
üretilip müşterilere fiyat avantajı sağlanıyor.
 2014 yılında Öz Markalı ürünlerde kaliteye 
odaklanılarak, güvenilir üreticilerle doğru ürün 
gruplarında işbirlikleri yapıldı. Yıl içerisinde 
100’ün üzerinde Öz Markalı yeni ürün lansmanı 
yapıldı, ürünlerin ham maddesinden üretimine, 
ambalajlanmasından depolanmasına kadar birçok 
alanda yeniliğe gidildi.
 Carrefour süt ve süt ürünleri ailesi bu yenilenme 
sürecinin ilk ürünleri oldu. CarrefourSA, süt ve süt 
ürünlerinin üretimi için alanında kalitesine güvenilen 
Tat Gıda A.Ş. Sek Süt İşletmesi ile işbirliği yaptı. 
2012 yılında başlayan Carrefour markalı ürünlerin 
ihracatına 2014 yılında devam edildi. Mısır, Gürcistan, 
Yunanistan, Ürdün, Romanya ve Birleşik Arap 
Emirlikleri olmak üzere altı ülkeye ihracat yapıldı.

En Son Gelişmeler
CarrefourSA 127 yeni market hizmete sundu. Ülke 
çapında 333 market sayısına ulaşıldı. Satışlarda %20 
büyüme gösterilerek, 3 milyar 1 milyon TL ciroya 
ulaşıldı.
 Market konseptleri müşterilerin ihtiyaçları 
doğrultusunda yeniden düzenlendi. Hiper, Süper, 
Gurme, Mini ve E-Ticaret formatlarıyla, farklı 
müşteri segmentlerine en uygun hizmet verilmesi 
hedeflendi.
 Mevcut IT yapısı yerelleştirilerek, bilimsel 
perakendeciliği ve hızlı iş kararları alabilmeyi 
destekleyen esnek bir altyapıya dönüştürüldü.
 2014 yılında sıcak, cana yakın, güleryüzlü ve 
tüketici dostu kimliğinin yanı sıra ürün çeşitliliğini 
de samimi bir dil ile vurgulayan “Ne Lazımsa 
CarrefourSA” sloganı oluşturularak, marka iletişim 
çalışmalarına yoğunluk verildi.
 “Tarladan Sofraya” projesi geliştirilerek, taze 
gıda ürünlerini en yüksek kalite ve en uygun fiyatla 
tüketicilere sunmak temel ilke olarak benimsendi.
 2014 yılında Carrefour markalı ürünlerin 
geliştirilmesine odaklanılarak, ürünlerin 
hammaddesinden üretimine, ambalajlanmasından 
depolanmasına kadar birçok alanda yeniliğe gidildi.
 “CarrefourSA Akademi” kurularak çalışanların 
mesleki ve zorunlu eğitimleri kurgulandı, üst 
yönetim kadrosundan saha yönetim kadrosuna 
kadar eğitimler verildi.
 “Gıda Bankacılığı Projesi” kapsamında yapılan 
düzenli bağışlarla, ihtiyaç sahibi vatandaşların 
ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunuldu.
 “Temiz Çevre Engelsiz Hayat” projesiyle 2014 
yılı boyunca 23 ton bitkisel atık yağ toplandı. 2014 
yılında 1.253 ton markalı ambalaj atığı toplanarak, 
ÇEVKO’ya aktarıldı.

Promosyon 
Türkiye’de modern perakende sektörünün 
öncülerinden biri olan CarrefourSA, müşteri 
beklentileri doğrultusunda yönettiği ürün ve hizmet 
portföyünü, 2014 yılında da uygun fiyat politikası 
ve güçlü pazarlama aktiviteleri ile sunmaya devam 
ederek, müşterilerinin beğenisini kazandı.
 2014 yılında cana yakın, güleryüzlü ve tüketici 

