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) 269 24 61
reklam@trb-turk.com

Minnet ve sayg›yla...

“Esnaf, milletin eme¤i ve üretimini
k›ymetlendirmek için eline ve zekas›na emniyet
edilen ve bu emniyette liyakat göstermesi
gereken adamd›r.”
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güncellenen
içeri¤iyle
sizleri
bekliyor.

Baﬂkandan

...‘Bakkal›m’ hep var olacak

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

De¤erli dostlar,
Bu güzel Ramazan ay›nda sizleri
sevgi ve sayg› ile selaml›yor, Ramazan'›n ülkemize , milletimize ve tüm
insanl›¤a hay›rlar getirmesini diliyorum.
Bütün günler, bütün aylar güzel.
Ama Ramazan'›n manevi havas›,
bereketi bambaﬂka.
Bunu hep beraber yaﬂayabilmek,
birbirimizi kucaklayabilmek için bu
y›l iftar yeme¤imizi Eyüp - Feshane'de
gerçekleﬂtiriyoruz.
Çal›ﬂt›¤›n›z, çal›ﬂt›¤›m›z ﬂartlar
ortada.
Belki söylemek veya istemek zor
ama, gelebilecek tüm bakkal arkadaﬂlar›m› bekliyorum.
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Sizlerle olmak hoﬂ ve güzel.
Önümüzdeki aylarda, detaylar›n›
duyuraca¤›m›z üye kart sistemi çal›ﬂmalar›na baﬂlad›k. Bu kart, bakkal›n
güçlü olmas›n› sa¤layacak. Kartlar›n›z› en yak›n zamanda Oda’dan alman›z
projemizi h›zland›racakt›r.
ﬁimdiden Ramazan Bayram›n›z›
kutluyor, size , ailenize sa¤l›k, mutluluk ve baﬂar›lar getirmesini diliyorum.
Hay›rl› iﬂler.
Hoﬂçakal›n
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Oda’m›zdan

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

Bütçe aç›¤›na destek esnaftan

Ödeme kolayl›¤› ile esnaf
borcunu öder, kazanan
yine devletimiz olur

6
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...‘Bakkal›m’ hep var olacak

Ekonomik kriz dolay›s›yla,
maliye ve SGK'ya vergi ve
pirim borçlar›n› ödeyemeyen
esnaf ve sanatkar›n borçlar›n›
ödeyebilmek için, hükümetten
faiz indirimi bekledi¤ini söyleyen ‹stanbul Bakkallar Odas›
Baﬂkan› ‹smail Keskin, “Bu
faizle kimse borcunu kapatamaz. Faizler makul seviyeye
çekilsin. Ödeme kolayl›¤› yap›l›rsa esnaf borcunu öder, kazanan yine devletimiz olur” dedi.

“

Kriz ve uygulanan gecikme zamlar›
ile vergi ve prim borçlar›n› ödeyemeyen esnaf, bu k›s›r döngüden mutlaka kurtar›lmal›d›r”

Y

üksek faizler, borçlar› iyice
ödenemez hale getiriyor diyen Keskin, “Ekonomik kriz
nedeniyle; banka kart› borçlar›n›, tüketici kredisi borçlar›n›, bankalardan kulland›klar› ticari kredileri ve sat›n ald›klar› mallar›n senet ve çeklerini ödeyemeyen milyonlarca esnaf, sanatkar, tüccar, vergi ve SGK borçlar›n› da ödeyemediler. Devletin paraya, borçlu esnaf›n
nefes almaya ve ayakta durmaya ihtiyac› var. ‹nsanlar bir çözüm bekliyor.
Devlet yüksek faizle borç alaca¤›na, esnaf ve sanatkarda birikmiﬂ alaca¤›n›
tahsil etmenin yollar›n› aramal›. Yaﬂanan ekonomik kriz ve uygulanan yüksek
gecikme zamm› nedeniyle de, vergi ve
prim borçlar›n› ödeyemeyen esnaf, bu
k›s›r döngüden mutlaka kurtar›lmal›d›r” dedi.

“

Devletin
paraya, borçlu esnaf›n
nefes almaya ve ayakta durmaya ihtiyac›
var. ‹nsanlar bir
çözüm bekliyor.
Devlet yüksek faizle
borç alaca¤›na, esnaf
ve sanatkarda birikmiﬂ alaca¤›n› tahsil
etmenin yollar›n› aramal›”
DÜNYASI
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Öte yandan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Baﬂkan›
Bendevi Palandöken de, “Ülkede faiz
oranlar›n›n geldi¤i seviye belliyken devlet kendi alaca¤›na yüzde 30 faiz istiyor. Oysa faizi s›f›rlasa bugüne kadar
borcunu ödeyememiﬂ olanlar borçlar›n›
ödeme imkan›na kavuﬂur, çünkü faiz tutar› ana paray› geçmiﬂ durumda olan
çok say›da vatandaﬂ var” diyerek konuyla ilgili görüﬂünü bildirdi. Uygulanan bu faiz hem enflasyonla hem de
Merkez Bankas›'n›n belirledi¤i faiz
oranlar›yla uyuﬂmad›¤›na dikkat çeken
Palandöken, “Merkez Bankas› bir yandan faizleri düﬂürürken devletin yüzde
30 uygulamas› do¤ru bir yaklaﬂ›m de¤il. Hükümet yeni teﬂvik paketleri aç›klayarak bu kriz ortam›nda sanayiciyi
destekliyor ancak esnaf ve sanatkarlar
için de bir ﬂeyler yapmalar› gerekiyor.
Esnaf 'ben borcumu ödemem ya da
ödemek istemiyorum' demiyor, biz zaten
af ç›kar›lmas›na da karﬂ›y›z. Böylece
hem vatandaﬂ zor durumdan kurtulur
hem de devlet bu s›k›nt›l› süreçte kaynak sa¤lam›ﬂ olur” diyerek getirilecek
ödeme kolayl›¤›n›n hem devletin hem de
esnaf›n ç›kar›na olaca¤›n›n alt›n› çizdi.
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Oda’m›zdan

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

TMO'dan ucuz fiyat ﬂartl›
mercimek ve pirinç
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), ramazan ay› dolay›s›yla g›da fiyatlar›nda spekülatif art›ﬂlar›
önlemek için perakendecilere belirli fiyattan satmak ﬂart›yla pirinç, mercimek, f›nd›k, f›nd›k ezmesi
verece¤ini aç›klad›.

S

at›ﬂlar›n yayg›nlaﬂt›r›larak daha fazla tüketiciye ulaﬂ›lmas›
amac›yla perakendecilere
TMO'nun belirledi¤i sat›ﬂ fiyatlar›ndan
satmak ﬂart›yla pirinç, k›rm›z› mercimek, kavrulmuﬂ iç f›nd›k, f›nd›k ezmesi
ve f›nd›k ya¤› verildi¤i belirtilen aç›klamaya göre bu ürünler, TMO sat›ﬂ fiyatlar›ndan tüm bakkal ve marketlere sat›lacak.
TMO'dan ürün alan marketler KDV
hariç toptan, 8.10 liradan ald›¤› 1
kg'l›k kavrulmuﬂ iç f›nd›¤› 9.90 liradan,
4.20 liraya ald›¤› 430 graml›k f›nd›k
ezmesini 5 liradan, 16.50 liradan ald›¤›
5 litrelik f›nd›k ya¤›n› ise 22 liradan sat›ﬂa sunacak. TMO'nun fiyatlar›, marketlerdeki ortalama fiyatlara göre yaklaﬂ›k yar› yar›ya daha ucuz düzeyde bulunuyor.

“

TMO'dan ürün
alanlar KDV hariç toptan,
8.10 liradan ald›¤› 1 kg'l›k
kavrulmuﬂ iç f›nd›¤› 9.90
liradan, 4.20 liraya ald›¤›
430 graml›k f›nd›k ezmesini 5 liradan, 16.50 liradan
ald›¤› 5 litrelik f›nd›k ya¤›n› ise 22 liradan sat›ﬂa sunacak. TMO'nun fiyatlar›,
piyasadaki ortalama fiyatlara göre yaklaﬂ›k yar› yar›ya daha ucuz düzeyde bulunuyor”

Bakkallar uygulamadan memnun
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Oda’m›zdan

“

Perakende noktalar›nda sat›lan ürünlerinin fiyatlar›n›, üretici firma kendi
belirlemeli ve ambalaj fiyat› üzerinden sat›lmal›. Böyle olunca bakkal ve büyük marketler aras›ndaki haks›z rekabet k›smen ortadan kald›r›lm›ﬂ olacakt›r”
‹stanbul Bakkallar Odas› Baﬂkan› ‹smail Keskin:

Bizlerden destek istenirse TMO ile
her türlü çözüm ortakl›¤›na haz›r›z

T

oprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), ramazan ay› dolay›s›yla g›da fiyatlar›nda spekülatif art›ﬂlar› önlemek için perakendecilere belirli fiyattan satmak
ﬂart›yla, g›da sat›ﬂ› uygulamas›n› ‹stanbul Bakkallar Odas› ve
Bakkal esnaf› olumlu karﬂ›lad›.

“

Özellikle Ramazan ay›
yaklaﬂt›¤›nda bu türden hareketlere s›kça
rastlamaktay›z. Kötü niyetli kiﬂilerin bu
emellerine f›rsat vermemeyi amaçlayan
TMO'nun bu uygulamalar›n› yerinde
buluyorum”
Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yapaca¤› uygulamalarla ilgili
olarak aç›klamalarda bulunan, ‹stanbul Bakkallar Odas›
Baﬂkan› ‹smail Keskin, “Toprak Mahsulleri Ofisinin neden
böyle bir karar alma gere¤i duydu¤unu iyi tespit etmek gere-
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kir. Son y›llarda baz› spekülatörlerin özellikle g›da maddeleri
üzerinden spekülatif hareketlerle haks›z kazanç elde etti¤ini
veya etmeye çal›ﬂt›¤›n› hepimiz duyuyoruz. Özellikle ramazan
ay› yaklaﬂt›¤›nda bu türden hareketlere s›kça rastlamaktay›z.
Kötü niyetli kiﬂilerin bu emellerine f›rsat vermemeyi amaçlayan TMO'nun bu uygulamalar›n› yerinde buluyorum ve bizlerden destek istenirse TMO ile her türlü çözüm ortakl›¤› yapmaya haz›r›z” diyerek sözlerini ﬂöyle sürdürdü:
“Bakkal esnaf› olarak y›llard›r büyük marketler karﬂ›s›nda hep haks›zl›¤a u¤rad›k. Kimse bu durumumuza kulak vermedi. 'Haliniz nicedir?' diye soran olmad›. Biz y›llardan beri
söylüyoruz TMO'nun yapmaya çal›ﬂt›¤›n› tüm üretici firmalar
yapmal›. Perakende noktalar›nda sat›lan ürünlerinin fiyatlar›n›, üretici firma kendi belirlemeli ve ambalaj fiyat› üzerinden
sat›lmal›. Böyle olunca bakkal ve büyük marketler aras›ndaki
haks›z rekabet k›smen ortadan kald›r›lm›ﬂ olacakt›r. Büyük
marketlerde zaman zaman piyasadaki spekülatörler gibi çal›ﬂmakta. Ürünü yüksek miktarlarda talep ederek üreticinin elinden düﬂük fiyata ve alt› ayl›k vadelerle almakta, sonrada
kampanyalar düzenleyerek bakkal esnaf›n›n dahi toptan sat›n
alamad›¤› fiyatlardan satarak bakkal› yok etmeye çal›ﬂmaktad›r.”
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Oda’m›zdan

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

‹ngiltere'nin ciddi
ulusal gazetelerin den The Times:
‹ngiltere hükümeti
"Bir alana ikincisi
bedava" kampanya larının gereksiz
tüketimi körükledi¤i
gerekcesiyle
yasakl›yor

Dar›s› Türkiye'nin baﬂ›na
Dünyay› sarsan ekonomik kriz hükümetleri de çeﬂitli tasarruf tedbirleri almaya iterken, ‹ngiltere israf›
önlemek için, "Bir alana bir bedava" kampanyas›n› kald›rmak istiyor.

1+1

fiyat›
!
artt›r›r
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H

ipermarket raflar›nda harcamalar› art›rmak ad›na
yap›lan "bir alana bir bedava" kampanyalar› ‹ngiliz hükümetinin
dikkatinden kaçmad›. Yap›lan bir araﬂt›rma ‹ngiltere'de çöpe at›lan g›dalar›n
üçte birinin sebebinin bu türden kampanyalar oldu¤unu ortaya ç›kard›. ‹ngiltere'de her y›l 4 milyon tondan fazla g›da çöpe at›l›yor.
Konuyla ilgili olarak, 'Bakkal Dünyas›' dergisine bir aç›klama yapan ‹stanbul Bakkallar Odas› Baﬂkan› ‹smail
Keskin, uygulaman›n çok anlaml› ve yerinde bir uygulama oldu¤unu belirterek,
“Biz Müslüman bir ülkeyiz. Bizim dinimizde israf›n haram oldu¤u bildirilmiﬂ-

tir. Keﬂke bu türden israf› önleyici tedbirleri ilk önce bizim ülkemizde uygulayabilmiﬂ olsayd›k. Fakat, do¤ru her zaman do¤rudur ve tektir. Uygulamay› sonuna kadar destekliyorum. Dar›s› bizim
baﬂ›m›za diyorum” dedi.

“

Keﬂke bizim
ülkemizde de bunu uygulayabilmiﬂ olsayd›k”
Baﬂkan Keskin bu konudaki farkl›
düﬂünceleri de anlay›ﬂla karﬂ›lad›¤›n›
söyleyerek, “Her fikrin dayand›¤› bir ç›-
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1+1

israf›
r!
e
l
k
ü
r
ö
k

“

Hipermarketlerde
uygulanan bu ve benzeri
sat›ﬂ yöntemleri ile
tüketicinin durumu
dikkate al›nm›yor. Ve bu
türden uygulamalar büyük
bir israfa neden oluyor.
Önemli olan birim fiyat›n›n
uygunlu¤udur”
k›ﬂ noktas› vard›r. Baz›lar› sat›ﬂ cirolar›ndaki azalma kayg›s›ndan hareketle
fikir beyan›nda bulunurken, baz›lar› da
ticari kayg›lardan uzak ve ülke ç›karlar›n› dikkate alarak fikirlerini aç›klamaktad›rlar. Dolay›s›yla herkesin ayn›
düﬂünmemesi do¤ald›r. Fakat burada
yap›lan bir araﬂt›rmadan ve bu araﬂt›rma sonuçlar›na göre, çöpe at›lan g›dalar›n üçte birinin sebebinin 'bir alana
bir bedava' uygulamalar›ndan kaynakland›¤› tespiti yap›lm›ﬂ. Araﬂt›rma ile
sonucu sabit olan bir konuda ayk›r› bir
fikir beyan etmek hem araﬂt›rma ilkele-
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rine hem de araﬂt›rmac›lara sayg›s›zl›kt›r. Biz zaten öyle oldu¤unu düﬂünmekteydik. Araﬂt›rma sonuçlar› bizi ve bizim gibi düﬂünenleri do¤rulam›ﬂt›r. Hipermarketlerde uygulanan bu ve benzeri
sat›ﬂ yöntemleri ile tüketicinin durumu
dikkate al›nm›yor. Ve bu türden uygulamalar büyük bir israfa neden oluyor”
dedi.
Baﬂkan Keskin, ülkemizde de bu
konuda bir araﬂt›rman›n yap›lmas›n› ve
halk›n israf konusunda bilinçlendirilmesini arzu ettiklerini sözlerine ekledi.
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Oda’m›zdan

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

TÜMBAK
4. ﬂubesiyle
Sultanbeyli’de
Tüm bakkallar›n perakende taleplerini karﬂ›lamak için, 1998 tarihinde ‹stanbul'un Güngören ‹lçesinde kurulan ve 4000 çeﬂit
ürünüyle bakkallara hizmet vermeye çal›ﬂan TÜMBAK, Kurtuluﬂ,
Fatih ve Maltepe ﬂubelerinden sonra ﬂimdi de ‹stanbul'un yeni
ilçelerinden Sultangazi'de dördüncü ﬂubesini açt›.
12
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S

ultangazi ﬂubesinin aç›l›ﬂ›na
kat›lan ve kordelay› kesen
Arnavutköy kaymakam› Hürrem Aksoy, kriz söylentilerinin yaﬂand›¤› bu günlerde örnek bir müteﬂebbis
davran›ﬂ› sergileyen TÜMBAK yöneticilerini kutlayarak, “Ülkemiz insan› vefal›d›r. ‹yi günüde kötü günüde unutmaz. Her küçük esnaf gibi zor günler
geçiren bakkal esnaf› da, kendisine bu
günlerinde sahip ç›kmak için, aya¤›na
kadar gelen TÜMBAK'›n hizmetlerini
unutmayacakt›r. Tüm bakkallara kaliteli ve ucuz mal temin etmeyi amaçlayan TÜMBAK yapm›ﬂ oldu¤u bu hizmetleriyle takdire ﬂayand›r” dedi.

“

TÜMBAK’›n amac›
bakkal esnaf›na daha ucuz,
kaliteli ve avantajl› mal ve
hizmet sunmakt›r”

“

TÜMBAK’›n ticari
politikas›, bakkallara
kaliteli ve avantajl› mal
tedarik etmektir”
TÜMBAK Genel Müdürü ﬁemsettin
Keskinci'de, “TÜMBAK'›n amac›, bakkal esnaf›na daha ucuz, kaliteli ve
avantajl› mal ve hizmet sunmakt›r.
TÜMBAK Bakkal müﬂterisine mal satmaz. TÜMBAK'›n müﬂterisi bakkald›r.
Bakkal›n müﬂterisi TÜMBAK'›n müﬂterisi de¤ildir. TÜMBAK'›n ticari politikas›, bakkallara kaliteli ve avantajl›
mal tedarik ederek, bakkallar› ön plana
ç›karmak ve desteklemektir. Amaç ve
hedeflerimiz do¤rultusunda emin ad›mlarla ilerliyoruz. Sultangazi ilçemizde
TÜMBAK'›n ﬂubesini açarak buradaki
bakkal esnaf›na lojistik deste¤imizi sürdürece¤iz. Sultangazi bizim için önemli
bir yerdir.

ﬁemsettin Keskinci
TÜMBAK Genel Müdürü

DÜNYASI
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Sultangazi ﬂubesi ile birlikte dördümcü ﬂubemizi açm›ﬂ bulunuyoruz.
Önümüzdeki günlerde ﬂube say›m›z›
daha da artt›rmay› planl›yoruz” dedi.
Çok say›da davetlinin kat›ld›¤› aç›l›ﬂta haz›r bulunan ‹stanbul Bakkallar
Odas› Baﬂkan› ‹smail Keskin de, “Mahalleye ve mahalleliye hizmeti ibadet
kabul eden bakkallar›m›za destek olmaya çal›ﬂan TÜMBAK, bakkallara verdi¤i deste¤in karﬂ›l›¤›n› mutlaka alacakt›r. Hiçbir emek karﬂ›l›ks›z kalmayacakt›r. Her gün terazisinde ürün tartan
bakkallar›m›z, kendisine yap›lan deste¤i de gönül terazisinden geçirerek gere¤ini yapacakt›r” dedi.

