararas› üretici ve sat›c› firmas› olan
BEKO'yu yaratacaklar›n› biliyorlar m›yd› acaba? Tabi bu konuda
ayr›ca farkl› bir söylenti de var; o y›llarda ad› BE ile bafllayan bir
‹srail flirketi ile ortakl›kta bu isim konulmufl ama kurulufl
aflamas›ndan sonra ortakl›k bozulunca bu isim kalm›fl gibi bilinmekte idi. Ancak bizim, söyleflisinde bunu anlatan Suna K›raç'›n
söylediklerini kabul etmemiz gerekir. Neticede BEKO bir dev marka
olurken bunlar düflünülmüfl müydü acaba?
Jilet markas› konulurken, temsil etti¤i trafl b›ça¤›n›n ad› olaca¤›n›
biliyor muydu ya da Aygaz markas›n›n halk aras›nda tüp gaz›n yerine kullan›laca¤›n› tahmin edebildiler mi?…
Sadece ürün kalitesi de¤il, isimleri de insanlar taraf›ndan kabul görebiliyorsa, "marka" olunabiliniyor.
Gelelim edebiyattaki kahramanlar›m›za...
Y›llar›n dostlu¤unu paylaflt›¤›m bir yazar arkadafl›m, ‹kinci Dünya
Savafl› sonras› ‹stanbul'daki yaflam›n kesitlerini anlatan bir roman
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yazmaya bafllayaca¤›n› söylemiflti.
Mutlaka iyi ve kötü kahramanlar› olaca¤›n› ve bunlara ne isimler koyaca¤›n›, bir düflüncesi veya plan› olup olmad›¤›n› sordum.
Güldü.
Yar›n bir iyi adam, bir kötü adam getir bana dedi ve beni yine
s›k›nt›da b›rakt›.
Tüm ›srarlar›ma ra¤men konuyu de¤ifltirerek, sipariflini verdi.
Ne yapmal› idim?
Ve yapt›m.
Sözlü¤ü ald›m. Rast gele açt›m.
GÜL
Tekrar rast gele açt›m.
KAM‹L.
Tekrar,
SER‹N.
Gül-Kamil-Serin.
Uyuma bakt›m.
‹sim KAM‹L olmal›.
Soyad›
GÜLSER‹N. Be¤enmedim. SER‹NGÜL… Oldu galiba
‹yi adam: KAM‹L SER‹NGÜL*
S›ra kötü adamda...
Rast gele açt›m TAfi… Soyad› olabilir.
Tekrar, KIZIL.
KIZILTAfi bu soyad› olabilir gibi geldi. Tekrar açt›m KERKENEZ
Olamaz... Biraz can›m s›k›ld›. Tekrar rast gele açt›m, ohh bu sefer
oldu NAD‹R
Kötü adam: NAD‹R KIZILTAfi.**
H›z›m› alamad›m bir de iyi adama kardefl buldum aramadan
F‹KRET SER‹NGÜL***
E¤er bu roman tutarsa ve bu isimler marka olursa sahibi benim.
Yüzünüz hep gülsün.
De¤erli okuyucular›m, Kamil Seringül, Fikret Seringül ve Nadir
K›z›ltafl tamamen hayal ürünüdür ve yukar›da yazd›¤›m yöntemle
bulunmufltur.
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Al›flflvveriflflii Kolaylaflfltt›ran Buluflflllar
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Yaflam›m›z süratle devam ederken, çarfl›dan marketten al›flverifl
yaparken hiç akl›m›za gelmeyen ama kolayl›¤›ndan yararland›¤›m›z bir
dolu malzeme, kimin taraf›ndan bulunarak yaflam›m›za sokuldu
akl›m›za bile gelmez.
Oysa o önemli insanlar, mucitler insanl›¤›n sessiz kahramanlar›d›r.
Hepimiz ampul, radyo, lokomotif, televizyon denilince hemen
yarat›c›lar›n› ve popüler olmufl o isimleri hat›rlar›z.
Ama bir de isimleri bilinmeyen insanl›k kahramanlar› vard›r. Mutlaka
birisi çay› poflete sokmay› ak›l etmifl ve yaflam› kolaylaflt›rm›flt›r.
Konserve açaca¤› olmasa idi bu sektör ne kadar gelifltirilebilirdi?
Tetra Pak yarat›lmasa idi içine konulan ürünler ne kadar çeflit olabilir ve saklanabilinirdi veya al›flverifl yaflam›m›z›n içinde olabilirdi?
YAZAR KASAYI 1879'da bir bar sahibi olan James Ritty icat etti.
Yazar kasan›n icad›n› eli uzun bir personeline, bir Avrupa seyahatine ve gemi uskur flaft›n›n devir say›s›n› ölçmeye yarayan bulufla
borçluyuz. 1870'lerde yaflad›¤› kasaba Dayton'da (Ohio) iflletti¤i
barda genellikle dolu olmas›na ra¤men istedi¤i kâr oran›n›
yakalayam›yordu. Barmenlerin ceplerine para indirdi¤inden flüpheleniyordu. Ard›ndan ç›kt›¤› bir Avrupa seyahati s›ras›nda yolculuk
etti¤i geminin makine dairesine indi¤inde uskur flaft›n›n devir
say›s›n› ölçen aleti gördü¤ünde muhasebe kay›tlar›n› yapacak bir
makine fikri olufltu. Tatilini yar›da keserek döndü¤ü Ohio'da kardefli
John ile beraber yazar kasay› tasarlamaya koyuldu. James Ritty
yazar kasay› icat etmeyi baflard› hatta 4 Kas›m 1879'da patentini de
ald› ancak bundan para kazan›p kazanç sa¤layamad›. Bölgede
ticaret yapan John. H. Patterson, Ritty'nin flirket hisselerini alarak
ad›n› National Cash Register Co. (NCR) olarak de¤ifltirdi ve milyarder oldu. John Patterson sat›fl görevlileri için ilk resmi e¤itim okulunu da kurmufltur.
Gelelim POfiET ÇAY ve HAZIR KAHVEYE. Bu sevilen içecekler
yüzy›llard›r içiliyor. Oysa bugün yaflam›m›z›n adeta vazgeçilmez
parças› olan haz›r kahve ve poflet çay›n kolayl›¤› ancak 20. yüzy›l.
gibi yak›n bir geçmiflin ürünüdür. Poflet çay 1930'larda evlerde
içilmeye bafllanm›fl, haz›r kahve ise 1938'de icat edilmifltir. 1904'te
çay ve kahve tüccar› Thomas Sullivan (ABD) çay numunelerini
teneke kutular yerine ipek zarflarda vermeye bafllad›ktan sonra
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müflterileri çay›n bu "pofletler"de demlenebilece¤ini keflfetti. Yine de
Joseph Krieger'in demlenmeye haz›r poflet çay› piyasaya sürmesi
için 15 y›l daha geçmesi gerekti. Bafllang›çta poflet çaylar› yemek
firmalar› kullan›rken, 1930'lu y›llarda art›k evlerde de içilmek için
poflet çay sat›n al›nmaya baflland›. 1930'larda Brezilya kahve
enstitüsü, düflen kahve çekirde¤i sat›fllar›n› h›zland›rmak için
kaliteyi ve aromay› kaybettirmeyecek bir çal›flma için çeflitli firmalara davette bulundu. Nestle'nin (‹sviçre) araflt›rmac›s› Max
Mortgenhaler filtre kahveyi kurutman›n yollar›n› ararken püskürtmeli
kurutma olarak bilinen tekni¤i gelifltirdi ve 1937'de Nestle ilk gerçek
haz›r kahve olan Nescafe'yi piyasaya sürdü. 1964 y›l›nda ise daha
üstün ama daha pahal› olan dondurarak kurutma yöntemini icat
ederek Nescafe Gold Blend'i piyasaya sürdü.
fi‹fiE KAPA⁄I ise William Painter'in 85 patentli buluflundan birisidir.
Hatta t›rafl b›ça¤› mucidi olan King Camp Gilette'nin bile esin
kayna¤›d›r. Para üstü veren bilet kesme makinesi ve yat›r›larak
kuflete döndürülen tren koltu¤undan sahte para dedektörüne dek,
gaz lambas›ndan tohum ekme makinesine dek Painter'in mucidi
oldu¤u ve patentini ald›¤› biçok ürün var. Bununla birlikte en uzun
