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...

“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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Baﬂkandan

...‘Bakkal›m’ hep var olacak

‹smail KESK‹N
‹stanbul Bakkallar Odas›
Baﬂkan›

De¤erli esnaf arkadaﬂlar›m...
Hep yazd›k... Yazmaya da devam
ediyoruz.
Esnaf›m›z›n yarar›na olacak çal›ﬂmalar›m›z hiç durmadan devam ediyor, edecek.
Bildi¤iniz gibi hükümetimiz tara-

Sanayi bakan›m›z Say›n Zafer
Ça¤layan'›n büyük katk›lar›yla yasa
de¤iﬂtirildi. Art›k tüm küçük esnaf bu
krediyi kullanabilecek.
Yasa ç›kt›, kabine de¤iﬂti. ﬁimdi
yeni Sanayi ve Ticaret Bakan›m›z

f›ndan imalat sanayi sektöründe faali-

Say›n Nihat Ergün'den kredilerin bi-

yet gösteren iﬂletmelere KOSGEB

ran önce verilece¤i günün müjdesini

arac›l›¤›yla faizsiz, düﬂük faizli ve bel-

bekliyoruz.

li bir süre ödemesiz Cansuyu Kredisi
ad› alt›nda krediler verilmiﬂti.
KOSGEB kanununa göre, hizmet

Büyük müjde ve sevinci Marketler
Yasas›’n›n Meclis’e taﬂ›nd›¤› ve tart›ﬂ›ld› gün yaﬂayaca¤›z.

ve ticaret erbab›na verilmeyen bu kre-

Yeni kabineye ve yeni belediye

dilerin kanunda de¤iﬂiklik ve ilaveler

baﬂkanlar›na esnaf›m›z ad›na hay›rl›

yap›larak bu esnafa da verilmesi ko-

olsun diyoruz. Ülkemize baﬂar›lar ge-

nusunda çal›ﬂmalar›m›z oldu. Kay›ts›z

tirsin.

kalamazd›k. Bu konuyu Bakkal Dünyas› Dergisi’nde kapak yapt›k. Tüm il-

Tüm esnaf›m›za hay›rl› iﬂler, baﬂar›lar dilerim.

gili kurumlara, bakanl›klara gönderdik.
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Oda’m›zdan

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

‹STBAKO Baﬂkan› ‹smail Keskin:

Küçük Esnaf unutulmamal›!
‹stanbul Bakkallar Odas› (‹STBAKO) Baﬂkan› ‹smail Keskin, küçük esnaf ve sanatkar›n unutulmamas› gerekti¤ini söyleyerek, "Yeni aç›klanacak önlem paketlerinde KOSGEB kanunu kapsam›na al›nan esnaf ve sanatkarlara acilen cansuyu
kredisi verilmesi için çal›ﬂmalar baﬂlat›lmal›d›r" dedi.

6
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...‘Bakkal›m’ hep var olacak

İ

STBAKO Baﬂkan› ‹smail Keskin, yapt›¤› aç›klamada, uzun
süreden beri hükümetten beklentileri olan cansuyu kredisinin esnaf için
son çare oldu¤unu söyleyerek, "Yeni kabine zaman kaybetmeden, ekonomik
meselelere el atarak, iﬂsizli¤in önüne
geçecek tedbirler almal›d›r. En önemlisi
KOSGEB kanunu kapsam›na al›nan esnaf ve sanatkarlar›m›za zaman geçirilmeden cansuyu kredisi verilmesi için çal›ﬂmalar baﬂlat›lmal›d›r. Aksi halde esnaf kepenklerini kapatma noktas›na gelmiﬂtir" diye konuﬂtu.
Baﬂkan› ‹smail Keskin, tüm dünya
da oldu¤u gibi ülkemizde de yo¤un bir

“

Yeni aç›klanacak önlem paketlerinde
KOSGEB kanunu kapsam›na al›nan esnaf ve
sanatkarlara acilen cansuyu kredisi verilmesi için
çal›ﬂmalar baﬂlat›lmal›d›r”
ﬂekilde hissedilen global ekonomik krizin olumsuz etkisini asgariye indirebilmek için al›nan tedbirlerin artarak sürdürülmesi gerekti¤ini kaydederek, KDV
oranlar›n›n krizin devam etti¤i sürece
aﬂa¤›lara çekilmesi gerekti¤ini söyledi.

Devam›n› bekliyoruz

TESK Baﬂkan› Bendevi Palandöken:
‹çinde bulundu¤umuz konjonktür, talebi canl› tutmay› zorunlu k›l›yor
Uzun süreden beri hükümetin yerel seçimler, parti iç meseleleri ve yeni kabine çal›ﬂmalar› nedeniyle ekonomiye istenildi¤i gibi odaklan›lamad›¤›n› belirten TESK Genel Baﬂkan› Bendevi Palandöken, “Yeni kabine zaman kaybetmeden,
ekonomiye el atarak, iﬂsizli¤in önüne geçecek yeni tedbirler
almal›d›r.
Cari aç›k ve enflasyon haricindeki bütün makro ekonomik
göstergelerin her geçen gün daha da olumsuza do¤ru yönel-
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di¤ini belirten TESK Baﬂkan› Bendevi Palandöken aç›klamas›nda ﬂu ifadelere yer verdi:
“Talep yetersizli¤i nedeniyle zaten düﬂen enflasyon ve cari aç›k d›ﬂ›nda bütün göstergeler olumsuz bir e¤ilim sergiliyor. ‹çinde bulundu¤umuz konjonktür, talebi canl› tutmay›
zorunlu k›l›yor. Bunun için de esnaf ve sanatkar›n da içinde
bulundu¤u yeni paketlerin aç›klanmas›na ﬂiddetle ihtiyaç
var.”
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Oda’m›zdan

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

Bakkal, manav ve kasaba
da faizsiz kredi müjdesi

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi
Geliﬂtirme ve Destekleme ‹daresi Baﬂkanl›¤› taraf›ndan verilen s›f›r faizli kredi deste¤inin
kapsam› geniﬂletildi. Bakkal,
manav, kasap, berber ve taksici
gibi küçük esnaf ve sanatkarda
faizsiz kredi alabilecek.

8

B

akanl›k, 2008 y›l›nda 25 bini
aﬂk›n iﬂletmeye 1,6 milyar
TL s›f›r faizli 'cansuyu kredisi' deste¤i vermiﬂti. KOB‹'lere ve küçük
esnafa bu y›l verilecek destek ise 4 milyar liraya ç›kacak. KOSGEB Kanunu'nda de¤iﬂiklik yapan yasa tasar›s›,
TBMM Genel Kurulu'nda önceki gün
kabul edildi. Yeni düzenlemeyle esnaf
ve sanatkârlara kulland›r›lan krediler
ve verilen desteklerin kapsam› geniﬂletildi.
Kanun de¤iﬂikli¤i, Cumhurbaﬂkanl›¤› taraf›nda onaylamas›n›n atd›ndan yürürlü¤e girecek. Sanayi Bakanl›¤› da
yeni düzenlemeyle ilgili alt mevzuat› k›-

sa sürede haz›rlayacak. De¤iﬂtirilen kanunla KOSGEB'in destek verdi¤i hedef
kitle, imalat sanayii d›ﬂ›ndaki küçük ve
orta ölçekli iﬂletmeler ile giriﬂimcileri
de kapsayacak.

“

Yeni düzenlemeyle
KOSGEB’le kredi sorunu yaﬂayan esnafa af
getirilerek ‘Cansuyu’ndan yararlanmas›
da sa¤lan›yor”
MART - N‹SAN 2009
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Kanunun en önemli avantajlar›ndan
birisi de daha önce KOSGEB'le kredi
sorunu yaﬂayanlara da af getirmesi. 31
Ekim 2009'a kadar anapara ve mahkeme masraflar›n› ödeyen kiﬂi ve kuruluﬂlar da desteklerden faydalanabilecek.

“

Kapanan kepenkler aç›lacak, borçla bo¤uﬂan esnaf›m›z rahat
nefes alacak, yeniden
binlerce insana iﬂ imkan› do¤acak. Cansuyu
Kredisi yeni bir kurtuluﬂ olacak”
Düzenlemenin tam zaman›nda yap›ld›¤›n› ifade eden Türkiye Esnaf ve
Sanatkarlar› Konfederasyonu Baﬂkan›
Bendevi Palandöken, "Kapanan kepenkler aç›lacak, borçla bo¤uﬂan esnaf›m›z
rahat nefes alacak, yeniden binlerce insana iﬂ imkan› do¤acak. Cansuyu Kredisi yeni bir kurtuluﬂ olacak. ‹lk planda
200 bin esnaf›m›z›n bundan faydalanaca¤›n› düﬂünüyorum" dedi.
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Çal›ﬂmalar›m›z
sonuç verdi!
Hükümetçe daha önce küçük ve
orta ölçekli iﬂletmeleri desteklemek amac›yla aç›klanan ve
kamuoyunda Cansuyu Kredisi olarak bilinen
faizsiz kredilerden üretici esnaf olmad›¤› gerekçesiyle bakkal
esnaf› mahrum b›rak›lm›ﬂt›. Dergimiz Bakkal Dünyas›
bakkal›n bu konudaki beklentilerine tercüman olarak konuyu
kapa¤›na taﬂ›m›ﬂ ve büyük s›k›nt› içinde olan bakkal esnaf›n›n
da s›f›r faizli krediye ihtiyac› oldu¤unu belirtmiﬂti. Yap›lan yeni
düzenlemeyle Cansuyu kapsam›na al›nan bakkal, gelecekte
aç›klanacak konjonktür paketlerinde kendisinin unutulmamas›n› ve deste¤in sürmesini istiyor.

9

Oda’m›zdan

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

De¤iﬂmeyen imdat
kap›s› 'Bakkal Amca'
Son y›llarda dünyada ve Türkiye'de yaﬂanan kriz nedeniyle, kredi kart› limitleri dolan ve zor duruma
düﬂen vatandaﬂlar›n imdad›na her zamanki gibi bakkal amcan›n veresiye defteri yetiﬂti.

S

on y›llarda yaﬂanan de¤iﬂim
ve dönüﬂüm neticesi hiper
ve süper marketlerin hayat›m›zda daha çok yer edinmesiyle, geleneksel semt ve mahalle bakkallar›m›z zor duruma düﬂtü. Ancak,
yaﬂad›¤›m›z bu kriz bize mahalle kültürümüzün bir parças› olan bakkallar›n
son dönemde gözden düﬂse de çok
önemli bir misyonu yerine getirdi¤ini bize bir kez daha gösterdi.

Haks›z rekabet bitmeli
Kriz döneminde kredi kart› limitleri
dolan ve maaﬂlar›yla ay sonunu getire-

10

meyen vatandaﬂlar, bakkallar›n 'veresiye defterleri' sayesinde ihtiyaçlar›n› kolayca giderebiliyor. Yok olmak istemeyen bakkallar, hükümetten destek beklerken, marketler kadar belediyelerin
tanzim sat›ﬂ yerlerinin de kendilerine
zarar vermesinden yak›n›yor. Bakkallar›n s›k›nt›lar›n› 'Bakkal Dünyas›na' anlatan ‹stanbul Bakkallar Odas› Baﬂkan›
‹smail Keskin, "Kendi imkanlar›yla
ayakta kalmaya mücadelesi veren mahalle bakkal›, dar gelirlinin kötü gün
dostu oldu¤unu gösterip, kart limitleri
dolan vatandaﬂa veresiye defterini açm›ﬂt›r. Fakat, k›s›tl› sermaye ile çal›ﬂan
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“

Son y›llarda yaﬂanan de¤iﬂim ve dönüﬂüm neticesi hiper ve süper marketlerin hayat›m›zda daha çok yer edinmesiyle, geleneksel semt ve mahalle
bakkallar›m›z zor duruma düﬂtü. Ancak, yaﬂad›¤›m›z bu kriz bize mahalle
kültürümüzün bir parças› olan bakkallar›n son dönemde gözden düﬂse de
çok önemli bir misyonu yerine getirdi¤ini bir kez daha gösterdi”
bakkallar›m›z›n yeterli gücü olmad›¤›ndan veresiye yükü alt›nda hem sermayesi erimekte hem de ezilmektedir" dedi.
Bakkallar›n sermayeleri küçük oldu¤u
için haks›z rekabete dayanamad›¤›n›
kaydeden Keskin, ﬂöyle söyledi: "Bakkala ve küçük esnafa acilen kredi deste¤i
sa¤lanmal›. Vergileri ve SSK primlerinin oranlar›nda indirim yap›lmal›, geçmiﬂ y›llara ait borçlar› yeniden yap›land›r›lmal› ve ödemeleri de makul sürelere yay›lmal›. Piyasadaki rekabet ortam›n› kurallara ba¤layacak Perakende

Yasas› ç›kar›lmal› ve haks›z rekabete
son verilmelidir."

Bize pahal›ya mal oluyor
‹stanbul Bakkallar Odas› Baﬂkan›
‹smail Keskin, bakkallar›n haks›z rekabet ortam›nda ezildi¤ini iddia ederek,
"Yapt›¤›m›z çal›ﬂmalarda görüyoruz ki
üreticiler, baz› markalar ve ithalatç›lar;
büyük marketlere çeﬂitli kampanyalarla promosyon uygulamas› yaparak ürün
maliyetlerini düﬂürürken, bakkallar düﬂük sat›ﬂ hacimlerinden dolay› bu kam-

panyalardan yararlanamad›¤›ndan
ürün maliyetleri marketlere nazaran
daha pahal› olmaktad›r. Dolay›s›yla
güçlüye destek verilirken küçük esnafa
haks›zl›k edilmektedir. Bakkallar olmasa rekabet olmaz. Asl›nda böyle yaparak fark›nda olmadan üreticiler, baz›
markalar ve ithalatç›lar kendi iplerini
çekiyorlar. Çünkü bakkallar piyasadan
çekilince, üreticilerin ve toptan pazarlamac›lar›n maliyet ve sat›ﬂ fiyatlar› süper marketler taraf›ndan belirlenecek”
dedi.

‹STBAKO Baﬂkan› ‹smail Keskin: Bakkallar olmasa rekabet olmaz. Üreticiler, baz› markalar
ve ithalatç›lar fark›nda olmadan kendi iplerini çekiyorlar. Çünkü bakkallar piyasadan çekilince,
üreticilerin ve toptan pazarlamac›lar›n maliyet ve sat›ﬂ fiyatlar› süpermarketler taraf›ndan
belirlenecek.
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Oda’m›zdan

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

E¤itime deste¤imiz sürecek
‹stanbul Bakkallar Odas›,
Mimar Sinan ‹lkö¤retim Okuluna desteklerini sürdürüyor.
‹stanbul Bakkallar Odas› ile ayn› ilçe s›n›rlar› içerisinde bulunan ve k›s›tl› imkanlarla gelece¤in büyüklerini yetiﬂtirmeye çal›ﬂan Mimar Sinan ‹lkö¤retim
Okulu yöneticileri, ‹stanbul
Bakkallar Odas› Baﬂkan› ‹smail
Keskin'i makam›nda ziyaret
ettiler.

12

M

imar Sinan ‹lkö¤retim
Okuluna yapt›klar› desteklerinden dolay› Baﬂkan ‹smail Keskin'e teﬂekkür eden okul
yöneticileri; e¤itime yap›lan deste¤in ülkenin gelece¤ine yat›r›m oldu¤unu söylediler.
Baﬂkan ‹smail Keskin de, heyetle
birlikte teﬂekkür ziyaretine kat›lan ö¤renciyi koltu¤una oturtarak ve ziyaretten duydu¤u memnuniyeti ifade ederek,
“Biz bu ülkede ö¤renim gören çocuklar›m›z›n, gençlerimizin daha donan›ml›
ve daha vas›fl› olmalar›n› arzu ediyoruz. E¤itimcilerden iste¤imiz ve ö¤rencilerimizden bekledi¤imiz budur. Bunun
gerçekleﬂmesi için, üzerimize düﬂeni de
yapmaya haz›r›z. Bu çocuklar yar›n bi-

zim görevlerimizi icra noktas›na geleceklerdir. Onlar ne kadar iyi yetiﬂir ve
yetiﬂtirilir ise, ülkemizin gelece¤i ve
meslektaﬂlar›m›z›n hayat standartlar› o
derece iyi olacakt›r” dedi.

“

Biz bu ülkede
ö¤renim gören çocuklar›m›z›n, gençlerimizin
daha donan›ml› ve daha
vas›fl› olmalar› için üzerimize düﬂeni yapmaya
haz›r›z”
MART - N‹SAN 2009
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Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

‹stanbul Bakkallar Odas› Yönetim Kurulu ald›¤› karar do¤rultusunda e¤itime ve
gençlere olan yard›m ve deste¤ini sürdürüyor.

‹STBAKO baﬂar› teﬂvikini
sürdürüyor ve sürdürecek
“Oda üyelerinin çocuklar› aras›nda
2008-2009 E¤itim ve Ö¤retim y›l›nda, 2009 ÖSS s›nav›nda kendi alanlar›nda (Say›sal -Eﬂit
A¤›rl›k - Sözel) en yüksek puan›
alarak dört y›ll›k bir fakülteye
yerleﬂtirilen ve bu fakülteye kayd›n› yapt›ran 3'er ö¤renciye, s›nav
sonuçlar› aç›kland›¤› tarihten itibaren 3 (üç)
ay içerisinde baﬂvurmalar› halinde birer
adet notebook bilgisayar verilerek, baﬂar›n›n
ödüllendirilmesi ve teﬂvik edilmesi sa¤lanacak” ﬂeklinde al›nan bir yönetim kurulu karar›yla üyelerinin çocuklar›na destek olmay›
amaçlayan ‹stanbul Bakkallar Odas› benzer
uygulamalar› imkanlar ölçüsünde önümüzdeki y›llarda da sürdürece¤ini aç›klad›.

ÖSS’de
en baﬂar›l›
Oda üyesi
çocuklar›na
‹STBAKO’dan
notebook!

“Biz e¤itimi çok önemsiyoruz.
Amac›m›z; gücümüz ölçüsünde
üyelerimizin baﬂar›l› çocuklar›n›
teﬂvik etmek ve ödüllendirmek”
Kat›l›ma ilgiyi artt›rmak için Oda
merkezi ve ﬂubesindeki ilan panosunda ve Oda’n›n resmi internet sitesinde konu ile ilgili bilgiler verildi¤ini söyleyen ‹stanbul Bakkallar
Odas› Baﬂkan› ‹smail Keskin, “Biz
e¤itimi çok önemsiyoruz. Amac›m›z,
gücümüz ölçüsünde üyelerimizin baﬂar›l›
çocuklar›n› teﬂvik etmek ödüllendirmektir”
diyerek, bu ödüllerinde yemekli bir toplant›
tertiplenerek verilece¤ini söyledi.
14
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‹stanbul'un yeni ilçelerinden Sultangazi ‹lçe
Tar›m Müdürlü¤ü, kuruluﬂ çal›ﬂmalar›n› k›sa
sürede tamamlayarak g›da dedektiflerini
hizmete soktu.

Sultangazi'de genç g›da
dedektifleri iﬂ baﬂ›nda
S
ultangazi ilçe Tar›m Müdürü
‹sa Tanr›verdi, Bakkal Dünyas› dergisine yapt›¤› aç›klamada; ilçe halk›n›n güvenilir g›daya ulaﬂmas›n› sa¤lamak amac› ile, ilçedeki beﬂ
pilot okuldan yetmiﬂbeﬂ ö¤renci belirleyip e¤iterek Gölge G›da Dedektifi Unvan›yla görevlendirdiklerini söyleyerek,
“G›da dedektifi çocuklar ald›klar› güvenilir g›da e¤itimine uygun olarak al›ﬂveriﬂ yapt›klar› bakkal ve marketlerde bu
k›staslar› sorgulayacak ve bu k›staslara
uymad›¤›n› düﬂündükleri ürünleri 'ALO
174' G›da ﬁikayet hatt›na bildirecek.
Böylece 'ALO 174' G›da ﬁikayet hatt›
devreye girecek ve gereken yasal iﬂlem
baﬂlat›lacakt›r” dedi. Güvenilir g›da
hakk›nda da bilgi veren Tanr›verdi, sözlerine ﬂöyle devam etti:

16

“Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤›
2009 Y›l›n› G›da y›l› ilan etmiﬂtir.
Tüm yurtta 'Güvenilir g›da sa¤l›kl› yaﬂam ALO 174' kampanyas› baﬂlat›lm›ﬂt›r. Bu çerçevede ‹lçe Tar›m Müdürlü¤ü
olarak, kampanyan›n ilçemizde yayg›nlaﬂmas› için afiﬂ ve ç›kartmalar bast›r›lm›ﬂ olup, bu afiﬂler tüm okullara, özel
e¤itim kurumlar›na , hastanelere ve
halk›n yo¤un olarak yaﬂad›¤› noktalara
as›larak halk›n bilinçlenmesi ve duyarl›l›¤›n›n artt›r›lmas› hedeflenmiﬂtir.”

“

Güvenilir g›da
için bilinçlendirme kampanyalar› yap›l›yor”
MART - N‹SAN 2009
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Sultangazi ‹lçe Tar›m
Müdürü ‹sa Tanr›verdi:

“

Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤› 2009 Y›l›n› G›da y›l› ilan
etmiﬂtir. Tüm yurtta 'Güvenilir g›da sa¤l›kl›
yaﬂam ALO 174' kampanyas› baﬂlat›lm›ﬂt›r.
Bu çerçevede ‹lçe Tar›m Müdürlü¤ü olarak,
kampanyan›n ilçemizde yayg›nlaﬂmas› için
afiﬂ ve ç›kartmalar bast›r›lm›ﬂ olup, bu afiﬂler tüm okullara, özel e¤itim kurumlar›na ,
hastanelere ve halk›n yo¤un olarak yaﬂad›¤›
noktalara as›larak halk›n bilinçlenmesi ve
duyarl›l›¤›n›n artt›r›lmas› hedeflenmiﬂtir”

DÜNYASI
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Alo G›da 174
‹stanbul'un yeni ilçelerinden Sultangazi ilçe Tar›m Müdürlü¤ü, kuruluﬂ çal›ﬂmalar›n› k›sa sürede tamamlayarak g›da dedektiflerini
hizmete soktu.

2009 y›l› içerisinde yap›lmas› planlanan “Güvenilir G›da Sa¤l›kl› Yaﬂam” Kampanyas› ile
baﬂta topluma do¤ru mesajlar›n ulaﬂt›r›lmas› olmak üzere;

Toplumun “ G›da Güvenli¤i” kavram›n› benimsemesi ve bilinç düzeyinin yükseltilmesi
 Bakanl›¤›m›z›n yetki ve sorumlulu¤u dahilinde yürütülen g›da denetim hizmetlerinin etkin bir
ﬂekilde yürütülebilmesi için tüketicinin denetim mekanizmas›na aktif olarak dahil olmas›.

 Merdiven alt› üretimin minimize edilerek, bu ﬂekilde faaliyet gösterenlerin kay›tl› üretime

4
7
1
a
d
›
G
o
l
A

geçiﬂinin sa¤lanmas›

 Özellikle küçük ve orta büyüklükteki g›da iﬂletmelerinin güvenli g›da üretimine yönelmesi hedeflenmektedir.

Bu kampanya faaliyetleri aras›nda “Alo G›da Hatt›”n›n oluﬂturulmas› büyük önem taﬂ›maktad›r. Bu
projenin amac› genel olarak ﬂu ﬂekilde s›ralanabilir:

 Vatandaﬂlar›n “G›da” ile ilgili her türlü ﬂikayet ve taleplerini tek bir merkeze iletmeleri ve resmi
prosedürleri aﬂarak mümkün olan en k›sa zamanda cevap almalar›,

 “G›da” ile ilgili her türlü ﬂikayet ve talebin do¤rudan kay›t alt›na al›nmas›, on-line olarak takip
edilmesi ve istatistiksel veriler elde edilmesi,

 Tar›m Bakanl›¤›'n›n hizmet kalitesinin art›r›lmas› amaçlanmaktad›r.
Güvenilir g›da nedir?

Güvenilir G›da her türlü bozulma ve hastal›¤a yol açan etkenlerden ari, sa¤l›k aç›s›ndan bir sak›nca
oluﬂturmayan tüketime uygun ve besin de¤erini kaybetmemiﬂ g›da maddesidir.

