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Fiskomar Gýda Temizlik Ve 
Marketcilik Ticaret Anonim 
Þirketi

Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük 
önder Atatürk'ün “Fýndýk baþta olmak 
üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi 
ilgilendiren birlikler kurulmalýdýr.“ 
sözüyle toplanan 1.uluslararasý fýndýk 
kongresi sonrasýnda 28 Temmuz 1938 
tarihinde Giresun, Ordu, Trabzon, Keþap 
ve Bulancak Fýndýk Tarým Satýþ 
Kooperatiflerinin birleþmesiyle Fýndýk 
Tarým Satýþ Kooperatifleri Birliði 
(Fiskobirlik) kuruldu. 

Ülke fýndýðýnýn sigortasý olan ve 
Ýstanbul'dan Artvin'e kadar 50 
kooperatife baðlý 240.000 'e yakýn ortaðý 
ile Fiskobirlik alanýnda dünyanýn en 
büyük üretici birliðidir.
Fiskomar A.Þ; Fiskobirlik Genel 
Müdürlüðü bünyesinde yer alan Satýþ 
Maðazalarý Müdürlüðü ve baðlý 
marketler 23.07.2002 tarihi itibariyle 
FÝSKOMAR A.Þ. adý altýnda þirketleþerek 
perakende sektöründe faaliyet 
göstermeye baþlamýþtýr, bu gün itibari 
ile 10 ilde 28 marketi ile hizmet 
vermektedir.

Fiskomar A.Þ marketlerinin maðaza 
büyüklüðü ortalamasý 100 ile 1000 
metrekare olup her biri konusunda 
eðitilmiþ tecrübeli deneyimli elemanlarý 
ile perakende sektöründe hizmet 
vermektedir.

Þirket genel müdürü Þadi Hakký EGE 
01.01.2008 tarihi ile iþletmelerinde ERP 
yapýsýný yenileyerek MYASOFT'a 

geçtiklerini ve bu deðiþimin 
bünyelerinde çok önemli kazançlar 
saðladýðýný vurguluyor.

Danýþman firmasý SÝNERJÝ BARKOD 
ÜRÜNLERÝ LTD ÞTÝ ile birlikte mevcut 
çözümleri deðerlendiren FÝSKOMAR AÞ 
MYASOFT market yönetim çözümlerinde 
ihtiyaçlarýna en iyi cevap verecek çözüm 
olacaðýný belirledi.

Þadi Hakký EGE; Destek aldýðýmýz firma 
güçlü ve bu konuda yeterli birikime 
sahip olduðunu düþündüðümüz ve 
gördüðümüz için MYASOFT market 
yönetim sistemine karar verdik diyor.

FÝSKOMAR AÞ ADAM PERAKENDE 
OTOMASYON SÝSTEMLERÝ LTD.ÞTÝ. ve 
çözüm ortaðý SÝNERJÝ BARKOD 
SÝSTEMLERÝ LTD.ÞTÝ.ile birlikte 
MYASOFT'u tüm iþ süreçlerinde 
kullanýlacak þekilde uyarladý. Veritabaný 
yapýsýnda ORACLE kullanýlýrken 
programýn sunucu ve terminal iþletim 
sistemlerine kadar tam ve online bir 
platform oluþturuldu.
FÝSKOMAR AÞ maðazacýlýkta MYASOFT'u 
POS makineleriyle entegre bir þekilde 
kullanýrken, satýþ ve finans ayaðýnda da 
bu çözümden yararlanýyor. Yapýlan 
satýþlar MYASOFT ta tutulurken ayný 
zamanda da sipariþ edilmesi gereken 
ürünleri de akýl küpü sayesinde hýzlý bir 
þekilde sisteme giriliyor.



FÝSKOMAR AÞ genel müd. Þadi Hakký 
EGE,  projeyle iþ süreçlerini çok daha 
verimli bir þekilde yönetirken, MYASOFT 
ile þirkete kullaným ve yönetim kolaylýðý, 
müþteri memnuniyeti, maliyetlerin daha 
etkin kontrolü, geleceðe dönük 
kararlarýn daha saðlýklý alýnmasý, 
entegrasyon kolaylýðý sunan tek bir 
entegre ticari çözümle bütün iþ 
süreçlerinin yönetilmesi gibi çeþitli 
avantajlar ve yararlar saðladýðýný 
belirtiyor.
Programýn kullaným kolaylýðý bakýmýndan 
ise olmasý gerektiði düþünülen ve 
istenilen tüm özelliklerin MYASOFT zincir 
maðaza yönetim sistemi içinde görmek 
istediðimiz tek bir sayfa üzerinde sunan 
en iyi program olduðunu vurgulayarak 
bilgi iþlem ve muhasebe 
departmanýndaki diðer kullanýcýlarýnda 
rapor alma, sipariþ, maðaza satýþlarý, 
ciro analizleri, þubeler arasý kontroller ve 
depolama sisteminde çok ciddi zaman 
kazancý olduðunu ve sýfýr hata ile bu 
sistemden faydalandýklarýnýn altýný 
çiziyorlar.
Yine entegrasyon kolaylýðý açýsýndan da 
belirtmekte fayda gördüðümüz durumlar 
ciro ve satýþ hedefleriniz yükseliyor, 
maliyetler düþerken; iþte tam bu 
noktada hem kaliteli hizmet vermek 
hem de müþteri memnuniyeti ön plana 
çýkýyor ki MYASOFT' ta tüm bu soru ve 
sorunlarýmýza en iyi, hýzlý ve doðru 
cevabý veriyor.
FÝSKOMAR AÞ genel müdürü bu projenin 
baþarýsýný uyumlu bir iþbirliðine borçlu 
olduðunu belirtiyor. MYASOFT programcý 
ve danýþmanlarýna sahip olan ADAM 

bu
PERAKENDE OTOMASYON SÝSTEMLERÝ 
LTD.ÞTÝ. maðaza yönetiminde tüm 
ihtiyaçlarýmýza hýzlý ve doðru bir biçimde 
cevap verme ilkesiyle hareket etmiþ. 
Þadi Hakký EGE, bu uyumlu iþbirliði 
MYASOFT gibi tüm ihtiyaçlarýna cevap 
verebilecek özelliklere ve esnekliðe 
sahip bir ürünle birleþtiðinde baþarýyý 
yakaladýklarýný söylüyor: “Bugüne dek 
MYASOFT market yönetim sistemi ile 
yaptýðýmýz yatýrýmýn karþýlýðýný tam 
kapasite de alýyoruz diyebilirim. Bu iþte 
en önemli olan þey de bu.”
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