dostu kimliğinin yanı sıra ürün çeşitliliğini de samimi 
bir dil ile vurgulayan “Ne Lazımsa CarrefourSA” 
sloganıyla yeni marka stratejisi oluşturuldu ve 
marka iletişim çalışmalarına yoğunluk verildi.
 “Ne Lazımsa CarrefourSA” sloganı tüketicinin 
neye ihtiyacı varsa, ne arıyorsa CarrefourSA’da 
bulabileceğini vurgulayan bir slogan oldu. Reklam 
müziği olarak bilinen ve gönüllerde yer etmiş olan 
“Neşeli Günler” film müziği kullanılarak reklamın 
ve sloganın akılda kalması sağlandı, tüketicilerden 
olumlu geri dönüşler alındı.
 CarrefourSA 2014 yılında Anneler Günü, Babalar 
Günü, Ramazan, Okula Dönüş, Yeni Yıl başta 
olmak üzere özel dönem iletişim çalışmalarını 
marka iletişimi ile destekleyerek, tüketicileri ile 
duygusal bağ kurdu.
 Türkiye Futbol Federasyonu ile gerçekleştirilen 
sponsorluk anlaşmasıyla, “Milli Takımlar Perakende 
Tedarikçiliği” üstlenildi.
 Müşterilerine sağladığı ayrıcalıklarla değer yaratan 
CarrefourSA, 2014 yılında da “Shop in Shop” 
(Mağaza içinde Mağaza) uygulamalarına devam etti. 
Bunlardan biri olan “CarrefourSA Beauty Shop”lar; 
cilt bakımından makyaja kadar birçok hizmeti, 
güzellik uzmanlarının tavsiye ve yönlendirmeleriyle 
kadın müşterilere sunuyor. CarrefourSA, 2015 
yılında Hiper marketlerindeki “Beauty Shop”larının 
sayısını artırmayı hedefliyor.

Marka Değerleri
CarrefourSA, çevre bilincinin oluşturulması, 
kaynakların verimli ve tasarruflu kullanılması, 
doğanın gelecek kuşaklara yaşanır bir şekilde 
bırakılması için önemli projeler uyguluyor, ürün ve 
faaliyetlerinde çevreci, duyarlı ve sorumlu bir duruş 
sergiliyor.
 CarrefourSA, sürdürülebilir gelişim politikasına 
paralel olarak enerji verimliliği kapsamında Maltepe 
CarrefourSA AVM çatısına saatte 110 kw/h elektrik 
enerjisi üretebilme kapasitesine sahip çevreye 
duyarlı fotovoltaik pil uygulaması için sözleşme 
imzaladı. 2015 yılının başında montaj işlemine 
başlanması planlandı. Bu uygulama ile elektrik 
enerjisinden yılda 110 bin TL tutarında tasarruf 
edilerek, enerji verimliliği sağlanması hedefleniyor.
 Maltepe Park AVM’de bulunan CarrefourSA 
Hipermarkette, entegre atık yönetimi planı 
kapsamında sözleşme imzalandı. Plan ve atık 
alanlarının hazırlık çalışmalarına başlanan proje 
2015 itibarıyla hayata geçirilecek.
 Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları 
Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) üyesi olan 
CarrefourSA, ambalaj atıklarının geri kazanımı ve 
değerlendirilmesi konularında da sektörde öncülük 
ediyor. Atık ayrıştırma için gerekli olan ÇEVKO 
logosu ve ambalaj cinslerini gönüllü olarak ürün 
etiketinde beyan eden CarrefourSA, bilinçli nesiller 
yetiştirilmesi konusunda kararlı faaliyetleri ile de 
sektöre öncü oluyor. Bu çerçevede 2014 yılında, 
2 bin 849 ton özel markalı ambalaj atığı için atık 
ambalaj bildirimi yapıldı. 1.253 ton ambalaj atığının 
geri dönüşüm yükümlülüğü yetkilendirilmiş bir 

