


45 bin kişinin nabzı
burada atıyor*

“Bakkal Dünyası” Dergisi, 45 bin
üyesiyle Türkiye'nin en fazla bakkal
üyeye sahip İstanbul Bakkallar Odası'nın
yayın organı. Son tüketiciye ürün satışı
yapan bakkal esnafından, bakkallarda
ürünleri satılan üreticilere ve toptan
pazarlama esnafına kadar farklı
sektörlerin sorunlarını konu alan,
sosyal, kültürel ve aktüel içeriğe sahip
kurumsal bir dergi.

Ücretsiz olarak, başta İstanbul'dakiler
olmak üzere,  bakkallara ve bakkal
odalarına, üretici firmalara, toptancılara,
bayi ve distribütör firmalara, ilgili
bakanlıklara, üniversitelere, ulusal ve yerel
medya kuruluşlarına, PR şirketlerine
düzenli olarak ulaştırılmaktadır.         

*

İlanlarınız için: 0(212) 216 00 05 
reklam@trb-turk.com



Minnet ve sayg›yla...
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“Esnaf, milletin eme¤i ve üretimini

k›ymetlendirmek için eline ve zekas›na emniyet

edilen ve bu emniyette liyakat göstermesi

gereken adamd›r.”
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Oda’m›zdan

Esnaf›n Baflö¤retmeni Suat
Yalk›n’› son yolculu¤una

u¤urland›k

Oda’m›zdan

‹STBAKO’dan tüm esnafa
TAPDK Belgesi hizmeti

Haberler

Oda’m›zdan

‹STESOB’da yeni görev
da¤›l›m› yap›ld›

Bakkal›m

Bakkal ‹smail Amca:
Eskiden mahalle bizden
sorulurdu

1144

66

3322

3344

6666----11113333

11114444----11116666

33332222----33333333

33334444----33336666

33338888----55553333
CHP Milletvekili Çerçio¤lu:

Hipermarketler Yasas›
neden ç›kar›lm›yor?

5522

2222
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Baflkandan ......................... 5555

Erdo¤an’dan ders.............. 1111 8888

Oda ve borsalara
olan borçlar yeniden
yap›land›r›l›yor ................. 2222 2222

SGK Yasas›'na göre emekli
ayl›¤› artt›r›labilir ............. 2222 4444

Philip Morris SA’n›n
sat›fllar›n›n yüzde 90'›
bakkallar üzerinden........... 2222 6666

‹STBAKO’dan gençlerin
e¤itimine katk› ................. 3333 1111

Hangi süt daha sa¤l›kl› ..... 3333 8888

Ülker, bebeklere yat›r›ma
devam ediyor...................... 4444 2222

Çaykur organik
çay üretecek .................... 4444 5555

Alkol vergilerine AB ayar›. 4444 7777

“Büyük marketler bayat
ürün sat›yor”.................... 4444 8888

TESK Baflkan› Palandöken:
Esnaf da iflsizlik
sigortas›ndan yararlans›n ... 5555 3333

Enflasyon sepeti yenilendi . 5555 8888

“2009, g›da sektörünün
milad› olacak” .................. 5555 9999

Meyve ve sebze
posas›ndan çerez üretildi ... 6666 2222

Efsanevi Mesir Macunu
flimdi de çay oldu .............. 6666 5555

‘Kentsel Dönüflüm’de bölge
halk›na istihdam ............... 7777 4444

Üyelerimizi tan›yal›m ....... 7777 6666

Fileye Tak›lanlar

Aflurenin tad› ‹çim’in
Geleneksel Tatl›lar serisinde

G›da ve Sa¤l›k

Mantar kanser tümörünün
geliflmesini durduruyor

Kültür & Sanat

fiükriye Tutkun:
Samimi, dost ve s›rdafl

bakkallar›m›z

Tüketim kültürü tüm
dünyay› istila ediyor

Markalar›m›z
De¤erlerimiz

Miray, markaya yat›r›m
yaparak büyüyor

5566

6600

6666

6688

55554444----55555555

55556666----55559999

66660000----66665555

66666666----66667777

66668888----77773333

Di¤er konular..........................

3333

5555

Analiz



Esnaf ve sanatkâr›n   
gündemi bir ‘t›k’ ile      

elinizin alt›nda...

Tüm flikayet ve önerileriniz için...

www.istbakkallarodasi.org

Sürekli
güncellenen
içeri¤iyle
sizleri
bekliyor. 
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De¤erli bakkal esnaf› arkadaflla-

r›m!

Ekonomik kriz... kriz... veya

di¤erleri. Esnaf›m›z için büyük sorun-

lar.

Karanl›kta küçük bir mumun

büyük ›fl›k verdi¤ini hat›rlayal›m.

Bu s›k›nt›l› günlerimizde daha çok

çal›flal›m. Bakkal Amca’n›n tatl›l›¤›n›,

sevecenli¤ini, her zaman zor günlerin

dostu oldu¤unu müflterilerimize bir

daha gösterelim. Tüketicinin, rahat

gününde tercih ettikleri al›flverifl yer-

lerinin zor günlerde kendilerine nas›l

bakt›klar›n› hepimiz biliyoruz.

Bizler ‘Bakkal Amca’y›z. Hiç kim-

seye k›r›lmay›z.

Sa¤l›kl› günlerde, bol kazançl›

al›flverifller diliyorum.

Müflteri velinimetimizdir

‹smail KESK‹N
‹stanbul Bakkallar Odas›
Baflkan›
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‘Esnaf›n Baflö¤retmeni’
Suat Yalk›n son

yolculu¤una u¤urland›
‹stanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odalar› Birli¤i (‹STESOB) Baflkan› ve Esnaf›n

Baflö¤retmeni Suat Yalk›n dostlar›n›n ve sevenlerinin kat›ld›¤› törenle,
Fatih Camii’nde son yolculu¤una u¤urland›. 



Geçirdi¤i kalp krizi sonucu
81 yafl›nda vefat eden ‹s-
tanbul Esnaf ve Sanatkar-

lar Odalar› Birli¤i (‹STESOB) Baflkan›
Suat Yalk›n'›n cenaze merasimine Yal-
k›n'›n çocuklar› Gönül Demirel ve Ömür
Ayd›n ile yak›nlar›n›n yan› s›ra Sanayi
ve Ticaret Bakan› Zafer Ça¤layan,
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel
Baflkan› Deniz Baykal,  Demokrat Parti
(DP) Genel Baflkan› Süleyman Soylu,
‹stanbul Valisi Muammer Güler, ‹stan-
bul Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir
Topbafl, CHP Genel Sekreter Yard›mc›-
s› Mehmet Sevigen, AKP ‹stanbul ‹l
Baflkan› Aziz Babuflçu, CHP ‹stanbul ‹l
Baflkan› Gürsel Tekin, Türkiye Esnaf ve
sanatkarlar Konfederasyonu (TESK)
Baflkan› Bendevi Palandöken ve Bafl-
kan Vekili Burhan Aksak, ‹TO Baflkan›
Murat Yalç›ntafl, Bak›rköy Kaymakam›
Dursun Ali fiahin ve Bak›rköy Belediye
Baflkan› Atefl Ünal Erzen, Almanya
Afla¤› Frankonya Sanatkarlar Odalar›
Birli¤i Baflkan› Hugo Neugebauer ve
Genel Sekreteri Rolf Lauer, ‹zmir
ESOB Baflkan› Zekeriya Mutku, Sakar-
ya ESOB Baflkan› Hasan Aliflan ve ‹s-
tanbul Büyükflehir Belediyesi Eski Bafl-
kan› Ali Müfit Gürtuna ile  ‹STETOB
üyesi Oda baflkanlar›, yönetim kurulu
üyeleri, sendika temsilcisi ve esnaflar
kat›ld›. 

Oda’m›zdan...‘Bakkal›m’ hep var olacak

DÜNYASI

OCAK - fiUBAT 2009 7777

CHP Genel Baflkan› Deniz Baykal, Sanayi ve Ticaret Bakan›
Zafer Ça¤layan, TESK Baflkan› Bendevi Palandöken, ‹stan-

bul Valisi Muammer Güler, ‹stanbul Büyükflehir Belediye
Baflkan› Kadir Topbafl ile esnaf teflkilatlar›n›n

temsilcileri ve birçok vatandafl Merhum
Suat Yalk›n’› son yolcu-

lu¤unda yaln›z b›-
rakmad›.



Oda’m›zdan Önce ‘Bakkal›m’ vard›...
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“Türkiye'de 4 milyon esnaf›n bir araya gelip örgütlenmesinin gerçeklefl-
tirilmesi, hem esnaf›n e¤itimi, hem de toplumun esnaf sorunuyla ilgili e¤iti-
mi konusunda büyük hizmet verdi”
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‹stanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odalar› Birli¤i (‹STESOB)
binas› önünde düzenlenen törende konuflan Deniz Baykal, Esna-
f›n Baflö¤retmeni Suat Yalk›n ile ölümünden k›sa bir süre önce
görüfltü¤ünü belirterek, Yalk›n'›n yaklafl›k 4 milyon esnaf›n a¤a-
beyi oldu¤unu, esnaflar›n Yalk›n'›n açt›¤› yolda ilerleyece¤ini
söyledi. Esnaf camias›na baflsa¤l›¤› dileyen Baykal, "Rahmetli
Suat Yalk›n, Türkiye'de 4 milyon esnaf›n bir araya gelip örgüt-
lenmesinin gerçeklefltirilmesi, hem esnaf›n e¤itimi, hem de top-
lumun esnaf sorunuyla ilgili e¤itimi konusunda en büyük hizmeti
vermifl isimlerden birisidir. 5 y›ll›k aktif esnaf hareketi liderli¤i
döneminde, devletin esnaf›n sorunlar›na sahip ç›kmas›n›n nas›l
gerekli oldu¤unu Türkiye ve dünya deneyimini inceleyerek esnaf-
la dayan›flma içinde olmufltur. Esnaflar›n gönlünde çok özel bir
yeri vard›r. Herkesin gönlünde yer edinen Suat Yalk›n, görevini
yapm›fl bir insan olarak, ülkesine hizmet etmifl biri olarak çok
sayg›n bir yere sahiptir" diye konufltu. 

Geride b›rakt›¤› büyük teflkilat onun ilkelerine,
eserlerine ve anlay›fl›na sahip ç›kacak

Süleyman Soylu da, esnaf›n› ve Türkiye'yi seven bir insan›
kaybettiklerini söyledi. Soylu, "Var olanla yetinmeyip temsil et-
ti¤i kitleyi daha iyi bir noktaya tafl›ma konusundaki kararl›l›k
ve iradeyi Suat Yalk›n'dan ö¤rendik. Bütün esnaflar› kucakla-
yan bir insand›. Biz onu unutmayaca¤›z, çünkü o babacanl›¤›y-
la, herkesin Suat babas›n› unutmayaca¤›z. Esnaf ve sanatkarla-
r›n Suat Yalk›n'›n açt›¤› yolda ilerleyece¤ine inan›yorum. Geride
b›rakt›¤› büyük teflkilat, Suat Yalk›n'›n ilkelerine, eserlerine ve
anlay›fl›na sahip ç›kacakt›r. Dürüst, onurlu, kendi esnaf›n› ve
Türkiye'yi seven bir insan› kaybettik" dedi. 

Daha sonra bir konuflma yapan Türkiye Esnaf ve sanatkar-
lar Konfederasyonu (TESK) Baflkan› Bendevi Palandöken; Suat
Yalk›n ile uzun bir süre çal›flma f›rsat› buldu¤unu dile getirerek,
Yalk›n'›n tüm sevdiklerine ve yak›nlar›na baflsa¤l›¤› diledi. 

‹stanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odalar› Birli¤i'in  Bak›r-
köy'deki merkezinde düzenlenen törenin ard›ndan, Yalk›n'›n ce-
nazesi Fatih Cami'ine getirildi. Daha sonra Fatih Caminde k›l›-
nan  cenaze namaz›n›n ard›ndan Zeytinburnu'ndaki Kozlu Me-
zarl›¤›'na defnedildi.

1930 y›l›nda Adapazar› Ali Fuat Pafla'da do¤an
Suat Yalk›n, ilkokulu Adapazar›"nda, ortaokulu

‹stanbul"da, liseyi ise ‹stanbul Sankt Georg Avusturya
Kolejinde tamamlad›ktan sonra ‹stanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’ne girdi. Askerlik yafl› nedeniyle son
s›n›fta 4 dersi kalana kadar okudu ve yedek subay ola-
rak askere gitti. Askerlik dönüflü siyasete at›ld›. 

Esnaf teflkilatlar› taraf›ndan kendisine Esnaf›n
Baflö¤retmeni ünvan› verilen Yalk›n, esnaf olarak bafl-
lad›¤› ifl hayat›nda esnaf teflkilatlar›n›n çeflitli meslek
dallar›na ait odalar›nda baflkanl›k görevlerinde bulun-
du. 1984 y›l›nda ‹stanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odala-
r› Birli¤i baflkanl›¤›na aday oldu ve seçildi. Ölümüne
kadar bu görevini sürdürdü. Yalk›n ayr›ca Mesleki
E¤itim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakf› baflkanl›¤›-
n› ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Koopera-
tifleri ‹stanbul bölge birili¤i baflkanl›¤› yapt›.

28 Haziran 1998"de yap›lan kongre ile Türkiye Es-
naf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birlik-
leri Merkez Birili¤i Genel Baflkanl›¤› görevini icra etti. 

1991 - 2002 y›llar› aras›nda da Türkiye Esnaf ve
Sanatkarlar› Konfederasyonu 1. Genel Baflkan vekilli¤i
görevini yapt›. 

Türkiye ile Almanya Esnaf ve Sanatkarlar› aras›n-
da geliflen ve büyüyen dostluk iliflkilerine ve mesleki
e¤itime verdi¤i hizmet ve katk›lar›ndan dolay› Alman-
ya Cumhurbaflkan› taraf›ndan birinci dereceden Devlet
madalyas› (Liyakat Niflan›) ile ödüllendirildi. 

Ömrünü esnaf›n
sorunlar›na adad›

Oda’m›zdan...‘Bakkal›m’ hep var olacak
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“Var olanla
yetinmeyip temsil
etti¤i kitleyi daha

iyi bir noktaya tafl›ma
konusundaki kararl›l›k

ve iradeyi Suat
Yalk›n'dan ö¤rendik.

Bütün esnaflar›
kucaklayan bir

insand›"
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“Esnaf hareketi
liderli¤i döneminde,
devletin esnaf›n sorun-
lar›na sahip ç›kmas›n›n
nas›l gerekli oldu¤unu,
Türkiye ve dünya dene-
yimini inceleyerek es-
nafla dayan›flma
içinde oldu"

Suat Yalk›n Beyefendi, ‹s-
tanbul Esnaf ve Sanatkar-

lar Odalar› Birli¤i ile Afla¤› Fran-
konya Sanatkarlar Odalar› Birli¤i
aras›nda 1985 y›l›ndan beri de-
vam etmekte olan partnerli¤imizin
Kurucu Babalar›ndan birisidir. 20
Y›l› aflk›n bu süre içinde fevkalade
güvenilir ve çok aç›k yürekli bir
partner olarak kendilerini ispatla-
m›fllard›r. Fevkalade angaje yete-
ne¤i sayesinde Türkiye'de Gençli¤in Mesleki E¤itimine ve Alman Mesleki E¤itim
Sistemine katk›lar› çok büyüktür.

Çok candan, sempatik ›fl›lt›s› ve her fleyin üstesinden gelebilen flahsiyeti ile bi-
zim çok sevgili bir arkadafl›m›z olarak bugün kendisinin yoklu¤unu derinden his-
sediyor ve büyük üzüntü duyuyoruz. Biz onu daima fevkalade minnetle, candan bir
dost olarak hat›rlayaca¤›z. 

Hugo
Neugebauer

Afla¤› Frankonya
Sanatkarlar

Odalar› Birli¤i
Baflkan› 

İstanbul Esnaf ve Sanatkar-
lar Odalar› Birli¤i'nin çok

sayg›de¤er Baflkan› Suat Yalk›n
Beyefendi'nin vefat haberini Afla¤›
Frankonya Sanatkarlar Odalar›
Birli¤i'nde büyük bir üzüntü ve de-
rin bir sars›nt›yla ö¤rendik. Say›n
Yalk›n, Türk esnaf›n›n menfaati-
nin koruyucusu olarak onlar›n
kalplerinde taht kurmufl, düflünceleriyle s›n›rlar ötesini hedeflemifl, mesleki duru-
flu ile politik ve kültürel geleneklerden ar›nm›fl bir yolda pozitif bir gelece¤e yön-
lenmifl bir de¤er ve esnaf›n›n vizyonuydu. Biz onu, fevkalade hofl, sempatik, yük-
sek e¤itimli bir insan ve ileriyi çok iyi görebilen, büyük bir kabiliyet olarak tan›-
d›k ve muhterem bir beyefendi olarak takdir ettik. Onun huzurundan çok fazla fley
edindik ve kendisine birçok yeni ve pozitif ö¤retileri için teflekkür borçluyuz. Ken-
dilerinin sayesinde s›k› bir dostluk rab›tas› haline dönüflmüfl olan birliklerimiz ara-
s›ndaki partnerli¤imizi, hat›ras›na duydu¤umuz büyük sayg›yla daima sürekli k›-
laca¤›z. Suat Yalk›n Beyefendiyi biz en güzel hat›ralar›m›zda saklayaca¤›z.

Rolf Lauer
Afla¤› Frankonya

Sanatkarlar
Odalar› Birli¤i

Genel Sekreteri 
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Ölürsem görmeden esnafta ümit etti¤im feyzi;
Yaz›ls›n seng-i kabrime, esnaf mahsun 

ben mahsun...”

Suat Yalk›n

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...
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Esnaf ve sanatkar›n baflö¤ret-
meni, ‹stanbul Esnaf ve Sa-
natkârlar Odalar› Birli¤i

(‹STESOB) Baflkan› Suat Yalk›n'›n ve-
fat›ndan sonra, yeni görev da¤›l›m›n›
yapmak üzere toplanan ‹STESOB Yö-
netim Kurulu, baflkan vekillerinden Faik
Y›lmaz'› ‹stanbul Esnaf ve Sanatkârlar
Odalar› Birli¤i Baflkanl›¤›na seçti. 

Faik Y›lmaz'›n ‹STESOB Birlik
Baflkanl›¤›na seçilmesiyle boflalan bafl-
kan vekilli¤i görevine de Mustafa Nu-
ho¤lu getirildi. Böylece Faik Y›lmaz'›n
baflkanl›¤›ndaki ‹STESOB Baflkan ve-

killeri; ‹dris Keskinci,  ‹lker Gürbüz ve
Mustafa Nuho¤lu oldu.    

1986 y›l›ndan beri ‹stanbul Esnaf
ve Sanatkârlar Odalar› Birli¤i'nde çeflit-
li görevlerde bulunan yeni Baflkan Faik
Y›lmaz, yapt›¤› ilk aç›klamas›nda;
“Amac›m›z, esnaf ve sanatkâr›m›z›n so-
runlar›na an›nda çözüm bulmakt›r. Bu-
güne kadar oldu¤u gibi bundan sonra
da esnaf ve sanatkâr›m›z›n yan›nda ola-
ca¤›m›zdan ve  sorunlara çözüm bul-
mak için gece gündüz çal›flaca¤›m›zdan
kimsenin flüphesi olmamal›d›r” dedi. 

‹STESOB'da yeni görev
da¤›l›m› yap›ld›

Suat Yalk›n'›n vefat›yla boflalan
‹stanbul Esnaf ve Sanatkarlar

Odalar› Birli¤i (‹STESOB) bafl-
kanl›¤›na Faik Y›lmaz getirildi.
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1949 y›l›nda ‹stanbul'da do¤du.
Cemiyet hayat›na Güngören

Spor Kulübünde 1972 y›l›nda yönetici-
lik yaparak bafllad›. 1977 y›l›nda o za-
manki ad›yla Güngören Esnaf ve Sa-
natkârlar Derne¤i'nin Yönetim Kurulu
üyeli¤ine seçildi ve Baflkan vekilli ola-
rak görev yapt›. Daha sonra Dernek
Baflkan› A. Mecit Kurflun'un 1980 y›-
l›nda vefat etmesiyle de baflkanl›¤a se-
çildi. Halen Güngören Birleflik Esnaf
ve Sanatkârlar Odas› Baflkanl›k göre-

vini yürütmekte olan Faik Y›lmaz,
1984 y›l›nda yerel seçimlerde Güngö-
ren Merkez Mahallesi muhtarl›¤›na se-
çilerek ve 5 y›l muhtarl›k yapt›. 1983
y›l›nda ‹kitelli'de Ba¤c›lar-Güngören
Sanayi Sitesi Yap› Kooperatifi’ni kur-
du ve baflkanl›¤›n› yapt›. 20.10.1986
tarihinde kooperatifin inflaat›n› bafllat-
t› ve 1992 y›l›nda yöneticili¤inden ay-
r›ld›. 1994 y›l›nda yap›lan seçimlerde
Türkiye A¤aç ‹flleri Federasyonu Genel
Baflkan Vekilli¤i görevine getirildi ve

halen bu görevini de sürdürmektedir.
1986 y›l›nda ‹stanbul Esnaf ve Sanat-
kârlar Odalar› Birli¤i (‹STESOB) Di-
siplin Kurulu üyeli¤ine, 1988 y›l›nda
ise yap›lan Genel Kurul'da Yönetim
Kurulu Üyeli¤ine seçildi. 25.12.2005
tarihinde yap›lan seçimlerden sonra
‹STESOB Baflkan Vekilli¤i görevine
getirildi. Birlik Baflkan› Suat Yalk›n'›n
vefat›ndan sonra, 23 Ocak 2009 tari-
hinde, ‹STESOB Baflkanl›¤› görevine
seçildi.

Faik Y›lmaz

“Faik Y›lmaz'›n
‹STESOB Birlik

Baflkanl›¤›na seçildi¤i
yeni görev da¤›l›m›nda

baflkan vekilliklerine de
‹dris Keskinci, ‹lker
Gürbüz ve Mustafa 

Nuho¤lu getirildi.
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1955 y›l›nda Trabzon'un Dernekpazar› ilçesinde do¤du. Orta ö¤renimini bitir-
dikten sonra ticaret hayat›na bafllad›. 1978 y›l›nda Güngören Bakkallar Oda-

s› baflkanl›¤›na seçildi. 1986 y›l›nda Güngören Ba¤c›lar Esnaf Kefalet Kooperatifi
baflkanl›¤›na seçildi. 1986 y›l›ndan itibaren ‹stanbul Kefalet Kooperatifi bölge birli-
¤inde yöneticilik ve baflkan vekilli¤i yapan Keskinci, 1998 y›l›nda  Ticarette toptan
g›da üzerine aktif halde faaliyetini sürdüren GÜNBAK A.fi. ve TÜMBAK LTD. flir-
ketlerini kurdu. 

2005 y›l›nda Güngören K›z›lay flube baflkan› oldu. 1997 y›l›nda do¤um yeri olan
Dernekpazar› ilçesi vakf›n›n baflkanl›¤›na getirildi. 

Halen ‹stanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odalar› Birli¤i baflkan vekilli¤i görevini yü-
rütmektedir. 

Bahse konu olan di¤er flirketler ve teflkilatlarda da görevlerine devam etmekte-
dir. Türkiye de Esnaf›n Sesi olan “Kanal T” televizyonunun kuruculu¤unu ve yöne-
tim kurulu baflkanl›¤›n› yapmaktad›r. 

Futbola da ilgisi bulunan ‹dris Keskinci birinci ligde mücadele eden Güngören
Spor'un 1984 y›l›ndan itibaren kulüp baflkan vekilli¤ini yapmaktad›r. 

‹dris Keskinci

1970 y›l›nda Büyükçekmece'de do¤du. ‹ktisat Fakültesi mezunu olan Gürbüz
halen yerel yönetimler bölümünde Yüksek Lisans ö¤renimine devam etmek-

tedir. Ayn› zamanda ticaretle u¤raflan Gürbüz, ticarete, 1992 y›l›nda beyaz eflya ve
inflaat sektöründe bafllad›. 

Büyükçekmece'de birçok sivil toplum kuruluflundaki aktif görevi yan›nda, 1998
y›l›nda Büyükçekmece Esnaf ve Sanatkarlar Odas›'nda Baflkan Yard›mc›l›¤› görevi-
ni üstlendi. 2006 y›l›nda ‹stanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odalar› Birli¤i'nde Baflkan
Yard›mc›l›¤›'na seçildi. Daha sonra da 2009 y›l›nda ‹STESOB Baflkan Vekilli¤i gö-
revine getirildi ve halen bu görevini sürdürmekte.

Adalet ve Kalk›nma Partisi'nin Büyükçekmece ‹lçe Teflkilat›nda görev yapmakta
olan Gürbüz, 19 Haziran 2003 tarihinde yap›lan AKP ‹stanbul ‹l Kongresi’nde ‹l
Yönetim Kuruluna seçildi. Gürbüz, 29 Mart 2009 seçimlerinde Ak Parti taraf›ndan
Büyükçekmece Belediye Baflkan Aday› olarak aç›kland›.

‹lker Gürbüz

1949 Y›l›nda Trabzon'un Çaykara ‹lçesinde do¤du. 1971 Y›l›nda Güngören fio-
förler Odas› 2. Baflkanl›¤›na seçildi. 1975 y›l›ndan itibaren Çaykara Dernek-

pazar› E¤itim Vakf› 2. Baflkanl›¤›n› da yürütmekte olan Nuho¤lu,1976 Y›l›nda Ba¤-
c›lar Kamyon Kamyonet Otobüs Minibüs ve fioförler Esnaf Odas›n› kurdu ve halen
kurucusu oldu¤u Ba¤c›lar Kamyon Kamyonet Otobüs Minibüs ve fioförler Esnaf Oda-
s›n›n baflkanl›¤›n› baflar›yla devam ettirmektedir. 2005 y›l›nda ‹STESOB Yönetim
Kurulu Üyeli¤ine seçilen Nuho¤lu, Birlik Baflkan› Suat Yalk›n'›n vefat›ndan sonra
23.01.2009 tarihinde yap›lan ‹STESOB Yönetim kurulu toplant›s›nda oy birli¤i ile
‹stanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odalar› Birli¤i Baflkan Vekilli¤ine seçildi. 