“

Mahalleye ve mahalleliye hizmeti ibadet kabul eden bakkallar›m›za destek

olmaya çal›ﬂan TÜMBAK, bakkallara verdi¤i bu deste¤in karﬂ›l›¤›n› mutlaka alacakt›r.
Hiçbir emek karﬂ›l›ks›z kalmayacakt›r. Her gün terazisinde ürün tartan bakkallar›m›z,
kendisine yap›lan deste¤i de gönül terazisinden geçirerek gere¤ini yapacakt›r”

14

TEMMUZ - A⁄USTOS 2009

DÜNYASI

Oda’m›zdan

...‘Bakkal›m’ hep var olacak

TÜMBAK
ﬁubeleri

1

TÜMBAK Güngören
Merkez ﬁubesi

>>>>

TÜMBAK Fatih
ﬁubesi

<<<<

2
TÜMBAK
ﬁiﬂli ﬁubesi

>>>>

3
TÜMBAK’›n Yeni
Sultanbeyli ﬁubesi

<<<<

4
DÜNYASI
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‹stanbul Bakkallar Odas›’n›n iftar yeme¤i Feshane’de

‹ftarda buluﬂal›m!
H

Amaç; kaynaﬂmak ve
birliktelik sa¤lamak

er y›l bakkal esnaf›n›n bir araya gelerek,
ramazan›n feyz ve bereketini birlikte idrak etmesi, manevi havay› soluyarak iftar›n› birlikte açmas›n› sa¤lamak için, bakkallar›n çat›
kuruluﬂu ‹stanbul Bakkallar Odas›n›n bu y›lki iftar›; 13
Eylül 2009 Pazar günü, Eyüp Feshane Uluslararas›
Kongre ve Kültür Merkezi - Haliç Salonunda gerçekleﬂecek.
‹ftar daveti ile ilgili olarak bir aç›klama yapan ‹stanbul Bakkallar Odas› Baﬂkan› ‹smail Keskin, “‹ftar
yeme¤inin organizasyonunu bakkallar›m›z ad›na biz oda
olarak organize etmekteyiz. Fakat, biz ev sahibi de¤iliz,
as›l ev sahibi bakkallar›m›zd›r. Bakkal iﬂletmecileri olarak, bir aile birli¤i ve bütünlü¤ü içerisinde hep birlikte
iftar edece¤iz. ‹ﬂi ve imkanlar› müsait olan arkadaﬂlar›m›z› bu aile iftar›m›za bekliyoruz. Bakkal iﬂletmecili¤inin hizmet sektörü olmas› münasebetiyle iftar saatinde
çok müsait olmad›¤›n› biliyorum. Ancak, ﬂartlar›m›z›
biraz zorlayarak bu iftara kat›lmakta iﬂimizin ve birli¤imizin gere¤i oldu¤u da unutulmamal›” dedi.

“

‹ftar yeme¤inin organizasyonunu bakkallar›m›z ad›na biz Oda olarak organize
etmekteyiz. Fakat, biz ev sahibi de¤iliz, as›l ev sahibi bakkallar›m›zd›r. Bakkal iﬂletmecileri olarak, bir aile birli¤i ve bütünlü¤ü içerisinde hep birlikte iftar edece¤iz. ‹ﬂi ve
imkanlar› müsait olan arkadaﬂlar›m›z› bu aile iftar›m›za bekliyoruz”

16

TEMMUZ - A⁄USTOS 2009

DÜNYASI

DÜNYASI

Oda’m›zdan

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

Ka¤›thane
Esnaf
Gecesine
büyük ilgi

18
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Kâ¤›thane Birleﬂik Esnaf ve
Sanatkârlar Odas›, Kâ¤›thane
Bakkallar Odas›, Kâ¤›thane
Berberler Odas›, Kâ¤›thane
ﬁoförler Odas› ve Kâ¤›thane
Kredi Kefalet Kooperatifinin
bir araya gelerek oluﬂturdu¤u
Kâ¤›thane Esnaf Odalar›
Platformunun düzenlemiﬂ
oldu¤u “Kâ¤›thane Esnaflar›
Dayan›ﬂma Gecesi” Sadabat
Park›nda gerçekleﬂtirildi.

“

Kâ¤›thane Esnaflar› Dayan›ﬂma Gecesi'ne Kâ¤›thane Belediye Baﬂkan›
Fazl› K›l›ç, Ka¤›thane
Kaymakam› Ahmet
Narino¤lu, ‹STESOB Baﬂkan› Faik Y›lmaz, ‹STESOB Genel Sekreteri Mustafa Akyüz, ‹stanbul Bakkallar Odas› Baﬂkan› ‹smail
Keskin, Kuruyemiﬂçiler
Odas› Baﬂkan› ‹smail Taﬂk›n, çok say›da esnaf odas›
baﬂkan›, davetli ve misafir
toplulu¤u kat›ld›.
DÜNYASI
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Semih Kaçano¤lu

Mustafa Akyüz
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E

snaf s›k›nt›lar›n›n zaman zaman dile getirildi¤i gecede, esnaf aras›ndaki birlik ve beraberli¤in önemine dikkat çekildi. Krize karﬂ› mücadele veren küçük esnaf›n, ayn› zamanda kriz ma¤duru olan vatandaﬂa da,
mahalle kültürümüzden gelen sosyal sorumluluk anlay›ﬂ›n›n
gere¤i sahip ç›kmak zorunda oldu¤undan mücadelesinin daha
da zorlaﬂt›¤› belirtildi.
Esnaf gecesinde dinlenmenin, e¤lenmenin yan›s›ra,
a¤›rl›kl› esnaf›n toplumdaki yeri, denge unsuru oluﬂu, birlik
beraberli¤in güç verece¤i dile getirildi.

“

Esnaf s›k›nt›lar›n›n zaman zaman dile getirildi¤i gecede, esnaf aras›ndaki birlik
ve beraberli¤in önemine dikkat çekildi. Krize
karﬂ› mücadele veren küçük esnaf›n, ayn› zamanda kriz ma¤duru olan vatandaﬂa da, mahalle kültürümüzden gelen sosyal sorumluluk
anlay›ﬂ›n›n gere¤i sahip ç›kmak zorunda oldu¤undan mücadelesinin daha da zorlaﬂt›¤› belirtildi”
Urfa s›ra gecesi gösterilerinin de yap›ld›¤› gecede; geceye
çeﬂitli etkinlikler ve türküleriyle renk katan sanatç›lar
kat›l›mc›lardan büyük be¤eni toplad›.

20
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‹STBAKO üyeleri kartl›
sisteme geçiyor
‹stanbul Bakkallar Odas› (‹STBAKO), oda üyelerinin Ad, Soyad, T.C. Kimlik numaras› ve Nüfus
bilgilerinin yan› s›ra, Oda Üye numaras›, Kan grubu, SGK numaras› ve Esnaf Sicil Numaras› gibi
bilgileri de içeren, üyelerin mesleki alandaki gerekli bilgileri bir kart üzerinde toplayan barkotlu
kart sistemine geçiﬂ yapt›.

22
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Bakkallar bu sistemle benzini bile ucuzlatacak

Ü

yeler aras› lokalizasyon ve koordinasyonu sa¤lamada çok önemli bir çal›ﬂma olan Barkotlu Üye
Kimlik Kart› hakk›nda Bakkal Dünyas› dergisine
bir aç›klama yapan ‹STBAKO Baﬂkan› ‹smail Keskin, ça¤›n
teknolojisinin gere¤ini yapt›klar›n› ve kurumsallaﬂma yolunda
bir standardizasyon yakalamaya çal›ﬂt›klar›n› söyleyerek
“Odam›z›n üyesi bakkallara bedelsiz olarak verdi¤imiz bu
kart, öncelikle üyelerimizin icra ettikleri mesleklerin tescilini
gerçekleﬂtirecektir. Kimin ne iﬂ yapt›¤›n› ancak tan›t›c› kartlar›ndan ö¤renebiliriz. Bakkal arkadaﬂlar›m›z bundan böyle
yapt›klar› iﬂle ilgili tan›t›c› kartlar›n› gerekli olan her yerde
ibraz ederek hiçbir ﬂüpheye mahal vermeden mevcut durumlar›n› resmi olarak belgelemiﬂ olacaklard›r” dedi.

“

Baﬂkan Keskin, “Bu kartla üyelerimizin odaya geliﬂ gidiﬂ
trafi¤ini, yapt›rd›klar› iﬂlemlerinin süresini, zaman zaman
üyelerimize yönelik olarak yap›lan bilgilendirme toplant›lar›m›za üyelerimizin ilgi ve alakalar›n› takip ve istatistiksel kay›tlar›n› tutmam›z› sa¤laman›n yan›nda, üyelerimizin menfaatleri do¤rultusunda bir tak›m kazan›mlar elde etmek için,
toptanc› ve üretici firmalarla görüﬂmelerimiz olacak. Ayn› ﬂekilde bu kart›n, belediye sosyal tesislerinde, seyahat firmalar›nda, hastanelerde, dershanelerde ve daha birçok yerde üyelerimize ekstra haklar kazand›rmas› için çal›ﬂmalar›m›z aral›ks›z devam edecektir. Kart›n ﬂimdiden üyelerimize hay›rl› olmas›n› diliyorum” diyerek tüm bakkal esnaf›n›n bir an önce
üye kimlik kartlar›n› Oda’dan almas› gerekti¤ini söyledi.

Bu kartla üyelerimizin odaya geliﬂ gidiﬂ trafi¤ini, zaman zaman üyelerimize yönelik olarak yap›lan bilgilendirme toplant›lar›m›za üyelerimizin kat›l›mlar›n› takip ve istatistiksel kay›tlar›n› tutmam›z› sa¤laman›n
yan›nda, üyelerimizin
menfaatleri do¤rultusunda bir tak›m kazan›mlar da sa¤lanacakt›r”
DÜNYASI

TEMMUZ - A⁄USTOS 2009

“

Bu çal›ﬂma
bakkallara rekabet
ﬂans› verecek.

“

Bakkallar›n projeye verece¤i destekle
indirim sa¤layan özel
teﬂebbüsler her geçen
gün artacak.

“

Bakkal teknolojiyi
kullan›r hale gelecek
ve potansiyeli artacak.
23
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Ünlülerden ekonomiye
can veren kampanya
Pazarlama, reklam, medya alan›ndaki örgütlerin çat› kuruluﬂu olan
Türkiye Reklam Konseyi, küresel krizin etkilerini azaltmak ve iç
talebi canland›racak mekanizmalar› harekete geçirebilmek
amac›yla, Devlet Bakan› ve Baﬂbakan Yard›mc›s› Say›n Ali
Babacan'›n himayelerinde, ülke çap›nda çok mecral› bir kampanya
baﬂlatt›. Kampanyada ünlüler bakkal, oyuncakç›, çiçekçi rolünde
‘Al›n verin, ekonomiye can verin’ mesaj›n› verdiler.
24
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T

ürkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i kampanyas›n›n
ard›ndan bu kez de Baﬂbakan
Yard›mc›s› Ali Babacan’›n önderli¤inde
yeni bir kampanya baﬂlat›ld›. 15 Eylül’e
kadar sürecek ''Ekonomik Canl›l›k
Kampanyas›'', Türkiye Reklam Konseyi
baﬂta olmak üzere 5 sektör örgütünün;
Reklamc›lar Derne¤i, IAA, Reklamverenler Derne¤i, TV Yay›nc›lar› Derne¤i
ve Bas›n Reklam Platformu'nun ortak
imzas›n› taﬂ›yor.

“

Kampanya
Ramazan, bayram ve
okula dönüﬂ dönemlerini kapsayacak biçimde
topyekün bir seferberlik baﬂlatmak ve küresel kriz sonras› halk›n
çeﬂitli kesimleri
aras›ndaki dayan›ﬂmay›
ön plana ç›karmay›
hedefliyor”
Kampanyan›n amac›, “al›n-verin,
ekonomiye can verin” mesaj›yla önümüzdeki ramazan, bayram, okula dönüﬂ
dönemlerini kapsayacak biçimde, topyekün bir seferberlik baﬂlatmak ve küresel
kriz sonras› halk›n çeﬂitli kesimleri
aras›ndaki dayan›ﬂmay› ön plana
ç›kararak ekonominin duran çarklar›na
hareket kazand›rmak.

“

Proje baﬂta
Devlet Bakan› ve
Baﬂbakan Yard›mc›s›
Ali Babacan’›n himayesinde ve çeﬂitli kuruluﬂlar›n deste¤i ile gerçekleﬂtiriliyor”
Devlet Bakan› ve Baﬂbakan Yard›mc›s› Say›n Ali Babacan baﬂta olmak
üzere, sanayi, finans, perakende, medya ve iletiﬂim sektörlerinin ortak çabas›yla hayata geçirilecek bu kampanya
ile iç pazar›n hareketlendirilmesi, eko-

DÜNYASI

TEMMUZ - A⁄USTOS 2009

nominin normalleﬂmesi ve çarklar›n tekrar h›zl› dönmesine katk› hedefleniyor.
Bu amaçla TV, bas›n, radyo,outdoor
ve internete yay›lan kapsaml› bir kampanya haz›rland›.
Projeye destek veren kurum ve kuruluﬂlardan Türkiye Reklam Konseyi,
Reklamc›lar Derne¤i, Reklamverenler
Derne¤i, Televizyon Yay›nc›lar› Derne¤i
ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin ortak düzenledi¤i toplant› ile baﬂlayan kampanyada ekonomi dünyas›n›n
tan›nm›ﬂ isimleri yer al›yor. Prof. Deniz
Gökçe, Merkez Bankas› eski Baﬂkanlar›ndan Yaman Törüner, bankac› Ak›n
Öngör ve gazeteci Meliha Okur'un rol
ald›¤› kampanya filmleri televizyonlarda
yay›mlanmaya, görseller ise billboardlarda yer almaya baﬂlad›.
Kampanya çerçevesinde bakkal olan
Prof. Deniz Gökçe, elindeki sak›z› gösterip, “Bu sak›z tüm ekonomik krizlere
iyi gelir, sakinleﬂtirir. Birisi bir sak›z
al›r, bakkal kazan›r. Bakkal eve
giderken meyve sebze al›r. Manav
kazan›r, yetiﬂtiren köylü kaz›n›r, ülke

kazan›r. Krizin son kalan etkileri de
ortadan kalkar. ‹yisi mi sizde bir sak›z
al›n. Ekonomik kriz sakinleﬂsin.
Çekinmeyin al›n verin ekonomiye can
verin” mesaj›n› veriyor.

“

Bu kampanyalar›n TÜS‹AD, TOBB üyeleri taraf›ndan da desteklenmesi ve piyasan›n
daha da hareketlilik kazanmas› amaçlan›yor”
Kampanya büyük bir sektörel imece
biçiminde gerçekleﬂtirildi ve medya kuruluﬂlar›n›n gönüllü deste¤iyle tüm yay›nlanmaya baﬂlad›. Bu kampanyan›n
TÜS‹AD, TOBB üyeleri taraf›ndan yap›lacak bireysel kampanyalarla da desteklenmesi ve iç piyasan›n daha da hareketlilik kazanmas› hedefleniyor.

“

Kampanya çerçevesinde
bakkal rolü alan
Prof. Deniz Gökçe, elindeki sak›z› gösterip, “Bu
sak›z tüm ekonomik krizlere iyi
gelir, sakinleﬂtirir. Birisi bir sak›z al›r, bakkal kazan›r. Bakkal eve giderken
meyve sebze al›r. Manav kazan›r, yetiﬂtiren
köylü kazan›r, ülke kazan›r. Krizin son kalan
etkileri de ortadan kalkar. ‹yisi mi sizde bir sak›z al›n. Ekonomik kriz sakinleﬂsin. Çekinmeyin al›n verin ekonomiye can verin” mesaj›n›
veriyor”

25
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Önce insan sonra bakkal›z

Ekonomik ﬂartlar›n kriz söylentileriyle daha da a¤›rlaﬂt›¤› ve
A¤ustos s›caklar› gibi esnaf›
yakt›¤› bir a¤ustos gününde, ‹stanbul'un serin yerlerinden bo¤azda bir bayan bakkal esnaf›na konuk oluyoruz.
26

H

ep bakkal amca diye al›ﬂt›¤›m›z söylemimiz bu kez
bakkal teyze diye de¤iﬂiyor. Teyze dememize bakmay›n Özten
han›m genç bir bakkal. Sadece, bakkalla olan yak›nl›¤›m›z› ve samimiyetimizi anlatmak ad›na amca kelimesini
kulland›¤›m›zdan bu kez de teyze kelimesini kullan›yoruz…
Hemen soruyoruz bakkal Özten ha-

n›ma s›caklarla aran›z nas›l? Diye. Hemen hiç düﬂünmeden “‹klimsel s›caklara bir çare bulabiliyoruz, bizi as›l yakan
ekonomik krizin s›cakl›¤›. Ama karamsar ve umutsuz olmak istemiyorum her
ﬂeye ra¤men umutlu olmak istiyorum”
diyor.
Bu söylem, bu temenni bizim de
umutlar›m›z› art›r›yor. Heyecan duymaya baﬂl›yoruz. Soyut bir kavram›n bir
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“

‹klimsel s›caklara bir çare bulabiliyoruz, bizi as›l yakan ekonomik krizin s›cakl›¤›.
Ama karamsar ve
umutsuz olmak istemiyorum her ﬂeye ra¤men
umutlu olmak istiyorum”

söylemin bir temenninin insana bu kadar umut verebilece¤ini hiç düﬂünememiﬂtim taki o an› yaﬂay›ncaya dek. Küçük dükkân›nda büyük hizmet vermeye
talip olan ve yal›lar›n her birinin milyon
dolar oldu¤u bir yerde merak edip soruyoruz müﬂterileriniz daha çok kimler?
diye… Cevap hiçte yabanc› olmad›¤›m›z
gibi “Yol müﬂterisi, bizden daha çok
yoldan gecenler al›ﬂ veriﬂ yapar. Yani
arabas›n› çekip al›ﬂveriﬂ yapan müﬂteriye hitap ediyoruz. Yal›lardan müﬂterilerimiz pek yoktur. Olmas›n› çok isterdim. Biz onlara sadece gazete ve ekmek
hizmeti veriyoruz. Bu konuda da kendi-

mizi çok rahats›z hissediyoruz, yani
böyle olmas›n› istemiyoruz onlar›nda bize katk› sunmalar›n› istiyoruz” diyerek
sitem ediyor yal›larda oturup da yandan
geçenlere…
Yer bo¤az k›y›s› olunca merak edip
soruyoruz “ünlülerden müﬂterileriniz
var m›?” diye.
Ö¤reniyoruz ki, Orhan Gencebay,
Reha Muhtar gibi pek çok ünlü isim sahipleri buradan gelip geçiyormuﬂ. Ama
al›ﬂ veriﬂ yapan yokmuﬂ. Sadece kuru
bir selamlaﬂmayla yetiniyorlarm›ﬂ. Ona
da ﬂükür, ya selamda vermeseler ne diye bilirsiniz ki. Serbest piyasa liberal
ekonomik sistem. Dileyen diledi¤ini diledi¤i yerden alabilir.
Gecen gün gazeteden okudum, 101
Türk Büyü¤ü'nden biri olan Devlet Üstün Hizmet madalyal› Etem Ruhi Üngör, ekmek ve süt ald›¤› bakkaldan
dönerken sokakta öldü¤ünde yine kendisine bakkal› sahip ç›km›ﬂ. Süper marketten ç›km›ﬂ olsayd› kim sahip ç›kacakt›? Allah korusun kimin garantisi
var. Kim nerde ne ile karﬂ›laﬂaca¤›n› biliyor mu? Bakkal›m›za manav›m›za
kasab›m›za sahip ç›kal›m, selamlaﬂal›m, tan›ﬂal›m ki bir gün o hal ile hallendi¤imizde bize de sahip ç›kan birileri
olsun…