 Güvenilir G›da, etiketli ve ambalajl› oland›r.
 Güvenilir G›da, muhafaza ve sat›ﬂ kurallar›na uygun oland›r
 Güvenilir G›da, son tüketim tarihi geçmemiﬂ oland›r
 Güvenilir G›da, gere¤i gibi haz›rlana ve korunand›r.
 Güvenilir G›da, Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤›'ndan izin belgesi oland›r
 Güvenilir G›da, fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskleri taﬂ›mayand›r.
18
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“Güvenilir G›da Sa¤l›kl› Yaﬂam” Kampanyas›n›n en önemli unsuru olan
“Alo 174” G›da Hatt› ile amaçlanan nedir, baﬂvurular nas›l yap›lacakt›r?
G›da Güvenilirli¤ine iliﬂkin ﬂikayetler Alo 174 G›da hatt›nda 7/24 esas›na göre çal›ﬂan ça¤r›
merkezine yap›lacakt›r.

“Alo 174” hatt›na kimler baﬂvurabilecek?
G›da Güvenilirli¤ine iliﬂkin ﬂikayeti olan herkes Alo G›da hatt›na baﬂvurabilir.

“Alo 174” G›da Hatt›na yap›lan baﬂvurular› baﬂvuru sahibi nas›l takip
edebilecek?
Baﬂvuru sahibi kendisine verilen baﬂvuru numaras› ile birlikte
hatt› tekrar arayarak yada www.alo174.gov.tr veya
www.tarim.gov.tr adresinden yine ayn› numarayla takip
edilebilecektir.

“Alo 174” G›da Hatt›na yap›lan baﬂvurular ne
kadar süre içerisinde cevaplan›r?
Yap›lan baﬂvurular 15 gün içerisinde cevapland›r›l›r.

Yap›lan iﬂlemlerden ne kadar›n› baﬂvuranlar
ö¤renebilecek?
Mevzuat›m›z gere¤i denetim bilgileri gizli kalmak kayd›yla
ﬂikayet konusu hakk›nda bilgi verilir.

“Alo 174” G›da Hatt›na baﬂvuru yapan tüketicilerin isimleri aç›klanacak m›?
Ça¤r› merkezi d›ﬂ›nda ﬂikayet hakk›ndaki denetim ve kontrolleri yapanlar kesinlikle baﬂvuru sahibinin
kimlik bilgilerine eriﬂemezler.

“Alo 174” Üretim izni veya mevzuatla ilgili kullan›labilecek mi?
Üretim izni veya mevzuatla ilgili bilgi alma konusunda “Alo 174” kullan›labilecek. Bu konuda
baﬂvuru sahibi Bakanl›¤›m›z taraf›ndan bilgilendirilecektir.

“Alo 174” ile ilgili tavsiyeleriniz nelerdir?
ﬁikayetler yap›l›rken ‹limizin büyüklü¤ü göz önüne al›n›rsa adres bilgilerinin çok aç›k olmas› (sokak
ad›, kap› numaras› gibi), Yap›lan ﬂikayetlerin genel de¤erlendirme niteli¤inde de¤il, somut olarak
ürün ad› parti numaras› içermesi, hareketli sat›ﬂ araçlar› ile ilgili ﬂikayetlerin direk olarak ilgili
belediye baﬂkanl›klar›na iletmeleri, ﬂikayetlerin etkili olma olas›l›¤›n› art›racakt›r. G›da güvenilirli¤ini
tehdit etmeyen servis, fiyat gibi hoﬂnutsuzluklar›n iletilmesi zaman ve iﬂgücü kayb›na neden olaca¤›
gibi, g›da güvenilirli¤ini tehdit eden ihbarlar›n de¤erlendirilmesini de yavaﬂlatacakt›r.

DÜNYASI
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A

vrupa Küçük ve Orta Ölçekli ‹ﬂletmeler ve Sanatkarlar Birli¤i (UEAPME)
taraf›ndan Romanya, Bulgaristan, H›rvatistan ve Türkiye'de 2008 y›l›nda baﬂlat›lan ‹ﬂ Destek Programlar› seminerlerinin devam› ve tamamlay›c›s› niteli¤indeki ve üçüncüsü (BSP III) ‹stanbul
Grand Haliç Otelde çok say›da ilgilinin
ve yetkilinin kat›l›mlar›yla gerçekleﬂtirildi.
Eylül 2007 tarihinde resmen kurulan ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar›
Konfederasyonu'nun da (TESK) üyesi
oldu¤u Avrupa Küçük ve Orta Ölçekli
‹ﬂletmeler ve Sanatkarlar Birli¤i'nin
(UEAPME) koordinatörlü¤ünde ve '‹ﬂ
Destek Programlar›' kapsam›nda uygulanmakta olan UEAPME-SME FIT II

‹STESOB Baﬂkan›
Faik Y›lmaz

AB'ye uyum çal›ﬂmalar› kapsam›nda, Avrupa Küçük ve Orta Ölçekli
‹ﬂletmeler ve Sanatkarlar Birli¤i
(UEAPME) taraf›ndan gerçekleﬂtirilen, '‹ﬂ Destek Programlar›' Seminerlerinin üçüncüsü ‹stanbul Grand
Haliç Otelde yap›ld›.

UEAPME'den
standardizasyon ve
Sertifikasyon Semineri
20
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projesinde, standardizasyon ve sertifikasyon seminerine kat›l›m ve ilgi yo¤undu.

“

Türkiye'de uygulanan standardizasyon
ve sertifikasyon” konular›nda detayl› bilgiler
verildi”
‹ki gün süren seminere; Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu
(TESK) Genel Sekreteri Naci Sulkalar,

‹MESOB Baﬂkan›
Cevher Kartal

“

Toplant›da, standardizasyon ve sertifikasyonun KOB‹'lere yönelik
sonuçlar› ve avantajlar›n›n yan› s›ra; uygulamaya yönelik stratejiler, Türk
Standartlar› Enstitüsü'nün (TSE) tan›m›, Türkiye'de uygunluk
de¤erlendirme ve sertifikasyon, CE uygunluk iﬂareti, tan›m› ve CE iﬂaretinin iliﬂtirilmesinin zorunlu oldu¤u ürün gruplar› hakk›nda detayl› ve
aç›klay›c› bilgiler verildi”
DÜNYASI

MART - N‹SAN 2009

21

Oda’m›zdan

i Uzman›
Avrupa Birli¤
ozzi
Valentina Bag

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...
‹stanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odalar›
Birli¤i (‹STESOB) Baﬂkan› Faik Y›lmaz, ‹stanbul Bilumum Madeni Eﬂya
Sanatkarlar› Odalar› Birli¤i (‹MESOB)
Baﬂkan› Cevher Kartal, Avrupa KOB‹
Standardizasyon kurumu NORMAPME
Avrupa Birli¤i Uzman› Karine Iffour,
AB Uzman› Valentina Bagozzi, TESK
AR-GE Müdürlü¤ü temsilcisi Ebru Kömez, TESK AB ve D›ﬂ ‹liﬂkiler Müdürlü¤ü temsilcisi Arda Tarhan, ‹STESOB
ve ‹MESOB'a ba¤l› esnaf odalar› baﬂkanlar› ve temsilcileri kat›ld›.
UEAPME-SME FIT II projesi
standardizasyon ve sertifikasyon e¤itim
seminerinde; Normapme AB Uzman›
Karine Iffour'un “AB'de uygulanan
standardizasyon ve sertifikasyon standartlar›” ve AB Uzman› Valentina Bagozzi'nin “AB bilgi bankas›na ve bilgilerine eriﬂim” TESK AR-GE Müdürlü¤ü temsilcisi Ebru Kömez ve TESK AB
ve D›ﬂ ‹liﬂkiler Müdürlü¤ü temsilcisi
Arda Tarhan taraf›ndan “Türkiye'de uygulanan standardizasyon ve sertifikasyon” konular›nda detayl› bilgiler verildi.

Toplant›da, standardizasyon ve sertifikasyonun KOB‹'lere yönelik neticeleri ve avantajlar›n›n yan› s›ra; uygulamaya yönelik stratejiler, Türk Standartlar› Enstitüsü'nün (TSE) tan›m›,
Türkiye'de uygunluk de¤erlendirme ve
sertifikasyon, CE uygunluk iﬂareti, tan›m› ve CE iﬂaretinin iliﬂtirilmesinin zorunlu oldu¤u ürün gruplar› hakk›nda
detayl› ve aç›klay›c› bilgiler verildi.
Seminerde bir konuﬂma yapan ‹STESOB Baﬂkan› Faik Y›lmaz, seminerlerin esnaf ve sanatkarlar›n AB'ye uyum
sürecindeki önemine de¤inerek “Standardizasyon ve Sertifikasyon konusunda
al›nan mesafe, uluslararas› ticareti kolaylaﬂt›rmak suretiyle Lizbon hedeflerine ulaﬂmak isteyen AB'nin ve dolay›s›yla esnaf ve sanatkar›m›z›n iﬂini kolaylaﬂt›racakt›r. Esnaf›m›z›, geliﬂen ça¤a
ve AB'ye haz›r hale getirmek amac›yla
yap›lan bu seminerlerin çok faydal› oldu¤una inan›yorum ve artarak devam
etmesi gerekti¤ine inan›yorum. Bu toplant›lar›n düzenlenmesinde eme¤i geçen
herkese ‹stanbul esnaf› ve kurumum
ad›na teﬂekkür ediyorum” dedi.
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TESK Genel Sekreteri
Naci Sulkalar

NORMAPME Avrupa Birli¤i Uzman›
Karine Iffour

“

Standardizasyon ve Sertifikasyon
konusunda al›nan mesafe, uluslararas› ticareti kolaylaﬂt›rmak suretiyle Lizbon hedeflerine ulaﬂmak isteyen
Avrupa Birli¤i’nin ve
dolay›s›yla esnaf ve sanatkar›n iﬂini de kolaylaﬂt›racakt›r”
DÜNYASI
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‹STESOB Baﬂkanlar Kurulu
Toplant›s› yap›ld›

Geçti¤imiz y›l merhum Suat
Yalk›n'›n baﬂkanl›¤›nda yap›lan
“Baﬂkanlar Kurulu Toplant›s›”
bu y›l ‹stanbul Esnaf ve
Sanatkarlar odalar› Birli¤i'nin
(‹STESOB) yeni Baﬂkan› Faik
Y›lmaz'›n baﬂkanl›¤›nda
Birli¤in toplant› salonunda
gerçekleﬂtirildi.

24

T

oplant›, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaﬂlar› ile
k›sa bir süre önce hakk›n
rahmetine kavuﬂan Suat Yalk›n ve tüm
hayat›n› kaybeden esnaf teﬂkilat› ad›na
bir dakikal›k sayg› duruﬂu ve ‹stiklal
Marﬂ›'n›n ard›ndan, ‹STESOB Baﬂkan
Faik Y›lmaz›n konuﬂmas›yla aç›ld›.
Baﬂkan Faik Y›lmaz, toplant›ya kat›lan oda baﬂkanlar›na ve temsilcilerine
teﬂekkür ederek, “Ana gündemimiz;
5362 say›l› esnaf kanununun üzerine
yaklaﬂ›k bir buçuk y›ldan beri süregelen
istiﬂare toplant›lar›na ‹stanbul esnaf›n›n
de¤erli yöneticilerinin görüﬂlerini alarak
katk›da bulunmakt›r” dedi.

“

5362 say›l› esnaf
kanunu üzerine ‹stanbul esnaf›n›n yöneticilerinin görüﬂleri al›n›yor”
‹stiﬂare toplant›lar›n›n geçmiﬂ süreçleri hakk›nda haziruna bilgi veren
Baﬂkan Y›lmaz, “2008 y›l› ﬂubat ay›nda yap›lan toplant›ya rahmetli Suat
Yalk›n kat›lm›ﬂt›. ‹kinci toplant›y› Sa-
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panca'da yapt›lar, Sapanca'daki toplant›ya maalesef kat›lamad›¤›m›z için duyumlar›m›zla haberdar olduk, üçüncüsünde birlik baﬂkan› olarak ben sizler
ad›na o toplant›ya kat›ld›m, dördüncü
toplant›ya da federasyon baﬂkanlar›n›
federasyon yönetim üyelerini ve federasyonlar›n genel sekreterlerini davet ettiler, orada da ben federasyonda da bulundu¤um için kat›ld›m. Haz›rlanacak
olan yasa tasla¤›n›n çerçevesini ben sizlere çizmek istiyorum” diyerek sözlerini
ﬂöyle sürdürdü;

“

Mevcut yasan›n
esnafa cevap vermedi¤i
dile getirildikten sonra
bakanl›k yeni yasa tasar›s› üzerinde esnaf teﬂkilatlar› ile birlikte çal›ﬂmay› önerdi. Bu çerçevede esnaf teﬂkilatlar›n›n mesleki bilgi ve
birikimlerinden yararlan›lacak”
“Bu yasa çal›ﬂmalar› bakanl›¤›n talebi üzerine yap›l›yor, 2008 y›l›nda
start verilmiﬂti. 5362 say›l› yasa bize
cevap vermiyor diye dert yand›k durduk,
bakanl›kta madem böyle diyorsunuz siz
bu yasa tasla¤›n› esnaf teﬂkilatlar› olarak beraber oluﬂturun sonra bize getirin
biz beraber çal›ﬂal›m diye topu bize atm›ﬂt›r. Bizlerin esnaf teﬂkilatlar› olarak
mesleki bilgi ve birikimlerimizden yararlanmak istiyorlar. Bizler de bu yasan›n haz›rlanmas›nda etkin rol alarak ihtiyaçlar›m›za cevap verecek güzel bir
yasan›n ç›kmas›n› sa¤lamak istiyoruz.
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Sizlerin fikirlerini de alarak, bu iﬂlerle
ilgili bir komisyon kurarak çal›ﬂmalar›m›z› baﬂlataca¤›z. Lütfen özellikle çözüme yönelik fikirler ve öneriler iletmenizi
istiyorum.”
Baﬂkan Faik Y›lmaz'›n konuﬂmas›ndan sonra söz alan esnaf odalar› baﬂ-

kanlar›; TESK gelirlerinden pay almadan ticaret odalar›n›n esnaflar› üye yapmas›n›n engellenmesine kadar pek çok
konuda önerilerde bulundular.
Daha sonra da tüm bu çal›ﬂmalar›
yapmak ve ilgili birimlerle iﬂbirli¤i içinde yürütmek üzere esnaf odalar›n›n baﬂkanlar›ndan bir komisyon kuruldu.
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Yeniden düzenlencek 5362 say›l› Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluﬂlar›
Kanunu üzerine görüﬂmelere baﬂland›.

Esnaf komisyonlar›
çal›ﬂmalar›na baﬂlad›

‹stanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odalar› Birli¤i (‹STESOB) önderli¤inde 5362 say›l› Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluﬂlar› Kanunu'nda yap›lacak düzenlemeler için önerilerde bulunmak üzere oda temsilcileri Birli¤in merkezinde bir araya gelerek çal›ﬂmalar›na baﬂlad›.

E

snaf teﬂkilat›nca, yetersiz görülen 5362 say›l› Esnaf ve
Sanatkarlar Meslek Kuruluﬂlar› Kanunu üzerinde çal›ﬂmak üzere
hizmet, ulaﬂ›m ve imalat sektöründen
oluﬂan 3 ayr› komisyon kuruldu. ‹STESOB çat›s› alt›nda oluﬂturulan bu 3 komisyona ba¤l› oda baﬂkanlar›, teﬂkilat

26

kanunun ilgili maddeleri üzerine çal›ﬂmalar yapacak. Her komisyon yasay›
kendi aç›s›ndan de¤erlendirerek eksiklikleri ya da ilave edilebilecekleri bir rapor halinde bildirecek.
Bu çerçevede hizmet sektörüne ba¤l› odalar›n baﬂkanlar›n›n oluﬂturdu¤u
komisyona kat›lan ‹stanbul Bakkallar
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“

Yetersiz görülen
5362 say›l› Esnaf ve
Sanatkarlar Meslek
Kuruluﬂlar› Kanunu
üzerinde çal›ﬂmak üzere hizmet, ulaﬂ›m ve
imalat sektöründen
oluﬂan 3 ayr› komisyon
‹STESOB çat›s› alt›nda
çal›ﬂmalar›na baﬂlad›”
Odas› (‹STBAKO) Baﬂkan› ‹smail Keskin, 5362 say›l› kanun ile ilgili Oda'n›n
görüﬂ ve önerilerini dile getirmek üzere
çal›ﬂmalara kat›ld›. Oda baﬂkanlar›n›n
yo¤un kat›l›m› ile gerçekleﬂtirilen komisyon çal›ﬂmalar›n›n bu ilk toplant›s›nda tart›ﬂmalar esnaf›n tan›m›n›n yap›ld›¤› 3. Madde üzerinde yo¤unlaﬂt›.
7 Haziran 2005 tarihinde kabul edilerek yürürlü¤e giren mevcut yasan›n 3.
Maddesinde Esnaf ve sanatkâr;
“‹ster gezici ister sabit bir mekânda bulunsun, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkâr meslek kollar›na dahil olup,
ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedenî çal›ﬂmas›na dayand›ran ve
kazanc› tacir veya sanayici niteli¤ini
kazand›rmayacak miktarda olan, basit
usulde vergilendirilenler ve iﬂletme hesab› esas›na göre deftere tabi olanlar
ile vergiden muaf bulunan meslek ve
sanat sahibi kimseler” olarak tan›mlan›yor.

“

Komisyon raporlar› TESK arac›l›¤› ile
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›na iletilecek”
Komisyon çal›ﬂmalar› sonras› meydana getirilecek rapor ‹STESOB
taraf›ndan Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›
ile paylaﬂ›lmak üzere Türkiye Esnaf ve
Sanatkarlar Konfedarasyonu'na (TESK)
iletilecek. Böylece Türkiye'deki tüm esnaf teﬂkilatlar›n›n görüﬂ ve önerileri
do¤rultusunda yeni yasa ﬂekillencek.

DÜNYASI

MART - N‹SAN 2009

Meslek Odalar›, ‘Hizmet’, ‘‹malat’ ve ‘Ulaﬂ›m’ sektörlerinden
oluﬂan 3 ayrı komisyonda bir araya gelerek mevcut yasay› kendi
aç›lar›ndan de¤erlendirip önerilerde bulunmak üzere ‹STESOB
önderli¤inde çal›ﬂmalar›na baﬂlad›.
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Ceyhan'daki büyük marketler, bakkallar›n yo¤un bulundu¤u yerlere ﬂube açmayacak.

Büyük marketler Ceyhan'da
ﬂube açmayacak
Ceyhan Bakkallar ve Bayiler Odas›, ilçenin en büyük market zincirleri olan Akyol ve Temizler marketlerinin temsilcileriyle anlaﬂmaya vard›. Buna göre marketler, bakkallar›n yo¤un bulundu¤u
mahallelere ﬂube açmayacak. Anlaﬂman›n yap›ld›¤›, Ceyhan Belediyesi encümen salonundaki
toplant›ya Belediye Baﬂkan› Hüseyin Sözlü de kat›ld›.

K

onuyla ilgili bir aç›klama
yapan Ceyhan Bakkallar ve
Bayiler Odas› Baﬂkan› Selahattin Güler, "‹lçemizde faaliyet gösteren Akyol ve Temizler marketlerinin
temsilcileri, Fatih Sultan Mehmet ve
ﬁahin Özbilen mahallelerinde yeni ﬂube
açmak için aray›ﬂ içindeydi. Kendileriyle yapt›¤›m›z görüﬂmelerde burada 80
civar›nda küçük bakkal bulundu¤unu,
ekonomik olarak çok zarar göreceklerini beyan etmiﬂtik. Onlar da anlay›ﬂla

karﬂ›layarak söz konusu mahallelerde
ﬂube açmaktan vazgeçti. Kendilerine teﬂekkür ediyorum" dedi.
Akyol Market temsilcisi Mehmet
Tar›k Akﬂener ve Temizler Market tem-

silcisi Gürhan Arl› da ﬂube açmalar›n›n
bölgedeki küçük esnaf› zor duruma sokaca¤›n› yak›ndan gördüklerini söyleyerek, "Bakkallar›m›z› ma¤dur etmemek
için yeni ﬂube açmaktan vazgeçtik. Ay-

“

Bakkallar›m›z› ma¤dur etmemek için
yeni ﬂube açmaktan vazgeçtik”
r›ca kendilerine indirimli seçenekler içeren, 'Esnaf Kart' gibi uygulamalarla kolayl›k sa¤layaca¤›z" ﬂeklinde konuﬂtu.
Ceyhan Belediye Baﬂkan› Hüseyin
Sözlü de, böyle ça¤daﬂ ve medeni insanlardan oluﬂan bir ilçenin belediye baﬂkan› olmaktan gurur duydu¤unu ifade
ederek, "Market temsilcilerimiz ve bakkallar›m›z, hakeme ihtiyaç duymadan,
örnek bir ﬂekilde anlaﬂmaya vard›. Kendilerini tebrik ediyorum. ‹nﬂallah seçimden önce söyledi¤im gibi halk ekmek
fabrikas›n› da kurup ekmekleri bakkallar›m›z arac›l›¤›yla sataca¤›z" dedi.

“

Market temsilcileri ve bakkallar, hakeme ihtiyaç
duymadan, örnek
bir ﬂekilde anlaﬂmaya vard›”
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‹zmir’de bakkala gerilla e¤itimi
‹zmir Bakkallar ve Bayiler Odas›'n›n düzenledi¤i, esnafa mevcut piyasa koﬂullar›nda yeni stratejiler
üretmek amac›yla Ege Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi ‹ﬂletme Bölümü Ö¤retim
Üyelerinden Doç.Dr. Nazan Günay ve Yrd. Doç. Dr. Aykan Candemir'in konuﬂmac› olarak kat›ld›¤›
“Bakkal›n Rekabet Gücü ve Gerilla Pazarlama” konulu konferans, ‹zmir Esnaf ve Sanatkarlar
Odalar› Birli¤i'nde (‹ESOB) gerçekleﬂtirildi.

T

BMM'de y›llard›r bekleyen
Hipermarket Yasas›'n›n ç›kmamas› üzerine, mevcut koﬂullarda küçük esnaf›n rekabet gücünü
artt›rmaya yönelik çal›ﬂmalar yapt›klar›n› ve bunu 'Bakkal Hareketi' olarak
adland›rd›klar›n› belirten ‹zmir Bakkallar ve Bayiler Odas› Baﬂkan› Emin Ba¤c›, düzenlenen konferans›n da bunun bir
parças› oldu¤unu kaydetti. Her köﬂe baﬂ›nda büyük al›ﬂveriﬂ merkezlerinin say›s›n›n h›zla artt›¤›na dikkat çeken Ba¤c›, “Bakkallar olarak hiçbir ﬂey yapam›yoruz. Biz de bakkallar›n mevcut durumunu d›ﬂar›dan foto¤raf›n› çekerek,
avantajlar›, dezavantajlar› belirleyerek,
rekabet gücümüzü artt›rmaya yönelik
strateji belirlemeye çal›ﬂ›yoruz” dedi.
Kriz döneminde bakkallar›n say›s›n›n azal›p artmas›na iliﬂkin bir soruyu
yan›tlayan ‹zmir Bakkallar ve Bayiler
Odas› Baﬂkan› Emin Ba¤c›, “Krizde,
bakkallar›n say›s› azalmad› aksine artt›.
Bakkal açmak için çok büyük sermaye
gerekmiyor. Küçük bir sermaye ile bakkal aç›labiliyor. O yüzden insanlar bakkal aç›yor. Bunlar aras›nda kriz nedeniyle iﬂini kaybetmiﬂ ve iﬂ bulma umudunu kaybedenler de var. Kolay bir iﬂ
gibi görünüyor. Ama bana sorsalar açmamalar›n› tavsiye ederim” dedi.
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Konferansa kat›lan ve burada bir
konuﬂma yapan CHP ‹zmir Milletvekili
Mehmet Ali Susam, küçük esnafa iyi
sat›n alma, iyi müﬂteri iliﬂkileri kurma,
iyi hijyen koﬂullar› sa¤lama tavsiyelerinde bulunarak, “Küçük iﬂletmelerin yaﬂat›lmas› birinci öncelik olmal›. Kriz,
dünyan›n dev firmalar›n› yak›p y›k›yor.
Küçük iﬂletmeleri yaﬂatm›yorsan›z, yasal, ekonomik aç›dan desteklemiyorsan›z kurdu¤unuz büyük ﬂirketler sizi, ülkeyi kurtaramaz. Küçük esnaf› baﬂtac›
etmek laz›m” dedi. Sorunlar›n çözümünde hükümet, üniversiteler, belediyeler, meslek odalar› ve bakkallara düﬂen
sorumluluklar oldu¤unu ifade eden Susam, “Herkes üzerine düﬂeni yaparsa
sorun rahatl›kla çözülebilir” dedi. Küçük esnaf›n ayakta kalabilmesi, rekabet
sürecinden ç›kabilmesinin yol ve yöntemleri oldu¤unu söyleyen Susam,
“Gelinen nokta itibariyle Türkiye'de
perakendecilik sektöründe önemli mesafe al›nd›. Ancak küçük esnaf›n sorununu çözecek bir çal›ﬂma yap›lamad›.
Haks›z rekabette yap›lmas› gereken bir
yasal zorunluluk var. Perakendecilik
Yasas›'n›n, meclisten ç›kmas› için y›llard›r mücadele veriliyor. Çaba göstermemize ra¤men hala bekliyor” diye konuﬂtu.