Mustafa Nuho¤lu
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Erdo¤an'dan ders
Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an "fiimon Peres, bir kabile reisiyle
konuflmuyor. Türkiye Cumhuriyeti Baflbakan›'na nas›l hitap edilme-
si gerekti¤ini ö¤renmesi laz›m"  dedi.

Dünya Ekonomik Forumu'na Baflbakan’›n tepkisi damgas›n› vurdu:
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Erdo¤an, Davos'ta yap›lan
Dünya Ekonomik Foru-
mu'nda ‹srail Cumhurbaflkan›

fiimon ile birlikte "Gazze Ortado¤u'da
Bar›fl Modeli'' oturumuna kat›ld›. Erdo-
¤an, ‹srail'in orant›s›z güç kulland›¤›n›
ve Gazze'nin aç›k bir hapishane haline
getirildi¤ini söyleyerek bölgeye uygula-
nan ablukan›n kald›r›lmas›n› istedi. Pe-
res ise sesini yükseltip Gazze'ye yönelik
sald›r›lar› savundu. Sürekli Erdo¤an'a
bak›p parma¤›yla onu iflaret eden ‹srail

lideri, Baflbakan'a, "‹stanbul'a roketler
düflseydi sen de ayn› fleyi yapard›n." diye
konufltu. Bunun üzerine cevap için söz
almak isteyen Erdo¤an'a moderatör sa-
dece bir dakika verdi. Erdo¤an, Peres'e
hitaben, "Say›n Peres benden yafll›s›n
sesin çok yüksek ç›k›yor. Biliyorum ki
sesinin bu kadar yüksek ç›kmas› bir
suçluluk psikolojisidir. Öldürmeye gelin-
ce, siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz" diye
ç›k›flt›. Bu s›rada sözünü kesen modera-
töre de "Bizi12 dakika konuflturuyorsu-

“"Çocuklar› öldüren-
leri alk›fllamak insanl›k

suçudur, k›n›yorum"
diyen Baflbakan, panel

yöneticisinin yine
konuflmas›n› kesmesi

üzerine "Davos bitmifltir"
sözleriyle salonu terk

etti”
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Davos'ta Gazze panelinde
katliamlar› savunan ‹s-
rail Cumhurbaflkan› Pe-

res'e, Baflbakan Erdo¤an'›n gösterdi-
¤i tepkiye halk tam destek verdi.
Metropoll Stratejik ve Sosyal Arafl-
t›rmalar Merkezi'nin olay›n ertesi
günü 30 ilde ve bin 200 kiflinin kat›-
l›m›yla yapt›¤› ankete göre; vatan-
dafllar›n yüzde 78.3'ü Baflbakan'›n
tepkisini olumlu bulurken, yüzde
13.7 olumsuz ve yüzde 8 de fikrim
yok dedi.  Ankete kat›lanlar›n yüzde
55.7'si 'Erdo¤an'›n Davos'u terk et-
mesi Türkiye'nin lehine' derken,
'Aleyhimize' diyenlerin oran›, yüzde
21'de kald›. 

Kamuoyundan destek
Ankette, 'Erdo¤an'›n Baflbakanl›k

tarz›n› onaylayanlar›n oran› ise yüz-
de 74 ç›kt›. Erdo¤an'›n üslubunu uy-
gun bulanlar›n oran› ise 73.4'ü bu-
lurken 'uygun bulmuyorum' diyenler
yüzde 21.4' de kald›. 'Birbirine z›t
özelliklerden sizce Baflbakan› hangisi
en iyi tarif eden özelliktir' sorusuna
ise, yüzde 75 'Dürüst ve Güvenilir'
yüzde 81.8 'Demokrat ve Özgürlükçü'
yüzde 70 'Güçlü ve kararl› bir lider'
cevab›n› verdi. 

Vatandafltan
Baflbakan’a tam not

Baflbakan Erdo¤an yurda dönüflte 
yo¤un ilgiyle karfl›land›.

nuz Peres'e 25 dakika süre veriyorsu-
nuz" tepkisini gösterdi. Erdo¤an, kat-
liam› savunan konuflmay› alk›fllayan
dinleyicilere de, "Çocuklar› öldürenleri
alk›fllamak insanl›k suçudur, k›n›yo-
rum" dedi. Baflbakan, panel yöneticisi-
nin  yine konuflmas›n› kesmesi üzerine
ise "Davos bitmifltir" sözleriyle salonu
terk etti. 

Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an,
yaflanan gerilimin ard›ndan Davos'ta
Dünya Ekonomik Forum Baflkan› Kla-
us Schwab ile birlikte bas›n toplant›s›
düzenledi. Erdo¤an, gösterdi¤i tepki-
nin ‹srail Cumhurbaflkan› fiimon Pe-
res'e de¤il, konferansta kendisine ye-
terli konuflma süresi vermeyen toplan-
t› moderatörü Washington Post yazar›
David Ignatius'a oldu¤unu söyledi. "Ne
‹srail halk›n› ne de Peres'i hedef al-
d›m" diyen Erdo¤an, "Panelde Say›n
Ban Ki Moon 8 dakika konufltu. Ben
12 dakika konufltum. Say›n Amr Mu-
sa 12 dakikaya gelince konuflmas› ke-
sildi. Buna mukabil ‹srail Cumhurbafl-
kan› 25 dakika boyunca toplant› usul
ve adab›na ayk›r› bir flekilde do¤rudan
bana hitap ederek konuflturuldu" dedi. 

Baflbakan Erdo¤an, moderatörün
uluslararas› panel kurallar›na ayk›r›
biçimde hareket etti¤ini belirterek,
"Toplant› moderatörüne karfl› bir tepki
ortaya koydum ve bitmek üzere olan
toplant›y› terk ettim. Bunu özellikle
aç›klamak istedim çünkü burada he-
def sapt›r›labilir. Yumuflak bafll›y›m
ama uysal koyun de¤ilim" dedi.

“fiimon Peres,
bir kabile reisiyle
konuflmuyor. Türkiye
Cumhuriyeti Baflbaka-
n›'na nas›l hitap edil-
mesi gerekti¤ini ö¤-
renmesi laz›m”

Erdo¤an, "fiimon Peres, bir
kabile reisiyle konuflmuyor. Türkiye
Cumhuriyeti Baflbakan›'na nas›l hitap
edilmesi gerekti¤ini ö¤renmesi laz›m"
dedi. ‹srail Cumhurbaflkan› fiimon Pe-
res ise, daha sonra Baflbakan Recep
Tayyip Erdo¤an'› telefonla arayarak
özür diledi. Baflbakan Recep Tayyip
Erdo¤an yaflanan gerilimin ard›ndan
geç saatlerde Davos'tan ayr›larak yur-
da döndü. 
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CNN International:
"Erdo¤an'›n gerçekten kendi-
ni mi kaybetti¤i yoksa

seçimler öncesi iç deste¤ini art›rmak
için mi yapt›¤› net de¤il. Türk halk›
Gazze'deki operasyona en çok tepki
gösteren halk. ‹lk kez Erdo¤an'›n bir
yurtd›fl› gezisinden dönüflünde, üstelik
gecenin geç saati olmas›na ra¤men, bu
kadar büyük bir kalabal›k taraf›ndan
karfl›land›¤› görülüyor" oldu. 

Reuters: "‹srail Cumhurbaflkan› Gazze
sald›r›lar›n› sesini yükselterek ve
parma¤›n› Erdo¤an'a uzatarak ateflli
biçimde savundu. Cevap vermeye
çal›fl›rken sözü yar›da kesilen Erdo¤an
da paneli terk etti.” 

AP: "Türk Baflbakan› Recep Tayyip
Erdo¤an, Peres'in Gazze sald›r›lar›n›
savunan ateflli monolo¤unu dinleyen
moderatörün kendisinin sözünü kesme-
sine sinirlendi." 

BBC: "‹srail Cumhurbaflkan› Peres'in
Gazze sald›r›lar›n› ateflli flekilde savun-
mas›na cevap vermeye çal›fl›rken sözleri
kesilen Erdo¤an paneli terk etti. Erdo-
¤an, Türkiye'ye dönüflünde kahraman gi-
bi karfl›land›.  Erdo¤an'›n Gazze konu-
sundaki tavr›na genifl destek var.  Bafl-
bakan› karfl›lamaya gelenlerin baz›lar›-
n›n 'dünyan›n yeni lideri' yaz›l› pankart-
lar tafl›yordu.” 

El Cezire:
“Baflbakan
Erdo¤an'›n,
panel yöneti-
cisinin Peres'in
‹srail'in Gazze
sald›r›s›n›
meflrulaflt›ran sözlerine
itirazlar›n› söylemesine
izin vermemesinden sonra
televizyondan canl›
yay›nlanan tart›flmay› terk
etti¤ini belirtti.”

Yunan devlet televizyonu NET
TV, Baflbakan Recep Tayyip
Erdo¤an'›n dün Davos'ta, ''Gezegendeki
çok kiflinin söylemek istediklerini dile
getirdi¤i'' yorumunu yapt›.

Yunan  Etnos Gazetesi de,
Baflbakan Erdo¤an'›n ‹stanbul Atatürk
havaliman›nda binlerce Türk taraf›ndan
s›cak bir flekilde karfl›land›¤›n› yazd›.
Karfl›lamada "Hoflgeldin Davos Fatihi"
ve "Dünya baflbakan görsün" yaz›l› dö-
vizler tafl›nd›¤›n› yazan gazete, uça¤›n
havaliman›na inmesiyle Türk ve
Filistin bayraklar› tafl›yan binlerce kifli-
nin ‹srail karfl›t› slogan att›klar›n› be-
lirtti. 

‹ngiliz Daily Telegraph: "Türkiye
Baflbakan› Recep Tayyip Erdo¤an,
‹srail Cumhurbaflkan› fiimon Peres ile
yapt›¤› ateflli tart›flman›n ard›ndan 

toplant›y› h›fl›mla terk etti" bafll›¤›yla
verdi¤i haberde, "Erdo¤an'›n öfkesini,
'Benim için Davos bitmifltir' sözleriyle
ifade etti¤ini" yazd›. Gazete, ‹srail
Cumhurbaflkan›n›n olaydan sonra
Baflbakan Erdo¤an'› telefonla arad›¤›n›
da duyurdu. 

Financial Times: "Erdo¤an, Orta Do¤u
bar›fl›yla ilgili tart›flmay› k›zg›nl›kla
terk etti" bafll›¤›yla verdi¤i haberde,
"Davos'taki Dünya Ekonomik
Forumu'nun bu diplomatik kavgayla
sars›ld›¤›n›" yazd›. 

Dünya bas›n›nda Davos
yorumlar›
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Oda ve borsalara 
olan borçlar yeniden
yap›land›r›l›yor

Ekonomik krize önlem TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaflt›:

TBMM Genel Kurulunda,
ekonomik krizi önlemeye iliflkin
düzenlemeler içeren kanun
tasar›s› kabul edilerek
yasalaflt›. Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli¤i ile Odalar ve
Borsalar Kanununda da
de¤ifliklik yapan yasaya göre,
üyelerin oda ve borsalara, oda
ve borsalar›n da birli¤e öden-
memifl aidat borçlar›na ait
gecikme zamlar›n›n tamam› ile
6 ay içinde üyelerin oda ve bor-
salara, oda ve borsalar›n da
birli¤e olan aidat borçlar›n›n
tamam›n›n ödenmesi halinde,
bu borçlara ait gecikme zam-
lar› silinecek.

Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer
Ça¤layan, tüccar, sanayici ve
ifl adamlar›n›n oda ve borsala-

ra, oda ve borsalar›n da TOBB'a olan
aidat borçlar›n›n, as›llar›n›n 6 ay içinde
ödenmesi halinde gecikme zamlar›n›n
silinece¤ini belirterek, ayn› düzenleme-
nin esnaf ve sanatkar›n TESK'e olan
borcu için de geçerli oldu¤unu kaydetti. 

Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer
Ça¤layan küresel krize karfl› önlemleri
içeren ve TBMM Genel Kurulu’nda ka-
bul edilerek yasalaflan düzenleme ile il-
gili yapt›¤› aç›klamada, kriz nedeniyle,

al›nan otuza yak›n önlemden sonra, bir
önemli ad›m da TBMM'de kabul edilen
ve torba kanun olarak nitelenen düzen-
lemeyle gerçeklefltirildi¤ini belirterek,
“Hükümetin reel sektörün ve genel ola-
rak ekonominin kriz etkilerinden korun-
mas› için titizlikle haz›rlad›¤› düzenle-
melerin en önemlilerinden biri, tüccar,
sanayici ve ifl adamlar›n oda ve borsala-
ra, oda ve borsalar›n da TOBB'a olan
aidat borçlar›n›n, as›llar›n›n 6 ay içinde
ödenmesi halinde gecikme zamlar›n›n
silinmesine iliflkindir. Bu kararla, kriz
nedeniyle likidite sorunu yaflayan ifllet-

meler borç as›llar›n› ödeyerek yükümlü-
lüklerini yerine getirmeleri halinde ra-
hatlat›lmalar› hedeflenmektedir” dedi.

“Esnaf ve sanat-
kar›n da odalara olan
borçlar›n›n yap›land›r›l-
mas› için düzenlemenin
kapsam› geniflletildi”
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Kanunda, Türkiye Barolar Birli¤i ile
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i üye-
lerine tan›nan haklar›n, Esnaf ve Sanat-
karlar Meslek Kurulufllar› Kanunu kap-
sam›ndaki üyelere de tan›nmas› amac›y-
la düzenleme yap›ld›. Buna göre, kanu-
nun yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren
6 ay içinde üyelerin Esnaf ve Sanatkar-
lar Odalar›na, odalar›n da Esnaf ve Sa-
natkarlar Odalar› Birli¤ine olan aidat
borçlar›n›n tamam›n›n ödenmesi halin-
de, bu borçlara ait gecikme zamlar› si-
linecek. 

“Emekli ayl›klar›
haczedilemeyecek”

Yeni yasayla birlikte, emekli ayl›k-
lar›n›n haczedilmesine iliflkin talepler,
borçlunun muvafakat› bulunmamas› ha-
linde icra müdürü taraf›ndan reddedile-
cek. Tar›m ‹flçileri Sosyal Sigortalar
Kanununa göre yafll›l›k ayl›¤› alanlar›n,
çal›flmalar› halinde bu emeklilik ayl›kla-
r› kesilmeyecek. 

“‹stihdamla ilgili
yeni düzenlemeler”

Düzenlemelerin, ekonominin bel ke-
mi¤ini oluflturan esnaf ve sanatkar için
de getirildi¤ini vurgulayan Ça¤layan,
bunun yan›nda k›sa çal›flma ödene¤inin
alt limiti 266 TL'den 400 TL'ye, üst li-
mitin de 533 TL'den 800 TL'ye ç›kart›l-
d›¤›n›, yürürlük süresinin de 2008-2009
y›llar›yla s›n›rl› olmak üzere 3 aydan 6
aya ç›kar›ld›¤›n› kaydetti. ‹stihdamla il-
gili bir di¤er düzenlemenin de 18 yafl›n-
dan büyük ve 29 yafl›ndan küçük olan-
lar ile yafl flart› aranmaks›z›n 18 yafl›n-

dan büyük kad›nlar›n, prime esas ka-
zanç alt s›n›r› üzerinden hesaplanan si-
gorta primine ait iflveren hisselerinin ifl-
sizlik sigortas› fonundan karfl›lanmas›n-
da geçerlilik süresinin 1 y›ldan 2 y›la
yükseltilmesi oldu¤unu ifade eden Ça¤-
layan, flöyle devam etti: 

“Bu da, iflletmelerin, KOB‹'ler için
ferahlat›c› bir uygulama olacak. En
önemli düzenlemelerden birisi de ifl dün-
yas› taraf›ndan talep edilen, 5084 say›l›
teflvik yasas›n›n geçerlilik süresinin,
destekten yararlanma süresi biten yat›-
r›mlar için bir y›l daha uzat›lmas›d›r.
Bu düzenleme, kriz ortam›nda sa¤lanan
en önemli desteklerden biridir. 

Düzenlemeyle s›f›r kilometre, Yük-
sek Katma De¤er, Yüksek ‹stihdam,
‹leri teknoloji (3Y) temeline dayanarak
haz›rlanan bölgesel, sektörel ve proje
bazl› yeni teflvik sisteminin esaslar›n›n
belirlenmesi, bölge ve il gruplar›n›n ve
bu bölgeler ile gruplarda hangi sektör-
lerin teflvik edilece¤i konusunda Bakan-
lar Kurulu'na yetki verildi.”

“31 Aral›k 2009’a
kadar çekler, üzerinde
yaz›l› keflide tarihinden
önce ödenmeyecek”

Sanayi Bakanl›¤› taraf›ndan haz›r-
lanan özel Stratejik Eylem Plan› çerçe-
vesinde tekstil, konfeksiyon ve deri sek-
törlerinde faaliyet gösteren iflletmeler-
den belirlenen illere tafl›nanlara, vergi
yoluyla destek sa¤lanaca¤› belirten
Ça¤layan, ayn› kanunda geçici olarak
yap›lan bir düzenleme çerçevesinde liki-
dite s›k›fl›kl›¤› dikkate al›narak 31 Ara-
l›k 2009’a kadar çeklerin üzerinde ya-
z›l› keflide tarihinde ödenmesinin hükme
ba¤land›¤› kaydetti. 

“Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren
6 ay içinde üyelerin esnaf ve sanatkarlar odalar›-
na, odalar›n da esnaf ve sanatkarlar odalar› birli-
¤ine olan aidat borçlar›n›n tamam›n›n ödenmesi
halinde, bu borçlara ait gecikme zamlar›
silinecek”

Önlemler
paketinde
neler var?

• Tüccar ve sanayicilerin oda ve
borsalara, oda ve borsalar›n
TOBB'a olan aidat borçlar›n›n
asl› 6 ay içinde ödendi¤inde,
gecikme zamm› silinecek. 

• Ayn› flekilde esnaf ve sanatkar-
lar›n odalara, odalar›n da Bir-
liklere ve TESK'e olan aidat
borçlar›n›n asl› 6 ay içinde
ödendi¤inde, gecikme zamm› si-
linecek. 

• Çekler 2009 sonuna kadar
üzerinde yaz›l› olan tarihten ön-
ce ödenmeyecek. 

• Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›
taraf›ndan stratejisi haz›rlan›n
Tekstil, konfeksiyon ve deri sek-
törlerinde faaliyet gösteren ifl-
letmelerden Giriflimci Bilgi Sis-
temi verileri analizleri do¤rul-
tusunda belirlenen illere tafl›-
nanlar için 5 y›l süreyle Kurum-
lar Vergisi'ni yüzde 5'e kadar
indirmeye Bakanlar Kurulu yet-
kili olacak. 

• K›sa çal›flma ödene¤i yüzde 50
oran›nda art›r›larak 400-800
TL aras›na yükseltilirken, uygu-
lama süresi de 3 aydan 6 aya
ç›kar›ld›. 

• 5084 say›l› Teflvik Kanunu'nun
geçerlilik süresi, destekten ya-
rarlanma süresi 2008 y›l›nda
sona eren yat›r›mlar için 2009
y›l› sonuna kadar uzat›lacak. 

• Sanayi ve Ticaret Bakanl›-
¤›'n›n Giriflimci Bilgi Sistemi
verileri ›fl›¤›nda haz›rlanan böl-
gesel-sektörel ve proje bazl› ye-
ni teflvik sisteminin uygulanma-
s› için iller gruplara ayr›lacak.
Teflvik edilecek sektörlerin ve
büyüklüklerin tesbit edilmesine
ve kurumlar vergisinin yüzde
90'a kadar indirimli uygulan-
mas›na karar verme yetkisi Ba-
kanlar Kurulu'nda olacak.
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Oda’m›zdan...‘Bakkal›m’ hep var olacak

5510 say›l› Sosyal Sigortalar
ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Ka-
nununun 4 maddesinin b bendi

kapsam›nda sigortal› say›lanlar›n (eski
ad›yla BA⁄-KUR Sigortal›lar›n›n)
ödeyecekleri primler 01.10.2008 ta-
rihinden itibaren bu kanunun 82.
maddesine göre belirlenen prime
esas günlük kazanc›n alt s›n›r› ile
üst s›n›r› aras›nda kalmak flart› ile
kendileri taraf›ndan beyan edile-
cek günlük kazanc›n otuz kat›d›r.

5510 Say›l› Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci f›kras›n›n (b)

bendine tabi sigortal›lar›n
01.01.2009 -

30.06.2009 tarih-
leri aras›nda

ödeye-

cekleri primler, prime esas günlük ka-
zanç alt s›n›r›  (22,20 TL) ile üst s›n›r›
(144,30 TL) aras›nda kalmak flart› ile
kendileri taraf›ndan beyan edilecek ka-
zanc›n otuz kat› olarak, 01.07.2009 -
31.12.2009 tarihleri aras›nda ise, gün-
lük kazanç  alt s›n›r› (23,10 TL) ile üst
s›n›r› ( 150,15 ) aras›nda kalmak flart›
ile kendileri taraf›ndan beyan edilecek
günlük kazanc›n otuz kat› olarak uygu-
lanacakt›r.

4/b kapsam›ndaki sigortal› say›lan-
lar›n Ba¤-Kur olanlar›n daha önce prim
ödemeye esas teflkil edilen 1'den 24'e
kadar olan basamak listesi 01.10.2008
tarihinden itibaren kald›r›lm›fl bulun-
maktad›r. 

4/b sigortal›lar›n›n prime esas ka-
zanc›yla ilgili beyan›, beyan›n yap›ld›¤›
tarihteki aydan bafllan›larak dikkate al›-
nacak ve yap›lm›fl olan bu beyan de¤ifl-
tirilmedi¤i sürece sonraki aylar için de
yap›lm›fl say›lacak. 

Yap›lan beyana istinaden üst üste
on iki aydan fazla prim ödemesinde bu-
lunulmamas› hâlinde, bu on iki ayl›k
sürenin sonundan itibaren beyan›n ge-
çerlili¤i ortadan kalkacak. Beyanda
bulunmayan, beyan›n›n geçerlili¤i or-
tadan kalkan veya ayl›k kazanç be-
yanlar› 16 yafl›ndan büyükler için tes-
pit olunan geçerli ayl›k asgari ücre-
tin alt›nda kalan sigortal›n›n ayl›k
prime esas kazanc›, bahse konu
asgari ücret olacak.

Sigortal›n›n, sigortal›l›¤›n›n
bafllad›¤› ay içinde ifl kazas›na
u¤ramas› veya meslek hastal›¤›

nedeniyle ifl göremezli¤inin bafllamas›
hâlinde, ifl kazas›n›n oldu¤u veya mes-
lek hastal›¤› nedeniyle ifl göremezli¤in
bafllad›¤› tarihten önce beyanda bulun-
mam›fl ise, sigortal›l›¤›n›n bafllad›¤› ay-
da yapaca¤› beyan›; ödeyece¤i prim yö-
nünden izleyen aydan bafllan›larak dik-
kate al›nacak. 

4/b'linin primi için s›n›rlar
4/b sigortal›s› iflveren yine çal›flt›rd›-

¤› 4/a sigortal›lar›n›n prime esas ka-
zançlar›ndan en yükse¤inden daha dü-
flük prime esas kazanç beyan› yapama-
yacak. 

4/b sigortal›s› olmay› gerektirecek
birden fazla durumun söz konusu olmas›
halinde, k›sa vadeli sigorta kollar›na
iliflkin sigorta primi tehlike s›n›f ve de-
recesi en yüksek olan iflyeri üzerinden
hesaplanacak. 

Ayn› ay içinde faaliyetini sonland›-
r›p yine ayn› ay içinde yeniden faaliyete
bafllayan sigortal›lar›n k›sa vadeli sigor-
ta kollar›na iliflkin sigorta primi, son fa-
aliyet konusu ifline göre hesaplanacak
ve ödenecek. 

1 Ekim 2008'den önce kay›t ve tes-
cili yap›lm›fl 4/b sigortal›lar›n›n prime
esas kazançlar›n› beyan etmemeleri du-
rumunda, ödeyecekleri ayl›k primler,
beyanda bulununcaya kadar daha önce
bulunduklar› en son gelir basamaklar›na
karfl›l›k gelen tutarlar üzerinden al›n-
maya devam edilecek. Bu süre içinde
beyanda bulunulmas› hâlinde, beyan et-
ti¤i prime esas kazanç üzerinden ilgili
ay›n prim tahakkuku yap›lacak. 

SGK’daki di¤er düzenlemeler:

5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k
Sigortas› Kanunu ile ilgili görüfllerini ald›¤›m›z
‹stanbul Bakkallar Odas› Baflkan› ‹smail Keskin,
emeklilik döneminde daha yüksek maafl almak
isteyen esnaf›n kazançlar›n› yüksek göstermeleri
gerekti¤ini söyledi. Baflkan ‹smail Keskin,
“Gelecekte sigortal›n›n emekli ayl›¤›n› daha yük-
sek alabilmesi için e¤er ödeme güçleri var ise,
prime esas ayl›k kazançlar›n› yüksek göstermeleri

kendilerine yarar sa¤layacakt›r” diye uyard›. 
Yeni düzenlemeyle, Ba¤-Kur sigortal›s›na bir nevi
talep ettikleri basama¤› seçme hakk› tan›nd›¤›n›n
alt›n› çizen Keskin, “Ba¤-Kur sigortal›s› dilekçe-
sini kuruma verince ödenecek prim tutar› kurum-
ca bildirilecektir. Konuyla ilgili talep dilekçesini
Oda’m›zdan veya www.istbakkallarodasi.org in-
ternet adresimizden üyelerimiz temin edebilir”
dedi.
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‹stanbul Bakkallar Odas› Baflkan› ‹smail Keskin:

SGK Yasas›’na göre emekli
ayl›¤› artt›r›labilir 
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Sat›fllar›m›z›n yüzde 90'›   
bakkallar üzerinden 

Philip Morris SA  Genel Sat›fl Müdürü Sümer Ta¤›l:



Oda’m›zdan...‘Bakkal›m’ hep var olacak

DÜNYASI

OCAK - fiUBAT 2009 2222 7777

Philip Morris SA  (PMSA) ile
Garanti Bankas› ortak kart ifl-
birli¤i kapsam›nda bakkallara

yönelik olarak gelifltirilen
“Mikro Finansman Projesi”

hakk›nda görüflmelerde bulun-
du¤umuz Philip Morris SA  Ge-
nel Sat›fl Müdürü Sümer Ta¤›l,
“PMSA olarak sat›fl›m›z›n yüz-
de doksan›n› bakkallar arac›l›¤›

ile yap›yoruz” dedi.