ömürlü buluflu flifle kapa¤› oldu. Metal t›rt›kl› flifle kapa¤› icad›ndan
111 y›l sonra dahi hala kullan›lmaktad›r (Patent tarihi 14 Nisan
1885).
Ermal Fraze 20. yüzy›l›n "En harika 100 fley" içinde yer alan bir halka
ve çekme fleridinden oluflan AÇMA HALKASI teneke kutular›
y›rtarak açmaya yarayan önemli bir bulufludur.
Süt ve baz› meyva konsantreleri 20. yy ortalar›na dek cam fliflelerde
hatta gü¤ümlerden kaplara dökülerek sat›l›yordu. ‹flte TETRAHEDRON biçimli karton kutu Tetra Klasik'in Ruben Rausing (‹sviçre)
icad› ile s›v›lar›n ve bizim yaflam›m›z de¤iflti. Bayan Rausing kutular›n hava s›zd›rmas›n› önlemek için kapat›c› k›skac› bulunca 27
Mart 1944'te patenti al›nan bu icat 1951 y›l›ndan beri TETRA PAK firmas› taraf›ndan üretilmektedir.
Yazacak daha çok icad›m›z olmas›na karfl›n. Biz insanl›¤a küçük
görünümlü ama önemli kolayl›klar getiren bu insanlara
flükranlar›m›z› sunar›z.
Kaynak: NATIONAL GEOGRAPHIC - "Büyük Bulufllar"
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De¤erli okurlar›m,
‹nsanlar yaflam›n h›zl› ak›fl› içerisinde baz› detaylar› fark etmezler
hatta ak›llar›na bile gelmez. Bu detay bilgiler insan yaflam›n› do¤ru-dan etkilemedi¤i içinde onlara t›r› v›r› fleyler der, üzerinde durma-dan geçer gideriz.
Asl›nda o t›r› v›r› fleyler yaflam›n içinde var olup, yalan yanl›fl, uydur-ma fleyler de¤ildir. Hatta ABD 'de oldukça zengin ve yayg›n bir "Tri-via" edebiyat› vard›r. Buna örnek olarak da araflt›rmac› Sabri Kaliç
flöyle bir örnek vermektedir.
'Charli Chaplin'in (fiarlo) hangi ülkede ve ne zaman do¤du¤unu bil-mek akademik bilgi alan›na girer, oysa fiarlo'nun bir keresinde s›rf
macera olsun diye Londra'da yap›lan fiARLO BENZERLER‹ YARIfi-MASINA'na girdi¤ini ve bu yar›flmada ancak sekizinci olabildi¤ini
bilmek tipik bir 'trivia'd›r.
Bakal›m bizde ne t›r› v›r› fleyler var:
• Dünyada en çok tüketilen yeflil sebze maruldur.
• Karpuzun yüzde 97'si, marulun yüzde 97'si, havucun yüzde 90'›,
ekme¤in yüzde 30'u sudur.
• ‹sterseniz deneyin bir kadeh taze flampanyan›n içine at›lan kuru
üzüm tanesi sürekli bir dibe, bir yüzeye hareket edip duracakt›r.
• ABD'de tüketilen toplam g›dan›n yüzde 29'unu mand›ra ürünleri
oluflturmaktad›r.
• Dünyada en fazla kahve tüketilen ülke ‹flveç'tir.
• Patates cipsi 1865 y›l›nda Louisiana'da yaflayan siyah bir aflç›ba-fl› taraf›ndan keflfedilmifltir.
• Bilim adamlar›na göre dondurulmufl g›dalar›n korunmas› için en
uygun ›s› -18 santigrad derecedir.
• Ortalama, bir insan her y›l yaklafl›k bir ton yiyecek ve içecek tüket-mektedir.
• Bozulmayan tek besin bald›r. Eski M›s›r mezarlar›nda bulunan bin-lerce y›ll›k ballar›n bile yenilebilecek durumda olduklar› görülmüfltür.
• Dünyadaki ticari ananas üretimin üçte biri Hawaii'de yap›lmaktad›r.
• Ringa bal›¤› dünyan›n en çok yenen bal›¤›d›r. Besin de¤eri aç›s›n-dan bifte¤e yak›nd›r.
• Sadece Amerikal›lar her y›l ortalama 7 milyar litre m›s›r gevre¤i
(pop corn) tüketmektedir.
• 540 gram cola bir fincan kahve kadar kafein içermektedir.
• Dünyada 15 bin de¤iflik tür pirinç yetifltirilmektedir. Pirinç dünya
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nüfusunun yar›ya yak›n›n›n temel besinidir.
o Bugün yeryüzünde tüketti¤imiz tüm besinlerin neredeyse yar›s›n›n
kökeni Güney Amerika'daki And Da¤lar›'d›r. Patates, m›s›r, kabak,
fasulye türleri, yerf›st›¤›, ananas, avakado, domates, her türlü biber,
papaya, çilek, dut ve daha birçok besinimiz ilk kez bu bölgede ye-tifltirilmifltir.
• A, B. C, D, E vitaminlerini herkes bilir. Ama kimler akci¤er düzen-leyicisi K vitaminini, kans›zl›k tedavisinde kullan›lan T vitaminini, bir
ad› da biotin olan H vitaminini ya da ülser tedavisinde kullan›lan U
vitaminini biliyor.
• Beslenme de¤eri olmayan, ama kalori veren tek yiyecek rafine
edilmifl flekerdir. Bu flekerin büyük bölümünü do¤rudan de¤il de çi-kolata, tatl› vs. arac›l›¤› ile dolayl› olarak tüketiriz.
• Tarihin ilk ticari markas› 1876 y›l›nda patent alan ‹ngiliz bira mar-kas› BASS PALE ALE'dir.
• 30 gram çikolatada 20 mg kafein vard›r.
• Dünya üzerinde avlanan bal›klar›n yüzde 90'› Kuzey Yar›mküre'de
yakalanmaktad›r.
• Bir kilo bal yapmak için ar›lar 4 milyon çiçek gezer ve dünyan›n
çevresini yaklafl›k 4 kez dönecek kadar yol yapar.
• Bilimsel olarak konuflmak gerekirse domates bir meyvedir, muz
ise ottur. Sar› kabu¤unun üzerinde siyah lekeli olan muzlar, yeflilim-si muzlardan daha fazla fleker içerir ve daha lezzetlidir.
• Domatesin bilimsel ad› 'lycopersicion lycopersicum'dur ve bu
ad›n Latince anlam› fludur; "kurt fleftalisi". Dünya üzerinde 10 bin
türden fazla domates oldu¤u bilinmektedir.
• Bir tek havuçta bir insan›n günlük A vitamini gereksinmesinin iki
kat› vard›r ve havuçta ya¤ oran› s›f›rd›r. Bu nedenle az s›v› ya¤l› ren-delenmifl havuç çok iyi bir rejim salatas›d›r.
• Tekila bir tür kaktüsün köklerinden yap›l›r.
• En pahal› peynirlerden olan delikli ‹sviçre peynirlerinin üzerindeki de-likler, peynirin mayalanmas› s›ras›nda içinde oluflan bakteriyel hare-ketlerin ortaya ç›kard›¤› bir tür gaz›n peynirden ç›kmas›yla oluflur.
• fiaraplar›n üzerindeki flifleleme tarihleri üzümlerin topland›¤› y›l›
gösterir, fliflelemenin yap›ld›¤› y›l› de¤il.
• fiarap günefl ›fl›¤›nda bozulur, o nedenle hemen tüm flarap flifle-leri renklidir.
• fiarap fliflelerinin dibinin genellikle kabartma yaz›l› olmas›n›n ne-deni fliflenin dibini sertlefltirmek ve böylece tortunun dibe çökmesi-ne yard›mc› olmakt›r.
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‹flte size bir dolu t›r› v›ri fleyden bahsettim. Eminim art›k sabah ak-flam geçti¤iniz Bo¤aziçi - Köprüsü'nün uzunlu¤unu, yerden yüksek-li¤ini merak etmeye bafllayacaks›n›z. Belki de aya¤›n›z›n kaç cm ol-du¤u, ellerinizi iki yana açt›¤›n›zda parmak ucunuzdan, parmak
ucunuza ne kadar mesafe oldu¤unu merak edip t›r› v›r› ifllerle u¤ra-flacaks›n›z.