“

Bakkall›k çok
farkl› bir iﬂ. Bazen paras›yla dahi olsa müﬂteriye bir ürün sat›yorsunuz. Beklemedi¤iniz
bir mutluluk duyuyor,
bu mutlulu¤unu size
yans›t›yor, siz de mutlu
oluyorsunuz. Bazen de
hiç hak etmedi¤iniz bir
hakarete u¤ruyorsunuz”
Hem anne olmak hem de çal›ﬂan kad›n olman›n kolay olmad›¤›n› söyleyen
bakkal Özten han›m, “Bakkall›k çok
farkl› bir iﬂ. Bazen paras›yla dahi olsa
müﬂteriye bir ürün sat›yorsunuz. Beklemedi¤iniz bir mutluluk duyuyor. Bu
mutlulu¤unu size yans›t›yor sizde mutlu
oluyorsunuz. Bazen da hiç hak etmedi-
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Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

“

Bakkal iﬂletmecili¤i hizmet sektörüne giriyor. Bazen beklemedi¤iniz
bir sat›ﬂ, bazen beklemedi¤iniz bir müﬂteri sizi mutlu da edebiliyor, mutsuz
da edebiliyor. Ben iﬂimi severek yapmaya çal›ﬂ›yorum”

¤iniz bir hakarete u¤ruyorsunuz. ﬁimdi
akl›ma bir ﬂey geldi onu da sizlerle paylaﬂay›m. ﬁimdi çok yak›nda ve bu civarda hali vakti yerinde olan bir han›m.
ﬁoförünü yollam›ﬂ sadece yar›ml›k bir
süt istiyor. ﬁoförü de markete gidece¤ime ﬂuradan bakkaldan alay›m demiﬂ.
Ald› gitti. ﬁoför sütü eve getirdi¤inde
pahal› demiﬂ ve sütü iade etmesini istemiﬂ. Bizim sütümüzün markas› da fiyat› da markettekinden farkl›. San›r›m elli
kuruﬂ daha pahal›yd›. ﬁoförden sonra
kendisi geldi ve bu han›m alt›nda Mercedes arabas› olan bir insan. Gayet bak›ml› bir han›mefendiydi. Geldi bana
dedi ki markette bu kadar sizde bu kadar. Neden böyle bu fiyata sat›yorsunuz. Bende dedim ki marketin sat›ﬂ›yla
bizimkini bir tutamazs›n›z. Zaten marka olarak bakarsan›z bizim tüketti¤imiz
süt farkl› marketin tüketti¤i süt farkl›.
Dedim ki siz benden iki blok ötede oturuyorsunuz markete ﬂoförünüzü yolluyorsunuz araban›z su mu yak›yor? hem
su yaksa bile su da parayla, madem bu
kadar ince hesap yap›yorsunuz bunu da
göz önünde tutman›z gerekmez mi? dedim. Kad›n bana bakt› ve gitti. O zaman insan ister istemez tepki duyuyor.”
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Bakkal iﬂletmecili¤i hizmet sektörüne giriyor. Bazen beklemedi¤iniz bir sat›ﬂ, bazen beklemedi¤iniz bir müﬂteri sizi mutluda edebiliyor, mutsuzda edebiliyor. Ben iﬂimi severek yapmaya çal›ﬂ›yorum diyen bakkal Özten han›m mahalleliye ve komﬂular›na seslenerek
“Biz bir aileyiz. Her ﬂey para de¤il, insanl›k daha önemlidir. Önce insan olmay› becerebilmeliyiz. Sonras› zaten gelir”
diyor.

“

Biz bir aileyiz.
Her ﬂey para de¤il, insanl›k daha önemlidir.
Önce insan olmay› becerebilmeliyiz. Sonras›
zaten gelir”

TEMMUZ - A⁄USTOS 2009

DÜNYASI

Haberler

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

Rami toptanc› esnaf›
Baﬂakﬂehir'e taﬂ›n›yor

‹stanbul G›da Toptanc›lar›
Çarﬂ›s› olarak bilinen
Rami'deki g›da merkezinin
taﬂ›nmas› konusunda TOK‹ ile
prensipte anlaﬂan Rami esnaf›‚
Baﬂakﬂehir Kayabaﬂ›'na
taﬂ›nacak.
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23

y›l önce sadece 3 y›ll›k
bir süre için, ‹stanbul'un
eski Belediye Baﬂkanlar›ndan Bedrettin Dalan taraf›ndan
Eyüp'teki Rami K›ﬂlas›'na taﬂ›nan Rami
esnaf›na yol göründü.
‹stanbul G›da Toptanc›lar› Çarﬂ›s›
Rami'de 2200 esnaf bulunuyor. Baﬂakﬂehir Kayabaﬂ›'nda yaklaﬂ›k 180 milyon
TL'ye mal olmas› beklenen modern g›da
merkezi 2 y›l içinde tamamlanacak.
‹stanbul G›da Toptanc› Tüccarlar›
Derne¤i (‹GTOD) Baﬂkan› Günay Kotil
Rami esnaf› olarak, ‹kitelli Kayabaﬂ›
mevkiine taﬂ›nmalar›n›n kesinleﬂti¤ini‚

proje konusunda ise Toplu Konut ‹daresi Baﬂkanl›¤› (TOK‹) ile imza aﬂamas›na geldiklerini söyledi.

“

Baﬂakﬂehir Kayabaﬂ›'nda yaklaﬂ›k 180
milyon TL'ye mal olmas› beklenen modern g›da merkezi 2 y›l içinde
tamamlanacak”
TEMMUZ - A⁄USTOS 2009
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Rami esnaf›n›n y›llard›r kal›c› bir
g›da merkezine kavuﬂamad›¤›n›‚ sürekli
oradan oraya sürüklenmek zorunda kald›¤›n› anlatan Kotil‚ yaﬂad›klar› s›k›nt›lar› ﬂöyle anlatt›: "Y›llard›r bu mesle¤i
yap›yorum. 1970'lerde Unkapan›'ndaki
dükkânlar›m›za el konuldu. Oradan
Eminönü'ne geçtik‚ Haliç Projesi kapsam›nda ise Rami'ye gönderildik. Sözde
birkaç y›ll›¤›na geldi¤imiz Rami'de 23
y›l›m›z doldu. Ancak burada da sürekli,
'Rami esnaf› k›ﬂlay› boﬂalt›yor‚ taﬂ›nd›
taﬂ›nacaklar' gibi dedikodularla bizi çok
y›pratt›lar. Nihayet kendi iste¤imiz ve
projemizle kendi g›da merkezimize taﬂ›nmaya karar verdik."
Bir kooperatif projesi olan Mega
Center konusunda da esnaf›n büyük hayal k›r›kl›¤› yaﬂad›¤›n› anlatan Kotil‚
"Mega Center'da hem üyeler d›ﬂland›
hem de mimari olarak da g›da merkezi
d›ﬂ›na ç›k›ld›. Bir sürü üyemizin paras›
çarçur edildi. Y›llard›r sonuçlanmayan
mahkeme süreçleri yaﬂ›yoruz" dedi.

“

Mega Center
Projesi'nden kötü
deneyimlerle ç›kt›k ve
bu nedenle kooperatif
iﬂinden uzak durarak
TOK‹'ye gittik”
Mega Center Projesi'nden kötü deneyimlerle ç›kt›klar›n› ve bu nedenle kooperatif iﬂinden uzak durduklar›n› anlatan Kotil‚ yeni projeyi TOK‹'ye götürdüklerini belirtti. Yaklaﬂ›k 6 ayl›k bir

‹stanbul G›da Toptanc› Tüccarlar› Derne¤i (‹GTOD) Baﬂkan›
Günay Kotil Rami esnaf› olarak, ‹kitelli’ye taﬂ›nmalar›n›n kesinleﬂti¤ini TOK‹ ile imza aﬂamas›na geldiklerini söyledi.
görüﬂme sürecinin olumlu sonuçland›¤›n› anlatan Kotil‚ projeyi TOK‹'nin yapaca¤›n› ve kendilerine dükkân sataca¤›n›
ifade etti.
‹lk etapta toplam 1200 dükkân›n
bulunaca¤› g›da merkezini Paris'teki g›da halinden esinlenerek projelendirdiklerini anlatan Günay Kotil‚ proje hakk›nda ﬂu bilgileri verdi: "Proje ‹kitelli
Kayabaﬂ› mevkiinde Isparta Kule olarak
bilinen projelerin arka taraf›nda gerçekleﬂtirilecek. Bu bölge kentleﬂme olarak
çok h›zl› geliﬂiyor. Ayr›ca E-5 ve E-6'ya
yak›n‚ tren istasyonu büyük avantaj. ‹lk
etapta 1200 dükkân olacak. Zamanla
2000 dükkâna kadar ç›kaca¤›z. G›da
merkezinde Paris halinde oldu¤u gibi
kuru g›dan›n yan› s›ra‚ et‚ sebze-meyve
ve bal›k gibi ürünlere de yer verece¤iz.

Bunlar›n yan› s›ra temizlik malzemeleri
ve zücaciye dükkânlar› da olacak. Bizim iste¤imiz bir ailenin günlük tüketimini ilgilendiren her türlü ürünü merkezde bulundurmak."
Merkezin g›da toptanc›l›¤› için uygun bir mimari yap›ya sahip olaca¤›n›n
da alt›n› çizen Kotil‚ dükkânlar›n tek
katl› ve kamyonlar›n yanaﬂmas›na imkân verecek bir ﬂekilde tasarlanaca¤›n›
aç›klad›. Kriz ortam›nda böyle bir projenin maliyetinin esnaf› s›k›nt›ya sokaca¤›n› bildiklerini kaydeden Kotil‚ 100
metrekare büyüklü¤ündeki bir dükkân›n
150-160 bin TL'ye mal olmas›n› planlad›klar›n› ifade etti.
Kotil‚ ‹stanbul gibi mega kentte modern bir g›da çarﬂ›s›n›n bulunmay›ﬂ›n›n
ise esnaf›n de¤il anakent belediyesinin
sorunu oldu¤unu belirterek, “Rami esnaf›n›n taﬂ›nma iﬂlemini h›zland›ran geliﬂmelerden biri de Rami K›ﬂlas›'n›n
2010 Avrupa Kültür Baﬂkenti Projesi'ne
dahil edilmiﬂ olmas›d›r. Bildi¤imiz kadar›yla buraya M›s›r'daki ‹skenderiye
Kütüphanesi'nin bir benzerinin inﬂa edilmesi planlan›yor.” dedi.

“

100 metrekare
büyüklü¤ündeki bir
dükkân›n 150-160 bin
TL'ye mal olmas› bekleniyor”
DÜNYASI
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Ülker Bizim Mutfak'ta
yüzde 81 büyüme hedefliyor
Mutfak kültüründen en iyi
anlayan uzman ve lider mutfak
markas› olma vizyonu ile
hareket eden Bizim Mutfak,
girdi¤i yeni kategorilerle h›zla
büyümeye devam ediyor.
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Y

›ld›z Holding G›da ve ‹çecek
Grubu Baﬂkan› Mehmet Tütüncü, Ramazan ay› öncesi
düzenledi¤i toplant›da; Türkiye'de g›da
pazar›n›n büyümeye devam etti¤ini belirterek, “2008 y›l›nda Türkiye g›da ve
alkolsüz içecek pazar› 18 milyar TL büyüklü¤e ulaﬂt›. Bir önceki seneye göre
ciro yüzde 15 oran›nda artt›. 2009 y›l›n›n ilk 6 ay›nda Türkiye g›da ve alkolsüz içecek pazar› büyümesi ise ciroda
yüzde 9 olarak gerçekleﬂti” dedi.

Y›ld›z Holding G›da ve ‹çecek Grubu bünyesinde yedi y›ld›r faaliyet gösteren Bizim Mutfak, 2009 y›l›nda yeni
kategorilere girerek yüzde 81 büyüme
hedefliyor. Bizim Mutfak'›n 18 kategoride 117 ürün çeﬂidiyle faaliyet gösterdi¤ini söyleyen Tütüncü, “2008 y›l›n›
yüzde 19 büyüme ve 101 milyon TL ciro ile kapatan Bizim Mutfak, tüketici
odakl› yaklaﬂ›m› ile yeni kategorilere
girerek yüzde 81 büyümeyi ve 183 milyon TL ciroyu hedefliyoruz” dedi.
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“

Türkiye, kiﬂi
baﬂ› y›ll›k çorba tüketiminde 15 litreyle dünyada üçüncü s›rada yer
al›yor. Türkiye' de çorba tüketiminin yaln›zca
yüzde 17' sini haz›r çorba oluﬂturuyor. Haz›r
çorba pazar›, 2009'un
ilk 6 ay›nda bir önceki
y›l›n ayn› dönemine
göre yüzde 13 büyürken, Bizim Mutfak
Çorba, pazar›n iki kat›
üzerinde bir büyüme
gösterdi”
G›da ve içece¤in h›zl› tüketim perakende ticaretinde en büyük ciro kayna¤›
oldu¤unu belirten Tütüncü, ﬂunlar› söyledi: “Sektörlerin 2008 ciro paylaﬂ›m›na bak›ld›¤›nda g›da ve içecek yüzde
46.5 ile en büyük ciroya sahip. Ülker
olarak g›da sektöründe 1'nci s›rada yer
al›yoruz. Ülker toplam perakendenin
yüzde 6's›n›, sadece g›da sektörüne bakt›¤›m›zda ise perakende ticaretinin yüzde 13'ünü gerçekleﬂtiriyor. Bisküvi ve
çikolatan›n d›ﬂ›nda g›da ve içecek grubu, 14 y›l gibi k›sa bir geçmiﬂe sahip olmas›na karﬂ›n Ülker' in toplam cironun
yüzde 38'ini karﬂ›l›yor. Bizim Mutfak
da g›da ve içecek grubundaki büyümenin en önemli kaynaklar›ndan biri.”
Y›ld›z Holding Ya¤, Mutfak ve
Fonksiyonel G›dalar Pazarlama Genel
Müdürü Derya Sevgin, “Türkiye, kiﬂi
baﬂ› y›ll›k çorba tüketiminde 15 litreyle
dünyada üçüncü s›rada yer al›yor. Türkiye' de çorba tüketiminin yaln›zca yüzde 17' sini haz›r çorba oluﬂturuyor. Haz›r çorba pazar›, 2009'un ilk 6 ay›nda
bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 13 büyürken, Bizim Mutfak Çorba,
pazar›n iki kat› üzerinde bir büyüme
gösterdi” dedi.
Bizim Mutfak'›n 2002'de haz›r çorba, bulyon ve un kategorileri ile g›da
pazar›na girdi¤ini ifade eden Sevgin,
“2003 y›l›nda ketçap, mayonez, harç ve
piﬂirme yard›mc›lar›n›n, 2005 y›l›nda
bakliyat ürünlerinin tan›t›m›n› yapan
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Bizim Mutfak için, 2008 y›l› de¤iﬂim ve
at›l›m y›l› oldu. Bizim Mutfak logosu ve
ambalajlar›, Bizim Mutfak'›n 'do¤all›¤›n› ve katk›s›zl›¤›n›' yans›tacak ﬂekilde
yenilendi” dedi.
Sevgin, 2008'de makarna ve kakao,
2009'da h›zl› çorba kategorilerine girdiklerini hat›rlatarak ﬂöyle devam etti:
“Geçen y›l 17, 2009 y›l›nda ise 27 yeni
ürünle tüketicilerin karﬂ›s›na ç›kt›k. Günümüzün yo¤un ve tempolu yaﬂam tarz›,
tüketim al›ﬂkanl›klar›n› kolay haz›rlanabilen, lezzetli ürünlere do¤ru de¤iﬂtiriyor. Bu de¤iﬂim paralelinde biz de tüketicilerimize sürekli yeni ürünler sunuyoruz.”
Derya Sevgin, Ramazan ay›na iliﬂkin yenilikleri hakk›nda da bilgi verdi.
Çorban›n, Ramazan sofralar›n›n vazgeçilmezi oldu¤unu ifade eden Sevgin, bu
dönemde çorba tüketiminin yaklaﬂ›k iki
kat›na ç›kt›¤›n› ifade etti. Bu talebi ve
Ramazan ay›n›n yaz günlerine denk gelmesini göz önüne alarak haz›r 'so¤uk
çorba'y› tüketicilerle buluﬂturacaklar›n›
anlatan Sevgin, "Anadolu'nun geleneksel
lezzetlerinden so¤uk çorbay› Türkiye'de
haz›r olarak piyasaya sunan ilk firma
olmaktan son derece mutluyuz. ﬁu anda
So¤uk Ayran Aﬂ› ve So¤uk Kesme çorbalar›n›, tüketicilerimizin be¤enisine
sunduk" dedi.

“

Türkiye’de ilk kez Anadolu'nun geleneksel lezzetlerinden So¤uk Ayran Aﬂ› ve So¤uk
Kesme çorbas› haz›r olarak tüketiciye sunuldu”
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Hükümet, tar›m ve
g›da güvenli¤inde
önemli bir düzenlemeye gidiyor.
Hükümet Sözcüsü, Devlet
Bakan› ve Baﬂbakan
Yard›mc›s› Cemil Çiçek,
Bakanlar Kurulu toplant›s›n›n
ard›ndan yapt›¤› aç›klamada,
tar›mla ilgili önemli baz› yasal
düzenlemelerin müzakere edildi¤ini bildirdi.

