


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
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“Esnaf, milletin eme¤i ve üretimini

k›ymetlendirmek için eline ve zekas›na emniyet

edilen ve bu emniyette liyakat göstermesi

gereken adamd›r.”
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Baflkandan ......................... 5555

Baflar› sizden, 
bilgisayar bizden............... 1111 8888

Bendevi Palandöken. Ceyhan 
esnaf›n› ziyaret etti............ 2222 0000

Sultangazi’de Güvenilir 
G›da Sa¤l›kl› yaflam.......... 2222 2222

TESK Baflkan›, 
Babacan’› ziyaret etti........ 3333 4444

Sütte ambalaj
tercihi art›yor................... 3333 6666

Hayat Kimya 
temizlik ka¤›d› üretiminde 
liderli¤i ele geçiriyor.......... 4444 0000

Penguen'den modern
tar›ma yat›r›m .................. 4444 1111

Peynirci Baba:
Lezzetli kahvalt›l›k zinciri.. 4444 2222

Bakkallar için en
büyük kriz yasan›n
ç›kart›lmamas›d›r ............ 5555 1111

Makarna zengin yiyece¤i.... 5555 6666

Yo¤urda yeni tebli¤ .......... 5555 8888

Geneti¤i de¤ifltirilmifl 
ürünler geliyor, 
hastal›klar kap›m›zda ....... 6666 0000

Cildimize faydal› g›dalar .. 6666 2222

Haf›zay› kuvvetlendiren 
4 besin ............................. 6666 7777

Zihinsel engelli çocuklardan
muhteflem gösteri ............. 7777 4444

Sudaki Ayak ‹zi'ni 
azaltmak için iflbirli¤i ....... 7777 6666

Üyelerimizi tan›yal›m ....... 7777 8888

Fileye Tak›lanlar

Nestea Ice Tea Toz içecek
ile aile boyu sa¤l›kl› lezzet

G›da ve Sa¤l›k

Dünyan›n en popüler
8 diyeti mercek alt›nda

Kültür & Sanat

Levent K›rca: Vatandafl›n
‘Bakkal defteri’ var 

Orta Do¤u pazar› 
Türkiye için çok önemli!

Markalar›m›z
De¤erlerimiz

Mehmet Reis:
Bakkal›n sosyal hayat›m›zda
çok farkl› bir yeri var
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Esnaf ve sanatkâr›n   
gündemi bir ‘t›k’ ile      

elinizin alt›nda...

Tüm flikayet ve önerileriniz için...

www.istbakkallarodasi.org

Sürekli
güncellenen
içeri¤iyle
sizleri
bekliyor. 
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Herkese merhaba. Tüm esnaf›m›za

hay›rl› ifller diliyorum.

Sizlerle birarada olmak güzel fley.

Epey zamandan beri iflsizli¤i ve esna-

f›n ifllerinin kesatl›l›¤›n› konufluyoruz.

Esnaf›n s›k›nt›s› ortada tabii. Bu-

nu çok da söylemeye gerek yok.

Bu tür söylemlerden çok peraken-

de sektöründe yap›lmas› gereken dü-

zenlemeler üzerinde acil çal›flmalar

yap›lmas› laz›m. Hep söylüyor, hep

yaz›yoruz. Küçük esnaf için Marketler

Yasas› flart.

Ayr›ca imalatç›n›n , üreticinin ,

pazarlamac›n›n tedarikcinin yaflamas›

kendisi için denge unsuru olan küçük

esnafa destek olmas› flart diye düflünü-

yorum. Bu iflsizlikte onlarda zarar

gördü tabiki.

Onlar› biraz daha dikkatli olmaya,

dengeleri dengede tutmaya davet edi-

yorum.

Sonra ‘Eyvah’ fayda etmeyecek.

Hepinize sa¤l›k , hay›rl› ifller ve

bol kazançlar diliyorum.  

‘Eyvah’ fayda etmeyecek...

‹smail KESK‹N
‹stanbul Bakkallar Odas›
Baflkan›
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Dünyada ve Türkiye'de yaflanan ekonomik krizle ilgili olarak, ‹stanbul'daki bakkal odalar›ndan
görüfllerine baflvurdu¤umuz oda baflkanlar›  “Küçük esnaf olarak zaten ayakta kalma mücadelesi
veriyorduk. fiimdi, kriz ma¤duru vatandafl›m›z›n da yükünü çekmek zorunda kald›k. Çünkü, süper
marketler borç vermiyor. Biz veresiye defterimizi raftan indirdik. Müflteri say›m›z artt›. Fakat
veresiyemiz de kabard›. Gücümüz bir yere kadar, umar›z bir an önce hükümet küçük esnafa yöne-
lik bir paket aç›klar da biz de rahat ederiz” dediler. 

Ekonomik krizle ilgili görüfllerine baflvurdu¤umuz esnaf teflkilat›n›n temsilcilerine
bir sorup bin ah iflittik.

“Krizde en çok s›k›nt›ya giren yine bakkal oldu.
Çünkü büyük al›fl verifl merkezlerinden al›flverifl
yapamayan kredi kart› ma¤durlar› tekrar bizim

bakkallara müflteri oldular. Bizim rafta bulunan veresiye defteri
raftan indi. Ekonomik yönden s›k›nt›da olan müflterimize destek
olmaya bafllad›. Ama bu deste¤i nereye kadar sürdürebiliriz ki?
Bizim imkanlar›m›zda k›s›tl›. Ancak, 'Komflusu aç iken rahat uyu-
yan bizden de¤ildir' felsefesi bizim felsefemizdir. Biz mecburen
s›k›nt›ya düflen müflterimize yard›mc› olmak zorunday›z. 

“Gelecekte her grup kendi toptanc› 
flirketini kuracakt›r”

Bütün bunlar› yaparken kendi aram›zdaki birlik ve
bütünlü¤ümüzü de sa¤lamak durumunday›z. Yani flunu

söylemek istiyorum,  bakkallar kendi al›flverifl yapa-
caklar› sistemi kurmal›d›rlar. Ama burada devlet
deste¤i flartt›r. Çünkü, ekonomik aç›dan küçük es-
naf›n gücü buna yetmemektedir. Gelece¤in Türki-
ye'sinde her grup kendi toptanc› flirketini kura-
cakt›r. Dünyadaki yol ve sistem budur, Türki-
ye'de de bu olacakt›r.  Ama buna özellikle hü-
kümetin destek vermesi gerekmektedir.

Böylelikle toplu al›mlarla ucuz mal
almak, bakkala bunu ucuz fiyatta intikal
ettirmek ve nihai tüketiciye ucuz mal sat-
mak asl›nda hükümetinde politikas›d›r.
Hükümetin birinci görevi, mamulleri
tüketiciye daha uygun fiyattan
satt›rmakt›r” diyerek, aç›klamalar›n›
sürdüren Baflkan Keskinci sözlerine

flöyle devam etti: 

Krizin esnafa etkileri

‹dris Keskinci 
Güngören Bakkallar Odas›
Baflkan› ve 
‹STESOB Baflkan Vekili 

Esnaf
YASASINI
Bekliyor
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“Süpermarket-
ler Hiroflima'ya at›lan
bombayla eflde¤er.
Bir süper marketin
aç›ld›¤› yerde; bakkal,
manav, kuruyemiflçi,
kasap, flarküteri, büfe,
f›r›n, çiçekçi gibi bütün
esnaf bitiyor. Böylelikle
bir mahalle yok oluyor.
Mahalleyi mahalle
yapan mahallenin
esnaf›d›r”

“Büyük marketler ve al›flverifl mer-
kezleri bulunduklar› ve aç›ld›klar› yer-
deki küçük esnaf› tamam›yla yok et-
mektedir. Biz bunu Hiroflima'ya at›lan
bombayla efl görüyoruz. fiundan dolay›
efl görüyoruz. Bir süper marketin aç›ld›-
¤› yerde; Bakkal, manav, kuruyemiflçi,
kasap, flarküteri, büfe, f›r›n, çiçekçi

hepsi bitiyor. Böylelikle bir mahalle yok
oluyor. Mahalleyi mahalle yapan ma-
hallenin esnaf›d›r. Esnaf gidince mahal-
lede bir ›ss›zl›k ve dengesizlik meydana
geliyor. ‹flte bu nedenle nerde al›flverifl
merkezi ya da süper market aç›lacaksa
mutlaka esnaf  odalar›n›n görüflü al›n-
mal›d›r. Yoksa önüne gelen önüne geldi-
¤i yerde al›flverifl merkezi süper market
açarsa Türkiye'de düzen de¤iflir, büyük
ma¤duriyetler ortaya ç›kar. Bu gün
Türkiye'de hiçbir süper market bakkal-
dan daha ucuza mal satma imkan›na
sahip de¤ildir. Çünkü bakkal kendi ifli-
nin sahibidir, efliyle çocu¤uyla yan›nda
ç›ra¤›yla kendisi çal›flmaktad›r. Böyle-
likle bakkal›n fazla masraf› olmamakta-
d›r. Demek ki, bakkal ald›¤› mal› yüzde
3-4 ile de satabilir. Ama as›l olmas› ge-
reken ucuza al›p ucuza satmas›d›r. Bu
kaz›kç› bakkal imaj›n›n mutlaka orta-
dan kald›r›lmas› gerekmektedir. Bunu
yaratanlar büyük marketlerdir. Bunlar
büyük mala talip olduklar›ndan daha
uygun fiyattan mal sat›n almaktad›rlar.
Bunu da piyasaya parti mal› olarak sü-
rüp piyasan›n dengesini bozmaktad›rlar.
Türkiye'de yüzseksenbin perakende nok-
tas› bulunmaktad›r. Bu noktalar esnaf

ve sanatkar›m›z›n evidir, iflidir, afl›d›r,
yaz›hanesidir, bürosudur, kileridir. Bun-
lar ne kadar azal›rsa toplumda sosyal
travmalar meydana gelir. Hükümetimiz
mutlaka buna göre tedbir almal›d›r. Sü-
per ve gros marketlere tan›nan imtiyaz-
lar mutlaka ortadan kald›r›lmal›d›r.
Marketler yasas›n›n da bir an evvel ç›-
kart›larak bu iflin bir düzene kavufltu-
rulmas› gerekmektedir.

“Bakkal
KOSGEB arac›l›¤› ile
verilen kredilere dahil
edilmelidir”

Krizle beraber elli y›l öncesine
döndük. Veresiye defterimizi ç›kard›k.
Müflteri say›m›z art.  Fakat, veresiyem-
izde art›. Hükümetimiz mutlaka esnafa
destek olmal›. KOSGEB arac›l›¤› ile
verilen kredilere esnaf mutlak dahil
edilmelidir. Aksi halde haks›z rekabete
maruz kald›¤›m›z kanaatindeyiz”
dedi.  

“Marketler Yasas›’n›n bir an evvel ç›kmas›n›
istiyoruz. Marketlere ve al›flverifl merkez-
lerine karfl› de¤iliz. Bizim karfl› oldu¤u-

muz sistemin bafl›bofllu¤udur. ‹ste¤imizde, bu ifle bir düzenle-
menin getirilmesidir.  Dünyan›n her yerinde süper marketler
al›flverifl merkezleri var. Ama bizdeki gibi araflt›rma inceleme
yap›lmadan aç›lm›yor. Bizde rasgele aç›l›yor. Sonra da, orada
bulunan 60-70 de¤iflik sektörden esnaf›m›z ma¤dur ediliyor
ve bir kenara itiliyor. 

“Küçük esnafa yönelik çok
acil bir önlem paketi aç›klanmal›”

Hükümetimiz, esnafa cansuyu kredisi diyor. Yeni paket
aç›kl›yor. Ama küçük esnafa bir fley yok. Küçük esnafa yöne-
lik çok acil bir önlem paketi aç›klanmal›. Küçük esnafa de¤er
verilmeli. E¤er bu de¤er verilirse göreceksiniz piyasada bir
canlanma olacakt›r. Küçük esnaf›n yaratandan baflka destek-
çisi yok” dedi.

‹smail Taflk›n
‹stanbul Leblebi ‹malcileri ve 

Kuruyemiflçiler Esnaf Odas› Baflkan› 
‹STESOB Yönetim Kurulu Üyesi

Esnaf
YASASINI
Bekliyor
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“Ziyaret etti¤imiz esnaf arkadafllar›m›z genellik-
le dayanma gücünün kalmad›¤›n›, kapataca¤›-
n› yada devredece¤ini ima ediyor. Neden bu

hale geldik dedi¤imizde ise, genel anlamda süpermarketlerden
flikayetlerinin yan›nda; üretici firmalar›n farkl› fiyat politikalar›
ve farkl› vade uygulamalar›ndan flikayetlerini dile getiriyor.

“Bakkal kredi kart› ma¤duru
olmufl nakit paras› da olmayan
vatandafllara veresiye mal sat›yor”

Büyük marketler, kriz durumunu da gerekçe göstererek
üretici firmalardan daha avantajl› flartlarda ald›klar› mallar›,
kredi kartlar›na taksit imkanlar› tan›yarak satarken, bakkal
esnaf›  kriz ortam›nda kredi kart› ma¤duru olmufl nakit para-

s› da olmayan vatandafllara veresiye mal satmak zorunda kal-
maktad›r. Dolay›s›yla, süper marketlere karfl› mücadelesi kro-
nikleflen esnaf, flimdide  kriz dolay›s›yla zor duruma düflen va-
tandafllara kredi açmak durumunda kalm›flt›r. Böylesine
önemli bir sosyal sorumluluk projesini do¤al olarak yürütmeye
çal›flan küçük esnaf, maalesef ki  bu güne kadar aç›klanan
kriz paketlerinden yararland›r›lmam›flt›r.”

Ali Aytaç
Bayrampafla Bakkallar Mezeciler ve 
Tekel Bayileri Esnaf Odas› Baflkan›

“Yapm›fl oldu¤umuz ziyaretlerde; KOSGEB kre-
dilerinden yararlanmak isteyen esnaf›m›z›n
sicilleri yüzünden reddedilmesinden dolay› fli-

kayetler al›yoruz. Bir ço¤u zaten kredi kartlar›n› ve çeklerini
ödemek için bu krediye baflvuruyorlar. Kredi verilmemesi esna-
f›m›z› çok daha zor durumda b›rak›yor. Nakit s›k›nt›s› yaflayan
ve maliyet art›fllar› ile bo¤uflan esnaf›m›z›n en büyük beklentisi
KOSGEB’in hizmet sektörüne verece¤i faizsiz kredi.

“Krizde esnaf›n en büyük bek-
lentisi; KOSGEB’in faizsiz kredisi”

Esnaf ve sanatkarlar›m›z bankalar›n büyük ma¤azalara
uygulad›¤› kredi kart› taksitlendirmesinin ve faizinin kendileri-

ne de ayn› flekilde uygulanmas›n› istiyor. Veresiye veremeden ifl
yapamayan esnaf, verdi¤i veresiyeyi ya çok geç al›yor ya da hiç
alam›yor. Giderleri artarken gelirin sabit kalmas›ndan dolay›
s›k›nt›l› günler yafl›yorlar.”

Metin Taflk›n
Ka¤›thane Birleflik Esnaf ve 
Sanatkârlar Odas› Baflkan›

Esnaf
YASASINI
Bekliyor

Esnaf
YASASINI
Bekliyor
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“Dünya'da yaflanan ekonomik kriz her sektör-
de oldu¤u gibi bakkal, bayii ve büfeci esna-
f›m›z› da yo¤un olarak etkilemektedir.

Uzun y›llard›r hipermarketler yasas› gündemde olmas›na ra¤-
men maalesef bir türlü ç›kmamaktad›r. Kendi  istihdam›n›
kendi imkanlar›yla sa¤layarak iflyerini ayakta tutmaya çal›flan
esnaf›n her geçen gün say›lar› azalmakta ve kapanan  üyeleri-
mizin  say›lar› ço¤almaktad›r. Zira kira, Ba¤-Kur, vergi, mu-
hasebe, elektrik, su, telefon vesaire giderlerden dolay› mesle¤i
devam ettirmekte zorlanmaktad›r. Bu nedenlerle, krizle bir-
likte  esnaf›n stresten sa¤l›¤› da bozulmufl durumdad›r.

“Krizle birlikte esnaf›n
stresten sa¤l›¤› bozulmufl durumda”

Krizden en az zararla ç›kmak için, KOB‹'lere verilen  faiz-
siz krediden esnaf›m›z›n da yararlanmas› sa¤lanmal›d›r.”

M. Mevlüt Kalabafl
Kartal Bakkallar Bayiler ve 

Büfeciler Esnaf› Odas›Baflkan›

Esnaf
YASASINI
Bekliyor

“Oda'm›z›n 10.000'e yaklaflan üye say›s›n›n
üçte biri krizden etkilenerek kepenk kapat-
mak durumunda kalm›flt›r. G›da malzemesi

satan esnaf›m›z bunlar›n ço¤unu veresiye verdi¤i için boflalan
raflar›n› dolduram›yor. Toptanc›lara çek ve senetlerini ödeye-
medikleri için de mal alam›yorlar. Veresiye verdikleri malla-
r›n karfl›l›¤›n› küçük mebla¤larla ödeyen müflterilerin de eko-
nomik krizden etkilendi¤i görülüyor.

“Üyelerimizin üçte biri kepenk
kapatmak durumunda kald›. Esnaf›-
m›z veresiye verdi¤i için boflalan raf-
lar›n› dolduram›yor”

Öte yandan, sa¤l›kl› bir vergi sisteminin oluflturulma-
mas›n›n bedelini esnafa ödetiyorlar. Esnaf vergi ödemekten
tezgâh›n›n bafl›na geçemiyor. Adil bir vergi sistemi oluflturul-
mal› ve herkes kazanc› oran›nda vergilendirilmelidir.” 

Zeki Bak›r 
Yenibosna Birleflik Esnaf ve 
Sanatkârlar Odas› Baflkan› 

Esnaf
YASASINI
Bekliyor
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“Global kriz dünyay› etkiledi¤i gibi bizim ülke-
mizi de etkilenmifltir. Krizin esnaf›m›zdan
götürdü¤ü oldu¤u kadar getirisi de olmufl-

tur. Kredi kart› ma¤durlar› say›s› artt›kça büyük marketlere
ilgi azalm›flt›r. Bundan dolay› bakkal›n müflteri potansiyeli
artmaktad›r. Bakkal dünyas› için gerçek kriz büyük marketle-
rin ara sokaklarda mantar gibi türemeleridir. Acilen büyük
marketler yasas› ç›kmazsa hakiki kriz o zaman olacakt›r.”

“Marketler Yasas› ç›kmazsa
as›l kriz o zaman olacakt›r”

R›za Ertürk
Ba¤c›lar Bakkallar Odas› Baflkan›

Esnaf
YASASINI
Bekliyor

“Günümüzde esnaf ve sanatkarlar›n, haks›z
rekabetin oldu¤u ticari arenada ayakta ka-
labilmeleri neredeyse imkans›z hale gelmifl-

tir. "Rekabet olmazsa geliflme olmaz" felsefesi teorik olarak
do¤ru kabul edilse de belli kurallarla denetlenmedi¤i takdirde
sermayenin tekelleflmesine ve toplumun büyük kesiminin yok-
sullaflmas›na neden olacakt›r. Ötekini yok etme olarak uygula-
nan rekabetçi anlay›fl, dünya genelinde de felaketleri berabe-
rinde getirecektir. 

“Tekelleflen sermayenin ekono-
mik bask›s›yla yoksullaflan insanlar
ve beraberinde getirdi¤i günümüzde
de yaflad›¤›m›z sosyal patlamalar ya-
k›n gelecekte ya¤malamalara sebe-
biyet verecektir. Esnaf ve sanatkar-
lar olarak yetkilileri bir kez daha
uyar›yoruz”

Ticarette kurals›zl›k hakim oldu¤u sürece esnaf ve sanat-
karlar› çok daha zor dönemler beklemektedir. Esnaf ve sanat-

karlar gibi küçük sermayedarlar›n da ticaret yap›p iaflelerini
temin edebildikleri kurallar getirilmelidir. Dünyada bunun bir-
çok örne¤ini görmekteyiz. Ya da fazla uza¤a gitmeden kendi
kültürümüzü inceledi¤imizde karfl›m›za ç›kan Ahilik sistemi
gibi bir sosyal ve ekonomik anlay›fl, günümüze ›fl›k tutabilir. 

Esnaf ve sanatkarlar›n gelece¤i görerek yapt›¤› uyar›lar›,
dünya sermayesinin büyük bölümünü ellerinde bulunduran kü-
resel patronlar görmezden gelerek; küçük sermayedarlar›n ti-
caret yapmalar›na müsaade etmeyeceklerdir. Tekele toplanan
sermayenin ekonomik bask›s›yla yoksullaflan insanlar ve bera-
berinde getirdi¤i günümüzde de yaflad›¤›m›z sosyal patlama-
lar yak›n gelecekte ya¤malamalara sebebiyet verecektir. Es-
naf ve sanatkarlar olarak yetkilileri bir kez daha uyar›yoruz.
Gerekli tedbirleri al›n.”

Rahmi Yaz›c›
Büyükçekmece Birleflik Esnaf ve 

Sanatkarlar Odas› Baflkan›

Esnaf
YASASINI
Bekliyor
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“Bugün dünyay› saran ekonomik krizden etk-
ilenmeyenin olmamas› mümkün de¤ildir.
Yokluklar içinde olanlarla varl›kl›lar

aras›ndaki fark ve etki de¤iflkendir. Gerçek olan; yoksullarla
zenginler aras›ndaki orta s›n›f esnaf ve sanatkarlard›r. Bu
s›n›f kötülüklerin ülkeyi sarsmas›na engel olan inanç
köprüsüdür. Bu köprüyü korumak flartt›r.

“Gündemin en önemlisi;
ekonomik zorluklar›n giderilmesi
iken, her gün yeni olaylarla iktidar
ve muhalefet en iyi niyetlerle ve
gayretle halk›n geçim derdine çare
aramak yerine, sat›n alma gücünü
artt›rmak yerine, siyasi bunal›mlarla
u¤rafl›yorlarsa iflimiz zordur”

Öte yandan, gündemin en önemlisi ekonomik zorluklar›n
giderilmesi iken, her gün yeni olaylarla iktidar ve muhalefeti
en iyi niyetlerle ve gayretle halk›n geçim derdine çare aramak
yerine, sat›n alma gücünü artt›rmak yerine, siyasi bunal›mlar-
la u¤rafl›yorlarsa iflimiz zordur. Bu ülke hepimizdir. Esnaf›n
her ifl kolunda yo¤un kapanmalar vard›r. Akl›m›z› bafl›m›za
alal›m.”

Hüsnü Ç›nar
Deniz-Kara Büfeciler Esnaf› Odas› Baflkan›

Esnaf
YASASINI
Bekliyor

“Çatalca Birleflik Esnaf Odas›'n›n 22 y›ll›k yö-
neticisiyim. Bakkal esnaf›n›n da ve di¤er es-
naf›n da tüm sorunlar› ile karfl›laflt›k. Lakin

bakkal esnaf›n›n sorunlar› anlatmak ile bitmez. Öncelikle Bü-
yük marketler ufak bir ilçenin içinde dahi zincir marketler ile
girdiler. Bakkal esnaf›n›n bunlar›n karfl›s›nda rekabet etme
flans› yoktur.

“Peflin para oldu¤u zaman
marketlere, kredi kart› limiti bitti¤i
zaman bakkal amcaya. Tek adres
bakkal amca! Bakkal esnaf›n›n vere-
siye defteri nereye kadar yetecek?”

Bakkal esnaf›n›m›z› ziyaret etti¤imizde bakkal raflar›nda
bu zincir marketlerin ürünleriyle karfl›lafl›yoruz. Sordu¤umuz-

da bunlar›n “Köylüye da¤›t›lan hediye (Yard›m) çeklerini,
borçlar› karfl›l›¤› al›yor ve buna karfl›l›k zincir marketlerden
mal al›p sat›yoruz” cevab› ile karfl›lafl›yoruz. Peflin para mar-
ketlere, kredi kart› limiti bitti¤i zaman veresiye bakkal
amcaya. Tek adres bakkal amca! Bakkal esnaf›n›n veresiye
defteri nereye kadar yetecek?”

Cafer Da¤
Çatalca Birleflik Esnaf Odas› Baflkan›

Esnaf
YASASINI
Bekliyor
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Ekonomik krizle ilgili olarak görüfllerine bafl vurdu¤umuz ‹stanbul Bakkallar Odas›
Baflkan› ‹smail Keskin de; kamuoyunda 'marketler yasas›' olarak bilinen yasan›n
ç›kar›lamamas›n›n ma¤duriyetini yaflarken üzerine gelen son ekonomik krizin, baflta
bakkal esnaf› olmak üzere küçük esnaf› çok zor duruma düflürdü¤ünü söyledi.

‹stanbul Bakkallar Odas› Baflkan› ‹smail Keskin:

Baflkan Keskin, küçük esnaf›n
denge unsuru oldu¤unu söyle-
yerek, “Marketler Yasas› bir

an evvel ç›kart›lmal›d›r. Yasan›n gecik-
tirilmesi esnaf›m›z› ma¤dur etmektedir.
Serbest piyasa ekonomisini dengeleyen
önemli etkenlerin bafl›nda küçük esnaf
ve sanatkar gelmektedir. Küçük esnaf
ve sanatkar›n yok olmas› serbest piyasa
ekonomisinin dengesini  bozacakt›r. Bo-
zulan dengelerin yeniden kurulmas› çok
daha zor olacakt›r. Ç›kart›lamayan ya-
sa, flimdilik sadece küçük esnaf›n ma¤-
duriyetine sebep oluyorsa da, uzun va-

dede herkesi ve her kesimi ma¤dur ede-
cektir” dedi. 

“Kriz, Marketler
Yasas›’n›n önemini
daha da artt›rd›”

Üretici ve toptanc›lar›n, kendi gele-
cekleri ad›na  milli sat›fl noktalar› olan
bakkal esnaf›na destek olmas›n›n  ge-
reklili¤ine de¤inen Keskin, “Biz büyük

marketlere de karfl› de¤iliz. Dünyada
yaflanan gerçekleri görmezlikten gele-
meyiz. Dünyada bu marketler ve al›flve-
rifl merkezleri varsa elbette bizde de
olacak. Bizim karfl› oldu¤umuz dünya
bu ifle bir düzen getirirken, bizde bir
düzenlemenin yap›lmamas›d›r. Bir an
önce yasan›n ç›kart›lmas›n› ve bir
düzenlemenin getirilmesini istiyoruz.
Eksik ya da fazlas› olabilir. Ama mut-
laka ç›kart›lmal›d›r. Zaman ilerliyor,
flartlar de¤ifliyor. Geç kalman›n bedelini
de hep birlikte ödemek durumunda ol-
du¤umuzdan, daha fazla gecikmeden
bir fleyler yapmak zorunday›z” diye
konufltu.

“Marketler Yasa-
s›’n›n ç›kart›lamamas›
esnaf›m›z› ma¤dur
etmektedir. Serbest pi-
yasa ekonomisini den-
geleyen önemli etkenle-
rin bafl›nda küçük es-
naf ve sanatkar gel-
mektedir. Küçük esnaf
ve sanatkar›n yok olma-
s› serbest piyasa ekono-
misinin dengesini  bo-
zacakt›r”

Küçük esnaf mutlaka
yaflat›lmal›

Esnaf
YASASINI
Bekliyor
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‘Pembe Nokta’ ma¤durlar›
‹STBAKO’da topland›

Ba¤›ms›z ATM operatörlü¤ü
ile Türkiye'yi tan›flt›ran Talon
A.fi'nin büyük ümitlerle

bafllad›¤› ifl hüsranla sonuçland›.
Türkiye'nin ilk ve tek ba¤›ms›z ATM a¤›
sa¤lay›c›s› olarak May›s 2008'de ad›n›
duyuran flirkete, bir y›l sonra ortaklar›
dahil hiç kimse ulaflamaz oldu. Talon'un
'Pink Point' yani 'Pembe Nokta' ad›n›
verdi¤i ATM makinelerinden alan
yüzlerce bakkal, market, büfe sahibi
flimdi elinde kalan makinenin 12 bin
Dolar’l›k bedelini nas›l ödeyece¤ini
düflünüyor. 