kuruluş olan ÇEVKO’ya aktarıldı.
 CarrefourSA, “Temiz Çevre Engelsiz Hayat” 
projesi kapsamında başlattığı bitkisel atık yağ 
toplama uygulaması ile 2014 yılında 23 ton atık yağ 
topladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye 
Çevre Koruma Vakfı’nın desteğiyle hayata geçen 
proje ile çevreye zararlı bitkisel atık yağlar geri 
dönüşüme tabi tutularak, elde edilen gelirle engelli 
vatandaşların ihtiyaçları karşılandı.
 Kızılay Beyoğlu Şubesi ve Beyoğlu Belediyesi 
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü işbirliğiyle 2011 
yılında başlanan “Gıda Bankacılığı” projesi, 2014 
yılında da devam etti.
 Proje; üretim fazlası, son kullanma tarihi 
yaklaşmış, rafta sunulacak kalitede olan fakat 
paketleme hatası nedeniyle rafa çıkmayan ve gıda 
güvenliği kapsamında tüketilmesinde bir sakınca 
olmayan ürünlerin, uygun şartlarda depolanarak ve 
nakil edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması esasına 
dayanıyor.
 Bu kapsamda CarrefourSA tarafından yapılan 
düzenli bağışlarla, ekonomik yetersizlikler ve başka 
nedenlerden dolayı yeterince beslenemeyen 
yurttaşların ihtiyaçları karşılanırken, ürün israfının da 
önüne geçiliyor.
 Yıl içerisinde, CarrefourSA tarafından bağışlanan 
gıda ve gıda dışı ürünler, Beyoğlu Sosyal Market 
aracılığıyla her ay 25 bin ihtiyaç sahibine ulaştırıldı.

www.carrefoursa.com

Pazar
Perakende sektörü dünyadaki gelişmelere paralel 
olarak istikrarlı büyüme trendini 2014 yılında da 
devam ettiriyor. Dünya ticaretinde de önemli 
gelişmeler gösteren perakende sektöründe bugün, 
ekonomide gerçekleşen değişikliklerin tüketim 
alışkanlıklarını değiştirmesiyle kuvvetli yükseliş 
devam ediyor. 
 Türkiye’deki tüketim potansiyeli, yüksek genç 
nüfus, güçlü ekonomik büyümeye bağlı olarak 
artan gelir düzeyi ve kentsel alanlardaki nüfus artışı, 
perakende sektörünün her alanını olduğu gibi gıda 
perakende sektörünü de oldukça çekici kılıyor. 
 Organize perakende sektörünün 2000’li yılların 
başında başlayan hızlı ve istikrarlı gelişimi, ülke 
gelişimine paralel ve ülke gelişimini destekleyici 
nitelikte oldu. Sektör gelişirken, diğer sektörlerle 
olan yakın ilişkisi sayesinde direkt ve dolaylı olarak 
istihdamın artmasını sağladı, rekabetçi fiyat yapısıyla 
enflasyon oranlarının düşmesine katkıda bulundu, 
kayıt içi ekonominin güçlenmesinde kaldıraç 
işlevi gördü, iç piyasanın canlanmasını sağladı ve 
doğrudan yabancı yatırımlar için adeta bir çekim 
merkezi oldu. 
 Türkiye perakende sektörü gerek nüfusu, 
gerekse tüketim harcamaları açısından Avrupa 
genelinde önemli bir potansiyel arz ediyor. Avrupa 
ülkeleri ve Türkiye’deki milyon kişi başına düşen 
market miktarı karşılaştırıldığında, gıda perakende 
sektörünün bölge ülkeleri içerisinde en fazla 
gelişme potansiyeline sahip pazar olduğu görülüyor. 
Tüketim harcamaları açısından Avrupa’da yedinci 
sırada yer alan Türkiye perakende sektörü; gıda 

harcamalarında beşinci, gıda dışı perakende 
harcamalarında ise sekizinci sırada bulunuyor. 
Ayrıca, Türkiye gıda perakende sektörünün 2018 
yılına kadar yıllık ortalama %6 seviyesiyle, genel 
ekonomideki büyüme performansına paralel bir 
büyüme gerçekleştirmesi bekleniyor. 
 2011 yılında 302 milyar USD düzeyinde 
gerçekleşen Türk perakende sektörü 
büyüklüğünün, 2015 yılında 421 milyar USD’ye 
ulaşacağı ve sektörün 2016 yılına kadar her yıl %10 
büyüyeceği tahmin ediliyor.