Tar›m ve G›da Bakanl›¤›
geliyor
D

evlet Bakan› Cemil Çiçek,
'Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤›'n›n yerine 'Tar›m ve G›da Bakanl›¤›'n›n kurulaca¤›n› söyleyerek, bu düzenlemenin sadece isim de¤iﬂikli¤inden ibaret olmad›¤›n› delirtti.
Etkin ve verimli bir hizmet sunabilmesi
bak›m›ndan bakanl›¤›n yap›s›n›n büyük
ölçüde de¤iﬂece¤ini anlatan Çiçek, ﬂöyle konuﬂtu:
"5 müsteﬂar yard›mc›s› 2 müsteﬂar
yard›mc›s›na indiriliyor. 15 birim var,
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10'a düﬂürülüyor. 25 genel müdür yard›mc›s› var. Genel müdür yard›mc›s›
kadrolar› kald›r›l›yor. 187 ﬂube müdürlü¤ü var. Bu 187 ﬂube müdürlü¤ünün
tamam› kalk›yor. 119 adet il müdür
yard›mc›l›¤› var, il müdür yard›mc›l›klar›n› kald›r›yoruz. 12 adet araﬂt›rma
enstitüsü müdür yard›mc›s› var. Bunlar
da yeni teﬂkille ortadan kalkm›ﬂ olacak.
Böylece bu kanunun yürürlü¤e girmesi
halinde kariyer uzmanl›¤› sistemine geçilecek. Bakanl›¤›n benzer ve birbirini

tamamlayan hizmet üreten birimleri
birleﬂtiriliyor. Böylece büyük ölçüde
kadro israf› önlenmiﬂ alacak. Bunun beraberinde getirdi¤i bir k›s›m harcamalar da ortadan kald›r›lacak. Tar›m Reformu Genel Müdürlü¤ü kald›r›l›yor.
Bakanl›k Teftiﬂ Kurulu kald›r›l›yor. Hizmet birimlerinde denetim gruplar› oluﬂturulmakta. Taﬂradaki araﬂt›rma enstitüleri ve laboratuarlar›n say›s› azalt›lmakta ve yeniden yap›land›r›lmaktad›r.
Böylece daha dinamik bir Tar›m ve G›-
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y›s›yla bu alandaki bir baﬂ›boﬂluk, düzensizlik ortadan kald›r›lm›ﬂ olacakt›r."

“

Yetki ve sorumluluk AB müktesebat›na uygun hale gelecek”

da Bakanl›¤›'n›n kurulmas› imkan›n› getirmiﬂ olacakt›r."
Geçen dönemde ç›kan yasayla, köy
hizmetlerinin il özel idarelerine devredilmesiyle, Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤›'n›n bir anlam›n›n kalmad›¤›n› söyleyen Çiçek, Bakanl›¤›n yeniden yap›land›r›lmas›n›n bir zorunluluk haline geldi¤ini söyleyerek, Tar›m ve G›da Bakanl›¤›n›n ayn› zamanda AB ile de ba¤lant›l›
bir düzenleme oldu¤unu ifade etti.

mesiyle geneti¤i de¤iﬂtirilmiﬂ bitkilerin
üretimine izin verilmesinin önü aç›lm›ﬂ
olacak. Ancak, kanunla konulan de¤iﬂik
seviyelerdeki bilimsel eleklerden geçen
ve sosyoekonomik de¤erlendirmede yeterli bulunun geneti¤i de¤iﬂtirilmiﬂ bitkilerin üretimine izin verilecektir. Dola-

Veteriner Hizmetleri Bitki Sa¤l›¤›
G›da ve Yem Kanunu Tasar›s› ile ilgili
de görüﬂme yap›ld›¤›n› belirten Çiçek,
yetki ve sorumlulu¤un AB müktesebat›na uygun hale getirilmesi ve tek otorite
alt›nda toplanmas›n› sa¤layacaklar›n›
kaydetti.
"Tarladan sofraya" g›da güvenli¤ini
sa¤lamak aç›s›ndan söz konusu yasa tasar›s›n›n çok önemli oldu¤unu belirten
Çiçek, ﬂöyle konuﬂtu:
"Sadece g›dalar›n üretilmesi yeterli
olmaz, ayn› zamanda bunun güvenilirli¤i de önem arz etmektedir. Ayr›ca, bu
kanun tasar›s›yla hayvan ticaretiyle u¤raﬂanlar belgelenecek. Hayvan nakilleriyle ilgili hayvan refah› kurallar› getirilecek. Veteriner sa¤l›k ürünlerinin üretimi, sat›ﬂ›, uygulanmas› ve kontrolüne
iliﬂkin kurallar tek bir yasada toplanm›ﬂ
olacak. G›da güvenli¤i aç›s›ndan ve yem
aç›s›ndan da önemli düzenlemeler bu
yasayla geliyor. Daha evvel bu alanlar›
düzenleyen yasalar da yürürlükten kald›r›lm›ﬂ olacakt›r."

“

Ulusal Biyo
Güvenlik Kanun
Tasar›s›”
Bakan Çiçek, imzaya açt›klar› Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤› ile ilgili ikinci yasan›n ise "Ulusal Biyo Güvenlik Kanun Tasar›s›" oldu¤unu söyledi. Çiçek,
ulusal biyo güvenli¤i ile ilgili da¤›n›k
mevzuat›n tek elde topland›¤›n› söyleyerek, böylece bu alandaki boﬂlu¤un ortadan kald›r›laca¤›n› ifade etti. Çiçek,
ﬂunlar› söyledi:
"Kanun tasla¤›nda önerilen sistem,
AB sistemiyle benzerlik arz edecek.
Böylece bizim sistemimizde biyolojik
çeﬂitlilik konusuna daha fazla önem verilmiﬂ olacak. Kanunun yürürlü¤e gir-
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Reis G›da Baﬂkan› Mehmet Reis:

“Market markalar› bizim
pay›m›zdan çald›”

Private label olarak bilinen market markal› ürünlerle ilgili ilginç aç›klamalarda bulunan Reis G›da
Baﬂkan› Mehmet Reis, market markal› ürünlerin üreticinin pazar pay›ndan çald›¤›n› söyledi.

M

arketler raflar›n en
üstüne kar marjlar›n› da
koyarak markal› ürünleri
diziyorlar. Alt›na da daha uygun fiyatl›
kendi markal› ürünlerini. Bu ﬂekilde
kendi ürünlerinin daha fazla satmas›n›
sa¤l›yorlar." Krizle birlikte aç›k bakliyata ilginin de artt›¤›n› dile getiren Reis,
2000 - 2009 y›llar› aras›nda aç›k bakliyat tüketiminde yüzde 155, aç›k pirinç
tüketiminde yüzde 140 oran›nda art›ﬂ
oldu¤unu belirterek, "bu durumun
nedenlerinin baﬂ›nda bakliyatta yüzde
67.7, aç›k pirinçte ise yüzde 72.6'l›k
oran ile fiyat›n›n uygun olmas› geliyor"
dedi.
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“

Marketler raflar›n en üstüne kar marjlar›n› da koyarak markal› ürünleri diziyorlar.
Alt›na da daha uygun
fiyatl› kendi markal›
ürünlerini. Böylece
kendi ürünlerinin fazla
satmas›n› sa¤l›yorlar”
TEMMUZ - A⁄USTOS 2009
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Reis G›da Baﬂkan› Mehmet
Reis, ithal bakliyat ürünleriyle
damak tad› bozulan Türk halk›n›n bakliyat tüketimini
azaltt›¤›n›, halk›n nohut piﬂirmeyi bile bilmedi¤ini söyledi.Humus, fava, börülce gibi
geleneksel yemeklerimizi birço¤umuzun piﬂirmeyi bilmedi¤i ortaya ç›kt›. Reis G›da taraf›ndan AC Nielsen'e yapt›r›lan araﬂt›rma Türk halk›n›n
yar›s›n›n kuru fasulye, nohut,
mercimek yeme¤i yapmay›
bile bilmedi¤ini gösteriyor.

‹thal ürünler Türk damak tad›n›
bozdu, gençler bakliyattan uzaklaﬂt›

A

C Nielsen'e yapt›rd›klar›
araﬂt›rma ile ilgili konuﬂan
Reis G›da Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Mehmet Reis, Türk halk›n›n
bakliyat› hayat›dan ç›kard›¤›n› söyledi.
Özellikle krizle birlikte tüketicinin ucuz
olana yöneldi¤ini bunun da aç›k ve market markal› bakliyat sat›ﬂ›n› art›rd›¤›n›
söyleyen Reis, "Sofram›za konulan, nohut, pirinç, bulgur ve kuru fasulyenin
tad› olmad›¤› için damak tad›m›z bozuldu. Çünkü bunlar›n ço¤u ithal. ‹thal
bu¤day makarnan›n tad›n› bozdu. Ekmeklik bu¤daydan bulgur yap›ld›¤› için
bulgur yemeklerinin de tad› kalmad›.
Dolay›s›yla tüketici tad›n› alamad›¤› bu
ürünleri art›k terk etmeye baﬂlad›" diye
konuﬂtu.
Düﬂen kaliteyle birlikte yeme¤in suyuna banmak gibi bir kavram›n da ortadan kalkmaya baﬂlad›¤›n› belirten Reis,
"Türk damak tad› kesinlikle de¤iﬂiyor.
Lezzetsiz yemekler insanlar› haz›r yeme¤e yönlendiriyor" dedi. Yapt›klar›
araﬂt›rman›n fast - food tarz› haz›r g›da
ürünlerine yönelen gençlerin, geleneksel
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bakliyat yemeklerinden uzaklaﬂt›¤›n›
vurgulayan Reis, kad›nlar a¤›rl›kl› olmak üzere araﬂt›rmaya kat›lanlar›n
yüzde 44.7'sinin kuru fasulye yeme¤ini
yapmay› bilmedi¤ini söyledi. Bu oran
fava, börülce, humus gibi bal›kç›larda
meze olarak yenilen bakliyatlara gelince yüzde 90'lara kadar ulaﬂ›yor.

“

Ramazan’da fiyatlar artmayacak ama
bakliyat tüketimi mevsim de¤iﬂimine paralel
olarak artacak”
Ramazan ay›nda bakliyat fiyatlar›n›n artmayaca¤›n› da vurgulayan Mehmet Reis, “Her y›l Ramazan ay› öncesinde yaﬂanan hareketlilik bu y›l yaﬂanm›yor. Ama Ramazan'da sat›ﬂlar›n› artmas›n› bekliyoruz. Mevsimin de¤iﬂmesi
yemek al›ﬂkanl›¤›n› etkilemez. Yeme¤e

mutlaka çorbayla baﬂlama al›ﬂkanl›¤›
var” diye konuﬂtu.
Mehmet Reis, damak tad› yan›nda
iﬂadamlar›ndaki yard›mseverli¤in de de¤iﬂime u¤rad›¤›na de¤inerek, “2008'den
beri kumanya yap›m›nda belirgin bir
de¤iﬂim oldu. Kumanya yap›m› bir önceki y›la göre yüzde 20 azald›. 2007'ye
göre ise bu azal›ﬂ yüzde 30'u buluyor”
dedi.

Araﬂt›rmadan di¤er notlar:
- Sat›n al›nan pirinç, kuru fasulye
ve mercimek miktarlar› bir y›l öncesine
göre düﬂüﬂ gösterdi.
- Halk tüketimdeki düﬂüﬂü ekonomik
kriz ve fiyata ba¤l›yor.
- Bakliyat için; Akdenizli tüketici
'sa¤l›kl›', do¤ulu tüketici 'protein içerir
ve lezzetlidir' diyor.
- Egeli tüketiciler nohutu çerez olarak tüketmeyi seviyor.
- Gençler, börülce, bezelye ve barbunya yemeklerini bilmiyor.
- Karadenizli ve Do¤ulu tüketiciler
nohut yeme¤ini daha çok seviyor.
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Aymar Türkiye'nin en büyük
500 sanayi kuruluﬂu aras›nda

K

2008 y›l›nda toplam 120 milyon TL ciro ile yüzde 45 oran›nda bir büyüme gerçekleﬂtirerek sektörün 3 büyük firmas›ndan biri olan Aymar, yaklaﬂ›k
110 milyon TL üretimden sat›ﬂ
hacmiyle, 475'inci s›rada yer
alarak, ‹stanbul Sanayi Odas›
(‹SO) taraf›ndan aç›klanan Türkiye'nin en büyük 500 sanayi
kuruluﬂundan biri oldu.
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onuyla ilgili olarak Aymar
‹cra Kurulu Baﬂkan› Nihat
Özyurt ﬂunlar› söyledi: “Aymar'› alt› y›l önce sat›n ald›¤›m›zda, pazar pay› yok denecek kadar azd›. Alt›
y›lda yapt›¤›m›z toplam 20 milyon $'l›k
yat›r›m ve yo¤un iletiﬂim çal›ﬂmalar› ile
2009'da pazar pay›m›z yüzde 12 oldu.
Bunda kanolan›n büyük bir pay› var. Üç
y›l içinde sektörün lideri olmay› amaçl›yoruz.”

“

Aymar’› yeni yat›r›mlarla tekrar pazara
kazand›rd›k. 14 farkl›
ürünle portföyümüzü
geniﬂlettik ve ürün gam› en geniﬂ ya¤ ﬂirketi
haline geldik”

Aymar ‹cra Kurulu Baﬂkan› Nihat
Özyurt “ Aymar bizim yönetimimize
geçti¤inde ﬂirketin cirosu s›f›rd›. Tüketiciler baz›nda marka hat›rlanma oran›
yok denecek kadar azd›. Biz Aymar'›n
güçlü bir marka oldu¤unu biliyorduk.
Bu yüzden markay› canland›rmak ve insanlara hat›rlatmak ad›na yat›r›mlar
yapt›k ve Aymar'› tekrar pazara kazand›rd›k. Bununla birlikte ürün portföyümüzü geniﬂlettik ve toplam 14 farkl›
ürün ile Türkiye pazar›nda, ürün gam›
en geniﬂ ya¤ ﬂirketi haline geldik. Bu
baﬂar›da kanolan›n büyük bir pay› var.
Aymar bulundu¤u pazarda daima en üst
seviyeyi hedeflemektedir. Aymar olarak
bulundu¤umuz pazardaki amac›m›z,
müﬂterilerimizin var olan ve oluﬂabilecek beklentilerini iyi analiz edip memnuniyete çevirmektir. Bu prensip ile
tüm çabam›z, müﬂterilerimize azami
fayda sa¤layacak ürünleri, kullan›ma en
do¤ru ﬂekilde sunmak ve üç y›l içinde
pazarda lider konuma gelmektir.”
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Türk helvas›na AB vizesi

Avrupa Birli¤i G›da Komisyonu
kodeksi listesinde yer almad›¤›
gerekçesiyle sat›ﬂ› yasaklanan
Türk helvas›na vize ç›kt›.
Türk helvas›n› Avrupa`ya ihraç
eden en büyük ﬂirketlerin
baﬂ›nda

T

ürk helvas›n› Avrupa`ya ihraç eden en büyük ﬂirketlerin
baﬂ›nda yer alan Baktat ﬁirketler Grubu taraf›ndan, 2005 y›l›ndan
beri verilen hukuki mücadele zaferle sonuçland›. Türk helvas›n›n Avrupa pazar›na giriﬂinin önündeki tüm engeller
kald›r›ld›. Helva yap›m›nda kullan›lan
çöven suyunun sa¤l›¤a zararl› oldu¤u ve
Avrupa G›da Kodeksinde olmad›¤› gerekçesiyle Türk helvas›n›n AB ülkelerinde sat›ﬂ› 2005 y›l›ndan beri yasaklanm›ﬂt›.
Konuyla ilgili olarak Baktat ﬁirketler Gurubu Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Mustafa Baklan taraf›ndan düzenlenen
bas›n toplant›s›nda, davan›n süreciyle ilgili bilgiler verildi. Baklan, “2005 y›l›ndan beri sürdürdü¤ümüz hukuki mücadeleyi kazand›k. Yaklaﬂ›k 5 y›ll›k bu
yasak süre zarf›ndan 200 bin Euro`nun
üzerinde maddî kayb›m›z oldu. Bu süre
zarf›nda isteseydik helvay› daha az maliyetle Yunanistan`da da üretebilirdik.
Çünkü Yunan helvas› Avrupa`da serbestti. Ama ülkemize katk› olsun diye
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Türkiye`de üretiyoruz. Ülkemizin kazanmas›n› istiyorum. Bu yüzden bu s›k›nt›l› dönemi geçirdik” dedi. Avrupa’ya
gidecek Türk helvas›n›n önünde hiçbir
engel kalmad›¤›na dikkat çeken Mustafa Baklan, kazan›lan hukuk mücadelesinde ayn› problemi yaﬂayan di¤er ﬂirketlerin kendileriyle birlikte bu davaya
sahip ç›kmamalar›ndan da yak›nd›. Bu
problemin asl›nda Türkiye`deki helva
üreticilerini yak›ndan ilgilendirdi¤ini de
ifade eden Baktat Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Mustafa Baklan, ancak ülkemizin kazanmas› için Baktat firmas›
olarak her ne pahas›na olursa olsun hukuk mücadelesi verdiklerini sözlerine
ekledi.

TEMMUZ - A⁄USTOS 2009

DÜNYASI

Haberler

...‘Bakkal›m’ hep var olacak
Ramazan'da Pide Aras› Chokella Keyfi…

Nestlé Chokella
ile “Sür Keyfini
Ramazan'›n”
Türkiye'nin ilk krem çikolatas› olan Nestlé Chokella Ramazan'a
özel yeni fiyat›yla ve ambalaj›yla herkesi pide ve chokella keyfiyle
buluﬂturmay› hedefliyor.

Y

ar›m yüzy›l› aﬂk›n bir süredir kahvalt› masalar›n›n baﬂ
konu¤u olan Nestlé Chokella, Ramazan ay›nda s›cak ve lezzetli bir
teklifle iftar sofralar›n› renklendirmeye
haz›rlan›yor.
1960'lardan beri kahvalt›lar›n ayr›lmaz bir parças› olan Nestlé Chokella,
bu y›l Ramazan'a özel ambalajlar›yla
tüketicisinin karﬂ›s›na ç›kmaya haz›rlan›rken, aile bütçesine uygun fiyat›yla da
sofralarda yerini alacak…
Nestle, sevilen ürünü Chokella'y› iki

pide aras›nda çikolata severlerin be¤enisine sunuyor...
Ramazan döneminde iﬂ veya okul ç›k›ﬂ›nda iftara yetiﬂemeyenler, pide aras›
Nestlé Chokella ile iftarlar›n› yapabilecekler. ‹ftar zamanlar›nda merkezi
yerlerde bulunacak mobil ekipler, isteyen herkese, ücretsiz olarak pide aras›
Nestlé Chokella ikram edecekler. Ramazan dendi¤inde akla ilk gelen lezzetlerden olan pidenin, Nestlé Chokella ile
buluﬂmas›, Ramazan ay› boyunca
devam edecek.

Sat›ﬂ
noktas›nda
pazarlaman›n
Oscar’›
“OMA”
Nestlé
Türkiye’nin

P

OPAI taraf›ndan dünya genelinde verilen “Üstün Sat›ﬂ Deste¤i Baﬂar›s› (OMA) Ödülleri” Türkiye'de sahiplerini buldu.
IMM Standyum firmas›n›n , Nestlé
Türkiye için tasarlad›¤› Nescafé
Gold stand› birincilik ödülüne lay›k
görüldü.
POPAI (Sat›ﬂ Noktas›nda Pazarlaman›n Global Platformu) taraf›ndan dünyada 50 y›ld›r verilen
OMA (Üstün Sat›ﬂ Deste¤i Baﬂar›s›) Ödülü Türkiye'de ikinci kez sahiplerini buldu. 25-28 Haziran tarihleri aras›nda Tüyap Beylikdüzü
Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül töreni ziyaretçiler taraf›ndan yo¤un ilgiyle karﬂ›land›.
OMA Türkiye Ödülleri'nde birincili¤e “NESCAFÉ Gold” için tasarlanan, plastik vakum tekni¤iyle üretilen “Nescafe Gold” stand› lay›k görüldü.
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ET‹ ﬁirketler Grubu Onursal
Baﬂkan'› ve Kurucusu Firuz
Kanatl›'n›n, Türkiye Büyük
Millet Meclisi (TBMM)
Baﬂkanl›k Divan› taraf›ndan
Türkiye'nin geliﬂimine katk›da
bulunan kiﬂi ve kuruluﬂlara verilen "TBMM Üstün Hizmet
Ödülü"ne lay›k görüldü¤ü
bildirildi.