Ve Motivasyon

Market Dergisi, 104

De¤erli okurlar›m, geçen say›m›zda sizden ayr› kald›m. Ard› ard›na
yap›lan yurt d›fl› ve içi seyahatler, sizlere yaz›m› yetifltirme flans› vermedi. Bu say›da yeniden beraber olmam›z, sizi bilmiyorum ama beni mutlu etti ve motivasyonumu olumlu etkiledi.
Bireyin ifl yaflam›nda ve özellikle özel yaflam›nda kendisini motive
edebilmeyi baflarmas›, temposunu da etkilemektedir. D›flar›dan gelen motivasyon bozucu veya yap›c› olaylar karfl›s›nda yetkin insan
tutumu gösterebilmek, kalite ve karizman›n, deneyimin, e¤itimin yeterlili¤ini ortaya koyabilmektedir. Bireyin kendisinden kaynaklanan
ve problemleri mant›k süzgeci ile çözebilmesi daha kolayd›r.
Ancak bunun için de bireyin psikolojik, fiziksel, anatomik olarak
kendisini iyi tan›mas› gereklidir. Yani kendisine yat›r›m yapm›fl olmas›, kendisine zaman ay›rm›fl olmas› gereklidir. Özellikle bizim d›fl›m›zda kaynaklanan olaylarda ortaya koyaca¤›m›z tutum, motivasyon ilkeleri içerisinde toplum içindeki yerimizi de belirleyecektir. ‹flte motivasyonun önemli özelliklerinden birisi de budur. ‹lk motivasyon teorilerini inceledi¤imizde karfl›m›za ç›kanlar flunlard›r.
• Tatmin Teorileri
• Teflvik Teorileri
• Yarad›l›fl Teorileri
Tatmin Teorisi: ‹nsan›n bireysel tatmini için daha verimli çal›flaca¤›
varsay›m›na dayand›r›l›r.
Teflvik Teorisi: ‹nsanlar›n çal›flmalar›n›n karfl›l›¤›nda bir ödül alacaklar›n› bildiklerinde daha fazla çal›flacaklar› prensibine dayand›r›l›r.
Yarad›l›fl Teorisi: Akl›n› kullanan varl›k insana e¤er ifle yarar bir ifl verilir, e¤itilerek ne yapaca¤› ö¤retilirse ve onu yapma serbestisi tan›n›rsa iyi çal›flacakt›r ve ödül kendisinden al›nan verim ile gelecektir.
Ayr›ca, verimlilik ve tatmin aras›nda mutlak bir iliflki kurulmak isteniyorsa, tatmin olan insan verimini art›raca¤› olmasa bile verimli çal›flan birisinin mutlaka tatmin olaca¤›d›r. Teflvik teorileri, bireylerin
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belli bir ödüle ulaflmak için çabalar›n› art›racaklar› inan›l›r ve tavsiye
edilir. Genel olarak pekifltirme prensibine dayand›r›l›rsa da bu alandaki birçok çal›flma ücret ve parasal ödüllerin motivatör olarak kullan›lmas› fleklinde yo¤unlaflm›flt›r.
Her insanda bulunan,
• ‹liflki kurma ihtiyac›
• Güç kullanma ihtiyac›
• Baflarma ihtiyac›
‹yi yöneticiler ve liderler taraf›ndan kolayl›kla ve s›kça kullan›labilir...
Ak›ll› yönetim yapanlar karfl›lar›ndakilerin de insani duygular› ve
sosyal ihtiyaçlar› bulunduklar›n› unutmamal› ve her insan›n kendi
anlay›fl›, kültürü ve yaflam biçimi anlay›fl› içinde bir gururu oldu¤unu göz ard› etmemelidir.
‹htiyaç teorilerini etkileyen faktörleri gözden geçirirsek,
• Kal›t›msal ve çevresel koflullar: Tüm teorisyenler taraf›ndan çok
önemli bulunmufltur. Ancak kal›t›msal ve çevresel koflullar›n etkilerini di¤er faktörlerin etkilerinden ayr›flt›rmak çok çok zordur.
• E¤itim: Bireylere e¤itim vererek onlar› çevreleyen ve etkileyen kiflisel modelleri yarg›lamalar›n› de¤ifltirirseniz, o kiflinin ihtiyaçlar› ve
bunlar›n göreceli olarak önemleri de de¤iflecektir.
• Bireyin kendisini de¤erlendirmesi: Bireyin kendi kapasitesini, toplum içindeki yerini, kendi arzu ve isteklerinin seviyesini de¤erlendirmesi onun her ihtiyac›n›n erk'ini belirleyecektir. Bireyin kendini de¤erlendirmesi ilk olarak çevresini, e¤itiminin ve model olarak seçti¤i kiflilerin onda b›rakt›¤› izlenimlerin toplam›d›r.• Deneyim: Bireyin
yaflam deneyimi, yafl›, geçmiflte ortaya ç›kan ihtiyaçlar›n›n karfl›lanma derecesi onun flu andaki ihtiyaçlar›n›n belirlenmesinde bir rol
oynayacakt›r.
E Faktörü yani motivasyon aritmeti¤i de bunu ortaya net koymaktad›r.
Bilimsel kaynaklarda Maslow, Herzberg, Mc Clelland, Alderfer'in ortaya koyduklar› kendi ihtiyaçlar› teorilerinde net olarak anlat›l›r. Ama
ben bir Türk'ün haz›rlad›¤› ve benim ülkemin insan›n› tam anlam›yla
adeta bir harita gibi ortaya koyan, içinde ihtiyaçlar hiyerarflisi de,
motivasyon teorisi de bulunan› tercih ederim. ‹nsan Mühendisi Av.
Ergun Zoga'n›n bize sundu¤u Zoga'n›n ‹htiyaçlar Hiyerarflisi size
›fl›k tutacakt›r.
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Sektörel S›k›nt› Perakende E¤itimi

Market Dergisi, 77

Günümüzde h›zl› büyüme gösteren sektörlerin bafl›nda koflan pera-kendecilik, iki önemli s›k›nt›y› Cumhuriyet'in ilk y›llar›ndan bugüne
dek yaflad› ve yaflamaya devam etmektedir. Hizmet üreten sektör-lerde e¤itimli çal›flanlar›n verimlili¤e ve kârl›l›¤a katk›s›n›n büyük
noktalara ulaflt›¤› ve h›zl› rekabet içerisinde birbirine yak›n kalitede
ürün satabilen kurulufllar, farkl›l›¤› ancak çal›flan kalitesi ve bilgili sa-t›c›lar›n elektrikten temizlik malzemesine dek do¤ru ve etkin olma-s›yla sa¤layabilir. Alan ve kategorinin do¤ru yönetilmesinin do¤ru-dan kârl›l›¤a etkisi tart›fl›lmamaktad›r. ‹flin içindeki çal›flan›n CRM
oyununda yer almas›, kaç›n›lamaz hale gelmifl, e¤itim yolu ile bilgi-lendirilmifl, davran›fllar› güçlendirilmifl çal›flanlar, perakende sektöründe
art›k m›knat›s rolü oynayabiliyor. Ancak sektörde yer alan her yat›r›mc›-n›n, yöneticinin, çal›flan›n ortak karar› olan perakendecilik e¤itimi günü-müzde bile yerine oturamam›flt›r. ABD ve Avrupa'da örneklerini bildi¤i-miz perakende e¤itimi çal›flmalar› art›k sadece kurum içi faaliyetler s›n›r-lar›nda kalmam›fl, akademik seviyelere tafl›nm›flt›r. Ancak akademik bil-gisi güçlü e¤itimcinin uygulama yönünün zay›f olabilmesi veya uygula-may› çok iyi de¤erlendirebilen ve bunun için de y›llarca yer alan çal›flan-lar›n akademik yaklafl›mlardan uzak olmas› ve s›cak bakmamas› ülke-mizde bir problem olarak devam etmektedir. Bafll›ca büyük perakende
flirketleri, hizmet içi e¤itimler için departmanlar oluflturmas›na ra¤men ç›-talar›n› yüksek tutamam›fllar bunlar› sadece masraf departmanlar› olarak
görmeye devam etmifllerdir. Zaten Türkiye'de son derece az olan uygu-lama ve akademik yap›y› bilen perakende e¤itimcilerinin bireysel çaba-lar› veya giriflimleri de c›l›z kalm›flt›r.
Perakende e¤itiminin eksikli¤ini fark eden baz› e¤itim kurumlar› pera-kendecilikle hiç ilgileri olmamas›na karfl›n buraya yönlenmifl ve pazar
aray›fllar› içine girmifllerdir. Hatta perakendecilikle ilgisi sadece mahal-lelerindeki marketlerden al›flveriflle veya kiflisel ihtiyaçlar›n› temin et-mekle s›n›rl› olan reklamc›, muhasebeci, sürücü kursu sahipleri bile
merdiven alt› flirketler kurarak kendilerine göre ve hiçbir e¤itim daya-na¤› yaratmayan faaliyetlere maalesef devam etmifltir. Bu kifliler, sek-törün parlakl›¤›n› ilanlar›nda göstererek ifl bulma vaatleri ile hiç de gü-zel olmayan sonuçlar yaratm›fllard›r. Ülkenin önde gelen bir holdingi-ne ba¤l› zincir ma¤azalar da ayn› grubun içinde yer alan bir üniversi-te ile perakende e¤itimine yönelik giriflimlerde bulunmufl ise de aka-demisyenlerin uygulamadan uzak olmas›, Türk insan›na özgü kiflisel
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kaprisler ve kurumlar aras› çat›flmalar›n ortaya ç›kmas› ile perakende-cilik e¤itimi genel yönetim programlar›na do¤ru yönlenmifl ve böy-lece bir umut ve keyif gibi görünen bu giriflim de c›l›z kalm›flt›r. Oysa
ABD ve Avrupa'n›n perakendecilikte dev ad›mlarla ilerleyen kurumlar›
e¤itim ve ar-ge bütçelerini her y›l dev rakamlarla aç›klamaktad›r...
Herkesin rahatl›kla fikir beyan etti¤i, nerede ise herkesin kendisini
ma¤azaya girdi¤i andan itibaren o iflin uzman› zannetti¤i ülkemizde
e¤itildi¤i, çal›flanlar›n baflar›l› bir ifl yaflam› yakalayabildi¤i bilgilen-me/ö¤renme programlar›n›n ciddi perakende e¤itimi kurulufllar› ve iflin
uzman› perakende e¤itimcilerinin uygulamalar› ile yeni bir yol aç›labilir
mi acaba?