Philip Morris SA  (PMSA) ile
Garanti Bankas› ortak kart
iflbirli¤i kapsam›nda bakkal-

lara yönelik olarak gelifltirilen “mikro
finansman projesi”  hakk›nda görüflme-
lerde bulundu¤umuz Philip Morris SA
Genel Sat›fl Müdürü Sümer Ta¤›l,
“PMSA olarak sat›fl›m›z›n yüzde doksa-
n›n› bakkallar arac›l›¤› ile yap›yoruz.
Benim ana ticaretim bakkal, büfe, ku-
ruyemiflçi diye tabir etti¤imiz küçük es-
naf kesimi içinde dönmektedir. Bu say›-
sal olarak yüzde doksan, hacim aç›s›n-
dan yüzde seksenbefltir. Yani para de¤e-
ri olarak yüzde seksenbefli esnaftan ge-
lir, yüzde onbefli zincir marketlerden vs.
gelir” dedi.

“Müflterimiz ya-
flad›¤› sürece biz de
yaflar›z”

Philip Morris SA  Genel Sat›fl Mü-
dürü Sümer Ta¤›l, Garanti Bankas› ile
birlikte yürüttükleri ve ortak kart proje-
siyle Anadolu yakas›nda yaklafl›k 1100
noktaya ulaflt›klar›n›n alt›n› çizerek,
“Bizim hedefimiz ilk etapta Anadolu
yakas›nda sat›fl yapt›¤›m›z 4500 nokta-
ya bu teklifi yapmakt›r. Ancak, banka-
n›n uygun görmemesi, benim ihtiyac›m
yok diyenlerin ç›kmas›, kart› al›p kul-
lanmak istemeyenlerin olmas› gibi ne-
denlerle gerçek kullan›c› say›s›n›n 1700
- 2000 civar›nda olaca¤›n› tahmin edi-
yoruz. fiimdilik sistem gayet güzel iler-
liyor. Bana göre y›l›n ilk çeyre¤inde ya-
ni mart ay›n›n sonunda 1750 rakam›na
ulafl›r›z. Sonras›nda da sistem kendi
kendini kan›tlad›kça kullan›c› oran› ar-
tacakt›r. Philip Morris SA olarak bizim
temel prensibimiz; müflteriyi yaflatmak-
t›r. Müflterimiz yaflad›¤› sürece biz ya-

flar›z. Dolay›s›yla, önemli olan her iki
taraf›nda kazanmas›na imkan tan›yacak
bir fleyleri kurabilmektir. Ticaret tek ta-
rafl› oldu¤u zaman ticaret olmaktan ç›-
kar. Çünkü uzun süreli olmaz,  olamaz”
diyerek sözlerine devam eden Ta¤›l,
önümüzdeki haftalarda sistemin Avrupa
yakas›nda da devreye girece¤inin müj-
desini verdi.

“Sistemle ilgili
bilgileri saha elemanla-
r›m›zla bayilere veriyo-
ruz”

PMSA,  Garanti Ortak Kart siste-
minin çal›flmas›yla ilgili de bilgi veren
Sümer Ta¤›l, “Biz sistemle ilgili gerekli
bilgileri saha elemanlar›m›zla  önceden
bayilere veriyoruz. Banka da bayileri
ar›yor ve 'PMSA'n›n,  Garanti Ortak
Kart ad› alt›nda bir çal›flmas› var, bu
kart› almak istiyor musunuz?' diye soru-
yor. Kabul edilirse 6 dakika süren bir
soru cevap prosedürü var, bu sorular
cevapland›r›l›yor. Sonra banka bayi ile
ilgili araflt›rma yap›yor ve uygun görü-
lürse uygun görüldü¤ünü bize bildiriyor.
Bizde tamam diyoruz ve kart bas›l›yor.
Prosedür böyle iflliyor” dedi.

“Dükkan çal›flan-
lar›yla resmi sahipleri
farkl›”

Sistemin çal›flmas›nda en önemli
zorlu¤un, dükkanda çal›flanlarla resmi
sahiplerinin farkl› kifliler olmas›ndan
kaynakland›¤›n› söyleyen Ta¤›l, “Dük-
kan eflinin, babas›n›n, abisinin, amcas›-
n›n yahut bir baflka akrabas›n›n üzerine
olanlar var. Dolay›s›yla, kart isme bas›l-
d›¤› için dükkan› iflleten kifliye teslim
edilemiyor, bundan dolay› da¤›t›mda da
s›k›nt› yafl›yoruz. fiu anda yüzlerce kart
var teslim edemedi¤imiz. Çünkü imza
karfl›l›¤› teslim ediliyor” dedi. 

Kart› kullanmak istemeyenlerin de
oldu¤unu söyleyen Ta¤›l, Esnaf›n kart
limitine karfl› gösterdi¤i hassasiyeti de
flöyle aç›klad›: “1500 TL limiti olan es-
naf arkadafl›m›z 800 TL'sini kullan›yor.
Buda esnaf›n samimiyetini ve ayn›
zamanda da gelecek endiflesi yaflamakta
oldu¤unu gösteriyor.”  



E¤itim ve ö¤retim için ilkokulun daha 1.s›n›f›nda ö¤-
renciydim. Alfabeyi yeni söküyordum. Siyah önlü-
¤ümle okul dönüflü annem “hadi o¤lum defterlerini

b›rak sefertas›n› al babana yemek götür” derdi. Çok sevinir-
dim, çünkü ilkokul da ö¤retmen-
lerimi emsal arkadafllar›m› okul
müfredat›n› ö¤reniyordum. Yani
okumay› yazmay› ö¤reniyordum.
Ama o sefertas›yla babama ye-
mek götürdü¤üm bakkal›m›zda
ise rahmetli babamdan hayat›,
yaflam›n en önemli derslerini al›-
yordum. Yani ilkokul ça¤›nda
bakkall›k yapman›n onurunu ya-
flad›m. Terazide tartmay›,müflte-
rilerle konuflmay› daha do¤rusu
bakkall›m›z sayesinde ilkokul
ça¤›mda babam yafl›nda insan-
larla muhatap olarak o yaflta
özgüvenimi kazanm›flt›m.Bana o
yaflta güvenen babam bakkal›
bana teslim eder,kendisi de arka
da kay›s› çuvallar›n› yast›k ya-
parak kestirirdi. O zamanlar en
k›zd›¤›m fley daha bakkala ayak
basar basmaz rahmetli babam
“süpürgeyi al dükkan› bir süpür
derdi ya ne kadar k›zard›m, bi-
lemez siniz !hele birde eline bir
bez al tereklerin de tozlar›n› al
derdi…ve yapard›m babam›n
dediklerini.

Yöremin en meflhur bakkallar›ndand›
bakkal›m›z...

Ancak veresiyemiz de o kadar kabar›kt›. O zamanlar gün-
lük sar› sayfal› veresiye defterimiz vard›. Bir de günlük veresi-
yeleri aktard›¤›m›z ece ajandas›ndan veresiye defterimiz var-
d›.Ben okuldan gelince babam›n günlük sar› deftere yazd›¤›
veresiyeleri ece ajandas›na geçerdi. ‹lginçti babam flöyle ya-
zard› rahmetli, meseriya köyünden sucu, foterli, anam›n kom-
flusu, ayla han›m, münevver,  f›r›nc› Halil gibi pek aç›klay›c›
olmayan isimlere flafl›r›rd›m ama nafile çünkü o zamanlar ve-
resiyelerde pek flaflma ve ihmal olmazd›. Kimileri f›nd›k ay›n-
da, kimileri de aybafl›nda ödeme yaparlard›. Hatta o zaman-
lar hesap makinesi bile yoktu al›nanlar› alt alta yazar  b›cak-
la ucunu açmaktan bile zevk ald›¤›m kurflun kalemle yazd›k-
lar›m› toplar hesap yapard›m. O zamanlardan çok sevindi¤im
fley çekmecemiz de 5, 10, 25 kurufllar ve demir 1 liralar için
bölmeler vard›.Yani çocuk yaflta bir çok akran›mdan zengin-
dim.Ama babam›n çekmecesinden en fazla 2 adet 25 kurufl
alarak kendimi milyoner zannederdim. 1 lira almaya yürek
yetmezdi. O zamanlar Cüneyt Ark›n filmlerde harman sigaras›
içerdi. Filtreli sigara nerdeeeee…. Tekele gider s›raya girer-

dim sabah›n erken saatinde tüm sigara çeflitlerinden al›r 14
lira öderdim. Zamanla baba mesle¤i bakkalc›l›¤a iyice adapte
oldum, lise 3 de bakkal açt›m ve liseyi b›rakt›m.Yani art›k
okumayacakt›m.Çünkü bakkald›m. Gelece¤im bu alanda de-

vam edecek zannederek okulu
da terk ettim. Ama sa¤ olsun
tarih ö¤retmenim geldi bana
bakkal›mda okulu bitirmemin
gereklili¤ini anlatt› ve beni ikna
ederek liseyi bitirmemi sa¤lad›.

Çocuk yaflta müflteri 
iliflkilerini ö¤rendim

Art›k liseyi bitirmifl bakka-
l›mda emsallerim Pazar günü
denize giderken ben dükkân›m-
dayd›m. Mecburdum, buras› be-
nim onun için bakkal›n tatili ol-
maz. Yaflam›m›n gerçeklerini
büyükle küçükle nas›l muhatap
olunmas› gerekti¤ini o çocuk
yafllarda bakkal da babamdan
ve müflteri iliflkilerimizden ö¤-
renerek büyüdüm. 

Bakkaldan ald›¤›m o e¤itim
yaflam›mda hep bana laz›m ol-
du. Ayr›ca o zamanlar da bak-
kal Mehmet'in o¤lu olmak da
yani bakkal o¤lu olmakta bir
ayr›cal›kl›l›kt›. Hatta o zaman-
lar ne kredi kard› ne senet se-
pet vard›. Biz o zamanlar kan-

tariyeden veresiye al›r veresiye satard›k ama ödemelerde ak-
samalar olamazd›. Ürünü sat›ld› m› herkes gelir borcunu da
öderdi. O zamanlar en çok da dikkatimi her bakkal da mutla-
ka bir ayetelkürsü ile peflin satan veresiye satan tablolar as›-
l›rd›.

‘Kartzede’ler yan› bafllar›ndaki bakkal› ve
veresiye defterini yeniden keflfetti

fiimdi ise “tüfek icat oldu mertlik bozuldu,” herkes kredi
kart› sahibi oldu al›flverifl merkezlerinde büyük marketlerde
al›flverifl zevki yaparak mahallelerinde ki evlerinin altlar›nda
ki bakkallara tenezul etmeden yabanc› isimli süper,hiper mar-
ketlere hücum ederek al›flverifller yap›yorlar. Ancak baz›lar›
“kartzede” olunca tekrar yan› bafllar›nda ki bakkal› fark et-
meye bafllad›lar. Hatta veresiye defterleri de tekrar kabarma-
ya bafllad›.

‹flte bakkal o¤lu olarak yaflam›m›zda hep gurur duydu¤u-
muz bakkal Mehmet'in o¤lu olarak o eski günleri ben flahsen
ar›yorum ama nerdeeeee!!!

Unutmayal›m ki atalar›m›z “ev alma komflu al “ derler-
di.Onun için mahallede ki komflular›m›z› ve bakkallar›m›z› ih-
mal etmeyelim dar zaman da laz›m olabilirler.

Oda’m›zdan Önce ‘Bakkal›m’ vard›...
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Çocuktum ama bakkald›m

Zeki Gökçe
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fianl›urfa Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas›'n›n düzenlemifl oldu¤u 'Sat›fl ve Pazarlama Teknikleri
Kursu'nu tamamlayan bakkallara sertifikalar› törenle verildi.

Şanl›urfa Bakkallar ve Bayiler
Esnaf Odas›'n›n, kendi üyeleri-
ne ve yan›nda çal›flan eleman-

lar›na bireysel ve mesleki e¤itimlerini
gelifltirmek amac›yla aç›lan 'Sat›fl ve
Pazarlama Teknikleri Kursu'nu baflar›
ile tamamlayan bakkallara sertifikalar›
törenle verildi.

“Sat›fl ve Pazarla-
ma Teknikleri Kursu'nu
baflar› ile tamamlayan
bakkallara sertifikalar›
törenle verildi”

fianl›urfa DS‹ Konferans Salonu'nda
düzenlenen törene Vali Vekili Y›ld›ray
Malgaç, Milli E¤itim Müdür Vekili Be-
kir Ayhan, Halk E¤itim Merkezi Baflka-
n› Mehmet Alay, Halk E¤itim Merkezi
Müdürü Mahmut Öztürk, Cengiz Topel

‹lkö¤retim Okulu Müdürü Ahmet Çiftçi,
kurs Ö¤retmeni Niyazi Kocada¤, Bal›k-
l›göl Devlet Hastanesi Baflhekimi Op.
Dr. ‹zzet Korkmaz ve çeflitli Odalar›n
baflkanlar› ile üyeler kat›ld›.

Törende bir konuflma yapan Vali
Vekili Y›ld›ray Malgaç, e¤itimin önemi-
nin alt›n› çizerek, "E¤itim küçükten bü-
yü¤e herkese laz›m. Valilik olarak bu
konularda herkese yard›mc› olmak için
haz›r›z" dedi.

Daha sonra fianl›urfa Bakkallar
ve Bayiler Esnaf Odas› Baflkan› Meh-
met Altun kat›lan konuklara ve kursi-
yerlere hitaben yapm›fl oldu¤u konufl-
mas›nda, bakkallar›n ve esnaf›n e¤itim
çal›flmalar›nda daima yanlar›nda ola-
caklar›n› söyleyerek, "Yaklafl›k 3 ay ön-
ce bafllatt›¤›m›z Sat›fl ve Pazarlama
Teknikleri Kursu'nun sonunda baflar›l›
olan 45 kursiyerimize Milli E¤itim
Bakanl›¤› onayl› Sertifika verildi. Kurs-
lar için hiçbir ücret talep edilmedi.
Eme¤i geçen herkese teflekkür ederim"
dedi. 

Urfal› bakkallar e¤itimle
kendilerini gelifltiriyor
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Malatya Esnaf ve Sanat-
kârlar Odalar› Birli¤i
(MESOB) Baflkan› fiev-

ket Keskin, yapt›¤› yaz›l› aç›klamada,
sicil aff›n›n, ekonomik krizdeki esnaf ve
sanatkara bir nebze de olsa nefes ald›-
raca¤›n› söyledi. fievket Keskin, "Esnaf
ve sanatkâr camias› olarak uzun bir sü-
reden beri bekledi¤imiz ve hükümete
sundu¤umuz tüm dosyalar›m›zda dile
getirdi¤imiz 'Karfl›l›ks›z Çek ve Protes-
tolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartlar›
Borçlar›na ‹liflkin Kay›tlar›n Dikkate
Al›nmamas› Hakk›nda Tasar›' TBMM
Genel Kurulunda, kabul edilerek yasa-
laflt›. Bu durum bizleri sevindirmifltir.
Ekonomik s›k›nt›dan dolay› çekini ve se-

nedini ödeyemeyen esnaflar›m›za, ban-
kalardan kredi verilmiyordu. Sicil aff›
ile esnaf ve sanatkâr›m›z, ekonomik kri-
ze karfl› direnme gücünü artt›racakt›r"
dedi.

Uygulama daha önemli
Esnaf ve sanatkâr camias›n›n yafla-

nan ekonomik krizi atlatabilmesi için si-
cil aff› gibi uygulamalar›n devam etme-
sini istediklerini belirten Keskin, "Eko-
nomik krize verilen cevap, etkili, ölçülü
ve ayn› zamanda güçlü ve h›zl› olmal›-
d›r. Böylesi bir ortamda, önlemler hem
zaman›nda al›nmal›, hem de uygulamas›
h›zl› olmal›d›r. Aksi takdirde, krizlere
karfl› zaman›nda al›nmayan önlemler 

beklentilere ve ihtiyaçlara cevap ver-
mez" diyerek sözlerini sürdüren  Keskin,
"Sicil aff›, yaflanan durumu do¤ru yo-
rumlayabilmenin bir sonucudur. Kanu-
nun ç›kmas› kadar, uygulanmas› da
önemlidir. Sicil aff›n›n, taviz verilmeden
uygulanmas›n› bekliyoruz" diyerek de,
uygulaman›n önemine dikkat çekti.

Yapt›¤› aç›klamada, turizm
sektöründe hizmet veren es-
naf ve sanatkârlar daha iyi

korunabilirse krize karfl› daha dirençli
olabileceklerini söyleyen Ayy›ld›z, her
önüne gelenin kendi mesle¤iyle ilgili ifl-
yeri açmamas›, ifl yeri açmak için bir
tak›m kriterler konulmas› gerekti¤ini
savunarak, “Her önüne gelen ifl yeri
amcaya devam ederse; bu kriz ortam›n-
da kendiside batacak, yan›ndaki esnaf›
da bat›racak” dedi.

Birlik Baflkan› Ayy›ld›z, geçen y›l
merkezde birliklerine ba¤l› 208, Bod-
rum'da 177, Dalaman'da 78, Datça'da

38, Fethiye'de 368, Kavakl›dere'de 52,
Köyce¤iz'de 102, Marmaris'te 418, Mi-
las'ta 236, Ortaca'da 147, Ula'da 75 ve
Yata¤an'da 104 olmak üzere toplam 2
bin 3 iflyerinin faaliyetine son verdi¤ini
kaydetti. Küçük esnaf› zor durumda b›-
rakan büyük marketlerin, flehrin 7 ile
10 kilometre uza¤›na tafl›nmas›n›n zo-
runlu oldu¤unu da vurgulayan Baflkan
fiükrü Ayy›ld›z, flöyle devam etti: "Bü-
yük marketler, küçük esnaf› bitiriyor.
Yetkililerimiz, bu marketleri flehir d›fl›-
na tafl›ma konusunda acele etsin. Yoksa
merkezde bulunan ve krizle bo¤uflan kü-
çük esnaf bitme noktas›na geldi." 

Sicil affı nefes
aldıracak 

3333 0000

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odalar› Birli¤i Baflkan› fievket Kes-
kin, sicil aff›n›n, ekonomik krizdeki esnaf ve sanatkâr›n direnme

gücünü artt›raca¤›n› ve bir nebze de olsa nefes al›naca¤›n› söyledi. 

Mu¤la Esnaf ve Sanatkârlar Odalar› Birli¤i Baflkan› fiükrü Ayy›l-
d›z, "Herkes istedi¤i yerde iflyeri açamamal›. Nas›l taksiler ve mini-
büslerde plaka dondurma ifllemi varsa, esnaf için de uygulanmal›.
‹flyeri aç›labilmesi için orada en az iki y›l ikamet flart› olmal›" dedi. 

“‹flyeri açabilmek için ikamet
flart› getirilmeli”

Mu¤la Esnaf ve Sanatkârlar Odalar›

Birli¤i Baflkan› fiükrü Ayy›ld›z

Malatya Esnaf ve SanatkârlarOdalar› Birli¤i Baflkan›fievket Keskin
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Her y›l oldu¤u gibi bu y›l da İstanbul bakkallar Odas› Bafl-
kan› ‹smail Keskin'i makam›nda ziyaret eden ö¤renciler,
esnaf çocu¤u olarak kendilerine yap›lan burs deste¤inden

dolay› teflekkür ettiler. Kriz nedeniyle s›k›nt›lar› artan bakkal esnaf›-
n›n çocuklar›na yap›lan bu deste¤in bu y›l daha da büyük anlam ve
öneme sahip oldu¤unu belirten ö¤renciler kendilerinin de bu iyi niyeti
bofla ç›karmamak için ellerinden geleni yaparak baflar›l› olacaklar›n›
söylediler. 

S›cak bir ortamda geçen görüflme s›ras›nda Baflkan ‹smail Kes-
kin, “‹stanbul Bakkallar Odas› olarak e¤itime katk›m›z sürecektir.
Bunu sosyal bir sorumluluk anlay›fl›yla yap›yoruz. Amac›m›z esnaf
çocuklar›n›n baflar›s›na destek olmak ve e¤itimlerini tamamlayarak
önemli görevler üstlenen ve ülkelerine hizmet eden birer baflar›l› bi-
rey olmalar›n› sa¤lamakt›r” dedi.

Toplant›n›n ard›ndan Baflkan ‹smail Keskin ile sohbet eden ö¤-
renciler, birbirleriyle de tan›flma f›rsat› buldu. Oda Baflkan› ‹smail
Keskin'e teflekkürlerini yineleyen bursiyerler, kendilerine duyulan güvene lay›k olmaya
çal›flacaklar›n›n alt›n› çizdi. Baflkan Keskin ise ö¤rencilere baflar›lar›n›n devam›n› dileyerek, “Biz sizin için buraday›z.
Problemleriniz oldu¤unda beni aramaktan çekinmeyin. Sizin e¤itiminizde önünüze ç›kan engelleri kald›rmak için elimizden
geleni yapmaya haz›r›m” diye konufltu.

Ülkemizin gelece¤i için e¤itimin önemini bilen ‹stanbul
Bakkallar Odas›, baflar›l› nesiller için ö¤rencilere ve e¤iti-
me katk› sa¤l›yor. Yüksek ö¤retim ö¤rencilerine burs ile
destek olan Baflkan ‹smail Keskin, f›rsat buldukça onlarla
bir araya gelerek sorunlar›n› dinliyor.

Baflkan ‹smail Keskin bursiyer ö¤rencileri a¤›rlad›.

‹STBAKO’dan gençlerin
e¤itimine katk›



‹stanbul Bakkallar Odas›, bu
y›l da geçen y›l verdi¤i hizmeti

yineleyerek, ayr›m yapmaks›-
z›n tütün, tütün mamulleri ve
alkollü içki sat›fl› yapan tüm

esnaf›n, hangi odaya üye oldu-
¤una bakmaks›z›n tütün ve

alkol sat›fl belgelerini verdi.
Esnaf bir bardak çay›n› yu-

dumlayana kadar h›zl› bir fle-
kilde belgeleri düzenlendi. Oda
olarak uygulamam›z bu y›l da

büyük takdir toplad›.

İstanbul Bakkallar Odas› olarak
bu y›l da hizmette kalite, esnaf
memnuniyetini sa¤lamak, ma¤-

duriyet ve s›k›nt›lar› gidermek ad›na tü-
tün ve alkol sat›fl belgesi verme ifllemle-
rini kendi Oda’m›z d›fl›ndaki odalar›n
üyelerine de sunduk. ‹lk kez geçen y›l
gerçeklefltirdi¤imiz bu uygulama ile
Oda’m›z kendi üyelerinin yan› s›ra ‹s-
tanbul Ticaret Odas›, ‹stanbul Büfeciler
Odas›, ‹stanbul Tekel-Gazete Bayileri
Odas›, ‹stanbul Lokantac›lar Odas›, ‹s-
tanbul Kuruyemiflçiler Odas›, ‹stanbul

Bilumum Zahireciler ve Bakliyatç›lar
Odas›  ve di¤er esnaf odalar›na kay›tl›
tütün, tütün mamulleri ve alkollü içki
sat›fl› yapan esnafa hiçbir ayr›m gözet-
meden hizmet verildi. ‹stanbul Bakkal-
lar Odas›’na ruhsat ifllemleri için gelen
tüm esnaf konukseverli¤imizle a¤›rlan-
d›, ikramlarda bulunuldu ve bir bardak
çay›n› yudumlayana kadar sat›fl belgele-
ri düzenlendi. Uygulamam›z esnaf tara-
f›ndan büyük takdirle karfl›land›.

Konuyla ilgili aç›klama yapan
‹STBAKO Baflkan› ‹smail Keskin,

“‹fllemler s›ras›nda beklemelerin olma-
mas› ve s›k›nt›lar›n yaflanmamas› mak-
sad›yla, SMS ile üyelerimize bilgi veril-
di. Esnaf›n s›k›nt› çekmemesi, ifl ve
ekmek kap›s›n›n aç›k kalmas›, maddi
ve manevi zarar görmemesi, hizmet al-
mas› konusunda deste¤ini ald›¤›m›z
Tütün Mamulleri ve Alkolü ‹çkiler
Piyasas› Düzenleme Kurumu (TAPDK)
yetkililerine esnaf ad›na, teflekkür edi-
yorum. Verdi¤imiz bu hizmette TESK
ile TAPDK’n›n pay› büyük” diye
konufltu.  

Oda’m›zdan Önce ‘Bakkal›m’ vard›...
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‹STBAKO’dan tüm esnafa
TAPDK Tütün ve Alkol
Sat›fl Belgesi hizmeti
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“Tütün ve alkol sat›fl
belgesi, bu y›l da ‹stan-
bul Bakkallar Odas›
arac›l›¤› ile s›ra bekle-
meden verildi”
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Eskiden mahalle
bakkaldan sorulurdu 
Eskiden mahalle
bakkaldan sorulurdu 
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“80 yafl›ndaki
‹smail Amca, Üskü-

dar Çengelköy'de, 
elli y›ld›r oturdu¤u

mahallede, otuz 
y›ld›r bakkall›k 

yap›yor”

“Çocuklar›m› baflkalar›-
n›n b›rakt›¤› ekmek-
lerle büyüttüm. Ama

çocuklar›m›n a¤›zlar›na çok flükür  ha-
ram lokma sokmad›m” diyor; Üsküdar
Çengelköy'de 80 yafl›nda,  elli y›ld›r
oturdu¤u mahallede otuz y›ld›r bakkal-
l›k yapan ‹smail amca.