Eti’nin kurucusu Kanatl›'ya
TBMM Üstün Hizmet Ödülü

E

T‹'den konu hakk›nda yap›lan
aç›klamada Firuz Kanatl›'n›n, Eskiﬂehir'de istihdama
sa¤lad›¤› katk›, Hac› Ahmet Kanatl›
Anadolu Lisesi, Eti Sosyal Bilimler Lisesi ve Eskiﬂehir Eti Arkeoloji Müzesi'nin yeniden kente kazand›r›lmas›na
yönelik yapt›¤› çal›ﬂmalar›ndan dolay›
bu ödüle lay›k görüldü¤ü kaydedildi.
Bu sene TBMM Baﬂkanl›k Divan›
taraf›ndan 160 aday aras›ndan seçilen
kiﬂi ve kuruluﬂlara verilen Üstün Hiz-
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met Ödülü'nün teslimi için düzenlenen
törene kat›lan Firuz Kanatl›, ödülünü
TBMM Baﬂkan› Köksal Toptan'dan ald›.

“

Bundan sonra
da hem ﬂehrimize hem
ülkemize yat›r›m yapmaya devam edece¤iz”

Firuz Kanatl›, ödülle ilgili aç›klamas›nda "Yar›m asr› aﬂk›n zamand›r ülkemizin ça¤daﬂ medeniyetler seviyesine
ç›kmas› yönündeki çal›ﬂmalara devam
ediyoruz. Bu çal›ﬂmalar›m›z›n yüce
meclisimiz taraf›ndan da takdire lay›k
görülmesi beni çok mutlu etti. Bundan
sonraki dönemde de hem Kanatl› Ailesi
olarak ﬂehrimize ve çevremize hem de
ET‹ ﬁirketler Grubu olarak ülkemize
yat›r›m yapmaya devam edece¤iz" diye
konuﬂtu.
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TESK Genel Baﬂkan› Palandöken:

Fiyat
artt›ranlardan
al›ﬂveriﬂ
yapmay›n!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar› Konfederasyonu (TESK) Genel Baﬂkan› Bendevi Palandöken, "Ramazan
ay› münasebetiyle f›rsatç›l›k yapmak isteyen spekülatörler olabilir. Ama bilsinler ki kim fiyat art›r›rsa
kendisi yanar. Fiyat artt›ranlardan al›ﬂveriﬂ yapmay›n" de¤erlendirmesinde bulundu.

P

alandöken yapt›¤› yaz›l› aç›klamada, Ramazan ay›
nedeniyle et ve süt ürünleri d›ﬂ›nda, bakliyat, salça,
ya¤ gibi temel g›dalara uygulanan zam haberlerinin
as›ls›z oldu¤unu belirtti.

“

Ramazan ay› nedeniyle et ve
süt ürünleri d›ﬂ›nda, bakliyat, salça,
ya¤ gibi temel g›dalara uygulanan
zam haberlerinin as›ls›z”
G›da zamm› haberlerine halk›n itibar etmemesini isteyen
Palandöken, Toprak Mahsulleri Ofisi'nde yeteri kadar bakliyat
ürününün bulundu¤unu ve bu nedenle de özellikle bakliyatda
herhangi bir fiyat art›ﬂ›n›n mümkün olmad›¤›n› dile getirdi.
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“

Ramazan ay› münasebetiyle
f›rsatç›l›k yapmak isteyen spekülatörler olabilir. Ama bilsinler ki kim
fiyat art›r›rsa kendisi yanar”
Yaﬂanan ekonomik kriz nedeniyle halk›n, fiyat art›ﬂ› durumunda al›m gücü bulunmad›¤› için al›ﬂveriﬂ yapamayacaklar›n› belirten Palandöken, ﬂöyle devam etti:
"Yaﬂanan s›k›nt›lardan dolay› iﬂçi, memur ve emeklide
para kalmad›. Ramazan ay› münasebetiyle f›rsatç›l›k yapmak
isteyen spekülatörler olabilir. Ama bilsinler ki kim fiyat art›r›rsa kendisi yanar.”
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Konya ﬁeker holdingleﬂme
sürecini tamamlad›
Konya ﬁeker, holdingleﬂme sürecini tamamlayarak, Anadolu Holding ismini ald›. Pankobirlik Genel
Baﬂkan› ve Konya ﬁeker Yönetim Kurulu Baﬂkan› Recep Konuk, tüm dünyada yaﬂanan küresel olumsuzluklara ra¤men, Konya ﬁeker A.ﬁ'nin büyümesini olanca h›z›yla bu y›l da sürdürdü¤ünü belirterek,
Konya ﬁeker A.ﬁ.'nin bundan böyle yoluna Anadolu Birlik Holding olarak devam edece¤ini aç›klad›.

K

onuk, son y›llarda bütün
dünyan›n içinde bulundu¤u
ekonomik krizden Konya
ﬁeker'inde etkilendi¤ini, ancak ‹SO'nun
aç›klad›¤› 500 Büyük Sanayi kuruluﬂu
listesinde 58. s›rada yer almay› baﬂard›¤›n› ve Konya ﬁeker olarak bu krizden
do¤ru planlama ve ak›ll› yönetim neticesinde enaz etkilendiklerini ifade ederek,
"Üreticilerimizin de etkilenmemeleri
için yo¤un çaba sarf ettik. Bugün dünyan›n herhangi bir yerinde olan bir hadise maalesef hepimizi ilgilendirmektedir. Mesela Meksika'da ç›kan domuz
gribi virüsü dünyay› sarsmaktad›r. Yine
dünyan›n herhangi bir yerindeki bir
olayla ilgili olarak tüm dünyan›n kayg›lar› artmaktad›r. Son dönemde hepinizin bildi¤i gibi Amerika'da bir finans
krizi yaﬂand› ve dünya etkilendi'' diye
konuﬂtu.
Pankobirlik Genel Baﬂkan› Recep
Konuk, yapt›¤› yaz›l› aç›klamada, Konya ﬁeker A.ﬁ'nin 10 y›lda dönem karl›-
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l›¤›n› yüzde 138 bin 229, cirosunu yüzde bin 351, özkaynaklar›n› yüzde 7 bin
403, sermayesini yüzde 11 bin 650, ak-

Konya ﬁeker Yön. Kur. Bﬂk.
Recep Konuk

tif büyümesini ise yüzde bin 384 kat daha art›rd›¤›n› belirtti.
Recep Konuk, Konya ﬁeker'in büyüklü¤ünün korunmas› ve gücün daha
da sa¤lamlaﬂt›r›lmas› için yap›lan çal›ﬂmalar›n tamamland›¤›n› hat›rlatarak,
“Konya ﬁeker küresel bir oyuncu haline
geldi. 20'ye yak›n yeni tesis kuruldu.
Konya ﬁeker A.ﬁ.'nin bu devasa büyüklü¤ünün muhafazas›n› sa¤lamak ve daha ilerilere taﬂ›yabilmenin endiﬂesi ile,
bir araﬂt›rma içerisine girdik. Bu araﬂt›rmalar›m›z neticesinde ﬂirketler toplulu¤u modeli aray›ﬂ›nda holdingleﬂme yap›s›n› do¤ru bulduk. Konya'da holding
imaj› büyük prestij kaybetmiﬂtir. Geçmiﬂte Konya'da tabela holdingleri oluﬂmuﬂtur. Konya'da holdingleﬂme zordur.
Konya ﬁeker, daha önce de oldu¤u gibi
zora talip olmuﬂ ve bu imaj› y›kacak
ad›mlar› da atm›ﬂt›r. Holdingin ad›n› da
'Anadolu Birlik Holding' olarak belirlemiﬂtir. Holding bütün ortaklar›m›za
aç›kt›r'' dedi.
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Ambalajl› Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derne¤i (ASÜD) Berlin’e gidiyor

Türkiye ilk kez
Dünya Süt Zirvesi’nde
Ambalajl› Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derne¤i (ASÜD) Baﬂkan› Ali Ülker, 21-24 Eylül'de Berlin'de yap›lacak olan ve Türkiye'nin ilk kez kat›laca¤› Dünya Süt Zirvesi'ne haz›rland›klar›n› belirterek,
süt ve süt ürünleri sektörünün uluslararas› arenadaki itibar›n› hak etti¤i yere taﬂ›yacaklar›n› söyledi.

A

mbalajl› Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derne¤i
(ASÜD) Baﬂkan› Ali Ülker,
“ASÜD kurulur kurulmaz Uluslararas›
Sütçülük Federasyonu'na (International
Dairy Federation-IDF) üye oldu ve Türkiye'yi dünya süt ligine ç›karma konusundaki azmini ortaya koydu. Bu federasyonun 56 üyesi var ve biz bugüne
kadar aralar›nda yoktuk. Yeni girdik.
ﬁimdi de Berlin'de yap›lacak olan Dünya Süt Zirvesi'ne kat›larak, Türk sütünün kalitesini ve sektörümüzün geldi¤i
noktay› anlataca¤›z. Daha önce AB'ye
yak›n ülkeler bizim ihracat s›n›r›m›z
içindeydi. Romanya ve Bulgaristan da
AB üyesi olunca, art›k bu ülkelere de
ihracat yapamaz olduk. ASÜD olarak
temel hedefimiz, ülkemizin süt ihraç
edebilir hale gelmesinde etkin lobi yapabilmektir” dedi.

Bizde süt sanayi çok daha sonradan
geliﬂti¤i için Avrupa ülkelerinden daha
modern tesislerimiz, sa¤l›kl› ve hijyene
uygun ürünlerimiz var. Ancak AB'de
yanl›ﬂ tan›nmaktay›z diyen ASÜD Baﬂkan› Ali Ülker, sözlerine ﬂöyle devam
etti: “Bu yanl›ﬂ yarg›y› mutlaka y›kmal›y›z. Türkiye'nin süt ve süt ürünlerini
ihraç edemiyor olmas› ASÜD'ün hiçbir
ﬂartta kabul edebilece¤i bir durum de¤ildir. Bu bizim için bir itibar meselesidir. Süt ve Süt Ürünlerimizi ‹hraç etmesek dahi ihraç edilebilir olmas›n›
istiyoruz. Biz sektörümüzün uluslararas› arenadaki itibar›n› geri kazanaca¤›z.
O nedenle, bizim yolumuz Brüksel.
Hedefimiz baﬂta yo¤urt olmak üzere geleneksel Türk süt ürünlerini CODEX
Alimenteriu'sta tan›mlanmas›n› sa¤layarak AB platformuna taﬂ›mak olacakt›r.”

“

Ambalajl› Süt ve Süt
Ürünleri Sanayicileri Derne¤i
(ASÜD) Baﬂkan› Ali Ülker
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Türkiye'nin süt
ve süt ürünlerini ihraç
edememesi ASÜD'ün
hiçbir ﬂartta kabul edebilece¤i bir durum de¤ildir. Bu bizim için bir
itibar meselesidir. Süt
ve Süt Ürünlerimizi ‹hraç etmesek dahi ihraç
edilebilir olmas›n› istiyoruz. Biz sektörümüzün uluslararas› arenadaki itibar›n› geri kazanaca¤›z. O nedenle, bizim yolumuz Brüksel”
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Keskino¤lu, Türkiye’nin
en de¤erli markalar›ndan
G›da sektöründe 46 y›ld›r faaliyet gösteren Keskino¤lu ﬁirketler
Grubu, Capital Dergisi ve dünyan›n önde gelen ‹ngiliz marka de¤erlendirme ﬂirketi Brand Finance'n›n birlikte yürüttü¤ü “Türkiye'nin En De¤erli Markalar›” araﬂt›rmas› s›ralamas›nda geçen seneye göre 46 basamak yükselerek 39'uncu s›raya yerleﬂti.

ﬁener G›da
AB Kalite
Ödülü ald›

K

eskino¤lu, geçen y›l 46.4 milyon dolar olan marka de¤erini yüzde 145
oran›nda art›rarak tavukçuluk sektörünün de en de¤erli markas› oldu.
Keskino¤lu'nun grubun beyaz et, yumurta, yem, gübre, viol, zeytinya¤›
ve sarf sa¤l›k malzemeleri üretim alanlar› dahil olmak üzere 2 bin 500 kiﬂiye istihdam sa¤lad›¤›n› belirten Pazarlama Grup Baﬂkan› Keskin Keskino¤lu, “2007 y›l›nda 293 milyon YTL olan ciromuzu 2008'de 368 milyon YTL'ye yükselterek yüzde
25'lik büyüme gerçekleﬂtirdik. 2009 y›l› için de hedefler koyduk ve önemli yat›r›mlar yapt›k. 2009 y›l› için, ciro hedefimiz 500 milyon TL'dir” dedi.

ﬁekerli g›da alan›nda faaliyet gösteren ve tüketici akademisinin üniversiteler aras›
araﬂt›rmalar› sonucunda
AB kalite listesine giren ﬁener G›da, 1. Uluslararas›
Avrupa Birli¤i (AB) kalite
ödülüne lay›k görüldü.

A

Uluslararas› ambalaj ödülü

T

ürk Standartlar› Enstitüsü'nün
düzenledi¤i Alt›n Ambalaj Yar›ﬂmas›'nda Yonca G›da “eliptik ya¤
ﬂiﬂesi ve çift emniyetli kapa¤›” ile
ödül ald›. ﬁirketin bu ödülle Ekim
2009'da Sri Lanka'da Dünya Ambalaj
Örgütü (WPO) taraf›ndan düzenlenecek “World Star 2009” ambalaj yar›ﬂmas›na kat›lmaya hak kazand›¤›
bildirildi. Yonca G›da'n›n ﬂiﬂelerinde
yan yüzeyde oluﬂturulan dar alan sayesinde daha iyi kavranma sa¤land›¤›n› söyleyen yetkililer, ürünün taﬂ›n›r-
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ken ve kullan›l›rken s›zd›rma riskinin
de çift emniyet kapak kilidi ile ortadan kald›r›ld›¤›n› söylediler.

lmanya, Hollanda, Belçika ve Danimarka gibi
ülkelere ihracat yapan
ﬁener G›da bir kalite ödülünü daha
ald›. 2005 y›l›nda 111 ülke aras›ndan uluslararas› kalite ödülünü
alan daha sonra 22. uluslararas›
tüketici ödülüne lay›k görülen ﬁener G›da, baﬂar›s›n› Avrupa Birli¤i
kalite ödülünü alarak tescilledi.

25 y›ll›k tecrübe
ﬁener G›da Yönetim Kurulu Eﬂ
Baﬂkan› Burhan Say›lgan, kalite
standartlar›n› yakalaman›n gururunu yaﬂad›klar›n› ve ald›klar› bu
ödülle yollar›na emin ad›mlarla devam edeceklerini belirterek, "ﬁener
G›da, sahip oldu¤u tatl› g›da üretim
tesisi ile 25 y›ld›r dünyadaki geliﬂmeleri takip ederek, sürekli kendini
yenileyip geliﬂtirmiﬂ ve Türkiye'de
tatl› g›da sektörünün lider ismi olmuﬂtur" dedi.
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D-8 tohum bankas›
kuruyor
D-8 ülkeleri g›da güvenli¤i konusunda ortak politikalar oluﬂturmak amac›yla tar›m alan›nda üretilen
projeleri hayata geçiriyor. ‹lk ad›m olan D-8 Tohum Bankas›n›n kuruluﬂ çal›ﬂmalar› Türkiye'nin
öncülü¤ünde baﬂl›yor.

G

eçti¤imiz ﬁubat ay›nda
Malezya'n›n baﬂkenti Kuala
Lumpur'da gerçekleﬂtirilen
D-8 Tar›m Bakanlar› Konferans›'nda
al›nan kararla Tohum Bankas›yla ilgili
çal›ﬂmalar›n Türkiye'nin liderli¤i ve
‹ran'›n katk›s›yla Türkiye'de kurulmas›
görüﬂü benimsenmiﬂti. Bu do¤rultuda
D-8 Tohum Bankas› Çal›ﬂma Komitesi
ilk toplant›s›n› 21-24 Temmuz 2009 tarihleri aras›nda Türkiye'de gerçekleﬂtirdi. Tar›msal Araﬂt›rmalar Genel Müdürlü¤ü'nün (TAGEM) evsahipli¤inde
‹zmir'de düzenlenecek olan Çal›ﬂma
Toplant›s›na üye ülkelerin Tar›m bakanl›klar›ndan yetkililer kat›lacak.

“

Dünyan›n temel
g›dalar›ndan tah›llar›n
vatan› Türkiye. Burada
tah›l tar›m› 10 bin y›l
önceye dayan›yor. D-8
Ülkeleri tohum bankas›n›n kurulmas› için
ortak ç›karlar› maksimize edecek”
Tar›m ve Köyiﬂleri Bakan› Mehdi
Eker daha önce yapt›¤› aç›klamada D-8
ülkeleri Tohum Bankas›n›n Türkiye'de
kurulmas›n›n, D-8 Ülkelerinin ortak ç›kar›n› maksimize edecek bir uygulama
olaca¤›n› belirtmiﬂti. Tar›msal üretimde
en önemli girdileri mazot, hayvan yemi,
gübre ve tohumun oluﬂturdu¤unu vurgulayan Eker, ﬂunlar› kaydetti: “Bilindi¤i
gibi dünyan›n temel g›da maddelerinden
olan tah›llar›n vatan› Türkiye'dir. Bu ülkede tah›l tar›m› 10 bin y›l öncelerinden
beri yap›lmaktad›r. Tar›msal araﬂt›rma
kapasitemiz hayli yüksektir. Konuyla il-
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gili resmi ve özel sektör teﬂkilatlanmas›
uygundur. Bu ve benzeri sebeplerle, D-8
Ülkeleri Tohum Bankas›n›n Türkiye'de
kurulmas› D-8 ülkelerinin ortak ç›kar›n›
maksimize edecek bir uygulama olacakt›r.” ﬁubat ay›ndaki Tar›m Bakanlar›
Konferans›nda üye ülkelerde uygun fiyata kaliteli tohum, gübre ve hayvan yemi
temin etmek için ortak projeler üretilmiﬂ bu do¤rultuda Türkiye'nin liderli¤i
ve ‹ran'›n katk›s›yla Türkiye'de Tohum
Bankas› kurulmas›, hayvan yemi tesislerinin Malezya'n›n liderli¤i ve Endonezya'n›n katk›s›yla Malezya'da; gübre üretim tesislerinin Türk özel sektörünün de
deste¤iyle M›s›r'da kurulmas› görüﬂü
benimsenmiﬂti.
21 Temmuz'da yap›lan ve dört gün
süren, D-8 Tohum Bankas› Çal›ﬂma
Toplant›s›nda g›da güvenli¤inin sa¤lan-

mas›nda biyo-çeﬂitlilik, genetik kaynaklar, Gen Bankas› gibi temel konular tart›ﬂ›larak, kurulmas› planlanan tohum
bankas› ve tohum sektörüyle ilgili üye
ülkelerin görüﬂlerine yer verildi. Toplant›ya Türkiye'nin yan› s›ra D-8 üyeleri
Endonezya, Malezya, Bangladeﬂ, Pakistan, ‹ran, M›s›r ve Nijerya'n›n temsilcileri kat›ld›."