Perakendede güvenlik

Market Dergisi, 80

Tüm dünyada perakendecilerin önemli s›k›nt›lar›ndan birisi de sat›fl
noktalar›n›n korunmas›, kollanmas›, yani güvenli¤idir. Sadece al›fl-verifl yapan müflterilerin de¤il, çal›flanlar›n da, ürünlerin de. Bina te-sis ve malzeme gereçlerinde güvenli bir konumda bulundurulmas›
gerekmektedir. Sadece d›flar›dan gelecek müflteri h›rs›zl›klar› de¤il,
kuruluflun içindeki kötü niyetli kiflilerin de cayd›r›lmas› önemlidir.
Kleptomanlar› saymazsak, yetiflme tarz›, e¤itimsizlik, ani heyecanlar
yanl›fl e¤ilimlere sap›lmas›na neden olabilmektedir.
Hiçbir ön haz›rl›k yapmadan bir ücretini ödemeden ürünü ele geçir-me çabas›nda olan insanlar›n genellikle ilk giriflimleri olduklar›n› ar-t›k çok iyi gözlemlemifl bulunmaktay›z.
Ama baflar›l› olanlar›n da bunu tekrarlamaktan kaç›nmad›klar›n› da
bilmekteyiz. Özellikle marketlerde kendilerine göre yöntemler bulan
veya seçenlerin fiyat etiketlerini de¤ifltirmek yoluyla yapt›klar›n›n
önüne teknolojinin yard›m› ile rahatça geçilmifltir.
Kasadaki çal›flan›n bu konuda dikkatli olmas› ve iyi yetifltirilmesi de
önemlidir. Ancak burada da kasa görevlisinin iyi niyetli olmamas›
baflka problemlere yol açabilmektedir.
Özellikle kasalar›n ve kasiyerlerin yo¤un zamanlar›n› seçerek kendile-rine yöntemler yaratanlar konusunda e¤itilmifl çal›flanlar›n yan› s›ra
mesle¤i market güvenli¤i olan ve her konuda yetifltirilmifl güvenlik ele-manlar›, insanlar›n beden dillerini ve davran›fllar›ndaki farkl›l›klar› da
gözlemleyerek ön tesbitlerde bile bulunabilmektedirler. Bu görevli-leri de yan›ltmaya yönelik giriflimlerde bulunanlar, iki veya daha faz-75

la kiflinin ortak çal›flma içerisine girmesine sebep olur... Yine iyi ye-tifltirilmifl market güvenlik sorumlusu bunu da engelleyecek ve de-forme edecek yap›dad›r. Özellikle yurt d›fl›nda s›kça karfl›lafl›lan du-rumlardan olan k›fl mevsiminde üzerine bol, kal›n, uzun giysilerin içine
koyduklar› etiketleri tahrip edilmifl veya üst üste giyerek hatta flemsiye-sinin içine saklayarak perakende merkezini terk ederler. Bilgilendiril-mifl uygulama ile veya görsel metodlarla e¤itilmifl güvenlik sorumlula-r› için bu da son derece kolay sonuçland›r›labilir.
Bazen aileleri ile illegal giriflimlerde bulunanlarla karfl›lafl›labilmek-tedir. Özellikle Türk aile yap›s›na gösterilen sayg› ve özeni kullan-mak isteyenler de ç›kabilmektedir. ‹flin en üzüntü veren yanlar›ndan
birisi de çal›flanlar›n gelirlerini sa¤lad›klar› yerden, arkadafllar›n›n
eme¤ini de dikkate almadan yap›lan suistimallerdir.
Her zaman bu konularda en üzüldü¤üm olaylar, çal›flanlar›n ekmek
yedikleri yerde suistimalleri yapmas› veya yapanlara göz yummas›
olmufltur.
Genellikle çalma, ele geçirme ve heyecan duyma ve bundan tatmin
olma psikolojisi ruhsal bozukluk içinde olan insan davran›fl›d›r.
Kleptomani olan insanlar genellikle çald›klar›na muhtaç olan insan-lar de¤illerdir. Hatta çal›nan mal›n maddi de¤eri de önemli olma-maktad›r.
Karfl›lafl›lan olaylarda tek al›nm›fl bir bebek pati¤i, s›radan bir obje
oldu¤u da gözlenmifltir. Yak›nlar›n›n bu rahats›zl›¤›n› bilenler, olum-suzluklar› ortadan kald›rabilmek için kleptoman yak›nlar›n›n gittikleri
ma¤azalara önceden haber verdikleri de gözlenmifltir… Ülkemizde
perakende merkezleri ve ma¤aza güvenli¤inde, yönetiminde ulus-lararas› bilgi ve deneyimi yakalam›fl kurulufllar da vard›r. Özellikle
ma¤aza güvenli¤inde ve bina/tesis yönetim hizmetleri, ülke stan-dartlar›n› yakalam›flt›r… Dünya standartlar›n› yakalam›fl perakende
flirketleri çözüm ortaklar›n›, ifl ortaklar›n› da bu standartlar› yakala-m›fl kurumlarla yapabilirler ise her konuda oldu¤u gibi güvenlik ko-nular› da kendili¤inden hal olacakt›r.
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u: “Hizmette S›n›r Yoktur”
Bir Devlet Kuruluflflu