‹stanbul Bakkallar Odas›n›n yafll›
bakkallar›ndan olan Bakkal ‹smail am-
cay›, 'Bakkal Dünyas›' dergisinden ara-
d›¤›m›z› ve kendisiyle söylefli yapmak is-
tedi¤imizi belirtti¤imizde çok mutlu ol-
du¤unu söyleyerek, “Yaz›n gelseniz de
benim burada incirlerim var, bende siz-
lere incir ikram etsem  sizde yeseniz”
olmaz m›? diyor. Bizde “Yaz›n yine ge-
liriz. Kabul edersen flimdi sizi ziyaret
etmek istiyoruz” diyoruz. ‹smail amca-
da kabul ediyor ve flubat ay›n›n güzel
bir bahar gününde mahallede bakkal›n›
ararken soy ismi, birden flimflek gibi ‹s-
mail fiimflek amca ç›k›yor karfl›m›za ve
bizi bakkala buyur ediyor. 

“Bakkall›¤a bafllamadan önce ne ifl
yap›yordunuz?” diye ‹smail amcaya so-
ruyoruz. Oda bafll›yor anlatmaya: “S›r-
t›mda küfeyle kömür tafl›rd›m, hakk›m›-
z› da vermediler. fiirketimizin sahibi öl-
dü. Patronun o¤lu da kumar falan der-
ken satt› flirketi. fiirketi alan kifli de
ödemedi bize alacaklar›m›z›. Ben sendi-
ka baflkan›yd›m o dönemde, arkadaflla-

r›m›zla birlikte mahkemeye baflvurduk
alaca¤›m›z için, ama alan kifli 'çoluk ço-
cu¤um var, param yok ben nas›l öderim'
dedi. Bizde arkadafllarla birlikte ala-
caklar›m›zdan vazgeçtik.” 

“Her fley para demek de¤ildir” di-
yen ‹smail amca,  hayatta eline iki f›r-
sat›n geçti¤ini ama de¤erlendirmedi¤ini
söylüyor. “De¤erlendirsem miltimilyar-
der olacakt›m” deyince neden de¤erlen-
dirmedi¤ini ve ne oldu¤unu soruyoruz. 

Oda, “Bakkal açmadan önce kahve-
hane çal›flt›r›yordum. Bir gün kahveha-
neye ziyaretime iki kifli geldi. 'Biz seni
sorduk ö¤rendik on liraya çal›fl›yormufl-
sun burada, biz sana her gün 100 lira
verece¤iz. Buraya sigara getirip y›kaca-
¤›z sonra buradan sataca¤›z. Ne suya
ne sabuna dokunmayacaks›n' dediler.
Bende onlara dedim ki, 'Buradan gidin!
Bir daha da buraya gelmeyin, ben bu ifli
kabul etmem.' Onlarda gittiler bir daha
da gelmediler” 

‹smail Amca, hiç piflman de¤il.
“Ben lokantada çal›fl›rken, baflkalar›n›n
b›rakt›¤› art›k ekmekleri çok yemiflim-
dir. Toplam›fl getirmifl çocuklar›ma da
yedirmiflim, öyle büyütmüflüm çocukla-
r›m›. Onun için flimdi hepsi bana itaat-
kard›r haram lokma sokmam›fl›m a¤›z-
lar›na. Dört çocu¤um var hepsi bana
karfl› çok sayg›l›d›r” diyerek  do¤ru
yapt›¤›n› da  ispat ediyor.
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“Eskiden Mahalle
ve mahalleli biz bakkal-
lardan sorulurdu. K›z
al›naca¤› zaman da, k›z
verilece¤i zaman da bi-
ze sorulurdu. K›zlar› da
gelir sorarlard›, erkek-
leri de”

‹smail amcaya bakkalla ilgili düflün-
celerini sordu¤umuzda, “Bakkallar çok
zor durumda. Bu marketler bakkallar›-

m›z› bitirdi. Bize peflin paras› olmayan
geliyor. Alan gidiyor, giden geri gelmi-
yor. Bir  müflterimden alaca¤›m vard›.
Dedim Ona ki, 'S›k›flt›m, hem zaman›
da geçti, versen art›k borcunu' adam
döndü bana dedi ki, 'Ben flimdi sana
onu verirsem senden al›flverifl etmem'
flimdi gel de sen bu insanlarla u¤rafl. ‹ki
ay boyunca gelmifl gitmifl alm›fl, borcu
birikmifl isteyince de verirsem bir daha
sana gelmem diyor” diyerek b›kk›nl›¤›n›
anlat›yor.  

“35 sene öncesini flimdi ar›yorum.
35 sene öncesi ben burada cumartesi
pazar günleri 20 kasa kola gazoz satar-
d›m. Buras› top sahas›yd›. Gelir top oy-
narlard›. ‹ki günde yirmi kasa biterdi.
fiimdi bir kasa satam›yorum. Millette
para yok. Allah herkese yard›m etsin.
Rabbim inananlar› darda b›rakmas›n
daha ne diyeyim” diyerek, bakkallar›n
bitirilmesiyle mahalle kültürünün de
yok olmaya yüz tuttu¤unu söyleyen ‹s-
mail amca, “Eskiden Mahalle ve ma-
halleli biz bakkallardan sorulurdu. K›z
al›naca¤› zamanda k›z verilece¤i za-
manda bize sorulurdu. K›zlar› da gelir
sorarlard›, erkekleri de. Filancan›n k›z›-
na talip olaca¤›z nas›l biridir? Ailesi
nas›ld›r? Ya da biz filan aileye k›z vere-
ce¤iz o¤ullar› nas›ld›r? Ailesi nas›ld›r?
diye sorarlard›. Bizde nas›lsa öyle der-
dik. Do¤ruyu söylerdik. Çünkü bize gü-
venip soruyorlard›. Yalan söyleyemeyiz.
Ama flimdi ne soran var ne araflt›ran.
Ne ailesini soruyorlar nede çocu¤u, her
fley de¤iflti” diyor.

Ayr›lmam›z gerekti¤ini söyleyip, se-
lamlafl›rken ‹smail amca hat›rlat›yor
“Mutlaka incir yemeye bekleyece¤im”
diye, biz de “K›smetse inflallah” diyerek
ayr›l›yoruz ‹smail amcan›n yan›ndan. 

“Bakkallar çok zor durumda. Bu marketler
bakkallar›m›z› bitirdi. Bize peflin paras› olma-
yan geliyor. Alan gidiyor, giden geri gelmiyor.
Bir müflterimden alaca¤›m vard›. Dedim Ona
ki, 'S›k›flt›m, hem zaman› da geçti, versen art›k
borcunu' adam döndü bana dedi ki, 'Ben flimdi
sana onu verirsem senden al›flverifl etmem”

Verginin az›n› ama özünü veren, devletini
çok ama çok sevendir bakkal
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Hangi süt daha
sa¤l›kl›?

Hangi süt daha
sa¤l›kl›?

Reklamlar›n kontrol edilme-
den yay›nlanmas› ve tüketici
bilincinin yanl›fl yönlendiril-

mesinden duydu¤u rahats›zl›¤› dile geti-
ren Dr. Olcay Karaman, konuyla ilgili
olarak flunlar› dile getirdi: "Sütün en
kaliteli hali yani en sa¤l›kl› flekli ine¤in
memesinden ç›kt›¤› halidir yani do¤al
halidir. Bu sütler, süt hayvanlar›nda ba-
k›m, beslenme, hayvan sa¤l›¤› ve sa¤›m
aflamalar›nda gereken tüm hijyen koflul-
lar›na uyularak elde edilirse, geliflmifl
ülkelerde sertifiye çi¤ süt ad› alt›nda, en

besleyici ve pahal› sütler olarak sat›l›r.
Pastörize sütler ise, tuberkuloz ve bru-
cella gibi mikrobiyolojik tehlikelerin ön-
lenmesi amac›yla sütlerin 60 ila 85
santigrat derecelerde belirli sürelerde
›s› ifllemine tabi tutulmas› ile elde edilir.
Buna karfl›l›k UHT sütler çok yüksek
›s›da (135-1400C) 1-4 sn süre ›s›l ifllem
uygulamas› ile elde edilir. Bu teknoloji-
de, süte uygulanan yüksek ›s›, sütlerdeki
tüm mikroorganizmalar›n yok olmas›na
neden olmakla birlikte, sütteki C, B6,
folik asit, B12, thiamin, gibi ›s›ya du-

Trakya Bölgesi Veteriner Hekimle-
ri Odas› Yönetim Kurulu Üyesi
Veteriner Dr. Olcay Karaman,

UHT (Ultra high temperatu-
re)  süt konusunda televiz-
yon kanallar›nda yay›nla-

nan reklam kampanya-
lar›n› elefltirerek, rek-

lamlar›n süt tüketicile-
rini yanl›fl yönlendirdi-
¤ini ve süt üreticilerini
olumsuz yönde etkile-

di¤ini belirtti. 
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yarl› vitaminlerin parçalanmas›na, se-
rum proteinlerinin denaturasyonuna,
proteinlerin biyolojik de¤erlerinin azal-
mas›na, lezzet ve renk de¤iflikliklerine
neden olur. Bu sebepten dolay›d›r ki
Avrupa ülkelerinde ve ABD'de art›k
UHT tekni¤i ile ifllenmifl süt tüketimi
tamamen b›rak›lm›fl ya da çok aza in-
mifltir. Bunun yerine pastörize süt ya da
çi¤ sertifiye süt (memeden ç›kt›¤› haliy-
le mikropsuz süt) kullan›m› çok yayg›n-
d›r ve bunun çok sa¤l›kl› oldu¤u görüflü
kabul görmektedir." 

“Bilinçli tüketici,
besin de¤erleri kaybet-
mifl UHT süt almak yeri-
ne çocuk ve gençlerin
beslenmesinde önem ta-
fl›yan besinleri içeren çi¤
sertifiye veya pastörize
sütleri tercih  ediyor”

Bilinçli tüketicinin, besin de¤erlerini
kaybetmifl UHT sütleri al›p tüketmek
yerine, özellikle çocuklar›n ve gençlerin
beslenmesinde çok önem tafl›yan besin
unsurlar›n› içeren çi¤ sertifiye veya pas-
törize sütleri tercih etti¤ine de¤inen Ka-
raman, ancak Türkiye'de tüm g›da ürün-
lerinde oldu¤u gibi sütte de yeterli dü-
zeyde tüketici bilincinin oluflturulamad›-
¤› ifade etti. 

“Süt iflletmelerinde
sertifiye çi¤ süt üretimi-
ne uygun hijyen koflulla-
r› sa¤lanamad›¤›ndan
"sertifiye çi¤ süt" üreti-
mi yap›lam›yor”

Veteriner Dr. Olcay Karaman, ülke-
miz süt iflletmelerinde sertifiye çi¤ süt
üretimine uygun hijyen koflullar› sa¤la-
namad›¤›ndan "sertifiye çi¤ süt" üretimi
olmad›¤›n›, buna ilaveten sa¤l›k aç›s›n-
dan sak›nca arz eden sokak sütlerinin
sat›fl›n›n da yasakland›¤›n› hat›rlatt›.
Hal böyle iken, bir taraftan süt piflirildi-
¤inde içerisindeki bütün besin maddeleri
kayboluyor derken di¤er taraftan çok
yüksek ›s› uygulanan UHT sütlerin besin
ö¤eleri aç›s›ndan sa¤l›kl› oldu¤unu iddia
etmenin tam bir çeliflki ve bilgisizlik
göstergesi oldu¤unu dile getiren Kara-
man, di¤er taraftan, sütün steril hale
getirilmesi yani mikropsuz hale getiril-
mesinin de sa¤l›kl› oldu¤u anlam›na
gelmedi¤ini söyleyerek, ›s›l ifllem esna-
s›nda yararl› olan mikroorganizmalar›n-
da öldürüldü¤ünü ve sütün do¤al yap›-
s›ndan uzaklaflt›r›ld›¤›n› iddia etti. 

“Geliflmifl bütün
ülkelerde süt stratejik
ürünler s›n›f›na konarak
denetleniyor”

Karaman, geliflmifl bütün ülkelerde
sütün stratejik ürünler s›n›f›na sokuldu-
¤unu ve son derece s›k› bir flekilde dev-
letler taraf›ndan denetlemelere tabi tu-
tuldu¤unu hat›rlatarak, "Bu da gösteri-
yor ki hem üretimi çok zor olan hem ta-
fl›mas› çok zor olan ve hem de tüketim-
de çok hassas davran›lmas› gereken süt
bafl›bofl b›rak›lmamal›. Biz üreticilerin,
ülkemiz insanlar›na en ucuz, en sa¤l›kl›
sütü içirmek, en ucuz, en kaliteli ve en
sa¤l›kl› eti yedirmekten öteye geçmeyen
hedefimiz do¤rultusunda; hayvansal
kaynakl› proteini en çok tüketen top-
lumlar›n geliflmifl ülkelerin insanlar› ol-
du¤u gerçe¤ini bir kez daha kamuoyuna
duyurmak vazifemizdir" aç›klamalar›yla
sözlerini tamamlad›. 

“Süt iflletmelerin-
de sertifiye çi¤ süt

üretimine uygun hij-
yen koflullar› sa¤lana-
mad›¤›ndan "sertifiye

çi¤ süt" üretimi
yap›lam›yor. Di¤er

taraftan sa¤l›k
aç›s›ndan sak›nca arz

eden sokak sütleri
sat›fl› da

yasakland›”



Konsey Geçici Baflkan› Murat
Yörük, Ulusal Süt Konse-
yi'nin kurulmas›yla; Türki-

ye'de, hammadde temininden pazarla-
maya kadar pek çok konuda çözüm
bekleyen süt ve süt mamulleri sanayiin-
de, sektörün geliflmesine öncülük edecek
büyük bir ad›m at›ld›¤›n› söyleyerek,
“Kurulmas› için SETB‹R'in de çeflitli
faaliyetler yürüttü¤ü ve haz›rl›k çal›fl-
malar›na aktif olarak kat›ld›¤› Ulusal
Süt Konseyi, 2588 say›l› Tar›m Kanu-
nu'nun 11. maddesine dayan›larak kuru-
luflu resmen tamamlanm›flt›r. Ulusal
Süt Konseyi Kurucular Kurulu olarak,
ilk toplant›m›z› gerçeklefltirerek ola¤an
genel kurula kadar görev yapacak geçi-
ci  konsey baflkan› ve üyelerini belirle-
dik” dedi. 

“Sektörün mo-
dern bir yap›ya oturtul-
mas› ve istikrar›n sa¤-
lanmas› ve ülke hay-
vanc›l›¤›n›n gelifltirile-
rek kaliteli süt üretim
ve tüketiminin artt›r›l-
mas› için acil, orta ve
uzun vadeli tedbirlere
ihtiyaç var”

Yap›lan görev da¤›l›m›na göre; Ulu-
sal Süt Konseyi Geçici Baflkanl›¤›na
Murat Yörük, Ulusal Süt Konseyi Geçi-
ci Baflkan Yard›mc›l›¤›na Memduh Ko-
yuncu, Ulusal Süt Konseyi Geçici Mu-
hasip Üyeli¤ine Osman Vasfi Yasun se-
çilirken, Sanayici Alt Grubunu temsilen
Ethem Sancak, Tar›k Tezel, Hasan Gi-
renes, Üretici Alt Grubunu temsilen ise
Recep Pulat, Hayri Saatçi ve Mehmet
fiimflek geçici yönetim kurulu üyeleri
olarak belirlendi. 

Ulusal Süt Konseyi Geçici Yönetim
Kurulu'ndan yap›lan aç›klamada, sektö-
rün modern bir yap›ya oturtulmas›, süt
sektöründe istikrar ortam›n›n sa¤lan-
mas› ve ülke hayvanc›l›¤›n›n gelifltirile-
rek kaliteli süt üretim ve tüketiminin
artt›r›lmas› için acil, orta ve uzun vade-
li baz› tedbirlere ihtiyaç duyuldu¤una
dikkat çekildi. Aç›klamada, Ulusal Süt

Konsey'inin sanayici, üretici ve toplum
yarar›na öneriler ve çözümler üretmek
için çal›flmalar›na bafllad›¤› ve üretici-
sinden sanayicisine, perakendecisinden
tüketicine akademisyeninden kamu gö-
revlilerine kadar tüm paydafl gruplar›n›
bünyesinde toplayan bir yap›da olaca¤›
belirtildi.    
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Ulusal Süt Konseyi kuruldu
Türkiye, Süt Et G›da Sanayicileri ve Üreticileri Birli¤i (SETB‹R)'nin Türkiye'de kurulmas› için çe-
flitli faaliyetlerde bulundu¤u Ulusal Süt Konseyi'nin kuruluflu resmen tamamland›. Ulusal Süt Kon-
seyi Geçici Baflkanl›¤›'na Murat Yörük seçildi. 

Konsey’den tavsiye kararlar›

Ulusal Süt Konseyi kurucular kurulu yapt›¤› ilk toplant›da, süt ve süt
mamulleri sanayinde al›nmas› gereken acil tedbirlerle ilgili olarak al-

m›fl oldu¤u tavsiye kararlar›n› Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›'na iletti. 
Bu kararlar içerisinde, önümüzdeki 3 ayl›k dönemde uygulanmak üzere

Okul Sütü Projesi'nin tekrar hayata geçirilmesi, süt ürünleri ihracat›n›n destek-
lenmesi, süt tozu ithalat›n›n kontrol alt›na al›nmas› ve çi¤ süt desteklemeleri-
nin maliyet ile orant›l› olarak uygulanmas› hususlar› bulunuyor. 

Arz fazlas› süt okullara da¤›t›lacak ve süt tozu yap›lacak
Tar›m Bakan› Mehmet Mehdi Eker, Türkiye'de son y›llarda süt üretimi 8

milyon tondan 12 milyon tona ç›kmas›na karfl›n süt sanayinde ayn› geliflme ol-
mad›¤›n›, arz fazlal›¤›ndan kaynaklanan bir sorun yafland›¤›n› belirterek, Sütte
arzdan kaynaklanan sorunu çözmek amac›yla fazla sütün okullarda da¤›t›lmas›
için çal›flma yap›ld›¤›n› aç›klad›. Bakan, ayr›ca arz fazlas› ürünün süt tozuna
dönüfltürülmesi için fon kurulmas›n›n planland›¤›n› kaydetti. Bakan, bu y›l ta-
r›m sektörüne 5 milyar lira nakit destek sa¤lanaca¤›n› da aç›klad›. 
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Süt sektöründe çal›flan firmalar› ve uzmanlar› bir araya toplamak, sorunlara dikkat çekmek ve
çözüm yollar›n› araflt›rmak üzere Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi taraf›ndan
Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu düzenleniyor.

Ege Bölgesi'nin sanayi, kültür
ve tarih flehri Denizli'de Pa-
mukkale Üniversitesi Mühen-

dislik Fakültesi G›da Mühendisli¤i Bö-
lümü taraf›ndan 21-23 May›s 2009 ta-
rihleri aras›nda  dünya süt haftas›nda
“Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sem-
pozyumu” düzenleyeceklerini aç›klayan
sempozyum eflbaflkanlar›ndan  Prof. Dr.
Ayd›n Yapar “Bakkal Dünyas›” dergisi-
ne yapt›¤› aç›klamada;      

“Düzenlenecek sempozyum ile süt
bilimi ve teknolojisi alan›nda çal›flan bi-
lim insanlar›n›, sektör temsilcilerini, il-
gili kamu kurulufllar›n›, sivil toplum ör-
gütlerini ve konu ile ilgili di¤er çal›flan-
lar› en genifl düzeyde bir araya getirme-

yi hedeflemekteyiz. Bu organizasyon ile
süt bilimi ve teknolojisinin mevcut duru-
mu kat›l›mc›lar taraf›ndan gözden geçi-
rilecek, sektörde yaflanan sorunlar ve
sektörün gelece¤i tart›fl›lacakt›r” dedi. 

“Amaç; ayn› alan-
da çal›flan insanlar› bir
araya getirmek ve sem-
pozyumun düzenlendi¤i
yerdeki tarihi, kültürel
ve co¤rafi güzellikleri
kat›l›mc›lara tan›tarak
sosyal bir ortam olufl-
turmak”

Eflbaflkanlardan Prof. Dr. Sebahat-
tin NAS da;  sempozyumlar›n, ilgili uz-
manl›k dal›nda çal›flanlar›n genifl bir
kat›l›mla bir araya gelerek yeni gelifl-
meleri ve uygulamalar› gözden geçirdik-
leri ve deneyimlerini paylaflt›klar› bilim-
sel ortamlar oldu¤unu söyleyerek, “Bu
organizasyonlar›n bir di¤er amac› da
ayn› alanda çal›flan insanlar› bir araya
getirmek ve sempozyumun düzenlendi¤i
yerdeki tarihi, kültürel ve co¤rafi güzel-
likleri kat›l›mc›lara tan›tarak sosyal bir
ortam oluflturmakt›r” fleklinde görüfl-
lerini ifade etmifltir. 

Pamukkale Süt
ve Süt Ürünleri
Sempozyumu
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Ülker, bebeklere yat›r›ma
devam ediyor

Alan›nda dünya devi olan
Hero Grubu'nun Ana Hisse-
dar› - Yönetim Kurulu Bafl-

kan› Arend Oetker, Hero CEO'su Stefan
F. Heidenreich ve Y›ld›z Holding Ülker
Grubu Baflkan› Ali Ülker'›n haz›r bulun-
du¤u aç›l›fl töreni, Tar›m ve Köyiflleri
Bakan› M. Mehdi Eker'in kat›l›m› ile
gerçekleflti. 

Toplant›da aç›l›fl konuflmas›n› yapan
Y›ld›z Holding Ülker Grubu Baflkan› Ali
Ülker, bu tesisin Ülker için 2 aç›dan
çok önemli oldu¤unu vurgulad›. Hero ve
Ülker'i küresel düzeydeki ekonomik s›-
k›nt›lar›n durdurmad›¤›n› ifade eden Ali
Ülker, “Yolumuza devam ettik ve Tür-
kiye'ye çok de¤erli bir tesis daha kazan-
d›rd›k. Kriz döneminde yat›r›m yapma-
ya devam ediyoruz. Ekonomiye aral›k-
s›z katk› sa¤lamay› sürdürüyoruz. Bu
tesisin bizim için ikinci önemi ise en
k›ymetli varl›klar›m›z olan bebeklerimi-
ze hizmet edecek olmas›… Fabrikam›z
Türkiye'nin yan› s›ra 15 ülkenin bebek-
lerinin beslenmesine katk› sa¤layacak”
dedi. 

“Tar›m sektörü-
nün cazibesi sürüyor”

Ülker Hero Baby Püre Mama Fab-
rikas›'n›n aç›l›fl›nda konuflan Tar›m ve
Köyiflleri Bakan› Mehdi Eker, küresel
mali krizin etkilerinin tart›fl›ld›¤› bu-
günlerde önemli bir aç›l›fl›n gerçekleflti-
¤ini söyleyerek, "Küresel mali krizin
tart›fl›ld›¤› bir dönemde tar›m sektörü-
nün cazibesini sürdürmesini, yat›r›mla-
r›n h›z kesmedi¤inin iflareti olarak al›-
yoruz  ve bu da sevincimizi art›r›yor"
dedi. 

“Pazar›n lideri
Ülker Hero Baby”

Ülker grubunun Türk ekonomisi için
önemli bir kurum oldu¤unu ifade eden

Türkiye'de g›da sektörünün ön-
cüsü Ülker ve dünyan›n bebek
beslenme devi Hero'nun yüzde
50 ortakl›¤› ile 2002 y›l›nda

kurulan Ülker Hero Baby, yeni
yat›r›mlarla büyümesini sürdü-

rüyor. Ülker Hero Baby'nin,
2003 y›l›nda Ankara'da üreti-

me bafllayan Türkiye'nin ilk ta-
h›ll› mama fabrikas›ndan son-
ra, ikinci fabrikas›n› da Anka-

ra Akyurt'ta faaliyete geçti. 
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Eker, dünyan›n tar›m ve g›da ile ilgili
farkl› üne sahip birçok firmas› ile yapt›-
¤› ortak çal›flmalar›nda takdire flayan
oldu¤unu dile getirdi. 

Eker, Anadolu co¤rafyas›n›n birçok
ülkeye göre tar›msal ürünler bak›m›n-
dan en zengin ülkelerden birisi oldu¤u-
nu belirtti. Tesisin y›lda 50 milyon ka-
vanoz üretim gerçeklefltirece¤ini ifade
eden Bakan Eker, bunun büyük bir ka-
pasite oldu¤unun alt›n› çizdi. 

Ülker Hero Baby; 63 çeflit ürünü ile
biberon mamalar›, tah›ll› mamalar, pü-
re mamalar› ve bebek bisküvilerinden
oluflan bebek beslenme pazar›nda tüm
kategorilerde ürün sunabilen tek marka.
2003 y›l›nda Türkiye'nin ilk tah›ll› ma-
ma fabrikas›nda üretime bafllayan Ül-
ker Hero Baby; bebeklerin ö¤ün ve ay-
lar›na göre özel olarak formüle edilmifl
mamalar› ve yine Türkiye'de ilk olan or-
ganik mama üretimi, prebiyotikli ek be-
sinler, transya¤ içermeyen bebek biskü-
vileri ve özellikle biberonda eriyen gece
bisküvisi ile ön plana ç›k›yor. Bebek
mamas›nda ilk ihracat› gerçeklefltirme
baflar›s›n› da gösteren Ülker Hero
Baby, aralar›nda Almanya, Çek Cumhu-
riyeti, Romanya, Suudi Arabistan, Ka-

zakistan ve Libya'n›n da bulundu¤u 15
ülkeye ihracat yap›yor. Ülker Hero
Baby, Avrupa Birli¤i ülkelerine bebek

mamas› ihraç eden ilk ve tek marka ko-
numunda. 

“Ülker Hero Baby, aralar›nda Almanya,
Çek Cumhuriyeti, Romanya, Suudi Arabistan,
Kazakistan ve Libya'n›n da bulundu¤u 15 ülkeye
ihracat yap›yor. Ülker Hero Baby, Avrupa Birli¤i
ülkelerine bebek mamas› ihraç eden ilk ve tek
marka konumunda”
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Sütafl'›n hedefi geçen y›l›n
son çeyre¤inde flaflt›

Y›lmaz, yapt›¤› aç›klamada,
global kriz ve talepteki da-
ralman›n her sektör gibi, g›-

da sektörünü de olumsuz yönde etkiledi-
¤ini söyledi. 