“

Türkiye'nin
liderli¤i ve ‹ran'›n
katk›s›yla Türkiye'de
Tohum Bankas›
kurulmas›, hayvan
yemi tesislerinin
Malezya'n›n liderli¤i
ve Endonezya'n›n
katk›s›yla Malezya'da; gübre üretim
tesislerinin Türk özel
sektörünün de deste¤iyle M›s›r'da kurulmas› görüﬂü benimsenmiﬂti”
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ABD'nin kap›lar› Türk g›da
firmalar›na aç›ld›
Dünyan›n en önemli g›da organizasyonlar› aras›nda yer alan Uluslararas› Fancy Food G›da ve
Teknolojileri Fuar›'na, kat›lan 33 firma, iﬂ ba¤lant›s› yapt›.

N

ew York'ta düzenlenen ve
dünyan›n en önemli g›da
fuarlar› aras›nda say›lan
Uluslararas› Fancy Food G›da ve Teknolojileri Fuar›'na kat›lan g›da ihracatç›lar›m›z, elleri kollar› dolu döndü. Zeytin ve zeytinya¤›, kuru meyveler, domates ürünleri, konserve meyve ve sebzeler, meyve sular›, gazozlar, sirke ve soslar, bal ve reçel, makarna, turﬂular, ﬂekerlemeler, bakliyat, baharatlar, bisküvi, kek ve krakerler gibi çeﬂitli g›da
ürünleri üzerine çal›ﬂan 33 firma ile
Ulusal Kat›l›m Organizasyonu'nun daha
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da güçlendi¤ini belirten Ege ‹hracatç›
Birlikleri Genel Sekreteri Sezmen Alper, 55'inci kez düzenlenen fuarda yerli
ve yabanc› 2 bin 500 firman›n stant
açt›¤›n› ve üç gün süren fuar› 20 bin
civar›nda al›c›n›n ziyaret etti¤ini söyledi.
Ege ‹hracatç› Birlikleri Genel
Sekreteri Sezmen Alper, Dünyan›n en
önemli g›da ve içecek fuarlar› aras›nda
gösterilen Uluslararas› Fancy Food
G›da ve Teknolojileri Fuar›'n›n hemen
tüm sektörler için oldu¤u gibi, g›da sektörü için de büyük önem arz eden ABD

pazar›n› tan›mak, pazardaki pay›m›z›
art›rmak ve mevcut konumumuzu
sa¤lamlaﬂt›rmak için önemli bir f›rsat
oldu¤unu belirtti.

“

Fuar, ABD
pazar›n› tan›mak ve
pazardaki pay›m›z›
artt›rmak için önemli
bir f›rsat”
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P›nar
mini
hindi
üretiyor

P›nar G›dan›n ba¤l› bulundu¤u
Yaﬂar Holding Onursal Baﬂkan›
Selçuk Yaﬂar g›da sektöründe
yeni bir hindi türüyle at›l›m
yapmay› hedeflediklerini
söyledi.

G

›da sektöründe yeni bir hindi türüyle at›l›m yapmay›
hedeflediklerini söyleyen
Yaﬂar Holding Onursal Baﬂkan› Selçuk
Yaﬂar, tavuk etiyle rekabet edebilecek
daha küçük boyutlarda yeni bir tür hindi üretimine baﬂlayacaklar›n› ifade etti.
Beyaz hindiyi Türkiye'ye ilk getiren
kiﬂi oldu¤unu, ﬂu anda hindi etinin büyük bir sektör haline geldi¤ini ifade
eden Yaﬂar, “ﬁimdi mini hindi ç›kar›yoruz. Büyük bir olay olacak. Tavuktan
yaklaﬂ›k bir kilogram a¤›r, fiyat› da 1
TL daha yüksek. Tüketicinin ilgisini çekece¤ini düﬂünüyoruz. Üretimini Seferihisar'daki Hedef Çiftli¤i'nde yapaca¤›z”
dedi.

“Karamsar de¤ilim”
Öte yandan, ekonomik krizle ilgili
de¤erlendirmelerde de bulunan Yaﬂar,
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krize ra¤men Türkiye ekonomisinin
mevcut durumunu çok kötü görmedi¤ini
söyledi.
Kendisinin “karamsarlar” taraf›nda
olmad›¤›n› belirten Yaﬂar, “kriz te¤et
mi geçti¤i” yorumlar›yla ilgili bir soruya, “Genelde öyle. A¤lamay› seven milletiz, ama ben o kadar kötü görmüyorum. Karamsar de¤ilim. ﬁu anki yönetimin ekonomiden anlad›¤› inanc›nday›m” diye konuﬂtu.

“

Tavuktan
yaklaﬂ›k bir kilogram
daha a¤›r, fiyat› da
1 TL daha fazla
olacak”
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Bisküvi ve kek pazar›nda
art›k ‘ﬁölen’ var
Silivri'de kurdu¤u yeni fabrikas›nda unlu mamul üretimine baﬂlayan ﬁölen Çikolata,
1,6 milyar dolarl›k bisküvi ve kek pazar›ndan yüzde 10 pay almay› hedefliyor. 300
kiﬂinin istihdam edildi¤i yeni tesiste y›lda 40 bin ton unlu mamul üretilecek.

İ

stanbul Silivri'de 100 milyon dolarl›k yat›r›mla üçüncü fabrikas›n› kuran Çikolata üreticisi ﬁölen, burada üretilen bisküvi ve kekleri
115 ülkeye ihraç etmeye baﬂlad›. ﬁölen
Yönetim Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s› Elif
Çoban, üretimin yüzde 50'sini yurtd›ﬂ›na
gönderdiklerini ancak, ihracatla baﬂlad›klar› unlu mamuller sektöründe iç pazara da odaklanacaklar›n› söyledi. Çoban, ilk y›l için Türkiye'de yüzde 10'luk
pazar pay› ve 160 milyon dolarl›k ciro
hedeflediklerini kaydetti.
Halen bisküvi pazar›n›n yüzde 90'›
iki büyük üretici Ülker ve Eti'nin kontrolünde. Onlarca marka, kalan yüzde
10'luk pastay› paylaﬂ›yor. Çikolata ile
büyük baﬂar› yakalayan ﬁölen, toplam
1,6 milyar dolarl›k pazarda Ülker ve
Eti'den pay kapmaya çal›ﬂacak. Bisküvi
ve kek pazar›n›n küresel hacmi 145
milyar dolar civar›nda. Elif Çoban, sektörün dünya genelinde büyüme h›z›n›n
yüzde 3-4 oldu¤unu, ancak Türkiye'de
ise her y›l yüzde 6-7 art›ﬂ yaﬂand›¤›n›
ifade ederek, "Biz de büyüyen bu pazar-
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dan pay almak için yat›r›m yapt›k." diye
konuﬂtu. Türkiye pazar›nda fazla marka
bulunmas›na karﬂ›n çeﬂitlili¤in çok olmad›¤›n› dile getiren Çoban, "Büyük bir
Ar-Ge çal›ﬂmas› yürüttük ve farkl› yöntemlerle pazara girmeye karar verdik"
dedi. ﬁölen, unlu mamuller pazar›nda
kekte Luppo, krakerde Krakito ve çikolatal› bisküvide ise Biscolata markalar›yla yer alacak.

“

Çikolata ile
büyük baﬂar› yakalayan ﬁölen, toplam 1,6
milyar dolarl›k pazarda
pay kapmaya çal›ﬂacak.
Bisküvi ve kek pazar›n›n dünyadaki hacmi
145 milyar dolar civar›nda bulunuyor”
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Haberler

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

Türkiye bal üretiminde
dünya üçüncüsü

T

oplant›da g›da ve tar›m sektörüne iliﬂkin bilgiler veren
Eker, Bakanl›¤›n, g›da güvenli¤inde 24 ürüne yönelik baﬂlat›lan
çal›ﬂmalardan birinin bal konusunda oldu¤unu söyledi. Türkiye'nin ar› ve bal
üretiminde dünyada üçüncü s›rada oldu¤unu söyleyen Eker, "Ar› kolonisinde
Çin ve Hindistan'dan sonra, bal üretiminde ise yine Çin ve Arjantin'den sonra
Türkiye üçüncü önemli ülke" dedi. Türkiye'de son alt› y›lda ar› kolonisinin 4
milyondan, 4.8 - 5 milyona ulaﬂt›¤›n›
söyleyen Eker, 74 bin 500 ton olan bal
üretiminin 2008'de yüzde 10'luk bir art›ﬂla 81 bin tona ulaﬂt›¤›n› bildirdi.

Tar›m ve Köy ‹ﬂleri Bakan›
Mehdi Eker, Bal Paketleyicileri, ‹hracatç›lar› ve Sanayicileri
Derne¤i'nin (BALDER) "Bal
sektörü için iyi hijyen uygulamalar› rehberi" projesinin aç›kland›¤› toplant›ya kat›ld›.
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“

Ar› kolonisinde
Çin ve Hindistan'dan
sonra, bal üretiminde
ise yine Çin ve Arjantin'den sonra Türkiye
üçüncü önemli ülke”

“

BALDER, bal
sektörü için hijyen
uygulamalar› rehberi
haz›rl›yor”
Toplant›da konuﬂan Balparmak Yönetim Kurulu Baﬂkan› Özen Alt›parmak
da, AB'nin öncelikli hedeflerinden olan
sürdürülebilir g›da güvenli¤i için, Tar›m
ve Köyiﬂleri Bakanl›¤›'n›n da tüm paydaﬂlar için "‹yi Uygulama Rehberleri"
projesini baﬂlatt›¤›n› söyledi. Bu projelerin ilki olan "Bal Sektörü ‹çin ‹yi Hijyen Uygulamalar› Rehberi"nin Bakanl›k
ve Balder iﬂbirli¤i ile haz›rland›¤›n› söyledi. Alt›parmak, Bu çal›ﬂman›n Tar›m
ve Köyiﬂleri Bakanl›¤›, Sa¤l›k Bakanl›¤›, Milli E¤itim Bakanl›¤›, üniversiteler, ziraat odalar›na, ar› yetiﬂtirici birliklerine, Bal Üretici Birliklerine, kooperatiflere, ulusal zincir ma¤azalara
ve sektörde yer alan 500 yak›n iﬂletmeye ulaﬂt›r›ld›¤›n› bildirdi.
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Haberler

...‘Bakkal›m’ hep var olacak
Afyonkarahisar Bakkallar Odas› Baﬂkan› Cengiz Üstün:

Bakkal esnaf› zor
durumda
Afyonkarahisar Bakkallar Odas› Baﬂkan› Cengiz Üstün, Oda
merkezinde düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, büyük marketler yasa
tasar›s›n›n kanunlaﬂmamas›n›n bakkal esnaf›n› her geçen gün daha
da büyük s›k›nt›lara soktu¤unu söyleyerek, “Bakkal esnaf›n›n
ayakta duracak gücü kalmad›¤›ndan kepenk kapama noktas›na
gelmiﬂtir.

S

on günlerde Afyonkarahisar'da
faaliyete geçen ulusal ve uluslararas› zincir ma¤azalar›n
say›lar› h›zla artmaktad›r. Özellikle
Ambaryolu bölgesinde yo¤unlaﬂan bu
ma¤azalar hiçbir kural ve düzenlemeye
tabi tutulmamaktad›r” diyerek, “Ulusal
yada uluslararas› ma¤azalara karﬂ› de¤iliz, karﬂ› oldu¤umuz maruz kald›¤›m›z 'haks›z rekabet' gerçe¤idir” dedi.

“

Bakkal esnaf›
kepenk kapama noktas›na gelmmiﬂtir. Son
günlerde Afyonkarahisar'da faaliyete geçen
ulusal ve uluslararas›
zincir ma¤azalar›n
say›lar› h›zla artmaktad›r”
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“

Esnaf›m›z›n
bu hakl› serzeniﬂi karﬂ›s›nda büyük ma¤azalar ve marketlerle ilgili
olarak yasal düzenlenmenin bir an evvel yap›lmas› elzemdir”
Üstün, "Y›llard›r r›zk›n› büyük bir
tevekkülle arayan ve kazand›¤›na her
zaman kanaatkârca ﬂükreden esnaf›m›z›n bu hakl› serzeniﬂi karﬂ›s›nda büyük
ma¤azalar ve marketlerle ilgili olarak
yasal düzenlenmenin yap›lmas› elzemdir. Aksi takdirde yaﬂad›¤›m›z ekonomik s›k›nt›lar sosyal facialara dönüﬂecek, telafisi olmayan s›k›nt›lar› beraberinde getirecektir. Bu durum siyasilerimizce iyi de¤erlendirilmeli ve çözüm
noktas›nda haks›z rekabeti önleyici yasal düzenlemeler bir an önce ç›kart›lmal›d›r. De¤ilse y›llard›r 'bakkal-market' çekiﬂmesi olarak görüp dudak bükülen bu mücadelenin tüm küçük esnaf›
hatta yerel mal tedarikçisi toptanc›lar›
bitirme noktas›na getirece¤i aﬂikârd›r"
diyerek; Afyonkarahisar'da ulusal firmaya yer kiralayan kiﬂinin, y›llarca bakkal
esnaf›na mal satan ve bu esnafla ticaretinin neticesinde büyüyen bir kiﬂinin olmas› da bizleri ziyadesiyle üzmüﬂtür.
Unutulmamal›d›r ki, küçük esnaf yok
olursa onlara mal temin eden ve satan
toptanc›lar›m›zda yok olmaya mahkûm
olacakt›r" dedi.
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Haberler

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

Ramazan’da al›ﬂveriﬂ önerileri
Ramazan ay›nda, özellikle iftar öncesi yap›lan al›ﬂveriﬂlerde psikolojik nedenler ve açl›¤›n
bast›rmas›yla ihtiyaç fazlas› ürün al›nd›¤›, bu yüzden aç, keyifsiz ve yorgunken al›ﬂveriﬂe ç›k›lmamas›
önerildi.

T

üketiciler Birli¤i Genel Baﬂkan› Naz›m Kaya, Ramazan'›n g›da tüketiminin
önemli ölçüde artt›¤› bir ay oldu¤unu,
bu nedenle tüketicilerin biraz daha dikkatli hareket etmesi gerekti¤ini söyledi.
Ailelerin oruç tutmalar› ve özellikle
misafirlerini a¤›rlarken zengin çeﬂit bulundurmay› tercih etmeleri nedeniyle
bazen israf›n ortaya ç›kabildi¤ini ifade
eden Kaya, “Birçok yanl›ﬂ hareket, Ramazan'da ibadet yapmak isterken israfa
ve bütçemizin sars›lmas›na neden olabiliyor. Dolay›s›yla g›da tüketimi ve di¤er
harcamalar›m›z Ramazan atmosferine
uygun olacak ﬂekilde daha da tasarruflu
yap›lmal›d›r” dedi.
Kaya, israf›n önüne geçilmesi için
baz› konulara dikkat etmenin yeterli
olaca¤›na iﬂaret ederek, ﬂu önerilerde
bulundu:

art›rmamak için kredi kart› ile borçlanma yerine bütçemize göre harcama yapmal›y›z. Ürün tercih ederken ucuzlu¤undan öte kalite ve içeri¤ine dikkat etmeliyiz. Aç, keyifsiz ve yorgunken al›ﬂveriﬂ
yapmayal›m. Özellikle iftar öncesi yap›lan al›ﬂveriﬂlerde psikolojik nedenler ve
açl›¤›n bast›rmas›yla ihtiyaç fazlas›
ürün almaktay›z. Günübirlik tüketilmesi
gereken ürünler fazlas›yla çöpe gitmektedir.”

“

Pideye özlem ekmek israf›n› art›r›yor”
Günlük ekmek üretiminin alt›da birinin çöpe gitti¤ine dikkati çeken Kaya,
“Ramazan'da pideye olan özlem nedeniyle bu oran daha da artmaktad›r. Ta-

ze ekmek tüketim arzusu ile bayat ekmekler çöpe gitmektedir. Dolay›s›yla
ekmek tüketiminde ihtiyaç belirlenerek
al›m yap›lmal›d›r” diye konuﬂtu.

“

Temel g›da maddelerini tercih edin”
Ramazan ay›nda yaﬂanan fiyat spekülasyonlar›na dikkat ederek tüketicilerin fiyat k›yaslamas› yapmas›n› isteyen
Kaya, “Baz› marketler, kampanya yapt›klar› bir ürünün fiyat›n› indirirken, bunu di¤er ürünlerden ç›karmaktad›r. Bu
nedenle fiyat k›yaslamas› yapmak al›ﬂveriﬂi ucuza getirecektir. Besleyici olmas› ve daha ucuza gelmesi nedeniyle
abur cubur beslenme yerine temel g›da
maddeleri tercih edilmelidir” dedi.

“

Ramazan ay› için
bütçe oluﬂturarak daha
tasarruflu bir tüketim
sa¤lam›ﬂ olabiliriz. Var
olan krizi daha da art›rmamak için kredi kart›
ile borçlanma yerine
bütçemize göre harcama yapmal›y›z. Ürün
tercih ederken ucuzlu¤undan öte kalite ve
içeri¤ine dikkat etmeliyiz. Aç, keyifsiz ve yorgunken al›ﬂveriﬂ yapmayal›m”
“Ramazan ay› için bütçe oluﬂturarak daha tasarruflu bir tüketim sa¤lam›ﬂ olabiliriz. Var olan krizi daha da
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...‘Bakkal›m’ hep var olacak

Türkiye ‹sraf› Önleme Vakf›
Baﬂkan› (T‹SVA) Prof. Dr.
Aziz Akgül, iftar sofralar›nda
aﬂ›r›ya kaç›lmamas› tavsiyesinde bulunarak, toplu ikramlarda servis edilmeyen yemeklerin ihtiyaç sahiplerine da¤›t›lmas›n› istedi. Akgül, Türkiye'de g›da israf›n›n ciddi boyutlarda oldu¤una dikkati çekerek, bu durumla ilgili her
kesimin üzerine düﬂeni yapmas› gerekti¤ini belirtti.

T‹SVA’dan israf uyar›s›

G

›da maddeleri aras›nda en
çok ekme¤in israf edildi¤ine dikkati çeken Akgül,
''Türkiye'de bir günde yaklaﬂ›k 3,5 milyon ekmek israf ediliyor. Bunun yan›nda
di¤er g›da maddeleri de ayn› ﬂekilde
at›k durumuna dönüﬂüyor. Ekmek ön
plana ç›k›yor. Ancak sadece bu veri bile
olay›n ciddiyetini gözler önüne seriyor''
dedi.