Market Dergisi, 96

Art›k 21. yy'da hizmetin saniyelerle ölçülece¤i, sektör liderlerinin,
yaratt›klar› hizmet sürati ile k›yaslanaca¤› bir dönemde çook komik
bir s›n›rl› hizmete tan›k oldum. Bunu sizinle paylaflmak istedim. Es-kiden, Aziz Nesin'lik hikaye, Hasan Pulur'luk bir durum diye konuflu-lan bu tip konular hala günümüzde yaflanabilmektedir.
Ancak bireylerin öncelikleri de¤iflmesi veya kitle iletiflim araçlar›n›n
daha fazla magazinsel konulara ve haberlere kaymas›, vatandaflla-r›n karfl›laflt›¤› bu tip ama o insan› zarara sokan konulardan pek faz-la haberdar olmamam›za sebep oldu.
Vatandafllar›n baz› kurumlara veya ifl yerlerine yaflamlar› boyunca
bir kere veya birkaç kere yolu düfler.
Markete her gün u¤rar›z da, araba satan veya beyaz eflya satana
yaflam›m›zda sadece birkaç kere yolumuz düfler.
Ekmek her gün al›n›r ama ya otomobil veya buzdolab›?
‹flte; bir han›m okurum çocuklar›n›n do¤umu nedeni ile b›rakt›¤› ifl
yaflam›na bir baflka sosyal güvenlik flemsiyesi alt›nda devam eder-ken, bir yasa ç›kar, çok k›sa bir süre gündemde kal›r ve kalkar.
Tesadüfen o gün verdi¤i dilekçe ile haberdar olmad›¤› bu istisna
durumdan yararlan›r ve flans›n›n döndü¤ünü düflünerek çok sevinir.
Ancak uzun bir süre her iki sosyal güvenlik kurumundaki yetkililere
bu durumu anlatmaya çal›fl›r.
Çünkü o kurum çal›flanlar›n›n böyle bir maddeden haberleri yoktur.
Onlara göre de böyle bir fley var olmam›flt›r ve olmayacakt›r da.
Yaklafl›k bir y›l süren yaz›flmalarla konuda hakl› oldu¤u anlafl›l›r ve
primlerini veya keseneklerini ödemeye bafllar.
Bu ça¤dafl kurumlar (!!!), online ortamda hizmet sürelerini hatta
emeklili¤e kalan süreleri, emekli olundu¤unda al›nacak ikramiyeleri
bile internet ortam›nda göstermektedir.
Bu vatandafl›m›z, internetten durumuna bakar ve süresinin doldu-¤unu ö¤renir. Ancak bu ülkede yaflaman›n deneyimi ile durumunu
o kurulufla sorar. Yaklafl›k 3 hafta sonra (pulun üzerindeki ile eve va-r›fl aras›ndaki tarih) posta ile adresine, süresinin doldu¤unu hatta
fazla süresi bile oldu¤u isterse emeklilik için baflvurabilece¤i yaz›s›
mektupla gelir.
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Hemen özel bir kargo flirketi ile emeklilik baflvuru dilekçesini gönde-rir ve ertesi gün kuruma teslim edildi¤i belgesi eline ulafl›r. Baz› ku-rum ve kurulufllar aras›nda yaz›flmalar yap›laca¤› bildirildi¤i için 6
hafta bekler ve telefonla soruldu¤unda hala arflivde beklendi¤i ö¤-renilir. Ricalar sonucu yan yana iki semt aras›nda 15 gün sonra dos-ya merkeze gelir. Sonuç:
'Bekleyin size bir yaz› gelecek'
Beklenen yaz› iki hafta sonra gelir. Evraklar›n›z aras›nda vukuatl› nü-fus tezkereniz bulunmamaktad›r. O nedenle ifllem yap›lamam›flt›r ve
dosyan›z arflive iade edilmifltir. Hemen belge ç›kart›l›r. Özel kargo
ile gönderilir. Yine beklenmeye devam edilir. ‹ki semt aras›nda bu
sefer dosya yoktur. Telefonlar ve ricalar. Dosya merkeze ulaflt›r›l›r,
yan›t ayn›:
'Bekleyin yaz› gelecek'.
Bu sefer üç hafta sonra beklenen yaz› gelir. Dosyan›zda iki resim
eksik görünmektedir, tamamlanmas› gereklidir ve dosyan›n tamam-lanmas› için arflive iadesi.
Hemen resimler çekilir fazlas› ile içine konularak özel ulakla gönde-rilir. Günler geçer ses seda yoktur. O kentte ikamet eden yafll› am-caya rica edilir, o kurulufla u¤rayarak acaba akibetinin ne oldu¤u
ö¤renilebilinir mi? Okurumun ihtiyac›n› bilen yafll› amcas›, kuruma
gider ve dosyan›n içinde eksik resim oldu¤u için ifllem yap›lamad›-¤› söylenir. ‹stanbul'dan görevli memur aranarak resmin gönderildi-¤i söylendi¤inde, "Siz buraya bunaklar› gönderirseniz sizin dosya
arflivde de biraz zor bulunur" yan›t› al›n›r.
Resimlerin gönderildi¤i ›srarla söylenince, kay›tlarda olmad›¤› söy-lenir. Yeniden gönderilmesi istenir. Bu sefer amcaya gönderilir el-den kay›ta vermek için götürüldü¤ünde,
- "Aaaaaa bu resimler gelmifl me¤er" yan›t› verildi¤inde iki hafta da-ha geçmifltir.
Art›k son safha, hatta flu laflar bile söylenir:
"Dilekçe baflvuru tarihi önemli, emekli maafl›n›z çal›fl›yor ba¤land›-¤›nda topluca al›r›s›n›z korkmay›n."
Vatandafl›m›z bu ülkede yaflad›¤› için hep korkmufltur ve korktu¤u ba-fl›na gelir. Art›k her fley haz›rd›r ve son kurula dosya ç›kart›lacakt›r.