“

Bakkallar süpermarketlere karﬂ› savaﬂmal›”
Aç›l›ﬂ konuﬂmalar›n›n ard›ndan Ege
Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler
Fakültesi ‹ﬂletme Bölümü Ö¤retim Üyeleri Doç. Dr. Nazan Günay, “Gerilla
Pazarlama Stratejisi: Bakkallar Süpermarketlere Karﬂ› Nas›l Savaﬂmal›?”
baﬂl›kl› bir sunum yapt›. 'Gerilla Pazarlama' tekni¤ini, 'bütçesi küçük, hayalleri
büyük olan giriﬂimciler için yarat›c›l›k,
hayal gücü gerektiren pazarlama stratejisi' olarak tan›mlayan Doç. Dr. Günay,
“Bu yaklaﬂ›m›n ortaya ç›k›ﬂ nedeni finansal sorunlar içindeki KOB‹'lere s›n›rl› bütçelerle nas›l yarat›c› pazarlama
çal›ﬂmalar› yapabilecekleri konusunda
yol göstermektir” dedi.
Doç. Dr. Günay, müﬂterilerin oturup
zaman geçirebilece¤i banklar, tabureler
konularak, içecek ikram›, dükkan önünde saks›larla yarat›labilecek hoﬂ görünüm, el ilanlar›, ›ﬂ›kland›rma gibi konularda bakkallar›n farkl›l›k yaratabileceklerine dikkat çekti.
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‹STESOB kahvalt›s›n›n konu¤u Kadir Topbaﬂ:

Uyum sürecinde esnaf›n
ma¤dur edilmemesine
özen göstermeliyiz

İ

stanbul Belediyesinin Florya
tesislerinde düzenlenen toplant›da, ‹STESOB Baﬂkan› Faik
Y›lmaz yapt›¤› konuﬂmas›nda ‹stanbul'a ve ‹stanbullulara hizmetlerinden
dolay› Baﬂkan Kadir Topbaﬂ'a teﬂekkür
ederek, “‹stanbul mast›r ulaﬂ›m plan›
kapsam›nda, minibüs iﬂletmecilerinin
olmayaca¤› duyumlar› almaktay›z. Bu
durumda minibüs esnaf›m›z›n durumu
ne olacak? Bu söylentiler esnaf›m›z›
ve bizleri tedirgin etmektedir” dedi.
Topbaﬂ kendisinin de esnaf kökenli
oldu¤unu ve bir dönem ‹STESOB'a
ba¤l› bir esnaf odas›n›n baﬂkanl›¤›n›
da yapt›¤›n› hat›rlatarak, “‹nsan her
ﬂeyi affeder ama adam yerine konmamay› affetmez. Hizmet sektörünü dünyadaki geliﬂmelerle uyumlu hale getir-

‹stanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odalar› Birli¤i'nin, (‹STESOB)
üyeleri ile birlikte düzenledi¤i kahvalt›ya ‹stanbul Büyükﬂehir
Belediye Baﬂkan› Kadir Topbaﬂ'ta kat›larak esnaf ve sanatkarlarla
bir araya geldi.
30
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meliyiz. Ancak bunu yaparken esnaf›n
ma¤dur edilmemesine özen göstermeliyiz. Görevde oldu¤um sürece esnaf ve
sanatkarlar asla ma¤dur edilmez. Esnaf ve sanatlara ra¤men bir ad›m atmay›z” dedi.

“

Hizmet sektörünü
yeni geliﬂmelerle uyumlu hale getirmeliyiz.
Bunu yaparken esnaf›n
ma¤dur edilmemesine
özen göstermeliyiz”
‹stanbul'daki otobüs ihtiyac›ndan
ve minibüslerin otobüse dönüﬂmesi ile
ilgili projelerini detayl› olarak anlatan
Topbaﬂ, Taksilerden her y›l al›nan
ruhsat yenileme bedelinin sadece bir
kereye mahsus al›nmas› ile ilgili çal›ﬂmalar›ndan ve minibüslerden al›nan
bedellerinde indirilmesi ile ilgili çal›ﬂmalar›ndan bahsetti. bu çal›ﬂmalar›ndan ilk kez burada bahsetti¤ini söyleyerek, “Esnaflar›n çok büyük paralar
kazanan kiﬂiler olmad›¤›n›, ancak geçimini sa¤layacak, yaﬂam›n› sürdürecek kadar kazand›klar›n› biliyorum”
dedi.

DÜNYASI

MART - N‹SAN 2009

31

Bakkal›m

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

Dergimiz “Bakkal Dünyas›”n›n
bu say›s›nda yine çilekeﬂ ve
cefakar bir bakkal hikayesi ile
birlikteyiz. Ne zamandan beri
bakkall›k yapt›¤›n› dahi hat›rlamayan, 78 yaﬂ›nda bakkal
Sabri Kosif; “Çocuklu¤umdan
beri bakkall›k yapar›m. Çünkü,
benim babamda bakkald›.
ﬁimdi benim yerimi o¤lum ald›.
Bu bakkal› o¤lum iﬂletiyor,
bende ona yard›mc› olmaya
çal›ﬂ›yorum” diyor. Bakkall›k
mesle¤ini sa¤ salim üçüncü
kuﬂa¤a devrini sa¤layarak baba
mesle¤ini yaﬂatm›ﬂ olman›n
mutlulu¤u içinde bizimle sohbet
eden Sabri Amca, sorular›m›z›
da tüm samimiyetiyle
cevapl›yor.

Yetmiﬂ Y›ll›k Bakkal Sabri Amca Gerçekleri Söylerken ‹çi S›zl›yordu:

Günümüzde gençler
bakkal olmamal›

“B

akkall›k serüveniz nas›l
baﬂlad›?” diye sordu¤umuz sorumuza karﬂ›l›k, Sabri amca baﬂl›yor anlatmaya;
“Benim memleketim Rize'dir. 6070 senedir biz buraday›z. Babamda
bakkald›. Ben, babadan bakkal›m. Bakkalc›l›¤› da severek yap›yordum. Fakat
bir ara çok k›sa bir süre 6-7 ay gibi bir
süre R›za Kosif'lerin yan›nda çal›ﬂmak
zorunda kald›m. Orda çocuklar için
oyun topu yap›yorduk. O y›llara Bey-
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koz'da Elmal› baraj› inﬂaat› baﬂlam›ﬂt›.
Elmal› baraj inﬂaat›nda çal›ﬂan arkadaﬂlar›m vard›. Bir gün barajda çal›ﬂan
bir arkadaﬂ›m geldi bana dedi ki; 'Sabri
ben seni buradan alaca¤›m'. Bende ona
dedim ki 'Benim sermayem yoktur.' Oda
bana dedi ki, 'Sen sermayeyi düﬂünme'.
Gerçektende beni elmal› baraj›na ald›.
ﬁirket yetkilileriyle tan›ﬂt›rd›. Bana
orada bir dükkan açt›lar. Verdiler bana
iﬂi. Hiç sermayesiz. Doldurdular bakkal›. Orda öyle baﬂlad›k iﬂe. 1950 y›llar›y-
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“

Çocuklu¤umdan beri bakkall›k yapar›m. Çünkü, benim babamda
bakkald›. ﬁimdi benim yerimi o¤lum ald›. Bu bakkal› o¤lum iﬂletiyor, ben
de ona yard›mc› olmaya çal›ﬂ›yorum”
d›. 1954 y›l›nda inﬂaat bitti oradan Hisara geldim. Sonra bu dükkan›n karﬂ›s›na geldim. Eskiden para kazan›yorduk
ﬂimdi geçinmeye çal›ﬂ›yoruz.”
Genç nesle ve bakkall›k yapmak isteyenlere bu mesle¤i önermeyen Sabri
amca, “Bakkal olmas›nlar da ne olurlarsa olsunlar” diyerek, adeta bakkalla-
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r› bitirme noktas›na getiren sebeplere
isyan ediyor.
Aktif olarak bakkall›k yapt›¤› y›llarda emlak al›m sat›m› da yapan bakkal
Sabri amca, ﬂu anda alt›nda bakkal iﬂletmecili¤i yapt›¤› apartman› da bir tevakkuf eseri yapt›¤›n› söyleyerek, “O
y›llarda ﬂu karﬂ› taraftayd› bakkal›m›z,
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Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

“

Her ﬂeye
ra¤men ﬂükür etmekte
olan Sabri Amca, son
y›llarda h›zl› bir art›ﬂ
gösteren marketçilik
konusunda da dertli mi
dertli. Kendisinden çok
da meslektaﬂlar› ad›na
üzülüyor yaﬂananlara.
“Eskiden bakkala
hürmet vard›, sayg›
vard›, paylaﬂ›m
vard›…” diyen Sabri
Amca ﬂimdi bunlar çok
uzaklarda kald›
diyor”
bize bir araba ç›km›ﬂt›. Bu apartman›n
arsas›n› da alm›ﬂt›m. Arabam›za park
yeri yapmak için, arsa üzerinde kazma
kürekle düzenleme yap›yordum. R›za
Kosif gördü beni ve bana 'Ne yap›yorsun?' diye sordu. Bende dedim ki arabaya park yeri yap›yorum. 'B›rak dedi, ça¤›r bir makineci vurdur, ald›r buray›,
sonra yapt›r buray› arabay› da sok buraya' dedi. O cesaretle ve öylece baﬂlad›k bu evin inﬂaat›na, 'yani arabaya
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park yeri yaparken ev yapm›ﬂ olduk' ﬂükürler olsun.
Her ﬂeye ra¤men ﬂükür etmekte
olan Sabri amca, son y›llarda h›zl› bir
art›ﬂ gösteren marketçilik konusunda da
dertli mi dertli, kendisinden çok ta meslektaﬂlar› ad›na üzülüyor yaﬂananlara.
“Eskiden bakkala hürmet vard›, sayg›
vard›, paylaﬂ›m vard›…” diyen Sabri
amca ﬂimdi bunlar çok uzaklarda kald›
diyor.
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Türk tavukçuluk
sektörünün AB rüyas›
gerçek oluyor

Avrupa Birli¤i'ne ihracat
yapabilmek için 6 y›ld›r yo¤un
bir çal›ﬂma yürüten Türk
Tavukçuluk sektörü, murad›na
erdi.

A

vrupa Birli¤i Halk ve G›da
Sa¤l›¤› Kurumu, Türkiye'yi
ileri iﬂlenmiﬂ tavuk ürünleri ithal edilebilecek ülkeler aras›na ald›.
Karar, 29 Mart'ta Avrupa Birli¤i'nin
resmi gazetesinde yay›nland›ktan sonra
Türk tavuk ürünlerinin AB yolculu¤u
baﬂlad›.
Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal
Mamuller ‹hracatç› Birlikleri Ortak Yönetim Kurulu Baﬂkan› Bedri Girit, Türkiye ile AB aras›nda 6 y›ld›r yürütülen
ve Türkiye'de kuﬂ gribi vakalar› ç›kmas›
nedeniyle iki kez kesintiye u¤rayan görüﬂmelerin sonucunda mutlu sona ulaﬂt›klar›n› belitti. Girit, “Türkiye'de ilk
etapta 7 firma AB'ne iﬂlenmiﬂ tavuk
ürünleri ihraç edebilmek içir sertifika
ald›. ‹kinci aﬂamada 10 firmam›z daha
sertifika almak için baﬂvurdu, gerekli
prosedür tamamland›ktan sonra o firmalar›m›zda AB'ye tavuk ürünleri ihraç
edebilecekler. ﬁu anda sertifika alan 7
firmam›z›n Türkiye'nin toplam üretiminde yüzde 70 civar›nda Pazar paylar›
var” diye konuﬂtu.
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Avrupa Birli¤i Veteriner Hekimler
Birli¤i'nin (FVO) 2003 y›l›ndan bu yana
Türkiye'ye sürekli denetim elemanlar›n›
gönderdi¤ini kaydeden Girit, en son
2007 y›l›nda geldiklerini sonras›nda
olumlu raporlar›n› AB Halk ve G›da
Sa¤l›¤› Kurumu (SANCO)'na ilettiklerini, SANCO'nun ald›¤› kararlar›n tüm
AB ülkelerinde geçerli oldu¤unu söyledi.

“

AB bizim için
prestij pazar. Bu pazarda büyük oyuncu
olaca¤›z"
Avrupa Birli¤i Veteriner Hekimler
Birli¤i'nin son 6 y›ll›k süreçte bir çok
kez gelerek sektörü denetlediklerini anlatan Girit ﬂöyle devam etti:
“Tar›m Bakanl›¤›m›z ve Beyaz Et
Sanayicileri Derne¤i baﬂta olmak üzere
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sektörün tüm unsurlar›n›n çok disiplinli
bir çal›ﬂma süreci sonras›nda AB'ne ihracat yapabilmemizin yolu aç›ld›. AB
bizim için prestij bir pazar oldu¤u için
ilk aﬂamada karl› olsa da olmasa da bu
pazara girmeyi hedefliyoruz. Sonraki
aﬂamada bu pazar›n büyük oyuncular›ndan birisi olmak istiyoruz. Sektörün nihai hedefi AB pazar›nda lider oyuncu
olmak.”

“

AB'ye ihracat
vizesini alan firmalar”
Türkiye, 6 y›ll›k disiplinli bir çal›ﬂma dönemi sonras›nda Avrupa Birli¤i'ne ileri iﬂlenmiﬂ tavuk ürünleri ihracat› için; P›nar Hindi, Keskino¤lu Tavukçuluk, Banvit, ﬁeker Piliç, Beypi Piliç, Er Piliç ve ﬁen Piliç AB'ye ihracat
yapabilmek için gerekli sertifikalar›n›
alm›ﬂ durumdalar. Türkiye'den ayr›ca
10 firma da yapt›klar› sertifika baﬂvurular›na iliﬂkin incelemelerin tamamlanmas›n› bekliyor.

AB'ye ihracat fiyatlar› art›racak
AB Halk ve G›da Sa¤l›¤› Kurumu'nun (SANCO),
Türkiye'yi ileri iﬂlenmiﬂ tavuk ürünleri ithal edilebilecek
ülkeler aras›na almas›n›n ard›ndan baﬂlayacak ihracat›n, iç piyasada beyaz et fiyatlar›n› yükseltebilece¤ini
bildirildi.

T

ürkiye ile AB aras›nda 6 y›ld›r yürütülen ve Türkiye'de kuﬂ
gribi vakalar› ç›kmas› nedeniyle iki kez kesintiye u¤rayan görüﬂmelerin bu kez baﬂar›yla sonuçlanmas›, AB'nin Türkiye'yi
ileri iﬂlenmiﬂ tavuk ürünleri ithal edilebilecek ülkeler aras›na almas›n›n
beyaz et sektörünü sevindirdi¤ini vurgulad›.
Halen tavuk ürünlerinin büyük bölümünü Hollanda, Romanya ve ‹srail'den almakta olan AB, Türkiye için çok önemli bir pazar oluﬂturaca¤›ndan, yap›lacak ihracat›n sektörde önemli bir hareketlili¤e neden olaca¤›n› belirtti.
Türkiye'de beyaz et sektörünün en büyük s›k›nt›s›n›n fiyat istikrars›zl›¤› oldu¤unu, iç piyasadaki de¤iﬂken talepten kaynaklanan fiyat istikrars›zl›¤›n›n AB'ye baﬂlayacak ihracatla birlikte büyük ölçüde ortadan kalkmas› bekleniyor.
Sertifikalar›n› alan firmalar›n AB'ye ihracata baﬂlamas›ndan itibaren iç piyasada beyaz et fiyatlar›n›n yükselebilece¤ine dikkat çekilerek,
Türkiye'nin beyaz et üretim kapasitesinin çok yüksek oldu¤u, ihtiyaç duyulmas› ve piyasa ﬂartlar›n›n uygun olmas› durumunda istenildi¤i kadar
piliç üretilebilece¤ini vurgulad›.
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Reis G›da’ya 2009 y›l›n› ‘Bolluk Y›l›’ ilan etti

Bu y›l
topraktan
bereket
f›ﬂk›racak
Reis G›da Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Mehmet Reis, bu y›l baﬂta ABD ve
di¤er geliﬂmiﬂ ülkelerde kurakl›k
beklenmesine ra¤men, Türkiye'de
ya¤›ﬂtan dolay› bereket ve bolluk
yaﬂanaca¤›n›, bunun da fiyatlara
indirim olarak yans›yabilece¤ini
söyledi.
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R

eis Tar›msal Ürünler Sanayi
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Mehmet Reis, pirinç ve bakliyat ürünlerinin 2009 y›l› rekolte durumlar›na iliﬂkin bilgiler verdi. Tar›msal üretiminin bu y›l artmas›n›n beklendi¤ini ifade eden Reis, "Nisan ve May›s
ay›nda ya¤›ﬂlar›n normal seviyede olmas› halinde, bu y›l adeta bereket f›ﬂk›racak" dedi.
"Haziranda piyasaya ç›kacak k›rm›z› mercimek üretiminde yüzde 500'e varan oranda art›ﬂ söz konusu" diyen Reis, "Geçti¤imiz y›l k›rm›z› mercimek ihtiyac›m›z›n yüzde 80'ini ithal ettik. Bu
y›l hem kendi ihtiyac›m›z› karﬂ›lar hem
de yurtd›ﬂ›na satabiliriz. Pirinç, kuru
fasulye ve nohut üretiminde ise 2009'da
yüzde 10'un üzerinde art›ﬂ bekliyoruz.
Rekolte art›ﬂlar›yla birlikte, bu y›l pirinç ve bakliyat fiyatlar›n›n düﬂmesini
bekliyoruz" dedi.

“

Yaﬂanacak bolluk nedeniyle bakliyat
fiyatlar› yüzde 10 ila 50
aras›nda düﬂecek"
Mehmet Reis, özellikle k›rm›z› mercime¤in fiyat›n›n yüzde 50'ye yak›n düﬂebilece¤ini, di¤er bakliyatlarda ise bu
oran›n en az yüzde 10 ﬂeklinde gerçekleﬂmesini beklediklerini ifade etti.
Bu y›l Türkiye'nin tersine ABD'de
kurakl›k yaﬂanaca¤› duyumlar› ald›klar›n› belirten Mehmet Reis, "Ülkemizdeki
bereketi de¤erlendirme zaman›. Krizi
f›rsata çevirelim. Düne kadar bu¤day ithal etti¤imiz ABD'ye bugün Do¤u Anadolu'nun kendine has bakliyat ürünlerini
gönderiyoruz" ﬂeklinde konuﬂtu.
Sa¤l›kl›, besleyici ve uzun süre tok
tutan yiyeceklerin baﬂ›nda gelen bakliyat›n dünyada en kalitelisinin Türkiye'de
yetiﬂti¤ini ifade eden Reis, ancak, ülkemizde pirinç ve bakliyat tüketiminin yeterli olmad›¤›n›, özellikle son y›llarda fiyatlarda yaﬂanan dalgalanmalar nedeniyle halk›n bakliyat tüketiminden uzaklaﬂt›¤›na dikkat çekti. Bulgur d›ﬂ›nda
tüm bakliyat ve pirinç tüketiminin son 9
y›lda ortalama yüzde 20-50 aras›nda
azald›¤›n› belirten Reis, ﬂöyle konuﬂtu:
"Örne¤in, Avrupa'da, ortalama 20
kilogram olan y›ll›k pirinç tüketimi,
Türkiye'de son y›llarda h›zla azald›.
2000 y›l›nda 12 kilogram olan kiﬂi baﬂ›
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r›mdaki potansiyeli de¤erlendirerek,
hem kendimize yetebilmeli hem eskiden oldu¤u gibi d›ﬂar›ya satabilmeliyiz"
dedi.

“

Bakliyat al›rken
nelere dikkat etmek
gerekiyor?”

tüketim, 2007'de 8, 2008'de 7 kilograma düﬂtü. Bu y›l ise 5.6 kilogram olmas› bekleniyor. 2000'de ortalama 4-5 kilogram olan kuru fasulye tüketimi de
bugün 2.8 kilogram seviyesinde. Yine
2000 y›l›nda 5 kilogram civar›nda olan
y›ll›k kiﬂi baﬂ› k›rm›z› mercimek tüketimi de bugün ortalama 3-4 kilogram.
Ancak bu y›l pirinç ve bakliyat ürünlerinde beklenen ürün bollu¤u, tüketime
olumlu yans›mas›n› bekliyoruz."
Toplant›da, tar›msal üretimin ülke
ekonomisindeki yeri ve önemine de dikkat çeken Mehmet Reis, "Tar›m ülke
için adeta can simidi. Zor günlerin ilac›.
Tüm dünyada büyük destek gören tar›m
sektörü ülkemizde y›llarca arka plana
itildi. ﬁimdi bunu de¤iﬂtirmenin zaman›. Küresel krizin yaﬂand›¤› günümüzde,
tar›ma daha fazla önem vermeliyiz. Ta-

Mehmet Reis, bakliyat sat›n al›rken nelere dikkat edilmesi gerekti¤ini
ﬂöyle s›ralad›: Eski ürün yeni sezon
üründen 2 kat daha geç piﬂer. Bakliyat
al›rken daha çabuk piﬂen yeni mahsul
tercih edilmeli, böylece yemek piﬂerken
daha az enerji tüketilebilir. Pirinç al›rken kar›ﬂ›k, nemli olmamas› ve k›r›k
oran›n›n az olmas›na dikkat edilmeli.
Nemli pirinç lapa olur, ﬂiﬂmez. Ayr›ca 1
kilo kuru pirinçten 10 tabak, nemli pirinçten 6-7 tabak pilav ç›kar. Kuru pirinci sesinden ay›rt edebiliriz. Bir pirinç
tanesini diﬂimizle k›rd›¤›m›zda sert ses
ç›karsa, kurudur. Halk aras›nda k›rm›z›
mercime¤in parlak olan›n›n makbul oldu¤u görüﬂü yayg›nd›r. Ancak parlak
mercimek ya¤l› olur. Mat görünüﬂlü
olan› tercih edilmelidir. Eski sezon kuru
fasulye ve barbunya koyu renkli ve pürüzlüdür. Yeni sezon ürünü ise aç›k ve
pürüzsüzdür.
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Sa¤l›kl› ve ekonomik
beslenmenin yolu: Bakliyat
Baklagiller, lifçe zengin besinlerdir. Sa¤l›kl› bir insan›n
günde yaklaﬂ›k 20-30 gram life ihtiyac› vard›r. Ayr›ca lifli
ürünler di¤er besinlere göre daha fazla tokluk hissi vermektedir. Günlük su ihtiyac›n› da artt›rd›¤› için bol su içilmesini
sa¤lamaktad›r.
Bu çerçevede Reis G›da, halk›n bütçesine katk› sa¤lacak
sosyal bir çal›ﬂmaya da imza atarak sa¤l›kl›, pratik ve ekonomik bakliyat yemekleri haz›rlayarak Türk mutfa¤›na kazand›rd›.

“

Ayﬂe Tüter’den Türk mutfa¤›na Paz›l›
Nohut Kebab› ve Kuru Fasulye Tatl›s› gibi
maliyeti düﬂük yeni tatlar”
Türkiye’nin ünlü yemek dan›ﬂman› Ayﬂe Tüter’in tarifleriyle haz›rlanan ve çorbadan tatl›ya kadar de¤iﬂik alternatifler
içeren hesapl› bakliyat yemeklerinin maliyetleri 4 kiﬂilik aile
için 1,25 TL’den baﬂl›yor. Yine ayn› ﬂekilde 4 kiﬂilik bir aile
için; Gündo¤du Çorbas› 2,50 TL, Nohutlu Afyon Musakkas›
4,60 TL, Nohutlu Dürüm 2,80 TL, Nohutlu Bulgur Pilav›
2,50 TL, Ispanakl› Mercimek 2,30 TL, Kastamonu Özel Pilav› (Üçürdüm) 1,95 TL, Kudret Topu 2,50 TL, K›r›k Pirinçli
Börek 5,85 TL, Lorlu Mercimek 2,40 TL, Paz›l› Nohut Kebab› 2,60 TL, P›rasal› Barbunya 2,75 TL, Kuru Fasulye Tatl›s›
6 TL’na mal oluyor.

S

a¤l›kl› bir yaﬂam sürdürebilmek için dengeli beslenmenin önemi giderek art›yor. Bu nedenle al›nan g›dalar da özenle seçiliyor. Baklagiller, günlük al›nmas› gereken proteinler içinde en önemli bitkisel proteinlerin
baﬂ›nda geliyor.