“

''Türkiye'de bir
günde yaklaﬂ›k 3,5
milyon ekmek israf
ediliyor. Bunun yan›nda
di¤er g›da maddeleri de
ayn› ﬂekilde at›k durumuna dönüﬂüyor”
‹ftar sofralar› haz›rlan›rken aﬂ›r›ya
kaç›lmamas›n› isteyen Akgül, ﬂöyle devam etti:
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“

‹ster büyük otellerde olsun, ister kendi
evimizde iftar sofras›
haz›rlarken aﬂ›r›ya kaçmamal›y›z. Yiyece¤imiz
kadar›n› haz›rlamal›, ihtiyaç fazlas›n› iyi de¤erlendirmeliyiz”
''‹ster büyük otellerde olsun, ister
kendi evimizde iftar sofras› haz›rlarken
aﬂ›r›ya kaçmamal›y›z. Yiyece¤imiz kadar›n› haz›rlamal›, ihtiyaç fazlas›n› iyi
de¤erlendirmeliyiz.
Türkiye genelinde yaklaﬂ›k 100 kadar g›da bankas› var. Bunlar sivil toplum kuruluﬂlar› ve belediyelerin öncülü¤ünde kuruluyor ve ihtiyaç fazlas› g›dalar› gerekli yerlere iletiyor. Toplu ikramlarda servis edilmeyen yemekler, g›da bankalar› arac›l›¤›yla ihtiyaç sahip-

lerine da¤›t›lmal›. Bu sayede hem israf
önlenir hem de bir muhtac›n sofras›
zenginleﬂtirilebilir.''
Çukurova Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Ali Osman Ateﬂ
de israf›n haram oldu¤una dikkati çekerek, manevi duygular›n en üst seviyelerde yaﬂand›¤› Ramazan ay›nda bu konuda daha dikkatli olunmas›n› istedi.
‹ftar sofralar›n›n aﬂ›r›ya kaç›lmadan, savurganl›ktan uzak olarak haz›rlanmas› gerekti¤inin alt›n› çizen Ateﬂ,
''Oruç tutup sevap kazan›rken israfa neden olarak günah iﬂlememeliyiz. Bu nedenle ihtiyaç fazlas› g›da almamal›, sofralar›m›z› haz›rlarken çok dikkatli olmal›y›z. ‹sraf› önlemek için yo¤un çaba
sarf etmeli ve bunu al›ﬂkanl›k haline
getirmeliyiz''' diye konuﬂtu.

“

Oruç tutup
sevap kazan›rken israf
edip günaha girmeyin”
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Fileye tak›lanlar

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

Dr. Oetker Dekor Serisi
Bugüne kadar birbirinden nefis ürünleri ile mutfaklarda
hayat› kolaylaﬂt›ran Dr. Oetker, ﬂimdi de Dekor Serisi
ürünleri ile tüketicilerinin beklentilerini karﬂ›l›yor. Bu yeni
ürün serisi sayesinde daha da etkileyici görünümlü ve
lezzetli tarifler haz›rlanabilecek. Siyah-Beyaz ve Bitter
olmak üzere 2 çeﬂit glazür, ﬁekerli ve Kakaolu olmak
üzere 2 çeﬂit Pasta Süsü ve 4 farkl› tüpten oluﬂan Süsleme
Glazürü yer almakta. Pasta, kek, çörek, bisküvi ve tatl›
tariflerinizi bu seri ile kiﬂiselleﬂtirebilirsiniz.

Kakao Sevenlere: Gourmet Kakao!
Dr. Oetker'in koyu renkli ve mükemmel lezzetli ürünü Gourmet Kakao,
raflardaki yerini ald›! Tüketicilerine her zaman yenilikler sunan Dr. Oetker,
kakaolu tariflerinde yo¤un lezzet isteyen ve koyu rengi tercih eden tüketicileri
için özel bir ürün olarak Gourmet Kakao'yu piyasaya sundu.
Kek, kurabiye, pasta gibi hamur iﬂlerinde; muhallebi, puding gibi sütlü
tatl›lar›n haz›rlanmas›nda kullan›lan Dr. Oetker Gourmet Kakao, s›cak süt veya
su ile içecek olarak da tüketilebiliyor.

Arko Nem Meyveli
Bak›m Serisi
Arko Nem Meyveli Bak›m Serisi yenilenen
içeri¤i ve esanslar›yla cilt bak›m›n›za keyif katmaya devam ediyor. Mango&Mandalina,
Yo¤urt&Bö¤ürtlen ve F›nd›k&Vanilya çeﬂitlerinden
biri mutlaka size göre. ‹çeri¤indeki Cotton24 Complex
ile cildinizin ihtiyac› olan nemi 24 saat boyunca sa¤l›yor ve
cildinize pamuksu bir yumuﬂakl›k kazand›r›yor.

Han›meller
Anne eli de¤miﬂ gibi

Vernel Max
Deniz Esintisi
Vernel Max Deniz EsintisiDi¤er reçel çeﬂitleri gibi bol meyveli
olan yeni Penguen Bö¤ürtlen; ideal k›vam›, mis kokusu ve harika
lezzetiyle baﬂta kahvalt› sofralar›
olmak üzere her ö¤ününüze keyif
katacak.
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Nerede olursan›z olun, her tatt›¤›n›zda
annenizi özlemle hat›rlad›¤›n›z kurabiye
Han›mellerin bütün f›nd›kl› ve parça çikolatal› yeni çeﬂitleri de tazeli¤i ve lezzetiyle
anne eli de¤miﬂ gibi…

Do¤anay’dan ﬂimdi de Limonata
Do¤anay, ﬂalgam, limon suyu ve
sirkeden sonra ﬂimdi de naneli, sade ve
ﬂekersiz üç farkl› ürün çeﬂidi ile limonata pazar›nda hizmet veriyor. ‹çimi kolay
ve damakta enfes tatlar b›rakan tüm
çeﬂitleri ile Do¤anay limonatalar›
raflardaki yerini ald›.
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...‘Bakkal›m’ hep var olacak

Ülker’den ilk günkü tazeli¤inde Kalbim Ton

Ü

lker Kalbim markas›, margarin ve fonksiyonel
ürünlerden sonra ﬂimdi de ton bal›¤› ile ürün
yelpazesini geniﬂletmeye devam ediyor. Yeni ürün
Kalbim Ton Bal›¤›, hiçbir katk› maddesi
kullan›lmadan, ilk günkü tazeli¤ini koruyacak
ﬂekilde üretilerek tüketiciyle buluﬂturuluyor.
Kalbim Ton Bal›¤› beyaz löp eti ile salata, sandviç ve makarnalara lezzet katmakla kalm›yor,
birçok hafif ama lezzetli ve doyurucu yemek
alternatifleri yaratma f›rsat› sunuyor. ‹çerdi¤i Omega 3,
D vitamini ve yüksek kaliteli protein ile Kalbim Ton Bal›¤›;
sa¤l›kl›, bir o kadar da lezzetli bir seçenek…

Nestle Coffee-Mate’den
Türkiye’de bir ilk

D

ünya'n›n ve Türkiye'nin bir numaral› kahve kremas›
NESTLE COFFEE-MATE, piyasaya sundu¤u iki
yeni çeﬂidiyle Türkiye'yi
aromal› kahve kremas›
ile tan›ﬂt›rd›. COFFEEMATE, kahve severlerin
be¤enilerine cevap veren
iki yenilikçi ürünüyle kahve kokusunu ve tad›n› maksimuma taﬂ›yor. Eﬂsiz vanilya ve f›nd›k aromas›yla COFFEEMATE, art›k daha da keyifli.

Yedigün Bodrum
Mandalinas›

Y

edigün, yeni ürünü “Bodrum Mandalinas›” ile bu
yaz Akdeniz ferahl›¤›n› sizinle paylaﬂacak. “Yedigün Bodrum Mandalinas›” kendi segmentinde yepyeni ve
iddial› bir ürün. Bodrum'un o nefis mandalinalar›n›n kokusunu ve lezzetini “Yedigün Bodrum Mandalinas›” ﬂiﬂelerinde bulabileceksiniz.”Yedigün Bodrum Mandalinas›”
yaz s›caklar›nda size Bodrum coﬂkusunu ve enerjisini yaﬂatacak.
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Penguen’in yeni tad›:
Enfes bö¤ürtlen reçeli

R

eçel pazar›n›n lider markalar›ndan Penguen, geleneksel Türk kahvalt›s›na önem verenler için sundu¤u enfes reçel çeﬂitlerine bö¤ürtlen reçelini de ekledi.
Penguen'in çilek, viﬂne, gül, kay›s›, ahududu, ﬂeftali, ayva,
incir, portakal kabu¤u çeﬂitlerinin yan› s›ra bö¤ürtlen reçeli de market raflar›ndaki yerini ald›.
Penguen Reçel çeﬂitlerinde kullan›lan her bir meyve
mevsiminde toplan›yor ve özenle seçiliyor. Penguen'in modern tesislerinde iyice ay›klan›p temizlenen meyveler, s›cak dolum yap›larak ›s›l iﬂlem ile pastörize ediliyor. Direkt olarak yüksek ›s›ya maruz kalm›yor. Rengi, besin de¤eri ve ürün kalitesi korunuyor. El de¤meden geleneksel
damak zevkimize uygun reçeller haline getiriliyor. Ev reçelleri tad›nda, katk›s›z, enfes ve sa¤l›kl› ürünler olarak
gönül rahatl›¤›yla tüketebilece¤imiz ﬂekilde cam kavanozlarda sunuluyor.
Di¤er reçel çeﬂitleri gibi bol meyveli olan yeni Penguen
Bö¤ürtlen; ideal k›vam›, mis kokusu ve harika lezzetiyle
baﬂta kahvalt› sofralar› olmak üzere her ö¤ününüze keyif
katacak.

57

Analiz

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

Pahal›l›kta Türkiye
Avrupa’da 25. oldu

T

Türkiye, geçen y›l 37 ülke
aras›nda, sat›nalma gücü
paritesine göre tüketim mal ve
hizmetleri karﬂ›laﬂt›rmal› fiyat
düzeyi endeksi s›ralamas›nda,
H›rvatistan ve Letonya'n›n
ard›ndan 73 endeks puan› ile
25. oldu.
58

ürkiye, 2008 y›l›nda Sat›nalma Gücü Paritesine (SAP)
göre, Avrupa ülkeleri aras›nda “Ev Aletleri” ve “Tüketici Elektroni¤i” gruplar›nda fiyat düzeyi “oldukça
yüksek”, “kiﬂisel ulaﬂ›m araçlar›”, “haberleﬂme” alanlar›nda, “fiyat› yüksek”
ülke konumunda yer ald›.
EUROSTAT ve OECD iﬂbirli¤iyle
yürütülen SAP çal›ﬂmalar› çerçevesinde
Avrupa Karﬂ›laﬂt›rma Program›na kat›lan 37 ülke için, “Tüketim Mal ve Hizmetleri” ve seçilmiﬂ alt gruplar›na iliﬂkin karﬂ›laﬂt›rmal› fiyat düzeyi endeksleri belirlendi.
Karﬂ›laﬂt›rmalar, 27 Avrupa Birli¤i
ülkesi, 3 aday ülke (Türkiye, H›rvatistan ve Makedonya), 3 Avrupa Serbest
Ticaret Birli¤i (EFTA) ülkesi (‹sviçre,
‹zlanda ve Norveç) ile 4 Bat› Balkan
ülkesini (Arnavutluk, Bosna-Hersek,
Karada¤ ve S›rbistan) kapsad›.

Karﬂ›laﬂt›rmalarda, SAP kullan›larak elde edilen fiyat düzeyi endeksleri
temel al›nd›. Endeksler, Avrupa Birli¤ine üye 27 ülkenin ortalamas› 100 olacak ﬂekilde hesapland›.

“

Türkiye’yi Çek
Cumhuriyeti ve Slovakya takip etti”
Buna göre Türkiye, geçen y›l 37 ülke aras›nda SAP'a göre tüketim mal ve
hizmetleri karﬂ›laﬂt›rmal› fiyat düzeyi
endeksi s›ralamas›nda, H›rvatistan ve
Letonya'n›n ard›ndan 73 endeks puan›
ile 25. oldu. Türkiye'yi Çek Cumhuriyeti
ve ve Slovakya takip etti.
Verilere göre, “Tüketim Mal ve
Hizmetleri” grubunda Avrupa Birli¤i'ne
üye 27 ülkenin ortalama fiyat düzeyi
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100 iken, 37 ülke içinde Danimarka
141 ile en yüksek ülke olurken Danimarka'y› 130 endeks puan› ile Norveç,
130 ile ‹sviçre izledi.
Tüketim ve mal hizmetleri grubunda
en düﬂük fiyat düzeyine sahip ülke, 47
endeks puan› ile Makedonya olurken
bunu 51 puan ile Bulgaristan, 53 puan
ile de Arnavutluk takip etti.

“

Ev Aletleri” ve
“Tüketici Elektroni¤i”
gruplar›nda Türkiye'nin
fiyat düzeyi Avrupa
ülkelerine göre oldukça
yüksek”
Alt gruplar itibar›yla incelendi¤inde,
“Ev Aletleri” ve “Tüketici Elektroni¤i”
gruplar›nda Türkiye'nin fiyat düzeyi Avrupa ülkelerine göre oldukça yüksek
olurken buna karﬂ›l›k “Ulaﬂt›rma Hizmetleri”, “Elektrik, Gaz ve Di¤er Yak›tlar” ile “Mobilya ve Yer Döﬂemeleri” gruplar›nda fiyat düzeyinin nispeten
düﬂük oldu¤u gözlendi.
“G›da ve Alkolsüz ‹çecekler” s›ralamas›nda Avrupa'n›n en pahal› ülkesi
154 endeks puan› ile Norveç olurken,
bu ülkeyi 147 puan ile Danimarka, 135
puan ile de ‹sviçre izledi. Söz konusu
grupta Avrupa'n›n en ucuz ülkesi Makedonya (59) oldu. Türkiye, 87 endeks puan› ile fiyat düzeyi Avrupa Birli¤i ortalamas›n›n alt›nda kald›.
Norveç, 217 endeks puan› ile Avrupa ülkeleri aras›nda “alkollü içkiler ve
sigara” grubunda fiyat düzeyi en yüksek ülke olarak belirlendi. Bu ülkeyi ‹rlanda (184) ve ‹ngiltere (150) takip etti. Türkiye, 91 endeks puan› ile fiyat
düzeyi AB ortalamas›n›n alt›nda kal›rken, söz konusu grupta fiyat düzeyi en
düﬂük ülke 43 puan ile Makedonya oldu.

“Giyim” grubunda Avrupa'n›n en
pahal› ülkesi yine Norveç (125) olurken, bu ülkeyi ‹sviçre (124) ve Finlandiya (123) izledi. Türkiye, 76 endeks puan› ile fiyat düzeyi AB ortalamas›n›n alt›nda kal›rken, bu kategoride Avrupa'n›n en ucuz ülkesi 71 puan ile Makedonya olarak belirlendi.
Norveç, 137 endeks puan ile Avrupa
ülkeleri aras›nda “ayakkab›” grubunda
fiyat düzeyi en yüksek ülke olarak belirlendi. Norveç'i H›rvatistan (122) ve Finlandiya (121) takip etti. Türkiye, 89 endeks puan› ile fiyat düzeyi nispeten düﬂük ülke olurken bu grupta Avrupa'n›n
en ucuz ülkesi yine Makedonya (77) oldu.
“Elektrik, Gaz ve Di¤er Yak›tlar”
grubunda Avrupa'n›n en pahal› ülkeleri
s›ras›yla Danimarka (169), Norveç
(129), Hollanda (121) oldu. Bu grupta
Türkiye 74 endeks puan› ile fiyat düzeyi
nispeten düﬂük ülke olurken, Makedonya (46) en ucuz ülke olarak belirlendi.
Malta, 117 endeks grubu ile “Mobilya ve Yer Döﬂemeleri” grubunda Avrupa'n›n en pahal› ülkesi olurken, bu ülkeyi ‹rlanda (112), ‹zlanda (109) izledi. Türkiye, 74 endeks puan› ile fiyat
düzeyi AB ortalamas›n›n alt›nda kal›rken, Avrupa'n›n en ucuz ülkesi Bulgaristan (61) olarak saptand›.
“Ev Aletleri” grubunda s›ras›yla
Malta (141), ‹zlanda (140), Danimarka
(134) Avrupa'n›n en pahal› ülkeleri
olurken, en ucuz ülkesi Makedonya (79)

“

G›da ve
Alkolsüz ‹çecekler”
s›ralamas›nda Avrupa'n›n en pahal› ülkesi Norveç olurken,
bu ülkeyi Danimarka
ve ‹sviçre izledi. Söz
konusu grupta Avrupa'n›n en ucuz ülkesi
Makedonya oldu.
Türkiye’nin fiyat düzeyi ise AB ortalamas›n›n alt›nda kald›”

“

Türkiye, giyimde
AB ortalamas›n›n alt›nda kal›rken, bu kategoride Avrupa'n›n en ucuz
ülkesi Makedonya olarak belirlendi”
DÜNYASI
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oldu. Bu grupta, Türkiye 114 endeks
puan› ile pahal› ülkeler kategorisinde
yer ald›.
“Tüketici Elektroni¤i” grubunda en
pahal› ülke s›ralamas›nda Danimarka
ve Norveç 121 endeks puan› ile birinci
olurken bu ülkeleri 120 puan ile Güney
K›br›s Rum Yönetimi izledi. Bu grupta
86 endeks puan› ile Avrupa'n›n en ucuz
ülkesi ‹ngiltere olarak belirlendi. Türkiye, bu grupta, 113 endeks puan ile fiyat
düzeyi AB ortalamas›n›n üstünde yer ald›.
S›ras›yla Danimarka (174), Norveç
(153), ‹rlanda (125) “Kiﬂisel Ulaﬂ›m
Araçlar›” grubunda Avrupa'n›n en pahal› ülkesi konumunda yer al›rken, en
ucuz ülkesi Romanya (84) olarak sap-
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tand›. Türkiye, 104 endeks puan› ile bu
grupta AB ortalamas›n›n üstünde yer
ald›.

“

Ulaﬂ›m
fiyatlar›nda Türkiye,
orta s›ralarda yer
al›yor”
“Ulaﬂt›rma” alt grubunda s›ras›yla
Norveç (157), Malta (150), Danimarka
(136) Avrupa'n›n en pahal› ülkesi olurken, Makedonya (28) en ucuz ülkesi konumunda yer ald›. Türkiye, 71 endeks
puan› ile 37 ülke aras›nda fiyat düzeyi

nispeten düﬂük olarak saptand›.
“Haberleﬂme” grubunda Avrupa'n›n
en pahal› ülkesi s›ras›yla ‹spanya (125),
Fransa (117), Slovakya (116) olurken,
Türkiye 103 endeks puan› ile Avrupa'n›n pahal› ülkeler grubunda yer ald›.
Söz konusu grupta Avrupa'n›n en ucuz
ülkesi S›rbistan (43) oldu.
S›ras›yla Norveç (168), Danimarka
(151), ‹rlanda (137) “Lokanta ve Oteller” kategorisinde Avrupa ülkeleri
aras›nda fiyat düzeyi en yüksek ülkeler
olarak saptand›. Türkiye, 90 puan ile
fiyat düzeyi AB ortalamas›n›n alt›nda
kal›rken, Bulgaristan (40) fiyat düzeyi
en düﬂük ülke olarak belirlendi.
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Global kriz tüm sektörleri
oldu¤u gibi g›da sektörünü de
etkiledi. Ancak sektörün
vazgeçilmezli¤i sayesinde
krizin etkisi de hafif oldu.
Sezon Pirinç Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Mehmet Erdo¤an,
g›da sektöründe krizin beklenmedik bir etkisine dikkat çekiyor. Erdo¤an, finans
piyasalar›na olan güvenin kaybolmas› ile baz› uluslararas›
yat›r›mc›lar›n g›da sektörüne
yöneldi¤ini söylüyor.