Ma¤dur esnaf bilgi
al›flveriflinde bulunarak eylem
plan› belirledi

Oradan oraya çaresizlik içinde
koflarak, derdine çözüm arayan esnaf
nihayetinde ‹stanbul Bakkallar
Odas›’n›n kap›s›n› çald›. ‹stanbul
Bakkallar Odas› Baflkan› ‹smail
Keskin'in baflkanl›¤›nda odan›n toplant›
salonunda toplanan ma¤dur esnaf,
öncelikle kendi aralar›nda bilgi
paylafl›m› yaparak eylem planlar›n›
belirlediler. Baflkan Keskin de, olay›n
adli bir olay oldu¤unun alt›n› çizerek,
“Ma¤duriyetinizin çözümünü ararken
baflka ma¤duriyetler yaflamaman›z için
esnaf odalar›n›n bilgisi ve tavsiyeleri
do¤rultusunda hareket etmenizin do¤ru
olaca¤›n› düflünüyorum. ‹stanbul
Bakkallar Odas› olarak üzerimize düflen
her ne ise, yapmaya haz›r›z. Buraya siz-

Türkiye'nin ilk ba¤›ms›z ATM operatörü olarak geçen y›l hizmete giren Pink Point (Pembe Nokta), bi-
rinci y›l›nda; bakkal, kuruyemiflçi, telefoncu, büfeci, ‹ddia ve ganyan bayii gibi birçok esnaf kesimini
ma¤dur ederek kap›s›na kilit vurdu.  Pink Point'ten 12 bin Dolar’a makine alan ‹stanbul'da 400 kifli
olmak üzere Türkiye genelinde yaklafl›k 750 esnaf›n zor durumda b›rakt›¤› tahmin ediliyor

Her meslek grubundan
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“Çözüm ararken baflka
ma¤duriyetler yaflanmamas› için
esnaf odalar›n›n bilgisi 
ve tavsiyeleri do¤rultusunda
hareket edilmesi faydal› 
olacak”

Av. Zafer Duran Av. Erdal Arpac›
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lerin ma¤duriyetini dinleyip,
sorular›n›z› cevaplamas› için hukukçu
arkadafllar›m›z› davet ettik. Oda
baflkan› arkadafllar›m›z burada. ‹stan-
bul Esnaf ve Sanatkarlar Odalar›
Birli¤i Baflkan Vekilimiz burada. Bu
olay› mutlaka birlik gündemine
tafl›yacaklard›r” dedi. 

Ma¤durlardan Oda Baflkan›
‹smail Keskin’e teflekkür

Belki de baflta yapmalar› gereken
meslek odalar›yla birlikte hareket
etmelerinin do¤rulu¤unu bu kötü
tecrübeyle ö¤renmifl olan Talon
ma¤durlar›; oda baflkanlar›na teflekkür-
lerini ileterek, kendilerine destek ve
yard›mc› olmalar›n› istediler.  

“Talon (Pembe
Nokta) ma¤durlar›n›n
durumu ‹STBAKO’da
yap›lan toplant› ile
Birlik gündemine
tafl›nacak”

“Paralar›n›
kapt›ran esnaf,
‹STESOB Bafl-

kan Vekili ‹dris
Keskinci ve hu-

kukçular› bir
araya getiren ‹s-
tanbul Bakkallar
Odas›’ndaki top-

lant›da konuflma-
lar› merak ve

umutla izledi”
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‹stanbul Bakkallar Odas›’n›n, e¤itime ve
gençlere destek kapsam›nda ÖSS s›nav›nda
baflar›l› olup, dört y›ll›k bir fakülteye
yerlefltirilen,  anne veya
babas› Oda üyesi olan
ö¤renciler aras›nda
kendi alanlar›nda en
yüksek puan› alan
ö¤rencilere verece¤i
dizüstü bilgisayarlar
haz›r. S›ra baflvuruda.

Baflar›
sizden...

“Oda üyelerinin çocuklar› aras›nda 2008-2009
E¤itim ve Ö¤retim y›l›nda, 2009 ÖSS s›na-
v›nda kendi alanlar›nda (Say›sal -Eflit A¤›r-

l›k - Sözel) en yüksek puan› alarak dört y›ll›k bir fakülteye yer-
lefltirilen ve bu fakülteye kayd›n› yapt›ran 3'er ö¤renciye, s›nav
sonuçlar› aç›kland›¤› tarihten itibaren 3 (üç) ay içerisinde bafl-
vurmalar› halinde birer adet dizüstü bilgisayar verilerek, bafla-
r›n›n ödüllendirilmesi ve teflvik edilmesi sa¤lanacak” fleklinde
al›nan bir yönetim kurulu karar›yla üyelerinin çocuklar›na des-
tek olmay› amaçlayan ‹stanbul Bakkallar Odas›, bu karar do¤-
rultusunda bilgisayarlar›n verilece¤ini aç›klad›.

“Ö¤renim gören, kendini
gelifltirmeye çal›flan baflar›l› çocuk-
lar›m›za yönelik benzer uygula-
malar›, imkanlar›m›z ölçüsünde
önümüzdeki y›llarda da
sürdürece¤iz”

‹stanbul Bakkallar Odas› Baflkan› ‹smail Keskin, gençlere
yat›r›m›n ülke gelece¤imiz ac›s›ndan çok büyük önem tafl›d›¤›-
n›n alt›n› çizerek, “Ö¤renim gören, kendini gelifltirmeye çal›-

flan baflar›l› çocuklar›m›za yönelik benzer uygulamalar›,  im-
kanlar›m›z ölçüsünde önümüzdeki y›llarda da sürdürece¤iz”
dedi. 

“Bakkal çocuklar› zaten baflar›l›
çocuklard›r. Ama imkanlar›m›z s›n›r-
l› oldu¤u için hepsine veremiyoruz.
En baflar›l› olanlara vererek, çocuk-
lar›m›z› baflar› için yar›flt›r›yoruz”

Yönetim kurulu karar› do¤rultusunda her türlü haz›rl›klar›
tamamlad›klar›n› söyleyen Baflkan Keskin, “S›ra üyelerimizin
baflar›l› çocuklar›n›n müracaat›nda. Bakkal çocuklar› zaten
baflar›l› çocuklard›r. Ama imkanlar›m›z s›n›rl› oldu¤u için
hepsine veremiyoruz. En baflar›l› olanlara vererek, çocuklar›-
m›z› baflar› için yar›flt›r›yoruz. Bu güzel bir yar›flt›r. Bu yar›fl-
ta hepsine baflar›lar diliyorum. Bakkal çocuklar›, ailelerinin
çal›flma flartlar›n› görerek yetiflti¤i için,  memleket meseleleri-
ne daha hassas ve duyarl› oluyor. Hayat›n zorluklar›n› birebir
görerek ve yaflayarak büyüyen bu çocuklar›m›z hayatlar›nda
da bu mücadele ruhunu sürdürüyorlar. Hayatlar›nda da bafla-
r›l› oluyorlar. Onlar bizim umutlar›m›z. Onlar› çok seviyoruz”
dedi.

...bilgisayar
bizden
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“Bakkal çocuklar›, ailelerinin çal›flma flartlar›n› görerek yetiflti¤i için,
memleket meselelerine daha hassas ve duyarl› oluyor. Hayat›n zorluklar›-
n› birebir görerek ve yaflayarak büyüyen bu çocuklar›m›z ileriki hayatla-
r›nda da bu mücadele ruhunu sürdürüyor ve baflar›l› oluyorlar. Onlar bi-
zim umutlar›m›z. Onlar› çok seviyoruz”

1111 9999
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar
Konfederasyonu (TESK) Baflkan›
Bendevi Palandöken Ceyhan'da esnaf›
ziyaret ederek sorunlar›n› dinledi.

Ceyhan Bakkallar ve Bayiler Odas› Baflkan› Sela-
hattin Güler, bakkallar› ve 57 meslek dal›n› ilgi-
lendiren Büyük Marketler Yasas›’n›n bir an önce

ç›kmas›n›n zorunluluk oldu¤unun alt›n› çizerek, “Esnaf›m›z›n
her geçen gün artan kepenk kapan›fllar›na tahammülü kalma-
m›flt›r” dedi.

Palandöken, Ceyhan Bakkallar Bayiler Odas›'n› ziyaretin-
de yapt›¤› konuflmada, halk›na hizmeti görev kabul eden; bü-
yük bir özveri ve sab›r ile gece-gündüz demeden çal›flarak ek-
mek paras› kazanmaya u¤raflan esnaf ve sanatkarlar›n dün ol-
du¤u gibi bugün de huzur, bar›fl ve dayan›flman›n teminat› ol-
du¤unu ifade etti.

“Halk›na hizmeti görev kabul
eden; büyük bir özveri ve sab›r ile
gece-gündüz demeden çal›flarak
ekmek paras› kazanmaya u¤raflan
esnaf ve sanatkarlar dün oldu¤u gibi
bugün de huzur, bar›fl ve dayan›flma-
n›n teminat›d›r”

TESK Baflkan› Palandöken
Ceyhan esnaf›n› ziyaret etti



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

DÜNYASI

MAYIS - HAZ‹RAN 2009 2222 1111

Küçük esnaf›n ayakta
kalmas› için yasan›n ç›kmas›
gerekiyor

Palandöken, küçük ölçekli esnaf›n
ayakta kalmas› için öncelikle ç›kart›l-
mas› gereken yasa ile ilgili Baflbakan
Recep Tayyip Erdo¤an ile görüflecekle-
rini belirterek, “‹ki milyon kay›tl› üye
say›s›yla 491 meslek dal›nda faaliyet
gösteren ekonomimizin belkemi¤i esnaf
ve sanatkar›m›z›n sorunlar›n› paylafl-
mak, al›nabilecek tedbirler ile yap›labi-
lecek idari ve yasal düzenlemeleri de-
¤erlendirmek istiyoruz. Umuyorum, bu

yasa TBMM'de görüflülerek karara ba¤-
lanacakt›r. Bu müjdeyi sizlere vermek
istiyorum” fleklinde konufltu.

Ceyhan Belediye Baflkan› Hüseyin
Sözlü'yü de makam›nda ziyaret eden
(TESK) Genel Baflkan› Bendevi Palan-
döken, Sözlü'yü yeniden baflkan seçilme-
sinden dolay› kutlayarak, “Sizin çal›fl-
malar›n›z› kamuoyundan takip ediyo-
ruz. Özellikle geçti¤imiz ay bakkallar›n
yaflamas› için market sahiplerini ikna
yolu ile bakkallar›m›z›n yaflamas›n› is-
temenizden dolay› sizleri kutluyorum”
dedi.

“‹ki milyon kay›tl› üye say›s›yla 491 meslek
dal›nda faaliyet gösteren ekonomimizin belkemi¤i
esnaf ve sanatkar›m›z›n sorunlar›n› paylaflmak,
al›nabilecek tedbirler ile yap›labilecek idari ve ya-
sal düzenlemeleri de¤erlendirmek istiyoruz. Umu-
yorum, bu yasa TBMM'de görüflülerek karara ba¤-
lanacakt›r. Bu müjdeyi sizlere vermek istiyorum”

TESK Baflkan› 
Bendevi Palandöken
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Sultangazi ‹lçe Tar›m Müdürlü¤ü, “Güvenilir G›da Sa¤l›kl›
Yaflam” kampanyas› kapsam›nda bir dizi etkinli¤e imza atmaya

devam ediyor. Bu amaçla ilkö¤retim ö¤rencilerini bilinçlendirmek
için bir tiyatro oyunu sahneye kondu.

Sultangazi ‹lçe Tar›m
Müdürlü¤ü 'Güvenilir
G›da Sa¤l›kl› Yaflam'

kampanyas›n› konu alan
bir tiyatro gösterisi

haz›rlad›.

Sultangazi
'Güvenilir G›da

Sa¤l›kl› Yaflam'da
kararl›
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Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›  2009 Y›l›n› G›da y›l› ilan etmifl olmas›yla yurt
genelinde bafllat›lan etkinliklere Sultangazi ‹lçe Tar›m Müdürlü¤ü de aktif

olarak kat›l›yor.  Daha önce, Sultangazi'ki okullardan seçilen belli say›da
ö¤renciyi e¤iterek 'Gölge G›da Dedektifli¤i' uygulamas›n› bafllatan Sultangazi

‹lçe Tar›m Müdürlü¤ü flimdi de; 'Güvenilir G›da Sa¤l›kl› Yaflam'  kampa-
nyas›n› konu alan bir tiyatro gösterisi haz›rlad›.

“Güvenilir g›day› ve
sa¤l›kl› yaflam›' ilkö¤retim

okullar›nda bir tiyatroya dö-
nüfltürmeyi amaçlad›k. Bu
tiyatro ekibimiz, okul okul
gezip g›da güvenli¤ini tüm

ö¤rencilere ulaflt›rmaya
gayret gösterecektir”

Sultangazi ‹lçe Tar›m
Müdürü ‹sa Tanr›verdi
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Konuyla ilgili olarak bir aç›k-
lama yapan  Sultangazi ‹lçe
Tar›m Müdürü ‹sa Tanr›-

verdi, amaçlar›n›n g›da güvenli¤inin
önemi konusunda fark›ndal›k olufltur-
mak  olduunu söyleyerek, “G›da zinci-
rinde bozulmaya karfl› al›nacak olan ön-
lemler, g›da güvenli¤inin art›r›lmas›n›n
en önemli unsurudur. Güvenilir g›daya

ulaflmak ve tüketmek tüm halk›m›z›n en
tabii  haklar›ndan biridir. Bu nedenle
tar›m ve köy iflleri bakanl›¤›m›z 2009
y›l›nda güvenilir g›da sa¤l›kl› yaflam
kampanyas›n› bafllatm›fl olup 2009 y›l›-
n› da g›da y›l› olarak ilan etmifltir. ‹lçe
tar›m müdürlü¤ümüzde  bu kampanyay›
ilçemizde tüm halk›m›za duyurmak
amac›yla bir tak›m çal›flmalar yapmak-

tad›r ve yapmaya devam edecektir. Son
olarak bu projemizle, 'Güvenilir g›day›
ve sa¤l›kl› yaflam›' ilkö¤retim okullar›n-
da bir tiyatroya dönüfltürmeyi amaçla-
d›k. Bu tiyatro ekibimiz, okul okul ge-
zip g›da güvenli¤ini tüm ö¤rencilere
ulaflt›rmaya gayret gösterecektir” dedi. 

“G›da zincirinde bozulmaya
karfl› al›nacak olan önlemler,
g›da güvenli¤inin art›r›lmas›n›n
en önemli unsurudur. Güvenilir
g›daya ulaflmak ve tüketmek tüm
halk›m›z›n en tabii  haklar›ndan
biridir. Bu nedenle tar›m ve köy
iflleri bakanl›¤›m›z 2009 y›l›nda
güvenilir g›da sa¤l›kl› yaflam
kampanyas›n› bafllatm›fl olup
2009 y›l›n› da g›da y›l› olarak 
ilan etmifltir”

Gösteri sonras›, ‹lçe Tar›m Müdürü ‹sa Tanr›verdi, ‹STBAKO Baflkan› ‹smail Keskin, Trabzon ‹l
Genel Meclisi Üyesi Zeki Çin, Sultangazi Belediye Baflkan› Cahit Altunay, ‹lçe Milli E¤itim
Müdürü Yaflar Demir, okul idaresi ve ö¤rencilerle hat›ra foto¤raf› çektirdi.

Sultangazi 
Belediye Baflkan› 
Cahit Altunay
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‹stanbul Esnaf ve Sanatkarlar
Odalar› Birli¤i'nin (‹STESOB)
önderli¤inde, esnaf odalar›n›n

kat›l›m›yla 1997 y›l›nda
Guraba Hüseyina¤a Mahallesi

Aksaray Hamam› Sokak’ta
kurulan  “Çantakent Konut
Yap› Kooperatifi”, esnaf›n

küçük birikimleriyle sat›n ald›¤›
arsa üzerindeki inflaat›n›

tamamlayarak hak sahiplerine
tapular›n› teslim etti.

Çantakent
Konut Yap›
Kooperatifi’nde
mutlu son

Çantakent
Konut Yap›
Kooperatifi’nde
mutlu son

“2006 y›l›nda yap›lan genel kurulla görevi
alan Cafer Da¤ baflkanl›¤›ndaki, Mustafa
Silahyürekli ve ‹smail Keskin yönetimi,
çal›flmalara h›z vererek 2008 y›l› ortalar›nda
inflaat› tamamlad›”
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M. Erol Korkut ve
Tevrat Ya¤›z'›n kurucu-
lu¤unu yapt›¤› Çantakent

Konut Yap› Kooperatifi, 1999-2000
y›l›nda genel kurul karar›yla Silivri
ilçesinin Çanta Beldesi, Fatih Mahalle-
si’nde 10 dönümlük bir arsa sat›n
al›nd›. Daha sonra da bu arsaya 4 daire
üzerinden 8 katl› 3 blok inflaat› bafllat›l-
d›. 

Mehmet Erol Korkut'un  baflkanl›¤›-
n› yapt›¤›  Çantakent Konut Yap› Koo-
peratifinde,  2006 y›l›nda yap›lan de¤i-
fliklikle görev alan Cafer Da¤ baflkanl›-
¤›ndaki ‹.Mustafa Silahyürekli ve ‹sma-
il Keskin yönetimi çal›flmalara h›z vere-
rek 2008 y›l› ortalar›nda kooperatif in-
flaat› tamamland›.

‹çerisinde 3 katl› bir sosyal tesisin
yan› s›ra, site maliklerinin kullan›m›na
sunulan bir de havuz  bulunan sitede,
96 daire bulunmakta. Yo¤un bir çal›fl-

ma sonucunda dairelerin tapusunun so-
runsuz olarak ortaklar›na verilmesinden
sonra  23.06.2009 tarihi itibar›yla
kooperatifin idaresi tasfiye kuruluna,
site yönetimi ise site maliklerinin
seçece¤i site yönetimine devredilerek
kooperatif, ortaklar› ile olan statüsünü
tamamlam›flt›r.

“Merhum Yalk›n’›n
deste¤i çoktu”

Çantakent Konut Yap› Kooperatifi
Baflkan› Cafer Da¤, ‹STESOB eski bafl-
kan› merhum Suat Yalk›n’›n kooperatif
çal›flmalar›na önemli destekler sa¤lad›-
¤›n›n alt›n› çizerek, “Merhum baflkan›-
m›z› rahmet ve minnetle anmak istiyo-
rum. Ruhu flad olsun” dedi. 

Tapu Müdürü ‹brahim Bilgin
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“23.06.2009 tarihi itibar›yla kooperatifin idaresi tasfiye kuruluna, site
yönetimi ise site maliklerinin seçece¤i site yönetimine devredilerek koope-
ratif, ortaklar› ile olan statüsünü tamamlam›flt›r”

“Yönetim Kurulu üyelerinden
Mustafa Silahyürekli, Tevrat Ya¤›z’a
tapusunu verirken”

“‹çerisinde 
3 katl› bir sosyal tesisin
yan› s›ra, site malikleri-
nin kullan›m›na sunulan

bir de havuz  bulunan
sitede, 96 daire bulun-

makta. Yo¤un bir çal›fl-
ma sonucunda bu 96

dairenin tapusu sorun-
suz ortaklar›na teslim

edildi”



DÜNYASI



Bakkal›m Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

DÜNYASI

MAYIS - HAZ‹RAN 20093333 0000

Bakkal Dede Yefliltepe
eski günlerini ar›yor
Bakkal Dede Yefliltepe
eski günlerini ar›yor

Dede Yefliltepe, aslen Si-
vas'›n Gemerek ilçesinden.
Ancak o do¤du¤u yerde de-

¤il, doydu¤u yerde hayat mücadelesini
vermek zorunda kald›¤› için, ‹stanbul'a
gelmeden önce de Kayseri'de hayata tu-
tunma mücadelesi vermifl. 

“Kayseri’de 13 y›l
ziraatç›l›k yapt›m”

“Neden?” Kayseri'den göç etmek
zorunda kald›¤›n› sordu¤umuzda, “Be-
nim orda traktörüm vard›. Ziraatç›l›k
yap›yordum. Arazim yoktu ama arazisi
olandan daha iyiydim. Bazen yar›l›¤a
tarla tutuyordum. Bazen de traktörümle
piyasada çal›fl›yordum. Ekip dikiyor-
dum. Ziraatç›l›¤› iyi bilen biriyim. Kay-
seri'nin Bünyan kazas›n›n S›vg›n köyün-
de 12 y›l traktörle ziraatç›l›k yapt›m.
Ektim, diktim. Önceden tarla tohumu
onlardan, emek benden oluyordu. Sonra
dediler ki; 'Yok ç›kam›yoruz tohumun
yar›s›n› da sen koy'.  

Bakkal iflletmecili¤inde de,
‘Dede’ ünvan›n› almay› hak

etmifl, ‹stanbul'daki binlerce
bakkaldan sadece biri olan,

ama ayni kaderi ve s›k›nt›lar›
paylaflan bakkallar›m›zdan
Dede Yefliltepe'nin mesleki

an›lar›n› paylaflmak üzere ken-
disine konuk olduk. 
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“Eskiden her türlü zorlu¤a ra¤men eme¤imizin hakk›n› al›yorduk.
Günde 300-400 ekmek sat›yorduk. Bugün 40 tane ekmek ald›m, bu saat
olmufl daha 10 tanesi sat›lmam›fl”

“Satt›¤›m trak-
törün paras›yla 1967
y›l›nda bu dükkan›
ald›m”

Mecburen tamam dedim. Tohumun
yar›s›n› da koymaya bafllad›m. Zamanla
o da a¤›r geldi. Onu da veremediler. On-
dan sonrada traktörler ço¤ald›, ifl kal-
mad›. fiimdi burada nas›l ki büyük mar-
ketler ço¤ald› bakkallara ifl kalmad›ysa
orda da ayn›s› oldu. Bende traktörü sat-
t›m. Paras›yla da han›m›m›n akrabas›-
n›n çal›flt›¤› bu dükkân› 1967 y›l›nda
onunla ortak olarak ald›m. Bir y›l ka-
dar ortakl›k yapt›k. Sonra anlaflamad›k

o ç›kt›. Ben de bacana¤›m› ald›m yan›-
ma, 11-12 sene de onunla çal›flt›m.
Sonra o da ayr›ld›. Ben hala çal›fl›yo-
rum…”  

1967 y›l›nda dört küçük çocukla ve
az bir sermaye ile ‹stanbul'da bir bak-
kal iflletmecili¤i yaparak hayat mücade-
lesi veren Dede Yefliltepe, o günleri ara-
makta oldu¤unu söyleyerek konuflmas›n›
flöyle sürdürüyor: “Her türlü zorlu¤a
ra¤men eme¤imizin hakk›n› al›yorduk.
Günde 300-400 ekmek sat›yorduk. Bu
gün 40 tane ekmek alm›fl›m, bu saat ol-
mufl daha 10 tanesi duruyor. Çok çal›fl›-
yorduk, yoruluyorduk. Bu dükkân› ilk
ald›¤›m›zda hem orta¤›m hem ben çal›-
fl›yordum. Ayr›ca iki tane de bakkal ç›-
ra¤›m›z vard›. Fakat bu büyük market-
ler aç›lmaya bafllad›ktan sonra ifllerimiz
kesildi. fiimdi tek ben çal›fl›yorum. Pa-
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rada kazand›¤›m yok. Ba¤-Kur emekli-
siyim. Oradan ald›¤›m› da buraya harc›-
yorum. Diyebilirsin ki; “Neden burada-
s›n?” Ben 77 yafl›nday›m. Bundan son-
ra ne yapabilirim? Amaç bir meflgale
olsun. B›rak›rsam ne yapar›m, nereye
giderim? Gördü¤ünüz gibi raflar›mda
bofl, sermayem de yok. ‹fller dersen o
zamanlarda 300 -400 ekmek sat›yor-
dum. fiimdi bu gün 40 ekmek alm›fl›m

10 tanesi duruyor. Sa¤›m›z solumuz bü-
yük marketlerle doldu. Yeni bakkallar-
da aç›ld›. Onlarda para kazand›¤› yok.
Ama millet flafl›rm›fl ne yapaca¤›n›. 

Zaman›nda kazand›klar›m›zla ço-
cuklar›m›z› yetifltirdik. Bafl›m›z› soka-
cak bir ev ald›k. Baflka da bir fleyimiz
yok. Dört çocu¤um var benim. Hepsini
üniversitede okuttum. Üç tanesi ABD’de
biri ‹talya'da. Burada bir ben, bir de

“Bakkal iflletmecili¤i yaparak para kazanma dönemi bitti. Bundan
sonra ‘Bakkal açar›m, para kazan›r›m, çoluk çocu¤umu geçindiririm’ diye
kimse düflünmesin. Belki büyük marketlerin olmad›¤› yerlerde olabilir.
Tabii  öyle yerler kald›ysa? 
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han›m›m var. Sabah alt›da bakkal› aça-
r›m akflam dokuzda kapat›r›m. Han›-
m›m ara s›ra gelir yan›ma bana efllik
eder.”

“Büyük market-
lerle ilgili yasan›n bir
an evvel ç›kmas›n› isti-
yoruz. O zaman belki
biraz rahat edebiliriz”

Bakkal iflletmecili¤i yaparak para
kazanma döneminin bitti¤ini söyleyen
Dede Yefliltepe “Bundan sonra bakkal
açar›m, para kazan›r›m, çoluk çocu¤u-
mu geçindiririm” diye kimse düflünme-
sin. Bu flartlar alt›nda bu bitti. Belki
büyük marketlerin olmad›¤› yerler de
olabilir. E¤er öyle yerler kald›ysa? So-
kak aralar›na kadar girdiler. Büyük
marketlerle ilgili yasan›n bir an önce
ç›kmas›n› bekliyoruz. Belki biraz rahat
ederiz. Bizim durumumuzu kimse anla-
m›yor. Zaman›nda ürünlerini satarak
büyümelerinde bakkallar olarak katk›-
m›z olan üretici firmalar dahi bize hiç
yard›mc› olmuyor. Bizimle peflin çal›-
fl›rken büyük marketlere alt› ay vade ile
mal veriyorlar.  Bakkallar olarak ortak
hareket etmemiz laz›m. Haklar›m›z›
aramal›y›z. Aramazsak kimse hak-
k›m›z› vermez” dedi.

“Zaman›nda
ürünlerini satarak bü-
yümelerinde bakkallar
olarak katk›m›z olan
üretici firmalar dahi
bize hiç yard›mc› olmu-
yor. Bizimle peflin çal›-
fl›rken büyük market-
lere alt› ay vade ile
mal veriyorlar”



Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar
Konfederasyonu (TESK) Genel
Baflkan› Bendevi Palandöken,

Devlet Bakan› ve Baflbakan
Yard›mc›s› Ali Babacan'› ziya-
ret ederek, Babacan'a esnaf ve

sanatkar›n sorunlar›n› konu
alan 13 maddelik bir talep

dosyas› sundu.
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Yönetim Kurulu üyeleriyle
birlikte Bakan Babacan'a
esnaf ve sanatkar›n sorunla-

r›n› anlatan Palandöken, 13 maddelik
bir de talep dosyas› sundu. Ekonomik
kriz nedeniyle bugüne kadar 6 ekono-
mik paket aç›kland›¤›n› ve bu paketler-
de esnaf ve sanatkarlar›n yer almad›¤›n›
ifade eden Palandöken, Baflbakan Yar-
d›mc›s› Ali Babacan'dan baflta vergi ve
sosyal güvenlik prim borçlar›n›n yeni-
den takside ba¤lanmas› ile birlikte
5362 say›l› yasaya tabi yeni ifl yeri aça-
cak olan esnaf ve sanatkarlar›n vergi-
den muaf tutulmalar›n› istedi.

Esnaf'a 13 Maddelik
Kriz Paketi

Palandöken'in 13 maddelik Esnaf
Paketi'ne konulmas›n› talep etti¤i istek-
ler flöyle: 

- Esnaf ve sanatkarlar›n birikmifl
vergi ve sosyal güvenlik borçlar›, öden-
mesi imkans›z boyutlara ulaflm›fl du-
rumdad›r. Bunun en büyük nedenlerin-
den birisi faizlerin yüzde 8'lere, enflas-
yonun yüzde 5'lere düflmesine ra¤men
devletin alacaklar›na uygulad›¤› gecik-
me zamm› ve gecikme faizinin yüzde 30
olmas›d›r. Bu nedenle, gecikme zamm›
oran› makul seviyelere düflürülmeli, es-
naf ve sanatkarlar›n birikmifl vergi ve
sosyal güvenlik prim borçlar›n›n gecik-

me zamm›na isabet eden k›sm› enflas-
yon oran›nda yeniden yap›land›r›lmal›
ve bu borçlar 36 ayl›k takside ba¤lan-
mal›d›r.

- Haz›rlanan teflvik paketi esnaf ve
sanatkarlar› kapsamamaktad›r. Hem ifl-
veren ve vergi mükellefi say›s›n›n art-
mas›n›n, hem de iflsizli¤in azalt›lmas›-
n›n teflviki için 5362 say›l› Kanun kap-
sam›nda olup yeni faaliyete bafllayan es-
naf ve sanatkarlar, 5 y›l süreyle gelir ve
katma de¤er vergisinden muaf tutulma-
l›d›r.