“

Vitamin ve protein deposu
bakliyat, lif ve demir deposu olmas›n›n yan›nda etin sahip oldu¤u
olumsuzluklara karﬂ› kalp dostu olma özelli¤ini de taﬂ›yor"
Tüm dünyan›n severek tüketti¤i, son derece besleyici olan
bakliyat›n her tanesi bir protein ve karbonhidrat deposudur.
B1,B2, B3 ve E vitaminleri, lif ve demir, ayr›ca vücudun ihtiyac›na uygun az miktarda ya¤, ﬂeker ve tuz içermektedir.
Etin sahip oldu¤u doymuﬂ ya¤ ve kolesterol gibi olumsuzluklara karﬂ› eﬂit miktarda protein ve karbonhidrat› bünyesinde bulunduran bakliyat, koroner kalp hastal›klar› ve damar
sertli¤ine sebebiyet veren kolesterolü içermez. Lif içerikleri
yüksek oldu¤u için ba¤›rsak hareketlerinin düzenlenmesine,
kab›zl›¤›n ve mide tembelli¤inin önlenmesine katk› sa¤lar.
Tokluk hissi sa¤lad›¤› için uzmanlar taraf›ndan zay›flama diyetleri için öneriliyor.
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Türkiye'nin en büyük makarna imalatç›s›n›n baﬂar›s›n› kriz gölgeleyemiyor

Selva G›da
ekonomik
krize
meydan
okuyor
Türkiye'nin en büyük makarna ihracatç›s› unvan›n› 2008'de de koruyan Selva, Japonya'ya en fazla
ihracat gerçekleﬂtiren Türk firmas› oldu. Selva, 2008'de bu ülkeye ihracat›n› yüzde 287 art›rd›.
‹hracat›n›n neredeyse tamam›n› kendi markas› ile gerçekleﬂtiren Selva Makarna, Japonya'n›n
makarna ihtiyac›n›n yüzde 2,7'sini karﬂ›l›yor.

S

elva G›da Genel Müdürü Mehmet Karakuﬂ, 2008'in küresel
çapta ciddi bir ekonomik krizin yaﬂand›¤› zor bir y›l oldu¤unu söyleyerek, "Amerika'da baﬂlayan, oradan
Avrupa ve di¤er ülkelere do¤ru s›çrayan
bu küresel kriz ülkemizde de ciddi bir
durgunlu¤a yol açt›. Biz Selva olarak
bu durgunlu¤a yenik düﬂmedik ve planlad›¤›m›z stratejik ad›mlar› atarak makarna sektörünün geliﬂmesine yönelik
yeniliklere imza att›k" dedi.

“

Japonya'dan Somali'ye, Avustralya'dan
Trinidad Tobago'ya kadar 50 ülkeye ihraç edilen Selva, ihracat›n›
yüzde 35 art›rd›”
Geçen y›l çeﬂitli yeniliklere imza
atarak, kurumsal kimli¤ini logosundan
paket tasar›mlar›na kadar yenileyerek
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20. y›l›n› kutlayan Selva G›da, cirosunu
da yüzde 36 art›rarak 98.2 Milyon
TL'ye ç›kard›. Japonya'dan Somali'ye,
Avustralya'dan Trinidad Tobago'ya kadar 50 ülkeye ihraç edilen Selva, ihracat cirosunu önceki y›la göre yüzde 35
oran›nda art›rd›.

“

Türk mutfa¤›n›n
eﬂsiz lezzetleriyle makarnan›n buluﬂmas›”
Kurumsal kimliklerini de yenileyerek Selva'y› müﬂterilerin beklenti ve ihtiyaçlar›na uygun hale getirdiklerini belirten Genel Müdür Karakuﬂ, ﬂunlar›
kaydetti: "Türk Mutfa¤›'n›n eﬂsiz lezzetleriyle makarnay› buluﬂturduk ve bu
yaklaﬂ›m› ambalajlar›m›za taﬂ›d›k. Bu
önerimiz halk›m›z taraf›ndan be¤enildi,
kabul edildi. Bu çabalar›n sonucu olarak 2008'i krize ra¤men ciddi bir büyüme ve kârl›l›kla kapatmam›z çabam›z›n
yerinde oldu¤unun en somut kan›t›d›r."
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Marmarabirlik, zeytincilik sektöründe ayn› anda 4 farkl› kalite yönetim sistemi uygulayan
ilk ve tek kurum oldu. 2000 y›l›ndan bu yana ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi uygulayan, 2008 Haziran ay›nda da ISO 22000 G›da Güvenli¤i Yönetim Sistemi belgesine
sahip olan Marmarabirlik, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 ‹ﬂ
Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim Sistemi belgelerini de törenle ald›.

Marmarabirlik dört farkl›
kalite yönetimi uygulayan
ilk ve tek kurum

B

elgeleri, TSE Personel ve
Belgelendirme Daire Baﬂkan›ndan bizzat alan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Baﬂkan› Refi Tavilo¤lu, AB uyum politikalar› çerçevesinde, tar›m ve zeytincilik sektörüne getirilen standartlara uyum sa¤lanmas›n›n, üretimden baﬂlayarak pazarlama
ve çevre konular›n› da içeren tüm faaliyetler için zorunluluk oldu¤unu söyledi.
Günümüzde rekabet gücünü art›rabilmenin ancak yüksek kalite ve düﬂük
maliyetle olanakl› oldu¤unu söyleyen
Tavilo¤lu, Marmarabirlik olarak baﬂlatt›klar› modernizasyon ve yüksek standartlara ulaﬂma seferberli¤iyle sürekli
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yenilenme ve geliﬂme hareketlerinin ivmesini kaybetmeden sürdü¤ünü anlatt›.
Tavilo¤lu, ﬂöyle konuﬂtu:

“

Bu sistem maliyet kontrolünü geliﬂtiriyor ve verimlili¤i, karl›l›¤› artt›r›yor”
"Uygulad›¤›m›z kalite sistemleri;
ulusal ve uluslararas› mevzuata, kanun
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Türk zeytin ve
zeytinya¤› Japonya'da
ve yönetmeliklere uyumu, uluslararas›
düzeyde tan›nan bir sistem olmas› nedeniyle ihracat kolayl›¤›, uluslararas› pazarda rekabet avantaj› ile müﬂterilerimizin güvenini ve memnuniyetini sa¤l›yor. Maliyet kontrolünü geliﬂtiriyor ve
verimlili¤i, karl›l›¤› artt›r›yor. Güvenli
g›da üretimi yapt›¤›m›z› gösteriyor. Potansiyel tehlikeleri önceden bildiriyor.
Deprem, yang›n, sel gibi acil durumlara
haz›rl›kl› olunmas›n› sa¤l›yor. Çevreye
karﬂ› duyarl›, hassas ve temiz üretim
yapt›¤›m›z› gösteriyor. ‹ﬂ ve iﬂ gücü kay›plar›n› azalt›yor, iﬂ veriminde art›ﬂ
sa¤l›yor ve maliyetleri düﬂürüyor. Çal›ﬂanlar›n rahat ve güvenli bir ortamda
çal›ﬂmalar›n› sa¤l›yor."

“

Uygulad›¤›m›z
kalite sistemleri; ulusal
ve uluslararas› mevzuata, kanun ve yönetmeliklere uyumu, uluslararas› düzeyde tan›nan
bir sistem olmas› nedeniyle ihracat kolayl›¤›,
uluslararas› pazarda rekabet avantaj› ile müﬂterilerimizin güvenini
ve memnuniyetini sa¤l›yor”
Dünyada salamura at›k su ar›t›labilirlik çal›ﬂmalar›n› ilk kez Marmarabirlik'in yapt›¤›na dikkat çeken Tavilo¤lu,
bunu ar›tma tesisine dönüﬂtürerek uygulad›klar›n› da ifade etti.

DÜNYASI
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Sa¤l›kl› beslenme bilincinin art›ﬂ›na paralel olarak zeytinya¤› tüketiminin de artt›¤› Japonya'da, ‹talyan ve ‹spanyollar›n hakim oldu¤u pazardan daha fazla pay almak için Zeytin ve Zeytinya¤› Tan›t›m Komitesi (ZZTK), Chiba ﬂehrinde
düzenlenen Foodex 34. G›da ve ‹çecek Fuar›'na bir stantla
kat›larak Türk zeytin ve zeytinya¤›n› tan›tt›.

Z

eytin ve Zeytinya¤› Tan›t›m Komitesi Baﬂkan› Metin Ölken ve Ege
‹hracatç› Birlikleri (E‹B) Raportörü Alper Alpar, Japonya, Çin ve
Tayvan baﬂta olmak üzere uzakdo¤u ülkelerinden gelen zeytin ve
zeytinya¤› al›c›lar›na Türk pazar›n›n büyüklü¤ü ve kalitesi hakk›nda bilgi
aktard›.
ZZTK Baﬂkan› Ölken, "Baz› firmalar meyvemsi s›zma zeytinya¤› isterken
baz›lar› özel tasar›ml› ﬂiﬂelerde ambalajl› talep ediyor. Baz›lar› da yüksek
hacimli zeytinya¤› al›m› yap›p yapamayaca¤›n› araﬂt›r›yor. Japon ithalatç›lar,
al›m öncesinde ihracatç›lar› uzun soluklu bir deneme sürecinden geçiriyor.
Japonya'ya mal satmak isteyen firmalar›m›z›n, bizzat gelerek fuarlarda ürünlerini tan›tmas› ve Japon ithalatç›larla yüz yüze görüﬂmesi gerekiyor" dedi.

“

ZZTK ayn› zamanda, uluslararas› fuarlarda Türk mutfa¤› köﬂesi de düzenleyerek
tan›nm›ﬂ ﬂeflerin sunumlar›yla Türk yemeklerini tan›tacak”
Fuarda ‹talya, ‹spanya ve
Tunus gibi zeytin ve zeytinya¤› üreticisi ülkelerin, tan›t›m
çal›ﬂmalar› yan›nda konferans
düzenleyerek zeytin ve zeytinya¤lar›n›n özelliklerini, kalitesini, dünya üretimi ve d›ﬂ ticaretindeki a¤›rl›klar›n› vurgulayacak biçimde sunuﬂ yapt›¤›n›
aktaran Ölken, ZZTK olarak
önümüzdeki y›llardaki fuarlarda Türk mutfa¤› köﬂesi de
düzenleyeceklerini, tan›nm›ﬂ
ﬂeflerin sunumlar›yla Türk yemeklerini tatt›rmay› düﬂündüklerini söyledi.
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Kuruyemiﬂçiler
Gaziantep'te topland›
T
Merkezi Ankara`da olan Türkiye Kuruyemiﬂ Sanayicileri ve
‹ﬂadamlar› Derne¤i (TÜKS‹AD)`in Yönetim Kurulu Toplant›s›, Dernek Baﬂkan› Hasan
Hüseyin Karap›nar ve üyelerin
kat›l›m›yla Gaziantep`te
yap›ld›.

oplant›da, sektörün geliﬂimi
ve özellikle ihraç ürünlerinde
aflatoksin sorunu görüﬂüldü.
Baﬂkan Karap›nar, yapt›¤› aç›klamada, bir y›l önce kurulan derneklerinin
büyük imalatç›, ihracatç› ve ithalatç›
firmalar› bünyesinde toplad›¤›n› ve 111
üyeye ulaﬂt›¤›n› belirtti.
Derne¤in, hem iç piyasada kuruyemiﬂ tüketimini art›rmak hem de dünyada tan›t›m›n› yapmak amac›yla çal›ﬂmalar sürdürdü¤ünü ifade eden Karap›nar, “kuruyemiﬂ üretim cenneti” olan
Türkiye`deki ürünleri d›ﬂ pazarlarda
daha iyi satabilmeyi, pazarlayabilmeyi
amaçlad›klar›n› söyledi.

“

Ana gündemini Antep f›st›¤›n›n oluﬂturdu¤u toplant›da,
bu üründe d›ﬂ piyasalarda karﬂ›laﬂ›lan aflatoksin problemi üzerinde duruldu”
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Tedarikçi firmalarla da yo¤un diyalog içinde olduklar›n›, Gaziantep`te 2
gündür süren toplant›larda tedarikçi firmalarla görüﬂtüklerini ve ana gündemlerini Antep f›st›¤› oluﬂturdu¤unu anlatan Karap›nar, Antep f›st›¤›nda özellikle d›ﬂ piyasada aflatoksin problemi yaﬂand›¤›na iﬂaret etti.
Dünya G›da Örgütünün ürünlerdeki
toplam aflatoksin miktar›n›n 20
ppb`den fazlas›n›n insan sa¤l›¤› için
risk teﬂkil edebilece¤ini ilan etti¤ini,
ABD`nin de bu kriterleri baz alarak ülkesine bu miktarda ürünleri kabul etti¤ini hat›rlatan Baﬂkan Karap›nar, Avrupa`da ise bu oran›n toplam aflatoksin
için 4 ppb`ye kadar düﬂtü¤ünü an›msatt›.
Hasan Hüseyin Karap›nar, ﬂunlar›
kaydetti:
“Baﬂta Antep f›st›¤›, f›nd›k, incir,
üzüm gibi milli ürünlerimizin AB üyesi
ülkelere girmesinde ciddi zorluklar yaﬂ›yorduk. Dernek olarak kuruldu¤umuz
günden itibaren bu sorunun aﬂ›lmas›
için yo¤un çaba harcad›k. Derne¤imizin
çabalar› sonucunda Haziran 2008`de,
Dünya G›da Örgütü`nün alt kuruluﬂu
Kodeks Alimentarius Komisyonu`nda
AB üyesi ülkeler ile Türkiye`nin kat›ld›-
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¤› toplant›da, AB üyesi ülkelerin 4 ppb
olarak kabul etti¤i miktar›n 10 ppb`ye
ç›kart›lmas›n› sa¤lad›k. Ancak bu karar› kabul etmelerine ra¤men AB üyesi
ülkeler, kendi ülkelerinde bu karar› uygulamamakta direniyorlar. Türkiye`deki muhatab›m›z olan kurumlarla görüﬂerek, bir an önce bunun uygulanmaya
baﬂlamas› gayreti içindeyiz.”
Avrupa ülkelerine ihracatta ürünlerdeki toplam aflatoksin miktar›n›n 10
ppb`ye ç›kmas›n›n, Türk ihracatç›s› için
büyük baﬂar› oldu¤unu vurgulayan Karap›nar, “Aflatoksinden kaynaklanan
ihracat problemlerini de aﬂm›ﬂ oluyoruz” diye konuﬂtu.

“

Avrupa ülkelerine ihracattaki en büyük sorun olan ürünlerdeki aflatoksin problemi aﬂ›ld›”
Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤›n›n
sektöre yönelik ç›kard›¤› tebli¤lerde uygulama safhas›nda baz› aksakl›klar da
oldu¤unu belirten Karap›nar, Tar›m ve
Köyiﬂleri Bakanl›¤› Koruma ve Kontrol
Genel Müdürlü¤ünün sektörü ilgilendiren tüm meselelerde kuruyemiﬂ tebli¤ini
TÜKS‹AD`›n haz›rlamas›na yönelik
tekliflerini kabul etti¤ini ve ﬂu anda altyap› çal›ﬂmalar›n› sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Dünya Antep
f›st›¤›n› keﬂfediyor
Yap›lan tan›t›mlar ve fuarlar, Antep f›st›¤›n› dünyaya kabul
ettirdi. Güneydo¤u Anadolu ‹hracatç›lar Birli¤i (GA‹B)'ne
ba¤l› Antep F›st›¤› Tan›t›m Grubu (AFTG)'nun, dünyan›n birçok ülkesinde yapt›¤› Antep f›st›¤›n› tan›tma çal›ﬂmalar› meyvelerini vermeye baﬂlad›.

G

A‹B Genel Sekreteri Fahrettin Canpolat, F›st›¤› tan›tmak için bütün
fuarlara kat›ld›klar›n› kaydederek, "Dünyan›n dört bir yan›na giderek Antep f›st›¤›n› tan›t›yoruz. Gitti¤imiz fuarlarda f›st›k ikram ediyoruz. Dünya art›k Antep f›st›¤›n› kabul ediyor. F›st›¤›n ihracat›n› art›rmak istiyoruz. Kriz döneminde f›st›k ihracat› bizim için çok önemli. Antep f›st›¤›n›n geçmiﬂ y›llara göre ihracat›n›n artt›¤›n› görüyoruz. Bunda tan›t›mlar›n büyük etkisi
var" diye konuﬂtu.

“

Dünyada yetiﬂen f›st›klar lezzet olarak
Antep f›st›¤›n›n rakibi olamazlar”
Tan›t›mlar› yaparken, ihracatç›lar›n deste¤ini ald›klar›n› kaydeden Canpolat,
en büyük hedeflerinin hasad›n yüzde 50-60'›n› ihraç etmek oldu¤unu belirtti. Antep f›st›¤›n›n di¤er ülkelerde yetiﬂen f›st›klarla k›yas edilemeyecek kadar lezzetli
oldu¤una dikkat çeken Canpolat, "F›st›k farkl› ülkelerde de yetiﬂiyor. Ama lezzet
olarak bize rakip olamazlar. Di¤er f›st›klar›n gösteriﬂi var. Biraz iri ama lezzet
yönünden Antep f›st›¤›na benzemez. Bizim f›st›¤›m›z ince uzun ama lezzet olarak di¤erlerinden farkl›. Bunun için dünya Antep f›st›¤›n› tercih ediyor. Yap›lan
tan›t›mlar sonucu art›k dünya Antep f›st›¤› demeye baﬂlad›" dedi.
Antep f›st›¤›n›n en büyük pazarlar›n›n, Japonya, Avrupa ülkeleri, Körfez ülkeleri, Rusya ve Amerika oldu¤unu kaydeden Canpolat, amaçlar›n›n dünyan›n
her yerine Antep f›st›¤› ihracat› yapmak oldu¤unu belirtti.
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Cadbury, Intergum'›
Gebze'ye taﬂ›yor
KENT G›da'n›n ço¤unluk hisselerini 2002'de sat›n alarak Türkiye pazar›na giren ve 2007 y›l›nda
da Intergum G›da'n›n hisselerinin tamam›n› alan Cadbury, her iki kurum ve markalar› aras›ndaki
entegrasyon sürecini tamamlad›¤›n› aç›klad›.

C

adbury bu entegrasyon çerçevesinde, iç ve d›ﬂ pazarda
rekabet gücünü art›rmak ve
operasyonel sinerjilerden yararlanabilmek amac›yla Intergum'›n ‹stanbul
Ba¤c›lar'da bulunan üretim tesisini
Gebze'ye taﬂ›ma karar› ald›. Cadbury
Grubu'nun iﬂtiraki Intergum'›n Kent G›da'ya kat›lmas› ve Kent G›da taraf›ndan
devir al›nmas› yolu ile Kent G›da'n›n
bünyesinde birleﬂmeleri kararlaﬂt›r›ld›.
Cadbury Türkiye Kurumsal ‹liﬂkiler Genel Müdür Yard›mc›s› Ömer Taﬂç›, her
iki ﬂirketin bir bütün olarak çal›ﬂmaya
baﬂlad›¤›n› söyledi.
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Kent G›da Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.ﬁ'den ‹MKB'ye gönderilen yaz›da, Cadbury Grubu’nun iﬂtiraki olan
Kent G›da ile yine ayn› grubun iﬂtiraki
olan Intergum G›da yetkilileri aras›nda
yap›lan müzakereler sonucunda, ﬂirketin, Intergum ile bu ﬂirkete ait baz› ticari markalar›n, Kent G›da taraf›ndan
üretilecek baz› sak›z ürünlerinde kullan›lmas› amac› ile geçerli olacak ve
Kent G›da ile Intergum'un birleﬂme tarihine (en geç 31 Aral›k 2009 tarihine)
kadar yürürlükte kalacak bir ticari
marka lisans sözleﬂmesi imzalad›¤›
duyuruldu.
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Pepsi logosunu de¤iﬂtirdi
Pepsi, 111 y›ll›k tarihinde 10'ncu logo de¤iﬂikli¤ine gidiyor. ‹yimserlik aﬂ›layan yeni logonun
arkas›nda iyimser milenyum çocuklar› var.

R

ekabet yo¤un, pazar hareketli, yeni rakipler güçlü, tüketici tercihleri oynak, de¤iﬂim zorunlu... Firmalar, pazardaki konumlar›n› koruyabilmek için markalar›na yat›r›m yap›yorlar. Bu yat›r›mlardan
en yenisini PepsiCo yapt› ve Pepsi markas›n›n logosunu yeniledi. Logosunu 'gülümseyen yüz'e dönüﬂtüren Pepsi, bu yenili¤i ﬂimdilik yaln›zca Kuzey Amerika
pazar›nda uyguluyor. Pazarlama dünyas›nda yo¤un tart›ﬂmalara yol açan Pepsi'nin logo de¤iﬂikli¤inin ard›nda pazardaki de¤iﬂimlere ayak uydurma çabas›
yat›yor.

“

Yeni gülümseyen logolar Amerikan
Baﬂkan› Barack Obama’n›n kampanya logosuna benzetiliyor”
Arnell Group'un tasarlad›¤› 'smiling'
(gülümseyen) logolar ﬂimdilik yaln›zca

Kuzey Amerika'da piyasaya sürülen
ürünlerde kullan›l›yor. Henüz tüm dünyada kullan›lmaya baﬂlamasa da yeni
logo üzerinde tart›ﬂmalar ﬂimdiden baﬂlad›. Kimileri yeni tasar›m›n unutulmuﬂ
eski bir Diet Pepsi logosuna, kimisi ise
Barack Obama'n›n kampanya logosuna
benzedi¤ini iddia ediyor.

“

Logosu ile ﬂiﬂe
tasar›mlar›n› da
de¤iﬂtiren Pepsi, tercihini sadelikten yana
kulllan›yor”
Pepsi klasikte gülen yüzü and›ran
k›rm›z›, beyaz ve mavi renkle bezeli
beyaz daire, Diet Pepsi'de beyaz›n hacmi azalt›larak yans›t›l›yor. Logodaki
en belirgin de¤iﬂiklik ise Diet Pepsi
Max'te. Zira mavi rengin yerinde
siyah kullan›l›yor. Pepsi ﬂiﬂe tasar›mlar›nda da tercihini sadelikten yana kullan›yor.

Arnell Group'un tasarlad›¤›
'smiling' (gülümseyen) logolar
ﬂimdilik yaln›zca Kuzey
Amerika'da piyasaya sürülen
ürünlerde kullan›l›yor. Ancak
tart›ﬂmalar tüm dünyada
ﬂimdiden baﬂlad›.
DÜNYASI
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Amerikal› bilim adamlar›,
karbonhidratlar› ya¤a
dönüﬂtüren geni buldular.
Kaliforniya Üniversitesi'nden
bilim adamlar›n›n Cell dergisinde yay›mlanan
araﬂt›rmas›nda, DNA-PK
denilen genin, karaci¤erde
karbonhidratlar›n›n ya¤a
dönüﬂmesi sürecini düzenledi¤i
bildirildi.

ﬁiﬂmanlatan gen bulundu
A
“
Araﬂt›rman›n
sonucunda, bir gün insanlar ﬂiﬂmanlama korkusu olmadan ekmek,
pasta ve pirinç yiyebilecek”
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raﬂt›rmada çal›ﬂan Roger
Wong, araﬂt›rmalar›n›n sonucunda, bir gün insanlar›n
ﬂiﬂmanlama korkusu olmadan ekmek,
pasta ve pirinç yiyeceklerini umut etti¤ini söyledi.
Wong, yapt›klar› araﬂt›rmada,
DNA-PK geni bulunmayan farelerin genin bulundu¤u normal farelere göre daha ince ve yüzde 40 oran›nda daha zay›f oldu¤unu belirlediklerini kaydetti.
Genden yoksun olan farelerin yüksek karbon içeren g›dalar› yediklerinde
kilo almad›klar›n›, ayr›ca kanlar›ndaki
kolestrol düzeylerinin daha düﬂük oldu¤unu vurgulayan Wong, kolestrolün düﬂük olmas›n›n kalp krizi riskini azaltt›¤›na dikkati çekti.
‹nsan›n da ayn› gene sahip oldu¤unu
vurgulayan bilim adamlar›, DNA-PK
geninin ilaçlarda ve obeziteyi önlemede
kullan›labilece¤ini bildirdiler.
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G›da ve içecek
sektörü Londra'dan
umutlu döndü
Dünyan›n beﬂinci büyük g›da ve içecek
pazar› olan ve ‹ngiltere'de 15-18 Mart
tarihleri aras›nda düzenlenen, Londra
Uluslararas› G›da ve ‹çecek Fuar›'na
(Londra The International Food&Drink Event, IFE) Ege ‹hracatç› Birliklerinin (E‹B) organizasyonuyla kat›lan Türk ihracatç›lar› yurda umutlu döndü. Fuara kat›lan dokuz Türk firmas›,
2
toplam 153 m alanda ürünlerini sergiledi.