Uykusuz bekler o geceyi.
20 y›l›n sonunda o paraya çook ihtiyac› da vard›r.
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Sonuç için yine telefon edilir.
Yan›t olarak: "Uzmanlar›m›z hizmetinizde 1 ay eksik buldu¤u için…"
Oysa çal›flt›¤› flirket taraf›ndan Ziraat Bankas›'na yat›r›lan kesenek-ler ve makbuzlar, kurumun bilgisayar›, eve gelen yaz›lar hiç de böy-le söylemektedir. fiimdi kimbilir, ne kadar süre hizmetinin tam oldu-¤unu ispatlamaya çal›flacak, yeniden baflvurular yap›lacak, eksikler
tamamlanacak ve kendisi ile, ülkesi ile kendisine hizmet getiren bu
sayg›n devlet kurumu ile gurur duyacak.
De¤erli devlet adamlar›,
Bir vatandafl›n bu kuruma ifli yaflam› boyunca bir kez düfler.
O kurum da sadece o insana bir kez yapaca¤› hizmet kalitesi ile
ölçülür.
D›fl›n›z nikelajl› ama içiniz baflka imifl.
Say›n yetkililer, bu okurumun "ad› ve soyad›" bende sakl›, isterseniz
ve o da kabul ederse tabiî ki veririm.
‹flte, ben bu hizmet kalitesinin yakalanmas› için özellefltirmeden
yanay›m…
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Kuruluflundan bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nin en belirgin özelli¤i,
de¤iflim sürecinin etkin bir flekilde devaml›l›¤›d›r. Zira de¤iflim, bazen do¤al olarak BERGSON'un dile getirdi¤i gibi kendili¤inden bazen de insan›n içinde bulundu¤u koflullar karfl›s›ndaki tetiklenmesi
sonucunda insan eliyle meydana gelmektedir. Bu bak›mdan ‹kinci
Dünya Savafl›'ndan sonra gerek bozulan sistemler ve gerekse kazananlar›n megalomani içinde sosyal ve ekonomik hakimiyet kurma
arzular›, globalizmin adeta SOSYAL METASTAS diyebilece¤imiz
yay›l›m›na durdurulamayan bir h›z kazand›rm›flt›r. Bireysel ve kurumsal de¤iflim çabalar›n›n oluflturdu¤u ilk aflamay› toplumsal de¤iflim süreci izlemektedir. Ancak oluflan ve yavafl yavafl egemenli¤ini
yerlefltiren toplumsal de¤iflimin güçlü bir deste¤e gereksinme gösterece¤i eflyan›n tabiat›ndand›r. Bu deste¤in tüm insan hayat›na
hükmeden niteli¤i ile ekonomi oldu¤unu biliyoruz.
Ülkemiz, 1923-38 aras›nda bireysel ve kurumsal içerikli çok önemli
de¤iflimlere tan›k olmufltur. 1938-45 y›llar›n› savafl nedeniyle dikkate almazsak 1945-50 aras› toplumsal de¤iflime geçifl haz›rl›klar› dönemi olarak düflünülebilir. Zaten etkin sanc›lar 1948'den itibaren yaflanmaya bafllam›fl ve 1950'den itibaren ikinci safha olan TOPLUMSAL DE⁄‹fi‹M h›zl› bir flekilde yaflama hakim olmufltur. 1980'den
itibaren de güçlü bir deste¤e olan gereksinmesi nedeniyle ekonomik de¤iflim mekanizmas›n› tetiklemifltir.
Dolay›s›yla bu tetikleme her ülkenin ve her bireyin tatminine yönelik
olarak SERBEST P‹YASA sisteminin hayat bulmas›na neden olmufltur.
‹nsanlar›n istedikleri mal ve hizmete kendileri için uygun koflullarda ve
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kolayl›kla ulaflabilmelerini amaçlayan bu sistem, ÜRET‹C‹ ve
TÜKET‹C‹ aras›ndaki iliflkilerde taraflar›n tatminine yönelik çok
çeflitli yöntemler, faaliyetler ve startejilerin yarat›lmas›na yol
açm›flt›r.
Üreticiden tüketiciye uzanan arz-talep zincirinde yer alan da¤›t›c›
ve perakendecinin, verim - tatmin mant›¤›na oturtulmas› gereken
son derece önemli rolleri bulunmaktad›r. Çünkü h›zl› bir flekilde
ço¤alan büyük ma¤aza organizasyonlar› ya da ma¤aza zincirleri;
SATMA-ALMA ifllevlerinde, san›landan daha çok ve daha komplike problemlerle karfl› karfl›ya kalmaktad›rlar ki bu husus ticari
alanda gerek devlet ve gerekse birey aç›s›ndan son derece
önemli sorunlara yol açmaktad›r.
Dolay›s›yla taraflar›n iliflkisel davran›fllar›ndan, VER‹M-FAYDA VE
TATM‹N üçgenindeki etken faktörler aras›ndaki etkileflimsel korelasyona kadar akla gelebilecek her davran›fl, her hareket ya da her
karar›n daha etkili, daha verimli ve daha eknomik nitelikte olabilmesinin tek koflulu PERAKENDEC‹L‹K E⁄‹T‹MLER‹D‹R. Bu alan
ülkemiz için son derece yeni olmas›na karfl›n Say›n Yaman Özgün
gibi çal›flma hayatlar›n›n uzun bir bölümünü e¤itime, özellikle bu alandaki e¤itime tahsis etmifl kiflilerin varl›¤›, gelece¤e yönelik de¤iflim ve
geliflim senaryolar›n›n yarat›lmas› ve hayata geçirilmesindeki
baflar›lar›n teminat› olacakt›r.