- ‹flyeri kiralamalar›nda, stopaj ver-
gisi yönteminden dolay› fiilen esnaf ve
sanatkarlar›m›z›n üzerinde kalmakta,
esnaf ve sanatkarlar›m›z, bunlara ait
vergi yükünün alt›nda ezilmektedir. Bu
nedenle, 5362 say›l› kanun kapsam›nda
faaliyette bulunan esnaf ve sanatkarla-
r›n, iflyeri kiralamalar›nda 2 y›l süreyle
stopaj yöntemiyle vergilendirme uygu-
lanmamal›.

- Terzi, berber, ayakkab› tamircisi,
kasap, matbaac›, kuruyemiflçi, bal›kç›
gibi 74 de¤iflik hizmet sektöründe faali-
yette bulunan esnaf ve sanatkarlar›m›-
z›n KOSGEB kredilerinden yararlanma-
lar› için gerekli olan yasal düzenleme
yap›ld›¤› halde, kredi tesisi için henüz
Bakanlar Kurulu Karar› al›nmam›flt›r.

TESK Baflkan›, Babacan'a
esnaf›n sorunlar›n› anlatt›
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Söz konusu esnaf ve sanatkarlar›m›za
s›f›r faizli kredi kulland›r›lmas› için bir
an önce Bakanlar Kurulu Karar› ç›ka-
r›lmal›d›r. 

- Türkiye genelinde faaliyette bulu-
nan yaklafl›k 75 bin taksinin daha dona-
n›ml› ve güvenli araçlarla yenilenebil-
mesi için taksici esnaf›na bir defaya
mahsus olmak üzere ÖTV ve KDV mu-
afiyeti getirilmelidir. 2010 Kültür Bafl-
kenti kutlamalar› çerçevesinde ‹stanbul
pilot bölge seçilmelidir.

- Deniz ve hava tafl›mac›l›¤›nda ol-
du¤u gibi karayolu tafl›mac›l›¤›nda fa-
aliyette bulunanlara da ekonomide can-
l›l›¤›n sa¤lanmas› için akaryak›ttan
ÖTV al›nmamal›d›r.

- fiehir içi ve flehirleraras› tafl›mac›-
l›k sektöründe faaliyette bulunan floför-
lerin, 5362 say›l› Kanunun yasalaflma-
s›yla beraber meslek odalar›ndan kay›t-
lar› silinmifltir. Bu suretle, 1 milyon
616 bin floför sosyal güvenlik kapsa-
m›ndan ç›kar›lm›flt›r. Ayr›ca, bunlara
mesleki e¤itim de verilememesi nedeniy-
le trafik kazlar›nda büyük bir art›fl gö-
rülmektedir. Bu sorunun çözümü için
floförlük mesle¤i de 5362 say›l› yasa
kapsam›na al›narak, bu kiflilerine oda-
lara kay›tlar› yeniden sa¤lanmal›d›r.

- 19 Temmuz 2009 tarihi itibariyle
yürürlü¤e girecek sigara yasa¤› on bin-
lerce kahvehane ve lokantan›n kapan-
mas›na neden olacakt›r. Bu nedenle,
kahvehane ve lokantalarda, ayr› ve ka-
pal› bir bölüm haz›rlanmak suretiyle si-
gara içilebilece¤ine dair yasal düzenle-
me bir an önce yap›lmal› ve söz konusu
düzenleme yap›l›ncaya kadar mevcut
yasan›n yürürlük tarihi ertelenmelidir.

- Avrupa Birli¤i’nin küçük iflletme-
lerle ilgili teflvik ve destekleme tedbirle-
ri bizim ülkemizde de uygulanmal›d›r.

- 5174 say›l› Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli¤i ile Odalar ve Borsalar
Kanunun 102. maddesinde "Ticaret sici-
line kay›tl› olanlardan 3308 say›l› Mes-
leki E¤itim Kanununda öngörülen usta-
l›k belgesi istenmez" hükmü yer almak-
tad›r. Bu düzenleme nedeniyle, ustal›k
belgesi bulunmad›¤› için TESK'e ba¤l›
odalara kay›t yapt›ramayan ve dolay›-
s›yla ticari faaliyette bulunamayan es-
naf ve sanatkarlar, ticaret odalar›na
kay›t yapt›rabilmekte ve bu flekilde tica-

ri faaliyetlerine bafll amaktad›rlar. An-
cak, gerçekte esnaf ve sanatkar olup da
ticaret odalar›na kay›tl› olanlar, Esnaf
Kredi ve Kefalet Kooperatifleri arac›l›-
¤›yla kredi kullanamamakta ve bu ne-
denle bir çok esnaf, (ticaret odas›na ka-
y›tl› olarak) kriz döneminde iflyerlerini
kapatmak zorunda kalm›flt›r. Bu neden-
le, 5174 say›l› Kanunun 102. maddesi
bir an önce yürürlükten kald›r›lmal›d›r.

- Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› tara-
f›ndan haz›rlanan; Veterinerlik Hizmet-
leri, G›da ve Yem Kanunu Tasla¤›nda
esnaf ve sanatkarlara iliflkin düzenleme-
lerde Konfederasyonumuzun görüflü dik-
kate al›nmal›, esnaf ve sanatkar ifllet-
meleri kald›ramayacaklar› yükler alt›na
sokulmamal›d›r.

“Küçük esnaf
ve sanatkarlar›n yok
olmas›n›n önüne geç-
mek amac›yla peraken-
de sektörünün faaliyet-
lerini düzenleyen yasa
tasar›s› bir an önce
haz›rlanmal› ve TBMM
gündemine getirilmeli-
dir”

- Küçük esnaf ve sanatkarlar›n yok
olmas›n›n önüne geçmek amac›yla pera-
kende sektörünün faaliyetlerini düzenle-
yen yasa tasar›s› bir an önce haz›rlan-
mal› ve TBMM gündemine getirilmeli-
dir.

- Uluslararas› ve flehirleraras› yolcu
ve yük tafl›mac›l›¤› yapan, kamyonet,
otobüs ve minibüs gibi ticari araç kulla-
nan floförlere verilen Mesleki Yeterlilik
Belgesini 'SRC Belgesini' bundan sonra
TESK vermelidir. 4925 say›l› Karayolu
Tafl›ma Kanunu gere¤ince haz›rlanan
SRC belgelerinin verilmesi sürecince
çok say›da sorun yaflanmaktad›r. Y›llar-
d›r belgelerini alamayan floför esnaf›m›z
bu konuda ma¤dur durumdad›r. fioför
esnaf›m›z›n, SRC belgelerini Kon-
federasyonumuzdan almalar›n›n sa¤lan-
mas› halinde yaflanan s›k›nt›lar en k›sa
zamanda giderilebilecektir."

“Pazara
file ile ç›k›n
kese ka¤›d›
kullan›n”

Türkiye Esnaf ve Sanat-
karlar› Konfederasyonu
(TESK) Genel Baflkan›

Bendevi Palandöken, do¤ay› koru-
mak ad›na vatandafllar›n sentetik
ve plastik ürünleri kullanmaktan
vazgeçmesini, pazara file ile ya
da bez torbayla ç›kmas›n› ve kese
ka¤›d› kullanmas›n› istedi. 

Palandöken, yapt›¤› yaz›l›
aç›klamada, "Özellikle g›da ürün-
leri için kese ka¤›d› tercih edilme-
lidir. Bez torba veya file bulundu-
rarak al›flverifle, pazara ç›kmay›
yeniden hayat›m›za sokmal›y›z.
Çünkü yap›lan araflt›rmalar göste-
riyor ki, Türkiye'de her 5 kifliden
1'inin yaflam› süresince bez torba-
y› tercih etmesi halinde 31 milyar
adetin üzerinde naylon poflet kul-
lan›mdan kalkm›fl olacak" dedi. 

Kullan›lm›fl ka¤›d›n ifllenip
tekrar ka¤›da dönüfltürülebildi¤ini
ifade eden Palandöken, bir ton
at›k ka¤›d›n ka¤›t hamuruna ka-
t›lmas›yla 17 a¤ac›n kesilmesinin
önlenebilece¤ini ifade etti. 

“Kullan›lm›fl
ka¤›t ifllenip tekrar
ka¤›da dönüfltürüle-
biliyor. Bir ton at›k
ka¤›d›n ka¤›t hamu-
runa kat›lmas›yla
17 a¤ac›n kesilmesi
önlenebilece¤ini
önlenebilir”
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Geçen y›l dünyada toplam 258 milyar litre
paketlenmifl süt tüketildi. Türkiye'de
tüketilen paketlenmifl süt miktar› ise 970
milyon litreye ulaflt›. 

Süt ve g›da ambalajlar› konusunda dünyan›n önde ge-
len kurulufllar›ndan Tetra Pak, Küresel Süt Endeksi
çal›flmas›n› aç›klad›. Çal›flmaya göre, 2008 y›l›nda

dünya çap›nda süt tüketimi 2007 y›l›na göre yüzde 1,6 artt›. 
Dünyan›n birçok ülkesinde Dünya Süt Günü olarak kutla-

nan 1 Haziran'da aç›klanan çal›flma, Tetra Pak'›n süt endüst-
risi ile ilgili edinmifl oldu¤u bilgi birikiminin paylafl›lmas›n›
hedefliyor. Son iki y›l›n verileri do¤rultusunda küresel süt tü-
ketim trendlerine ›fl›k tutan çal›flma hakk›nda bilgiler veren
Tetra Pak Grubu Baflkan› ve CEO'su Dennis Jönsson, "Dünya-
da sa¤l›k ve güvenlik konusunda bilinçlenmenin artmas›na pa-
ralel olarak artan sa¤l›kl› süt tüketimi, ekonomik de¤erini gi-
derek yükseltiyor" dedi. 

Türkiye'de pazar yüzde 7 büyüdü 
Araflt›rmada; Çin, Hindistan, Pakistan gibi geliflmekte

olan ülkelerde, refah ve bilinç düzeyindeki art›fla paralel yük-
selifl gösteren süt tüketiminin, küresel endüstride yaflanan bü-
yümenin de anahtar› oldu¤u ifade ediliyor. 2005 - 2008 y›lla-
r› aras›nda Çin'in süt tüketiminin yüzde 13,4 art›fl gösterdi¤i
ve 2008 y›l›nda 27 milyar litre olarak gerçekleflti¤ine iflaret
edilirken, dünyada süt tüketiminin yüzde 10'undan fazlas›n›n
Çin'de gerçekleflti¤ine dikkat çekiliyor. 

Tetra Pak Türkiye Pazarlama Direktörü Gaye Atakan,
Türkiye'de ifllenmifl ambalajl› süt pazar›n›n son befl y›lda yak-

lafl›k yüzde 10 büyüme gösterdi¤ini belirtti. 2008 y›l›nda ise
bir önceki y›la oranla yüzde 7 büyüme gösteren pazar›n top-
lam büyüklü¤ü 970 milyon litre olarak gerçekleflti. 

Halk sa¤l›¤› ve besleyicilik ön planda
Atakan, Türkiye'de ifllenmifl ve ambalajl› süt tüketiminin

2012 y›l›nda yaklafl›k yüzde 8 art›flla bir milyar litreyi aflma-
s›n›; halen yüzde 53 olan ambalajl› süt tüketim oran›n›n da
yüzde 60 seviyesine gelmesinin beklendi¤ini belirtti. Gaye
Atakan, Tetra Pak'›n 2001'den bu yana yürüttü¤ü bilinçlendir-
me çal›flmalar› sonucunda, ambalajl› süt tüketiminin yüzde
50'nin üzerine ç›kt›¤›n› belirterek, "Bu flekilde hem halk sa¤l›-
¤› ve güvenli beslenme aç›s›ndan önemli bir misyon üstleniyor
hem de bugün y›ll›k 1 milyar 400 milyon TL hacmi ile kay›tl›
ekonomiye büyük katk› sa¤layan ambalajl› süt pazar›n›n bü-
yümesini destekliyoruz" diye konufltu. 

Ambalajl› Süt ve Süt Ürünleri
Sanayicileri Derne¤i Kuruldu
Ambalajl› Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derne¤i

ASÜD 13 süt ve süt ürünleri üreticisinin giriflimiyle kurul-
du. Dünya Süt Günü'nde kuruluflu gerçeklefltirilen derne¤in
kurucular›; Ülker, Danone Tikveflli, Unilever, Dimes, Golf
Dondurma, Ülker Çikolata, Sevsüt, Çall› G›da, Güney Süt,
Kaanlar G›da, Teksüt, Yörüko¤lu, Cebeci Peynirci 'den
olufluyor. 

ASÜD'ün  kurucu baflkan› olarak aç›klamalarda bulu-
nan Y›ld›z Holding Ülker Grubu Baflkan› Ali Ülker, süt
üreticilerini de kapsayan SETB‹R d›fl›nda yeni bir derne¤e
ihtiyaç do¤du¤unu söyleyerek, “SETB‹R'de et ve süt üreti-
cileri bir arada bulunuyor. Burada bir çeliflki yaflan›yor.
Arz› büyük bafl hayvan oluflturuyor. Ancak süt için havva-
n›n canl› olmas› gerekiyor. Et için ise havyan›n kesilmesi
gerekiyor. Çeliflki burada bafll›yor. ‹kisinin birada olmas›
çok do¤ru de¤ildi. Yine de hayvanc›l›k konusunda SET-
B‹R ile yo¤un iflbirli¤imiz olacakt›r. SETB‹R'le iflbirli¤ine
devam ediyoruz. Üyeliklerimizi devam ettiriyoruz. ASÜD
olarak amac›m›z ifllenmifl süt ürünlerinin besin de¤erini
vurgulamak ve tüketimini art›rmakt›r" dedi.

Sütte
ambalaj
tercihi
art›yor
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Ankara'daki dam›zl›k süt s›-
¤›r› yetifltiricileri, ürettikle-
ri sütü de¤erlendirmek üze-

re flirket kurdu. fiirket, üretilen 70 ton
sütü, Eylül'den itibaren günlük olarak
piyasaya sürmeye haz›rlan›yor. 

Sat›fl fiyat›n› flimdiden 1 lira olarak
aç›klayan flirket, abonelik sistemi ile sa-
t›fl yapacak. Ankara Dam›zl›k Süt S›¤›r›
Yetifltiricileri Birli¤i (ADSSYB) Baflka-
n› Cengizhan Yorulmaz, birli¤e bin 800
besicinin üye oldu¤unu ve iflletmelerde
bulunan 25 bin hayvandan günde 70
ton süt elde ettiklerini söyledi. Geçen y›l
iflletmelerde 35 bin hayvan oldu¤unu,
süt fiyatlar›n›n 68 kurufltan 45 kurufla
düflmesi ve kriz nedeniyle bunlar›n 10
binini kesmek zorunda kald›klar›n› an-
latan Yorulmaz, hayvanlar kesildi¤i için
geçen y›l 110 ton olan süt üretiminin bu
y›l 70 tona geriledi¤ini kaydetti. 

Ankara'da de¤erlendirecek fabrika
olmad›¤› için üretilen sütü Adapazar›'na
gönderdiklerini belirten Yorulmaz, kriz
nedeniyle sanayicinin al›m fiyatlar›n›
düflürmesi üzerine, kendi sütlerini de-
¤erlendirmek için harekete geçtiklerini
ve "Ankara Birlik Süt Afi" ad›yla bir
flirket kurduklar›n› bildirdi. 

Yorulmaz'›n verdi¤i bilgiye göre, flir-
ket Kazan'da at›l durumda bulunan bir
süt fabrikas›n› yenilemeye bafllad›. Bir-
lik üyesi üreticilerden toplanacak sütler,
bu fabrikada ifllenerek, günlük pastörize
süt olarak Ankara halk›n›n tüketimine
sunulacak. Bir taraftan fabrikay› yeni-

lerken bir taraftan da¤›t›m a¤› kurmaya
ve marka belirlemeye çal›flt›klar›n› an-
latan Yorulmaz, flunlar› söyledi: 

Litre fiyat› 1 liradan her
sabah günlük flifle süt

"Eylül ay›nda, 2 ve 5 litrelik flifle
ambalajlarda günlük sütü piyasaya sun-
may› hedefliyoruz. Litre fiyat›m›z 1 lira
olacak ve abonelik yöntemi ile sataca-
¤›z. Abonelerimiz, her sabah sütü kap›-
lar›nda bulacak. Geri dönüflümlü flifle
kullanaca¤›z. Fiyat›m›zla ve sistemimiz-
le iddial› olaca¤›z. Ankara'l› unuttu¤u
günlük pastörize sütü, bizimle yeniden

keflfedecek. Çocuklar›m›z daha sa¤l›kl›
ve taze süt içecek." 

Türkiye'de perakende süt fiyatlar›n›n
çok yüksek oldu¤unu ve bu nedenle tü-
keticinin yeterince süt tüketmedi¤ini be-
lirten Yorulmaz, "Avrupa'da, çi¤ süt ile
pastörize süt fiyatlar› aras›nda 1'e 1,5
oran› var. Yani 50 kurufla al›nan sütün
en fazla 1 liraya sat›lmas› laz›m. Ama
Türkiye'de 2 liradan sat›l›yor. Biz 1 li-
radan süt satt›¤›m›zda, herkes süt içebi-
lecek. Sütteki bakteri say›s› az oldu¤u
için de bozulma süresi uzun olacak.
Aile boyu ambalajlarda süt al›nacak"
dedi. 

Dam›zl›k süt s›¤›r› yetifltiricileri, Ankara'ya ucuz süt içirtecek ça¤dafl bir projeye imza atmaya
haz›rlan›yor. Kazan'da bir süt fabrikas›n› yenilemeye bafllayan üreticiler, bir çok Avrupa ülkesi ve
ABD'de oldu¤u gibi abone usulü Ankaral›lara taze ucuz süt imkan› tan›yacak. Litresi 1 liraya
sat›lacak süt abonelerin kap›lar›na b›rak›lacak. 

Abonelik usulü her gün
ucuz flifle süt

Devlet
fazla sütten

süttozu
üretecek

Tar›m ve Köyiflleri Bakan› Mehmet
Mehdi Eker, süt fiyatlar›ndaki dü-

flüflün önlenmesi amac›yla, piyasadaki faz-
la sütün çekilerek devlet deste¤iyle süt to-
zu ürettirilmesi uygulamas›n›n bafllad›¤›n›,
bu amaçla 12 firmayla anlaflma sa¤land›-
¤›n› bildirdi. Eker, yapt›¤› aç›klamada, bu
firmalara ürettirilen süt tozunun dahilde

iflleme rejimi kapsam›nda süt tozu ithal et-
mek isteyen firmalara sat›laca¤›n›, arada-
ki fiyat fark›n› da devletin karfl›layaca¤›n›
söyledi. Bu amaçla 30 milyon lira kaynak
ayr›ld›¤›n› hat›rlatan Eker, devletin ilk kez
süt sektöründe fiyat hareketlerine müda-
hale etti¤ini ve bunu besicileri korumak
için yapt›klar›n› vurgulad›. 
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Ülker 'Süper Premium
Dondurma Pazar›'na girdi
Evde dondurma tüketiminin pay›n›n geçen iki y›lda yüzde 38'den yüzde 48'e ç›kmas›n› ve k›fl
mevsiminde de dondurma tüketiminin artmas›n› dikkate alan Ülker'in dondurma sektöründeki
markas› Ülker Golf a¤›rl›kl› olarak evde tüketilen süper premium kategorisine Venexia markas› ile
girifl yapt›. 



Pazara girdikleri 2003'ten bu-
güne kadar sektöre 150 mil-
yon dolara yak›n yat›r›m yap-

t›klar›n› belirten Ülker Golf Genel Mü-
dürü Nusret Kayhan Apayd›n, "Hedefi-
miz befl y›l içinde 200 milyon dolarl›k
yeni bir yat›r›mla Türk dondurma sektö-
rünün lider markas› olmak" dedi. Apay-
d›n ilk kez 2006 y›l›nda bafllad›klar› ih-
racatta yeni dönemde daha etkin olmay›
amaçlad›klar›n›, 2009 y›l›nda Ürdün,
Filistin'in ard›ndan Suriye pazar›na da
girmeye haz›rland›klar›n› aç›klad›. 

Venexia ad›n› tafl›yan yeni ürünün
duyurulmas› amac›yla bir bas›n toplan-
t›s› düzenleyen Ülker Golf Genel Müdü-
rü Nusret Kayhan Apayd›n, yüksek kali-
teyi uygun fiyata sunacaklar›n› belirte-
rek " Dört çeflit kategoride haz›rlanan
Venexia tamamen do¤al ve yüksek kali-
tede malzemesi, taze süt kullan›m›, bol
parça ve yo¤un içeri¤iyle pazarda k›sa
zamanda rakiplerinden ayr›flacak. Biz
süper premium kategorisini Venexia
markas› ile çok daha genifl kitlelere
ulaflt›rmay› hedefliyoruz" dedi. 

Türkiye'de kifli bafl› 
tüketim 2.5 litre

Toplant›da dondurma sektörü ile il-
gili rakamsal geliflmeleri de aktaran
Genel Müdür Apayd›n, dünyada y›lda
toplam 15 milyar litre dondurma tüke-
tildi¤ini, Türkiye'de kifli bafl›na y›lda tü-
ketilen dondurma miktar›n›n geçen alt›
y›lda üç kat artt›¤›n› ve 2.5 litre düzeyi-
ne ç›kt›¤›n› söyledi. Apayd›n, "Türkiye
di¤er ülkelerle k›yasland›¤›nda kifli ba-
fl›na dondurma tüketimi bak›m›ndan ha-
la çok gerilerde. Komflumuz Yunanis-
tan'da bu oran 4.5 litre, ‹talya'da 10
litre ve AB ortalamas›nda ise 8 litre dü-
zeyinde. So¤uk ülkeler olarak nitelenen
‹skandinav ülkelerinde y›ll›k kifli bafl›
tüketimi 20 litrelerin üzerinde. Yeni Ze-
landa ise kifli bafl› tüketimde 27 litrelik
rakamla aç›k ara önde bulunuyor. Biz
Türkiye'de kifli bafl› dondurma tüketimi-
nin artaca¤›n› ve 5 litreler düzeyine ç›-
kaca¤›na inan›yoruz" diye konufltu. 

"Sat›fllar›m›z 10 kat artt›" 
Ülker'in di¤er sektörlerdeki kurulufl-

lar› gibi dondurma sektöründe de Ülker
Golf ile mevcut pazara ortak olmak ye-
rine pazar› büyütme yaklafl›m›yla hare-
ket etti¤ini kaydeden Apayd›n, "2003
y›l›nda 62 milyon litre olan dondurma
pazar› Ülker Golf'ün de katk›s›yla 2008
y›l› sonunda 180 milyon litrelik bir ra-
kama ulaflt›. Endüstriyel pazar›n büyük-
lü¤ü de 2003 y›l›nda 455 milyon TL

iken 2008 sonunda 1.35 milyar TL'ye
ç›kt›. Üretim kapasitemiz geçen befl y›l-
da 10 milyon litreden 75 milyon litreye
sat›fllar›m›z da 4.5 milyon litreden 45
milyon litreye ç›kt›. Dolap say›s› da 15
bin adetten 80 bin adete ç›kar›ld›"
dedi. 

"Hedef önce aray› kapatmak,
ard›ndan birincilik"

Ülker Golf'ün, pazara en son giren
endüstriyel dondurma üreticisi oldu¤unu
hat›rlatan Apayd›n, Ülker'in g›da ve
h›zl› tüketim alan›ndaki tecrübesi saye-
sinde alt› y›l gibi k›sa bir sürede don-
durma sektöründe yüzde 24 gibi önemli
bir pazar pay›na ulaflt›¤›n› kaydederek
sözlerini flöyle sürdürdü: 

"Ülker Golf'ün pazara girdi¤i ilk y›l
kifli bafl›na tüketim bir litre bile de¤ildi,
yaklafl›k 0,8 litre idi. Gerek üretime,
gerekse pazara yap›lan yat›r›mlarla bu
rakam flu anda 2,5 litreye ulaflt›. 2003
y›l›ndan beri dondurma sektörüne yapt›-
¤›m›z yat›r›mlar›n tutar› 150 milyon
dolar› buldu. ‹novasyon ve Ar-Ge odakl›
çal›flmalar›m›zla pek çok ilke imza at-
t›k. fiimdi hedefimizde, önümüzdeki befl
y›lda sektöre 200 milyon dolarl›k bir
yat›r›m yaparak lider ile aram›zdaki
pay› kapatmak ve ard›ndan da birinci
olmak var." 
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“Kuruldu¤u
2003 yılından bugüne
sektöre 150 milyon
dolarlık yatırım yapan
Ülker Golf’ün hedefi,
5 yılda pazara 200
milyon dolarlık yatırım,
uzun vadede ise liderlik
koltu¤una oturmak”



Hayat Kimya temizlik ka¤›d›
üretiminde liderli¤i ele geçiriyor
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Hayat Kimya, Kocaeli'de 260 bin metrekare alan üzerinde kurulu bulunan 65 bin ton kapasiteli
temizlik ka¤›d› fabrikas›na ilave olarak 65 bin tonluk ikinci ana makine yat›r›m› için dünyan›n en
büyük temizlik ka¤›d› makine üreticisi Metso Paper ile anlaflma imzalad›.

Türkiye'de temizlik ürünleri
pazar›nda 22 y›ld›r faaliyet
gösteren Hayat Kimya, te-

mizlik kâ¤›d› ürünlerine olan yo¤un ta-
lebi karfl›lamak amac›yla gerçeklefltirdi-
¤i bu yeni yat›r›m› ile toplam kapasite-
sini 130 bin tona ç›kararak pazar lideri
olmay› hedefliyor. 

Kocaeli'de Hayat Kimya üretim te-
sislerinde yap›lan toplant›da firman›n
yeni yat›r›m›n› de¤erlendiren Hayat
Kimya Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr.
Orhan ‹dil, “Kriz döneminde yat›r›mla-
r›m›za devam ederek sektördeki iddi-
am›z› güçlendiriyoruz. 100 milyon do-
larl›k yeni yat›r›m›m›zla, 128 bin met-
rekare alanda kurulacak olan yeni üre-
tim tesisimizle, 388 bin metrekare
alanda 130 bin ton üretim kapasitesine
ulaflarak Türkiye'nin en büyük temizlik
ka¤›d› üretim üssü oluyoruz” dedi. 

‹dil, h›zl› tüketim mallar› sektörün-
de uluslararas› dev firmalarla rekabet
eden Molfix, Molped, Bingo gibi güçlü
markalar› olan Hayat Kimya'n›n, 2006

y›l›nda Papia, Familia ve Teno marka-
lar›yla girdi¤i temizlik ka¤›d› pazar›nda
da k›sa sürede söz sahibi oldu¤unu vur-
gulad›.

“Hedefimiz artan kapasite-
mizle pazar lideri olmak”

Hayat Kimya Temizlik Ka¤›tlar› Pa-
zarlama Müdürü Aysel Ayd›n ise yapt›-
¤› konuflmas›nda, Hayat Kimya'n›n
2006 y›l›nda Papia, Familia ve Teno
markalar› ile girdi¤i temizlik ka¤›d›
sektöründe k›sa sürede %24 pazar pay›-
na ulaflt›¤›n›n alt›n› çizdi.

Türkiye'de kifli bafl› temizlik ka¤›d›
tüketiminin 2.5 kg civar›nda oldu¤unu
belirten Aysel Ayd›n, Avrupa ortalama-
s›n›n 12 kg ile Türkiye'nin 5 kat› civa-
r›nda tüketim gerçekleflti¤ine dikkati
çekti. Temizlik ka¤›d› tüketiminin
%48'inin tuvalet ka¤›d›, %23'ünün hav-
lu, %25'inin peçete oldu¤unu belirten
Aysel Ayd›n, “Toplam hanelerin yaln›z-
ca %25-30'u tuvalet ka¤›d› tüketiyor.
Bu nedenle, Türkiye'de temizlik ka¤›d›

pazar›n›n büyüme potansiyeli yüksek”
dedi.

Türkiye'de temizlik ka¤›d› sektörün-
de kalite kriterlerini de¤ifltirdiklerini ve
tüketiciyi pekçok yenilikle tan›flt›rd›kla-
r›n› belirten Ayd›n, Hayat Temizlik Ka-
¤›tlar› olarak her segmente hitap eden
markalar› ve genifl ürün yelpazesi ile te-
mizlik ka¤›d› tüketiminin artmas›na
ciddi anlamda katk›lar› oldu¤unu vur-
gulad›. 