Y

aklaﬂ›k 200 milyar dolarl›k
g›da ürünleri ve içecek pazar›na sahip ‹ngiltere'nin y›lda
30 milyar dolarl›k g›da ve içecek ithalat› yapt›¤›n› belirten Ege ‹hracatç› Birliklerinin Genel Sekreteri Sezmen Alper, "‹ngiltere'ye Türkiye olarak 768
milyon, E‹B olarak 138 milyon dolarl›k
g›da ürünü ihraç ediyoruz. Yak›nl›k
avantaj›m›z› kullan›p Türkiye olarak rakam› 1,5 milyar dolara ç›karabiliriz"
dedi.

“

Fuarda genel g›da, mahalli ve
geleneksel ürünler,
etnik ve kültürel ürünler, k›rm›z› ve beyaz et
ürünleri, donmuﬂ g›da,
süt ve süt ürünleri, un
ürünleri ve ﬂekerlemeler sergilendi”
DÜNYASI
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“

Fuara ilk defa
kat›lan ve ‹ngiltere'de
mallar› henüz sat›lmayan firmalar›m›z, sipariﬂe dönüﬂebilecek görüﬂmeler yapt›"
Londra Uluslararas› G›da ve ‹çecek
Fuar›'n›n (IFE) iki y›lda bir düzenlendi¤ini belirten Alper, "IFE, 2007 y›l›nda
24 bin 146 kiﬂi taraf›ndan ziyaret edildi. Bu y›l ise Avustralya, Bulgaristan,
Belçika, Kanada, Fransa, ﬁili, Küba,
Almanya, Yunanistan, Macaristan, Hindistan, ‹talya, Jamaika, Japonya, Litvanya, Hollanda, Polonya, S›rbistan,
Romanya, Slovakya, ‹spanya, ‹sviçre,
Tanzanya, Tayland, Türkiye, ABD, ‹skoçya, ‹ngiltere ve ‹rlanda'dan kat›l›mlar oldu. Fuarda genel g›da, mahalli ve
ananevi ürünler, etnik ve kültürel ürünler, k›rm›z› ve beyaz et ürünleri, donmuﬂ g›da, süt ve süt ürünleri, un ürünleri ve ﬂekerlemeler sergilendi" dedi.
Fuara kat›l›m›n, Yurt D›ﬂ› Fuar Kat›l›mlar›n›n Desteklenmesine ‹liﬂkin
Tebli¤ kapsam›nda desteklendi¤ini belirten Alper, ﬂunlar› kaydetti: "Fuara ilk
defa kat›lan ve ‹ngiltere'de mallar› henüz sat›lmayan firmalar›m›z, orta ve
uzun vadede sipariﬂe dönüﬂebilecek görüﬂmeler yapt›."

G›dalar ses
dalgalar›yla
kuruyacak
Avrupa Birli¤i (AB), yüksek frekansl› ses dalgalar›n› kullanan ''ultrason'' yöntemiyle meyve ve sebzelerin besin de¤erlerini kaybetmeden
sa¤l›kl› bir ﬂekilde kurutulmas›n›
sa¤layacak 3,5 milyon TL'lik dev
bütçeli proje baﬂlatt›.
‹spanya, Almanya, ‹sveç, ‹ngiltere ve Türkiye'den 8 kuruluﬂun kat›ld›¤› g›dalar›n kurutulmas›nda gelece¤in teknolojisini projesinin koordinatörlü¤ünü Türk ﬂirketi Gökser Makine yürütecek.
Projeyle, mevcut teknolojilerin
ötesinde bir anlay›ﬂla geliﬂtirilecek
''ultrason'' yöntemi, g›dalar›n kurutulmas› s›ras›nda zaman ve enerjiden
büyük tasarruf sa¤layacak.
Projenin en büyük özelli¤inin kurutma esnas›nda zaman ve enerjiden
tasarruf etmek oldu¤unu anlatan
proje koordinatörü Hilal Ünal, ''Bunun yan› s›ra g›dalar› kurutarak saklamak, art›k daha etkin bir hale gelecek'' dedi.
Ünal, ''Ultrason teknolojisi araﬂt›rmalar› sonucu ortaya ç›kacak olan
prototip, mevcut g›da kurutma tesislerine monte edilebilecek ve kurutma
iﬂlemi daha k›sa zamanda, daha az
enerjiyle ve dolay›s›yla daha az maliyetle gerçekleﬂtirilebilecek'' dedi.
Projeye TÜB‹TAK, AB, ÇP Koordinasyon Ofisi'nin büyük katk›lar
verdi¤ini ifade eden Ünal, projeye
sa¤lanacak destek miktar›n›n yaklaﬂ›k 3,5 milyon lira dolay›nda oldu¤unu ve yaklaﬂ›k 1,5 y›l içinde tamamlanaca¤›n› sözlerine ekledi.
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Nar
kabu¤undan
ekmek

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Mühendislik Fakültesi G›da Mühendisli¤i Bölümü, Türkiye'de bir ilke
imza att›. Nar suyu üretim iﬂletmelerinde at›k olarak ortaya ç›kan nar kabu¤u ve nar çekirde¤iyle
birlikte, nohut üretim fabrikalar›ndaki at›klardan ekmek üretildi.
niversite bünyesinde yer alan
'G›da Araﬂt›rma ve Uygulama
Merkezi'nde nar kabu¤u ve
çekirde¤inden üretilen ekme¤in, kanseri
önleyici özelli¤e sahip oldu¤u ve sindirimi kolaylaﬂt›rd›¤› belirtildi. G›da
Mühendisli¤i Bölüm Baﬂkan› Prof. Dr.
Mahir Turhan, nohudun var olan özelliklerini ekme¤e iﬂlerken, özellikle s›f›r
ya¤ ve yine s›f›r tuzla üretmeye
çal›ﬂt›klar›n›, söz konusu ekmekte tuzun
olmamas›n›n yüksek tansiyon hastalar›
için, ya¤›n olmamas›n›n da fazla kalori

Ü
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al›nmamas› aç›s›ndan oldukça önemli
oldu¤unu kaydetti.

“

Nar ekme¤inde
tuzun, ya¤›n olmamas›,
fazla kalori al›nmamas›
ve dolay›s›yla sa¤l›k
aç›s›ndan büyük önem
taﬂ›yor”
MART - N‹SAN 2009
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Ayçiçek ya¤› fiyat›ndaki
düﬂüﬂ tüketiciyi güldürüyor
Geçti¤imiz y›l içerisinde t›rman›ﬂa geçerek rekor fiyatlara ulaﬂan
ayçiçek ya¤›, ortalama 8 ay içerisindeki düﬂüﬂüyle tüketicilerin yüzünü güldürdü.

B

itkisel Ya¤ Sanayicileri Derne¤i Genel Sekreteri Hüseyin
Büyükﬂahin, yapt›¤› aç›klamada geçti¤imiz y›l içerisinde Türkiye'de ve dünyadaki üretim miktarlar›nda yaﬂanan düﬂüﬂe paralel olarak ayçiçe¤inin fiyat›n›n yükseldi¤ini an›msatarak ﬂunlar› söyledi:

“

Ürün fiyatlar›ndaki indirimin yüksek
fiyattan ürün alan sektör için olumsuz bir durum yaratt›¤›n› kaydeden Büyükﬂahin, fiyatlar›n 2007 y›l› ortalamalar›
seviyesinde oldu¤unu
belirtti”
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''Geçen y›l içerisinde fiyatlar 3 kat
artt› ve rekor seviyelere ulaﬂt›. Bu yükseliﬂte üretim azl›¤›n›n pay› oldu¤u kadar, geçen y›l içinde yaﬂanan kurakl›k,
ham madde fiyat› ve küresel mali krizin
de etkileri oldu. Ayr›ca, Türkiye'de 1
milyon 700 ton tüketim var, ancak, sadece 500-600 ton üretimimiz var. Bu
arada, ya¤l› tohum ve türevlerinin ithalat›na geçen y›l 3 milyar dolara yak›n
ödeme yap›ld›. Bunlar da fiyatlar›n artmas›nda etkili oldu.''
Hüseyin Büyükﬂahin, 2008 y›l›n›n
ikinci yar›s›nda petrol ve ham madde fiyatlar›nda gerileme yaﬂand›¤›n› belirterek, bu düﬂüﬂün ürün fiyatlar›na da yans›d›¤›n› ve bu durumdan tüketicilerin
memnun oldu¤unu kaydetti.
Ürün fiyatlar›ndaki indirimin yüksek
fiyattan ürün alan sektör temsilcileri
için olumsuz bir durum yaratt›¤›n› kaydeden Büyükﬂahin, fiyatlar›n 2007 y›l›
ortalamalar› seviyesinde oldu¤unu
belirtti.
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Nestle'den Yeni Gold Serisi
Nestlé GOLD koleksiyonunda, tutkunlar›na alt›n de¤erinde bir deneyim
yaﬂatacak olan yedi farkl› ürün çeﬂidi bulunuyor. Bitter koleksiyonundan
Nestlé GOLD Bitter Çikolata yo¤unlaﬂt›r›lm›ﬂ ekvatoral kakao çekirdekleriyle harmanlanan, %70 kakao içeri¤iyle antioksidan deposu.
Bitter ve yo¤un aromas› sayesinde tad›n›n, ac› - tatl› dengesi
ﬂaﬂ›rt›c› Nestlé GOLD Kakao Parçac›kl› Bitter karamelize
kakao çekirdeklerinin yo¤un bitter çikolatas› ile eﬂsiz uyumunu sunuyor. Nestlé GOLD Kirazl› Bitter ise özenle seçilen dolgun kiraz taneleri ile taçland›r›lm›ﬂ bitter çikolatas›n› Nestlé kalitesiyle sunuyor.
Nestlé GOLD koleksiyonun sütlü çikolata çeﬂitlerinde
ise sadece gerçek süt kullan›yor. Sütlü ve f›nd›kl› çeﬂitlerde kullan›lan gerçek sütle vanilyan›n yumuﬂak birleﬂimi keyif veriyor. Nestle GOLD Mouse ise içindeki Mouse dolgusu ile farkl› bir çikolata deneyimi yaﬂat›yor. Nestlé GOLD Mousse
Dolgulu Sütlü Çikolata ve Nestlé GOLD Mousse Dolgulu Bitter Çikolata enfes
tadlar› ile ikramlar›n vazgeçilmezi olacak.

Luna'dan “Sihirli”
Lezzetler
Tüketicilerin beklentileri do¤rultusunda yeyeniliklerine devam eden Luna'n›n görünümü ve
lezzeti yenilenen ilk ürünleri “Luna Kase” ve
“Luna Paket” oldu. Yenilenen Luna, daha yuyumuﬂak ve daha lezzetli haliyle tüketime sunulan
Luna'n›n kase ve paket ambalaj›nda renkli ve
göz al›c› de¤iﬂiklikler yap›ld›. Tamamen bitkisel
olan, “Trans Ya¤” ve kolesterol içermeyen
“Luna” sa¤l›kl› ve lezzetli yeni halinin yan› s›s›ra, bunlar› bütünleyen ambalaj›yla da mutfaklamutfaklara girmeye haz›r.
Luna'n›n yeniledi¤i bir baﬂka ürün ise “Luna
Tereya¤› Lezzeti”. Üretiminde tamamen bitkibitkisel ya¤lar kullan›lan “Luna Tereya¤› Lezzeti”,
tereya¤› lezzetinden vazgeçemeyen ama kolestekolesterol konusunda da hassas olan tüketicilere hitap
ediyor. “Luna Tereya¤› Lezzeti”, tereya¤›n›n
vazgeçilmez tad›n› sa¤l›kla birleﬂtiriyor.

Anneler
Günü’ne özel
Han›mmeller
Anneler günü için özel olarak
haz›rlanan çiçek ﬂeklinde kurabiye.
Sade ve kakaolu çiçek kurabiyeler
ortas› çilek ve çikolata soslu olmak
üzere 4 farkl› çeﬂit kurabiye ile
damaklarda farkl› bir tat b›rakacak.

Ülker Bizim Mutfak'tan
haz›r çorbalar
Bizim Mutfak, Türk damak tad›na uygun ürünlerine 'H›zl›
Çorba'y› da ekledi. Pratik ve h›zl› haz›rlan›ﬂ› sayesinde özellikle
çal›ﬂanlar›n ve ö¤rencilerin ihtiyaçlar›na hitap eden Bizim
Mutfak H›zl› Çorba, ac›kan, can› at›ﬂt›rmal›k bir ﬂey çeken veya üﬂüdü¤ünde içini ›s›tacak bir alternatif arayan herkesin ilk
ve “h›zl›” tercihi olacak.
Domates, Kremal› Tavuk, Kremal› Mantar ve Mercimek olmak üzere tüketici taraf›ndan en çok talep gören çeﬂitler ile
pazara giren Bizim Mutfak 'H›zl› Çorba'lar›n›n hepsinde bol k›t›r bulunuyor..
Al›ﬂt›¤›n›z lezzet art›k daima sizinle beraber
olacak!
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Ülker Golden'den bol f›nd›kl› ve
bol Antep f›st›kl› çikolata
Ülker, bol f›nd›k ve bol Antep f›st›¤› ile zenginleﬂtirdi¤i
Ülker Golden'i tüketicilerin be¤enisine sundu. Çikolatay› daha
bol f›nd›k veya f›st›k tad› ile sevenler için özel olarak geliﬂtirililen bu yeni çikolata serisi, tatman›z için raflardaki yerini
ald›.

Patos
Nutty

Saray'dan mini pasta bisküvi:
Çikilopcuk

Damak tad›yla; tutkulu anlar›n, hafiflikle doygunlu¤un, maç
keyfiyle; romantizmin, duygularla
heyecanlar›n birleﬂmesi… Mesela
kuruyemiﬂle, cipsin. ﬁimdi tüm bu
istediklerinizi gerçekleﬂtiren yepyeni bir tad var; PATOS NUTTY.
Hem kuruyemiﬂ hem cips. Ama
ne kuruyemiﬂ ne cips. ‹kisinden de
lezzetli , ikisinden de keyifli …
‹stedi¤iniz ne varsa tek bir
pakette tam karﬂ›n›zda!

Saray'›n büyük ilgi gören
f›nd›kl› sütlü çikolatas› 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 etraf›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.

Gülsan'dan yepyeni bir lezzet!

Do¤a Papatya-Bal
Çay› ile rahatlay›n
Papatyan›n fiziksel ve ruhsal rahatlat›c› etkisi ile ﬂifa kayna¤› bal›n
faydalar› ve lezzeti Do¤a Papatya-Bal
Çay›'nda birleﬂti. Kategorisinde bir ilk
olan Papatya-Bal Çay›, ﬂehir yaﬂam›n›n olumsuz etkilerini hafifletmeye
yard›mc› olacak lezzetli ve rahatlat›c›
bir ürün olarak geliﬂtirildi. Yumuﬂak
içimi ile lezzette farkl›l›k yaratacak,
yorgunlu¤unu dindirecek.
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Türkiye'nin ilk g›da firmalar›ndan Gülsan G›da, üretti¤i pekmez çeﬂitlerine
''Elma Pekmezi''ni de ekledi.
Gülsan G›da Yönetim Kurulu üyesi Mehmet
Güldüo¤lu, Elma Pekmeziyle ilgili olarak yapm›ﬂ
olduklar› deneme üretiminde
olumlu sonuçlar elde ettiklerini
ve elma pekmezinin tad›n›n, aromas›n›n çok güzel olmas›
dolay›s›yla bu ürünü piyasaya
sürmeye karar verdiklerini ifade
ederek, ﬂunlar› söyledi:
''Ülkemizde de çok çeﬂitli elma üretilmektedir ve ülkemizin
elma üretim kapasitesi de yüksektir. Yapt›¤›m›z araﬂt›rmalar
neticesinde elman›n ve elma
pekmezinin, güzel kokusu ve tad›n›n yan›nda baﬂta kalp
olmak üzere insanlara
sa¤lad›¤› birçok yarar› da var.''
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Dünya Türk Giriﬂimciler
Kurultay› tamamland›
D
Dünya Türk Giriﬂimciler Kurultay›, 80 ülkeden gelen 2 bin
iﬂadam›n›n kat›l›m›yla ‹stanbul'da yap›ld›. Türk iﬂadamlar›n›n biraraya gelmesi ile ekonomi zirvesine dönüﬂen kurultay›n
ana temas› ise: "Küresel Güç
Türkiye".
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›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K) ve D›ﬂ Ticaret
Müsteﬂarl›¤› (DTM) iﬂbirli¤i ile düzenlenen Dünya Türk Giriﬂimciler Kurultay›, 80 ülkeden gelen 2 bin
iﬂadam›n›n kat›l›m›yla ‹stanbul'daki
Lütfi K›rdar Kongre ve Sergi Saray›'nda
yap›ld›.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
(TOBB) ve D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K) ile Dünya-Türk ‹ﬂ Konseyi

Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, dünyadaki
en etkin diasporalardan biri olmay› hedeflediklerini belirtti.

“

Dünyan›n en etkin
diasporalar›ndan biri olmay› hedefliyoruz”
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Hisarc›kl›o¤lu, ''Gün, kuvvetlerimizi
birleﬂtirip ortak gayeler için y›lmadan
çal›ﬂmak zaman›d›r'' diyerek, Cumhuriyetin 100. y›l›na yönelik dünyan›n en
büyük 10 ekonomisi aras›na girme, ArGe'ye dayanan, yenilikçi ve rekabetçi bir
ekonomik model kurma, en az 3 sektörde dünya lideri olma, 500 milyar dolarl›k ihracat gerçekleﬂtirme, dünyada tan›nan 20 marka üretme ve dünyan›n en
büyük 500 ﬂirketi aras›nda 10 Türk ﬂirketine sahip olma hedeflerini yineledi.

“

ﬁirketlerimiz rekabet gücünü artt›rmak
için yeniden yap›land›r›lmal›”
D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K) ve D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›¤› (DTM)
iﬂbirli¤iyle düzenlenen Dünya Türk Giriﬂimciler Kurultay›'nda Devlet Bakan› ve
Baﬂbakan Yard›mc›s› Naz›m Ekren,
yapt›¤› konuﬂmada sözlerini ﬂöyle sürdürdü:
''Uzun vadeli perspektif olarak bakt›¤›m›zda kamunun üstlenece¤i en
önemli rol, büyüme ve üretim dostu maliye, para politikalar› ve teﬂvik politikalar› olacakt›r. Özellikle özel sektörden
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bekledi¤imiz, özel sektörle birlikte yapmay› planlad›¤›m›z en önemli politikam›z, ﬂirketlerimizin rekabet gücünü art›rmak amac›yla yeniden yap›land›r›lmalar›d›r.''
Devlet Bakan› ve Baﬂmüzakereci
Egemen Ba¤›ﬂ, ''Tekerle¤i yeniden icat
etmeye gerek yok. Baﬂar›l› olmuﬂ diasporalara bakt›¤›m›z zaman en önemli
özelliklerinin örgütlenme oldu¤unu görüyoruz'' dedi. Baﬂmüzakereci Ba¤›ﬂ,
sözlerini ﬂöyle sürdürdü:
''Türk mal›n›n gitti¤i her yere, o mal›n sahibinin de o mal›n hizmetkar›n›n
da o mal›n çal›ﬂan›n›n da gidebilmesi,
Gümrük Birli¤i kapsam›nda bizim en
do¤al hakk›m›z olmas› gerekir. Bunun
detaylar› üzerinde çal›ﬂ›yoruz. Vatandaﬂlar›m›z›n mümkün olan en fazla
hakka sahip olmas› için elimizden
geleni yap›yoruz. ''

“

Türk mal›n›n gitti¤i her yere, o mal›n
sahibinin de o mal›n
hizmetkar›n›n da o
mal›n çal›ﬂan›n›n da
gidebilmesi en do¤al
hakk›m›zd›r”
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En pahal› il yine
‹stanbul oldu

Sat›nalma gücüne göre 2008
y›l›nda en pahal› il Türkiye ortalamas›n›n yüzde 14.2 üzeri
ile ‹stanbul olurken, en ucuz
iller Türkiye ortalamas›n›n
yüzde 6.7 alt› ile Siirt,
Batman, Mardin ve ﬁ›rnak
olarak belirlendi.

T

ürkiye ‹statistik Kurumu,
"Bölgesel Sat›nalma Gücü
Paritesi 2008" sonuçlar›n›
aç›klad›. Türkiye genelinde 100 TL'ye
sat›n al›nan bir mal veya hizmetin 26
istatistiksel bölgede sat›ﬂ fiyat›n›n gösterildi¤i çal›ﬂmaya göre, ülke genelinde
100 TL olan bir mal veya hizmetin en
pahal› sat›ld›¤› yer 114.2 ile ‹stanbul
oldu.

“

En pahal› illerin
baﬂ›nda üç büyük ﬂehir
yer al›yor”
‹stanbul'u 105.2 ile ‹zmir, 105 ile
Ankara izledi. Ard›ndan 104.8 ile Kocaeli, Bolu, Düzce, Sakarya, Yalova;
104 ile Antalya, Burdur, Isparta geldi.
Edirne, K›r›kkale, Tekirda¤, Bal›kesir, Çanakkale, Denizli, Ayd›n, Mu¤la,
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Bursa, Bilecik, Eskiﬂehir, Zonguldak,
Bart›n, Karabük, Trabzon, Artvin, Giresun, Gümüﬂhane, Ordu, Rize de genelde
mal ve hizmetlerin sat›ﬂ fiyatlar›n›n ülke ortalamas›ndan yüksek oldu¤u di¤er
illeri oluﬂturdu.

“

Siirt, Batman,
Mardin ve ﬁ›rnak en
ucuz iller”
Genelde en ucuz iller ise 93.3 ile Siirt, Batman, Mardin, ﬁ›rnak oldu. Bu
illeri 94.9 ile Hatay, Maraﬂ, Osmaniye;
95.3 ile Nevﬂehir, Aksaray, K›r›kkale,
K›rﬂehir, Ni¤de izledi.
Manisa, Afyon, Kütahya, Uﬂak,
Konya, Karaman, Adana, Mersin, Kayseri, Sivas, Yozgat, Kastamonu, Çank›r›, Sinop, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Erzurum, Bayburt, Erzincan, Kars,
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A¤r›, Ardahan, I¤d›r, Malatya, Bingöl,
Elaz›¤, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari,
Muﬂ, Gaziantep, Ad›yaman, Kilis, Diyarbak›r, ﬁanl›urfa da genelde mal ve
hizmet sat›ﬂ bedellerinin ülke ortalamas›n›n alt›nda oldu¤u di¤er illeri oluﬂturdu.

“

‹stanbul’da gayrimenkul fiyatlar› Türkiye ortalamas›n›n yüzde
51,7 üzerinde”
Harcama türlerine göre bak›ld›¤›nda ülke genelinde 2008 y›l›nda 100
TL'ye sat›lan g›da en yüksek olarak ‹stanbul'da 107.5, en düﬂük olarak da
Hatay, Kahramanmaraﬂ, Osmaniye'de
93.5 TL'ye sat›ld›.

Ülke genelinde 100 TL'ye sat›lan
konut en yüksek olarak ‹stanbul'da
151.1, en düﬂük olarak da Siirt, Batman, Mardin, ﬁ›rnak'ta 82 TL'ye sat›ld›.

“

Antalya giyim
fiyatlar›nda ‹stanbul’u
geride b›rakt›”
Ülke genelinde 100 TL'ye sat›lan giyim ve ayakkab› en yüksek olarak Antalya, Burdur, Isparta'da 113.6, en düﬂük olarak da Adana, Mersin, Zonguldak, Bart›n, Karabük'te 91.1 TL'ye sat›ld›. Giyimde Antalya bölgesinin, hemen tüm mallarda en pahal› il olan ancak giyimde 107.3 TL'de kalan ‹stanbul'u geride b›rakmas› dikkat çekti.

“

Ülke genelinde sat›lan giyim ve ayakkab› en yüksek olarak
Antalya’da sat›ld›. Giyimde Antalya bölgesinin, bütün ürünlerde birincili¤i kapt›rmayan ‹stanbul'u bile geride b›rakmas› dikkat çekti”
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Yaﬂam uzatan
6 süper g›da
Araﬂt›rmalar baz› g›dalar›n yararlar›na dikkat çekerken, pek
çok sa¤l›k sorununu önlemeye yard›mc› oldu¤unu da gösteriyor.
Dengeli beslenen kad›nlar›n gö¤üs kanserine yakalanma riskleri
de daha düﬂük...

