MODERN HAYAT TAŞERONA AKARKEN
Sektörde Alt Yüklenici Desteği Kullanmak
Gıda ambalajı konusunda uzun yılların
deneyimini ve bilgi birikimini günümüze taşıyan
APACK Genel Müdürü Muharrem Demir,
taşeron hizmeti kullanmanın sektörümüzdeki
yansımalarını değerlendiriyor.

Etrafımıza şöyle bir bakalım. Son yıllarda hayatın içindeki pek çok hizmet artık alt yüklenicilere
(taşeron - fason) devredilmiş durumda. Eskiden bütün şirketlerin şoförleri, temizlikçileri, odacıları,
taşıyıcıları, bekçileri, aşçıları, tamircileri kendi elemanları olurdu. Şimdi hepsi taşeron. Artık hiçbir
şirketin kadrolu temizlikçisi, güvenlikçisi yok. Hepsi bir başka firmadan kiralık geliyor. İşverenlerin
hiçbirisi artık fazla elemanın maaşı, SGK’sı, hastalığı, servisi, geldisi gittisi ile uğraşmak istemiyor.
Bunun yerine bu hizmeti veren bir firmadan eleman ve hizmet kiralıyor. Binanın temizliğe mi ihtiyacı
var. Ara bir temizlik firmasını gelsin temizlesin gitsinler. Ara bir güvenlik firmasını kapıya iki güvenlik
elemanı koysun. Ara bir servis firmasını, personeli sabahları işe getirsin, akşamları götürsün. Ara bir
dikim atölyesini ne kadar elbise lazımsa diksin versin. Call-Center’a mı ihtiyacın var, ara bir firmayı,
senin adına call-center hizmeti versinler.
Piyasanın dengesi böyle değişirken gıda sektöründe de farklı bir oluşum beklenemezdi. O da kendi
çözümlerini üretmekte. Ara bir Catering firmasını gelsin mutfağını kursun, aşçısını, servis elemanını
getirsin, yemeği pişirsin dağıtsın, bulaşıkları yıkasın, masaları temizlesin gitsin. Ben sadece kişibaşı
sabit bir ücret vereyim.
Catering Guide dergisine göre ülkemizde kayıtlı olarak hizmet veren yemek fabrikası sayısı 3.500
civarındadır. Bu firmalar günde yaklaşık 6 milyon porsiyon yemek üretmekte ve 250.000 kişiye
doğrudan iş imkanı sağlamaktadır.
Franchising (bir marka ismi altında farklı yatırımcıların şubeleşmesi) ülkemizde giderek yaygınlaşıyor.
Hamburger, pizza fastfood markaları da aslında bir tür catering hizmeti vermekte. Tek kaynaktan
üretilen hamburger eti, patates, hamburger ekmeği, pizza hamuru, rendelenmiş peynir, dilimlenmiş
sucuk gibi temel malzemeler bulk ambalajlarda şubelere dağıtılıyor, burada bulk ambalajlar açılarak
servis gerçekleştiriliyor.
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Tüketicilerin dışarıda yemek yeme alışkanlıklarının giderek artmasıyla, 10 yıl önce 150 bin olan
restoran (lokanta, otel lokantası, fast-food restoranı, eve servis restoranı) sayısı bugün 600 bini
geçmiştir. 2011 yılı verilerine göre tüm hazır yemek sektörünün büyüklüğü yaklaşık 17,5 milyar
dolardır. 2006 yılında 5 milyar dolar cirosu olan sektör 5 yılda 3,5 kat büyümüştür. 2015 yılında
sektörün büyüklüğünün 25 milyar doları geçmesi beklenmektedir.
Dışarda yemek hizmeti ise yakın zamanda klasik lokanta, restaurant mantığından da uzaklaşacak gibi
görünüyor. Çünkü yemek hizmeti veren işletmeler de artık daha az elemanla daha çok müşteriye
hizmet etme ekonomik gayesini gütmektedir. Bunun tek çözümü ise, aynı hizmet sektöründeki
taşeronlaşma gibi, yemek sektörünün de taşeronlaşmasıdır. Aşçı, temizlikçi, bulaşıkçı, yamak vb.
elemanları istihdam etmek yerine, ana fabrikadan bulk ambalaj halinde gelen yemekleri servis ederek
bu maliyetlerden kurtulmak mümkün. İşte bu süreç de hızla yolunu bulmaktadır. Özellikle büyük
şehirlerde konsept yemek işletmeleri tek fabrikadan şubelerine her gün taze ürün gamını
dağıtmaktadır.
Gelecek günler, geleneksel mutfağımız çok daha fazla değişecek. Geleneksel lezzetler kaybedilmeden,
daha ekonomik, israf payı daha düşük olan işletme modellerine geçeceklerdir. Biz de APACK olarak bu
bağlamda geleceği yeniden şekillendirecek oyun çözümlerimiz ile sektörün dinamiklerini yeniden
oluşturmaktayız.

*Taşeron veya tali işveren, alt ısmarlanan, alt işveren, alt işletici gibi isimler ile de anılan, birçok durumda bir
işin veya işin bir kısmını gerçekleştirmek ya da işvereninsözleşmesindeki tüm yükümlülüklerini yerine getirmek
amacıyla anlaşma imzalayarak üstlenen diğer yüklenicidir.
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