Ayd›n, konuflmas›nda ka¤›t ürünleri-
nin hijyen ve sa¤l›k aç›s›ndan önemine
dikkat çekerek, “Ürünlerimiz, maliyet
kayg›s› tafl›maks›z›n %100 saf selüloz-
dan ve el de¤meden hijyen flartlarda
üretilmektedir” dedi.Aysel Ayd›n, “Yeni
yat›r›m›m›zla birlikte pazar› büyütmeye
yönelik çal›flmalar›m›za a¤›rl›k vererek
tüketiciyi pek çok yenilikle tan›flt›rmaya
ve marka yat›r›mlar›m›za h›z kesmeden
devam edece¤iz” dedi ve yeni yat›r›mla
birlikte pazar lider olmay› hedefledikle-
rini dile getirdi.
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Penguen'den modern
tar›ma yat›r›m

Bezelye hasad› için kullan›la-
cak makine sayesinde ürünün
tarladan al›n›p fabrikada

mamul haline gelmesinin sadece 2 saat
sürece¤ini ifade eden Sözüçetin, eski
sistemde bu sürenin 48-72 saati buldu-
¤unu, yenilenen sistemin ülke ekonomi-
sine ve tar›m sektörüne büyük kazanç
getirdi¤i gibi ayn› zamanda tüketicile-
rin daha kaliteli ve besin de¤eri yüksek
bezelye yiyebilmesi anlam›n› tafl›d›¤›n›
bildirdi.

“Penguen'den
100 milyon TL'lik ciro
hedefi”

Sözüçetin, 2009 ve 2010 y›l› için
büyümeyi planlad›klar›n› vurgulayarak,
flunlar› kaydetti:

“2010 y›l›nda 100 milyon TL ciro-
ya sahip bir kurulufl haline gelmeyi he-
defliyoruz. 2009 y›l›nda kapasite art›fl›-
na yönelik 5 milyon TL'ye varan yat›r›m
yapaca¤›z. Bezelye hasat makinesinin
yan›nda, tarla kökenli yabanc› madde
sorununu yüzde 100 oran›nda yok etme
amaçl› lazerli ay›klama, tam otomatik
›spanak y›kama, bilgisayar kontrollü
hafllama ve so¤utma, bilgisayar kontrol-
lü pastörizatör ünitesi ve tatl› m›s›r
konservesi üretim hatt› yat›r›mlar›na da
h›z verdik. Bu yat›r›mlar, kapasite ve
kalite art›fl› ile beraber, ilgili ürün mali-
yetlerinde yüzde 25, flirket toplam mali-
yetlerinde ise yüzde 10'a varan bir ma-
liyet avantaj› da getirecek.”

Penguen G›da A.fi Genel Müdürü Aykan Sözüçetin, yapt›¤›
yaz›l› aç›klamada, de¤eri 1 milyon TL olan hasat makinesi ile
modern tar›ma yeni bir soluk getirece¤ini belirtti.

Yonca G›da
kapasitesini

ikiye 
katlad›

Manisa'da 1981 y›l›nda 20
milyon TL sermaye ile sa-

nayici Hasan Türek taraf›ndan ku-
rulan Yonca G›da, ekonomik krize
ra¤men yat›r›mlar›na devam ediyor.
Türkiye'nin dört bir yan›ndan gelen
bayileri ile yeni rafineri tesisini hiz-
mete açan Yonca G›da, 300 ton
/gün kapasiteli bu yat›r›mla üretim
kapasitesini de iki kat›na yükseltti.
Yeni tesis ile bundan sonra tüm bit-
kisel s›v› ya¤ ürünlerinin fiziksel
olarak rafine edilebilecek. 

Sa¤l›kl› üretim için 
modern tesisler

Rafinerizasyonun, bitkisel s›v›
ya¤›n üretim aflamalar›nda oluflan
yabanc› maddelerin uzaklaflt›r›lmas›
ifllemi oldu¤unu belirten Yönetim
Kurulu Baflkan› Sait Cemal Türek,
“Rafine edilmifl yemeklik ya¤a da-
ha fazla direnç kazand›r›l›p, ya¤›n
tüketiciler taraf›ndan kullan›m› s›-
ras›nda ›s›ya karfl› daha dayan›kl›
olmas›n› sa¤lamaktad›r” diye ko-
nufltu. 

Genifl yelpazede 
ürün çeflitlili¤i 

Yonca G›da ya¤ üretimi ile girifl
yapt›¤› sektörde bugün konserve,
ketçap-mayonez, salça, çeflitli do-
mates ürünleri, de¤iflik lezzetteki
soslar ve turflu ürünlerini de kapsa-
yan genifl ürün gam›na sahip. Ye-
meklik ya¤ sektöründe yüzde 6'l›k
pazar pay›na sahip olan Yonca G›-
da, Anuga, Sial, Foodex gibi ulus-
lararas› g›da fuarlar›nda dünya tü-
keticisi ile de s›k s›k bulufluyor. Av-
rupa ülkeleri, Orta Do¤u ve Uzak
Do¤u ülkelerine ihracat yapan fir-
ma, yurt içinde Yonca, Renk ve
Evin, yurt d›fl›nda ise hem Yonca,
hem de Rio Santo markalar› ile tü-
keticiye ulafl›yor. 

4444 1111
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Ali Keskin flirketin Yönetim
Kurulu Baflkanl›¤› görevini
yürütüyor. Yöre fiirketler

Grubu'nu oluflturan flirketler Peynirci
Baba Kahvalt› Marketleri, Tatbaba
Toptan G›da ve Üretim, Sesba Tekstil
ve Bilba Tar›m'dan olufluyor. Yöre fiir-
ketler Grubunun amiral gemisi Peynirci
Baba Kahvalt› Marketleri flirketin ciro-
sunun %70' flini gerçeklefltiriyor. Pey-
nirci Baba'n›n kurulufl amac› flehirleflme
ile birlikte kentlere göç eden insanlar›n
kendi yörelerine ait tat ve lezzetleri
aramalar›ndan do¤an bofllu¤u doldur-
mak amac›yla kuruldu. ‹nsanlar›n yo-

gun ilgi ve alakas› Ali Keskin'e do¤ru
yolda oldu¤unu gösterdi. Bu ilgi flirketin
yeni flubeler açarak büyümesini sa¤lad›.
Peynirci Baba Kahvalt› Marketleri 17
ma¤azayla faaliyetlerine devam etmek-
tedir. Ma¤azalar Gebzede 5 , Dar›cada
2 , ‹zmit Merkezde 3, ‹stanbul Anadolu
Yakas›nda 7 adetle sat›fllar›n› sürdür-
mektedir.

Bayilik sistemine geçifl
2009 y›l›nda al›nan ifl gelifltirme ka-

rar› do¤rultusunda bayilikler verilmeye
bafllanm›fl ve Nisan 2009' da ilk bayilik
Kay›flda¤›nda Haziran 2009'da 2. bayi-

Peynirci Baba: 
Lezzetli kahvalt›l›k zinciri
Yöre fiirketler Gurubu'nu Ali Keskin 1995 y›l›nda ilk temelini at›yor. Aile ticari faaliyetlerine 35 y›l
önce Trabzonda bafllam›fl Ali Keskin ve kardeflleri ailenin 3 nesil ticari faaliyetlerini 1995 y›l›nda
Gebze'ye tafl›yorlar ve yöre flirketler grubu'nu  kuruyorlar. 



likde Çekmeköyde aç›lm›flt›r. fiirket pe-
rakende sektöründe kendisinin ve bayi-
lerin açt›¤› dükkanlarla perakendede
büyürken dükkanlar›n ihtiyaçlar› karfl›-
lamak ve piyasada yeni marka olufltur-
ma amac›yla üretime yönelmifl ve bu
amaçla Gemlikte bulunan zeytin iflleme
tesislerini büyütme karar› alm›fl ve
4.000 m2'lik zeytin üretim tesisini fa-
aliyete geçirmek için çal›flmalar›na bafl-
lam›flt›r. Bunun yan›nda yine Güney
Marmarada günlük 100.000 lt. süt ifl-
letme kapasitesine sahip 4.000 m2 ala-
n› olan süt fabrikas› kurma çal›flmalar›-
da bafllat›lm›flt›r. 2 y›l gibi k›sa bir za-
manda tesisleri üretime alarak yeni is-
tihdamlar oluflturulacak.

“Yeni bir ifl koluna geçmek
isteyenler  için bayilik ideal
bir seçenek”

Perakendede bayilik vermedeki
amaç g›da sektöründe faaliyet göste-
ren ve son y›llarda iflleri iyi gitmeyen,
yeni bir iflkoluna geçmek isteyen insan-
lara yeni gelir kap›s› açacak iflletmeler
oluflturmakt›r. Burada en önemli
k›stas bayilik alacak insanlar›n sektö-
rün içinden gelmesi ve belli bir tecrübe
ve maddi birikimlere sahip olmas› ge-
rekmektedir. Bu amaçla ilk bayilikler
Yusuf Aktafl ve Fevzi Aktafl'›n kurdu¤u
Serender G›da’ya verilmifl ve Kay›flda¤›
ile Çekmeköy'de ilk dükkanlar aç›l-
m›flt›r.

Türkiye’nin lezzetlerinin
buluflma noktas›

Peynirci Baba Yöresel Kahvalt›l›k
lezzetler konusunda Türkiyenin lider
kurulufludur. Türkiye’nin 7 co¤rafi böl-
gesinden yöreye has özelli¤i ile öne ç›-
kan tüm ürünleri toplayarak sat›fl nok-
tas›nda müflterilerinin be¤enisine sun-
maktad›r. Bu amaçla tüm bölgeler yö-
resel ürünlerde taranmakta ve begeni-
len ürünler tüm flubelerde sat›lmakta-
d›r. Bunun yan›nda ulusal anlamda
marka olmufl firmalar›n ürünlerinide
ma¤azalar›m›zda sergilemekteyiz. Bun-
lar›n bafl›nda Ülker, P›nar, Aytaç, Tat,
Maret, Koska, Seyido¤lu gibe firmalar
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Ali Keskin
Yöre fiirketler Grubu Yönetim Kurulu Baflkan›
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gelmektedir. Bunun d›fl›nda firman›n
üretimini gerçeklefltirdi¤i Tatbaba zey-
tin ve turflular›, organik sele zeytin ve
Peynirci Baba markal› süt ürünleri bu-
lunmakta ve ürünler ma¤azalarda sat›-
fla sunulmaktad›r.

2008 y›l›nda daha profesyonel bir
yap› oluflturma çal›flmalar› bafllam›fl ve
bu amaçla d›flar›dan ayn› soyad› tafl›-
yan fakat akrabal›k ba¤› olmayan Ha-
san Keskin fiirket Genel Koordinatörlü-
¤ü görevine getirilmifltir. Hasan Keskin
Trakya Üniversitesi G›da Mühendisli¤i
Bölümü’nden mezun olduktan sonra ilk
çal›flma hayat›na Tikveflli Süt Ürünle-
rinde bafllam›fl, daha sonra Aytaç Et ve
Süt Ürünleri ile Bozüyük Süt ürünlerin-
de orta ve üst düzeyde görev yapm›fl ve
2008 y›l›nda Yöre fiirketler Grubu’na
kat›lm›flt›r.  
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‘ye
birincilik ödülü verildi

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde
düzenlenen törende, Coca-Cola
‹çecek CEO'su Michael A. O'Ne-

ill ödülünü, Devlet Bakan› ve Baflmüza-
kereci Egemen Ba¤›fl'›n elinden ald›. 

Törende bir konuflma yapan Michael
A. O'Neill, CC‹'nin geçen y›l GRI onay›-
na sahip sosyal sorumluluk raporunu
yay›nlayan ilk Türk flirketi oldu¤unu
vurgulayarak, “bu raporla çevre ve top-
lum üzerindeki etkilerimizi ve bu alan-
daki sorumluluklar›m›z› paydafllar›m›za
aç›kl›kla anlatma sözü verdik. Bugün
de, fleffafl›¤›n ve hesap verebilirli¤in bü-
yük ödülünü almaktan gurur duyuyo-
ruz” dedi. Türk flirketlerinin sosyal per-
formanslar› ile küresel ligde önemli ba-
flar›lar gösterdi¤ine dikkat çeken O'Ne-
ill, kurumsallaflma ve fleffafl›¤›n toplu-
mun gündeminde bir öncelik haline gel-
mesinin, Türkiye'nin daha demokratik
ve adil bir ülke olmas›nda önemli bir
bafllang›ç noktas› oldu¤unu belirtti. 

“Bu raporla çevre
ve toplum üzerindeki
etkilerimizi ve bu alan-
daki sorumluluklar›m›z›
paydafllar›m›za aç›kl›k-
la anlatma sözü ver-
dik”

Bu y›l ikincisi düzenlenen Accoun-
tAbility Etik Hesap Verebilirlik Türkiye
De¤erlendirmesi, Türkiye'nin ciro aç›-

s›ndan en büyük 50 flirketinin yaln›zca
kamuya aç›k bilgilerinin strateji, yöne-
tim sistemleri ve yönetiflim, paydafl ka-
t›l›m› ve etki alan› alanlar›nda analiz
edilmesiyle gerçeklefltirildi. Yap›lan
analizler sonucu Coca-Cola ‹çecek; gü-
venlik, çevre, tedarikçi ve enerji yöneti-
mi politikalar› ile flirketin sürdürülebilir
strateji ve yönetime verdi¤i önem do¤-
rultusunda en yüksek puan› alarak bi-
rinci oldu. 

Etik Hesap Verebilirlik De¤erlendir-
mesi, kurumlar›n sosyal sorumluluk uy-
gulamalar›n› ve bu uygulamalar› hangi
boyutta üretimlerinin ve hizmetlerinin
merkezi haline getirdi¤ini ölçmek için
gelifltirilmifl bir araç olarak tüm dün-
yada kabul görüyor.

Coca-Cola ‹çecek, dünyan›n en çok tan›nan ba¤›ms›z kurumsal sosyal sorumluluk ve hesap vere-
bilirlik örgütü AccountAbility ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Enstitüsü ortakl›¤›yla gerçeklefltir-
ilen “AccountAbility Etik Hesap Verebilirlik 2008 Türkiye De¤erlendirmesi”nde 1.'lik ödülüne
lay›k görüldü. Coca-Cola ‹çecek bu ödülü, çevresel etkilerini azaltmak amac›yla gerçeklefltirdi¤i
yenilikçi uygulamalar ve su yönetimi konusundaki kararl›l›¤› ile kazand›.



Efsane Tadelle ve Sarelle'yi tüketicilerle
yeniden buluflturan Sanset G›da, flimdi

de çikolata kaplamal› f›nd›kl› draje GOL'ü piya-
saya sunuyor. Televizyon karfl›s›nda, ders çal›-
fl›rken, ifl yerinde, sinemada günün her saatinde
tüketebilecek olan GOL'ün içeri¤indeki tam f›n-
d›klar ile enerjiniz hiç bitmeyecek. Sütlü çeflidi-
nin yan› s›ra bitter ve beyaz çikolata kaplamal›

çeflitleriyle her damak tad›na hitap eden GOL, üç farkl› ambalajla sat›fla sunu-
luyor: 30 gr, 45gr ve 250 gr… GOL, dinamik ve dikkat çekici 30 gr'l›k özel ku-
tu ambalaj› ile de fark yarat›yor.

Nestea Ice Tea Toz içecek ile
aile boyu sa¤l›kl› lezzet

Nestlé; sadece suya kar›flt›r›larak, saniyeler içinde içmeye
haz›r hale gelen, C vitamini kayna¤› Nestea Ice Tea toz

içecek ile toz içecek pazar›na yeni bir soluk getiriyor. Hiçbir
koruyucu madde içermeyen, limon ve fleftali aromal› iki farkl›
çeflidi bulunan Nestea Ice Tea toz içecek, ailenize sa¤l›kl› lezzet
sunan bir C vitamini kayna¤› olman›n yan› s›ra aile boyu paketi ile
de çok hesapl›. Özellikle yaz mevsiminde ailecek severek tüketilen
so¤uk içeceklerin lezzetli oldu¤u kadar sa¤l›kl› olmas› da önemli
diyorsan›z; yeni aile boyu Nestea Ice Tea toz vazgeçilmez
içece¤iniz olacak.
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Fileye tak›lanlar

Ülker Bizim Mutfak'tan
h›zl› çorbalar

Yudum'dan
M›s›r Ya¤›

Ayçiçek ya¤› dendi¤inde ilk
akla gelen markalardan Yu-

dum, ürün portföyüne m›s›r ya¤›n› da
ekledi. Tekli ve çoklu doymam›fl ya¤
oranlar› aç›s›ndan zengin bir bitkisel
s›v› ya¤ olan Yudum M›s›r Ya¤›, da-
mar sertli¤ini önlüyor, yüksek kan ba-
s›nc›n›n ve kolesterol düzeylerinin dü-
flürülmesinde etkin rol oynuyor. Lez-
zetiyle fark yaratan Yudum M›s›r Ya-
¤›, zeytinya¤l› yemeklerin yan› s›ra et
yemekleri, pilav, makarna ve çorba-
larda da rahatl›kla kullan›labiliyor. 

Gol ile enerjiniz
hiç bitmeyecek

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 4 farkl› çeflidiyle
H›zl› Çorba segmentine
giren B‹zim Mutfak
H›zl› Çorba'lar›n›n hep-
sinde bol k›t›r bulunuy-
or. Al›flt›¤›n›z lezzet
art›k daima sizinle
beraber olacak!



Gün boyu kal›c› parfüm iste-
yenler için Bingosil Fresh

'Gün Boyu Ferahl›k' serisi, tüm yüzey-
lerde hijyenik temizlik isteyenler için
Bingosil Fresh 'Gün Boyu Hijyen' serisi
yarat›ld›. Yeni Bingosil Fresh Hijyen
Serisi'nin Çam Kokulu ve Limon Koku-
lu varyantlar›, içeri¤indeki özel for-
müllü hijyen kürecikleri ile tüm yüzey-
lerde gün boyu hijyen ve güzel koku
sa¤l›yor.  
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Chocomia ile çikolataya
özgürlük
Art›k sevdi¤iniz bir çikolata için di¤er çikolata lezzetlerinden vazgeçmeye

gerek kalmad›. Choco Mia ile sevdi¤imiz tüm çikolata lezzetleri ayn›
tablette bir araya geliyor. Beyaz, sütlü ve bitter çikolata ile f›nd›k, Antep f›st›¤›
ve bademle birleflip ChocoMia'n›n her köflesinde ayr› bir çikolata lezzeti sunuyor.
Bir köflesinde Antep f›st›kl› sütlü, bir köflesinde Antep f›st›kl› bitter çikolatan›n
keyfini yaflatan ChocoMia'n›n lezzeti, di¤er köflelerindeki bademli beyaz ve
f›nd›kl› sütlü çikolatalar ile tamamlan›yor. Tercihlerde s›n›rlar› ortadan kald›ran
ChocoMia ile, tablet çikolataya özgürlük geliyor. Çikolata dünyas›n› de¤ifltiren
ChocoMia, farkl› lezzetleri bir arada sundu¤u bütün çeflitleri ile ifltah kabart›yor;

Her köflesinde ayr› çikolata tad› ile gönülleri fetheden çeflit çeflit ChocoMia'lar, çikolata lezzetini sevdikleri ile de
paylaflmak isteyenler için de farkl› bir alternatif oluflturuyor. Tabii hangi köflesinden vazgeçebilece¤inize karar verirseniz.

Bingosil Fresh
Ailesi yenilendi

SEK Light ürünleri ile yaz› formda karfl›lay›n
Sek, sa¤l›¤› ve lezzeti birlefltiren light ürünleriyle yaz aylar›na formda ve

zinde girmenizi sa¤l›yor. Sek; light yo¤urdu, sütü ve peyniriyle, günün her
saatinde dengeli beslenmenize yard›mc› oluyor. % 0 ya¤ oran›na sahip Sek Light
Yo¤urt yiyin, formda kal›n…

Sek Light Peynir de içerdi¤i düflük miktardaki ya¤ ve yüksek miktardaki
kalsiyum ile dengeli beslenmeyi tercih edenlerin gözdesi. Sek Light Peynir sadece
kahvalt› sofralar›na de¤il, her ö¤üne lezzet kat›yor. Sek Light Beyaz Peynir 700
gr'lik ambalajda tüketiciye sunuluyor.

Sürekli yeni lezzetlerin üreticisi
olan Saray, 3 yeni kek çeflidini

tüketicinin be¤enisine sundu. Saray'›n,
fl›k karton kutular içinde sundu¤u hem
besleyici hem de çok lezzetli kekleri her-
kes yiyebilsin diye 1 TL sat›fl fiyat›yla
raflarda yerini ald›. Kakaosu Fildifli Sa-
hillerinden gelen Saray kakaolu kek ve
Saray mozaik kek, çikolatal› pasta ta-
d›nda. Viflne, portakal, armut gibi mey-
velerin gerçek parçac›klar›n›n lezzetle
yo¤ruldu¤u meyveli kek ise damaklarda
taze meyvenin verdi¤i tad› b›rak›yor. 

Bir Islak kek lezzeti: Soggy
Saray Bisküvi, ürün yelpazesine Soggy ›slak keki de ekledi. Saray'›n yeni

›slak keki Soggy, portakall› ve çikolatal› iki enfes çeflidiyle yaz mevsimine
merhaba diyor. Yo¤un çikolata tad› arayanlar›n vazgeçilmezi olacak Çikola-
tal› Soggy, içerisindeki çikolata sosu ve yu-
muflac›k k›vam›yla a¤›zda unutulmaz bir tat
b›rak›yor. Türkiye'nin bir ilk portakall› vanil-
yal› ›slak keki olan Portakall› Soggy ise taze
portakal tad›yla meyveli kek sevenleri enfes
lezzetiyle cezbedecek.

Saray'dan Kakaolu, Meyveli ve
Mozaik Kekler
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Orta Do¤u
pazar› Türkiye

için çok önemli!

“Irak'ta en büyük rakipleri-
miz Brezilya ve ABD. Her
iki ülke de fiyatta inan›l-

maz rekabet içindeler. Biz de Irak'›n ta-
lebini Türkiye'ye çevirmeye çal›fl›yoruz.
Ramazan ay›na çok az bir süre kald›.
Dolay›s›yla Ramazan'da Irak'›n piliç, et
ve yumurta talebinde de büyük art›fl
olacak. Bunu bilen Brezilya'da Rama-
zan ay›ndan faydalanmak ve bu yolla
Irak pazar›nda güçlenmek istiyor. Türk

üreticilerin hedefi de Ramazan ay›nda
pazar› Brezilya'ya kapt›rmamak” diyen
Keskino¤lu Grubu yöneticilerinden Kes-
kino¤lu, flöyle devam etti:

“Yumurta ihra-
cat›n›n yüzde 90'›na
yak›n› Irak’a yap›l›yor”

Piliç eti ve yumurta sektörünün
önde gelen kurulufllar›ndan

Keskino¤lu fiirketler Grubu'nun
üst düzey yöneticisi Keskin

Keskino¤lu, baflta Irak olmak
üzere Orta Do¤u pazar›n›n

Türkiye için çok önemli
oldu¤unu söyledi.

Keskin Keskino¤lu
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“Irak pazar› flu anda Türkiye için
çok hayati bir önem arz ediyor.Yumurta
ihracat›n›n yüzde 90'›na yak›n› bu ülke-
ye yap›l›yor. Piliç eti ihracat›n›n da yüz-
de 70'i Irak'a gerçeklefltiriliyor. 2009'un
ilk befl ay›nda piliç etinde toplam ihra-
cat 32 bin tona ulafl›rken, bu rakam›n
26 bin tonu sadece Irak'a yönelik oldu.
2009'un tümünde ise Türkiye'nin ihraca-
t› 64 bin ton olarak hedefleniyor.” 

Keskino¤lu Grubu'nun ürün gelifltir-
me ve ihracata yönelik faaliyetleri hak-
k›nda bilgi vermek üzere bir bas›n top-
lant›s› düzenleyen Keskino¤lu Yönetim
Kurulu Üyesi Keskin Keskino¤lu, 2008'i
yüzde 25 büyüme ve 368 milyon YTL
ciro ile kapatt›klar›n› ve 2009'da ciro
hedeflerinin de 500 milyon TL oldu¤unu
aç›klad›.

Keskino¤lu Grubu Yöneticisi Keskin
Keskino¤lu, gelifltirdikleri yeni ürünlerle

pazarda daha etkin bir konuma geldik-
lerini vurgulayarak “2009 hedeflerini
yakalamak için yönümüzü ihracatta li-
derli¤e ve iç pazarda yayg›nlaflmaya çe-
virdik. Her geçen gün büyüyen ifllenmifl
ürün pazar›ndaki ürün gam›n› 120'ye
yükselttik. Rakiplerimizin olmad›¤›
alanlarda yeni ifllenmifl ürünler ç›kard›k
ve ç›karmaya da devam ediyoruz” dedi.

“Avrupa Birli¤i
ton bafl›na 1024 Euro
vergi isteyince rotay›
Ortado¤u'ya çevirdik”

Keskino¤lu'nun 2009'un ilk 5 ay›nda
toplam 3 bin 955 ton piliç eti ihraç et-

ti¤ini belirten Keskino¤lu, “ Türkiye
toplam piliç eti ihracat›n›n yüzde 28'ine
denk gelen 18 bin tonluk ihracat› Keski-
no¤lu tek bafl›na yapacak. Geçti¤imiz
aylarda Avrupa Birli¤i ülkelerine ifllen-
mifl piliç eti ihracat›n›n bafllayaca¤›n›
duyuran sevindirici geliflmeyle birlikte
ton bafl›na getirilen 1024 Euro'luk ver-
giyle uygulanamaz hale geldi. Bu
durum karfl›s›nda h›zl› aksiyon ald›k ve
rotam›z› Avrupa Birli¤i'nden Ortado-
¤u'ya çevirdik. fiu anda Arnavutluk'tan
Azerbaycan'a, Bosna Hersek'ten
Gine'ye, Gürcistan, Hong Kong'a,
Irak'tan Malezya'ya genifl bir co¤rafya-
ya piliç eti ihracat› gerçeklefltiriyoruz.
Bu ülkelere yenileri ekleniyor. Yapt›¤›-
m›z anlaflmalarla Birleflik Arap Emir-
likleri, Kuveyt, Bahreyn ve Katar'a da
piliç eti ihraç etmeye bafllayaca¤›z” di-
ye konufltu. 



“750 milyon adet
yumurta üretece¤iz”

Yumurta sektörü ile ilgili görüflleri-
ni de aç›klayan Keskin Keskino¤lu, Tür-
kiye'de kifli bafl› y›ll›k yumurta tüketi-
minde art›fl oldu¤unu ve 125 adetten,
150 adete kadar ç›kt›¤›n› ifade etti.
Keskino¤lu olarak Türkiye yumurta ih-
racat›n›n yüzde 10'unu tek bafl›na yap-
may› hedeflediklerini kaydeden Keskin

Keskino¤lu, "Özellikle Irak, ‹srail, Bir-
leflik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar
gibi ülkelere ihracat›m›z artacak. Bu y›l
hedefimizde 750 milyon adet yumurta
üretmek var. Bunun 100 milyon adedi
ihracata yönelik olacak. Bu y›l›n ilk 5
ay›nda 45 milyon adetlik bir d›fl sat›fl›-
m›z oldu. Y›l sonuna kadar da hedefle-
di¤imiz rakam› tutturaca¤›m›z›, hatta
geçece¤imizi düflünüyoruz” dedi. 

“Irak’a haftada 80
TIR yumurta gidiyor”

Irak'›n yumurta ihracat›ndaki öne-
mine de¤inen Keskino¤lu flunlar› söyle-
di: “ fiu anda haftada 80 TIR Irak'a yu-
murta götürüyor. Bu bir haftada ihraç
edilen yumurta adedinin 24 milyon adet
oldu¤u anlam›na geliyor. Türkiye'de
günlük üretilen yumurta miktar› ise 38
milyon adet. E¤er Irak pazar›nda bir
daralma meydana gelirse yumurta sek-
törü için bu büyük risk yarat›r. Özellikle
s›caklar›n yüksek oldu¤u bu günlerde
Irak'a yumurta ihracat›nda yüzde 30'luk
düflme var. Çünkü bu ülkede so¤uk zin-
cir sistemi henüz kurulabilmifl de¤il”.

“2009 hedefi
Irak’a 42 milyon yumur-
ta ihraç etmek”

Grup olarak toplam yumurta ihra-
cat›n›n 2008'de 80 milyon adet civar›n-
da oldu¤unu belirten Keskino¤lu, Irak'a
ihracat›n ise 35 milyon adet oldu¤unu
ve bu ülkeye yönelik ihracatta 2009
hedefinin de 42 milyon adet oldu¤unu
kaydetti.
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Malatya Bakkallar ve Ba-
yiler Esnaf Odas› Baflka-
n› Faruk Y›lmaz yapt›¤›

aç›klamada, küresel krizin ülkemiz üze-
rindeki etkilerinin her geçen gün kendi-
sini artarak hissettirmesi karfl›s›nda hü-
kümetin süratle önlem almas› gerekti¤i-
ni hat›rlatt›. Y›lmaz, "Asl›nda bakkalla-
r›m›z için en büyük kriz al›flverifl mer-
kezleri ve marketler yasas›n›n ç›kart›l-
mayarak kurals›z ve kaidesiz yürütül-
mek istenmesidir. Kriz bakkaldan al›fl-
verifl yapanlar›n say›s›n› art›rm›flt›r. Fa-
kat veresiye defteri de kabarm›flt›r. Bu
süreçte müflterisi ile yeniden buluflan
bakkal e¤er dayanabilirse ve müflteriler-
de ahde vefa gösterirse özlemle yad edi-
len eski günlere dönülebilir" dedi. 