S

a¤l›kl› beslenmek, sa¤l›kl› bir
yaﬂam›n temelini oluﬂturuyor.
ASM Suadiye T›p Merkezi
Beslenme ve Diyet Uzman› Canan Öcal
Kuzum, yaﬂam uzatan 6 süper g›day›
dengeli bir ﬂekilde alan kad›nlar›n daha
sa¤l›kl› bir yaﬂam sürdürebilece¤ini söylüyor. Beslenme ve Diyet Uzman› Canan
Öcal Kuzum, baz› g›dalar›n sa¤l›¤a yararlar›yla öne ç›kt›klar›n› hat›rlatarak,
özellikle kad›n sa¤l›¤› için çok önemli
6 temel g›daya dikkat çekti.

Sindirim sistemi için
haftada 3-5 kez yo¤urt

1

Henüz kan›tlanmam›ﬂ olmakla
birlikte, haftada üç ila beﬂ kez
tüketilen az ya¤l› yo¤urdun
kad›nlarda gö¤üs kanseri riskini azaltt›¤› yolunda görüﬂler var. Ayr›ca uzmanlar yo¤urtta bulunan faydal› bakterilerin insan sa¤l›¤›na çok olumlu etkileri
bulunuyor. Ba¤›rsaklar› ve sindirim sistemini düzenliyor, rahatlat›yor. Ayr›ca
kad›nlarda mide ülseri riskini azalt›yor.

‹nsanlar›n kabusu
hastal›klara ya¤l› bal›k

2

Haftada iki üç kez yenebilecek
bu bal›klarda en yararl› unsur
Omega-3 ya¤ asitleridir. Somon, sardalye vb. gibi bal›k çeﬂitleri,
hücre zar›n› güçlendirdikleri gibi, kalp
hastal›¤›, hipertansiyon, depresyon, eklem a¤r›s› gibi rahats›zl›klara karﬂ› korunmaya katk›da bulunuyorlar.

Haftada 3 kez
kuru fasulye

3

Kad›nlar›n haftada en az üç
dört kez yemelerinde büyük
yarar olan fasulye protein ve
lif aç›s›ndan da son derece zengin bile-
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ﬂimleriyle, kalp krizi ve gö¤üs kanseri
riskini azalt›yor. Ayr›ca kad›nl›k hormonlar›n›n dengeli ve istikrarl› olmas›na katk›da bulunuyor. Ayr›ca, mercime¤in gö¤üs kanserini önleyici etkileri
olabilece¤ine dair çal›ﬂmalar bulunuyor.

Domates güçlü bir
koruyucu ve antioksidan

4

Kad›nlar›n domates, kan
portakal› ve karpuz gibi likopen zengini g›dalar› haftada
en az üç-beﬂ kez tüketmelerinin sa¤l›k
aç›s›ndan olumlu katk›lar› oldu¤u
belirtiliyor.Güçlü bir anti oksidan olan
likopenin, kad›nlarda meme kanseri
riskini azaltt›¤›n› ortaya koyan bir
dizi yeni araﬂt›rmalar var. Uzmanlar
bu üç k›rm›z›n›n tüketilmesinden
yana.

Güçlü kemikler için
D vitamini takviyesi

5

D vitamini, kalsiyum kayb› nedeniyle kemik k›r›lmalar›na
kadar olumsuz sonuçlara yol
açabilen osteoporozun yan›s›ra ﬂeker
hastal›¤›, MS, gö¤üs, kolon ve yumurtal›k kanseri risklerini de azalt›yor.
Araﬂt›rmalar, D vitaminin ba¤›rsak ve
yumurtal›k kanserini önleme potansiyeli
oldu¤unu ortaya koydu.

Çilek, bö¤ürtlen,
ahududu hücre onar›c›

6

Çilek, bö¤ürtlen, k›z›lc›k ve
ahududu gibi meyveler hücre
onar›c› oldu¤u bilinen antokyan maddesini içerirler. Antokyanlar
meme, mide ve ba¤›rsak kanseri risklerini azaltan önemli antioksidanlar
aras›ndad›r.
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ﬁiﬂmanl›k hem ruh hem de
beden sa¤l›¤›n› bozuyor. Kilo
derdi olanlar belki defalarca
giriﬂimde bulunuyor, diyet
yap›yor, ama verilen 3-5 kilonun ard›ndan daha fazla kilo
al›narak bir k›s›rdöngü
yaﬂan›yor.

Kana h›zla kar›ﬂan

ﬁekerli g›dalar kilo ald›r›yor

K

alori hesaplar› yap›l›yor ve
g›dalar buna göre tüketiliyor. Kad›köy ﬁifa Hastanesi
beslenme ve diyet uzman› Rabia Yurdagül, yiyeceklerin kalori de¤erlerinin ayn›
hesaplanmas›n›n yanl›ﬂ oldu¤unu söylüyor. Bu da diyet programlar›n›n olumsuz sonuçlanmas›na yol aç›yor.

“

Beyaz ﬂeker,
beyaz un, beyaz pirinç,
beyaz makarna, reçel,
bal, patates, ﬂekerleme
ve kek gibi g›dalar
kan ﬂekerini h›zla yükseltiyor”

Rabia Yurdagül, beyaz ﬂeker, beyaz
un, beyaz pirinç, beyaz makarna, reçel,
bal, patates, ﬂekerleme ve kek gibi g›dalar›n kan ﬂekerini h›zla yükseltti¤ini belirtiyor. Diyet yapanlar genelde ayn› kalori de¤erine sahip gibi görünen g›dalar›
al›rken tereddüt yaﬂam›yor. Mesela bir
kutu kola ile 50 gram barbunya aras›ndaki kalori de¤erleri birbirine çok yak›n
(140-160 kalori). Koladan al›nan ﬂeker
do¤rudan kana kar›ﬂ›rken, barbunyadan
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al›nan ﬂeker kana yavaﬂ kar›ﬂ›r. Koladan gelen ﬂeker bir seferde kana girdi¤inde o s›rada kullanmad›¤›n›z kaloriler
ya¤ olarak depolan›r. Ama ayn› durum
barbunyada yaﬂanmaz. ﬁeker zamanla
emilece¤i ve ayr›ca barbunyadaki lifler
nedeniyle kalorilerin tamam› kullan›lmayaca¤› için ya¤ depolama çok daha
az olur.
Yurdagül, besinlerin vücuda al›nd›ktan sonra farkl› mekanizmalarla sindirilip kan ﬂekeri olarak bilinen glikoza dönüﬂtürüldü¤ünü ve ihtiyaç halinde kullan›lmak üzere kaslarda ya¤ olarak depoland›¤›n› söylüyor. Yurdagül'ün verdi¤i
bilgilere göre, h›zl› sindirilen süt ﬂekeri,
meyve ﬂekeri, çay ﬂekeri gibi besinler
kan ﬂekerinde bir anda yükselmeye sebep olur. Salg›lanan insülinle birlikte
kan ﬂekeri tekrar düﬂer ve açl›k hissi
hissedilir. Bu da tekrar yemek yemeyi
ve dolay›s›yla kilo al›m›n› tetikler. Beslenmede tek baﬂ›na ﬂekerli g›da al›m›
açl›¤› ve kilo al›m›n› art›r›r.

“

Piyasada sat›lan
diyet ürünleri bilinçli
tüketilmezse kilo
ald›r›r”

Düﬂük kalorili veya diyet ürün ad›
alt›nda piyasalarda bulunan ürünler genel olarak bilinçsizce fazla miktarlarda
tüketildi¤i için kilo ald›r›c› etki gösterebiliyor. Ancak bir g›dan›n düﬂük kalorili
veya diyet olmas› enerjisiz oldu¤u anlam›na gelmez, sadece yap›s›nda bulunan
ya¤ ve ﬂeker azalt›lm›ﬂ olabilir veya
bunlardan herhangi birini hiç içermeyebilir. Dolay›s›yla bu g›dalar›n kilo ald›rmayaca¤› anlam›n› gelmez.

“

Baz› g›dalar›n
içinde bulunan kalori
de¤erleri ayn› olsa da
kana daha h›zla kar›ﬂan
ﬂekerli g›dalar kilo
almay› tetikler”

Diyet yaparken genelde kalori de¤erlerine bak›larak belli bir miktar› aﬂmadan beslenmeye çal›ﬂ›r›z. Ama gerçekte bu do¤ru bir yaklaﬂ›m de¤ildir.
Baz› g›dalar›n içinde bulunan kalori de¤erleri ayn› olsa bile kana daha h›zla
kar›ﬂan ﬂekerli g›dalar kilo almay› tetikler; açl›k hissini gidermedi¤i için yeniden yemeye sevk eder.
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Kanser
riskine karﬂ›
10 basit
önlem

Kanserin
en büyük
nedenlerinden sigaray›
b›rakarak
ömrünüze
10 y›l katabilirsiniz”

B

u art›ﬂtan en çok da ülkemiz
gibi geliﬂmekte olan ülkeler
etkilenecek. Bu vesileyle kanserin erken teﬂhisi ve kanserden korunma yollar› hakk›nda bilgilerinizi pekiﬂtirmenizde yarar var.

1. Sigaray› b›rak›n
"Dumans›z Hava Projesi"ni destekleyin. Sadece sigaray› b›rakarak yaﬂam›n›za 10 y›l katabilirsiniz. Bu y›l kendiniz için bir ad›m at›n, sigaray› b›rakmak için çaba gösterin, profesyonel bir
yard›m al›n ve dumans›z bir hava sahas›
oluﬂturun.

2. Sa¤l›k taraman›z›
aksatmay›n
Y›ll›k check-up programlar›n›z› ertelemeyin. Kad›n ve erke¤e yönelik tarama testlerinizi mutlaka yapt›r›n.
Unutmay›n ki; baz› kanser türleri erken
saptand›¤›nda yüzde 90 ve üzerinde
oranla tamamen yok edilebiliyor.
Ailesinde kanser hastas› olan, belli bir
yaﬂ›n üstündeki bireylerin belirlenerek
daha titiz incelemelerin yap›lmas› gerekiyor.

60

Geçmiﬂ verilere bak›ld›¤›nda kanser s›kl›¤›nda
yüzde 100 art›ﬂ bekleniyor. Dünya Sa¤l›k Örgütü
verilerine göre 2030 y›l›nda insan ölümlerinin
ço¤u kanser sebebiyle gerçekleﬂecek. Habere
göre, veriler kansere yakalanan insan say›s›n› 24
milyon, kanser nedeniyle ölen insan say›s›n› 17
milyon, kanserle yaﬂayan insan say›s›n› ise 75
milyon olarak öngörüyor.

3. Fazla kilolardan
kurtulun
Fazla kilo rahim, kolon, gö¤üs, yemek borusu ve böbrek kanseri riskini
art›r›yor. Yüzde 10 kilo kayb› ise kiﬂiyi
yüzde 50'lere varan oranda kanser riskinden koruyor. Akdeniz tipi diyetin
sa¤l›kl› oldu¤u giderek daha iyi anlaﬂ›l›yor. Zeytinya¤›, yeﬂil g›dalar, taze ve iﬂlemden geçirilmemiﬂ ürünler, bol lifli
beslenme her tip kanseri engelleyebilir.

4. Yaﬂam›n›zda aktif olun
Kanserden korunman›n en iyi yollar›ndan biri de aktif bir yaﬂam tarz›d›r.
Günde 10 bin ad›m felsefesi hareketli
bir yaﬂam için öneriliyor.

7. Alkolden uzak durun
Karaci¤er kanserinin belli baﬂl›
nedenlerinden biri de alkoldür.

8. Yiyeceklerinizi
renklendirin
Son y›llarda yap›lan bir çal›ﬂma
sebzelere ve meyvelere k›rm›z›, mor ve
mavi rengini veren antosiyanin ad› verilen maddenin kolon kanseri riskini azalt›yor.

8. K›rm›z› eti azalt›p
beyaz ete yönelin
K›rm›z› et, içerdi¤i yüksek ya¤ oran›yla damar sertli¤i ve birçok kronik
hastal›¤a neden olur. Yüksek hayvansal
ya¤ tüketimi kansere yol açar.

5. Yeﬂil g›dalar› artt›r›n
Yap›lan çal›ﬂmalar haftada 3-4 kez
salata yenmesinin sigaraya ba¤l› akci¤er kanseri riskini azaltt›¤›n› gösteriyor.

6. Emzirin
Anneler! Bebe¤inizi ne kadar uzun
süre emzirirseniz, o kadar daha az meme kanserine yakalan›rs›n›z.

9. Güneﬂ ›ﬂ›¤›ndan
korunun
Cilt kanseri en s›k görülen, ama önlenebilen kanser türleri aras›ndad›r. Güneﬂ ›ﬂ›¤› içerdi¤i ultraviyole ›ﬂ›nlarla cilde zararl› oldu¤undan kremler, gözlükler ve ﬂapkalarla UV ›ﬂ›nlardan korunabilirsiniz.
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M

eyve suyu ve benzeri içecekleri; “Meyve Suyu”,
“Meyve Nektar›”, “Meyveli ‹çecek”, “Aromal› ‹çecek” ve “Toz
‹çecek” olmak üzere beﬂ farkl› kategoride de¤erlendirdiklerini belirten MEYED Baﬂkan› Alaaddin Güç, bu kategorilerin de farkl› meyve oranlar›na sahip
oldu¤unu ve bu oranlar›n da etikette
yer ald›¤›n› hat›rlat›yor.

“

Meyve suyunun
etiketini okumadan
içmeyin
Meyve suyu sektöründe faaliyet gösteren 35 firmay›, tek çat›
alt›nda toplayan Meyve Suyu Endüstrisi Derne¤i (MEYED) meyve
suyu ve benzeri içecekler aras›nda bilinçli bir seçim yap›lmas›
konusuna dikkat çekiyor.
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Meyve sular›nda meyve oran› yüzde
25-99 ise ‘Meyve nektar›’, yüzde 10-24 ise
‘Meyveli içecek’, yüzde 0-9 olanlar ‘Aromal› içecek’ ve yüzde
oran› 0 olanlar da
‘Toz içecek’ olarak
s›n›fland›r›l›yor”

Türk G›da Kodeksi'ne göre, sadece
meyve oran› yüzde 100 olan içeceklerin
“meyve suyu” kategorisine girdi¤ini
söyleyen MEYED Baﬂkan› Alaaddin
Güç, meyve oran› yüzde 25-99 olanlar›n “meyve nektar›”, yüzde 10-24 olanlar›n “meyveli içecek”, yüzde 0-9 olanlar›n “aromal› içecek” ve yüzde oran› 0
olanlar›n ise “toz içecek” olarak s›n›fland›r›ld›¤›na dikkat çekiyor. Güç, son
y›llarda Türkiye ve AB ülkelerinde bu
kategori farkl›l›¤›n ambalaj üzerindeki
etikette yer ald›¤›n› ve tüketicilerin bu
bilgilere dikkat etmesi gerekti¤ini vurguluyor.
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469 y›ll›k efsane

Osmanl› padiﬂahlar›ndan
Yavuz Sultan Selim'in eﬂi,
Kanuni Sultan Süleyman'›n
annesi Ayﬂe Hafsa Sultan'›n
iyileﬂtirilmesi için dönemin
ünlü hekimi Merkez Efendi
taraf›ndan 41 çeﬂit baharat
kar›ﬂt›r›larak elde edilen
mesir macunu 469 y›ld›r
üretiliyor.

M

anisa'y› Mesiri Tan›tma
ve Turizm Derne¤i Baﬂkan› Ufuk Tan›k, yaklaﬂ›k 500 y›ll›k geçmiﬂe sahip mesir macununun dünyada eﬂine az rastlanan geleneklerden oldu¤unu belirterek, dernek
olarak bu gelene¤i devam ettirdiklerini
kaydetti.
Baﬂkan Ufuk Tan›k, ne kadar üretim yap›l›rsa o kadar pazara sahip
olunmas› gerekti¤ini belirterek, ﬂöyle
konuﬂtu:

“

Manisa’n›n
geleneksel lezzeti olan
mesir macununun art›k
yurt d›ﬂ›nda da aranan
bir ürün haline geldi¤ini görüyoruz ve bu ürünümüzü dünyan›n her
yerine göndermek için
belirli bir teknolojiyi
de uygulamam›z gerekti¤ini biliyoruz”
62

“Mesir macunu Manisa'da imalathanemizde 15 kad›n iﬂçinin elinden ç›k›yor. Elde üretim yap›ld›¤› için yap›labilecek günlük üretim bellidir. ‹hracata
yönelik üretimde fabrikasyon teknolojiler kullan›labilir. ‹hracat için ayr› bir
üretim sistemi kurarak, bununla ilgili
makine yat›r›m› da yapmay› düﬂünüyoruz. Ancak mesir gelene¤inden derne¤imiz hiçbir zaman vazgeçmeyecektir.
Mesir macunumuzun da art›k d›ﬂar›da
aranan bir ürün haline geldi¤ini görüyoruz ve bu ürünümüzü dünyan›n her yerine göndermek için belirli bir teknolojiyi
de uygulamam›z gerekiyor.”
Derne¤e ait imalathanede görevli 15
kad›n iﬂçi taraf›ndan mesir macununun
imal edildi¤ini kaydeden Ufuk Tan›k,
mesirin kad›nlar taraf›ndan kaynat›lmas›ndan kesimine ve paketlenmesine kadar elde yap›ld›¤›n›, teknoloji kullan›lmadan asl›na sad›k olarak üretildi¤ini
söyledi.
Bu gelene¤i bozmadan sürdürmek
istediklerini de bildiren Tan›k, ﬂunlar›
kaydetti:
“Saç›m d›ﬂ›nda piyasaya sat›ﬂa ç›kan ambalajlar, güne uygun ﬂekilde paketlenerek tüketiciye ulaﬂt›r›l›yor. En
büyük özelli¤imiz bu gelene¤i yaﬂatmak
ve bu inan›ﬂ› sürdürmektir. Derne¤imi-
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Mesir Macunu
Her y›l ‹stanbul Büyükﬂehir
Belediyesi de mesir macunu
ﬂenlikleri düzenleyerek
bu lezzeti ücretsiz olarak
halka da¤›t›yor

“

1522 y›l›nda Yavuz Sultan Selim'in eﬂi,
Ayﬂe Hafsa Sultan hastalan›nca, dönemin ünlü
hekimi Merkez Efendi, 41 çeﬂit baharat› kar›ﬂt›rarak elde etti¤i ürünü Sultan'a yedirdi. ﬁifa
bulan Ayﬂe Hafsa Sultan, macunun her y›l ayn›
dönemde üretilerek halka saç›lmas›n› buyurdu”

Manisa'y› Mesiri Tan›tma ve Turizm
Derne¤i Baﬂkan› Ufuk Tan›k (Solda)
yaklaﬂ›k 500 y›ll›k geçmiﬂe sahip
mesir macununun dünyada eﬂine az
rastlanan geleneklerden oldu¤unu
belirtiyor.
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zin kuruluﬂ amac› da budur. Bu olay› ticari olarak düﬂünmüyoruz. Ticaret ikinci planda yer al›yor. Y›l içinde piyasada
sat›lan mesir macunlar›ndan elde edilen
gelirlerin tamam›n› da Mesir ﬁenlikleri
baﬂta olmak üzere Manisa'n›n tan›t›m›nda kullan›yoruz.”
1522 y›l›nda Yavuz Sultan Selim'in
eﬂi, Kanuni Sultan Süleyman'›n annesi
Ayﬂe Hafsa Sultan hastalan›nca, dönemin ünlü hekimi Merkez Efendi, 41 çeﬂit baharat› kar›ﬂt›rarak elde etti¤i ürünü Sultan'a yedirdi. Bir süre sonra iyileﬂen Ayﬂe Hafsa Sultan, bu macunun her
y›l ayn› dönemde üretilerek halka saç›lmas›n› buyurdu. Bunun üzerine her y›l
nevruz günü 41 çeﬂit baharat kar›larak
haz›rlanan mesir macunu, Manisa'daki
Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden halka saç›l›yor. Minare ve kubbe-

lerden saç›lan ve ﬂifal› oldu¤una inan›lan mesir macununu kapabilmek için
Türkiye'nin çeﬂitli illerinden Manisa'ya
gelerek Sultan Meydan›'nda toplananlar
ilginç görüntüler oluﬂturuyor.
469 y›ld›r içeri¤i bozulmadan
haz›rlanan geleneksel lezzetimiz mesir
macununun içinde: Tarç›n, karabiber,
yeni bahar, karanfil, çörek otu, hardal
tohumu, anason, kiﬂniﬂ, zencefil, tarç›n
çiçe¤i, zerdeçal, Hindistan cevizi, rezene, kebabiye, sinameki, sar› halile, vanilya, dar›fülfül, kakule, havl›can, zulumba, h›yarﬂembe, safran, iksir, kimyon, galanga, çam sak›z›, mirsafi, meyan bal›, ﬂaml› ﬂaﬂl›, limon kabu¤u,
kremtartar, za¤firan, udülkah›r, çöpçini, eskir, tiryak, ravend, limon tuzu,
tekemercini tohumu, günbal› bulunuyor.
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Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

Dünyada 2.1 trilyon Dolarl›k bir
hacme sahip olan helal g›da
pazar›ndan pay almak için, a¤ustosta
‹stanbul'da fuar düzenlenecek.

Helal
Ürünler
Fuar› ilk kez
‹stanbul’da

D

ünya helal ürün pazar›ndaki 2.1 trilyon dolarl›k ticari
hacim, Türk fuarc›lar›n da
iﬂtah›n› kabartt›. Malezya, Singapur ve
Dubai'nin ard›ndan Türkiye'de "helal fuar" düzenleyen ülkeler kervan›na kat›ld›.
Pazardaki potansiyeli gören At›l›m Fuarc›l›k, 13-16 A¤ustos tarihleri aras›nda Yeﬂilköy'deki ‹stanbul Fuar Merkezi'nde "Helal Ürünler Uluslararas› Halalistexpo Fuar›" düzenleyecek.
Helal ürün pazar›n› Türkiye'nin yeterince de¤erlendirilmedi¤ini ve hala helal
ürün sertifikas› konusunda ad›m at›lmad›¤›n› vurgulayan At›l›m Fuarc›l›k Genel Müdürü Salim ﬁahin, "Amac›m›z bu
fuar arac›l›¤›yla Türkiye'nin helal pazardaki a¤›rl›¤›n› art›rmak" dedi. ﬁahin,
fuarla birlikte ilk etapta 5 milyon dolarl›k bir iﬂ ba¤lant›s› yap›lmas›n› hedeflediklerini belirterek, "Uzun vadede ise
kazan›m daha fazla olacak. Türkiye'ye 5
milyar dolarl›k pazar›n kap›s› aralanacak" diye konuﬂtu.
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Yahudilerin Koﬂer'ini örnek alan
Müslümanlar, özellikle son 10 y›ldan bu
yana helal ürün pazar› ad› alt›nda dev
bir pazar potansiyeli oluﬂturdu. Toplam
2 milyar kiﬂilik bir nüfusa hitap etti¤i
tahmin edilen pazar›n büyüklü¤ünün ise
2.1 trilyon dolar› buldu¤u tahmin ediliyor. Pazar›n aslan pay› g›da ürünlerinden oluﬂuyor. Ancak kozmetik ve ilaç
sektörü de giderek büyüyen alanlar›n
baﬂ›nda gösteriliyor.

“

Fuar›n yüzde
80’i g›da ürünlerinden
oluﬂacak. Ancak giderek büyüyen kozmetik
pazar› ve faizsiz bankac›l›k da yer alacak”

Helal ürün pazar› denilince akla ilk
gelen ürün gruplar› aras›nda g›dalar›n
geldi¤ini ifade eden ﬁahin, ﬂunlar› söyledi: "Fuar›n yüzde 80'i g›da ürünlerinden oluﬂacak. Ancak bu pazar›n giderek
büyüyen di¤er bir alan› kozmetik ve ilaç
sektörü. Ayr›ca faizsiz bankac›l›k kuruluﬂlar› ve tesettür otelleri gibi Müslüman pazara hitap eden de¤iﬂik hizmet
sektörleri de fuarda yerini alacak."
Bu arada, helal diﬂ macunu üreticisi
Mu'min ve Amerikal› helal vitamin üreticisi Herbal Pharma'n›n da kat›l›mc›
firmalar aras›nda yer alacak.
At›l›m Fuarc›l›k'›n yurtd›ﬂ› fuar organizasyonlar› gerçekleﬂtirdi¤ini ve helal ürün pazar›n› da bu fuarlar sayesinde keﬂfettiklerini belirten ﬁahin, "Yurtd›ﬂ›ndaki fuarlar› yabanc› partnerlerle
gerçekleﬂtiriyoruz. Helal ürün konusunda özellikle Dubai'li partnerimizden
Türkiye'de bu tür bir fuar yap›lmas› yönünde talep ald›k. Pazar› araﬂt›rd›k.
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...‘Bakkal›m’ hep var olacak
Müslüman olmayan ülkeler bile bu pazardan önemli oranda pay al›yor. Örne¤in Brezilya, her y›l Müslüman pazarlara 6.5 milyar dolar et ihraç ediyor.
Türkiye'de ise hâlâ helal sertifika düzenlenemedi¤i için pazardan mahrum
kal›yor" dedi.