Tar›ma dayal› sanayi olarak, bu
olumsuzlu¤u yo¤un flekilde yaflad›klar›n›
ifade eden Y›lmaz, "Meydana gelen ta-
lep daralmas›, hayvanc›l›¤a çok kötü et-
ki edecek. Bir flekilde ham madde tale-
bimizin daralmas›na ve süt fiyatlar›n›n
düflmesine sebep oldu. Bu durum, Türki-

ye'de üreticileri ve ayn› zamanda sana-
yiyi de çok zor durumda b›rakan bir ge-
liflme" diye konufltu. 

Y›lmaz, bu tablo nedeniyle g›da sek-
törünün di¤er sektörlere göre, krizden
daha az etkilendi¤ini düflünmenin yan›l-
g› olaca¤›n› dile getirerek, flöyle devam
etti: 

"Üreticinin süt fiyat› düfltü, bizim
elimizdeki stoklar›n de¤eri düfltü. Tüke-
tim azald›¤› için arz fazlas› s›k›nt› yara-
t›yor. Stoklaman›n gerektirdi¤i finansal
imkanlar zor. Bütün bu s›k›nt›lar› hep
beraber yafl›yoruz. Yani g›da sektörü-
nün de mutlu olmas› mümkün de¤il. ‹n-
sanlar iflini kaybediyor, tüketici harca-
malar›n› k›s›yor, böyle bir süreçten ge-
çiyoruz. Do¤al olarak düzenli geliriniz
yoksa, iflinizi kaybettiyseniz, her taraf-
tan biraz k›smak zorundas›n›z. Neticede
g›da da bundan muaf de¤il." 

“Son çeyrekte
geriye düfltük”

Global krizin etkilerinin somut ola-
rak görülmeye bafllad›¤› 2008 y›l›n›n
son çeyre¤inde, Sütafl Afi'nin hedefleri-
nin de sapt›¤›na dikkati çeken Y›lmaz,

"2008 hedeflerimizde sapma oldu, özel-
likle son çeyrekte geriye düfltük. Hedef-
lerimizin yüzde 10 alt›nday›z" dedi.

Y›lmaz, buna ra¤men istihdamda
herhangi bir gerilemelerinin olmad›¤›n›,
aksine art›fl yafland›¤›n› belirterek, Ak-
saray'da süt ve yem fabrikalar›n›n dev-
reye girdi¤ini an›msatt›. Y›lmaz, flunlar›
kaydetti: 

"Aksaray'daki fabrikalar›n devreye
girmesi ve onlar›n destek hizmetleri do-
lay›s›yla istihdamda art›fl›m›z var ama
planlad›¤›m›z seviyede de¤il tabi. Aksa-
ray fabrikas› flu anda yüzde 20 kapasi-
teyle çal›fl›yor. Biz onun bu dönemde
yüzde 40-50'lere gelece¤ini var say›yor-
duk. Tabii istihdam da daha fazla ola-
cakt›. ‹stihdam hedefimizin gerisindeyiz
ama iflten ç›karma yok, olmas›n› da
beklemiyoruz." 

Sütafl A.fi. olarak hiçbir projelerini
ertelemediklerini ya da durdurmad›kla-
r›n› vurgulayan Y›lmaz, "Erteleyebilme
kabiliyetinde de¤iliz, durmak mümkün
de¤il. Bafllad›k çünkü, bafllad›¤›m›z iflle-
ri bitirmek zorunday›z. Durmam›z ger-
çekten mümkün de¤il" dedi. 

Y›lmaz, yeni y›l›n belirsizliklerle do-
lu oldu¤una da de¤inerek, "Ben, 2009
için büyüme tahmini yapam›yorum,
küçülmeme umudu tafl›yorum" de¤erlen-
dirmesinde bulundu.

Sütafl A.fi. Yönetim Kurulu
Baflkan› Muharrem Y›lmaz,
"2008 hedeflerimizde sapma

oldu, özellikle son çeyrekte
geriye düfltük. Hedeflerimizin

yüzde 10 alt›nday›z" dedi. 
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Çaykur Genel Müdürü Ekrem
Yüce, Rize'nin Hemflin ilçe-
sinde açacaklar› fabrikada

ilk aflamada, yüzde 25 organik, yüzde
75 konvansiyonel üretim yapacaklar›n›
söyledi. Bu çal›flmalar›n amaçlar›ndan
birinin çayl›klar› generatif (tohumla ço-
¤altma) üretimden vejetatif (dald›rma
ço¤altma) üretime dönüfltürme çal›flma-
s› oldu¤unu ifade eden Yüce'ye göre,
Türkiye'de çayl›klar›n hemen hemen ta-
mam› tohumla yetifltirildi. Bu y›l bafl›n-
dan beri çayl›klar› çelikle üretime, yani
as›l ›rka dönüfltürme çal›flmas› bafllat›l-
d›. Böylece yörenin iklim flartlar›na uy-
gun, daha kaliteli çay üretme flans› ya-
kalanacak. Bir di¤er çal›flmalar›n›n
çayl›klar› üstün nitelikli hale ve organik
hale dönüfltürmek oldu¤unu anlatan Yü-
ce, "Bununla ilgili Muratl›, Hemflin,
Çaml›hemflin ve Tirebolu bölgelerini pi-
lot bölge ilan ettik. ‹lk deneme çal›flma-
lar›n› da önceki y›l Hemflin'de bafllatt›k."
fleklinde konufltu. Bin 500'e yak›n müs-
tahsilden 500 civar›nda müstahsil ile
protokol yapt›klar›na dikkat çeken Yü-
ce, bin dekar›n üzerinde bir alanda or-
ganik tar›m yap›lmas› için bir Alman
sertifikasyon firmas› ile Çaykur deneti-
mi ve gözetiminde çal›flmalar yap›ld›¤›-
n› ifade etti. 

“Baflta yüzde 25
olan organik üretimin
pay› artacak ve bir sü-
re sonra tamam› orga-
nik olacak”

Çayl›k alanlar› organik tar›m için
haz›rlarken bir yandan da Hemflin'de
organik çay fabrikas› kurulmas› için ça-
l›flma yürüttüklerini anlatan Yüce,
"2008 y›l› bafl›nda temelini att›¤›m›z or-
ganik çay üretecek fabrikay› teslim al-
may› bekliyoruz. Fabrikada inflaat ifl-
lemleri hemen hemen bitti. Makine
montaj ifllemleri devam ediyor. Organik
çayda dönüflüm için 3 y›ll›k süreç do-
luyor. Böylece yeni fabrikada ilk
organik çay üretimini yapaca-
¤›z" diye konufltu. Ekrem Yü-
ce, fabrikada ilk aflamada
yüzde 25 organik, yüzde 75
konvansiyonel üretim yapa-
caklar›n› dile getirerek, her
y›l organik üretimin pay›n›
art›racaklar›n›, belli bir süre
sonunda tamamen organik
üretim yap›laca¤›n› belirtti. 

Çay sektörünün uzun vadede
gelece¤ini ve pazar ihtiyaçlar›-
n› karfl›lamak amac›yla baz›
çal›flmalar yürüten Çay
‹flletmeleri Genel Müdürlü¤ü
(Çaykur), sektördeki öncülü¤ü-
nün gere¤i bir ilke daha imza
atarak organik çay üretme ka-
rar› ald›.

Çaykur organik 
çay üretecek
Çaykur organik 
çay üretecek



Rak› sat›fllar› krize ra¤men
yükselifl gösteriyor

Becel, "2008 bir anlamda rak›
y›l› oldu diyebiliriz. Alkollü
içecek sektörü yerinde say›-

yordu. Fakat rak› pazar› daral›yordu.
2008'de bu e¤ilimi tersine çevirdik ve
rak› pazar›n› büyüttük. Uzun bir aradan
sonra Türk insan›, tekrar rak›s›n› 'ku-
caklad›' diyebiliriz. fiimdi ekonomik
durgunlu¤a girilen bir y›lda ve üst üste
iki üç vergi gören bir kategoride böyle
bir büyüme herkesi flafl›rt›yor" dedi.

Ekonomik durgunlu¤a ra¤men rak›
sektöründeki büyümenin nedenlerini ve
2009 beklentilerini de¤erlendiren Mey
‹çki Pazarlama Direktörü Çiçekten Be-
cel, uygun fiyatl› rak› segmentinin orta-
ya ç›k›fl›n›n yan› s›ra, Mey olarak rak›-
bal›k iliflkisi üzerine kurulan etkin pa-
zarlama ve iletiflim stratejisinin rak›
pazar›n› büyüten önemli faktör oldu¤u-
nu kaydetti. 

“Yenilikler
devam edecek”

Yap›lan ambalaj de¤iflikliklerinin
tüketici nezdinde büyük ilgi gördü¤ünü
ve Aral›k ay›nda sat›fllar›n›n yüzde 40'a
ulaflt›¤›n› söyleyen Çiçekten Becel, “Ra-
k› pazar›na bir sürü yeni ürün ç›kt›. Ar-
t›k herkes, flarap gibi de¤iflik rak› çeflit-
lerini kolluyor, inceliyor ve yenilikler
bekliyor. Mey ‹çki olarak 2009'da tüm
kategorilerde yeniliklerimiz sürecek ve
rak›, votka ve likör olmak üzere üç ana
kategoride yo¤unlaflaca¤›z” dedi. 

“Kriz nedeniyle
evde tüketim artacak”

Kriz dolay›s›yla yaflanan ekonomik
durgunluk nedeniyle, rak› tüketim orta-
m›nda eve dönüfl e¤iliminin artaca¤›n›
ve h›zlanaca¤›n› düflünüyoruz diyen Be-
cel, “Bunu fiilen görüyoruz zaten. Eski-
den tüketimin yüzde 65'i evde, yüzde
35'i d›flar›dayken, belki bu dönemde bu
oranlar›n yüzde 70'e yüzde 30 gibi de-
¤iflece¤ini düflünüyoruz. Tüketim oran›-
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Mey ‹çki Pazarlama Direktörü
Çiçekten Becel, 2008 y›l›n›
yapt›klar› etkin iletiflim ve pa-
zarlama kampanyalar› sayesin-
de, kriz koflullar›na ra¤men
baflar›l› kapatt›klar›n› belirtti. 



Alkol
vergilerine
AB ayar›

Tam üyelik müzakerelerinde
vergi fasl›n›n aç›lmas› için
AB'nin Türkiye'nin önüne

koydu¤u, "alkollü ürünlerden alkol de-
recesine göre vergi al›nmas› ve Tütün
Fonunun kald›r›lmas›" koflulunu içeren
çal›flmalar yeniden bafllat›ld›. Bu kap-
samda alkollü ürünlerdeki ÖTV'ye ilifl-
kin bir taslak haz›rland›. 

‹lgili kurumlar›n görüflleri al›na-
rak haz›rlanan taslakla, AB'ye uyum
çerçevesinde distile içkilerdeki nispi
vergilemeye son veriliyor. Bu ürünler-
den sadece maktu ÖTV al›nmas› öngö-
rülüyor. 

Tasla¤a göre, alkol derecesine gö-
re vergilemenin ilk ad›m› olarak ÖTV
tutarlar› aras›ndaki marj da daralt›l›-
yor. Bu çerçevede alkol derecesi yük-
sek olan viskideki asgari maktu Özel
Tüketim Vergisi miktar› içerdi¤i alko-
lün her bir litresi için 70.92 TL'den
60 TL'ye düflürülüyor. 

Alkol derecesi daha düflük olan cin
ve votkada halen içerdi¤i alkolün her
bir litresi için 41.42 TL olan asgari
maktu Özel Tüketim Vergisi ise 45
TL'ye ç›kar›l›yor. Taslakta flarab›n
vergi tutar›yla ilgili herhangi bir de¤i-
flikli¤e gidilmiyor. 

“Rak› üzerinde
ÖTV tart›flmas›”

Yeni düzenleme s›ras›nda AB ile
Türkiye aras›ndaki müzakerelerde en
fazla anlaflmazl›k konusu olan ve
AB'nin "vergilerle korunuyor" suçla-
mas›nda bulundu¤u rak›n›n vergi tuta-
r› ise, görüflmelerin seyrine b›rak›ld›. 

Haz›rlanan taslakta rak› üzerinde-
ki asgari maktu ÖTV tutar› halen ol-
du¤u gibi içerdi¤i alkolün her bir lit-
resi için 35.84 TL'de b›rak›l›yor. 

Türkiye yeni vergi rejiminde, rak›-
n›n, Yunanlar›n milli içkisi uzoda ol-
du¤u gibi özel statüye tabi tutulmas›n›
istiyor. Bu flekilde rak› ile yüksek al-
kol derecesine sahip di¤er ürünler
aras›ndaki ÖTV uygulamas›ndaki "1'e
2 dengesi"nin korunmas›n› talep edi-
yor. 

Yetkililer, vergi fasl›n›n aç›larak,
müzakerelere bafllanmas› sürecinde
AB ile görüflmelerin seyrine göre rak›-
da 35.84 TL'lik maktu ÖTV'nin gere-
kirse 40 TL'ye ç›kar›labilece¤ini belir-
tiyor. 

“ Vergilendir-
me tam olarak hayata
geçirilmeli”

Tam üyelik sürecinde ileride
AB'nin de Türkiye'ye sa¤layaca¤› katk›
çerçevesinde alkollü ürünlerde alkol
derecesine göre vergilemenin tam ola-
rak ülkemizde de hayata geçirilebile-
ce¤i ifade ediliyor. 

Türkiye, AB'nin vergileme fasl›n›n
aç›lmas› için bir di¤er flart› olan Tü-
tün Fonunun kald›r›lmas›na, flu anda
s›cak bakm›yor. 

Tar›m ve Köy ‹flleri ve Maliye ba-
kanl›klar›n›n yan› s›ra Tütün ve Alkol
Piyasas› Düzenleme Kurumu da
(TAPDK) Tütün Fonunun Türk tütün
üreticisi aç›s›ndan büyük öneme sahip
oldu¤u görüflünü tafl›yor. 

n›n biraz daha eve kayaca¤›n› hesapl›-
yoruz” dedi. 

“2009’da pazar
pay›m›z› koruyaca¤›z”

Kriz dolay›s›yla rak› sektöründe
yüzde 4'lük bir daralma beklediklerini
söyleyen Çiçekten Becel, “Biz pazarla-
ma ve iletiflim gücüne çok inan›yoruz.
Yani tüketiciyle sürekli iletiflimini kes-
meyen ve sürekli iletiflim halinde olan
markalar hep krizden sonra yollar›na
çok iyi bir yerde devam ediyorlar. Dola-
y›s›yla iletiflimimize ve yeniliklere de-
vam edece¤iz. 2008 bize asl›nda çok
moral verdi. Çünkü durgunluk senesi ol-
mas›na ra¤men yapt›¤›m›z fleylerin geri
dönüfllerini hep ald›¤›m›z bir y›l oldu.
fiirketler kriz ortam›nda tüketici arafl-
t›rmalar›n› azalt›r. Fakat biz araflt›rma
bütçemizi 2009 için yüzde 30 art›rd›k”

diyerek sözlerine flöyle devam etti.
“Biz önümüzdeki sene pazar pay›-

m›z› sabit tutmay› hedefliyoruz. fiu an-
da yüzde 70 civar›nda bir pazar pay›-
m›z var. Dolay›s›yla sektörün yüzde 4
küçülece¤ini beyan etti¤imiz için biz de
bütçeleme aç›s›ndan ayn› miktarda bir
sat›fl daralmas› koyduk. Ama tabi ki
amac›m›z en az›ndan bu sene ayn› sat›-
fl› yakalamak. Bütçeye ne koydunuz
derseniz bütçeye litre baz›nda yüzde 4
gerilemeyi koyduk. Cirosal olarak bu
oran›n biraz daha alt›nda bir oran gö-
rebilirsiniz. Çünkü daha fazla promos-
yonlu ürünlere ve ucuz rak›ya yönelim
oldu¤u için cirolarda onun birkaç puan
alt›nda bir geri gidifl olacakt›r." 
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Türkiye, Avrupa Birli¤i (AB) ile müzakerelerde sorun olan al-
kollü içkilerdeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulamas›n›
yeniden düzenlemeye haz›rlan›yor. 
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Tüketici Haklar› Derne¤i:

Büyük marketler bayat
ürün sat›yor

THD Alanya fiubesi Baflkan›
Cemal fiencan, tüketicilerin
özellikle g›da al›flverifli ya-

parken ürünlere dikkat etmeleri gerekti-
¤ini istedi. Son 2 hafta içinde derne¤e
telefonla ve bizzat yap›lan flikayetlerde
art›fl yafland›¤›n› anlatan fiencan, bun-
lar›n daha çok büyük marketlerde indi-
rimli sat›lan paketlenmifl ürünlere yöne-
lik oldu¤unu belirtti. 

“Baz› marketler
bayat kuruyemifl ve
kuru g›da ürünlerini
yeniden paketleyerek
vatandafla promosyon
ad› alt›nda ucuza sat-
maya çal›fl›yor”

Derne¤e yap›lan baflvurularda, ilçe-
deki baz› büyük marketin isminin yer
ald›¤›n› söyleyen fiencan, "Baz› market-
ler bayat kuruyemifl ve kuru g›da ürün-
lerini yeniden paketleyerek vatandafla
promosyon ad› alt›nda ucuza satmaya
çal›fl›yor. Bu ekonomik krizin kötüye
kullan›lmas›d›r. Paketlenmifl ürünleri
alan vatandafllar›m›z bilinen markalar›
tercih etsinler. Ucuz diye bilmedikleri
ürünleri al›p sa¤l›klar›n› tehlikeye at-
mas›nlar. Tüketicilerimiz ayr›ca ürünün
üzerindeki son kullanma tarihlerini de
okusunlar. Olumsuz bir durumla karfl›-
laflt›klar› zaman bizlere baflvursunlar"
diye konufltu. 

Tüketicilerden gelen flikayetleri de-
¤erlendirdikten sonra konuyu ilgili yer-
lere ileteceklerini anlatan fiencan, g›da
satan yerleri denetleme yetkisi bulunan
Tar›m Bakanl›¤›’na ba¤l› kurulufllar›n
görevini daha titizlikle yapmas›n› bekle-
diklerini aktard›. ‹lçe genelinde g›da de-
netimlerinin belirli bir program dâhilin-
de yap›lmad›¤›n› kaydeden fiencan,
"özellikle paketlenmifl ürünlerin imalat
safhas›nda kontrol edilmesinin önemine
dikkat çekti. Marketleri kontrol etmek
maalesef yetmiyor. Krizi bu flekilde f›r-
sata dönüfltürmek de¤il, insan sa¤l›¤›n›
ön planda tutarak, tüketici güveninin
sa¤lanmas› baflar›lmal›d›r.

“Tar›m Bakanl›-
¤›’na ba¤l› kurulufllar›n
görevini daha titizlikle
yapmas›n› bekliyoruz.
G›da denetimleri belirli
bir program dahilinde
yap›lmal›”

Tüketici Haklar› Derne¤i (THD) Alanya fiubesi, baz› büyük marketlerin bayat ürünleri paketleyip
satt›¤› yönünde son 1 ayda 100'e yak›n flikayet ald›klar›n› söyledi. 
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Tat
Konserve’ye
40 milyon

Dolar kredi

Tat
Konserve’ye
40 milyon

Dolar kredi
Tat Konserve küresel piyasa-

larda yaflanan krize ra¤men,
yurtd›fl› piyasalarda kredi anlaflmas›
imzalad›. 

“Markaya duyulan
güvenin göstergesi”

Tat Konserve, k›sa vadeli borçla-
r›n yap›land›r›lmas› ve iflletme ser-
mayesi ihtiyac›nda kullanmak üzere,
Finansbank'›n patronu NBG'nin (Na-
tional Bank of Greece) Londra fiube-
si'nden 40 milyon dolar tutar›nda
borçlanma gerçeklefltirdi. Orta vade-
li kredinin, bir y›l anapara geri öde-
mesiz dönem olmak üzere toplam üç
y›l vadeli, libor art› yüzde 5.25 faiz
oranl› olarak kullan›laca¤› belirtildi.
fiirketin ayr›ca, Koç Holding'in ulus-
lararas› finans kurulufllar›ndan geç-
ti¤imiz günlerde sa¤lad›¤› 770 mil-
yon dolarl›k kredinin, Tat Konser-
ve'ye ayr›lm›fl 30 milyon dolarl›k k›s-
m›n› da Harranova Besi ve Tar›m
Ürünleri A.fi'ye mevcut k›sa vadeli
kredilerinin geri ödemesinde kullan-
d›raca¤› kaydedildi. Koç Holding G›-
da ve Perakende Grubu Baflkan›
Ömer Bozer, al›nan kredinin Tat
Konserve'ye olan güveni gösterdi¤ini
dile getirdi. 

Selva Makarna’dan
yeni tarifler

Dünyada ve Türkiye'de ilk
kez yap›lan bu çal›flma ve
yenilikler ile ilgili aç›klama

yapan Genel Müdür Mehmet Karakufl,
“Selva G›da, makarnan›n ülkemizde
ana yemek olarak alg›lanmas›, makar-
naya itibar kazand›r›lmas› ve Türk mut-
fa¤›na uygun makarna yemekleri konu-
sunda uzun y›llard›r çal›flmalar yap›yor.
Bu amaçla makarna yeme al›flkanl›¤›
ile ilgili  araflt›rmalar yapt›k. Yapt›¤›-
m›z araflt›rmada makarnan›n peynir,
ketçap gibi yiyeceklerle ve çok az çeflit-
te sosla tüketildi¤i sonucuna ulaflt›k.
Oysa yemek kültürü bak›m›ndan çok
zengin bir ülkeyiz” diyerek sözlerine
flöyle devam etti: 

“Türk mutfak
kültürüne uygun tatlar”

“Türk Mutfak Vakf› ile ortaklafla
çal›flarak kültürümüze uygun makarna
yemek tarifleri haz›rlad›k. Makarnay›
piflirme önerisine göre s›n›fland›rd›k,
40'tan fazla tarifi tüketiciler ile paylafl-
maya karar verdik. Çorba Sefas›, Sala-
ta Keyfi ve Ziyafet Sofras› s›n›fland›r-
mas› ve Türk Mutfa¤›n›n bilinen yemek-
lerinin makarnayla birlefltirilmesi öneri-
siyle Türk halk›na makarnay› sevdirme-
yi ve tüketimi art›rmay› amaçl›yoruz.” 

Makarnan›n ana yemek olarak alg›lanmas› ve Türk mutfa¤›na
uygun makarna yemekleri konusunda uzun y›llard›r çal›flmalar
yapan Selva G›da, Türk Mutfak Vakf› ile ortaklafla çal›flarak
kültürümüze uygun makarna yemek tarifleri haz›rlad›. Makarna-
y›, piflirme önerisine göre s›n›fland›ran Selva, 40'tan fazla tarifi
tüketiciler ile paylaflmaya haz›rlan›yor. 
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Türkiye'nin ilk “Arama Baz›nda Operatör Seçimi” hizmeti olan ve bugüne dek
1.700.000'den fazla farkl› sabit hat abonesinin tercihi 1045, yepyeni bir kampan-
yaya imza at›yor. Telekom sektöründe bir ilk olan “Ay›n En Ucuza Konuflan fieh-
ri” kampanyas›, her ay bir ilimize daha da ucuza konuflma f›rsat› sunuyor. 

Ay›n En Ucuza Konuflan
fiehri”ndeki tüm sabit hat
aboneleri, bir ay süresince

ev ve ifl telefonlar›ndan yapacaklar› tüm
flehirleraras› aramalar için dakikas›
(KDV dahil, Ö‹V hariç) 7 Kr yerine yal-
n›zca 5 Kr ödüyor. Ocak ay›nda Adana
ile bafllayan kampanya fiubat ay›nda
Samsun ve Mart ay›nda ise Erzurum ile
devam edecek.

Kampanyan›n sürprizleri bu kadarla
bitmiyor. “Ay›n En Ucuza Konuflan
fiehri”nde oturanlar 1045'i kullanarak
ABD, Kanada, Rusya, Çin ve Avrupa
Birli¤i ülkeleri dahil 40'tan fazla ülke-
deki ev ve ifl telefonlar›n› arayanlar
(KDV dahil, Ö‹V hariç) 7 Kr yerine yal-
n›zca 5 Kr'a konuflabiliyor. Kampanya-
dan yararlanmak için flehirleraras› ve
uluslararas› telefon görüflmelerinde, sa-
dece aranacak numaradan önce 1045'i
tufllamak yetiyor. 

“Ekonomik s›k›nt›
döneminde Millenicom
olarak sundu¤umuz hiz-
metlerimizle ev kullan›-
c›lar› ve iflyerleri için
telefon faturalar›n› en
düflük seviyeye indirme
f›rsat› sunuyoruz”

Millenicom Türkiye Genel Müdürü
Tu¤rul Cora, kampanyaya iliflkin flu bil-
gileri veriyor: “Tüm dünyan›n ve Türki-
ye'nin içinden geçmekte oldu¤u ekono-
mik s›k›nt› döneminde herkes harcama-
lar›n› en aza indirmeye gayret ediyor.
Biz de Millenicom olarak sundu¤umuz
hizmetlerimizle ev kullan›c›lar› ve iflyer-

leri için telefon faturalar›n› en düflük se-
viyeye indirme f›rsat› sunuyoruz. 'Ay›n
En Ucuza Konuflan fiehri' kampanyam›-
za Adana'dan bafllad›k. Böylece 'Ay›n
En Ucuza Konuflan fiehri'nde yaflayan-
lar, 1045 sayesinde telefon faturalar›n-
da her zamankinden daha fazla tasarruf
sa¤layabilecek.”

1045'te ayl›k sabit ücret ya da gizli
maliyet yok. Ne kadar konuflursan›z o
kadar ödüyorsunuz.