Av. Ergun Zoga
Yönetim ve ‹nsan Mühendisli¤i Uzman›
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Bugün geliflmifl ülkelerde istihdam›n yüzde 70'den fazlas› hizmetler
sektöründedir. Hizmetler sektöründeki bu geliflim bireylerin yaflam
kalitesinin artmas›na katk› sa¤lamaktad›r. Yaflam kalitesi art›fl›n›n
göstergeleri ise; daha iyi sa¤l›k hizmeti, daha iyi e¤itim hizmeti, daha iyi ulafl›m hizmeti ve daha iyi al›flverifl ortam› vb.dir. Hizmetler sektörü içerisinde ise perakendecili¤in çok önemli bir yerinin oldu¤unu belirtmek demektir.
Perakendecili¤in tarihi çok eski olmakla birlikte; 1850'lerden itibaren
departmanl› ma¤azalar›n kurulmaya bafllanmas› ile (Paris' in Bon
Marchê'si gibi) Avrupa'da yeni bir ivme kazanm›fl ve daha sonra ise
bu ve benzeri formatlar baflta ABD olmak üzere birçok ülkede önemli
geliflmeler göstermifltir. Perakendecili¤in geliflimini daha iyi alg›layabilmek için bu konuda 1800'lerin bafl›ndan itibaren yaz›lan ve bugün
elektronik ortamda da ulafl›labilen yay›nlara bakmak gerekir.
Dünyada perakendecilik konusundaki akademik yay›nlar 1950'lerden itibaren h›z kazanm›flt›r. Türkiye'de ise bu yay›nlar perakendecili¤in geliflimine paralel olarak özellikle 1980'li y›llar›n ortalar›ndan
itibaren h›z kazanm›flt›r. Ülkemizde perakendecili¤in önemli bir seviyeye gelmifl oldu¤unu belirtmekle beraber, daha al›nacak mesafeler oldu¤unu ifade etmek gerekir.
Bu itibarla; perakende konusunda yap›lacak yay›nlar sektörün geliflimine olumlu katk›lar sa¤layacakt›r.
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De¤erli dostum Sn. Yaman Özgün'ün Market Dergisi ve Perakende.org'da yay›nlanm›fl yaz›lar›ndan oluflan bu kitab›n perakende
sektörü için önemli bir kaynak olaca¤›na inanmaktay›m. Bu yaz›lar, y›llar›n birikim ve deneyimine dayal›, onlardan süzülmüfl ve kendilerinin
entelektüel birikimleri ile yo¤rulmufl yaz›lard›r. Ancak, Yaman Özgün bu
yaz›larla sektöre borcunu ödemifl say›lamaz! kendisinden çok daha
fazlas›n› beklemekteyiz. Umar›m bu kitap bir bafllang›ç olur ve di¤erlerinin gelmesine vesile olur.
Migros'ta uzun y›llar e¤itim müdürlü¤ü yapan ve birikimlerini Koç
Grubu'nun kurum kültürü ile harmanlayan Sn. Yaman Özgün'ün
davran›fl geliflimine yönelik e¤itimler yan›nda, özellikle beceri gerektiren alanlarda daha yapacak çok ifli oldu¤una inanmaktay›m.
Sektörde beceri gerektiren alanlarda (et, sebze-meyve, flarküteri
vb.) sektöre katk› sa¤layacak insan say›s› çok azd›r. Sn. Yaman Özgün bunlar›n bafl›nda gelmektedir.
Sn. Yaman Özgün'ü perakende sektörüne önemli katk› sa¤layacak
bu de¤erli çal›flmas›ndan dolay› tebrik eder, çal›flmalar›n›n devam›
ile kendilerine sa¤l›k ve esenlikler dilerim.
Bu çal›flman›n bir kitap haline getirilerek ilgililerin istifadesine sunulmas›na katk› sa¤layan Market Dergisi ve Ekonomi Yay›nlar› yetkilileri de
sektör için bugüne kadar yapm›fl olduklar› hizmetlere bir yenisini daha
eklemifllerdir. Sektör ad›na kendilerine de teflekkür etmek isterim.