“Devletlin teflvik
deste¤iyle kurulan al›fl-
verifl merkezleri küçük
esnaf ve sanatkarlar› bi-
tirmifl, piyasa d›fl›na it-
mifltir”

Cumhuriyetimizin ilk y›llar›ndan bu
yana yürürlü¤e konulan tüm yat›r›mla-
r›n, teflvik önlemlerinin hep büyük ifllet-
meleri kapsad›¤›n› ifade eden Y›lmaz,
"Teflvik sisteminin baflar›s›zl›¤›n›n nede-
ni küçük esnaf ve iflletmelerin hep göz
ard› edilmifl olmas›d›r. 

Devletlin teflvik deste¤iyle kurulan
bu al›flverifl merkezleri küçük esnaf ve
sanatkarlar› bitirmifl, piyasa d›fl›na it-
mifltir. Her köfle bafl›na aç›lan bu al›fl-
verifl merkezlerinin talep yetersizli¤in-
den büyük sorunlar yaflad›¤› anlafl›lm›fl-
t›r. Bu merkezler devletin teflvik deste-
¤iyle esnaf› bitirdiler. Bütün bunlar tefl-
vik sisteminin yeniden ele al›nmas› ge-
rekti¤ini göstermektedir" ifadelerini kul-
land›. 

"Yeni teflvik sisteminde biz küçük
esnaf›n istedi¤i esnaf-tacir, sanatkar -
sanayici küçük büyük ayr›m› yap›lmak-
s›z›n tüm esnaf›n desteklenmesi gerekli-
dir" diyen Y›lmaz, "Bu vesile ile tüm
Türkiye'nin gündemindeki en önemli so-
run olan iflsizli¤inde k›smen de olsa ön-
lenece¤i görüflündeyiz. Avrupa'da küçük
iflletmelere büyük destek teflvik ve ayr›-
cal›k sa¤lan›rken ülkemizde küçük es-
naflar›n ›srarla görmezden gelinmesi
gerçekten anlafl›l›r de¤ildir" dedi.

Malatya Bakkallar ve
Bayiler Esnaf Odas›
Baflkan› Faruk Y›lmaz,
"Bakkallar›m›z için en
büyük kriz al›flverifl
merkezleri ve marketler
yasas›n›n ç›kart›lmaya-
rak, kurals›z ve kaidesiz
yürütülmek isten-
mesidir" dedi. 

Malatya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas› Baflkan› 
Faruk Y›lmaz:

Bakkallar için en
büyük kriz yasan›n
ç›kart›lmamas›d›r ‹znikli

bakkallar
isyanda! 

Bursa'n›n ‹znik ilçesinde bakkal-
lar, son zamanlarda say›lar› h›zla
artan süper marketlere tepki göster-
diler. 

Bakkaliye ve market iflletmecile-
ri, ilçe genelinde bulunan süper
marketlere tepki göstermek için Pa-
zarc›lar Derne¤i önünde topland›lar.
Marketçiler ad›na bas›n aç›klamas›
yapan Müjdat Arabac›, "Belediye,
Esnaf Odas› ve Ticaret Odas› ile gö-
rüfltük. Fakat halen bir netice ç›k-
mad›¤› gibi, yöneticiler süper mar-
ketlerin aç›l›fl kurdelelerini keserek,
bize destek olacaklar›na köstek ol-
dular. Bu ülkenin meselesi haline
gelen büyük marketler, küçük esna-
f›n satt›¤› her fleyi satmaya bafllad›.
Büyük marketlerle bafl edemeyen
esnaf›m›z birer birer kapanmaya
bafllad›. Küçük esnaf bitme noktas›-
na geldi. Süper marketlere verilen
paralar ‹znik'te kalm›yor. ‹znikli
vatandafllar›m›z›n bize sahip ç›kma-
s›n› bekliyoruz. E¤er tedbir al›n-
mazsa k›sa zamanda kepenklerimizi
bir günlü¤üne indirip bu durumu
protesto edece¤iz" diye konufltu.

“Gerekirse sat›fllar›m›z›
durdururuz”

Bakkallara, Pazarc›lar Derne¤i
Baflkan› Mehmet Demirtafl da des-
tek verdi. Demirtafl, "Sadece bak-
kallar de¤il biz de zarar görüyoruz.
Süpermarketlerin önünde yasak ol-
mas›na ra¤men sebze ve meyve sat›-
l›yor. Biz o kadar zorluklarla pazar
yerinde sat›fl yap›yoruz, onlar ise
iflin kolay›na al›flm›fllar. Belediye
yetkililerinin buna göz yummamas›-
n› istiyoruz. Gerekirse biz de tepki
olarak sat›fllar›m›z› durdururuz" di-
ye konufltu.
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ABD'de bulunan, internetten
de yay›n yapan Medical-
news Grubunun yapt›¤› ve

yay›mlad›¤› araflt›rmaya göre, ulaflt›¤›
kifli say›s›, al›nan olumlu geri bildirim-
ler, bas›nda yer alma s›kl›¤› gibi kriter-
ler göz önünde bulunduruldu¤unda, za-
man zaman baflta ABD olmak üzere
farkl› ülkelerde tart›flmalara neden olan
Atkins diyeti, hala en popüler diyet ol-
ma özelli¤ini koruyor.

“Atkins Diyeti”
ABD'li kardiyolog Robert Atkins ta-

raf›ndan gelifltirilen Atkins diyeti, vü-
cuttaki insülin oran›n›n ani yükselifl ve
düflüfllerini engelleme prensibine daya-
n›yor.

Atkins diyetinde rafine karbonhid-
ratlar›n vücutta ensülin seviyesinin h›zla

Dünyan›n en popüler
diyeti

Diyet', günümüzde art›k kad›n ve erkek ayr›m› olmaks›z›n herkesin yaflam›n›n içinde yer al›yor.

Günümüzde ''kilo vermek, kilo korumak
amaçl›, yaflam biçimi olarak kabul edilen g›-
da ve içecek tüketimi'' olarak tan›mlanan di-
yet, co¤rafi bölgelere, tüketim al›flkanl›klar›-
na dayal› yüzlerce farkl› seçenekte kar-
fl›m›za ç›k›yor.
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yükselmesine, sonra da h›zla düflmesine
neden oldu¤una, bu döngünün de kiflinin
daha çok yeme iste¤iyle sonuçland›¤›na
iflaret ediliyor.

Bugüne kadar çok say›da kiflinin
beslenme düzenine öncülük eden Atkins
diyeti, kifliyi normalde tüketti¤inden da-
ha fazla protein almas›na teflvik etti¤i
gerekçesiyle kimi diyetisyenler ve bes-
lenme uzmanlar› taraf›ndan elefltirili-
yor. Diyetin özellikle elefltirilen bir di-
¤er yönü de, uygulay›c›lar› taraf›ndan
bir yaflam biçimi olarak benimsenmesi-
nin zorlu¤u ve bir süre sonra b›rak›lma-
s›.

“Alan Diyeti”

Dr. Barry Spears taraf›ndan geliflti-
rilen Alan diyeti, beslenme düzeninde
yüzde 40 oranda karbonhidrat, yüzde
30 ya¤ ve yüzde 30 protein tüketimi

prensibine dayan›yor. Rafine edilmemifl
karbonhidratlar ve ya¤lar›n tüketimine
a¤›rl›k verilen Alan diyetinde, ifllenmifl
ürünler yerine karbonhidrat ihtiyac›n›n
meyvelerden ve lif bak›m›ndan zengin
sebzelerden karfl›lanmas› tavsiye edili-
yor.

Alan diyeti, di¤er diyetlerden farkl›
olarak, al›nan kalori miktar›n›n azalt›l-
mas›n› öngörmüyor, yiyeceklerin ''do¤ru
flekilde bölüfltürülmesini'' öneriyor. Her
ö¤ün, bir porsiyon et, bunun iki kat›
oran›nda iyi karbonhidrat ve zeytinya¤›,
f›nd›k, ceviz gibi ''iyi'' ya¤lar tüketiyor-
san›z, sa¤l›kl› bir alanda yaflamay› sür-
dürüyorsunuz demektir.

“Vejetaryan
Beslenme”

Vejetaryenli¤in farkl› türleri olmas›-
na karfl›n, lakto ovo vejetaryenlik en s›k
görülen tür olarak biliniyor. Lakto ovo
vejetaryenler, yumurta, süt ürünleri ve
bal d›fl›nda hayvansal g›da tüketmiyor-
lar. Son y›llarda yap›lan araflt›rmalar,
vejetaryenlerin daha ince görünümlü ol-
duklar›n›, metabolik hastal›klara daha
nadir yakaland›klar›n› ve daha uzun ya-
flad›klar›n› ortaya koyuyor.

“Veganlar”

Vegan beslenme, bir diyet yöntemin-
den daha çok, net bir yaflam biçimi, ya-
flam felsefesi olarak kabul ediliyor. Ve-
ganlar, bal, süt ürünleri ve yumurta da-
hil, hiçbir hayvansal g›day› tüketmiyor,
bu beslenme biçimini sa¤l›kl› yaflamak
kadar, çevresel ve etik gerekçelerle se-
çiyor.

Tüketilen g›dalar›n yeterince çeflit-
lendirilebilmesi durumunda, veganlar,

“Dr. 
Atkins taraf›n-

dan sunulan
proteinin yo-

¤un tüketimine
dayal› diyet

çok tart›flmala-
ra neden ol-

mufl ve t›p dün-
yas›ndan yo¤un

elefltiriler
alm›flt›”
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lakto ovo vejetaryenler gibi, sa¤l›k ko-
nusunda birçok avantaja sahip oluyor-
lar.

“Kilo Avc›lar›”

ABD'de 1960'lar›n bafl›nda kilo
veren ve tekrar almaktan korkan bir ev
kad›n› taraf›ndan bafllat›lan hareketin,
30'dan fazla ülkede taraftarlar› bulunu-
yor.

''Kilo avc›lar›'', internet ortam›nda,
düzenlenen toplant›larda s›k s›k bir
araya gelerek, hem birbirlerine destek
oluyor, hem de di¤erlerini denetliyor.
''Avc›''lar, diyet ve egzersiz yoluyla
vücut kütle endeksini 20-25 aral›¤›nda
tutma konusunda birbirine destek
oluyor.

“South Beach
Diyeti”

Bir kardiyolog ve bir beslenme uz-
man› taraf›ndan gelifltirilen diyette,
kandaki fleker oran›n›n düflük tutulmas›

ve özenle seçilmifl karbonhidrat tüketi-
mi prensibine dayan›yor.

Diyet, sürekli çok az ya¤ tüketimi
yerine, iyi ya¤lar olarak kabul edilenle-
rin tüketilmesini, aksi takdirde diyetin
beslenme al›flkanl›¤›na dönemeyece¤ini
savunuyor.

“Çi¤ G›da Diyeti”

Çi¤ beslenme yöntemini seçenler,
ço¤unlu¤u organik olmak üzere, tama-
men bitkisel temelli ve hiçbir flekilde ifl-
lenmemifl g›dalar› tüketiyorlar.

Bu beslenme biçiminde, tüketilen g›-
dalar›n en az üçte iki piflirilmeden al›n›-
yor. Çi¤ g›da tüketenlerin tamam›na ya-
k›n› hayvansal g›day› diyetine dahil et-
miyor.

“Akdeniz Diyeti”

Yap›lan de¤erlendirmede, popüler
diyetler aras›nda tüketilen ürün çeflidi,
zenginli¤i bak›m›ndan en sa¤l›kl› ve ba-
flar›l› beslenme türleri aras›nda gösteri-
liyor.

Güney ‹talya, özellikle de Yunanis-
tan'›n Girit adas›ndaki beslenme biçimi-
nin esas al›nd›¤› bu diyet, bol miktarda
taze sebze ve meyve, tah›l, tohum, pey-
nir, yo¤urt, et olarak bol miktarda
bal›k, az miktarda k›rm›z› et ve bolca
zeytinya¤› tüketimine dayan›yor.

“Güney ‹talya, özellikle
de Yunanistan'›n Girit adas›n-
daki beslenme biçiminin esas
alan Akdeniz Diyeti, bol mik-

tarda taze sebze ve meyve,
tah›l, tohum, peynir, yo¤urt,
et olarak bol miktarda bal›k,

az miktarda k›rm›z› et ve
bolca zeytinya¤› tüketimine

dayan›yor”



Karpuzun kan bas›nc› ve kalp
fonksiyonlar›n›n düzenlen-
mesine yard›mc› oldu¤unu

ayr›ca kanser türlerine karfl› da koruyu-
cu bir etkiye sahip oldu¤unu dile getiren
beslenme uzman› Yasemin ‹pek flu bilgi-
leri verdi: "Karpuzun bedeni temizleyici
özelli¤i var. Çünkü yüzde 95'i su. Bu se-
beple böbrekleri çok iyi çal›flt›r›r. ‹drar
söktürür. Böbrekteki üre ve ürat tuzla-
r›n› temizler. Ayr›ca kum dökme, tafl
düflürmeye de etkilidir. Bol bol B, C vi-
tamini ve anti oksidan içerir. Karpuzda
'Likopen' maddesi kan bas›nc›n› düzen-
ler. ‹çerdi¤i yüksek potasyum ve Beta
Karoten maddesi sayesinde kalbi enfak-
tüse karfl› koruyucu özelli¤i vard›r. Kar-
puz tam anlam›yla bir flifa kayna¤›d›r." 

“Yüzde 95’i su
olan karpuzun bedeni te-
mizleyici özelli¤i var. Bu
sebeple böbrekleri çok
iyi çal›flt›r›r, idrar söktü-
rür. Böbrekteki üre ve
ürat tuzlar›n› temizler.
Ayr›ca kum dökme, tafl
düflürmeye de etkilidir”

Kilo sorunu olan bayanlara da bol
bol karpuz tüketmelerini öneren ‹pek,
karpuzun bol miktarda su içermesi ve
fleker bar›nd›rmamas›, ayr›ca boflalt›m›
h›zland›rmas› gibi özellikleriyle kilo ver-
meyi h›zland›rd›¤›n› ifade etti. Bu se-
beple hem fazla kilosu olan, hem de kilo
almak istemeyenlerin bol bol karpuz ye-
melerini tavsiye eden ‹pek, "Karpuz, ya¤
ve kolesterol içermez. Kalorisi de çok
düflüktür. Bu sebeple yaz›n diyet yapan-
lar için bulunmaz bir g›dad›r" dedi. 

‹pek, karpuzdan azami faydalana-
bilmek için do¤ru tüketilmesinin de
önemli oldu¤unun alt›n› çizerek, yap›lan
bir yanl›fl› dile getirdi: "Karpuzu genelde
yemeklerden sonra tüketiyoruz. Bu do¤-
ru de¤il. Yemekten hemen sonra tüketi-
len karpuz fliflkinlik ve sindirim zorlu¤u
meydana getirir. Karpuzu açken tüket-
mek içerdi¤i faydalardan azami flekilde
yararlan›lmas›n› sa¤lar. Bu sebeple kar-
puz yemeklerden çok önce ya da yemek-
lerden epeyce sora tüketilmelidir."
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Yaz s›ca¤›n›n serinleten meyvelerinin bafl›nda gelen karpuzun çok say›da faydas› oldu¤u bildirildi.
Uzmanlar, kan bas›nc›n›n dengelenmesinden, sa¤l›kl› zay›flamaya kadar çok say›da faydas› olan
karpuzun yaz aylar›nda bol bol tüketilmesini öneriyor. 

Karpuz yemek için çok
nedeniniz var
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Makarna fakir yeme¤idir'
alg›s› yanl›fl ç›kt›. Ra-
kamlar zenginlerin kifli

bafl› 13 kilogram, fakirlerin ise 700
gram makarna tüketti¤ini ortaya koydu.
Konuyla ilgili bir aç›klama yapan Selva
G›da Genel Müdürü Mehmet Karakufl,
'Türkiye'de makarnay› düflük gelir grubu
insanlar›n tüketti¤ine yönelik bir önyar-
g› vard›. Ama yapt›rd›¤›m›z araflt›rma-
lar gösterdi ki gelir grubu yüksek kesim
daha çok makarna tüketiyor. Baflta
araflt›rma sonuçlar›nda bir hata var de-
dik ve 3 kez tekrarlatt›k. Sonuç de¤ifl-
medi. Çünkü üst gelir grubu, bir resto-
rana gitti¤inde de makarna yiyor. Ama
düflük gelir grubundakiler evde kendi
erifltesini kesiyor. Yani düflündü¤ümü-
zün aksine Türkiye'de makarnay› a¤›r-
l›kl› olarak zengin kesim tüketiyor' dedi. 

“Makarna pazar›n›
büyütmek istiyoruz”

Türkiye'de ço¤unlu¤un hala makar-
nay› 'ana yemek' olarak görmedi¤ini ve
dolay›s›yla misafirinin önüne ç›karmaya
çekindi¤ini belirten Karakufl, 'Örne¤in
merkezimizin oldu¤u Konya'da misafir
gelece¤i zaman su böre¤i piflirilir, ma-
karna de¤il. Ama biz bu alg›y› de¤ifltir-
mek istiyoruz. Bu sadece bizi de¤il ma-
karna pazar›n› da büyütür' dedi. Bunun
için geçti¤imiz y›l bir çal›flma bafllatt›k-
lar›n› belirten Karakufl, flöyle devam et-
ti: 'Türk Mutfak Vakf›'yla ortak bir ça-
l›flma yapt›k. Geleneksel Türk lezzetleri-
ni makarnaya uyarlad›k. Örne¤in tas

Selva G›da'n›n yapt›rd›¤›
araflt›rmaya göre, zenginler

kifli bafl› 13 kilogram makarna
yerken, düflük gelir grubu

sadece 700 gram makarna
tüketiyor. Yani makarna fakir

de¤il, zengin yeme¤i! 

Makarna
zengin yiyece¤i



G›da ve Sa¤l›k...‘Bakkal›m’ hep var olacak

DÜNYASI

MAYIS - HAZ‹RAN 2009

kebapl› makarna gibi. Bunlar›n tarifle-
rini de yeni tasarlad›¤›m›z ambalajlar›n
üzerine koyduk. Böyle bir çal›flma ilk
kez yap›l›yor. Haliyle çok büyük bir ilgi
var. Tüm bu çal›flmalar›n sonunda ge-
çen y›la göre miktar baz›nda yüzde 25
büyüme hedefliyoruz' dedi.

“Türkiye’de
bilinen sos say›s› az”

Araflt›rmadan ç›kan bir baflka sonu-
ca göre, Türkiye'de makarna tüketen ke-
simin yüzde 85'i, makarnay› sade, pey-
nirli, k›ymal›, salçal›, ketçapl› olarak
sadece 5 de¤iflik formda tüketti¤ini söy-
leyen Mehmet Karakufl, “Türkiye'de Bu-
nun d›fl›nda baflka sos bilmiyorlar. Mev-
cut ‹talyan soslar› ise Türk damak lez-
zetine çok uymuyor. Haliyle de makar-
na insanlara yavan geliyor. Makarnay›
do¤ru flekilde yemeyi bilmemek de pa-
zar büyümesinin önünde büyük bir en-
gel' ifadesini kulland›.

Türkiye'de kifli bafl›na ekmek tüketi-
minin 110 gram oldu¤unu anlatan
Mehmet Karakufl, flu bilgileri verdi:
'Türkiye'de kifli bafl› makarna tüketimi 6
kilogram, pirinç 9 kilogram, bulgur ise
12 kilogram. Bizim amac›m›z pirinç ve
bulgurdan de¤il, ekmekten pay kapmak-
t›r. Yunanistan'da kifli bafl› 8 kilogram,
‹talya'da 28 kilogram makarna tüketili-
yor ve Türkiye üretim kapasitesinin sa-
dece yüzde 55-60'›n› kullanabiliyorsa,
demek ki bizim de gidece¤imiz daha
çok yol var.'

“Japon pazar›nda
Selva’n›n hakimiyeti”

2007 y›l›nda 62 milyon TL olan ci-
rolar›n›, 2008 y›l›nda 79 milyon TL'ye
ç›kard›klar›n› anlatan Karakufl, '‹hraca-
t›m›z ise 19 milyon dolardan 25 milyon
dolara ç›kt›' dedi. Hali haz›rda 60 ülke-
ye ihracatlar›n›n oldu¤unu ifade eden

Karakufl, a¤›rl›kl› pazarlar›n›n ise son
7 y›ld›r ihracat yapt›klar› Japonya
oldu¤unu belirtti. Japonya'ya ihracat
yapabilmek için b›kmadan usanmadan
tam 1.5 y›l çal›flt›klar›n› anlatan Meh-
met Karakufl, flöyle konufltu: 'Japonya,
g›da anlam›nda dünyan›n en zor pazar-
lar›ndan biri. Türkiye'den Japonya'ya
gönderilen makarna ihracat›n›n yüzde
48'ini Selva olarak biz yap›yoruz. Ja-
ponya ve Uzakdo¤u pazar›n›n yan› s›ra
Afrika ülkelerine de yo¤un bir ih-
racat›m›z var.'

Selva Genel Müdürü Mehmet Karakufl:
Türkiye'de kifli bafl› makarna tüketimi 6 kilo-

gram, pirinç 9 kilogram, bulgur ise 12 kilogram.
Bizim amac›m›z pirinç ve bulgurdan de¤il,

ekmekten pay kapmakt›r. Yunanistan'da kifli bafl›
8 kilogram, ‹talya'da 28 kilogram makarna
tüketiliyor ve Türkiye üretim kapasitesinin

sadece yüzde 55-60'›n› kullanabiliyorsa, demek ki
bizim de gidece¤imiz daha çok yol var'” 

Selva’n›n Genel Müdürü 
Mehmet Karakufl Tüketici 
Ödülü’nü al›rken (sa¤da)
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Koruma ve Kontrol Genel
Müdürü Muzaffer Aydemir,
“Türk tipi yo¤urdu tan›mla-

mak için çal›flma yapt›klar›n›” söyledi. 
Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›, 2001

y›l›nda ç›kard›¤› ve yo¤urtta yüzde 4
süt protein, yüzde 12 ya¤s›z kuru mad-
de öngören tebli¤i, bu y›l flubat ay›nda
de¤ifltirmifl, protein oran›n›n alt limitini
yüzde 3'e çekerken, ya¤s›z kuru madde
flart›n› kald›rm›flt›. Yap›lan de¤iflikli¤e,
süt sanayicilerinin örgütlü oldu¤u SET-
B‹R'e üye bir çok firma karfl› ç›km›fl,
yo¤urdun besleyici de¤erini düflece¤i ge-
rekçesi ile G›da Mühendisleri Odas› ve
tüketici dernekleri, yo¤urt üretiminde
kullan›lan süt miktar›n› azaltaca¤› ge-
rekçesiyle süt üreticileri tebli¤ de¤iflikli-
¤ini elefltirmiflti. 

“Türk yo¤urdunun
AB mevzuat›na, Kodeks
Alimentarius'a uyum
sa¤lamas› gerekmiyor.
AB ve uluslararas› mev-
zuattaki yo¤urt, Türk
yo¤urdu olamaz”

Süt sanayicileri ve üniversite ö¤re-
tim üyeleri, yo¤urdun Türklere özgü bir
ürün oldu¤unu ve dünyada da “Türk yo-
¤urdu” olarak bilindi¤ini belirterek, yo-
¤urdun nitelikleri konusunda AB mev-
zuat›na, Kodeks Alimentarius'a uyum
sa¤lanmas›na gerek olmad›¤›n›, AB
mevzuat›nda ve uluslararas› mevzuatta
tan›mlanan yo¤urdun “Türk yo¤urdu-
yo¤urt” olmad›¤›n› söylüyorlar. 

“Yüzde 3 proteinli
yo¤urt çorba gibi olur”

Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›'n›n
2001 y›l›nda ç›kard›¤› tebli¤de, “Türk
tipi kaymakl› yo¤urt, süzme yo¤urdu,
torba yo¤urdu, kese yo¤urdu, Silivri yo-
¤urdu, k›fl yo¤urdu, peskütan, tulum yo-
¤urdu, kurut ve ayran” geleneksel ürün-
ler olarak tan›mlanm›fl, bu tan›m, bu y›l
flubatta ç›kar›lan tebli¤den ç›kar›lm›flt›. 

fiubatta yay›mlanan Fermente Süt
Ürünleri Tebli¤i'nin üzerinde çal›flan alt
çal›flma grubunun Baflkan› Ankara Üni-
versitesi Süt Teknolojisi Bölümü Ö¤re-
tim Üyesi Prof. Dr. Emel Sezgin, tebli¤
de¤iflikli¤inin, alt komitenin itiraz›na
karfl›n gerçeklefltirildi¤ini belirtirken,
yo¤urtta protein oran›n›n yüzde 3'e indi-

Protein oran›n›n yüzde 3'e
indirilmesinden sonra gelen
tepkiler üzerine, Tar›m ve
Köyiflleri Bakanl›¤›, yo¤urt
için yeni tebli¤ çal›flmas›
bafllatt›. 

Yo¤urda yeni tebli¤
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rilmesinin ve kat› madde flart›n›n kald›r›lmas›n›n sak›ncalar›
konusunda, flunlar› söylemiflti: 

“Halk›n sa¤l›¤› ile oynan›yor”

“Yo¤urtta muazzam kalite düflüklü¤üne yol açacak bu teb-
li¤ çok yanl›fl. Halk›n beslenmesiyle oynan›yor. Kat› madde
oran› kalkt›, protein de düfltü. Zaten normal sütün proteini
yüzde 3,4 yani hiç bir kuru madde art›r›m› yapmadan, k›vam
sa¤lamadan çorba gibi yo¤urtlar ç›kabilir. Bu çorba gibi yo-
¤urdu satamayaca¤› için, içine kat›laflt›r›c› maddeler katacak-
t›r. Bunlar›n da tespiti çok zordur. Stabilizatörler katarlar.
Biz halk›n do¤al yo¤urt tüketmesini istiyoruz ama bu durum-
da, stabilizatörler katmadan yo¤urdun k›vam›n› tutturmak
mümkün olmayacak. 

“K›vam› artt›rmak için
stabilizatör kullanarak yo¤urdun
besleyicili¤ini düflürecekler”

Ev kad›nlar›, evlerde, yo¤urdun k›vam›n› art›rmak için sü-
tün suyunu uçurur, kaynat›r. ‹lle katk› maddesi katmak gerek-
mez. Sanayici de ayn› mant›kla vakum operasyonu yapar veya
süt tozu katar. Süt tozu kat›lmas› asla hile de¤ildir. Süt tozu,
sütün suyunun uçurulmufl fleklidir, yabanc› madde yoktur ama
bu tebli¤e göre yap›lacak yo¤urtta, art›k süt tozu de¤il, k›vam›
art›rmak için stabilizatör katmak zorunlu olacakt›r. Besleyici
de¤eri de düflecek. Sütteki normal kat› madde oran› yüzde
12'dir. fiimdi, yüzde 8 kuru maddeli sütten yo¤urt yapacak-
lar.” 

Bakanl›k yetkilileri, Türkiye'de genelde sütlerdeki protein
oran›n›n yüzde 3 oldu¤unu, bu sütten yüzde 4 proteinli yo¤urt
retmek için sanayicinin ya sütteki suyu uçurmak veya süt tozu
katmak durumunda kald›¤›n› belirterek, yüzde 3 protein oran›
sayesinde, sütte vakumlama yapmadan, süt tozu katmadan yo-
¤urt üretme imkan› sa¤land›¤›n› kaydediyorlar. 

Yo¤urdun ve yo¤urt üretiminde kullan›lan laktik
asit bakterilerinin kanser, enfeksiyonlar, mide

hastal›klar› ve ast›m gibi hastal›klar› önleyici etkilerinin
oldu¤u, yap›lan araflt›rmalarda kan›tland›. Yo¤urdu sof-
ralar›ndan eksik etmeyen kifliler ve özellikle yafll›lar gibi
ba¤›fl›kl›k sistemi bask›lanm›fl gruplarda bol yo¤urt tü-
ketildi¤inde hastal›klara karfl› direnç de artmaktad›r.