Ev ve ifl telefonundan flehirleraras›,
uluslararas› ve cep telefonu aramas› ya-
parken 1045'in indirimlerinden yarar-
lanmak için önce 1045'i, sonra flehirle-
raras› ya da uluslararas› alan koduyla
beraber aranacak numaray› tufllamak
yeterli. Üstelik 1045'te ayl›k sabit üc-
ret, ba¤lant› ücreti ya da herhangi bir
gizli maliyet bulunmuyor. Yaln›zca ko-
nuflulan dakika tutar› karfl›l›¤›ndaki be-
del faturaland›r›l›yor.

1045 hizmetinden yararlanmak için
herhangi bir baflvuru ya da sözleflme
yapmak da gerekmiyor. Türk Tele-

kom'un StandartHATT, KonuflkanHATT
ve fiirketHATT aboneleri 1045 hizmeti-
ni hemen kullanmaya bafllayabiliyor.
Hesapl›HATT ya da Yazl›kHATT abone-
lerinin ise bu hizmetten faydalanabil-
mek için Türk Telekom'un 444 1 444
numaral› ça¤r› merkezine baflvurarak
tarifeleri de¤ifltirmeleri gerekiyor.

“Ödemeler mev-
cut Türk Telekom fatu-
ras›n›n ödendi¤i flekilde
ve kolayl›kta yap›labili-
yor. Türk Telekom için
otomatik ödeme talima-
t› varsa, 1045 faturas›
da, hiçbir iflleme gerek
kalmadan otomatik tah-
sil ediliyor. Mevcut
Türk Telekom faturas›-
na ilave bir tutar yans›-
t›lm›yor” 

Ay boyunca 1045 üzerinden yap›lan
görüflmelerin toplam tutar›, takip eden
ay Türk Telekom taraf›ndan ayr› bir
fatura olarak gönderiliyor. Bir di¤er
ifadeyle, Türk Telekom'dan iki ayr›
zarfta iki ayr› fatura geliyor. Ödemeler
mevcut Türk Telekom faturas›n›n öden-
di¤i flekilde ve kolayl›kta yap›labiliyor.
Türk Telekom için otomatik ödeme  ta-
limat› varsa, 1045 faturas› da, hiçbir
iflleme gerek kalmadan otomatik  tahsil
ediliyor. 1045 görüflmelerinden dolay›
mevcut Türk Telekom faturas›na ilave
bir tutar kesinlikle yans›t›lm›yor.

1045'den “Ay›n en ucuza
konuflan flehri” kampanyas› 

Millenicom TürkiyeMillenicom Türkiye
Genel MüdürüGenel Müdürü

Tu¤rul CoraTu¤rul Cora
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Helva ve reçel sektörünün lider
kurulufllar›ndan Seyido¤lu

G›da, yapt›¤› yeni yat›r›mlarla
pazara ivme kazand›rmaya

devam ediyor. Geçti¤imiz y›l
Had›mköy’de hizmete giren

Balkanlar’›n en modern
tesisinde üretimini katlayan
marka Türkiye’nin yan› s›ra

dünyada da daha fazla 
tüketiciye ulaflmay› 

hedefliyor.

Başta helva reçel olmak üze-
re çok sayıda ürün ile da-
maklarımıza tat veren Seyi-

doğlu, 2008 sonunda CNR’da gerçek-
lefltirilen G›da Fuar›’nda da yo¤un bir
ilgiyle karfl›laflm›flt›. Seyido¤lu’nun
stand›, adeta ziyaretçi ak›n›na u¤rad›.
Birço¤unu yabanc› firmalar›n oluflturdu-
¤u ziyaretçiler ile yeni ifl ba¤lant›lar›
kuruldu. Had›mköy’de geçti¤imiz y›l
devreye giren fabika ile günlük 30 ton
helva, 35 ton reçel üretim kapasitesine
sahip Seyido¤lu, artan bu üretim mikta-

r› ile Türkiye’nin yan›s›ra dünyada da
daha çok pazara ve tüketiciye ulaflmay›
hedefliyor. Seyido¤lu,  özellikle Rusya,
Amerika Birleflik Devletleri, Avrupa gi-
bi pazarlara odaklanarak ihracat›n› da
h›zl› bir flekilde artt›rmay› planl›yor.
Yurtd›fl› firmalar›n›n marka için yo¤un
temsilcilik talebi, uluslararas› pazarlar-
daki büyümenin en büyük göstergesi.

8 bin metrekare alana kurulu ve
yüksek teknoloji ile donat›lm›fl Had›m-
köy tesisleri, g›da sektöründe adeta bir
akademi niteli¤ini tafl›yor.           

Yar›m as›rl›k geçmifle sahip
Seyido¤lu, helva, reçel, tahin-pekmez
alan›nda Türkiye’de ilklere imza att› ve
ISO ve HACCP Kalite belgelerini sek-
törde ilk kez y›llar önce alarak
tüketicinin kalitesi ve lezzetiyle tercih
etti¤i öncü marka oldu.

“Kalite ve lezzetiyle
öncü marka”

Seyido¤lu, yurtd›fl› pazarlarda da
emin ad›mlarla ilerliyor

Seyido¤lu Genel MüdürüSeyido¤lu Genel Müdürü
Mehmet Göksu (SoldanMehmet Göksu (Soldan

ikinci) Had›mköy ikinci) Had›mköy 
tesislerinde.tesislerinde.
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CHP Ayd›n Milletvekili Özlem Çerçio¤lu, Bakan Ça¤layan’a soruyor:

Meclis’te Hipermarketler
Yasas› neden ç›kar›lm›yor?

Çerçio¤lu, Sanayi ve Ticaret
Bakan› Zafer Ça¤layan'›n
yan›tlamas› istemiyle

TBMM Baflkanl›¤›na sundu¤u soru
önergesinde, ekonomik krizin en fazla
küçük ve orta boy ölçekli iflletmeler ve
esnaf› ma¤dur etti¤ini belirterek, esnafa
bir darbeyi de hipermarketlerin vurdu-
¤una dikkati çekti. Çerçio¤lu, uzun za-
mand›r beklenen  market, bakkal ve kü-
çük esnaf› koruyacak olan hipermarket
düzenlemesinin ne zaman yasalaflaca¤›-
n› sordu.

Çerçio¤lu, önergesinde; "Bu yasan›n

bu kadar geciktirilmesinin sebebi, bü-
yük ölçekli flirketlerin bask›s› sonucu
mudur? Hipermarketler karfl›s›nda
ma¤dur olan küçük esnafa teflvik amaç-
l› yeni bir yard›m yapmay› düflünüyor
musunuz?" sorular›na da yer verdi.

“Esnaf› bir yandan
kriz bir yandan da say›lar›
gittikçe artan hipermar-
ketler vuruyor”

CHP Milletvekili Özlem
Çerçio¤lu, Sanayi ve Ticaret

Bakan› Zafer Ça¤layan'a
hipermarketlerle ilgili düzen-

lemenin ne zaman
yasalaflaca¤›n› sordu.
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TESK: Esnaf da iflsizlik
sigortas›ndan yararlans›n

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar› Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan›
Bendevi Palandöken, dünyay› etkisi alt›na alan global ekonomik krizin en
fazla küçük esnaf ve sanatkarlar› etkiledi¤ini belirterek, yaflanan kriz ne-

deniyle ifl yerini kapatarak iflsiz kalan esnaf ve sanatkarlara da iflsizlik sigortas›
ödenmesini istedi. 

TESK Genel Baflkan› Palandöken yapt›¤› aç›klamada, kriz nedeniyle birçok ifl
yerinin kapanma tehlikesi ile karfl› karfl›ya kald›¤›n›, bir k›sm›n›n ise kapand›¤›n›
söyleyerek, kriz nedeniyle iflini kapatan esnaf ve sanatkarlara da iflsizlik sigortas›
ödene¤i verilmesi gerekti¤ini dile getirdi. Palandöken, "Dünyada oldu¤u gibi ülke-
mizde de yaflanan global kriz nedeniyle ifl yerlerini kapatan ve bu nedenle iflsiz ka-
lan esnaf ve sanatkarlar›m›z da iflsizlik sigortas›ndan yararland›r›lmal›d›r. Çünkü
ülkemizde fluan yaflanmakta olan ekonomik kriz en çok esnaf ve sanatkarlar›m›z›
vurmufltur. Kriz nedeniyle iflini kaybeden esnaf ve sanatkar›m›z büyük sosyal ve
ekonomik sorunlarla karfl› karfl›yad›r" dedi. 

“Vergilerin beyan süresi yaz aylar›na erte-
lensin ve ödemeler de yazdan itibaren bafllas›n”

Öte yandan, esnaf ve sanatkarlar›n büyük bölümünün önümüzdeki ay 2008 y›l›-
na ait kazançlar›n› beyan edeceklerini ve verginin ilk taksidinin de yine Mart ay›
içinde ödenece¤ini hat›rlatan Palandöken, “Mart ay›, dert ay› derler, derdimize ye-
ni dertler eklemeyin” dedi ve vergilerin beyan süresinin yaz aylar›na ertelenmesini
ve ödemelerin de yaz aylar›ndan bafllamak üzere 8 taksitte yap›lmas›n› istedi.

Küresel krizin boyutlar›n›n her geçen gün daha da artt›¤›n› belirten TESK Bafl-
kan› Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarlar için 2008 y›l›n›n, 2007’den kötü
ama 2009’dan daha iyi bir y›l oldu¤unu belirterek, 2008 de zaten büyük s›k›nt›lar
yaflayan esnaf›n 2009’da çok daha olumsuz koflullarda ayakta kalma mücadelesi
verdi¤ini ve bu nedenle de gelir vergisi beyanlar›n›n yaz aylar›na kadar ertelenmesi
gerekti¤ini vurgulad›. 

Palandöken yapt›¤› yaz›l› aç›klamada flu ifadelere yer verdi:
Esnaf ve sanatkarlar›m›z›n büyük bir k›sm›, 2007 y›l›n›n vergi borçlar›n› bile

ödeyemediler. Bunun üstüne bir de 2008 y›l›n›n beyanlar› eklenince sorun kartopu
gibi büyüyerek devam edecek.

TESK Genel Baflkan› Bendevi
Palandöken, Yaflanan

Ekonomik Kriz Nedeniyle ‹fl
Yerini Kapatarak ‹flsiz Kalan
Esnaf ve Sanatkarlara ‹flsiz-

lik Sigortas› Ödenmesini
‹stedi.

Kapanan
ifl yeri

say›s›nda
patlama

Küresel krizin son çeyrekte
fliddetlenmesiyle birlikte

2008 y›l›nda reel sektördeki yaprak
dökümü h›zland›. 2008 y›l› boyunca
kapanan veya tasfiyeye tabi tutulan
flirket, kooperatif ve ticari iflletmele-
rin toplam say›s›, önceki y›la göre
yüzde 25,6 artarak 64 bin 292'ye
ulaflt›. Özellikle kapanan ticari ifllet-
me say›s›nda y›ll›k art›fl yüzde
51,2'yle rekor bir düzeye ulaflt›. 

Kapananlarda art›fl yüzde 25,6
Verilere göre 2008 y›l›n›n tü-

münde kurulan flirket say›s› önceki
y›la göre yüzde 11,3 gerileyerek 48
bin 10, kooperatif say›s› yüzde 23,6
azal›flla 1312, ticari iflletme say›s›
da yüzde 4,3 azal›flla 47 bin 582'ye
indi.

Bir y›lda tasfiye edilen flirket sa-
y›s› yüzde 3,9 art›flla 11 bin 658
olurken kapanan flirket say›s› 9927
ile önceki y›l›n yüzde 1,1 alt›nda
gerçekleflti. Böylece kapanan ve tas-
fiye olan toplam flirket say›s› yüzde
1,5 art›flla 21 bin 585'e ulaflt›.

2008 y›l›n›n tümünde tasfiye
edilen kooperatiflerin say›s› yüzde
2,8 azal›flla 2561, kapat›lan koope-
ratifler de yüzde 6,5 azal›flla 1815
oldu. Tasfiye edilen ve kapat›lan
toplam kooperatif say›s› yüzde 4,4
az›l›flla 4376 oldu. 

Geçen y›l›n tümünde kapanan
gerçek kifli ticari iflletmelerin say›s›
ise yüzde 51,2 art›flla 38 bin 331'e
yükseldi. Bu geliflmelerle kapanan
ve tasfiye olan flirket, kooperatif ve
ticari iflletmelerin toplam say›s›
2008 y›l›n›n tümünde yüzde 25,6
artarak 64 bin 292'ye ulaflt›.



Çay ve fleker kategorilerindeki liderli¤ini g›dan›n di¤er kollar›nda da sürdürme karar› alan Do¤ufl Grup, yeni alt markas›
'Do¤ufl Bahçe'nin ilk ürünü olan domates salças›n› tüketiciyle buluflturuyor. Mevsiminde özel seçilmifl fidelerden, hiçbir katk›
maddesi kullan›lmadan, yüzde 100 do¤al olarak üretilen 'Do¤ufl Bahçe Doma-
tes Salças›', “Do¤ufl Bahçesi'nden Sofran›za” slogan›yla, aylarca süren titiz ve
detayl› bir çal›flman›n ard›ndan özel olarak tasarlanan ambalaj› ile görücüye
ç›kt›. K›vam›, rengi, do¤all›¤›, kokusu ve üretiminde kullan›lan en kaliteli do-
mateslerden ald›¤› lezzeti ile aflç›lar›n vazgeçilmezi olmaya aday olan Do¤ufl
Bahçe Domates Salças› az kullan›lsa bile, yemeklere özel bir lezzet kat›yor.

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...
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Fileye tak›lanlar

Türkiye'de do¤al ve fonksiyonel g›-
dan›n öncüsü Do¤a, piyasaya sürdü¤ü
yepyeni ve ayr›cal›kl› iki ürünü ile do¤al
beslenme tutkunlar›n› bir kez daha se-
vindiriyor. Nutridigest Proactive Probi-
yotik Tah›l Gevre¤i
ve fleker bitkisi
Stevia ile tatl›l›¤›

art›r›lm›fl Esmer Küp
fieker Do¤a Lite & Sweet,
raflarda yerini ald›. Bu iki de¤erli ürün, sunduklar› faydalarla,
metabolizman›n iflleyifline olan katk›lar›yla ve %100 do¤al içe-
rikleri ve lezzetleri ile sa¤l›kl› beslenen bilinçli tüketicilerin
vazgeçilmezi olup, gönüllerinde taht kuracak.

Türk damak tad›na uygun lezzetler sunan Cafe Crown, geleneksel, damla sak›zl›, kaku-
leli ve sütlü Türk kahvesi ile sevenlerini kalbinden yakalayacak. 

Geleneksel Türk kahvesinin d›fl›nda, Ege bölgesine özgü do¤al damla sa-
k›z›n›n tat verdi¤i Damla Sak›zl› Türk Kahvesi, Güneydo¤u Anadolu'ya

özgü bir bitki tohumu olan kakulenin hayat verdi¤i Kakuleli Türk
Kahvesi ve sütün ayr› bir yumuflakl›k katt›¤› Sütlü Türk Kahvesi,
tutkunlar›yla bulufluyor. 

Türk tüketicisi için özel bir anlam tafl›yan Türk kahvesi çeflitleri,
porselen bir tepside, çikolata kapl› özel lokum ve bir bardak su eflli-

¤inde, geleneksel bir flekilde sunularak içenleri evlerinde hissettiriyor.

1915 y›l›ndan beri sofralara
lezzet katan Kemal Kükrer, gele-
neksel içeceklerimizden biri olan
flalgam suyunu flimdi yeni tad› ve
fiyat›yla sunuyor. Geleneksel lezzet-
lerin bafl›nda gelen flalgam suyu,
içerisinde bulunan A,B ve C vita-
minleri, iyot, kalsiyum, magnez-
yum, potasyum ve fosfor gibi ma-

densel tuzlar, yaprak-
lar›nda demir ve bak›r
ile tam bir vitamin

kayna¤› olarak bili-
niyor. Kemal Kük-
rer taraf›ndan
farkl› bir üretim
metoduyla üretil-
meye bafllanan ve

her türlü yiyece¤in
yan›nda tüketilebi-
len “Çilingir fial-
gam” Kemal Kük-
rer kalitesi ve ekst-
ra fiyat avantaj› ile
dikkat çekiyor. 

Kemal Kükrer
Çilingir fialgam

Cafe Crown'dan her zevke uygun Türk kahvesi

Çokoprens Ailesi büyüyor; 
Çokoprens Turta

Muhteflem bisküvisi, nefis portakal jölesi ve tatl› m›
tatl› kakao granülleri ile Çokoprens Turta'y› elinizden
b›rakamayacaks›n›z.

Çokoprens Turta, bir seferde yemek isteyenler için
Turta tekli, at›flt›rmak isteyenler içinse Turta mini ol-
mak üzere 2 alternatifiyle raflarda yerini al›yor.

Do¤a'dan iki yeni sürpriz

Do¤ufl Çay, 'Do¤ufl Bahçe’ markas› ile büyüyor



Saray'›n büyük ilgi
gören f›nd›kl› sütlü çikolata-

s› Cevher, yenilenen ambalaj
tasar›m›yla raflarda yerini ald›.

Çikolatada f›nd›kl› tatlar› tercih
edenlerin vazgeçilmezi olan Cevher'in

tam ortas›nda bütün bir f›nd›k tanesi bulunuyor. Kavrulmufl
Giresun f›nd›klar›ndan özel olarak seçilen her bir f›nd›k tanesinin et-

raf›n› ise enfes tatta f›nd›k kremas› sar›yor. Tüm bu lezzetler a¤›zda eriyen nefis
sütlü çikolata ile sar›l›yor ve Cevher'in tad›na doyulmaz lezzeti ortaya ç›k›yor.

Fileye tak›lanlar...‘Bakkal›m’ hep var olacak
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Aflure'nin
tad›

‹çim'in
'Geleneksel

Tatl›lar'
serisinde
Geleneksek lezzetleri haz›r g›-

da format›nda tüketime sunan Ül-
ker, ürün yelpazesine 'Aflure'yi de
ekledi. Geleneksel Tatl›lar serisine
eklenen ve pratik haz›rlanma seçe-
ne¤inin yan›nda lezzet güvencesi
de veren ‹çim Aflure, han›mlar›n
mutfakta iflini de kolaylaflt›r›yor.
Keyifle tüketilecek ‹çim Aflure;
bu¤day, fasulye ve nohuttan, kay›-
s›, kufl üzümü, tarç›n, portakal ve
limon kabu¤una kadar Aflure'nin
vazgeçilmez malzemelerini ‹çim'in
lezzet uzmanl›¤› ile birlefltiriyor.

Geçmiflten günümüze kadar
bereketi temsil ederek bir aya
ad›n› veren ve paylafl›m›n simgesi
olan geleneksel tatl›m›z Aflure'nin
sofralar›m›z› tatland›rmas›
dile¤iyle…

Tad›mca ailesinin yeni lezzeti:
Tad›mca Cevizli

Türkiye'nin ilk paketli kuruyemifl markas› Ta-
d›m; f›nd›kl›, Antep f›st›kl› ve yer f›st›kl› çeflitleri
bulunan Tad›mca ailesine Tad›mca Cevizli'yi ekledi.
Tamamen do¤al ürünlerin kullan›ld›¤› ve içeri¤inde her-
hangi bir katk› maddesinin yer almad›¤› Tad›mca Ceviz-
li'nin içerisinde %60 oran›nda kuruyemifl ve kuru meyve
bulunuyor. Yulaf, pirinç patla¤› ve özel sosun kullan›ld›¤›
Tad›mca Cevizli; kahvalt›da, çocuklar›n beslenme çantalar›n-
da, ifl yerlerinde, toplant›larda, yemek aralar›nda, televizyon
seyrederken, spordan önce ve sonra, k›sacas› sa¤l›kl› at›flt›rmak
istenilen her anda rahatl›kla tüketilebilecek.

Yeni formülü ile Bingo
Automat art›k konsantre

Artan performans› ile çamafl›rlara ekstra parlakl›k ve beyazl›k sa¤layan
Bingo Automat'›n formülü flimdi konsantre hale getirildi. Bingo Automat Kon-
santre'nin, çamafl›r y›kamada kullan›lan her ölçekteki %33 daha yo¤un en-
zimli güçlü leke ç›kar›c› formülü, mükemmel beyazl›k sa¤l›yor. 

Bingo Automat Konsantre'nin 6 kg'l›k paketleri, eski 9 kg'l›k paketlerle
ayn› miktardaki çamafl›r› ayn› yüksek performansla y›k›yor. Eskiye oranla da-
ha hafif olan Yeni Bingo Automat Konsantre, al›flverifl s›ras›nda daha kolay
tafl›nma avantaj› sunarken, küçülen paket boyutu ile evlerde daha az yer kap-
layarak kolayl›kla saklan›yor. Yeni Bingo Automat Konsantre kullan›c›lar›,
daha az deterjan, enerji ve ambalaj tüketimi sayesinde çevreyi korumaya da
katk›da bulunuyor.

Saray’dan Yeni Cevher
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Tüketim kültürü
dünyay› istila ediyor

Küreselleflen tüketim kültürü-
nün tercümesi 'Amerikan
tarz› yaflam›n uluslararas›

flirketler arac›l›¤› ile bütün dünyaya be-
nimsetilmesi'.  Amerikan ekonomik gü-
cünün, siyasi ve kültürel güce dönüflerek
dünyay› etkisi alt›na almas›. 

Bütün dünyada insanlar ayn› gazoz-
lar› içiyor, ayn› köfteleri ve pizzalar› yi-
yor. Ayn› ayakkab›lar› ve giysileri giyi-
yor. Ayn› müzikleri dinliyor, ayn› dans-
larla e¤leniyor. Çocuklar ayn› oyuncak-
larla oynuyor, ayn› masallar› seyredi-
yor, ayn› kahramanlar› benimsiyor. 

“H›z artt›kça tüke-
tim de art›yor”

Tüketim kültürü kendini sadece mal
baz›nda göstermiyor. Yaflam›n h›z›n›
artt›rarak ta kendini gösteriyor. Araba-
lardan bilgisayara kadar kentlerde ya-
flam›n h›z› sürekli art›yor. Bitmek tü-
kenmek bilmeyen bir telafl olufluyor. Gü-
nü yaflamak, yar›n› düflünmemek toplu-
mun felsefesi durumuna geliyor. 

K›sa, özensiz, çabuk tüketilen cüm-
leler ile konuflan ve yaz›flan, sürekli ko-
fluflturan bir topluma dönüflülüyor. H›z

artt›kça tatminsizlik ve tüketimde art›-
yor. Sürekli tüketiliyor. H›zl› tüketili-
yor, çabuk s›k›l›n›l›yor. Çabuk yemek
yeniyor, h›zl› kilo al›n›yor. Al›nan kilo-
lar h›zla at›lmak isteniyor. 'Kullan at'
tüketimin ideolojisi oluyor. Sevgililer,
aflklar, evlilikler, arkadafll›klar, yemek-
ler, oyuncaklar, giyecekler, mobilyalar,
evler, kentler, kasabalar, köyler her fley
h›zla tüketiliyor. 

H›zl› yaflam içinde sayg› ve gelenek-
ler unutuluyor. At yar›fl› benzeri bir ya-
flama zorlan›l›yor. Sürekli temposu ve
h›z› artan bir yaflam ve yaflam içinde
sürekli yar›flma. Aile içinde, arkadafllar
aras›nda, okulda, iflyerinde sürekli ya-
r›flmaya ve baflar›ya odakl› bir yaflam.
Bir s›navdan ötekine koflturulan bir
ömür. Ancak, bu kadar h›z ve yar›fla
karfl›n gelece¤ini planlayamayan ve
önünü göremeyecek kadar gelecek körü
olan bir nesil yetifliyor. 

“Art›k toplumda
okuyan da kalmad›”

H›zl›, özensiz ve çabuk tüketime da-
yal› yaflam içerisinde art›k kimse oku-
muyor. Bir kitap veya makale bile bafl-

tan sona okunmuyor. Atlayarak gözden
geçiriliyor. Okunan›n sadece özeti anla-
fl›lmaya çal›fl›l›yor. Bilgi sahibi olmadan
fikir sahibi olunuyor. 'Hap' fleklinde ve-
rilen bilgiler makbul görülüyor. Yarg›ya
varmak için çaba sarfedilmiyor. Hiçbir
fley derinlemesine irdelenmiyor. Önyar-
g›lar yeterli görülüyor.  Kafa yormaya
gerek duyulmuyor. Akl›nda, cinsiyetin-
de, içeceklerinde kar›fl›k olan› teflvik
ediliyor. 

“Tüketim kültürü
içinde cinsellik ve flid-
det ön planda”

Küreselleflen tüketim kültürü içinde
fliddet ve cinsellikte önemli iki unsur
olarak sunuluyor. Toplum, fliddet ve cin-
selli¤e al›flt›r›l›yor. Özellikle çocuklar ve
gençler, fliddet ve cinsel içerikli yaflamla
karfl› karfl›ya b›rak›l›yor. fiiddet ve cin-
sellik yaflam›n bir parças› de¤il yaflam›n
ana merkezi haline getiriliyor. Tüketim
kültüründe çocuk karakterlerinin hemen
hemen tamam› kötü, çirkin, fliddete dö-
nük karakterler. Çocuk oyuncaklar›n›n
da tamam›na yak›n› fliddet ve yok etme

Türkiye'de ve tüm dünyada küreselleflmeyi yafl›yoruz
ve küreselleflmeyi tart›fl›yoruz. Küreselleflmenin bir
aya¤› da 'küreselleflen tüketim' kültürüdür.
Küreselleflen tüketim kültürünün etkisi geliflmekte
olan ülkelerde daha da etkili ve büyük olmaktad›r. 
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üzerine. Filmler, diziler, medya haberle-
ri genel olarak fliddet ve cinsellik tema-
l›. 

Küreselleflen tüketim kültüründe in-
san› insanlaflt›ran özelliklerin sürekli
törpülenmeye çal›fl›ld›¤› görülebilir.
“Yiyin, için, fliflmanlay›n, bol bol özgür-
ce seks yap›n, s›k›l›rsan›z farkl› seks
türlerini de deneyin, gezin, dolafl›n, kav-
ga edin, fliddete aç›k olun, güçlü olun,
zay›fa ac›may›n, zay›f› ezip geçin. Sa-
dece düflünmeyin, var olan sistemi sor-
gulamay›n, bugünü yaflay›n, yar›n ne
olaca¤›m telafl›na düflmeyin” temas›n›n
topluma iletiflim araçlar› (gazete, dergi,
kitap, televizyon, radyo vb) vas›tas›yla
sürekli enjekte edildi¤i görülüyor. 