Yard. Doç. Dr Kenan AYDIN
Kocaeli Üniversitesi-‹‹BF
Ö¤retim Üyesi
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Perakende sektörüne yönelik yay›nlar›n say›s›n›n günbegün artmas›
sektörümüz için olumlu bir geliflmedir. Sektöre yönelik önemli bir yay›n daha okurlar ile bulufluyor. Hayat›n içindeki önemi her geçen gün
artan perakende "Perakende Dünyas› ve Yaflam" ile bulufluyor. Kitap,
kuflkusuz önemli dönemeçlere ›fl›k tutacak nitelikte. Yazar› ise sektörümüzün önemli kilometre tafllar›ndan biri olan Yaman Özgün.
Kendisi ile ilk çal›flmam›zda foto¤raflara bakarken bir resim dikkati
çekmiflti. Yaman Hoca masas›nda ve masaya yap›fl›k olan "Yang›nda ‹lk Kurtar›lacak" ibaresi, resmi çekenin espri anlay›fl› ile bulufluvermiflti. Masay› bilemem ama yapt›klar› ve çal›flmalar› bu nitelikleri
hak edecek boyutta olmufltur.
Paylafl›mdaki cömertli¤ini kalemine yans›tmay› seven Yaman Özgün'ün bu kitab›n› tavsiye ediyor olmaktan dolay› coflkuluyum.

Sinan ASILYAZICI
E¤itimci / Dan›flman
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Yaflam›n›n her karesinde perakendenin, sektörün tüm geliflim sürecinde kendisinin izleri bulunan bir yazar›n kitab› "Perakende Dünyas› ve Yaflam".
Yazar ile üç y›l önce tan›flm›flt›m. Daha o günlerde kendisinin birikimlerini bir yerde toplamas›n›n gereklili¤ini ifade etmifltim. Dile kolay, perakende sektörü için otuz y›l›n üstünde verilen bir emek ve
dolay›s›yla edinilen bir birikim var. Perakende ile ilgili yerli kaynaklar›n bu denli az oldu¤u bir ülkede, Yaman Özgün gibi hocalar›m›z›n ellerinin daha çok kalem tutmas› gerekiyor. Aksi halde, bir sonraki kuflak deneme yan›lma ile ö¤reniyor sektörü.
Perakende Dünyas› ve Yaflam, Yaman Hoca'n›n ilk kitab›. Ancak biliyorum ki, hocam›z kitab›yla ilgili güzel tepkileri ald›¤›nda her yeni y›lda
yeni bir kitap hediye edecektir bizlere, sektöre. Perakende Bilgi Evi
ekibi de, bugün oldu¤u gibi yar›n da destek verecektir kendisine.
Ö¤renmeyi hayat felsefesi edinmifl bireylerin keyifle okuyaca¤›na
emin oldu¤um bu kitab›, ben de heyecanla bekliyor, sektör için yeni bir baflvuru kayna¤›n›n yay›nlanmas›nda katk› sa¤layabildi¤im
için gurur duyuyorum.

Ergün Güler
Perakende Bilgi Evi Genel Müdürü
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