“Kanser riskini azalt›r,
zararl› mikroplar› engeller, ba¤›r-
sak fonksiyonlar›n› düzenler”

Zararl› bakterilerin üremesini durdurarak ba¤›rsak-
lar›n düzenli olarak çal›flmas›n› sa¤lar. Sindirim sistemi-
nin sa¤l›kl› çal›flmas›na etkisi bulunmaktad›r, mide ra-
hats›zl›klar›n› önler. fieker hastalar› için yararl› bir be-
sindir, kan flekerini düzenleyici etkisi bulunmaktad›r.
Kayma¤› al›nm›fl ve mutlaka ekflimemifl yo¤urt tercih
edilmelidir. Ba¤›rsak düzensizliklerinin giderilmesine,
özellikle çocuk ve yetiflkinlerde karfl›lafl›lan ishallerin te-
davisine yard›mc› olur. Ba¤›rsaklarda bulunan tehlikeli
ve zararl› mikroplar›n ço¤almalar›na ve hatta yaflamala-
r›na engel olur. Kanser riskini azalt›r, özellikle kolon
kanserine karfl› koruyucu etkisi bulunmaktad›r. Vücutta-
ki kolesterol miktar›n›n azalmas›na yard›mc› olur, LDL
kolesterolü azalt›r. Kandaki asit baz dengesini sa¤l›kl›
hale getirir.

Ba¤›fl›kl›k sistemini güçlendirerek birçok
hastal›kta önleyici etki yaratan yo¤urt, bol
bol tüketilmeli.

Do¤al yo¤urtla
gelen sa¤l›k



Günümüz dünyas›nda geneti-
¤i de¤ifltirilmifl yaklafl›k
1600 g›da maddesi var.

Doç. Dr. Mesut Baflak, bu ürünlerden
uzak durman›n mümkün olmad›¤›n› be-
lirtirken, m›s›r ve soyaya dikkat çekti.
Çünkü bu ürünlerin katk› maddesi ola-
rak kullan›ld›¤›n› ve bu sebeple birçok
ürünün içinde yer ald›¤›n› ifade etti.
"Özellikle m›s›r niflastas›, bebek mama-
lar› ve tatl›larda yo¤un olarak bulunu-
yor." diyen Baflak, araflt›rmalar›n g›da-
lar›n ömrünün uzat›lmas› sürecinde oy-
nanan genlerin zehirli proteinler üretti-
¤ini ve bu proteinleri yiyen böcek ve
kufllar›n da öldü¤ünü gösterdi¤ini be-
lirtti. 

“GDO'lu m›s›r
ve soya ithal ediyoruz”

Türkiye'ye geneti¤i de¤ifltirilmifl g›-
dalar içinde soya ve m›s›r ithal olarak
çok fazla giriyor. Bu ürünlerin ço¤u da
hemen her y›l GDO'lu tohum üretiminde
birinci olan ABD ve 2. olan Arjan-
tin'den ithal ediliyor. Genleriyle oynan-
m›fl tohumlar›n Türkiye'ye girmesinin
yasakland›¤›n› ancak hayvan yemi ola-
rak ülkemize ithal edildi¤ini anlatan
Mesut Baflak, ODTÜ'de yap›lan araflt›r-
mada çarp›c› sonuçlar›n ç›kt›¤›n› ifade
etti. Araflt›rmada Türkiye'nin 9 flehrinde
üretilen 28 domates numunesinden
22'sinde "kanamisin" adl› antibiyoti¤e
dirençli bir bakteri geni saptanm›flt›.
Ayn› araflt›rmada m›s›r numunelerinde
hem antibiyoti¤e karfl› direnç geni, hem

de m›s›ra ait olmayan birtak›m DNA'lar
bulundu. 

“Geneti¤i de¤ifl-
tirilmifl m›s›r ciddi bir
endüstri ürünü. GDO’lu
ürünle beslenen hayvan-
lar da, GDO’lu süt
veriyor”

GDO'lu ürünlerin her fleyden önce
topra¤›n dengesini bozdu¤unu söyleyen
Doç. Dr. Mesut Baflak, bu ürünlerin
100-200 y›lda topra¤›n kendine gele-
memesine neden oldu¤unu kaydetti.
M›s›r ve türevlerinin çok ciddi bir en-
düstri oluflturdu¤unu aktaran Baflak,
"M›s›rdan niflasta yap›yorsunuz,
niflasta baklavadan sütlü tatl›lara,
bebek mamalar›na kadar her yerde
kullan›l›yor. Gündelik yaflant›m›za süt
olarak da girebiliyor. Köylüler 'm›s›r
silac›' denen bir yem yap›yorlar hayvan-
lar için. Yemi yiyen inek, koyun arac›l›-
¤› ile GDO süt olarak bize dönüyor"
diyerek, tehlikenin uzak olmad›¤› sin-
yallerini verdi. Baflak, bu noktada
tüketicilere düfleni ise, mevsiminde
olmayan g›dalar› tüketmemek olarak
aç›klad›. Ayr›ca dondurulmufl g›dala-
r›n kullan›lmamas›, organik ürünlere
yönelmek ve al›nan ürünün sorgulan-
mas› da di¤er yöntemler aras›nda.
Buna ek olarak da "Bu ürünlerin ülke-
ye giriflleri engellenmeli" uyar›s›nda
da bulundu.
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M›s›r, soya, kanola ve pamuk gibi geneti¤i de¤ifltirilen g›dalar, birçok hastal›¤a davetiye ç›kar›yor.
Ümraniye E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Dahiliye Klinik fiefi Doç. Dr. Mesut Baflak, GDO'li ürün-
ler olarak bilinen, geneti¤i de¤ifltirilmifl organizmal› ürünlerin baflta ba¤›fl›kl›k sistemi olmak üzere
insan vücudunda alerjilere sebep oldu¤unu, romatizmal hastal›klardan kansere kadar bir çok has-
tal›¤a yol açabildi¤ini ifade etti.

Meclis’teki yasayla ilgili bilim adamlar› uyar›yor!

Geneti¤i de¤ifltirilmifl g›dalar geliyor: 

Hastal›klar kap›m›zda

M›s›rM›s›r

KanolaKanola

Soya FasulyesiSoya Fasulyesi

PamukPamuk
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Aç›k büfede de, sa¤l›kl› bes-
lenmenin ve kiloyu koruya-
bilmenin mümkün olabile-

ce¤ini belirten Kalp Damar Cerrahisi
Uzman› Op. Dr. Ayhan Müdüro¤lu, ye-
mek çeflitlerini görmeden önce ne yeni-
lece¤inin planlanmas› gerekti¤ini kay-
detti. 

“Tatil anlay›fl›n›n
aç›k büfede yemek ye-
meye dönüflümü, ça¤›-
m›z›n hastal›¤› olan obe-
ziteyi de tetikleyici bir
faktör”

Aç›k büfelerden sa¤l›kl› besin seçi-
minin püf noktalar› oldu¤unu hat›rlatan
Op. Dr. Ayhan Müdüro¤lu, 'Her fley da-
hil' olarak tercih edilen tatil köylerinde-
ki aç›k büfelerin özellikle sürekli diyet-
teki kad›nlar›n kabusu oldu¤unun unu-
tulmamas› gerekti¤ini vurgulayarak,
"Tatil anlay›fl›n›n aç›k büfede yemek ye-
meye dönüflümü, ça¤›m›z›n hastal›¤›
olan obeziteyi de tetikleyici bir faktör.
Fiziksel aktivitenin ihmal edilmemesi
gerekiyor. Gün içine da¤›lm›fl ufak
ö¤ünler ifltah›n›z› bask›lar. ‹fltah›n›z

fazlaysa sizi oyalayacak düflük kalorili
salata veya çi¤ sebze gibi besinleri tüke-
tin" fleklinde konufltu. 

Op. Dr. Ayhan Müdüro¤lu, "Besinle-
ri ne kadar dengeli olarak ö¤ünlerimiz-
de bulundurursak vücut için yararl›l›¤› o
kadar fazla olmaktad›r. Bu nedenle
aç›k büfe bulunan yerlerde kahvalt›, ö¤-
le yeme¤i ve akflam yemeklerini dikkatli
seçmek gerekir. Aç›k büfeyi görünce
'hepsinden almal›y›m' fikri yerine mutla-
ka seçim yapaca¤›n›za kendi kendinizi
önceden haz›rlay›n. Tatile ç›karken he-
definiz yemek yemek yerine dinlenmek,
e¤lenmek ve gezmek olmal›. Aç›k büfe-
de de sa¤l›kl› beslenebilir, kilonuzu ko-
ruyabilirsiniz. Bunun için; yeme¤e bafl-
lamadan önce ne yiyece¤inizi planlay›n,
taba¤›n›za yemek al›rken seçeneklerin
sizi cezbetmesine izin vermeden
plan›n›za sad›k kal›n" dedi. 

“Aç›k büfede
kahvalt›, ö¤le yeme¤i
ve akflam yemeklerini
dikkatli seçmeli. ‘Hep-
sinden almal›y›m' yerine
mutlaka seçim
yap›lmal›”

Tatil mevsiminde insanlar›n genellikle aç›k büfe yemek yedi¤ine dikkat çeken uzmanlar, "Aç›k
büfede, yeme¤e bafllamadan önce ne yiyece¤inizi planlay›n. Doydu¤unuzu hissetti¤iniz anda
taba¤›n›z› b›rak›n" uyar›s›nda bulunuyor. 

Aç›k
büfeye
dikkat!



G›da ve Sa¤l›k Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

DÜNYASI

MAYIS - HAZ‹RAN 20096666 2222

Tam tah›llar: Kapiler damar çepe-
rinin direncini art›ran

bitkisel madde ve B
vitamini içeren tah›l-
lar, temel olarak ifl-
lenmemifltir. Örne-

¤in, beyaz ekmek ye-
rine tam tah›ll› ekmek

gibi. Tah›llar antioksidan kayna¤›d›r, il-
tihaba ba¤l› cilt hasar›yla savafl›r. Vü-
cudumuza yeterince B vitamini biyotini
almazsak, cildimiz kurur ve pul pul
olur. 

Kuruyemifl: ‹çerdi¤i E vitamini sa-
yesinde genç ve yumu-

flak bir cilt sa¤lar. E
vitamini cildi yafl-
land›ran serbest ra-
dikallerle savafl›r,

özellikle cildi güneflin
zararl› UV ›fl›nlar›n›n

üretti¤i serbest radikallere karfl› korur.
F›st›k ve ceviz harika bir cilt besini olan
Omega-3 ya¤ asitleri sa¤lar. 

K›rm›z› ve yeflil sebzeler: A vita-
mini ve beta-karoten içe-

ren sebzeler, parlak
ve yumuflak bir cildi-
miz olmas›n› sa¤lar.
K›rm›z› ve turuncu

sebzelerdeki beta-ka-
roteni, vücudumuz  A

vitaminine çevirir. A vitamini de hücre-
lerin hasar görmesini ve erken yafllan-
may› önler. 

Ispanak ve di¤er yeflil yaprakl› seb-
zelerde de bol miktarda A vitamini var-
d›r. Bu da cildimizin yeni hücreler üret-
mesine yard›mc› olur, kurulu¤u azalt›r,
cildimizin parlak ve genç görünmesini
sa¤lar. 

Narenciye: Yumuflak ve s›k›, ger-
gin bir cilde sahip olma-

m›z› sa¤lar. C vitami-
ni binlerce güzellik
kremi içinde bulu-
nan birinci cilt bak›-
m› içeri¤idir. Bu vi-

tamin vücudun kolajen

üretmesine yard›m eder. Kolajen ise cil-
dimizin temel yap›s›n› flekillendiren pro-
teindir. 35 yafl›ndan sonra kolajen aza-
l›nca cildiniz sarkmaya bafllar. Porta-
kal, greyfurt, domates cildimizin ger-
ginleflmesine yard›m eder. 

Deniz ürünleri: Kokusunu sevme-
yebilirsiniz, ancak deniz

ürünlerinin aktif bile-
flenlerinden Omega 3
ya¤ asitleri ve çinko
beslenmemiz için
çok önemlidir. Her-

kes bal›¤›n sa¤l›m›z
için faydas›n› mutlaka duy-

mufltur. Birçok bal›k türü ve kabuklu
deniz hayvanlar›, özellikle istiridye ve
somon gibi ya¤l› bal›klar cilt için harika
bir yiyecektir. 

Yeterince omega 3 al›n›nca cildi-
mizde kuruluk ve iltihap olmaz. ‹ltihap
cildimizin daha h›zl› yafllanmas›na ne-
den olur. Araflt›rmalar, çok az omega 3
alanlar›n egzema ve sedef hastal›¤› gibi
ihtihabi bozukluklara daha yatk›n ol-
duklar›n› gösterdi. Omega 3 ya¤ asitleri
ayr›ca kalp damarlar›n› koruyor, dolafl›-
m› düzenler. ‹yi bir dolafl›m da cilt sa¤-
l›¤›n› olumlu etkiler. 

Çinko, akneyle savaflmada yard›mc›
oluyor, yeni hücre yap›m›na katk›da bu-
lunuyor, cilde hofl bir parlakl›k veriyor.

“Yeterince Omega
3 al›nd›¤›nda cildimizde
kuruluk ve iltihap ol-
maz. ‹ltihap cildimizin
daha h›zl› yafllanmas›na
neden olur. Çok az ome-
ga 3 alanlar egzema ve
sedef hastal›¤› gibi ilti-
habi bozukluklara daha
yatk›n oluyor”

Her y›l genç ve güzel görün-
mek için, kozmetik firmalar›-

n›n üretti¤i cilt ürünlerine mil-
yarlarca dolar para harcan›-

yor. Gerçekte, cilt kremleri
bütçemizi sarsacak kadar çok

pahal› iken, kozmetikçilerin
iddialar› kadar bilimde yer

bulmuyor. Birçok uzmana gö-
re ise, güzel bir yüz ve cilt için

gerekli olan fley kozmetik
ürünleri de¤il tam aksine her
zaman elimizin alt›nda bulu-
nan yiyecekler ve g›da mad-

deleridir. 

Cildimize
faydal› g›dalar
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Haf›zay› güçlendiren bu
yiyeceklerin yan›nda,
yeme¤in miktar› da haf›za-

n›n güçlenmesinde büyük rol oynuyor.
Çok az yemek açl›ktan dolay› akl›n›z›n
baflka yerde olmas›na neden olurken
çok fazla yemek ise uykunuzu getiri-
yor. 

Uzmanlara göre, haf›zay› güçlendi-
ren yiyecekleri bir arada yemek ve uy-
gun yemek porsiyonlar›n› tüketmek size
maksimum sonuç verecek. Foxnews'te
yer alan habere göre, haf›zan›z› güçlen-
dirmenize yard›mc› olacak 4 önemli yi-
yecek: 

Somon bal›¤›: ‹yi bir Omega 3
ya¤ asiti kayna¤› olan somon bal›¤›,
ayn› zamanda protein deposudur.
Omega 3 ya¤ asitleri, beyin fonksiyon-
lar› ve geliflimi için gerekli oldu¤u
kaydediliyor. Yap›lan çal›flmalarda,
bal›k ya¤›nda bulunan DHA isimli ya¤

asidinin haf›zan›n performans›n›n gelifli-
mi ve tamiri için faydal› oldu¤unu gös-
terdi. 

Keten tohumu, ceviz, somon ba-
l›¤›, soya fasulyesi, karides, pisi ba-
l›¤› ve k›fl kaba¤› gibi di¤er baz› yiye-
cekler yüksek oranda omega 3 ya¤ asit-
leri içeriyor. 

Ayçiçe¤i tohumu: Sa¤l›kl› ya¤lar
içeren yer f›st›¤› beslenmemizde olmas›
gereken besinlerden biri, ancak birçok
insan tohumlar›n da bu kategoride oldu-
¤unu unuttu¤unu aç›klayan uzmanlar,
ayçiçe¤i tohumlar›n›n E vitamini bak›-
m›ndan zengin oldu¤u için sadece 30
gram›n›n günlük ihtiyac›n›z›n yüzde
30'unu karfl›lad›¤›n› söylüyorlar. Ayr›ca,
E vitamininin yafla ba¤l› olarak haf›za-
n›n zay›flamas›n› azaltmaya yard›mc›
oldu¤u belirtildi. 

Di¤er E vitamini kayna¤› yiyecekler
ise flunlar: Bu¤day ya¤›, kuru badem,

aspir ya¤›, f›nd›k, yer f›st›¤› ezmesi, ›s-
panak, brokoli, kivi ve mango. 

Yaban mersini: Tüm mersin mey-
veleri sa¤l›¤a yararl› oldu¤u gibi, yaban
mersininin de haf›zay› güçlendirme etki-
si bulunuyor. ‹çeri¤indeki fotokimyasal,
yafla ba¤l› haf›za zay›fl›¤›n› geri çevir-
mede önemlidir. Buna ilave olarak, ya-
ban mersinlerinin, glisemik indeks ska-
las›nda alt derecede yer almas› mersin-
leri kan flekeri seviyesini kontrol etmeye
çal›flanlar için de iyi bir meyve seçene¤i
haline getiriyor. 

Ya¤s›z et: Makul porsiyonlarda
yenmesi halinde ya¤s›z et, içerdi¤i de-
mirden dolay› haf›zan›z› gelifltirmede
faydal›d›r. Et tüketimi yetersizli¤inde
demir eksikli¤i beyin fonksiyonlar›na
olumsuz bir etki yapar, ö¤renme yetene-
¤ini zay›flat›r, hatta Alzheimer has-
tal›¤›n›n geliflme riskini art›r›r. 

Birçok insan kas yapmak ya
da kilo vermek için beslenme-
sine zaman zaman dikkat
ederken, hangi yiyeceklerin
haf›zas›n› güçlendirece¤ine
bakmaz. 

Haf›zay› kuvvetlendiren
dört önemli besin



Türkiye’nin en büyük bakliyat
üreticisi Reis A.fi.’nin kurucusu
ve Yönetim Kurulu Baflkan›
Mehmet Reis’in hayat hikayesi
herkes için önemli dersler
içeren bir baflar› öyküsü.
Bizi konuk ederek, sorular›m›z›
tüm samimiyetiyle cevaplayan
Mehmet Reis ile derinlemesine
hakim oldu¤u Türkiye’nin ve
sektörün sorunlar›n›n yan›s›ra
bakkal esnaf›n›n durumunu
ve çözüm yollar›n› da
konufltuk.
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Hayat›n›z›, Reis Bakliyat’›n
kurulma aflamas›na kadar
özetler misiniz?

Kastamonu ‹nebolu'da dünyaya gel-
dim. Ad›m›n Mehmet oldu¤unu hat›rla-
d›¤›m dönemden beri çal›fl›yorum. Yedi
yafl›ndayken bir tatil köyünde çay oca-
¤›nda bafllad›m. Ayn› iflyerinde bulafl›k-
ç›l›k ve garsonluk da yapt›m. Hatta pat-
ronlar›m iki ortakt›, birbirlerine güven-
medikleri için kasaya bile oturtuldum.
Tabii bu arada e¤itim hayat›m devam
ediyordu. Pazar günleri bisküvi, simit,
gazoz gibi fleyler satard›m. Babam ba-

l›kç› oldu¤u için ona da yard›m eder-
dim. Asl›nda ben ticaret hayat›na böyle
bafllad›m diyorum. Kiloyla naylon torba
al›rd›m ve onlar›  tek tek satard›m
“Hamsiye naylon” diye. Liseden sonra
Samsun E¤itim Enstitüsü'ne gittim, bir
sene orada okudum ve daha sonra ‹s-
tanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne
girdim. O s›rada babam vefat etti. Yine
hem çal›fl›p hem okumak durumunday-
d›m. O zamanlar g›dan›n kalbi olarak
nitelendirilen Unkapan›'nda pirinç tica-
reti yapan bir firmada katip olarak ifle
bafllad›m. Gündüzleri orada çal›fl›yor
hatta cebimde para olmad›¤› için Unka-

pan›'ndan Beyaz›t'a h›zl› h›zl› ç›k›p oku-
luma gidiyordum. Gece de taksi dura-
¤›nda taksicilik yap›yordum. 

Bu tempo 1976 y›l›ndan 1981 y›l›-
na kadar sürdü. Sonra s›f›r sermayeyle
bir yer kiralad›m. Arkadafl›mdan ödünç
bir telefon buldum ve  taksitle ald›¤›m
bir masada tek bafl›ma ticarete baflla-
d›m. Önce befl çuval pirinç ald›m, sat-
t›m. Paras›n› ödedikten  sonra yirmi çu-
val daha ald›m. Böylece devam ettim.
Maddi sermayem yoktu ama çal›flt›¤›m
yedi y›l boyunca piyasada oluflturdu¤um
güven en büyük sermayem oldu. 1981
y›l›nda Reis Ticaret olarak bafllad›k. O

“Bakkal›n sosyal hayat›m›zda
çok farkl› bir yeri var”
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zaman toptan çuvall› ürünleri pazarc›la-
ra sat›yorduk. Daha sonra 1993 y›l›nda
aile flirketi olarak Reis A.fi.'yi kurduk
ve o y›ldan itibaren paketli ürünlere
geçtik. Reis ve Verim olarak iki isimle
paketleme yapt›k. Reis ile Verim ara-
s›ndaki fark; daha iri, special ürünleri
Reis, ayn› tarlada ç›kan ama kalibre
olarak daha küçük, ekonomik olan
ürünleri de Verim paketinde sunduk. 

2000 y›l›na geldi¤imiz zaman yine
sosyal sorumluluk projesi ad› alt›nda
memleketim olan Kastamonu Taflköp-
rü'de bir sar›msak fabrikas› kurduk.
Türkiye de bir ilk olan bu fabrikada el
de¤menden soyulmufl, difl olarak haz›r-
lanan sar›msaklar› sucuk past›rma ya-
pan fabrikalara veriyoruz. Orada da
Sarmony (Taflköprü sar›msa¤›) ve Sarli-
fe (di¤er yörelerin ürünü) olmak üzere
iki  fabrika kurduk. Ayn› zamanda sa-
r›msa¤›n ekimini ve üretimini yap›yo-
ruz. fiu an Verim ve Reis markalar›yla
daha çok ulusal ve yerel zincirlerde pi-
rinç, bakliyat, Sarmony ve Sarlife  mar-
kalar›yla da bütün past›rma sucuk fab-
rikalar›na ezme, püre, soyulmufl difl ha-
linde sar›msak üretimi yap›yoruz. 

Türkiyede bakliyata yat›r›m yapan
önemli bir isim olarak Reis, sektöre ne
kazand›rd›? Sektördeki konumu nedir?

Her zaman flunu ifade ediyorum,
“Ya markalaflacaks›n›z, ya farkl›lafla-
caks›n›z”. Paketleme ifline 1993'te gir-
dim, 1994 krizinde daha rafta ürünle-
rim yokken ben reklam yapmaya baflla-
d›m. Pek çok kifli bana dedi ki; “Bakli-
yat›n reklam› m› olur, bakliyat›n mar-
kas› m› olur?”. Herkesin gitti¤i yoldan
gitmemek laz›m. Özellikle dar ve sabit
gelirli vatandafl›n tüketti¤i bu ürünlerin
de hijyenik olabilece¤ini gösterebilmek
için ben herkesin gitti¤i yoldan gitme-
dim. Farkl› bir yoldan gideceksiniz ki iz
b›rakas›n›z. Bu sektöre ne getirdik der-
seniz; fiyatta bir istikrar getirdik. ‹kin-
cisi kalite getirdik. Siz iyi bir ürün ya-
parsan›z di¤erleri de iyi ürün yapmak
zorunda. 2000 y›l›na kadar bu böyle
gitti ama maalesef 2001 krizinden son-
ra en ucuz ürün en çok satar diye art›k
kaliteden, hijyenden uzak ürünler sade-
ce fiyat›na bak›larak al›nmaya baflland›.
70’li y›llara bakarsak e¤er; salça, ma-
karna, ya¤ gibi pek çok ürün aç›kta sa-
t›l›yordu. Bunlar pakete girdi ve istik-
rarl› bir çizgi olufltu. 2001 krizinden
sonra maalesef pakette yine geriye
dönüfl bafllad›. Perakende noktalar›nda
yine aç›k ürünler sat›lmaya baflland›.
Kalite ve standart üretim yapanlar›n sa-

y›s› azald›, merdiven alt› üretim artt›.
Her fley fiyata odakland›¤› için flu an
bakliyat paket sektörü en kötü günlerini
yafl›yor. Kaliteli ve hijyenik üretim yap-
mak yerine, daha çok ‘Nas›l para kaza-
nabilirim?’e odaklanm›fl bir sektör var. 

Yurtd›fl› hedefleriniz nelerdir? Reis A.fi.
olarak yurt d›fl›nda ne pozisyondas›n›z? 

Biz bakliyat sektöründe paketleme-
ye girerken sadece iç piyasay› de¤il, d›fl
piyasay› da düflündük. 'D›fl pazara ürün
gönderiyorsan e¤er, o kalitedeki ürünü
iç pazarda da satmak laz›m' düflüncesiy-
le yola ç›kt›k. 

Kendi sektörümüzde 1995 y›l›nda
Avrupa Birli¤i'nin kabul etti¤i HACCP
yöntemini ilk defa 2000 y›l›nda Reis uy-
gulamaya bafllad›. fiu an, Kanada, Tür-
ki Cumhuriyetler, Fransa, Almanya gibi

ülkelere sat›fl yap›yoruz. Geçen hafta bir
fleye çok sevindik; 1981'den beri Ameri-
ka Türkiye'ye pirinç sat›yor ama biz ge-
çen hafta Amerika'ya bir t›r gönderdik.
Burada bizi mutlu eden, Gönen'in, Trak-
ya'n›n baldosunu Amerika'ya göndermifl
olmam›z. Çok miktarda satam›yoruz
belki ama bu bizim için çok önemli. Ta-
bi ki Avrupa ülkelerine Amerika'ya Ka-
nada'ya ürün göndermek istiyoruz ama
maalesef Türkiye pek çok ürününü d›fla-
r›dan al›p o ürüne Türkiye'de vergi öde-
yerek tekrar d›flar› satmak durumunda.
Ben istiyorum ki, Türk ziraatç›s›n›n,
Türk çiftçisinin üretti¤i ürünleri d›flar›
satay›m. Ama Kanada'dan yeflil merci-
mek al›yorum, Amerika'ya sat›yorum...

Bir tarafta dünyay› bekleyen bir açl›k
var, üretilen ürünler yeterli de¤il. Di¤er
bir taraftan da Avrupa Birli¤i Türki-
ye'ye tar›ma destek vermeyin diyerek
sübvansiyonlar› engelliyor. Bu bir çelifl-
ki de¤il mi? 

2001 y›l›nda IMF ve Dünya Ticaret
Örgütü ile bir anlaflma yapt›k. 2008
Aral›k ay›nda sona erdi bu anlaflma.
1970'li 1980'li y›llarda biz k›rm›z› mer-
cime¤imizi, yeflil mercime¤imizi, fasul-
yemizi, pirincimizi, ay çekirde¤imizi
üretiyorduk. Ne oldu da, bu ürünleri
flimdi d›flar›dan al›yoruz? Yapt›¤›m›z
Gümrük Birli¤i Anlaflmas›'yla, IMF ile
yapt›¤›m›z anlaflmayla iyi bir yere geldi-
¤imizi kim söyleyebilir? ‹yi gitti diyen-
lere flunu soruyorum; 'Madem iyi gitti,
neden bu¤day›, pamu¤u, ay çekirde¤ini,
soya fasulyesini, m›s›r›, fasulye, nohut
mercimek grubunu yurt d›fl›ndan al›yo-
rum? Hat›rlarsan›z y›llar önce Toprak
Mahsulleri Ofisi'nin elinde çok miktarda
yeflil mercimek oldu¤u için TRT 1'de
Ayfle Baysal Han›mefendi yemek tarifle-
ri yapard›. fiu an Türkiye'de üretilen ye-
flil mercimek Türkiye'ye ancak bir ay ye-
tiyor. On bir ay ise bizden tohumunu al-
m›fl ekmifl Kanada'dan al›yoruz. Hani
biz tar›m ülkesiydik? Baz› bilim adam-
lar› kendi kendine yeterlili¤e kat›lm›yor.
Evet, belki ben muz üretemeyebilirim,
kivi üretemeyebilirim ama Türkiye'nin
ihtiyac› olan stratejik ürünler olan bu¤-
day (Türkiye 20 milyon ton bu¤day tü-
ketiyor), nohut, fasulye üretmemiz ge-
rek. Son dönemde tar›mla ilgili flu anki
hükümet bir gayret içerisinde. Damla-
ma sulama sistemini ortaya koydu.
GAP'la yeni bir projeye ad›m at›ld› ama
bu gayretin sürekli olmas› laz›m. 

Türkiye hala bir tar›m ülkesidir ve
hala bir flans› vard›r. Bana göre GAP
sadece Türkiye'nin de¤il dünyan›n büyük

“1970'li 1980'li
y›llarda k›rm›z› merci-
me¤imizi, yeflil merci-
me¤imizi, fasulyemizi,
pirincimizi, ay çekir-
de¤imizi üretiyorduk.
Ne oldu da, bu ürünle-
ri flimdi d›flar›dan al›-
yoruz?”



projelerinden biri. En az›ndan bir bu-
çuk-iki milyon iflsize ifl imkan› yarata-
cak, belki de pek çok ürünü d›flar›dan
almaya son verecek. Ama burada çok
ciddi ve kal›c› çal›flmalar›n yap›lmas›
laz›m...