“Geliflmekte olan
ülkelerde tüketim
kültürünün etkisi daha
büyük”

Geliflmekte olan ülkelerde küreselle-
flen tüketim kültürünün etkisi daha bü-
yük oluyor. Türkiye gibi ülkelerde zay›f›
koruyan mekanizmalar›n olmad›¤› sis-
temlere sahip ülkelerde tüketim kültürü,

gere¤inden fazla israfa dayal›, yok et-
meye yönelik, vurdumduymaz biçimde
yap›lan bir tüketim halini al›yor. Göste-
riflçi tüketim, daha çok tüketim, daha
fazla sat›n alma, israfa dayal› yaflam
biçimi alan toplum yap›s›nda her fley
'güç'e göre dizaynlanmaya bafll›yor. Ma-
kam veya paran›n gücüne göre toplum
yeniden flekilleniyor. 

“Parktaki çiçekler
bile plastik”

Plastik bir dünya sunuluyor. Art›k,
parklardaki çiçeklerimiz, palmiyeleri-
miz ve mefle a¤açlar›m›z bile plastikten.
Sanal bir yaflama teflvik ediliyoruz. Yok
etmenin, silmenin kolay oldu¤u bir ya-
flam. Topluma sayg›s›zl›k ve bofl vermifl-
lik egemen oluyor. Savafllar›, do¤al
afetleri, vahfletleri televizyondan veya
bilgisayar ekran›ndan izliyoruz. Televiz-
yonu veya bilgisayar› kapat›nca sorum-
luluktan kurtuluyoruz. Tehlike kap›m›z›
çalmaktan öte, evimizin içine girip bizi
rahats›z etmedikçe umurumuzda olmu-
yor. Sürekli daha az sorumluluk duygu-
su afl›lan›yor. 

“Ülkemizde de ard›
ard›na aç›lan al›flverifl

merkezleri tüketimi
körüklüyor. P›r›lt›l› vit-

rinler ve albenisi yük-
sek ma¤azalar›n bulun-

du¤u bu merkezlerde
insanlar kredi

kartlar›yla,
ihtiyaçlar›n›n ve

bütçelerinin üzerinde
al›flverifl yapmaya

teflvik ediliyor” 
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Güncelleme sonucu oluflturu-
lan Tüketici Fiyatlar› En-
deks (TÜFE) sepetinde

449, Üretici Fiyatlar› Endeks (ÜFE) se-
petinde ise 768 ürün kapsand›. Geçen
y›l›n TÜFE sepetinde ise 454 madde yer
alm›flt›. Yeni sepete kuru kay›s› eklenir-
ken; kadife kumafl, kad›n için mont, ço-
cuk için ceket, foto¤raf makinesi film
ücreti, VCD film kiralama ücreti ürün-
leri sepetten ç›kar›ld›. Geçen y›l sepette
bulunan elektrikli epilasyon aletleri,
Hacca gidifl ücreti, cilt ve vücut ürünle-
ri, makyaj malzemeleri gibi ürün bafll›k-
lar› ise korundu. 

TÜ‹K'ten yap›lan aç›klamada, gün-
cellenmifl sepet ve a¤›rl›k yap›s›na uy-
gun olarak hesaplamalar›n Aral›k
2009'a kadar devam edece¤i ve her y›l
devaml› olarak yap›laca¤› kaydedildi. 

Türkiye ‹statistik Kurumu
(TÜ‹K), 2009 y›l› boyunca kul-
lan›lacak TÜFE ve ÜFE madde
a¤›rl›klar› ve madde sepetinin
güncelleme çal›flmalar›n›
tamamlad›. 

Ana Harcama Gruplar›
G›da ve alkolsüz içecekler

Alkollü içecekler ve tütün

Giyim ve ayakkab›

Konut

Ev eflyas›

Sa¤l›k

Ulaflt›rma

Haberleflme

E¤lence ve kültür

E¤itim

Lokanta ve oteller

Çeflitli mal ve hizmetler

TOPLAM

2008
28,63
5,00
8,07

16,60
7,42
2,54

12,59
4,30
2,81
2,24
5,64
4,16

100,00

2009
28,03 
4,58 
7,22 

18,63 
7,53 
2,50 

12,64 
4,60 
2,54 
2,47 
5,47 
3,79 

100,00

Enflasyon 
sepeti yenilendi



Türkiye'nin tar›m sektöründe
önemli ilerlemeler kaydetti¤i-
ni anlatan Eker, "Üzerinde

en çok durdu¤umuz konulardan birisi de
g›dan›n hijyenik olmas›d›r. 1 Ocak
2009 tarihi itibariyle Türkiye bu alanda
birkaç yenili¤ine imza att›. 74 tane Av-
rupa Birli¤i'nde ruhsat› iptal edilmifl
olan kimyasal ilac›n Türkiye'de sat›fl› or-
tadan kald›r›ld›. Avrupa Birli¤i stan-
dartlar› ile bu alanda bir uyum sa¤lan-
d›.

“1 Ocak 2009 tarihi
itibariyle Türkiye bu
alanda birkaç yenili¤ine
imza att›. 74 tane Av-
rupa Birli¤i'nde ruhsat›
iptal edilmifl olan kim-
yasal ilac›n Türkiye'de
sat›fl› ortadan kald›r›ld›.
Avrupa Birli¤i standart-
lar› ile bu alanda bir
uyum sa¤land›”

Kimyasal ilaçlar›n reçete ile sat›l-
mas› uygulamas›na da geçildi. ‹steyen
istedi¤i kimyasal ilac› satamayacak.

Mutlaka iflin uzman› taraf›ndan belir-
lenmifl bir reçete ile sat›lacak. 2009 y›l›
Türkiye'de sa¤l›kl› güvenilir g›dan›n te-
min edilmesi yönünde birçok projenin
hayata geçirilece¤i bir y›l olacak. Bu
alanda hem tüketicilere hem de bütün
milletimize ortak bir sorumluluk ve gö-
rev düflmektedir. Amac›m›z yüksek bir
standarda ulaflmak ve toplumun sa¤l›kl›
ve güvenilir bir g›daya ulaflmas›n› temin
etmektir" dedi.

Tar›m ve Köyiflleri Bakan› Mehdi Eker, 2009 y›l›n› Türkiye'de sa¤l›kl› güvenilir g›dan›n temin
edilmesi yönünde birçok projenin hayata geçirilece¤i bir y›l olaca¤›n› belirtti. 

“2009, g›da sektörünün
milad› olacak” 
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Pamukkale Üniversitesi
Mantar Araflt›rma ve

Uygulama Merkezi
(PAÜMMER) Müdürü Yrd.

Doç. Dr. Kudret Gezer, man-
tarda bulunan bilefliklerden

Sarcoma-180'in, kanser
tümörlerinin geliflmesini yüzde

80 oran›nda durdurdu¤unu
söyledi. 

Mantar kanser tümörünün
geliflmesini durduruyor

Yrd. Doç. Dr. Gezer: 
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Protein miktar› yüksek, fleker
ve ya¤ miktar› ise oldukça az
olan mantar›n diyet için de

ideal bir besin oldu¤unu belirten Gezer,
"Ya¤ ve karbonhidrat miktar› düflük ol-
du¤u için kalp damar hastal›klar›nda
tavsiye edilebilir. 100 gram mantarda
bulunan protein oran›, ayn› miktardaki
süte eflde¤erdir. Ayr›ca 100 gram man-
tardan al›nan 2-5 gram aras›ndaki pro-
tein vücutta depolanmadan günlük ola-
rak harcan›rken ayn› miktarda hayvani
g›dadan al›nan 3-8 gram protein, depo-
lanarak damar çeperlerinde birikir ve
kalp damar hastal›klar›n›n sebeplerin-
den biri olabilir" fleklinde konufltu. 

“fieker hastalar›-
n›n, böbrek ve karaci-
¤er rahats›zl›¤› olanla-
r›n mantar yemesinde
yarar vard›r”

Yrd. Doç. Dr. Gezer, ayn› zamanda
sakinlefltirici özelli¤i olan mantar›n
içeri¤indeki folik asitin kans›zl›¤a iyi
geldi¤ini ifade ederek, "fieker hastalar›-
n›n, böbrek ve karaci¤er rahats›zl›¤›
olanlar›n mantar yemesinde yarar var-
d›r" diyerek aç›klamalar›n› süren
Gezer, Türkiye'de yenilebilen ve yenile-
meyen 2 bin 500 mantar çeflidi bulun-
du¤una dikkat çekerek, "Ülkemizdeki
mantar çal›flmalar›n›n eksikli¤ini gider-
meyi amaçl›yoruz. Merkezin halen de-
vam etmekte olan ikisi TÜB‹TAK ve
ikisi üretime yönelik sanayi, ikisi de
BAP olmak üzere alt› projesi bulunu-
yor" dedi. 

Yrd. Doç. Dr. Gezer, mantar sat›n
al›rken dikkat edilmesi gereken nokta-
lar› ise flöyle s›ralad›: 

"Taze görünümlü, s›k› dokulu,
temiz ve tombul, parlak rengini ve can-
l›l›¤›n› yitirmemifl olmal›. Belirli oranda
nem içermeli ancak küf kokusu bar›n-
d›rmamal›. Pörsümüfl, üzerinde yumu-
flak dokular oluflmufl mantarlar al›n-
mamal›" 

“Türkiye’de 2 bin 500 çeflit mantar türü var”

“Ülkemizdeki
mantar çal›flmalar›n›n
eksikli¤ini gidermeyi
amaçlayan merkez,
halen devam etmekte
olan ikisi TÜB‹TAK ve
ikisi üretime yönelik
sanayi, ikisi de BAP
olmak üzere alt› proje-
si bulunuyor”
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Gaziantep Üniversitesi ve
California Üniversitesi iflbirli-
¤iyle yürütülen bir projeyle,
domates ve üzüm posalar›ndan
çerez üretildi. 

Meyve ve sebze
posas›ndan çerez üretildi 
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Gaziantep Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi G›da
Mühendisli¤i Bölümü Ö¤re-

tim Üyesi Prof. Dr. Medeni Maskan,
“Domates ve Üzüm Posalar› ‹le Arpa
Unu Kar›fl›m›ndan Ekstrüzyonla Geliflti-
rilen Çerez G›dalar›n Üretimi ve Özel-
likleri” adl› projesini tamamlad›klar›n›
söyledi.

Prof.Dr. Maskan, California Üniver-
sitesi'nden Ö¤retim Üyesi Prof. Dr.
Kathryn McCarthy ile birlikte yürüttük-
leri projenin, ayn› zamanda Gaziantep
Üniversitesi G›da Mühendisli¤i Bölümü
araflt›rma görevlisi Aylin Altan'›n da
doktora tezi oldu¤unu ve proje kapsa-
m›nda deneylerin bir k›sm›n›n ABD'de
yap›ld›¤›n› söyleyerek,  “Çal›flmada, gü-
nümüzde g›da maddesi olarak fazla kul-
lan›lmayan fakat kalp damar hastal›k-
lar›nda önemli bir risk faktörü olan
kandaki kolesterol seviyesini düflürerek,
kalp damar hastal›klar› riskini azaltabi-
len ve ayn› zamanda bir diyet lif olan ≤-
glukan gibi önemli besin ö¤eleri içeren
arpa unu; yine diyet lif, antioksidan gibi
insan sa¤l›¤› aç›s›ndan faydal› maddeler
içeren meyve-sebze posalar› ile kar›flt›-
r›larak; fonksiyonel ve yemeye haz›r
ekstrüde çerez g›dalar üretilmifltir. Üre-
tilen ürünler hiçbir katk› maddesi içer-
memekte ve tat panelistleri taraf›ndan
be¤enilmifltir” dedi.

“Üretilen ürünler
hiçbir katk› maddesi
içermemekte ve tat
panelistleri taraf›ndan
be¤enilmifltir”

Bu çal›flman›n Türkiye'de ilk kez ya-
p›ld›¤›n› bildiren Prof. Dr. Maskan,
2006 y›l›nda bafllad›klar› projenin de-
neysel k›sm›n›n 2 y›l sürdü¤ünü, maliye-
tinin yaklafl›k 200 bin TL oldu¤unu, so-
nuçlar›n›n 6 tane uluslararas› A s›n›f›
dergilerde ve çeflitli yabanc› internet si-
telerinde yay›nland›¤›n› ve  birçok kong-
rede sunduklar›n› belirtti. 

“Seri üretim
gerçeklefltirilecek”

Meyve ve sebze posalar›nda birçok
antioksidan, vitaminler bulundu¤unu ve
diyet liflerin tokluk hissi yaratt›¤›n›,
sindirim sisteminde toksik maddelerin
emilimini engellemek suretiyle azaltt›¤›-
n› vurgulayan Prof.Dr. Maskan, sa¤l›k
aç›s›ndan çok önemli olan meyve ve
sebze posalar›n› iflleyerek geri dönüflü-
münü sa¤lad›klar›n› söyledi. 

Prof. Dr. Maskan, çal›flman›n en-
düstriyel boyuta tafl›nmas› durumunda
“Ekonomik de¤eri daha düflük arpa ile
g›da sanayi at›klar› olan meyve ve sebze
posas› gibi hammaddelerin kullan›m›yla
üretici aç›s›ndan düflük maliyetli ürünle-
rin üretilmesinin yan›nda, tüketici aç›-
s›ndan da ekonomik, sa¤l›kl› ve çeflitli-
lik arz eden yemeye haz›r ekstrüde
ürünlerin marketlerde yerini almas›
sa¤lanm›fl olacakt›r” diye konufltu.

Maskan, sanayi ile iflbirli¤i yap›la-
rak, üzüm ve domates posas›ndan gelifl-
tirdikleri çerezlerin seri üretimini ger-
çeklefltirmek istediklerini söyledi. 

Gaziantep Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi G›da Mühendisli¤i Bölümü

Ö¤retim Üyesi 
Prof. Dr. Medeni Maskan
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Maydanozun bu özelli¤i ile
görme gücü, k›lcal da-
mar sistemi, adrenal ve

tiroid bezlerinin fonksiyonlar› üzerinde
etkili oldu¤unu belirten Dönmez, flu bil-
gileri verdi: “Maydanozun yapraklar›n-
da uçucu ya¤lar, protein, klorofil ve gli-
kozit, köklerinde ise uçucu ya¤, fleker,
müsilaj ve glikozit vard›r. Yapraklar› A,
C ve K vitaminleri, demir, potasyum,
kükürt, kalsiyum, magnezyum ve klorin
yönünden zengin olan maydanoz günlük
C vitamini ihtiyac›n›n ço¤unu karfl›lar”
dedi. 

“Maydanoz, gör-
me gücü, k›lcal damar
sistemi, adrenal ve tiro-
id bezlerinin fonksiyon-
lar› üzerinde etkili” 

Maydanoz suyundaki yüksek klorofil
miktar›n›n kandaki alyuvar say›s›n› art-
t›rarak böbreklerin, karaci¤erin, idrar
yollar›n›n temizlenmesine yard›m etti¤i-
ni bildiren Dönmez, “Sindirim enzimle-
rini uyararak sindirim rahats›zl›klar›n›
dindirilmesinde etkilidir. Mide ve ba¤›r-
saklarda gaz birikmesini önler. Toksin-
lerin vücuttan at›lmas›n› sa¤lar, kan›
temizler. Kans›zl›k, mesane iltihaplan-
mas›, kum, romatizma, böbrek tafl›,
tansiyon ve damar sertli¤ine karfl› etki-
lidir” diye konufltu.

Maydanozun yapraklar›n›n idrar
söktürücü olarak da kullan›ld›¤›n› belir-
ten Dönmez, flöyle devam etti:

“Ayr›ca, iltihapl› yaralar›n iyileflme-
sine yard›m eder. Baz› çal›flmalarda
adet sanc›lar›n›n azalt›lmas›nda da et-
kili oldu¤u görülmektedir. Kökleri de
ayn› özelliklere sahiptir. Maydanoz C,
E vitamini, B grubu vitaminlerden folik
asit, A vitamininin öncüsü karotenoid-
lerden çok zengindir. Bu nedenle
karaci¤er hastal›klar›na, sar›l›¤a, eg-
zamalara, selülite, romatizmaya, gut
hastal›¤›na ve idrar yollar› tafllar›na
karfl› tavsiye edilir. Maydanoz, demir,
potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi
minerallerden de zengindir.”

“Sindirim en-
zimlerini uyararak
sindirim rahats›zl›k-
lar›n› dindirilmesin-
de de etkili. Mide

ve ba¤›rsaklarda
gaz birikmesi-

ni önler. Tok-
sinlerin vücut-

tan at›lmas›n›
sa¤lar, kan› te-
mizler” 

Amerikan Diyetetik Derne¤i'nin Denizafl›r› Ülkeler Türkiye Temsilcisi Diyetisyen Selahattin Dönmez,
Akdeniz ülkesi bitkisi olan maydanozun bir provitamin kayna¤› oldu¤unu söyledi. 

Her fleye maydanoz
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Memorial Hastanesi Bes-
lenme ve Diyet Bölü-
mü'nden Diyetisyen ‹pek

A¤aca, çay tüketiminde dikkat edilmesi
gereken noktalar hakk›nda bilgi verdi.
Türkiye'de çay tüketimin pek çok kiflide
al›flkanl›k haline geldi¤ini anlatan A¤a-
ca, "Kimi yorgunlu¤unu atmak için; ki-
mi içini ›s›tmak için yemekten sonra ça-
y›n› yudumlamak ister. Bu al›flkanl›¤›-
m›z, sa¤l›kl› beslenme aç›s›ndan bak›l-
d›¤›nda çok da do¤ru bir davran›fl de¤il-
dir. Çünkü yemekten hemen sonra içilen
çay, demir içeren besin tüketildiyse, ye-
mekle birlikte al›nan Demir mineralinin
vücut taraf›ndan kullan›m›n› s›n›rlar.
Örne¤in; yemekte k›rm›z› et yemifl olun
(K›rm›z› ette yüksek oranda Demir bu-
lunmaktad›r). Yeme¤in hemen ard›ndan
çay içti¤inizde vücudunuz, 'k›rm›z›
et'ten gelen Demir'den tam olarak fay-
dalanamayacak. Çünkü çayda bulunan
'tanen', demir'le ba¤lanarak demir emili-
mini azalt›c› etki gösterir. Kahve için de
ayn› fley geçerlidir" diye konufltu.

Yemekten en az 1 saat sonra tüketi-
len çay ve kahvenin demir emilimini et-
kilemedi¤ini ifade eden Diyetisyen ‹pek

A¤aca, "Peki demir yeteri kadar al›na-
maz veya vücut taraf›ndan kullan›la-
mazsa ne olur? Demir eksikli¤inde ane-
mi dedi¤imiz kans›zl›k oluflabilmekte-
dir. Anemi, ülkemizde çok s›k görülen
bir sa¤l›k sorunudur. Ekonomik durum,
beslenme al›flkanl›klar› ve daha pek çok
etken kans›zl›¤›n meydana gelmesinde
rol almaktad›r.

“Yemekten en az
1 saat sonra çay için” 

Tabi bu etkenlerden biri de çaya
olan düflkünlü¤ümüz diye düflünüyorum.
Demir eksikli¤ine dayal› kans›zl›kta,
renk soluklu¤u, halsizlik, yürüyüfl ve ha-
reketlerde isteksizlik, efora tahammül-
süzlük görülmektedir. E¤er aneminiz
varsa; siz herkesten daha çok dikkat et-
melisiniz. Çay tüketiminizi yemekten
1-2 saat sonraya kayd›rmaya çal›fl›n.
Çay›n›z› mümkün oldu¤unca aç›k için,
hatta limon ekleyin. Böylece bir miktar
C vitamini de alm›fl olacaks›n›z" dedi.

Yemekten hemen sonra içilen çay›n, demir mineralinin vücut tara-
f›ndan kullan›m›n› s›n›rland›rd›¤› belirtilerek, çay›n yemekten en
az bir saat sonra içilmesi önerildi.

Yemekten sonra
çaya dikkat!

Efsanevi
Mesir

Macunu
flimdi de
çay oldu

Mesir macunu, baharat ve
bitkisel kar›fl›ml› 'mesir

çay›' ad›yla sat›fla sunuldu. Mesir
çay›, yüzlerce y›ld›r flifa niyetine ye-
nilen mesir macununda kullan›lan
41 çeflit baharattan yap›l›yor. 

Mesir çay›n›, mesir macunun-
dan ay›ran en büyük özelli¤i ise fle-
kersiz oluflu. fieker sevmeyen ya da
sa¤l›k sorunlar› nedeniyle fleker
kullan›m› k›s›tl› olanlar için mesir
çay› ideal bir seçenek olarak ortaya
ç›k›yor. ‹çerisindeki meyan kökü
kendine has tad›yla flekeri aratma-
yacak bir lezzet sa¤l›yor. 

‹çerisinde tarç›n, zencefil, ka-
ranfil havl›can, meyankökü gibi t›p-
ta da ilaç hammaddesi olarak kul-
lan›lan baharatlar›n yan› s›ra fun-
da, papatya, rezene, anason gibi
sindirim sistemini rahatlatan baha-
ratlar ve di¤er tamamlay›c› çeflitler
yer al›yor. Mesir macunundaki
afrodizyak, detoks ve midevi sa¤-
l›k etkisi mesir çay›nda da bulu-
nuyor. 



Miray Kozmetik A.fi. Yö-
netim Kurulu Baflkan›
Seyfettin Ünler,  zorunlu

olarak kullan›lan flampuan, sabun ya da
temizleme kremleriyle birlikte, di¤er
kozmetik ürünlerine yönelik talebin de
geliflti¤ini belirterek, “Ülkemizde koz-
metik ürünlerinin tüketimi Avrupa ülke-

leriyle k›yasland›¤›nda halen çok düflük.
Ancak, insanlar›n yaflam standartlar›
artt›kça, buna paralel olarak kozmetik
ürünlerine olan ilginin de artt›¤›n› görü-
yoruz. Bu anlamda, Miray Kozmetik
olarak pazar›n gereksinim duydu¤u
ürünlerin üretimine yönelerek son dö-
nemde ciddi bir ç›k›fl trendi yakalad›k.

Markalar›m›z De¤erlerimiz Önce ‘Bakkal›m’ vard›...
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Kozmetik sektöründe faaliyet
gösteren yerli firmalar›n
etkinli¤i her geçen gün
art›yor.

Miray, markaya yat›r›m
yaparak pazarda büyüyor
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Yürüttü¤ümüz ar-ge çal›flmalar›, ürün
portföyümüze önemli oranda katk› sa¤-
lad›” dedi.

“Miray, çok ulus-
lu firmalar›n a¤›rl›kl›
yer ald›¤› kozmetik
pazar›nda, önemli paya
sahip 3-4 yerli üretici-
den biri ”

Pazar›n çok uluslu firmalar ve yerel
üreticiler aras›nda paylafl›ld›¤›n› belir-
ten Ünler, yerel firmalar aras›nda da 3-
4 firman›n ciddi paya sahip bulundu¤u-
nu, bu firmalardan birisinin de Miray
Kozmetik A.fi. oldu¤unu ifade etti.

Türkiye'de kozmetik ürünlerini hiç
kullanmayan bir kesim bulundu¤unu,
ama bu tür ürünleri kullananlar›n say›-
s›n›n her geçen gün artt›¤›n› dile geti-
ren Miray Kozmetik A.fi.Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Seyfettin Ünler, “Yerli
firmalar›n en büyük ç›kmazlar›ndan bi-
risi markalaflamamakt›r. Ancak, özel-
likle son 5 y›lda, uluslararas› fuarlara
kat›lan, tan›t›ma önem veren ve tüketi-
cilere kendisini her f›rsatta ifade etme-
ye çal›flan yerli kozmetik firmalar›m›z
var. Bunlardan birisinin de Miray Koz-
metik olmas› gurur verici” fleklinde ko-
nufltu.

20'ye yak›n ülkeye ihracat yapan
Miray Kozmetik; kolonyadan ›slak
mendile, s›v› sabundan jöleye, oje ç›ka-
r›c›dan ev ve otomobil spreyine kadar
onlarca kozmetik malzeme üretiyor.
Firman›n bir süre önce piyasaya sundu-
¤u 'oto temizlik havlusu' da zincir mar-
ketlerle birlikte birçok sat›fl noktas›nda
yayg›n olarak sat›l›yor.

Tüketimi giderek artan s›v› sabun pazar›n›n önemli üreticileri ara-
s›nda bulunan Miray Kozmetik, pazardaki yerini giderek sa¤lam-
laflt›r›yor.                                                     

S›v› sabun üretiminde de iddial› olan Miray, genifl ürün portföyüyle dikkat
çekiyor. Miray Kozmetik'ten yap›lan aç›klamada, paylafl›lmamas› gereken en
önemli temizlik arac›n›n sabun oldu¤u belirtilerek “Çünkü özellikle ortak kul-
lan›mdaki kat› sabunlar kirli ellerle dokunuldu¤u için, bir çok bakteri içer-
mektedir. Dolay›s›yla kiflisel temizli¤imiz esnas›nda kulland›¤›m›z sabunu
baflkalar›yla paylaflmamam›z gerekmektedir. Bu
durum ideal temizlik için su ve s›v› sabun kulla-
n›m›n› ön plana ç›kartmaktad›r.”denildi.   

Ayn› aç›klamada, “S›v› sabun kullan›m›nda
gerek kamuya aç›k alanlarda, gerekse evimizde
hijyen zincirinin bozulmas›na neden olan faktör
s›v› sabun dispenserleridir. Unutmayal›m ki or-
tak kullan›lan alanlarda çevremizle ne kadar az
temasta bulunursak, bakterilerden o ölçüde ko-
runmufl oluruz. ‹flte bu noktada s›v› sabunluklar-
la da ne kadar az temas edersek, o kadar sa¤l›kl› olur.” denilirken, sabun ve
deterjan sanayicileri kay›tlar›na göre, sektörde deterjan üretim kapasitesinin
1.3 milyon ton, sabun sektörünün toplam üretim kapasitesinin ise 550 bin
ton olarak gerçekleflti¤i belirtildi.   