Başarılar
CarrefourSA 2014 yılında, 127 adet yeni market 
hizmete sundu. Geçtiğimiz yıl ülke çapında 
333 market sayısına ulaşan marka, satışlarda 
%20 büyüme göstererek 3 milyar 1 milyon TL 
ciroya ulaştı. 
 Bilgi teknolojisi altyapısının dönüşümü için hayata 
geçirdiği SAP projesi ile CarrefourSA, SAP Türkiye 
Kalite Ödülleri 2014’te “Yılın SAP Dönüşüm 
Projesi” ödülünü aldı.
 Marka 2014 yılında sıcak, cana yakın, güleryüzlü 
ve tüketici dostu kimliğin yanı sıra ürün çeşitliliğini 
de samimi bir dil ile vurgulayan “Ne Lazımsa 
CarrefourSA” sloganını sahiplendi. Reklam müziği 
olarak gönüllerde yer etmiş olan “Neşeli Günler” 
film müziği kullanılarak reklam ve sloganın akılda 
kalması sağlandı, tüketicilerden olumlu geri 
dönüşler alındı. CarrefourSA 2014 yılında marka 
iletişim çalışmalarına odaklanarak tüketici algısında 
yakın, keyifli ve değer yaratan alışverişin adresi olma 
yolunda etkili bir adım attı. 

Tarihçe 
Carrefour Grubu bugün 34 ülkede, yaklaşık 10 
binin üzerinde marketi ve 350 bin çalışanı ile 
Avrupa’nın lider, dünyanın ise en büyük ikinci 
perakende zinciri. İlk marketini 15 Haziran 1963’te 
Fransa’da açarak modern perakendeciliğin temelini 
oluşturan Carrefour, Türkiye’de 1993 yılında 
İçerenköy’de açtığı ilk marketiyle, hipermarket 
konseptini Türk tüketicileriyle buluşturdu.
 Carrefour, 1996 yılında Türkiye’nin en büyük 
topluluklarından biri olan Sabancı Holding ile ortak 
girişim gerçekleştirerek CarrefourSA ismini aldı, 
ilk CarrefourSA marketi ise bir yıl sonra Adana’da 
açıldı. 2005 yılında Gima ve Endi marketlerini 
satın alarak sektördeki iddiasını güçlendiren 
CarrefourSA, bu satın alma ile market ağını 
yaygınlaştırarak, özellikle Anadolu’daki varlığını 
güçlendirdi.
 2013 yılında yaşanan hisse değişimiyle yönetim 
Sabancı Holding’e geçerken, oluşturulan yeni 
strateji doğrultusunda insan kaynakları, teknolojik 
altyapı, market konsepti gibi birçok alanda 
165 milyon TL değerinde yatırım yapıldı.
 Bugün CarrefourSA; Hiper, Süper, Gurme, 
Mini ve E-Ticaret konseptleri altında farklı müşteri 
segmentlerine hizmet sunuyor. 2014 yılı içinde 
farklı beklentilere ve müşteri segmentlerine hitap 
etme hedefiyle yeniden kurgulanan CarrefourSA, 
ana iş odağı olan taze gıda alanında “Tarladan 
Sofraya”, “Denizden Sofraya” ve “Fırından Sofraya” 
insiyatifleriyle, müşterilerine en kaliteli ve taze ürün 
yelpazesini fiyat avantajıyla sunmayı öncelikleri 
arasında tutmaya devam ediyor. 
 2014 yıl sonu itibarıyla 27 Hiper market,176 
Süper market, 22 Gurme, 108 Mini market ile 
373 bin m2 satış alanına ulaşan CarrefourSA, yıl 
boyunca 8 bin çalışanı ile yaklaşık 100 milyon 
tüketiciye hizmet verdi.
 Güçlü bir finansal pozisyona sahip olan 
CarrefourSA, büyüme ve değer yaratma potansiyeli 
olan tüm projeleri kendi kaynaklarıyla kolayca 
değerlendirerek yatırımlarına devam etmeyi, bu 
sayede tüketiciler için yakın, keyifli ve değer yaratan 
alışverişin adresi olmayı hedefliyor.

Ürün
CarrefourSA marketlerinde Carrefour markasıyla 
2 bin 500’ün üzerinde ürün satışa sunuluyor. 
Markası ve formülü CarrefourSA’ya ait olan bu 
ürünler, CarrefourSA’nın özenle seçtiği tedarikçiler 
tarafından yüksek kalite standartlarına uygun olarak 
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BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

CarrefourSA
›	CarrefourSA, 2014’te beş yıldan sonra
 ilk defa kâra geçti.

›	Çoğunluk hissesinin 2013 yılında Sabancı  
 Holding’e geçmesiyle, ilk CarrefourSA
 Hipermarket Adana’da açıldı.