“

Yahudilerin Koﬂer'ini örnek alan Müslümanlar, son 10 y›ldan
bu yana helal ürün pazar› ad› alt›nda dev bir
pazar potansiyeli oluﬂturdu. Bu pazar›n büyüklü¤ü 2.1 trilyon
Dolara ulaﬂt›”
Müslüman pazar›n› önemseyen büyük üretici ülkelerin helal sertifika sorunlar›n› halletti¤ini vurgulayan ﬁahin,
birkaç y›ld›r gündemde olmas›na ra¤men Türkiye'de böyle bir çal›ﬂman›n ortaya konmad›¤›n› kaydetti. Kanada,
Brezilya, ABD'nin de aralar›nda bulundu¤u 12 ülkenin sertifika verdi¤ini vurgulayan ﬁahin, Fransa ve Almanya'da
gerçekleﬂen g›da fuarlar›nda özel olarak helal ürün bölümleri aç›ld›¤›n›, Almanya'daki Anuga Fuar›'n›n kat›l›mc›lar›n›n yar›s›n›n helal ürün sertifikas›
veren firmalardan oluﬂtu¤unu kaydetti.

“

Türkiye’de firmalar sertifika yerine,
müftülüklerden hiçbir
geçerlili¤i olmayan
belge al›yor”
Türkiye'nin mevcut üretim koﬂullar›
ile bile rahatl›kla helal ürün pazar›ndan
pay alabilece¤ine dikkat çeken ﬁahin,
"Ancak bugüne kadar bu konuya yeterince önem verilmedi. Firmalar sertifika sorununu çözmek için ya hiçbir geçerlili¤i olmad›¤› halde Müftülüklerden
yard›m al›yor ya da kendince bir sertifika düzenliyor" dedi. ﬁahin, fuarda helal
sertifika konusunda seminerler düzenlenece¤ini de sözlerine ekledi.
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Helal g›daya talep
giderek art›yor
Meyve suyu sektöründe faaliyet gösteren 35 firmay›, tek çat›
alt›nda toplayan Meyve Suyu Endüstrisi Derne¤i (MEYED)
meyve suyu ve benzeri içecekler aras›nda bilinçli bir seçim
yap›lmas› konusuna dikkat çekiyor.

T

ürkiye'de ilk kez helal ürün sertifikas› vermeye baﬂlayan G›da ve ‹htiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikaland›rma Derne¤i (G‹MDES)
Baﬂkan› Dr. Hüseyin Kâmi Büyüközer, helal g›da sertifikas›n›n son
y›llarda öneminin çok daha fazla ortaya ç›kt›¤›na dikkat çekti.
Kuﬂ gribi, domuz gribi ve deli dana gibi hayvan hastal›klar›n›n, hayvanlar›n
hormonlar› ve genleriyle oynanmas› sonucu baﬂ gösterdi¤ini belirten Dr. Büyüközer, helal g›dan›n dünyada yayg›nlaﬂmas›yla bu tarz hastal›klar›n azalaca¤›n›
iddia etti.
G›dada sanayileﬂmeyle birlikte aﬂ›r› kâr elde etme duygusundaki baz› üreticilerin, insanlar›n inançlar›n› ve sa¤l›¤›n› hiçe sayarak, hayvanlardan veya meyve ve sebzelerden daha fazla yararlanmak için, bin bir türlü yol denediklerini
söyleyen Dr. Büyüközer, bu uygulamalar›yla günümüzde oluﬂan çeﬂitli hastal›klara davetiye ç›kartt›klar›n› söyledi.

“

‹thal g›dalar daha fazla denetlenmeli”

Büyüközer, bunlara meydan vermemek için üreticilerin ve ithal g›dalar›n s›k› bir ﬂekilde denetlenmesi gerekti¤ini belirterek, domuz, domuz ya¤›, alkol, gibi yasaklanm›ﬂ katk› maddelerinin tüketilmesinin insan vücudundaki etkilerinin
yavaﬂ yavaﬂ ve birikerek ortaya ç›kaca¤›n› ifade etti.
Dr. Kâmi Büyüközer, bir hayvan›n
usulüne uygun kesilmemesinden dolay› da birçok sa¤l›k sorununun ortaya ç›kt›¤›n› söyleyerek, "Hayvan›n içinde kalm›ﬂ kan hastal›k kayna¤›d›r.
Modern kesim tekni¤inde hayvanlar›n
kan› tam olarak boﬂalm›yor. Bütün
hormonlar, antikorlar ve en önemlisi virüsler dahil bütün bulaﬂ›c› organizmalar
kanda geliﬂme imkan› bulur. Bu sebeple bu tür ﬂeylerin yenmesi tehlikelidir.
G‹MDES Baﬂkan› Dr. Hüseyin Kâmi Büyüközer, yeni baﬂlad›klar› sertifikaland›rma hizmetinde g›dalardaki her türlü katk› maddesini incelediklerini vurgulayarak sloganlar›n› ﬂu cümleyle özetledi: "Helal r›z›k, hakça kazanç, temiz beslenme, sa¤l›kl› yaﬂam."
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Markalar›m›z De¤erlerimiz

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

Tad›m ‹cra Kurulu Üyesi Emre Tekinalp:

‘Tad›m’ bakkallarla ‘Tad›m’ oldu

B

‹stanbul Bakkallar Odas›
(‹STBAKO) Baﬂkan› ‹smail
Keskin Kuruyemiﬂ sektöründe
bir marka olan Tad›m'›
ziyaret etti.

aﬂkan Keskin'i karﬂ›layan Tad›m ‹cra Kurulu Üyesi Emre
Tekinalp, ziyaretten duydu¤u
memnuniyetini ifade ederek, “Ben
üçüncü kuﬂak olarak bakkallarla olan
iliﬂkilerimize çok önem veriyorum.
Bakkal ve bayilerin kar marjlar›n› yüksek tutmaya azami gayret gösteriyoruz.
Çünkü, Tad›m'› Tad›m yapan bakkallard›r. Biz bunu hiçbir zaman unutmad›k,
unutmayaca¤›z” dedi.

“

Kuruyemiﬂ
kalemleri bakkal›n
olmazsa olmaz kalemlerindendir”
‹STBAKO Baﬂkan› ‹smail Keskin
de, ulusal bir marka olan Tad›m'› ziyaret etmenin asli vazifelerinden biri oldu¤unu ve bundan da çok mutluluk duydu¤unu söyleyerek, “Kuruyemiﬂ çeﬂitleri
bizim üyemiz olan bakkallar ve bayilerde çok önemli bir yer tutmaktad›r. Kuruyemiﬂ ürünleri bizim olmazsa olmaz
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kalemlerimizdendir. Çünkü, bu ürünleri
almaya gelen müﬂterilerimiz mutlaka
baﬂka ürünlerden de al›rlar. ‹nsanlarla
ilk karﬂ›laﬂt›¤›m›zda 'merhaba' 'iyi günler' gibi kulland›¤›m›z baz› selamlaﬂma
kelimelerimiz vard›r. ‹ﬂte kuruyemiﬂ çeﬂitleri de bizim bakkallar›m›z için, selamlaﬂma ürünlerimizdir” dedi.

“

Ulusal markalar›m›z, de¤erlerimiz ve kazanç ortaklar›m›zd›r”
‹STBAKO Baﬂkan› Keskin, bakkallarda ürünleri sat›lan ulusal markalar›
ziyaret etmeye devam edeceklerini belirterek, bu markalar›n sahibi ﬂirketlerin yetkililerini ‹stanbul Bakkallar Odas›’nda kabul etmekten de büyük mutluluk duyacaklar›n› söyleyerek, “Onlar bizim de¤erlerimiz, kazanç ortaklar›m›z,
bizim için onlar çok önemlidir. Çünkü;
biz onlar›n ürettiklerinden, onlarda bizim satt›klar›m›zdan para kazan›yor.
Eminim bizlerde bakkallar olarak, onlar için önemliyizdir” dedi.
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Tad›m; Türkiye’nin lider
kuruyemiﬂ markas›

1

971 y›l›nda Mehmet Tekinalp
taraf›ndan kurulan Tad›m, sadece paketli kuruyemiﬂ alan›nda hizmet veriyor. Kuruluﬂundan bu yana ad› her zaman lezzet, kalite ve tazelik kavramlar›yla bütünleﬂen Tad›m,
Türkiye'nin paketli kuruyemiﬂ sektöründe lider markas›. Kuruluﬂ yeri ‹stanbul'dan baﬂlayarak Marmara Bölgesi'nde yayg›n sat›ﬂ a¤› ve yüksek bilinirlik oran›yla Tad›m kuruldu¤u günden bu
yana sektördeki lider duruﬂunu baﬂar›yla koruyor.
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Her zaman birinci kalite
ürün anlay›ﬂ›
Tad›m, prensip olarak her y›l›n
A¤ustos ve Eylül aylar›ndaki yeni mahsul döneminde, ürünlerle ilgili kalite
standard›n› belirliyor ve do¤rudan çiftçiden kendi kalite standartlar›na uygun
ürünlerin al›m›n› gerçekleﬂtiriyor.
Üretim tesisleri dünyadaki en modern makinelerle donat›lan Tad›m,
ürünlerini özenle seçilmiﬂ hammaddelerle, tamamen hijyenik koﬂullarda ve
çevre dostu ileri bir teknoloji kullanarak
üretiyor.
‹stanbul Tuzla'da kuruyemiﬂ ve kuru
meyve, Kartal'da Tad›mca üretim tesisleri bulunan Tad›m; üreticiden ald›¤› birinci kalite hammaddeyi son teknolojiye
sahip makinelerden oluﬂan üretim hatt›nda, EN ISO 22000: 2005 HACCP
G›da Güvenli¤i Sistemi'ne sahip hijyenik
bir ortamda el de¤meden iﬂliyor ve paketliyor.

Hammadde sa¤lay›c›lar› aras›nda
K›r›kkale ve Gaziantep'te bulunan üretim tesislerinin yan› s›ra, Türkiye'nin
birçok yerinde hammadde al›m noktalar› bulunuyor.

Yurtd›ﬂ›nda 20’ye yak›n
ülkeye ihracat
Distribütörlük sistemiyle çal›ﬂan Tad›m, güçlü da¤›t›m a¤› ile tüm Türkiye'ye hizmet verirken yurtd›ﬂ›nda da
20'ye yak›n ülkeye yurtiçinde kulland›¤›
paket ile sadece paketli kuruyemiﬂ ihracat› yap›yor.
Tad›m, g›da kalitesi ve güvenli¤ini
temel alarak ve müﬂteri memnuniyetini
ön planda tutarak bir dünya markas› olmak yolunda emin ad›mlarla ilerliyor.
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Kültür & Sanat

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

Tiyatro sanatç›s› ve televizyon programc›s› Derya Baykal:

Herkes mahallesindeki
esnafa sahip ç›kmal›
Sanat yaﬂam›na baﬂlad›¤› konservatuvarda okurken, bir yandan da TRT Ankara Radyosu'nda radyo tiyatrolar›nda oynuyor. Daha sonra 10 y›l sürecek Ankara Devlet Tiyatrosu
döneminin ard›ndan bir bak›yorsunuz televizyonda 'Masalc›
Abla' olarak karﬂ›m›za ç›k›yor
Derya Baykal...

S

unuculuk, seslendirme sanatç›l›¤› ve daha sonra hayat›nda
önemli bir yere sahip olacak
olan Ortaoyuncular'a kat›l›yor. Ferhan
ﬁensoy'la evlilik ile de sonuçlanan bu
süreçte 1994 y›l›nda yine Ferhan ﬁensoy'un yazd›¤› 'ﬁu Gogol Delisi' adl›
oyundaki rolüyle Avni Dilligil En ‹yi
Kad›n Oyuncu ödülünü al›yor. Ama son
y›llarda yapt›¤› televizyon programlar›yla halk›n kalbinde bir baﬂka yere sahip oluyor. Bu programlarda; el iﬂleri,
moda, sa¤l›k, yemek, ev ekonomisi, güzellik gibi kad›nlar›n ilgisini çekebilecek
birçok konuyu ekranlara taﬂ›yor. Bakkal Dünyas› olarak bu say›m›zda Derya
Baykal'› konuk ediyoruz.
Uzun y›llar boyunca Türk tiyatrosuna hizmet ettiniz. Sergiledi¤iniz oyunlar kapal› giﬂe oynad›.
Oyunculu¤unuzla ödüller kazand›n›z ve en önemlisi Türk
halk›n›n sevgisini kazand›n›z. Tiyatro sizin için ne
ifade ediyor?
Tiyatro benim için,
mesle¤imde beni bugünlere taﬂ›yan, ö¤rencili¤i hiç bitmeyen bir
okuldur.

Türk tiyatrosu zor günler yaﬂ›yor. Bu
durumu nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Tiyatro tekrar halk›n gündelik yaﬂam›na
nas›l girebilir?

“

Tiyatro benim
için ö¤rencili¤i hiç bitmeyen bir okul”
Tüm dünyada yaﬂanan ekonomik
kriz sadece Türk tiyatrosunu de¤il, her
meslek grubunu, her iﬂ kolunu olumsuz
etkiliyor. Ama kriz ortam›ndan tiyatrolar hep olumlu etkinlenmiﬂtir. Tiyatronun yeniden halk›n gündemine gelebilmesi için halktan kopuk olmamas› gerekir. Onlar›n sorunlar›yla yüzleﬂtirilmesi
gerekir.
Televizyonlardaki dizi furyas› tiyatroyu
nas›l etkiliyor? Be¤endi¤iniz bir proje
ile karﬂ›laﬂ›rsan›z dizilerde yer almay›
düﬂünür müsünüz?

“

Dizi oyunculu¤u
ile bir canl› yay›n program›n› birlikte yürütmek çok zor”
Zaman zaman olumlu, bazen de oynad›¤› saatler itibari ile oyuncular› kötü
etkiliyor. Oyuncular›n da yaﬂamak için
ekonomik anlamda dizilere ihtiyaçlar›
var. Seyirciler sevdi¤i tiyatro oyuncular›n› dizilerde görmekten heyecan duyuyor.
Ben de be¤endi¤im bir proje olursa
çal›ﬂmak isterim. Fakat zaman aç›s›ndan s›n›rlan›yorum. Hem canl› yay›n
yapmak, hem dizi çekmek bir hayli zor.
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Benim için bir sitcomda oynamak, zaman aç›s›ndan daha do¤ru olabilir.
Son y›llarda Türk televizyon tarihinde
önemli bir projeyle ortaya ç›kt›n›z. El
iﬂlerine dönük pratik, zekice ve ﬂ›k çözümlerle Türk kad›nlar›na yeni bir ufuk
açt›n›z, ad›n›z› marka haline getirdiniz.
Bu proje nas›l baﬂlad› ve bu kadar ilgiyi
neye ba¤l›yorsunuz?
Bu benim uzun süredir düﬂündü¤üm
ve gerçekleﬂtirmek için f›rsat bulamad›¤›m bir düﬂünceydi. Ancak 2004 y›l›nda
hayata geçirebildim. Seyircilerin deste¤iyle büyüyüp geliﬂen bir proje oldu. Onlar ufku görmeye haz›rd›, hep birlikte
yakalamaya çal›ﬂ›yoruz.
Bu kadar ilgiyi; bilgi birikimimi, deneyimlerimi seyircilerime samimi, do¤al
ve kalpten vermeme ba¤l›yorum.
'Derya'l› günler' ile ev ekonomisine katk›da bulunuyor ve eski, kullan›lmayan
eﬂyalar›n de¤erlendirilmesini sa¤l›yorsunuz. Bunun yan›nda sosyal sorumluluk
anlay›ﬂ›yla bir çok giriﬂime de destek
vererek kad›nlar› bilinçlendiriyorusunuz.
‹zleyicilerinizden ald›¤›n›z dönüﬂler çerçevesinde sizce ülkemizde en büyük sosyal sorun ne? Çözümü için neler yap›lmal›?
Dünya h›zla de¤iﬂiyor ve farkl›laﬂ›yor. Bununla birlikte ekonomi de de¤iﬂiyor. Do¤al kaynaklar› insano¤lu h›zla
tüketiyor. Ben her zaman izleyicilerime
“Hiç bir ﬂeyi atmay›n, de¤erlendirin!”
diye söylüyorum.
Ülkemizin en büyük sorunu e¤itimsizlik, özellikle de kad›nlar›n e¤itimsiz
oluﬂu.
Bunun yan›nda iﬂsizlik, kad›nlar›n
çal›ﬂmamas›, aile bütçelerine katk› sa¤layamamas›, bir ﬂeyler üreten ve yapanlar›n da yapt›klar›n› pazarlayamamas›.
Bununla ilgili olarak bilinçlendirme
çal›ﬂmalar› yap›labilir. Kad›nlara yönelik kurslar›n artmas›, ürettiklerini satmas› için bir platform oluﬂturulabilir.
Bunlar soruna bir nebze kap› aç›p, bir
çözüm için baﬂlang›ç olabilir.
Bakkal hakk›ndaki düﬂünceleriniz nedir? Bakkallar›n, günümüzde büyük
marketler karﬂ›s›ndaki durumu hakk›nda ne düﬂünüyorsunuz?
Herkes kendi mahallesindeki al›ﬂk›n
oldu¤u esnaf›na sahip ç›kmal›. Böylece
küçük esnaf›n da yok olmas› bir anlamda önlenmiﬂ olur.
Bu konuya dikkat çekmek için Ferhan ﬁensoy, “Kahraman Bakkal Süpermarkete Karﬂ›” oyununu y›llar once
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yazm›ﬂt›. Asl›nda market anlay›ﬂ› ile
bizler ihtiyaçlar›m›z d›ﬂ›ndaki bir çok
ürünü de al›yoruz. Ço¤umuz marketlere
gitti¤imizde birkaç parça ile s›n›rlayaca¤›m›z› zannetti¤imiz al›ﬂveriﬂimizde
bir de bak›yoruz ki neler neler alm›ﬂ›z.
Fakat biz bakkal›m›zdan sadece gerekli
olan ürünü al›rd›k. Daha çok sosyal iliﬂkiler içinde bulunurduk. Ve bu da bizim
için önemli.
Bu kahramanl›¤›n sürebilmesi için,
bakkallar›n da günümüze uygun bir
strateji uygulamas› gerekiyor. Yeniden
herﬂeyi gözden geçirip düzenleme yapmalar› gerekir. Marketler yerine tercih
edilen olmas› sa¤lanmal›d›r.
Çocuklu¤umda annem bizi hep bakkala gönderirdi. Bakkal Hayri Amcan›n
k›z› Nilgün en yak›n arkadaﬂ›md› ve
onunla halen görüﬂüyorum.

Harçl›klar›m›zla bakkaldan bir ﬂey
almak an›lar›mda her zaman önemli bir
yer tutmuﬂtur.

“

Çocuklu¤umda
annem bizi hep bakkala
gönderirdi. Bakkal Hayri Amcan›n k›z› Nilgün
de en yak›n arkadaﬂ›md› ve onunla halen
görüﬂüyorum”
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Uluslararas› insan
kaynaklar› yönetim dan›ﬂmanl›¤› firmas› Mercer'in, yapt›¤› araﬂt›rmaya göre yaﬂam
kalitesi aç›s›ndan ‹stanbul'un
durumu içler ac›s› ç›kt›.

‹stanbul yaﬂam kalitesinde
121. s›raya düﬂtü

2

010'da Avrupa'n›n Kültür baﬂkenti olacak olan ‹stanbul,
Mercer araﬂt›rmas›na göre yaﬂam kalitesi aç›s›ndan 2008'e göre 7 s›ra gerileyerek 121. s›raya indi. Türkiye'nin ‹stanbul ile temsil edildi¤i Mercer
araﬂt›rmas›nda ‹stanbul, 2008 y›l›ndaki
yükseliﬂini sürdüremedi. 2008 y›l›nda
bir önceki y›la k›yasla 7 basamak yükselerek 114. s›raya gelen ‹stanbul,
2009 sonuçlar›nda yine 121. s›raya indi.
Mercer'in dünya genelinde 215 ﬂehirde gerçekleﬂtirdi¤i Yaﬂam Kalitesi
araﬂt›rmas›n›n 2009 y›l› sonuçlar› aç›k-
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land›. Yaﬂam kalitesi araﬂt›rmas›nda
geçen sene 107.9 puanla ikinci s›rada
yer alan Viyana, 2009 s›ralamas›nda
puan›n› 108.6'ya ç›kararak listenin baﬂ›na oturdu.

“

Viyana birinci,
Zürih ikinci s›rada yer
al›yor”
Geçen y›l›n birincisi Zürih s›ralamada ikinci olurken, 2008'de Viyana ile

ikincili¤i paylaﬂan Cenevre ise üçüncü
s›raya düﬂtü. K›talar baz›nda bak›ld›¤›nda Avrupa kentleri bir kez daha dünyan›n ilk 10 s›ras›na hakim gözüküyor.
Araﬂt›rmaya göre Amerika k›tas›nda ise, Kanada ön plana ç›k›yor. Kanada'n›n Vancouver kenti listenin dördüncü s›ras›nda yer al›rken, Honolulu listenin 29.s›ras›nda yer alarak ABD'nin en
yüksek yaﬂam kaliteli kenti olarak görünüyor. Washington ve New York s›ras›yla 44 ve 49. s›ralarda kal›rken, popüler ﬂehirlerden Paris 33, Londra 38,
Milano 41, Madrid 48 Los Angeles ise
59. s›rada yer ald›.
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Araﬂt›rmada
göz
önünde
tutulan kriterler
Mercer, dünya ölçe¤inde anket yapt›¤› 420 kentin tümündeki yerel yaﬂam koﬂullar›n› de¤erlendirmektedir. Yaﬂam koﬂullar› 10 kategoride gruplanan
39 faktöre göre analiz edilmektedir. Her faktöre verilen puanlar kentten kente karﬂ›laﬂt›rmalar yap›lmas›na olanak sa¤lar.
Bu 420 kentten 215'i Yaﬂam
Kalitesi Araﬂt›rmas›'nda yer almaktad›r. Bu 10 kategori s›ras›yla;
• Politik ve toplumsal ortam
(siyasi istikrar, suç, hukukun
uygulanmas›, vb.);
• Ekonomik ortam (kambiyo
yönetmelikleri, bankac›l›k
hizmetleri, vb.);
• Sosyo-kültürel ortam (sansür,
kiﬂisel özgürlük ile ilgili s›n›rlamalar, vb.);

“

Ortado¤u’da
Dubai en iyi, Ba¤dat en
kötü yaﬂam kalitesine
sahip kentler olarak
yerlerini muhafaza
ediyor”

Yaﬂam Kalitesinde
Top-Kentler
1- Viyana, Avusturya
2- Zürich, ‹sviçre
3- Cenevre, ‹sviçre
4- Vancouver, Kanada
5- Auckland, Yeni Zelanda

Ortado¤u sonuçlar›nda Dubai (77)
bölgenin en iyi yaﬂam kalitesine sahip
kenti olurken, Ba¤dat (215) tablonun
en alt›ndaki yerini muhafaza ediyor.
Güney Afrika bölgesinde en iyi yaﬂam kalitesine sahip kent olan Cape
Town, bu y›l›n derecelemesinde 80'den
87'ye düﬂtü. Bu durum, 2008 y›l›nda
Güney Afrika'n›n ana kentlerindeki ﬂiddet hareketlerine ba¤lan›yor.
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6- Duesseldorf, Almanya
7- Münih, Almanya
8- Frankfurt, Almanya
9- Bern, ‹sviçre
10- Yokohama, Japan

• Sa¤l›k ve s›hhi temizlik (t›bbi
tedarikler ve hizmetler, bulaﬂ›c› hastal›klar, hava kirlili¤i,
vb.);
• Okullar ve e¤itim (standart ve
uluslararas› okullar›n temin
edilebilirli¤i, vb.);
• Kamu hizmetleri ve ulaﬂ›m
(elektrik, su, toplu taﬂ›mac›l›k, trafik s›k›ﬂ›kl›¤›, vb.);
• E¤lence ve dinlenme (restoranlar, tiyatrolar, sinemalar,
spor ve dinlence, vb.);
• Tüketim mallar› (g›da/günlük
tüketim kalemlerinin temin
edilebilirli¤i, arabalar, vb.);
o Konut (konut, ev eﬂyalar›,
mobilya, bak›m hizmetleri,
vb.);
o Do¤al çevre (iklim, do¤al afet
kay›tlar›).