Ülkemiz sabun sanayi son y›llarda sürekli bir ilerleme kaydederek genel
ekonomik yap› içerisinde ön s›ralarda yer al›yor. Transferi ve gerekse yeni ifl
sahalar› açmas› bak›m›ndan ülkemizin geliflme çabas›na büyük katk›larda bu-
lunan sektörün üretti¤i ürünler, günlük yaflam›m›z›n zorunlu tüketim mad-
deleri s›n›f›na giriyor. 

Tam hijyen için s›v› sabun 
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Samimi, dost ve s›rdafl
bakkallar›m›z

Türkülerin duru sesi, fiükriye Tutkun:

fiükriye Tutkun
mahalle  bakkal›nda al›flveriflte.

Bakkal›n sahibi Salih amca
rahats›zl›k geçirdi¤i için daha çok

o¤ullar› iflletiyor dükkan›.
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Kocaeli'de do¤an fiükriye
Tutkun'un, yaflama dair bi-
riktirdikleri de, hayata dair

söyleyecekleri de o kadar çok ki… Yü-
re¤inde gizledi¤i hüznü, türkülerle aç›-
¤a vurdu¤u için hepimizin ona yak›flt›r-
d›¤› bu¤ulu havas›n›n d›fl›nda en karam-
sar an›n›zda bile yüzüne bakt›¤›n›zda
içinizi ayd›nlatacak bir ›fl›lt›s› ve bitmek
bilmeyen bir enerjisi var.

Kaybolan türkülerimiz gibi kültürü-
müzün yitirdi¤imiz ama bitiremedi¤imiz
parças› olan “Bakkallar›m›z” deyince
fiükriye Tutkun'un akl›na ne gelir?  

‹lk akl›ma gelen veresiye defterleri
ve eski ramazanlarda bu veresiye def-
terleri vesilesiyle verilen fitreler. Eski-
den ramazan ay›nda fitre vermek için
mahalle bakkal›na gidilir,  belirlenen
tutar kadar sayfa bakkala y›rtt›r›l›r ve o
sayfalar›n borç tutar› ödenirmifl. Borcu
ödeyen kimin borcunu ödedi¤ini bilme-
di¤i gibi borcu ödenen de kimin ödedi¤i-
ni bilmezmifl.  Kimin kimin borcunu
ödedi¤i s›rr› da bu sevaba arac›l›k eden

bakkallarda sakl› kal›rm›fl. 
Eskiden ne kadar samimi, dost, s›r-

dafl ise bakkallar›m›z bugün de öyleler.
Onlar hala ayn› ama bizler ayn› de¤iliz.
O günlerdeki gibi samimi de¤iliz. Des-
tek de¤iliz bakkal›m›za. Bunu genel
olarak söylüyorum ama özele indirger-
sem ben Kuzguncuk'ta oturuyorum ve
hala mahalle bakkal›mdan al›flverifl ya-
p›yorum. Bakkal›mda bulabildi¤im her
ürünü oradan almay› tercih ediyorum.
Hiper marketler, zincir marketler bana
so¤uk geliyor ve oralardan al›flverifli
ye¤lemiyorum. Bulamad›¤›m veya bit-
mifl ürünler için ancak markete gidiyo-
rum. Ama biliyorum ki herkes bakkal›-
na sahip ç›ksa, destek olsa, o dolafl›m
sa¤land›¤›nda bulamad›¤›m ürünler için
de markete gitmeme gerek kalmayacak.
Piyasadaki her ürünü dükkan›na getir-
tece¤i gibi, bitenin yerine de yenisini ra-
hatl›kla koyabilecek bakkal›m›z. 

Bakkal ve marketler aras›ndaki
orant›s›z güç hakk›nda ne düflünüyorsu-
nuz?

“Eskiden ramazan ay›nda fitre vermek için
mahalle bakkal›na gidilir, belirlenen tutar kadar
sayfa bakkala y›rtt›r›l›r ve o sayfalar›n borç tutar›
ödenirmifl. Ödeyen kimin borcunu ödedi¤ini bil-
medi¤i gibi borcu ödenen de kimin ödedi¤ini bil-
mezmifl. Kimin kimin borcunu ödedi¤i s›rr› da bu
sevaba arac›l›k eden bakkallarda sakl› kal›rm›fl”

Kulaklar›n›z›n ard›ndan
ruhunuza, kalbinize, beyninize

ve duyumsad›¤›n›z, duyum-
samak istedi¤iniz her uzva

yumuflac›k dokunan tatl› bir
hüzün var sesinde. “Hüznün

tatl›s› m› olur?” demeyin, evet
olurmufl. Karamsarl›¤a

kap›lmaks›z›n hüzünlendiren,
güneflin do¤aca¤›n› da

beraberinde müjdeleyen bir
hüzünle, s›cac›k dokunan bir

ses onunki… ‹çinde sakl›
günefller bar›nd›ran ve göster-
medi¤i güneflinin ›fl›¤›n› nota-

larla s›zd›ran bir hüzün bulutu
sanki.

6666 9999
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Çevremize bakt›¤›m›zda pek çok kü-
çük bakkal kapanm›fl, kalanlar›n da bü-
yük k›sm› kapanmak üzere. Devam
edenlerse gerçekten zor durumda ve
evet orant›s›z güç konusunda hakl›s›n›z.
Bunu ortadan kald›rmak için gerekli
düzenlemelerin vakit kaybetmeksizin
yap›lmas› gereklili¤ine inan›yorum. El-
bette ki marketler kapanmas›n, oralar-
dan da ekmek yiyorlar nihayetinde ama
güçler eflit de¤il, haks›z bir rekabet söz
konusu. Bu dengelenmeli diye düflünü-
yorum. Mesela marketler akflamlar› er-
ken kapatsa, bakkallar aras›nda bile
daha geç kapatan tercih edilirken tabiî
ki bakkallardan al›flverifl yapanlar›n sa-
y›s›nda da art›fl olacakt›r. 

Bakkala dair an›lar›n›z› paylafl›r
m›s›n›z? 

Bakkala dair o kadar çok an›m var
ki, küçükken oturdu¤umuz mahallemiz-
de çok sert bir bakkal amcam›z vard›.

Ama onun tam tersi yumuflac›k da bir
han›m› vard›. Yugoslav göçmeniydiler.
Onlardan y›llar boyu al›flverifl yapt›k.
Baflka bakkaldan ald›¤›m›zda bize tav›r
koyard› hiç unutmuyorum. Han›m› ise
Boflnak böre¤i yapard› bizlere da¤›t›rd›.
O¤ullar› arkadafllar›m›zd›. Zaten eski-
den her fley daha s›cakt›, insanlar bir-
birleriyle çok güzel fleyler paylafl›rlard›.
fiimdi dostlar›m›z televizyonlar oldu
maalesef. Buradaki bakkal›m›z da çok
iyi bir insand›. Salih amca, beyin kana-
mas› geçirdi¤inde hepimiz kendi aile-
mizden biri rahats›zlanm›flcas›na üzül-
dük. Herkes bir fleyler yapma gayreti
içindeydi. Hep birlikte dualar ettik bir
an önce komadan ç›k›p iyileflmesi için.
Sonra iyileflti, hepimizin dualar›yla felç-
ten de kurtuldu. Bir gün bakkal›n önün-
deki duvar›n üzerinde onu otururken
gördü¤ümde dünyalar benim olmufltu.
Salih amcam›z iyileflmiflti ama art›k
bakkalda duramayacakt›. Yaz›n yine ç›-

“Çok iyi bir insan olan bakkal›m›z Salih amca, beyin kanamas› geçir-
di¤inde hepimiz kendi ailemizden biri rahats›zlanm›flcas›na üzüldük. Herkes
bir fleyler yapma gayreti içindeydi. Hep birlikte dualar ettik bir an önce
komadan ç›k›p iyileflmesi için. Sonra iyileflti ve felçten de kurtuldu. Bir gün
bakkal›n önündeki duvar›n üzerinde onu otururken gördü¤ümde dünyalar
benim olmufltu”
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k›p hiç de¤ilse bakkal›n önünde oturur
diye umut ediyorum. 

fiükriye Tutkun gerçekten tutkun..
Yaflama tutkun,  seslendirdi¤i türkülere
tutkun… Öyle ki türküleri seslendirir-
ken onun ruhunu bize yans›t›yor. Bunu
nas›l yap›yorsunuz ve türkü seçiminde
nelere dikkat ediyorsunuz?

‹nsan›n yüre¤inin sesine yans›d›¤›n›
düflünüyorum. Yap› olarak yumuflak se-
vecen birinin sesini dinledi¤inizde sesi-
nin de kendisi gibi yumuflak ve s›cak,
mizaç olarak sert ve kat› birinin sesini
dinledi¤inizde sesinin sert ç›kt›¤›n› fark
edersiniz. fiark› söylerken de bu böyle.
Ne kadar hareketli türkü söylesem de
sesimde hep bir hüzün oldu¤unu söyler-
ler çünkü o var içimde, saplanm›fl.  An-
cak flark› söyledi¤im zaman aç›¤a ç›k›-
yor. O sesinle kendin aras›nda bir fley.
fiark› söyledi¤im zaman onu saklayam›-
yorum, çünkü ben samimi bir insan›m.
Kendini örtmeye çal›flan yada farkl› gö-
rünmeye çal›flan biri de¤ilim. Konuflur
gibi flark› söylenmesi gerekti¤ine inan›-
yorum ve kendim de öyle yap›yor, konu-
flur gibi söylemeye gayret ediyorum tür-
küleri. Dinleyen de o samimiyeti al›yor
zaten. 

Türkü seçiminde en dikkat etti¤im
husus sesime yak›fl›p yak›flmad›¤›. Örne-
¤in “Gücüm yetene kadar” albümü için
Ali Osman Erbafl› ile birlikte hangi tür-
küleri söylemeliyiz diye türküler üzerin-
de bir buçuk sene boyunca abartm›yo-
rum ama her gün çal›flt›k. “Uyan su-
nam uyan”› ilk dinledi¤imde sesime o
kadar yak›flt›rd›k ki mutlaka bunu oku-
mal›y›m dedim.  Nitekim hala dinlerken
ilk dinledi¤imde oldu¤u gibi içimde bir
s›z› oluflur. Mesela ben ‹ç Anadolu tür-
külerini söylemeyi tercih etmiyorum.
Çünkü her yörenin türküsünü söylerken
o yörenin a¤z›yla, yöreye özgü g›rtlakla
söylemek gerek. Aksi halde bir anlam
ifade etmiyor. Hiçbir zaman bir Neflet
Ertafl gibi söyleyemem, onu ancak sesi-

ni okuyuflunu çok sevdi¤im Gülflen Kut-
lu söyler.O yörenin insan› çünkü. Ben
‹stanbul Türkçesi d›fl›nda söylenilen tür-
küleri kendi sesime yak›flt›ram›yorum.
Özüne dokunmadan söylüyorum türküle-
ri. Dokunaca¤›m fleyleri de söylemeyi
tercih etmiyorum. Türkiye'de çok güzel
sesler var ama çok ba¤›r›yorlar, onca
güzel sese karfl›n flark› söylemeyi bilmi-
yorlar. Niye ba¤›r›yorlar, bilmiyorum.
Ya kendi dertlerini ancak öyle anlat›-
yorlar, ya da Türkiye'de ba¤›ran flark›c›-
lar çok seviliyor, ya da sevildi¤ini san›-
yorlar.  “Küçük dili görünen flark›c›”
diyorum ben onlara.  ‹lk ç›kt›klar› za-
man söyledikleri flark›lara bak›yorsunuz
ne kadar yumuflak söylemifller. Oysa
flimdi dinledi¤inizde y›llar›n katt›¤› h›rs
görünüyor belki. Belki de amatör ruhla-
r›n› kaybedip basitlikle yal›nl›¤› kar›flt›-
r›yorlar. 

Yeni nesil sizce türkü dinliyor mu ve
nas›l buluyor? 

Bizlerin getirdi¤i yeni bir solukla
dinleniyordu ama flimdilerde o soluk
tekrar kesilmeye çal›fl›l›yor. Tekrar din-
lenmemeye bafllad› diye düflünüyorum.
Ümü¤ümüzü s›kt›lar çünkü.  Herhalde
baflka fleyler daha ifllerine geliyor, kolay
üretilen, zahmet, emek gerektirmeyen
çal›flmalar› sunmak kolay›na kaçmak
daha ifle geliyor herhalde. Ya da bat›l›-
lafl›p kendi sahip oldu¤umuz de¤erleri-
miz bizlere unutturulmaya çal›fl›l›yor.
Gençler ise daha türküleri tan›madan
reddediyorlar. Ne yaz›k.

Birde etki alt›nda kald›klar›n› dü-
flünüyorum, akranlar› türkü dinledikleri
için alay edecek kayg›s›yla, sevseler da-
hi belli etmeden dinliyorlar.  Moda olan
trend olan fleyleri takip ediyor ve öyle
de görünmek istiyorlar. 

Burada televizyonlar›n da suçu ol-
du¤unu düflünüyorum, ne verirsek onu
al›rlar diye düflünüp, kimse yanl›fl anla-
mas›n ama bu iflle u¤raflt›¤›m halde din-

“Kolay üretilen, zahmet, emek gerektirme-
yen çal›flmalar› sunmak, kolay›na kaçmak daha
ifllerine geliyor. Ya da bat›l›lafl›p kendi sahip oldu-
¤umuz de¤erlerimiz bizlere unutturulmaya çal›fl›l›-
yor. Gençler ise daha türküleri tan›madan redde-
diyorlar” 

“Konuflur gibi
flark› söylenmesi gerek-

ti¤ine inan›yorum ve
kendim de öyle yap›yor,
konuflur gibi söylemeye
gayret ediyorum türkü-
leri. Dinleyen o samimi-
yeti al›yor zaten. Türkü
seçiminde en dikkat et-
ti¤im fley; sesime yak›-

fl›p yak›flmad›¤›”
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““Kahve
Molas›” Mehtap TV'de
yay›nlanan baflar›l› ka-
d›n portrelerinin yer al-
d›¤› bir program ve be-
nim de çok önemsedi-
¤im bir çal›flma. Çünkü
erkek egemen bir top-
lumda yafl›yoruz ve hep
erkek önde, görünen
baflar›lar hep erkeklere
atfediliyor. Oysa baflar›-
l› kad›nlar›m›z da var
ve biraz daha tan›t›lma-
s›nda benim de katk›m
olsun istedim. Konuk
olan isimlerin ortak
özellikleri hepsinin s›-
f›rdan bir yerlere gel-
mifl olmalar›”
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lerken benim bile rahats›zl›k duydu¤um
tarz ve nitelikte iflleri balland›ra ballan-
d›ra ortaya ç›kar›yorlar. Bu ifli meslek
edinmifl ve severek icra eden biri olarak
ben bile rahats›z oluyorsam e¤er düflü-
nün siz yeni nesli. “Orman› telef eden
baltan›n sap›, yine ormandan.” Temsil
edenlerden dolay› yeni neslin türküye
yabanc›laflt›¤›n› düflünüyorum. Türkü
söylemek isteyen kifli talebe bak›yor,
türkü söyleyen insana nas›l bak›ld›¤›na

bak›yor ve neden türkü söyleyeyim diyor
ve türkülerimiz böyle böyle kayboluyor.
Türküleri gençlerin anlayaca¤›, sevebi-
lece¤i tarzda düzenler onlara sunarsak
neden sevmesinler ki. Rahmetli Kaz›m
Koyuncu'yu neredeyse tan›mayan genç
yok. Ve rahmetli oldu¤u halde hala din-
leyen gençler var. Türküler her zaman
hayat›m›z›n taa içinde biz görmesek de
fark›nda olmasak da. Anadolu'yu tüket-
seler bile türkülerimizi tüketemezler,

yok edemezler. Topra¤a ifllemifl türkü-
ler, do¤an her çocukta da yeniden yeni-
den filizlenir türküler… Bazen çok yo-
ruldu¤u için dinlenir türküler… Ama
çok güçlü gelir yine, hepimizi sarar an-
ne gibi…

fiimdilerde Mehtap TV'de “Kahve
Molas›”n› sunuyorsunuz. Televizyoncu-
luk nas›l bafllad›,  bu konudaki hedefle-
riniz nelerdir? 

Televizyon her zaman bizim iflimizin
bir parças›. Bir ifl yap›yorsak bunun ta-
n›t›m›n› günümüzde mutlaka televizyon-
larla yapmak gerekiyor. Asl›nda y›llar
önce henüz kaset ç›karmam›flken tele-
vizyona TRT'de bafllad›m. Program ya-
p›yordum hafta sonlar›. Pilastip
Show'da seslendirme yapt›m. Tansu Çil-
ler, Sezen Aksu, Berna Y›lmaz gibi pek
çok ünlü ismi seslendirdim o dönem.
ATV henüz Satel iken perfore yapt›m.
TV 8'de “Sal›ncak”, Samanyolu'da Ku-
bat'la birlikte “Türkülere” isimli bir
program yapt›m. Bir dönem “Kimse
Yok mu?” adl› televizyon program›n›
sundum… Yani televizyonla her daim
iliflki içinde oldum.  

“Kahve Molas›” Mehtap TV'de ya-
y›nlanan baflar›l› kad›n portrelerinin yer
ald›¤› bir program ve benim de çok
önemsedi¤im bir çal›flma. Çünkü erkek
egemen bir toplumda yafl›yoruz ve hep
erkek önde, görünen baflar›lar hep er-
keklere atfediliyor. Oysa baflar›l› kad›n-
lar›m›z da var ve biraz daha tan›t›lma-
s›nda benimde katk›m olsun istedim.
Ben de her programda her konukta yeni
fleyler ö¤reniyorum. Yani sadece genç
k›zlara örnek olarak çekilen bir prog-
ram de¤il, her seyredenin farkl› dersler
ç›karaca¤› bir program. Konuk olan
isimlerin ortak özellikleri hepsinin s›f›r-
dan bir yerlere gelmifl olmalar›. Kahve
Molas›'yla birlikte, kendi molam› sür-
dürüyorum ben de. 

Filiz Karanl›k

“Anadolu'yu tüketseler bile türkülerimizi tüketemezler, yok edemezler.
Topra¤a ifllemifl türküler, do¤an her çocukta da yeniden, yeniden filizlenir
türküler… Bazen çok yoruldu¤u için dinlenir türküler… Ama çok güçlü gelir
yine, hepimizi sarar anne gibi…”

“Televizyona, y›llar önce henüz kaset ç›-
karmam›flken TRT'de bafllad›m. Daha sonra Pi-
lastip Show'da seslendirme yapt›m. Tansu Çiller,
Sezen Aksu, Berna Y›lmaz gibi pek çok ünlü is-
mi seslendirdim o dönem. ATV henüz Satel iken
perfore yapt›m. TV 8'de “Sal›ncak”, Samanyolu
TV’de Kubat'la birlikte “Türkülere” isimli bir
program yapt›m. Bir dönem “Kimse Yok mu?”
adl› televizyon program›n› da sundum”
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İstanbul Büyükflehir Belediye
Baflkan› Kadir Topbafl, kentsel
dönüflüm alanlar›yla ilgili Türki-

ye'de ilk defa yeni bir çal›flma bafllatt›k-
lar›n› belirterek, “Dönüflüm alan› ilan
etti¤imiz bölgede oran›n halk› yaflaya-
cak. Bölge halk›na ayr›ca projede ve or-
taya ç›kacak eserlerde ifl imkan› sa¤la-
yaca¤›z” dedi.

Türkiye'de ilk defa yeni bir çal›flma
bafllatt›klar›n› vurgulayan Kadir Top-
bafl, “Bir bölgeyi kentsel dönüflüm alan›
ilan ediyorsak, o bölgenin halk› orada
yaflayacak. Bölge halk›na ayr›ca proje-
de ve ortaya ç›kacak eserlerde ifl imkan›
sa¤layaca¤›z. O yerdeki vatandafllardan
isteyenler öncelikle oradaki inflaatlarda
çal›flabilecek. ‹stihdam imkan› verece-
¤iz. Her dönüflüm alan› istihdam edilen
bölgede sivil toplum kurulufllar›yla bir-
likte dernek kuruyoruz. Bu dernek o
bölgedeki ifle ihtiyac› olan insanlar› tes-
pit edecek. Yine o semtte bir hastane,
market yap›lacaksa öncelikle o bölgenin
insanlar› çal›flacak. ‹lk olarak bunu
Kartal Alt Bölge Kentsel Dönüflüm Pro-
jesi'nde bafllat›yoruz. Arkadafllar›ma ta-

limat› verdim. Kartal'da 200 bin insan
istihdam imkan› bulacaksa bunun en az
100 bini o bölgenin insanlar›ndan olu-
flacak” fleklinde konufltu.

“Bir bölgeyi
kentsel dönüflüm alan›
ilan ediyorsak, o bölge-
nin halk› orada yaflaya-
cak. Bölge halk›na ayr›-
ca projede ve ortaya ç›-
kacak eserlerde ifl im-
kan› sa¤layaca¤›z. O
yerdeki vatandafllardan
isteyenler öncelikle
oradaki inflaatlarda
çal›flabilecek”

Kentsel Dönüflüm projeleri içerisinde en önemlilerinden birini
oluflturan Kartal’a, 5 milyar dolarl›k bir yat›r›mla modern bir
merkezi ifl alan› kurulacak. Projeler bölge halk›na da ifl imkan-
lar› sunacak.

‘Kentsel Dönüflüm’de bölge
halk›na istihdam

‹stanbul Büyükflehir Belediye
Baflkan› 

Kadir Topbafl
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Üyelerimizi tan›yal›m

Abdullah Yalç›nkaya
Beyo¤lu

Ahmet Filiz
Kad›köy

Ahmet Keskin
Kad›köy

Ahmet Önder
Esenyurt

Ali Akkaya 
fiiflli

Ali Karakurt
Tuzla

Ali Serdar
Büyükçekmece

Ayten Serçe 
Eminönü

Behçet Günefl
Beyo¤lu

Cemre Umut Turunç
Kad›köy

Cengiz Karakafl
Avc›lar

Dursun Kalendero¤lu
Büyükçekmece

Ercan Eren
Üsküdar

Erduran Esener
Gaziosmanpafla

Erhan Gökdemir
Kad›köy

Erol Özçelik 
Kad›köy

Ersin Ferhato¤lu
Üsküdar

Fadik Aktafl
Beyo¤lu

Fadime Do¤an
Eminönü

Gamze Ciydem
Beyo¤lu

⁄alibe Ektiren
Bahçelievler 

Hakan K›l›ç
Kad›köy

Halil Gültekin
Fatih

Halil ‹brahim Çelik
Fatih

Han›m Gerifl
Üsküdar
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Üyelerimizi tan›yal›m

Hasan Essiz
fiiflli

Hüseyin Efe
Befliktafl

Hüseyin Tafltemur
Büyükçekmece

‹brahim Çukadar
Sar›yer

‹brahim Dinler
Tuzla

‹lyas Sar›yer
Fatih

Kadir Arslan
Beyo¤lu

Kayser Kara
Üsküdar

Kürflat Saatç›
Üsküdar

M. Reflit Ataman
Küçükçekmece

M. Salih Salman
Beyo¤lu

Muhammet Ali Ay
Bahçelievler

M. Serdar Küçük
Bahçelievler

Murat Tabolat
Üsküdar

Nam›k Aykut
Fatih

Naz›m S›g›n
fiiflli

Necat K›l›ç
Fatih

Nizamettin Bulut 
fiiflli

Pembe Y›ld›r›m
Fatih

Resul Akpirinç
Avc›lar

Seyran ‹nal
Tuzla

Sian Orhan
Fatih

fiükrü Günçiçek
Befliktafl

Yasin Yaz›c›
Beykoz

Yusuf Y›ld›z
Tuzla
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Tahakkuk edecek gelir ver-
gisinin yar›s› 2009 Mart
ay›nda, di¤er yar›s› 2009

Temmuz ay›nda olmak üzere iki eflit
taksitle ödenecektir. 

2009 y›l› emlak vergilerinin birinci tak-
sidinin ödenmesine 2 Mart 2009
Pazartesi gününden itibaren bafllan›yor.

Emlak vergisi birinci taksidi 31 May›s’a, ikinci
taksidi Kas›m 2009 sonuna kadar ödenecek. 

Gerçek kiflilerin 2008 y›l› içerisinde elde etti¤i ticari kazanç ve di¤er gelirlerinin beyan›na 2 Mart
2009 Pazartesi’nden itibaren bafllan›yor. ‹ki milyona yak›n gelir vergisi mükellefi, 2008 y›l› gelirleri-
ni en geç 25 Mart 2009 Çarflamba günü mesai bitimine kadar ba¤l› olduklar› vergi dairelerine Y›ll›k
Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyan edecekler.

Esnafa bir de ‘Mart’ derdi
Krizde
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SENİ UNUTMAYACAĞIZ

İSTESOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

SUAT YALKIN
14 OCAK 2009 ÇARŞAMBA GÜNÜ HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR.

MERHUMA ALLAH’TAN RAHMET; YAKINLARINA, AİLESİNE, TÜM
ESNAFIMIZA VE SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI  DİLERİZ.

İSTANBUL BAKKALLAR ODASI 
YÖNETİM KURULU ADINA

BAŞKAN  

İSMAİL KESKİN
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VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

ESNAFIN BAŞÖĞRETMENİ
İSTESOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

SUAT YALKIN
14 OCAK 2009 ÇARŞAMBA GÜNÜ HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR.

MERHUMA ALLAH’TAN RAHMET; YAKINLARINA, AİLESİNE, TÜM ESNAF
TEŞKİLATIMIZA, ESNAFIMIZA VE SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI  DİLERİZ.

BENDEVİ PALANDÖKEN
TESK BAŞKANI, BAKKALLAR VE BAYİLER FEDERASYONU

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

FAİK YILMAZ
İSTANBUL ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

İDRİS KESKİNCİ
İSTANBUL ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

MUSTAFA NUHOĞLU
İSTANBUL ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

İLKER GÜRBÜZ
İSTANBUL ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ 
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