ABD'nin tar›ma verdi¤i destek y›ll›k
110 milyar Dolar, AB'nin 70 milyar
Euro civar›nda. Türkiye'de tar›ma veri-
len destek 5 milyar Dolar'› geçmiyor...  

Geçti¤imiz y›llarda pirinç baflta olmak
üzere, baz› ürünlerde yaflanan spekülas-
yonlar afl›ld› m›?

Bu spekülasyonlar sadece geçen se-
ne mart ay›nda olmad›. Pirinç ve bakli-
yattaki bu fiyat istikrars›zl›¤›na karfl›
y›llarca mücadele ettim. Hatta 1994 y›-
l›nda Türkiye'de ilk defa sabit fiyat uy-
gulamas›n› yapt›m. Benim ifl hayat›m›n
övünece¤im en önemli uygulamas›,
Cumhuriyet tarihinde ilk defa uygulanan
sabit fiyat uygulamas›n› yapmamd›r. O
zamanlar enflasyon y›l›k yüzde 110'lar,
ayl›k 8-10'lar civar›ndayd›. Bu uygula-
may› yapt›¤›mda kuru g›dada üç ay fi-
yat art›fl› olmad›. Mart ay›nda yaflanan
pirinç s›k›nt›s› daha sonra bakliyattaki
s›k›nt› tüketiciyi so¤uttu. 'Fasulye artt›¤›
zaman nohut tüketin, pirinç artt›¤› za-
man bulgur tüketin, k›rm›z› mercimek
artt›¤› zaman alternatif ola-
rak flehriye çorbas›n› tü-
ketin' dedik. Ülkemizi yö-
netenleri her zaman bilgi-
lendirmek istedim, elimden
geldi¤ince tecrübelerimle bu
fiyat art›fllar›na engel olun-
mas›n› istedim...

Bizim geleneksel lezzetlerimiz olan,
bafl tac›m›z olan bakliyat ürünlerini ni-
çin tüketmeyelim? Sa¤l›k içinde çok
faydal› olan bu ürünleri elimizin tersiyle
itemeyiz. Bu ülke sadece bu¤day m› tü-
ketecek? Kifli bafl›na iki kilo bu¤day tü-
ketirken, niçin 5 kilo pirinç tüketsin?
Niçin 3 kilo fasulye tüketsin? Niçin 4.5
kilo nohut tüketsin?

Sizce sektörün en büyük sorunlar› neler-
dir ve nas›l çözülür?

Türkiye'de do¤ru zamanda, do¤ru
yerde, do¤ru tohumla üretim yapmak
laz›m. Bugün ABD'de toprak analizi ya-
p›l›yor ve hangi topra¤a hangi ürünü
ataca¤›n›z› söylüyorlar. 

Bakliyat paketleme sektöründe ucuz
ürüne yönelifl var. Pirinç ve bakliyat çok
hile kald›ran bir ürün. Belli standartlar-
da sertifikasyon kurulufllar›ndan belge
alabilirsiniz ama önce vicdan›n›za sesle-
neceksiniz. Halka kaliteli ürün yedire-
ceksiniz. Kötü ürün yapmayacaks›n›z...
Dünyada nerede g›da terörü var ki?   

Yürüttü¤ünüz sosyal sorumluluk kam-
panyalar› da var. Bunlarla ilgili bilgi
verebilir misiniz? 

Biz pirinç-bakliyat›n geri dönmesini
istiyoruz ama ben çeyrek yüzy›l› aflk›n
(Önümüzdeki y›l otuzuncu y›la basacak)
bu sektörün içindeyim. T›rnaklar›mla
bir yere gelmeye çal›flt›m. Hiçbir zaman
devlet deste¤i ve teflviki almad›m. Bü-
tün yat›r›mlar›m› kendi öz sermayemle
yapt›m. Hiçbir yerden kredi ve teflvik
kullanmad›m. Tabi ki bir ifl adam›n›n
flirketini verimli k›lmas› gerekir. ‹kincisi
mali sorumluluklar› yerine getirmesi ge-
rek ama en önemlisi; kurumsal, sosyal
sorumluluklar›n› da yerine getirmesi ge-
rek. Biz 1993 y›l›ndan itibaren Türkiye
genelinde 600'ün üzerinde ö¤renciye
burs verdik, flehit ailelerine yard›m
kampanyalar› düzenledik. Ayn› zaman-
da sokak çocuklar›, kad›n s›¤›nma evle-
ri, bedensel ve zihinsel engelli çocuklar
ile ilgili çal›flmalar yapt›k ve bunlar›n
sürdürebilir k›ld›k. Hatta organ ba¤›fl›-
n›n kampanyas›n› bile yapt›k. Fitrenizi
zekat›n›z› verebilirsiniz bunlar dini veci-
belerinizdir. Cami, çeflme, okul da yap-
t›rabilirsiniz. Bunlar yap›lmas› gereken-
lerdir. Ama ülke için, ülke ekonomisi
için, insanlar için ne yapt›n›z? Biz bun-
lar› yapmaya çal›fl›yoruz, elimizden gel-
di¤ince destekliyoruz...

‹nebolu'da Karadeniz'de turizm yok,
turizm yap›lmaz dendi. Biz 65 kifli bir
araya geldik, belediyeden, özel idaren
yerler kiralad›k. Turizm flartlar›na uy-
gun hale getirdik. Karadeniz sadece de-
niz de¤il dedik. Orada do¤a, tarih, kül-
tür var. fiu an Temmuz-A¤ustos ayla-
r›nda yer bulam›yorsun. % 10 dolulukla
ald›m % 100 dolulu¤a getirdik ve yöre
insan›na istihdam sa¤lad›k.

Ayn› flekilde oradaki okullar›n ta-
mam›na, giyece¤inden ayakkab›s›na ka-
dar her fleyini al›p gönderdim. Çünkü
ben tor lastikle, alt› delik ayakkab›yla
bir saatlik yoldan okula yürüyerek gi-
derdim. 70'li y›llarda ekmek 80 kurufltu
ben babamdan 25 kurufl harçl›k al›r-
d›m. F›r›nc› ‹hsan'dan çeyrek ekmek
al›r, gider fliflman bakkal Hüseyin Abi-
den 5 kuruflluk zeytin al›rd›m. Befl ku-
ruflluk zeytin yoktu ama boynumu büker
befl kuruflluk zeytin isterdim. ‹ki tane
zeytin koyard› ekme¤in içine. Naylon
torbadan al›rken zeytinli elindeki zeytin

sular›n›n akmas›n› isterdim ki, ek-
me¤ime kat›k yapay›m. Ben
devletimin uzanamad›¤› yerle-

re ulaflmaya çal›fl›yorum...

Bakkallar marketler karfl›s›nda
zor durumda. Bir maç var ama

ortada kural yok. Bu konuyu nas›l
de¤erlendiriyorsunuz?

Markalar›m›z De¤erlerimiz Önce ‘Bakkal›m’ vard›...
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“Ben Reis olarak
Bakkalla, pazarc›yla
büyüdüm”
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Y›llar önce TESK Baflkan› Bendevi
Palandöken'le Tekel ürünleri için bakkal
ve marketlerin çok cüzi miktardaki bir
pirim iste¤inin yap›ld›¤› ve rahmetli
Maliye Bakan› Adnan Kahveci'nin de
kat›ld›¤› toplant›da bir konuflma yap-
t›m. Metro’nun ilk ma¤azas›n› açt›¤›
dönemdi. “Sigaradan bir iki puan al-
mak için mücadele veriyorsunuz. Ya-
banc› sermaye perakende noktalara gel-
di¤i zaman onlarla mücadele etmek için
çok zor bir dönem bekliyor sizi. Bu ko-
nuyla ilgili çal›flmalar yap›n” diyerek
uyard›m...

Ben Reis olarak bakkalla, marketle,
pazarc›yla büyüdüm. Hiçbir zaman bu-
nu inkar etmiyorum. Uluslararas› ma-
¤azalara ürün veriyoruz ama yerli mü-
teflebbisin de yan›nda olmaya çal›fl›yo-
ruz. Ama bakkalla, küçücük marketle
büyüyen bir çok firma onlara nankörlük
yapt›, dirsek çevirdi. Bakkal ve market-
lerin kesinlikle kapanmamas›n› istiyo-
rum. Çünkü bakkal›n Türkiye'nin sosyal
hayat›nda çok farkl› bir yeri var. Bugün
bir k›z istemeye, ev kiralamaya, ya da

herhangi bir mahalleye gitti¤iniz zaman
bakkala gidip bilgi ö¤reniyorsunuz.
Bakkal bana göre en iyi kredi kart› ve-
rendir. Daha kredi kart› yokken, kredi
kart› kulland›r›yordu, veresiye yaz›yor-
du. Bakkal dert orta¤›yd›, onunla söyle-
fli içinde olunurdu. Bana göre siyaset bi-
le bakkallarda yönlenirdi. Muhtar seçi-
mi, belediye baflkanl›k seçimi için kulis
yap›lacak en güzel yerlerdi bakkallar.
Çünkü bir günde onlarca yüzlerce kifli
girip ç›k›yordu bakkala. Ama o zama-
n›n bakkal sahipleri ile bugünün bakkal
sahiplerini k›yaslamak istiyorum. Daha
farkl›, daha sevecenlerdi. ‹fllerine daha
titizlikle yaklafl›rlard›, daha araflt›rma-
c›lard›. Günümüzde bakkal iflletenlerin
de hatalar›n› sorgulamalar› laz›m. A¤-
lamayan çocu¤a meme verilir mi? Sor-
gulay›p talepte bulunmak gerek. Ama
maalesef  bugün yerel ve ulusal zincir
ma¤azalar›n ne kadar hükümetle ilgili
etkinlikleri ve bask› unsurlar› var. Bu
bask›ya karfl› mücadele verilmesi laz›m.
Liderinden en alttakine kadar bir bü-
tünlük içerisinde, bir amaç peflinde
olunmas›, ayakta durman›n yollar›n›n
aranmas› laz›m... 

Bir bak›yorsunuz yerel ve ulusal ma-
¤azalardan on tane bakkal›n aras›na bir
tane aç›l›nca bu bakkallar›n hepsi ölü-
yor. Ama bak›n dünyan›n her yerinde
pazar hala devam ediyor. Amerika'da
ma¤azadan 40 Dolar'a ald›¤›n›z bir ke-
merin ayn›s›n› pazardan 10 Dolar'a ala-
biliyorsunuz. Türkiye'de de halk pazar-
lar›n›n devam etmesi laz›m. Bakkal da
market de aya¤›na gelen ürünü de¤il,
araflt›rd›¤› ürünü almal› ve rekabetçi
konuma gelmeli. Bakkal ve market bir-
leflerek rekabet edilebilir tarzda ifl alan-
lar› yaratmas› laz›m. Üretim konusunda
muhakkak rekabet edilebilir bir konum-
da olmas› laz›m. Köpekbal›klar›yla yüz-
meyi ö¤renece¤iz. Ticaret hayat›mda
bunu yapt›m. 1981 y›l›nda ilk ticaretha-
nemi açt›¤›m zaman kurtlar sofras›n›n
içindeydim Unkapan›'nda. Çok zengin
firmalar vard› piyasada ama benim ilk
sözüm flu oldu; 'Büyük bal›k art›k küçük
bal›¤› yemiyor. H›zl› bal›k yavafl bal›¤›
yiyor'. Ormanda aslanda orman›n kural-
lar›na uymazsa ölür. Orman›n flartlar›n-
da bir fare ayakta durur, çünkü flartlara
uymufltur. O zaman mevcut flartlara
ayak uydurman›n yollar›n› arayacaks›-
n›z. Siz e¤er aramazsan›z bu yollar› biri
sizi ezer geçer. Bu her sektör için ge-
çerlidir. Bak›yorsunuz a¤açlar dümdüz,
ayn› boyda gibi ama baz› a¤açlar daha
yüksek. Yüksek a¤açlar daha çok rüz-
gar al›r, daha güçlü olmas› gerekir. Biz

bak›yoruz ormana bir yeflillik görüyo-
ruz, ama in flöyle bakal›m orman›n için-
de neler var. Hayvanlar, böcekler, bitki
örtüsü… Biz hep foto¤rafa kuflbak›fl›
görür gibi yukar›dan bakm›fl›z. Bu ül-
kem için de, benim sektörüm için de,
bakkallar›n yar›n› için de çok önemli… 

Kendi memleketimizde bir bakkal
dükkan› vard›. O dükkana gitti¤iniz za-
man fliflman Avni Amcam›z, ister 7, is-
ter 70 yafl›nda olun sizi hep güler yüzle
karfl›lard›. O zamanlar elektrik yoktu,
gaz lambas› vard›. Normal aile için 5
numara, misafir geldi¤inde 7 numara.
Bakkal Avni Amcan›n dükkan›nda gaz
lambas›n› da buluyordunuz, lüksün fiti-
lini de. Her fleyi buluyordunuz. Ürünü
al›rken kalkar siler, sarar, öyle verirdi
müflteriye… 

fiimdi görüyorum ki, bakkallar çok
fazla moral bozuklu¤u içinde. Oysa
ayakta kalman›n yollar›n› aramal›y›z.
Biz bu ülkeyi nas›l kurtard›k? E¤er pes
etmezsek Allah bize yard›m eder. Bana
diyorlar ki, 'Ticaret hayat›nda çok mu
çal›flt›n da oldu?' Hay›r, çok çal›flarak
olmad›. Benim ticaret hayat›mda çal›fl-
man›n ötesinde flans›m da yaver gitmifl-
tir. Ama ben hala pazar günleri bile al-
t›da kalkar›m. ‹flyerime en erken gelen
ve en geç gidenim. Bir sürü müdürlerim
var ama iflimin bafl›nday›m. Ürünlerin
bilgisayarla ölçüm analizleri gelse de
ben diflime vurup bak›yorum. Onlarca
muhasebe eleman›m var ama ben hala
ödemelerimi, defterimde kendim tutuyo-
rum. ‹fli seversen, ifl sana problemini
gösterir, ifli sevmezsen problemini gös-
termez. Türkiye'de maalesef hep kriz
yönetimi var, oysa risk yönetimi uygula-
yacaks›n. Yani deprem olmadan çarele-
rini arayacaks›n. Önceden önlem al›rsan
kriz için alaca¤›n tedbirler ortadan kal-
kar. 

Bakkal kardefllerim de ifllerine sahip
ç›ks›nlar, moral bozuklu¤u içerisinde ol-
mas›nlar. Birlik beraberlikten güç do¤a-
ca¤›n› unutmas›nlar.  

“Bakkal›n Türki-
ye'nin sosyal hayat›nda
çok farkl› bir yeri var.
Bugün bir k›z istemeye,
ev kiralamaya, ya da
herhangi bir mahalleye
gitti¤iniz zaman bakkala
gidip bilgi al›yorsunuz.
Bakkal bana göre en iyi
kredi kart› verendir.
Daha kredi kart› yok-
ken, kredi kart› kullan-
d›r›yordu, veresiye yaz›-
yordu. Bakkal dert orta-
¤›yd›, onunla söylefli
içinde olunurdu. Siyaset
bile bakkallarda yönle-
nirdi. Muhtar seçimi,
belediye baflkanl›k seçi-
mi için kulis yap›lacak
en güzel yerlerdi bak-
kallar”

“Yerel ve ulusal
ma¤azalardan biri
mahalleye aç›l›nca
oradaki bütün bakkallar
ölüyor. Ama bak›n dün-
yan›n her yerinde pazar
hala devam ediyor”
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Sanatç› Levent K›rca’ya Bakkal Dünyas› Dergisi’nde yay›nlanmak üzere röportaj yapmak
istedi¤imizi söyleyince “Seve seve” diyerek kabul etti. Kendisi ile kendi a¤z›ndan hayat hikayesini,
Türkiye’yi, tiyatroyu ve sosyal yaflant›m›zda teknoloji ile gelen olumsuz de¤iflimleri konufltuk.
Bakkal esnaf›n›n sorunlar›na da yak›ndan ilgili olan K›rca, toplumsal yaflant›m›z›n önemli bir
parças› olan bakkallardan param›z olmad›¤›nda ‘Yaz deftere’  diyerek al›flverifl yapabildi¤imizin
alt›n› çiziyor ve “Vatandafl›n ‘Bakkal defteri’ var. Siz hiç ‘Market defteri’ diye bir fley duydunuz
mu? Paran›z olmadan kasadan sizi ç›karmazlar” diyerek bakkal›n sosyal yaflant›m›zdaki önemine
dikkat çekiyor.

Vatandafl›n
‘Bakkal Defteri’ var

Ünlü tiyatro sanatç›m›z Levent K›rca:
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Bize kendinizden biraz bahse-
der misiniz?

Bir ilkokul ö¤retmeninin çocu¤u-
yum. Benim için annemin ö¤retmen ol-
mas› önemlidir. Samsun'da do¤dum. O
y›llarda Samsun'da ö¤retmenler par-
makla gösteriliyor ve daha fazla önem
veriliyordu. Annem de bize davran›fllar›-
m›za dikkat etmemiz, bir ö¤retmen ço-
cu¤una yak›fl›r davran›fllar sergilememiz
konusunda tembihlerde bulunurdu. Böy-
lece çok mazbut ve disiplin alt›nda bü-
yüdük. 

Annem yap› itibariyle çok paylafl›m-
c› bir kad›nd› ve bana bu paylafl›mc›l›¤›-
n› afl›lam›flt›. ‹lkokul ö¤retmeni oldu¤u
için çok varl›kl› de¤ildi. Ama bana mi-
ras olarak erdem, öz güven, namus,
aç›k sözlülük, haks›zl›¤a baflkald›rma
gibi fleyler kald›. Babam ressamd›. Ben
ilkokuldayken ‹sviçre'ye gitti¤inden ha-
yat›mda çok yer almad›. Sonuç itibariy-
le sanatç›yd›. Bana da biraz ondan geç-
mifl. Ben de resim, heykel yap›yorum.
“Olacak O Kadar” program›nda makyaj
yapmaya bafllad›m . Bakt›m ki bu ifli iyi
yap›yorum bunu heykele dökersek nas›l
olur dedim ve iyi yapt›¤›m› gördüm. Bu-
nun d›fl›nda bildi¤iniz gibi afla¤› yukar›
43 y›ll›k tiyatro sanatç›s›y›m. 

“Tiyatronun ifllevi
e¤lencedir, önce e¤len-
dirir. Ama e¤lendirirken
de e¤itir. Ne kadar e¤-
lenceyi sevse de  Türki-
ye'mizin e¤itime bir ilaç
gibi ihtiyac› vard›r. E¤i-
timli insan say›s› ne ka-
dar fazla olursa, do¤ruy-
la yanl›fl› ay›ran, ayd›n,
kötüyü, h›rs›zl›klar›, hak
etti¤i fleyleri gören in-
sanlar olur”

Tiyatronun ifllevi e¤lencedir, önce
e¤lendirir. Ama e¤lendirirken de e¤itir.
Ne kadar e¤lenceyi sevse de  Türki-
ye'mizin e¤itime bir ilaç gibi ihtiyac›
vard›r. E¤itimli insan say›s› ne kadar
fazla olursa, do¤ruyla yanl›fl› ay›ran,
ayd›n, kötüyü, h›rs›zl›klar›, hak etti¤i
fleyleri gören insanlar olur. Baflta kapi-

talizmin öncüsü Amerika toplumlar› ko-
layca yönetmek için okumufl, kültürlü
insan istemezler. Biz sanatç›lar, ayd›n-
lar olarak inad›na toplumun geliflmesi-
ni, okumas›n›, bilinçlenmesini, ö¤ren-
mesini isteriz. Bu konuda çok az say›da
kitle iletiflim arac› var. Bunlardan biri
televizyon, bir di¤eri radyodur. Bugün
kütüphaneden bir kitab› al›p okumak
zor. Ama televizyon sizi e¤itebilir. Rad-
yoda dinledi¤iniz bir fley sizi e¤itebilir.
Sizin gelene¤inize sahip ç›kar, türküle-
rinize, flark›lar›n›za, örf ve adetlerinize,

komflulu¤a, kardeflli¤e sahip ç›kar. Öte
yandan gazete bunu yapabilir. Bak›yo-
ruz ki hakikaten okul say›m›z büyük fle-
hirlerde çok fazla. Çok say›da özel üni-
versite aç›ld›. Buna ra¤men k›rsal kesi-
me bakt›¤›m›zda henüz ilkokullar›n bile
olmad›¤›n› görüyoruz.

K›rsal kesimdeki erkekler okumaya
ihtiyaçlar› olmad›¤›n› düflünüyor ve ça-
l›flmak istiyor. Do¤uda erkekler hamal-
l›k yapmak istiyor. Erkekler bile böyle
düflünürken k›zlar›n okuma flanslar› hiç
yok. Mesela biz Van'da ve Mardin'de bir
film çektik. Oralarda flartlar çok zor.
Okula hala ancak at s›rt›nda gidilebili-
yor. Bir gazete haberinde okudu¤uma
göre, bir caminin bir k›sm›n› okul ola-
rak ay›rm›fllar, ö¤renciler namaz saatle-
rinde ara vermek suretiyle o caminin bir
k›sm›nda ders yap›yorlarm›fl. Bunu gör-
dük ve çok hoflumuza gitti. Hatta biz de
filmimize koyduk. Sonuç itibariyle okul
yaparken k›rsala fazla el atamad›¤›m›z›
görüyoruz...  Bu sebeple do¤uya gitti¤i-
nizde, baflka bir ülkeye gitmifl gibi his-
sediyorsunuz... Oradaki insanlar çok ki-
bar ve misafirperver ancak afliret lideri
ne söylerse kitleler ona göre oturup kal-
k›yorlar. Dolay›s›yla oylama sistemleri
de buna göre gelifliyor. Geçti¤imiz gün-
lerde Olacak O Kadar program›ndaki
bir skecimizde, afliretler aras›ndaki bir
çat›flmay› oynad›k. Afliretler çat›flt›, ço-
cuk, kad›n k›rk küsur kifli öldü. “Orada
bir köy var uzakta. Gitmesek de görme-
sek de o köy bizim köyümüzdür” diyor.
Nas›l olur? Gitmedi¤imiz görmedi¤imiz,
ulaflamad›¤›m›z  bir yer bizim olamaz.
Türkiye s›n›rlar› içinde bugün her yere
ulaflabiliyorsunuz. Ulaflmak asl›nda ora-
ya gitmek de¤il? Mizahç› arkadafllar›n

6666 9999
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dedi¤i gibi “E¤itim flart” diye bir laf
vard›r ya. E¤itim flart ama e¤itim illa
okulla, kitap okumayla ya da tembih
ederek olmaz.

“O güzelim, he-
men evimizden ulaflabil-
di¤imiz, bize hizmet ve-
ren, pencereden sepeti-
mizi  sark›tt›¤›m›z, üst
kattan Ahmet Efendi,
Hasan Efendi diye ba¤›r-
d›¤›m›z, hatta bir ürü-
nün iyisi geldi¤inde ay›-
ran kendine göre kolla-
d›¤› o s›cak iliflkiler bir
anlamda bu iliflkiler çok
töresel, yöresel, komflu-
luk, akraba, dostluk ilifl-
kileri gibi... Bütün bun-
lar›n çok geliflmifl ekono-
mik toplumlarda bitti¤i-
ni görüyoruz. 

Derya Baykal kardeflimiz “Herkes
kendi mahallesindeki bakkal›na sahip
ç›kmal›” diyor. Tembih ile dilekle ol-
maz. Hepimizin dilekleri var ama dile-
mek bir fleyi çözmüyor. Somut yakla-
fl›mlar gerek. Sözü bakkallara getire-
ceksek; o güzelim, hemen evimizden
ulaflabildi¤imiz, bize hizmet veren, pen-
cereden sepetimizi  sark›tt›¤›m›z, üst
kattan Ahmet Efendi, Hasan Efendi di-
ye ba¤›rd›¤›m›z, hatta bir ürünün iyisi
geldi¤inde ay›ran, kendine göre kollad›-
¤› o s›cak iliflkiler bir anlamda töresel,
yöresel, komfluluk, akraba, dostluk ilifl-
kileri gibi bu iliflkilerin çok geliflmifl
ekonomik toplumlarda bitti¤ini görüyo-
ruz. Önceleri biz programlarda komflu-
luk iliflkilerini ifllerdik. Komflu komfluyla
ilgilenir, ziyaret ederdi, komflu yemek
yapt›¤›nda kokmufltur diye getirir, siz
de komflunuzun taba¤›n› verirken içine
bir fley koyard›n›z. O sizin hastan›zla il-
gilenirdi. Birisi vefat etti¤inde komfluyla
yas tutar, mahalle radyosunun sesini k›-
sar, dü¤ünü varsa ertelerdi. Ama iflin
içine ekonomi girdikten sonra, dünya
globalleflmeye bafllay›nca, Avrupa ülke-
sindeki gibi tamamen menfaat iliflkileri
olufltu. Avrupa'da çocu¤unuz hasta olsa
gece gelip size “Çocu¤unuzu susturun,
yar›n ifle gidece¤im” der. Araban›z› bi-
raz onun yerine park etseniz hemen po-
lis ça¤›r›r. Japonya'da baflkas›n›n çocu-
¤unu sevseniz polis gelir tutuklar ‘Sar-

k›nt›l›k m› ediyorsun?’ diye. ‹liflkiler bu
hale gelmifl. ‹flin içine para girdi¤i za-
man böyle. Çocu¤u babas›n›n gözüne
bak›yor, “Ölse de para kalsa” diye. Ço-
cuklar birbirlerine giriyor, miras için.
Kapitalizm hakim olursa, menfaat ilifl-
kileri hakim olursa; dostlu¤u, komflulu-
¤u bitiriyor. Türkiye ayakta duruyor
çünkü; akrabalar hala birbirlerine bak›-
yor, sürekli bir dayan›flma içerisindeler.
Asgari ücretle birbirlerine bak›yorlar.
Fakat flimdi Amerika'n›n kültürü Türki-
ye'yi zapt etmifl durumda. Yurt d›fl›nda
aile iliflkileri çok farkl›. Çocuk 18 yafl›-
na gelince kendine bakmakla yükümlü.
Bu sistem, sistem diyoruz bunun bütü-
nüne birden, kapitalist sistem. Biz de
daha ne oldu¤umuzu bilmiyoruz. Özenti
bir toplumuz. Amerika'n›n hegomanyas›
alt›nday›z.                               

Geçenlerde Afyon'dayd›m. Her
yer fast food. Amerika'n›n her fleyini
alm›fl›z, yiyece¤i, giyece¤i, müzi¤i. Öte
yandan art›k yabanc›lara mülk de sat›-
labiliyor. Eskiden böyle bir fley mümkün
de¤ildi. May›n temizleme karfl›l›¤› Gü-
ney Do¤u s›n›rlar›m›zdaki bölgeyi ‹sra-
il'e 100 y›ll›¤›na nas›l verirsiniz? Yar›n
bir savafl ç›kt›¤›nda ‹srail'in s›n›rdan
girmesine gerek yok, zaten girmifl içeri.
Ben sadece bugünkü hükümeti de tek
bafl›na elefltirmiyorum. Önceki hükümet-
ler de dahil toptan hepsini elefltiriyo-
rum.
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Siz gencinizi her yönden sa¤l›kl› ye-
tifltirmezseniz, ondan bir fley bekleye-
mezsiniz. Bugün televizyonlarda görü-
yoruz, örfümüzü, adetlerimizi tamamen
inkar eden bir yap› var. Do¤u'yu göste-
riyor, sanki Teksas. Oralarda iyi fleyler
de var. Bunlar› da göstermek gerek.

Bugün uyuflturucu ticareti, silah li-
selere, ortaokullara girdi. Uyuflturucu-
lar öylesine denetlenemiyor ki, Türkiye
uyuflturucu ticaretinin bafl›nda geliyor.
Bunlar benim uydurdu¤um fleyler de¤il,
gerçek. Bu konuda cinayetler ifllendi¤ini
görüyoruz. Siz uyuflturucu trafi¤ini
kontrol alt›na alamay›n, öteki taraftan
filmlerdeki sigaralar›n üstüne mozaik
koyun. 