11- Sydney, Avustralya
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Gençlerden hayata art›
katacak ‘Çevre Projeleri’
Coca-Cola Türkiye ve Birleﬂmiﬂ Milletler Kalk›nma Program›
(UNDP) taraf›ndan 2005'ten itibaren yürütülen “Hayata Art›
Gençlik Program›”n›n 2009-2010 dönemi ön baﬂvurular› 20
Mart 2009 tarihinde baﬂlad› ve 15 May›s 2009 tarihinde sona
erecek.

Ç

evre sorunlar›na gençlerin
bak›ﬂ aç›s›yla çözüm önerileri getirmek amac›yla yola
ç›kan ve 1.5 milyon dolarl›k fona sahip
olan "Hayata Art› Gençlik Program›”
16-26 yaﬂ aras›ndaki gençlerin projelerine destek veriyor. Çevre odakl› projelere 5-50 bin dolarl›k deste¤in yan› s›ra
e¤itim ve dan›ﬂmanl›k hizmetleri de
sa¤lan›yor.

72

“

Projelerin yerel
yönetim ve sivil toplum
örgütü iﬂbirliklerini
kapsamas› önemli”
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Yürütülmekte
olan projelerin
a¤›rl›¤›:
Su kaynaklar›n›n
korunmas›
“Hayata Art›” Gençlik Program›
çerçevesinde desteklenen projeler her y›l
Türkiye'nin dört bir yan›ndan gelen baﬂvurular aras›ndan seçiliyor. Çevre alan›ndaki bir soruna yönelik çözümler
üreten projelerin, fark›ndal›k yaratma,
yetkinlik geliﬂtirme, etkinlik düzenleme
yada bir araﬂt›rma gerçekleﬂtirme gibi
uygulamalara odaklanmas› bekleniyor.
Projelerin yerel yönetim ve sivil toplum
örgütü iﬂbirliklerini kapsamas›, böylece
sürdürülebilir olmas› ise büyük önem
taﬂ›yor.

“

Türkiye’nin dört
bir yan›ndaki gençler
taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ
çevre projeleri ele
ald›klar› duyarl›l›k ile
dikkat çekiyor”

Projeler nas›l hayata geçiyor?
‹lk aﬂamada projenin temel
unsurlar›na yer veren bir ön
baﬂvuru sunulmas›, proje fikrinin k›sa ve özlü bir biçimde
aç›klanmas› gerekiyor. Ön
baﬂvuru formu bir teknik kurul taraf›ndan de¤erlendiriliyor. Belirli kriterlere göre de¤erlendirildikten sonra fikirleri baﬂar›l› bulunan ekiplerden
temsilciler ‹stanbul'da düzenlenen “Hayata Art› Buluﬂmas›”na ça¤r›l›yor. Bir haftal›k
bu toplant›n›n amac›, gençlere
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bir araya gelme ve projelerini
atölye çal›ﬂmalar›nda di¤er
gençler ve uzmanlarla birlikte
de¤erlendirme ve geliﬂtirme
olana¤› sunmak. Burada e¤itime kat›lan ekipler ana baﬂvuru yapma hakk›n› elde etmiﬂ
oluyor. Ana baﬂvurular›n
UNDP ve Coca-Cola'n›n temsilcilerinin oluﬂturdu¤u seçici
kurul taraf›ndan de¤erlendirilmesinden sonra ise Program
taraf›ndan desteklenecek projeler belirleniyor.

Halen yürütülmekte olan çal›ﬂmalar aras›nda su kaynaklar›n›n ve sulak alanlar›n korunmas›na yönelik “Seyfe Kurak
Alan› Göl Oluyor”, “Manyas
Temiz Suyunu Geri ‹stiyor”,
“Ad›m Ad›m Temiz Gediz” projeleri ön plana ç›k›yor. “Seyfe
Kurak Alan› Göl Oluyor” projesi yerel halk›n kat›l›m›n› sa¤layarak göl suyunun kuruma nedenleri ve çözüm yöntemlerini
içeren bir eylem plan› haz›rl›yor. “Manyas Temiz Suyunu
Geri ‹stiyor” projesi göldeki
kirlenmenin durdurulmas› için
kamu kuruluﬂlar›, özel sektör ve
yerel yöneticileri harekete geçirmeyi amaçl›yor. “Ad›m Ad›m
Temiz Gediz” projesinde, nehirdeki kirlilik konusunda fark›ndal›k yaratma ve ö¤rencilerin
kat›l›m›yla kirlili¤in durdurulmas›na yönelik bir giriﬂim baﬂlat›lacak. Bir baﬂka çevre projesi olan ve Bal›kesir'de baﬂlat›lan “Bir Damla Bin Verim”de
ise amaç, tar›mda damla sulama sisteminin teﬂvikiyle su israf›n›n önlenmesi ve toprak kayb›n›n azalt›lmas›. Su kaynaklar›n›n korunmas›na yönelik projelerin d›ﬂ›nda gençler Bursa'da
güneﬂ enerjisinin gündelik hayatta kullan›m›n› yayg›nlaﬂt›rmak, Mardin'de ise kat› at›k yönetimini çevreye hassas hale getirmek için projeler yürütüyor.
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Tüketmek için de¤il
yaﬂamak için tüketin!
Tüketici Haklar› Derne¤i Alanya ﬁube Baﬂkan› Cemal ﬁencan, Bakkal Dünyas› dergisine yapt›¤› yaz›l› aç›klama ile “Tüketmek için de¤il yaﬂamak için tüketin” diyerek tüm tüketicilere seslenirken,
“Tüketicine sahip ç›k müﬂteri portföyü oluﬂtur” diyerek de esnafa seslendi. Aç›klamalar›n› sürdüren
Cemal ﬁencan sözlerine ﬂöyle devam etti:

“T

eknolojinin ak›l almaz
bir h›zla geliﬂti¤i modern ça¤› yaﬂ›yoruz.
Buna paralel olarak dünyam›z her geçen gün küçülüyor. Küçülen dünyam›zda
insani de¤erleri büyütmek ve yaﬂatmak
bizlerin elinde. Ekonominin, bilimin ve
teknolojinin s›n›r tan›mad›¤› bu zor dönem içerisinde, bilimin ve teknolojinin
hayat›m›z› daha da kolaylaﬂt›rmak için
bizlere sundu¤u de¤iﬂik amaçl› mal ve
hizmetler, bizleri büyülemekte ve onlara
sahip olma güdümüzün zorlamas›na
karﬂ› koyamamaktay›z. Bir ço¤umuzun
bütçesini alt üst etse bile “sahip olma”
arzular›m›z bizleri kolayca yönlendirmekte ve kolay yaﬂam sa¤layan teknolojiye ay›rd›¤›m›z pay kadar, yaﬂam›m›z›
sürdürmemiz için almak zorunda oldu¤umuz g›da harcamalar›m›za pay ay›ramamakta ve bu nedenle de çeﬂitli hastal›klar›n kap›m›z› çalmas›na seyirci kalmaktay›z.
Sa¤l›kl› ürünler tüketerek dengeli
beslenmek ve öncelikle yöremizin ve ülkemizin kaynaklar›n› yok etmeden bizlerden sonra gelecek nesillere de taﬂ›mak için sahip oldu¤umuz de¤erlerimizi
ve kaynaklar›m›z› koruyup onlar›n yaﬂamas›n› sa¤lamal›y›z. Her sorumlu vatandaﬂ öncelikle kendi yöresinin sorunlar›na çözüm noktas›nda katk› sa¤lamal› ve yöresinin sahip oldu¤u varl›klar›
koruyarak onlar›n yok olmamalar›n› hedeflemelidir.”
Ülkemizin, f›rsatlar ülkesi olarak
tan›nd›¤›n› ve bu f›rsatlardan pay alma
yar›ﬂ›na giren yerli ve yabanc› sektörlerin say›lar›n›n her geçen gün h›zla artmakta oldu¤unu iddia ederek, Avrupa
birli¤i ülkelerinde her yüz kiﬂiye 200
metrekare süper market alan› düﬂerken,
ülkemizde her yüz kiﬂiye 30 metrekare
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alan düﬂmekte oldu¤unu söyleyen Cemal
ﬁencan, “Bu da gösteriyor ki gerekli
tedbirler al›nmadan, yabanc› sermaye
teﬂvik edildi¤i ve ayr›cal›klar tan›nd›¤›
sürece bu say› h›zla artacak ve küçük
esnaf›n büyük bölümü önümüzdeki birkaç y›l içerisinde tarihe kar›ﬂacak ve iﬂsizler ordusu katlanarak ço¤alacakt›r”
dedi.

“

De¤erlerine
sahip ç›k daha kaliteli
hizmet al”
• Bakkal›na sahip ç›k
Evinin balkonundan uzatt›¤›n sepetine ekme¤inin, sütünün, yumurtan›n, çay›n›n, ﬂekerinin konmas›na devam etmek istiyorsan “Bakkal›na” sahip ç›k.

• Manav›na sahip ç›k
Senin çiftçinin üretti¤i taze sebze,
meyve gibi her türlü ürünleri seçerek ve
diledi¤in kadar alarak evine götürmeye
devam etmek istiyorsan “Manav›na”
sahip ç›k.

• Kasab›na sahip ç›k
Evinin ihtiyac› olan et ürünlerini diledi¤in ﬂekilde ve diledi¤in kadar güvenli olarak evine götürmek istiyorsan
“Kasab›na” sahip ç›k.

• Esnaf›na sahip ç›k
Dükkan›na girdi¤inde s›cak bir karﬂ›lanma ile diledi¤in ürünü güvenli olarak edinmek istiyorsan bu zor döneminde “Esnaf›na” sahip ç›k.

• Yerel bas›na sahip ç›k
Her türlü pazarlama, al›m, sat›m
sektörü haline gelmiﬂ ulusal medya kuruluﬂlar›, ülkemiz ekonomisinde pay›na
düﬂeni ve hatta yerel bas›n›n pay›na düﬂeni bile fazlas›yla almakta ve yerel bas›n›m›z›n güçsüz kalmas›na neden olmaktad›r. Senin as›l yöresel haber kayna¤›n olan ve senin as›l sorunlar›n›n çözümünde en büyük fedakarl›¤› gösteren
yerel bas›n›n güçlenerek sana daha iyi
hizmet vermesi için, “Yerel bas›n›na”
sahip ç›k.

• Kirac›na sahip ç›k
Her ortamda dile getirildi¤i üzere,
esnaf›m›z ayakta kalabilmek için zor
bir dönemi yaﬂamaktad›r. Mülkünü kiralad›¤›n esnaf ayakta kalabildi¤i sürece mülkün sana kira geliri sa¤layacakt›r. Esnaf kepengini indirdi¤inde mülkün belki de aylar, hatta y›llarca boﬂ
kalmakla karﬂ› karﬂ›yad›r. Bu tehlikeyi
atlatmak için esnaf›m›z›n ayakta kalmas› tek ç›kar yoldur. Bunun için senden beklenen kira bedelini daha makul düzeyde tutarak kirac›n olan esnaf›n ayakta kalmas›na katk› sa¤lamakt›r.

• Müﬂterine sahip ç›k
‹ﬂsizli¤in zirveye ç›kt›¤› ve mutfaktaki yang›n›n aç›klanan enflasyonun çok
üzerinde oldu¤u bir dönemi yaﬂayan tüketiciler, gereksinimlerini zorunlu olarak daha güvenli, kaliteli ve ucuz karﬂ›lama aray›ﬂ› içine girmiﬂlerdir. Bunu
göz önüne alarak, “müﬂteri memnuniyetini” ön planda tutarak ve sat›ﬂa sundu¤un ürünün arkas›nda durarak tüketicinin yasal haklar›n›n koruyucusu ol.
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• K›rtasiyeci kardeﬂim
Her y›l kendin belirleyece¤in say›da
yoksul ö¤rencinin okul ihtiyaçlar›n› karﬂ›la. F›rsat eﬂitli¤inden yararlanamam›ﬂ
yavrular›m›z›n e¤itimine katk› sa¤la.

• Ayakkab›c› kardeﬂim
Her y›l kendin belirleyece¤in say›da
yoksul vatandaﬂ›na bir çift ücretsiz
ayakkab› ver. Onunda yüzü gülsün,
ayaklar› üﬂümesin.

“

Görkemli,
›ﬂ›lt›l› ve yüzlerce
ma¤azay› içinde bar›nd›ran al›ﬂveriﬂ merkezleri toplum olarak
ihtiyaçlar›m›z›n ötesinde harcama yapmam›z› körükleyerek
israfa neden oluyor”
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• Konfeksiyoncu
kardeﬂim

• Özel sa¤l›k kuruluﬂu
yetkilisi ve de¤erli doktor kardeﬂim
Haftada bir gün kendin belirledi¤in
bir muhtaç kiﬂinin sa¤l›k sorunlar›n› ücretsiz yap. Unutma ki bir hayat kurtarmak yada bir hastan›n bir gün dahi olsa
fazla yaﬂamas›na katk› sa¤lamak en yüce erdemdir.
Cemal ﬁENCAN
Tüketici Haklar› Derne¤i
Alanya ﬁube Baﬂkan›

Her y›l kendin belirleyece¤in say›da
yoksul vatandaﬂ› giydir. onun yaﬂam›na
renk kat bu sana sonsuz huzur sa¤layacakt›r.

• Lokantac› kardeﬂim
Her gün kendin belirleyece¤in say›da yoksul vatandaﬂ›n› doyur. Unutma ki
her akﬂam çöpe att›¤›n yemek art›klar›na bile ihtiyac› olan aç insanlar›m›z
var. Onlar›n da bizim insanlar›m›z oldu¤unu unutma.

75

Kent ve Yaﬂam

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

Su Forumu’na
rekor
kat›l›m

‹stanbul'da bir hafta boyunca devam eden 5. Dünya Su Forumu 192 ülkeden bir araya gelen yaklaﬂ›k
35 bin kiﬂinin kat›l›m› ile tamamland›.

S

ütlüce Kongre ve Kültür Merkezi'nde 16 Mart'ta aç›l›ﬂ›
T.C. Cumhurbaﬂkan› Abdullah
Gül taraf›ndan yap›lan “5. Dünya Su
Forumu” 22 Mart Dünya Su Günü'nde
sona erdi.
Forum kapsam›nda 173'ü yabanc›
263 Parlamenter biraraya gelerek, daha önce haz›rl›k toplant›lar›nda oluﬂturulan 13 maddelik öneriler listesini ülkelerinde tart›ﬂmak üzere ald›lar. 155
ülke ve 14 Uluslararas› Kuruluﬂ "Bakanlar Konferans›"nda biraraya gelerek,

Bakanlar Deklarasyonu'nu aç›klad›lar.
Devlet Baﬂkanlar› Zirvesi'ne 3 ülkenin
Cumhurbaﬂkan›, 3 Kraliyet ailesi mensubu, 4 ülkenin baﬂbakan› kat›larak, su
forumlar›nda bir milat yaﬂand›. Çocuklara, gençlere ve kad›nlara özel düzenlenen oturum ve forumlar›n yan› s›ra,
uzman ve akademisyenler, yerel yönetimler, özel ve kamu kuruluﬂlar› ve Sivil
Toplum Kuruluﬂlar› forumda biraraya
geldi.
Beklenenin çok üzerinde ilgi gören
5. Dünya Su Forumu, Sütlüce Kongre

ve Kültür Merkezi'nin yan› s›ra Feshane
ve Lütfi K›rdar Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleﬂtirilen etkinliklere de
ev sahipli¤i yapt›. Feshane ve Sütlüce
Kongre Merkezi tarihi Galata Köprüsü
ile birbirine ba¤lanarak Haliç'in iki k›y›s› suda yak›nlaﬂt›.

“

Su, G›da, Enerji
Üst Düzey Paneli’ne yo¤un kat›l›m”
5. Dünya Su Forumu'nun üçüncü gününde gerçekleﬂen "Su, G›da, Enerji Üst
Düzey Paneli" yo¤un kat›l›mla gerçekleﬂti. Panele kat›lan uzmanlar taraf›ndan fikir birli¤ine var›lan ana konu,
"Susuzluk artt›kça aç nüfusun ço¤alaca¤›" oldu.
“Su, G›da, Enerji Üst Düzey Paneli"ne kat›lan konuﬂmac›lar, k›sa vadede
g›da k›tl›¤› olmayaca¤›na de¤inirken gelecekte artacak nüfus için g›da yetiﬂtirmek gerekti¤ine dikkat çekti. G›da yetiﬂtirmek için gerekli olan suyu sa¤lamak gerekti¤ini ve su kaynaklar›n›n
içinde bulundu¤u tehdit dolay›s›yla ön-
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lemlerin biran evvel al›nmas›n›n konuﬂuldu¤u panelde, g›da yetiﬂtirmek için
suyun do¤ru kullan›m› ve çiftçilerin su
kullan›m› konusunda e¤itilmelerinin gereklili¤inin alt› çizildi.

“

Organizasyonda
birçok ilk yaﬂand›”
Forum kapsam›nda düzenlenen Devlet Baﬂkanlar› Zirvesi ile Belediye Baﬂkanlar› ve yerel otoriteleri küresel de¤iﬂimler karﬂ›s›nda kentsel su kaynaklar›
yönetimi konusunda ortak bir taahhüt
vermeye ça¤›ran ‹stanbul Su Mutabakat›'n›n imzaland›. yerlerine ald›lar. 5.
Dünya Su Forumu ilk Yeﬂil Forum olarak gerçekleﬂtirilerek, geri dönüﬂümlü
malzemelerin kullan›m›, at›k yönetimi
sistemleri uyguland›. Yine forum kapsam›nda ilk kez bir Küresel Su E¤itim
Köyü kurularak, su konusunda bilinçlendirme çal›ﬂmalar›na da katk› sa¤land›.
Bugüne kadar fuar alan› olarak kullan›lan en büyük çad›rda gerçekleﬂtiri-
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len Dünya Su Sergisi ve Fuar›'nda Hollanda, Japonya, Amerika, Kore, ‹talya,
Brezilya, ‹spanya, Portekiz, Umman,
‹srail, Danimarka, ‹ran, Çin ve Türkiye'den su ve çevre ile ilgili firmalar, bakanl›klar ve farkl› kurumlar stand kurdular. Her ülkenin ayr› bir alana sahip
oldu¤u fuarda bulunan ﬂirketler, içme
suyu, at›k su ar›t›m›, sanitasyon, tar›m
ve baﬂka birçok konuda su ile ilgili ürün
ve çal›ﬂmalar›n›, güncel teknolojilerini
sundular.
Forum'da su sadece tematik çerçevede de¤il sanatsal anlamda da irdelendi. Bu amaçla, "Su ile Gelen Kültür"
isimli foto¤raf sergisi düzenlenirken,
hafta boyunca da su konulu filmler gösterildi. Cemal Reﬂit Rey Orkestras› eﬂli¤inde Faz›l Say, keman virtüözü Cihat
Aﬂk›n, Burhan Öçal birer konser verdi.
Bir çok ilki, bir çok yenili¤i, bir çok
konu ve projeleriyle, 5. Dünya Su Forumu binlerce kiﬂiyi ayn› çat› alt›nda, milyonlarca kiﬂiyi ise su konusu etraf›nda
buluﬂturarak, farkl›l›klar› suda yak›nlaﬂt›rmay› baﬂard›. Dünya su forumlar›
tarihi art›k ‹stanbul öncesi ve ‹stanbul
sonras› olarak an›lacak.

Dünya Su
Forumu
Su, di¤er do¤al kaynaklardan
farkl› olarak yaﬂam›n ana unsurunu
oluﬂturmaktad›r. Bu niteli¤i ile insanlar›n yaﬂamsal ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas› yan›nda ekonomik, sosyal
ve çevresel de¤erlerde içermektedir.
20. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan baﬂlayarak, 21. yüzy›l›n ilk on y›l›n› kapsayan zaman diliminde su kaynaklar›
ve su kaynaklar›n›n yönetimine iliﬂkin olarak pek çok yeni kavram ortaya ç›km›ﬂ ve dünya su forumlar›
düzenlenmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
‹lk Dünya Su Forumu 1997'de
Fas'›n Marakeﬂ (Marrakech) kentinde, ikinci toplant› 2000'de Hollanda'da Lahey'de (The Hague) düzenlenmiﬂtir.
2003'de Japonya'da Kyoto'da düzenlenen üçüncü toplant›ya 130'u
bakan düzeyinde olmak üzere 24 bin
kiﬂi kat›lm›ﬂt›r. Kyoto toplant›s›nda,
iklim de¤iﬂikli¤inden en çok geri kalm›ﬂ ülkelerin etkilenece¤i ve iklim
de¤iﬂikli¤ine uyum için geliﬂtirilecek
stratejilerin bütüncül su kaynaklar›
yönetimi ile birleﬂtirilmesinin önemi
vurgulanm›ﬂt›r. 5. Dünya Su Forumu'nun ana temas› 'Farkl›l›klar›n
Suda Yak›nlaﬂmas›' (Bridging Divides for Water). Bu ana tema, co¤rafi engellerin aﬂ›larak tüm dünya ülkeleri aras›nda su kaynaklar›n›n
ak›lc› yönetimi için iﬂbirli¤inin önemine gönderme yapmaktad›r
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Adem Çimﬂir
Fatih

A. Ceygun Tuzcu
Üsküda

Ahmet Koç
Eminönü

A. Kürﬂat Gürkan
Kad›köy

Ahmet Yormaz
Fatih

Ali Halisdemir
Avc›lar

Alihan Kaya
Üsküdar

Alime Ertürk
Kad›köy

Bilal Büyükgüngör
ﬁiﬂli

Bilal Temizel
Fatih

Binnas Ecevit
Pendik

Cengiz F›rat
Kad›köy

Cengiz Rüzgar
Avc›lar

Cüneyt Berber
Sar›yer

Elvan Demirbaﬂ
Beﬂiktaﬂ

Emel Demirtaﬂ
Üsküdar

Emine Özkeleﬂ
Avc›lar

Enver Özben
Eyüp

Erdal Gök
Üsküdar

Fatih Bahçe
Gaziosmanpaﬂa

Fatih Kardeﬂ
Bahçelievler

Gülhan›m Ayd›n
ﬁiﬂli

Hakim Toprak
Avc›lar

Hamza Ay
ﬁiﬂli

Hikmet Çubukol
Bahçelievler
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Hüseyin Kaya
Beykoz

Hüsne Akgül
Beyo¤lu

‹lyas Ba¤datl›
Üsküdar

‹smet S›vac›
Üsküdar

Kaz›m Tutumo¤lu
Pendik

Mehmet Korkut
Esenler

Mehmet Y›ld›r›m
Kad›köy

Menevﬂe Sülük
Gaziosmanpaﬂa

Meryem Demir
Büyükçekmece

Muhammet Ayd›n
Fatih

Muhammet Dikçal
Avc›lar

Munise Zeyrek
Üsküdar

Mustafa Uzuno¤lu
ﬁiﬂli

Müge Yüksel
Küçükçekmece

Münire Ergan
ﬁiﬂli

Orhan Er
Fatih

Osman Ercan
Zeytinburnu

Osman Y›lmaz
Gaziosmanpaﬂa

R›dvan Kurtuldu
Avc›lar

Selvihan ﬁimﬂek
Tuzla

Sezai Ercan
Fatih

Yüksel Gündo¤du
Tuzla

Zahide Aksu
Bak›rköy

Zekeriya Eker
Avc›lar

Zeynel Ünver
Avc›lar
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‹stanbul Bakkallar Odas›’ndan üyelerine yeni bir hizmet! Esnaf›n gündemini yak›ndan
takip eden, yeni kanun ve düzenlemelerden üyelerini an›nda haberdar eden Oda’m›z›n resmi
web sitesi www.istbakkallarodasi.org, ﬂimdi üyelerinin Sat›l›k, Devren Kiral›k ve Kiral›k
Bakkal ilanlar›n› ücretsiz olarak yay›nl›yor.

Baﬂvuru için gerekli belgeler
Bunun için aﬂa¤›daki bilgileri cevaplay›p, taraf›n›zdan imzalan›p , kaﬂelenerek Oda’m›za
ulaﬂt›r›lmas› yeterli.
Dükkan›z›n baﬂvuru tarihindeki cirosu
Mal sahibi ya da kirac› durumunuz
Kira bedeli
Dükkan›z›n alan›
Adresi
‹letiﬂim bilgileriniz

‹stanbul Bakkallar Odas›
Tel : 0(212) 521 25 01 / 521 17 72
Fax: 0(212) 523 75 89
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KANAL T
"Temiz Toplumun Tercihi"
DIGITURK 51. Kanal
D-Smart 157. Kanal
Turksat 3A frekans bilgileri:
Frekans: 12685
Sembol rate : 30.000
Fec : 5/6
Horizantal
Tel: 0(212) 642 35 35 Fax: 0(212) 642 36 62
e-mail: info@kanalt.com.tr