Bu anlatt›¤›m fleylerin bakkallarla
flöyle alakas› var. Bugün Urfa'ya da
Van'a da gidiyorsunuz ve buralardaki
çarfl›lardan, al›flverifl merkezlerinden
oralara da yap›ld›¤›n› görüyorsunuz.
Daha öncelikli yap›lmas› gereken fleyler
varken bunlar atlan›yor, büyük al›flverifl
merkezleri yap›l›yor. Geliflmeye aç, mo-
dern olmaya hasret yöre halk› da, flal-
varlar›yla, çar›klar›yla, al›flverifl yapma-
sa da bu yerleri dolafl›yor. Bir yandan
gidiyorsunuz eski Urfa'y› bulam›yorsu-
nuz, Urfa'n›n dokusu nerde? Gazian-
tep'in dokusu nerde? Her fley birbirine
benzemeye bafllad›. Nas›l ki, bu al›flve-
rifl merkezleri birbirine benziyorsa ay-

nen öyle. Ak Merkez'e girseniz, ya da
bir baflkas›na, anlaflm›fl gibi ayn› dük-
kanlar, ayn› fleyler. Elli metre arayla
sekiz tane böyle al›flverifl merkezinin
yan yana dizildi¤ini görüyoruz. Ahflap
ve tafl evlerimizin yerini büyük gökde-
lenlerin ald›¤›n› görüyoruz. Dolay›s›yla
bakkallar›n yerini de bu al›flverifl mer-
kezleri ald›. Bu büyük al›flverifl merkez-
leri de ülkenin 20 zengininden bir iki
tanesinin kendi zinciri içinde. Adam
hem gazeteci, hem televizyoncu, hem
marketçi, hem oteller zinciri var, hem
havayollar› var bu arada karpuz da sa-
t›yor. Yani tamamen tekelleflti. Bir ifl
adam›n›n 10 televizyonu, 20 gazetesi
var. Bütün bunlar size ayn› felsefeyi afl›-
l›yor. Dolay›s›yla çok seslilik ortadan
kalk›yor.

“Yolda insanlara
bakt›¤›m›z zaman onlara
vatandafl de¤il, tüketici
diye bak›yoruz. Türkiye
Cumhuriyeti Vatandafl›
de¤il Türkiye Cumhuri-
yeti Tüketicisi”

Yolda insanlara bakt›¤›m›z zaman
onlara vatandafl de¤il, tüketici diye ba-
k›yoruz. Türkiye Cumhuriyeti Vatandafl›
de¤il Türkiye Cumhuriyeti Tüketicisi.
Biri kredi kart› vermek istiyor, di¤eri
mal satmak istiyor, herkes bu adama
ben ne satar›m diye bak›yor. Bill Gates
bir gün bir toplant›da “Ben bu Afri-
ka'n›n durumuna çok üzülüyorum” dedi
ve ekledi “Bunlara biraz destek olal›m
ki, toparlans›nlar bilgisayar alabilsin-
ler”. Hastane size hasta gözüyle bakar.
Her taraf denetimden yoksun özel has-
tane doldu. Bugün bir sosis on milyon
di¤eri bir milyon nas›l olur? Ama o so-
sisin yarar›ndan çok zarar› var. Kim de-
netleyecek bunu? 

Sadece sizin paran›z› hedefleyen bir
yap› söz konusu iken, bu sistemde bak-
kal, manav, k›rtasiyeci nas›l bitmez?
Yurt d›fl›nda özel olarak flehrin tarihi
dokusu ile birlikte bunlar› özel olarak
korurlar. Adeta tarihi doku gibi bakkal-
lar›m›za sahip ç›kmam›z laz›m. Bu be-
nim veya senin sahip ç›kmanla olacak
fleyler de¤il. Devletin, büyük örgütlen-
melerin sahip ç›kmas›yla olacak fley. 

Bugün tiyatrolar da bitiyor. Tiyatro-
lar›n yerini sineman›n yerini internet al-

“Her fley birbirine
benzemeye bafllad›. Na-

s›l ki bu al›flverifl mer-
kezleri birbirine benzi-

yorsa aynen öyle. Ak
Merkez'e girseniz, ya da

bir baflkas›na anlaflm›fl
gibi ayn› dükkanlar, ay-

n› fleyler. Elli metre
arayla sekiz tane böyle

al›flverifl merkezinin yan
yana dizildi¤ini 

görüyoruz. Bakkallar›-
m›za sahip ç›kmam›z la-

z›m. Bu benim veya
senin sahip ç›kmanla

olacak fleyler de¤il. Dev-
letin, büyük örgütlen-

melerin sahip ç›kmas›yla
olacak fley”
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d›. Her fley internetten yap›l›r hale gel-
di. Adam internetten sipariflini veriyor,
mal kap›ya geliyor. Tamamen mekanik,
kauçuk, cans›z bir yaflam biçimine gel-
dik. Onun için bakkal bulam›yoruz. Kö-
flemdeki bakkaldan ufak tefek al›flverifli-
mi hofluma giderek yap›yorum. Peyniri-
mi zeytinimi getiriyor…  

Büyük market ucuz diye gidiyoruz.
Oysa mesela karpuzu sat›yor ucuza.
Çünkü manav 30 karpuz al›rken o 2 bin
karpuz al›yor. Bir de bunu bedava dene-
cek fiyata sat›yor. Çünkü onun amac›
karpuz satmak de¤il, müflteriyi içeri so-
kup baflka fleyler de satmak. Dolay›s›yla
o karpuzu bedavaya satarken siz ma-
navdan yaflamas›n› nas›l bekleyebilirsi-
niz? Hakl› ve haks›z›n, ezen ile ezilenin
birbirine kar›flt›¤›, s›n›fsal farklar›n bü-
yüdü¤ü, fakirlerin ço¤ald›¤› ve uçurum-
lar›n büyüdü¤ü ülke olduk ne yaz›k ki. 

Günümüzdeki tiyatro ile geleneksel ti-
yatromuz ne kadar örtüflüyor?

Örtüflmüyor tabii. One Man Show
diye bir fley ç›kt›. Biri ç›k›yor, arkada
dekor yok. Amerikan esprisi dedi¤imiz
espriler yap›yor. 43 y›ll›k bir sanatç›
olarak oturup izledi¤imde gülecek, e¤le-

necek bir fley bulam›yorum. Keçi boynu-
zu gibi, yiyorsunuz ama içinde bir tad›
yok. 

Her fleyin standard› de¤iflti. Bugün
sizin zeytinya¤l› dolman›z, etli dolma-
n›z, tencerelerde piflen o can›m mutfak
yemeklerinin yerini alelacele ya¤da k›-
zart›lm›fl fast food yiyecekler ald›. Yol-
da, ka¤›t aras›nda yiyorsunuz. Sofraya
oturma gelene¤i kalkt›. ‹nsanlar›n bir-
likte yemek yeme gelene¤i kalkt›. Baba

gelir ve aile sofrada buluflur. Bunlar pa-
ha biçilmez fleyler. Sohbetler edilir, ye-
me¤in tad›na birlikte var›l›r. fiimdi aile-
lere bak›yorsunuz, baba baflka bir iflte,
anne baflka bir iflte, o¤lan gece bir yer-
de çal›fl›yor, k›z gündüz bankada çal›fl›-
yor. Bunlar›n ayn› anda bir sofrada
oturma flanslar› bile azald›. Ve sofra
gelene¤i de bitti...

Her fley de¤ifliyor. Kapitalizm de t›-
kanm›fl durumda. Amerika kan a¤l›yor
ve Çin'den borç al›yor. Böyle bir ortam-
da biz herkes kendi mahallesindeki bak-
kala sahip ç›ks›n deme flans›m›z yok.
Hatta herkes kendine sahip ç›ks›n deme
durumumuz bile yok. ‹nsanlar kendileri-
ne bile sahip ç›kam›yor. Yar›n nas›l ya-
flayaca¤›ndan, su paras›n› nas›l ödeyece-
¤inden, kiray› nas›l verece¤inden emin
de¤il. Çocu¤unun okul paras›, paltosu,
yiyece¤i… Yar›n akflam ne yiyece¤inde
bile emin de¤il. Çünkü adam günü bir-
lik, Allah ne verdiyse yafl›yor. Sabah bir
arkadafl›ndan borç alabilirse, kiray› er-
teleyebilirse, bakkala “Bu ay dursun da
önümüzdeki ay ikisini birlikte ödeye-
yim” diyebilirse ne ala. 

Öte yandan, vatandafl›n bakkal def-
teri var. Market defteri diye bir fley var
m›? Adam dinler mi seni? Kasaya geldi-
¤inde paray› vermezsen ç›kamazs›n ora-
dan. Bakkala “Hasan Efendi yok para.
Haftaya verece¤im” ya da “Yaz deftere
öteki ay ikisin birlikte verece¤im” der-
sin. Benim rahmetli annem ö¤retmendi
ve böyle yapard›k. Bazen aylarca vere-
medi¤imiz olurdu ama sonra toptan ve-
rirdik. 

Eskiden bir mahalleye haciz geldi¤i
zaman, hem haciz gelen, hem de mahal-
le üzülürdü. Gelen avukatlar, haciz me-
murlar› bafllar› önlerinde gelirlerdi. Bu-
gün ise kahraman edas›nda, senin ci¤e-
rini sökmek için geliyorlar. Böyle dama-
r›nda kan›, eti, can›, bakkal›, örfü, ade-
ti, kendi flark›s›-türküsü olmayan top-
lumlardan hiçbir fley olmaz. 

Ben bu gidiflattan memnun de¤ilim.
Bu ancak sisteme müdahale edilerek,
hükümetlere bir fleyler anlat›larak dü-
zeltilebilir. Hükümetler de vergi topla-
mayla, ekonomiyle, ihracatla, ithalatla
meflgul. 

Sermaye kesimi de kendi akvaryum-
lar› içinde, kendi hayatlar›n› yafl›yor.
Halktan kopuk, kendi aralar›nda görü-
flerek yafl›yor. Türkiye'de halk› bir kala-
bal›k olarak gören, hatta “fiu sahilde
bu halk olmaza ne kadar iyi olur” diye
düflünen, kalabal›¤› bir taraftan fuzuli
olarak görürken di¤er taraftan “Ben
bunlara ne kadar eflarp, kaç kilo pata-

“Büyük market ucuz diye gidiyoruz. Oysa me-
sela karpuzu sat›yor ucuza. Çünkü manav 30 kar-
puz al›rken o 2 bin karpuz al›yor. Bunu bedava de-
necek fiyata sat›yor. Çünkü onun amac› karpuz sat-
mak de¤il, müflteriyi içeri sokup baflka fleyler de
satmak.”
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tes veya baflka bir fley satar›m” diye dü-
flünen zorlama bir sermaye çevresi var.
Cumhuriyet'in yafl› çok genç ve bu s›n›f-
lar sonradan icat edilmifl. Burjuva ger-
çek burjuva olamam›fl. Dünyaya bakt›¤›-
n›zda ise bu kesim, sanata, gelene¤e,
mimarisine, temiz çevreye sahip ç›k›yor. 

Bakkal da bu arada bu s›k›nt›y› ya-
fl›yor. Bakkallar tabii direnecek. Ama
gelecekte neyin yerini neyin alaca¤›n›
bilemiyoruz. Herkesin cebinde 2-3 tele-
fon, internet alm›fl bafl›n› gidiyor, tele-
vizyonlar e¤iticilik nosyonunu yitirmifl
durumda. Dikkat ediyorum herkes tele-
vizyonun karfl›s›nda. Spor, futbol alm›fl
gidiyor. Kimsenin kültürle ifli kalmad›.
Gazeteciler telefon gazetecili¤i yap›yor.
Ama bak›n sizinle yüz yüze röportaj ya-
p›yoruz. 

Olacak O Kadar Televizyonu, uzun bir
aradan sonra tekrar yay›na bafllad›. Üs-
telik seyircinin ilgisine ra¤men ara ver-
miflti. Ve bafllar bafllamaz da yine bü-
yük ilgiyle karfl›land›. Bunu nas›l de¤er-
lendiriyorsunuz?

Hakim s›n›flar, yönetici kademeleri,
ülkelerin aksayan, eksik yerlerinin gö-
rülmesini istemezler. “Çakt›rmay›n biz
ne güzel yönetiyoruz” derler. Bizim
bunlar› göstermemiz ifllerine gelmez.
Sadece bu hükümet için de¤il, hepsi için
söylüyorum. O nedenle biz ara vermifl-
ken bafllamam›z› geciktirdiler. Fox TV
“Biz kesmeyiz, eme¤inizi zayi etmeyiz”
dedi ve bir anlaflma yapt›k, orada yay›n-
lanmaya bafllad›. Halk›n sözcüsü, halk-
tan yana ve halk›n deflarj oldu¤u bir
program Olacak O Kadar… 

Yeni projeleriniz var m›?
Olacak O Kadar Televizyonu devam

edecek. Bir televizyon kanal› ile televiz-
yon sinemas› anlaflmam›z var. Benim
çizgimi biliyorsunuz. Ben bu ülke için
do¤ru bildi¤imi söylemeliyim. Bu ülke
için çal›flmal›, çabalamal›y›m. Yaln›zca
kendi menfaatlerim için çal›flmamal›-
y›m. Böyle bir ilkem var. Ben Türki-
ye'yi, Türkiye Cumhuriyeti'ni seviyorum.

Atatürk'ün hayran›y›m. Bu ülke, demok-
ratik bir ülke. Bu ülke co¤rafyas› güzel
bir ülke. Sahil fleritleri güzel, sebzesi-
meyvesi bol bir ülke, tar›m ülkesi. Bu
ülkeyi birazc›k zeki, baflar›l› yönetebil-
seniz. Sadece tek bafl›na da de¤il bütün
dünyan›n gözü üzerimizde ve oyunlar
oynan›yor. Borçlar›m›z var taviz ver-
mek zorunda kal›yoruz. Ve ülke kendini
toplayam›yor. Yoksa devlet memuruna
500 lira maafl verir mi? Bu sadece mut-
fak masraf›n›z. 

Projeleriniz aras›nda tiyatro var m›?
Tiyatro hep var. Televizyondan ka-

zand›¤›m› tiyatroya yat›rd›m. Ama bak-
t›m olmuyor, flimdi ben de küçüldüm.
Çünkü nas›l bakkal›n müflterisi kalma-
d›ysa, tiyatro seyircisi de kalmad›. Se-
yirci gelmekte zorlan›yor. 500 lira ma-
aflla adam taksiye, dolmufla binip gele-
cek, 5 bilet alacak, oyun seyredecek,
çocu¤una gazoz alacak ve o saatte
oyundan ç›k›p evine gidecek. Sabah 6'da
da evinden ç›k›p ifline gidecek. Tabiî ki

zor. Ama televizyon çok önemli bir araç
ve herkese kolayca ulafl›yorsunuz. Ama
televizyonun edebi ve bilgisel yan›
önemsenmiyor… 

Yemekteyiz diye bir program var.
Bu ülkede ekme¤i yerden al›r öper ve
bir yere koyars›n›z. Bir baflkas›n›n sof-
ras›nda a¤›rland›¤›n›z zaman sizin için
bu inan›lmaz bir fleydir. “Bir fincan
kahvenin k›rk y›l hat›r› vard›r” denilen
bir ülke buras›. Siz burada yiyece¤i bu-
luyorsunuz, sonra da burun büküyorsu-
nuz. Biz bu de¤iliz. Yar›m afl›m›z›, çey-
rek ekme¤imizi misafirimizle bölüflen,
sofram›z› herkese açan insanlar›z. Ama
sofram›za burun bükülsün istemeyiz.
“Allah ne verdiyse yiyoruz, sen de gel”
deriz. Ayr›ca da yemekler bizde güzel
yap›l›r. Anadolu'da hangi sofraya
otururda oran›n o afl›n› be¤enmezsiniz.
Kim sarar bizim sard›¤›m›z dolmalar›,
kim piflirir bizim can›m ev yemekleri-
mizi? 

Abbas Özp›nar

“Öte yandan, vatandafl›n bakkal defteri var. Market defteri diye bir fley
var m›? Adam dinler mi seni? Kasaya geldi¤inde paray› vermezsen ç›kamazs›n
oradan. Bakkala “Hasan Efendi yok para. Haftaya verece¤im” ya da “Yaz
deftere öteki ay ikisin birlikte verece¤im” dersin. Benim rahmetli annem
ö¤retmendi ve böyle yapard›k. Bazen aylarca veremedi¤imiz olurdu ama sonra
toptan verirdik.  
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İstanbul Büyükflehir Belediyesi
Sa¤l›k ve Sosyal Hizmetler Da-
ire Baflkanl›¤›n›n, Taksim Mey-

dan›nda çok farkl› ve bir o kadar da
anlaml› sanatsal gösterileri, halktan ve
meydanda bulunan turistlerden büyük
ilgi gördü. 

“Zihinsel engelli
çocuklar, özel dünyalar›-
n›n resimlerini bu etkin-
likle sergilerken, ziya-
retcilere farkl› dünyala-
r›ndan eserler sundular” 

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Sa¤l›k ve Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl›¤› Özürlüler Müdürlü¤ünün
(‹SÖM) Sakatlar Haftas› vesilesiyle düzenledi¤i etkinlikler coflkuyla kutland›. Taksim'de düzenlenen
etkinlikte zihinsel özürlü çocuklar, sanat›n evrenselli¤ini bir kez daha gösterdiler. 

Zihinsel engelli çocuklardan
Taksim’de muhteflem gösteri
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Zihinsel özürlü çocuklar, özel dün-
yalar›n›n resimlerini yap›lan bu etkinlik-
le sergilerken, ziyaretcilere farkl› dün-
yalar›ndan eserler sundular. Resim, tak›
tasar›m, ebru, makrome gibi resim ve el
sanatlar›ndan oluflan eserler Taksim Su
Maksemi önünde sergilendi. Zihinsel
özürlü çocuklar›n yapt›¤› eserlerden
oluflan ebru sergisi halk taraf›ndan be-
¤eniyle gezildi. 

‹SÖM Zihinsel Özürlüler Gösteri
Sanatlar› Toplulu¤u taraf›ndan gerçek-
lefltirilen müzikal etkinlikler  “Rami
Özürlüler Merkezi Mehteran Ekibi”nin
yapm›fl oldu¤u gösteri ile bafllad›. Daha
sonra ‹SÖM'e ba¤l› merkezlerin ö¤ren-
cilerinin sergiledi¤i halk oyunlar› ve ses-
lendirdi¤i türküler Taksim Meydan›'n›
bir karnaval havas›na büründürdü.
Özürlü Çocuklar Taksim Sanat Gösteri-

si, “Canda Özür Olmaz” mesaj›yla sah-
nelenen dans gösterisi ile son buldu.
‹SÖM Özürlü Ö¤renciler Sanat Grupla-
r›, sergiledikleri yetenekleriyle, sanat›n
evrenselli¤ini ve farkl›l›klar›n› bu flölen-
le bir kez daha ispat ettiler.  

“Resim, tak› tasar›m, ebru, makrome gibi resim ve el sanatlar›ndan
oluflan eserler Taksim Su Maksemi önünde sergilendi. Zihinsel özürlü
çocuklar›n yapt›¤› eserlerden oluflan ebru sergisi halk taraf›ndan
be¤eniyle gezildi”

İstanbul Büyükflehir Belediye-
si'nin sa¤l›k ve sosyal hizmet

alanlar›nda özürlülere, çocuklara,
gençlere ve kad›nlara yönelik hizmet
programlar›n›n yürütüldü¤ü Sa¤l›k
Daire Baflkanl›¤›, 1998 y›l›nda ku-
rulan ‹stanbul Sa¤l›k A.fi. taraf›n-
dan iflletilmektedir. 2 bini aflk›n ça-
l›flan› ile Türkiye genelinde sa¤l›k ve
sosyal projelerde yer alan ‹stanbul
Sa¤l›k A.fi. kaliteli hizmet ve pro-
fesyonel ifl gücü yaklafl›m› ile il ve
ilçe belediyelerine projeler üreten ve
uygulayan Türkiye'nin en büyük sa¤-
l›k ve sosyal hizmet organizasyonu-
dur. 

Sa¤l›k A.fi. hizmetlerini kentteki
bireylerin tümüne kapsaml› ve kolay
bir flekilde ulaflt›rabilmek, insanlar›n
sa¤l›k, sosyal ve ruhsal bütünlü¤üne
katk› sa¤layabilmek, ihtiyaç duyan
kesime sa¤l›k ve sosyal hizmet ala-
n›nda gerekli koordinasyon ve yön-
lendirmeleri yapabilmek ve her an,
her yerde, herkesin hizmetine bir fle-
kilde sunabilmek çabas›ndad›r. 

“‹nsan›n
oldu¤u her
yerde…”
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'Yaflayan bir dünya' için ça-
l›flan WWF-Türkiye ile
'Her çocu¤un hayat dolu

bir dünyada büyümeye hakk› oldu¤una'
inanan OMO, yeryüzünde en fazla tehli-
ke alt›ndaki do¤al kaynak olan suyun
önemine dikkat çekerken, bireyleri ha-
rekete geçmeye davet ediyor. 

Tüm üretim ve tüketim süreçlerinde
kullan›lan toplam su miktar›n› ifade
eden 'sudaki ayak izi' kavram›n›n tan›-
t›ld›¤› www.sudakiayakizim.org adl›
web sitesi ile kullan›c›lar›n sudaki ayak
izlerini ölçmesi sa¤lan›yor. Web sitesi,
ayn› zamanda toplumun tüm kesimleri-
nin sudaki ayak izlerini azaltmaya yö-
nelik öneriler içeriyor.

Unilever ve WWF-Türkiye aras›nda
üç y›l sürecek stratejik ifl birli¤inin ilk
projesi olan 'Sudaki Ayak ‹zim'in, Ç›ra-
¤an Palace Kempinski'de düzenlenen
bas›n toplant›da, Unilever Türkiye, Orta
Asya, Kafkasya ve ‹ran Yönetim Kurulu
Baflkan› ‹zzet Karaca, “Bu anlay›fl›m›z›
genifl kitlelerle paylaflmak üzere, çevre-
ye duyarl› ürünler gelifltiriyoruz. Üretim
süreçlerimizde daha az kaynak tüket-
meye ve daha az at›k üretmeye önem
veriyoruz. Türkiye'de çevreye daha du-
yarl› bir üretim için, 7 fabrikam›zda
yapt›¤›m›z çevre yat›r›mlar›n›n toplam›
4,6 milyon TL'ye ulaflm›fl bulunuyor. Bu
yat›r›mlar› hayata geçirirken, tüketicile-

rimizi de yan›m›za almay› ve daha ya-
flan›r bir gelecek için birlikte hareket
etmeyi amaçl›yoruz” dedi.

“Türkiye'nin
sudaki ayak izi
dünya ortalamas›n›n
üzerinde!” 

WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Ak›n Öngör, iflleri her zamanki gi-
bi yürütmenin art›k bir seçenek olmad›-
¤›n›, WWF-Türkiye'nin özel sektörle
kurdu¤u iflbirliklerinin de¤iflimin önünü
açaca¤›n› belirterek, “Su zengini olma-
yan Türkiye'nin sudaki ayak izine bakt›-
¤›m›zda, kifli bafl›na düflen 1,61 milyon
litrelik kullan›m›n 1,24 milyon litre ile
dünya ortalamas›n›n %30 üzerinde ol-
du¤unu görüyoruz” diye konufltu. Ön-
gör, 'sürdürülebilir bir dünya için sürdü-
rülebilirli¤i ilke edinen flirketlere ve bi-
linçli tüketicilere ihtiyaç duyuldu¤unu'
dile getirdi.

WWF-Türkiye Genel Müdürü Dr.
Filiz Demirayak, “Do¤an›n kendini ye-
nileme kapasitesinin üzerine ç›k›lmas›-
na neden olan üretim ve tüketim biçim-
lerinde köklü de¤iflimler yaflanmas› ge-

WWF-Türkiye (Do¤al Hayat› Koruma Vakf›) ve Unilever, suyun do¤ru kullan›m›na yönelik
fark›ndal›k yaratmak üzere stratejik bir ortakl›¤a imza att›. 3 y›ll›k dönemi kapsayacak iflbirli¤i
çerçevesindeki ilk ortak proje olan 'Sudaki Ayak ‹zim' Unilever'in lider deterjan markas› OMO ile
hayata geçirildi. 

Do¤al Hayat› Koruma Vakf› (WWF)-Türkiye ve OMO

Sudaki
Ayak ‹zi'ni
azaltmak için
iflbirli¤i 



Kent ve Yaflam...‘Bakkal›m’ hep var olacak

DÜNYASI

MAYIS - HAZ‹RAN 2009 7777 7777

rekmektedir. Yeryüzündeki sulak alan-
lar›n %50'si hatal› kullan›m yüzünden
kaybedilmifltir. WWF-Türkiye olarak,
su kaynaklar›m›z›n ak›lc› kullan›m›na
yönelik çal›flmalar›m›z›n bafl›nda toplu-
mun suyla ilgili alg›s›n› de¤ifltirmek ge-
liyor. 'Sudaki ayak izi', tüketti¤imiz her
mal ve hizmete girdi olarak kullan›lan
suyun miktar›n› belirlemek aç›s›ndan
çok önemli bir göstergedir. Örne¤in; bir
dilim ekmek için 40 litre, 1 kg fleker
için 1.500 litre su ayak izi bulunmakta-
d›r. Sudaki ayak izi kavram›, toplumun
suya bak›fl aç›s›nda de¤iflim yaratmada
önemli bir araçt›r” fleklinde konufltu.

Unilever Türkiye Ev ve Kiflisel Ba-
k›mdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Zeynep Yal›m Uzun, “Tüketicilerimizi,
y›kama s›cakl›¤›na dikkat ederek, ge-
reksiz ön y›kamadan kaç›narak, çama-

fl›r makinesini tam dolu olarak çal›flt›-
rarak ve konsantre ürünler kullanarak
önemli oranda su tasarrufu yapmaya
davet ediyoruz. Yani tüketicilerimizin
y›kama al›flkanl›klar›n› de¤ifltirmeye ça-
l›fl›yoruz. Bir kez ön y›kama yapman›n
ortalama sudaki ayak izi 104 litredir.
Türkiye'de ön y›kama yapanlar 1 y›l bo-
yunca ön y›kama yapmad›¤› takdirde de
sudaki ayak izimizi yaklafl›k bir
Uluabat Gölü kadar azaltabiliriz” dedi.

“OMO, 
herkesi 'sudaki ayak

izi'ni azaltmaya davet
ediyor!” 

“Afl›r› tüketim
yüzünden dünyan›n

biyolojik kapasitesini
üçte bir oran›nda

aflt›k” 

“WWF-Türkiye (Do¤al Hayat› Koruma Vakf›) ve Unilever, suyun
do¤ru kullan›m›na yönelik fark›ndal›k yaratmak üzere stratejik bir
ortakl›¤a imza att›” 
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Üyelerimizi tan›yal›m

Adil ‹pekçio¤lu
Bak›rköy

Alim Özbek
Zeytinburnu

Ayhan Saral
Befliktafl

Ayflegül Sar›dede
fiiflli

Bayram Ç›ra¤
Beyo¤lu

Dinçer Coflkun
Avc›lar

Emin Akbulut
Beyo¤lu

Emine Berktafl
Avc›lar

Emine Kaplan
Beyo¤lu

Engin Alkan 
Tuzla

Enver Nas 
Beyo¤lu

Ercan Günefl 
fiiflli

Erkan Timur 
Fatih

Ersin Karaa¤aç
Sar›yer

Ertan Öger 
fiiflli

Fahrettin Cebeci
Kad›köy

Ferut Kaplan
Bak›rköy

Güler Khalef
Bahçelievler

Gülüzar Dinçer
Bak›rköy

Hasibe Ayd›n 
fiiflli

Hülya Yaflar 
Avc›lar

Hüseyin Ak  
Fatih

‹smail Hakk› Akbafl
Fatih

‹smail Sayl›k
Eminönü

Kader Bayar 
Eyüp
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Üyelerimizi tan›yal›m

Kadir Bilgin 
Beykoz

Mahmut Özgüven
Kad›köy

Mehmet Akif Akar
Üsküdar

Melih Alp 
Kad›köy

Muharrem Akkök
Kad›köy

Murat Ayd›n 
Fatih

Mustafa Gül 
fiiflli

Naci ‹stemkar
Avc›lar

Nejdet Demirci
Zeytinburnu

Nevzat Y›lmaz
Beykoz

Nihat Büyük
Sar›yer

Ömer Ifl›k 
Avc›lar

Sami Büyükbayraktar
Üsküdar

Selvet Bulut
Kad›köy

Semra Demir
Beyo¤lu

Sultan Gültekin
fiiflli

fieref Uçar 
Fatih

fiermin fiahinkaya
Kad›köy

Tekin Noyan Tüte
Bak›rköy

Tolga Korkmaz
Befliktafl

Vehbi Aktin
Zeytinburnu

Yasemin De¤er
Fatih

Zeki Taflkan
Beyo¤lu

Zeliha Sinano¤lu
Kad›köy

Zeynep Sevgin
Büyükçekmece



Duyuru Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

DÜNYASI

MAYIS - HAZ‹RAN 20098888 0000

‹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

Üyelerimizin

‘Sat›l›k, Devren Kiral›k

veya Kiral›k Bakkal’

ilanlar›n› Oda’m›z›n

www.istbakkallarodasi.org

adresinde ücretsiz 

olarak yay›nl›yoruz!





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