Uluslararas› yat›r›mc›lar›n
gözü g›da sektöründe
E
rdo¤an, bu yöneliﬂte global
›s›nman›n etkisine de vurgu
yaparak, “Yat›r›mc›lar›n
stratejik gördükleri g›da sektörüne ilgisinin artt›¤›n› gözlemledik” diyor. Erdo¤an, tar›m sektöründe yaﬂanan geliﬂmeleri aktar›rken sektörde sermaye sahibi ülkelerin stratejilerine de de¤indi.
Erdo¤an, bu ülkelerin baﬂka ülkelerde
tar›m arazisi yat›r›mlar› yapt›klar›n›
ifade etti. Yeni kolonileﬂme olarak tan›nan söz konusu durum özellikle Çin, G.
Kore ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin
kendi ülkelerindeki do¤al kaynak yetersizliklerini kapatmak için baﬂka ülkelerde hükümetler düzeyinde yapt›klar›
al›mlar olarak tan›mlan›yor.
Özellikle küresel ›s›nman›n etkisini
art›rd›¤› son y›llarda, bu al›mlar›n as›l
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amac› giderek azalmakta olan su kaynaklar›na hakim olmak. Sezon Pirinç
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Erdo¤an, ülkemizin de hedef ülkelerden biri oldu¤unu belirterek, tar›m sektörü aç›s›ndan
çok önemli olan bu konunun Türkiye'nin
önümüzdeki y›llarda uygulayaca¤› strateji aç›s›ndan ciddi bir ﬂekilde tart›ﬂ›lmas› gerekti¤ini söyledi. Erdo¤an,
“Globalleﬂmenin bir parças› olarak yabanc› sermayenin yapt›¤› yat›r›mlar çok
normal karﬂ›lanmakla beraber, bu konuda genelde yap›lan anlaﬂmalar›n devletler düzeyinde gizli olmas› ve yat›r›m
yap›lan ülkelerin g›da güvenli¤inin tehlikeye girmesi nedeniyle ilerleyen y›llarda
yaﬂanacak gerilimlerin savaﬂlara bile
yol açabilece¤ini bize düﬂündürtmekte
ve bir slogan haline gelen 'gelecekte sa-

vaﬂlar g›da yüzünden ç›kacak' tezimizi
do¤rulamaktad›r” aç›klamas›n› yap›yor.

Perakende firmalar› zorluyor
Pirinç piyasas›n› de¤erlendiren Erdo¤an, geçen sene ilkbahar aylar›na kadar devaml›, h›zla yükselen fiyatlar›n
daha sonra kriz ve düﬂen girdi fiyatlar›n›n da etkisiyle geriledi¤ini ifade ediyor.
Son 1-2 ayd›r piyasa koﬂullar›n›n nispeten sakin oldu¤unu anlatan Erdo¤an,
ﬂunlar› söylüyor “Krizin düzelme sinyalleri vermesiyle girdi fiyatlar›n›n yeniden
artmaya baﬂlad›¤›n› gözlemliyoruz. Bu
elbette tüm tar›m ürünlerine yans›yacak
bir geliﬂme ancak k›sa vadede sakin
seyrin devam edece¤ini öngörüyoruz.”
Türkiye'de perakende raflar›ndaki
ürün fiyatlar›n›n üretici fiyatlar›ndan gi-
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derek koptu¤unu söyleyen Erdo¤an,
“Perakende firmalar› pazar pay› kayg›s› ve krizin etkisiyle tüketicilerin ucuz
ürüne yönelmesinden fiyatlar›n› aﬂ›r›
ucuzlatabilmek için fark›nda olmadan
ürün kalitesinin düﬂmesine yol açmaktad›rlar” dedi. Erdo¤an, perakende firmalar›n›n özellikle private label (market
markal›) ürünlerinin fiyatlar› için tedarikçilere aﬂ›r› bask› yapmas› nedeniyle
kurumsal olmayan bilinçsiz tedarikçinin
bask›yla baﬂ edebilmek için kalite ile
oynad›¤›na dikkat çekti.

“Ucuz” aldatmacas›
Böylece ucuz mal satt›¤›n› zanneden
perakendecinin o fiyat› hak eden kalitede ürün sunamad›¤› için temelde pahal›
mal satt›¤›n› söyleyen Erdo¤an “Tüketici tatmininin yok olmas›na sebep olunuyor” dedi. Söz konusu durumun sektörde ciddi bir s›k›nt› haline geldi¤ini belirten Erdo¤an, tüketicinin pirinç tüketiminden uzaklaﬂmas›na neden olundu¤unu vurgulad›. Raflardaki ürünlerin
önemli bir bölümünün bu ba¤lamda g›da kodeksine ayk›r› oldu¤unu anlatan
Erdo¤an, art›k baz› tüketicilerin raflardan market markal› ürünleri al›rken bile ürünün arkas›ndaki üretici firma bilgilerini kontrol etti¤ini ve güvenilir bir
firma arad›klar› bilgisini ald›¤›n› belirtti. Haks›z rekabete ve bir anlamda tüketicinin aldat›lmas›na da yol açan sorunu çözmek için yetkili otorite olan Tar›m Bakanl›¤›'n›n kontrollerini artt›rmas› gerekti¤ini söyledi. Erdo¤an, “Ayr›ca
standartlara ayk›r› üretim yapan üretici

yan›nda marka sahibi perakendeciye de
cezai müeyyide uygulamas› gerekiyor
dedi. Perakende firmalar› da dünyada
emtia borsalar›nda iﬂlem gören bu tür
ürünlerde piyasa fiyatlar›n›n çok alt›nda
temin edilen ürünlerin belli bir kaliteden yoksun oldu¤unu anlamal›d›rlar”
diye devam etti.

Pirinç stratejik bir ürün
Dünya pirinç üretiminde bu sene
önemli bir de¤iﬂiklik beklenmedi¤ini ifade eden Erdo¤an, yine de pirinç üretiminin suya ba¤l› olmas› ve k›r›lganl›¤›
sebebiyle uzun vadede genelde pirinç
ekilen yerlerde bu¤day ekimine do¤ru
bir yöneliﬂ oldu¤unu gözlemlediklerini
vurguluyor. Bu durum nedeniyle ilerleyen y›llarda pirinçte, dünyadaki kritik
stok seviyelerinde düﬂüﬂün sürmesini
beklediklerini de sözlerine ekliyor ve
“Pirinç uzun vadede son derece stratejik bir ürün olma özelli¤ini korumaya
devam edecek. Bunun sinyali de, geçen
sene yaﬂanan fiyat hareketlerinin nedenlerinden birisi olan M›s›r, Hindistan, Vietnam gibi baz› üretici ülkelerin uygulad›klar› ihracat yasa¤› veya k›s›tlamalar›n›n k›smen de olsa devam etmesi” diye konuﬂuyor.

Ortado¤u’da talep art›yor
Erdo¤an, Sezon Pirinç'in ihracat çal›ﬂmalar› hakk›nda ise ﬂu aç›klamay› yap›yor: “Özellikle M›s›r'da uygulanan ihracat yasa¤›ndan dolay› pirinç temininde zorlanan Ortado¤u ülkelerinde pirince yönelik bir pazar oluﬂmuﬂ durumda.

Biz de bu ihracat imkan›ndan faydalan›yoruz. Ayn› zamanda bu bölgede iliﬂkilerimizi geliﬂtirip uzun vadede ihracat›n ﬂirket içindeki pay›n› da art›rmaya
çal›ﬂ›yoruz” bilgisini veriyor.” Erdo¤an
pirinç piyasas›nda yaﬂanan geliﬂmeleri
anlat›rken Sezon Pirinç'in de yeni bir
ürün için haz›rl›k yapt›klar›n› duyurdu.
Dünyada çok az üretilen, butik ve pahal› bir ürün olan özel aromal› ve kepekli
siyah pirinci Türk tüketicisiyle buluﬂturmak istediklerini ifade eden Erdo¤an,
“Aromal› siyah pirinç butik bir ürün, bu
nedenle büyük miktarlarda al›p satmak
kriz ortam›nda oldukça zor görünüyor.
Ancak yine de bu ürünü Türk tüketicisinin be¤enisine sunmay› amaçl›yoruz. Bu
nedenle üreticilerle görüﬂmelerimiz sürüyor” diyerek çal›ﬂmalar›n› özetliyor.

Üretimde yüzde 10 düﬂüﬂ
Ramazan ay›n›n sektördeki yans›malar› konusunda ise Erdo¤an, “Bu sene Trakya bölgesinde susuzluk ve Ergene Havzas›'nda devam eden kirlilik nedeniyle pirinç üretiminin geçen seneye
oranla yüzde 10 daha düﬂük gerçekleﬂmesini bekliyoruz. Güney Marmara ve
Ege Bölgesi'nde ise sulanabilir arazilerin artmas› ile çeltik ekiminde yüzde 20
civar›nda art›ﬂ gözlemleniyor. Bu nedenle toplam Türkiye üretiminde geçen
y›la göre hafif bir art›ﬂ beklemekteyiz.
Ramazan ay›n›n yaklaﬂt›¤› ﬂu günler g›da ﬂirketleri için çok önemlidir. Sektörde cirolar›n önemli bir k›sm› bu dönemde yap›l›yor. Bu dönem sektörün biraz
rahatlamas›n› sa¤layacakt›r.”

“

Sürekli olarak
üzerinde spekülasyonlar
yap›lan pirinç, uzun
vadede de stratejik bir
ürün olma özelli¤ini
koruyacak”
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Ayçiçek tarlalar›yla sar›n›n hakim oldu¤u Edirne'de son dönemde bitmeyen bir tart›ﬂma var...

Ayçiçe¤i mi kanola m›?
Ad› biyoyak›tla birlikte an›lan Kanola bugün, soya ve ayçiçe¤inden sonra dünyan›n en fazla üretilen
üçüncü ya¤›. Kanola, asl›nda Anadolu kökenli bir ya¤l› tohum bitkisi Kolza'n›n ›slah edilmiﬂ hali. ‹ki
Kanadal› tar›m bilimci taraf›ndan 1978'de geliﬂtirilen bitkiye, az asitli Kanada Ya¤›'n›n k›saltmas›
olarak "Kanola" ad› verilmiﬂ.

K

anolayla, Türk çiftçisi
1980'lerin baﬂ›nda tan›ﬂt›.
90'larda çiftçiye tohum da¤›t›lmas›na karﬂ›n çiftçi, geleneksel ürünü Ayçiçe¤i'nden vazgeçmedi...

“

Kanolan›n
toplam getirisi bu¤day
ve ayçiçe¤inden daha
fazla”
Son y›llardaki kurakl›kla birlikte
çiftçinin tercihi de de¤iﬂti. Çünkü Ayçiçe¤i yaz, Kanolaysa k›ﬂ bitkisi. K›ﬂ ya¤murlar›ndan faydalanan Kanola, yaz
baﬂ›nda hasat edildi¤inden yaz ya¤mur-

lar›na ihtiyaç duymuyor. Kurakl›k yüzünden büyük gelir kayb›na u¤rayan
Trakyal› çiftçi, yaklaﬂ›k yüzde 30 daha
fazla gelir getiren Kanola'ya yöneldi.
Ziraat mühendisi ve çiftçi ﬁükrü Toparlak ﬂöyle anlat›yor: "Kanolay› tercih
etmemizin sebebi bölgedeki besin de¤eri
en zay›f araziye sahip olan köylerden
biriyiz. Bizim arazilerimizde verim kapasitemiz düﬂük. Ben Ayçiçe¤i ekimini
kald›rd›m yerine Kanola ektim. Total
getirisi bu¤day ve ayçiçe¤i'nden daha iyi
oldu."

“

Türkiye’de geçen y›la oranla kanola
üretimi 3 kat artt›”
2006'da 27 bin dönümde ekilen Kanola ekim alan› 2008'de 200 bine ç›kt›.
Türkiye'de geçen y›la oranla Kanola
üretimi üç kat, tüketimiyse beﬂ kat artt›. Geçen sene Kanola tüketimi 20 bin
ton iken bu sene 104 bin ton tüketildi.
Ziraat mühendisleriyse ya¤ aç›¤›
olan ülkemizde Kanola'n›n Ayçiçek tarlalar›na do¤ru de¤il Bu¤day tarlalar›na
do¤ru geniﬂlemesini istiyor. Uzmanlar,
biyoyak›t kullan›m oran›n ülkemizde
düﬂük oldu¤una dikkat çekerek geleneksel Ayçiçe¤i ya¤› üretiminin Kanola için
feda edilmemesini istiyorlar..
Öte yandan bu y›l yaz ya¤›ﬂlar›n›n
fazlal›l›¤› Kanola'da verimi düﬂürdü.
Verilen fiyat da çiftçiyi hayal k›r›kl›¤›na
u¤ratt›...
Kanola'n›n hibrit tohum denilen geneti¤iyle oynanm›ﬂ tohumlardan elde
edilmesi de bir baﬂka endiﬂe kayna¤›...
Çiftçi hibrit tohum yerine, yetiﬂtirdi¤i
bitkinin tohumundan ekim yaparsa asit
oran› art›yor ve kanser riski ortaya ç›k›yor...
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‹ngiltere'de 12 y›lda tamamlanan bir araﬂt›rmaya göre,
vejetaryen beslenme düzenini
benimseyenlerin, et tüketenlere oranla daha nadir
kansere yakaland›klar›n›
ortaya koydu.
Oxford Üniversitesinden Dr.
Naomi Allen baﬂkanl›¤›nda,
‹ngiliz ve Yeni Zelandal› ekip
taraf›ndan yap›lan araﬂt›rma,
yar›s› vejetaryen 60 bin
kiﬂinin sa¤l›k geliﬂimleri
izlenerek yürütüldü ve
sonuçlar› ‹ngiliz Kanser
Dergisi'nin son say›s›nda ve
internet sitesinde yay›mland›.

Kanser
vejetaryenlere
uzak duruyor
66
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A

raﬂt›rmaya iliﬂkin aç›klamas›nda, "Bu çal›ﬂma, vejetaryenlerin et tüketenlere
oranla daha düﬂük oranda kansere yakaland›klar›na iliﬂkin güçlü kan›tlar
sunmuﬂtur" ifadesine yer veren Dr. Naomi Allen, yine de insanlar›n beslenme
al›ﬂkanl›klar›n› gözden geçirmeden önce
bu konuda yeni araﬂt›rmalar yap›lmas›
gerekti¤ini söyledi.
Araﬂt›rmaya 32 bin 403'ü et tüketen, 8 bin 652'si sadece bal›k tüketen ve
32 bin 403'ü hiç et tüketmeyen toplam
61 bin 566 kiﬂinin kat›ld›¤› bilgisini veren Allen, gruplar› belirlerken, sigaraalkol tüketimi, kilo durumlar›, egzersiz
ve yaﬂam al›ﬂkanl›klar› gibi kansere neden olabilecek di¤er unsurlar› da göz
önünde bulundurduklar›n› belirtti.

“

Vejetaryenler, et
tüketenlere oranla kansere
yakalanmada yüzde 12
daha ﬂansl›”

Araﬂt›rma verilerine göre, vejetaryenler, et tüketenlere oranla yüzde 12
oran›nda daha seyrek kansere yakalan›yor. Genel nüfusa oranland›¤›nda, her
100 kiﬂiden 33'ü hayat›n›n bir döneminde kansere yakalan›rken, et tüketmeyenlerde bu oran 100 kiﬂide 29'a düﬂüyor.

Araﬂt›rmay› kaleme alan Oxford
Üniversitesi ö¤retim görevlilerinden
Prof. Dr. Tim Kelly, BBC'ye yapt›¤›
aç›klamada, araﬂt›rman›n önemli oldu¤u, ancak bulgular›n, "dengeli beslenen
birinin, beslenme al›ﬂkanl›¤›n› tamamen
de¤iﬂtirmesine neden olacak kadar" güçlü olmad›¤› görüﬂünü bildirdi.

“

Ette bulunan virüsler insan hücrelerinde mutasyona neden olabilece¤i
gibi, fazla sebze tüketmenin koruyucu etkisi de
vejetaryenlere avantaj
sa¤l›yor”

Lösemi, mide ve ba¤›rsak kanserlerinde vejetaryenlerin yüzde 45'e oranla
daha avantajl› olduklar›n› ifade eden
Prof. Dr. Kelly, lenf kanserinde bu oran›n yüzde 50'ye yükseldi¤ini vurgulad›.
Kelly, ette bulunan virüslerin insan
hücrelerinde mutasyona neden olabilece¤i gibi, fazla sebze tüketmenin koruyucu etkisinin de vejetaryenlere avantaj
sa¤l›yor olabilece¤inden söz etti.
Öte yandan, serviks (rahim a¤z›)
kanseri söz konusu oldu¤unda ise, et tüketmeyenler, tüketenlere oranla iki kat
daha fazla risk alt›nda bulundu¤unun
alt› çizildi.

“

Dünyada
giderek yayg›nlaﬂan vejetarjen diyet, beraberinde g›da
sektörünü de
kendi çizgisinde etkileyerek
tüketiciye daha
zengin seçenekler sunar
hale geldi”
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Hipertansiyona karﬂ›
kepekli hububat tüketin!
ABD'de 30 binden fazla erkek üzerinde yap›lan bir araﬂt›rmaya göre, tam taneli veya kepekli hububat ürünü tüketiminin erkeklerde hipertansiyonu yüzde 19 oran›nda azaltt›¤›n›n anlaﬂ›ld›¤› bildirildi.

H

arvard Üniversitesine ba¤l› Harvard Kamu Sa¤l›¤›
Okulu taraf›ndan 30 binden fazla erkek üzerinde tam tane hububat ve kepe¤in tüketimine iliﬂkin bir
araﬂt›rma gerçekleﬂtirildi¤ini belirten,
‹stanbul Teknik Üniversitesi G›da Mühendisli¤i Bölümü ö¤retim üyesi Prof.
Dr. M. Hikmet Boyac›o¤lu, araﬂt›rmada, 40-75 yaﬂ aras›ndaki erkeklerin 18
y›l izlendi¤ini ve bu zaman sürecinde 9
bin 227 hipertansiyon oluﬂum vakas›
belgelendi¤ini söyleyerek, ﬂunlar› kaydetti:
''Araﬂt›rmac›lar, tam tane hububatlar›n en yüksek miktarlar ile en düﬂük
tüketimini k›yaslad›. Bunun sonucunda
tam tane hububatlar›n hipertansiyon
oluﬂumunda yüzde 19 oran›nda bir
azalma ile iliﬂkili oldu¤unu hesaplam›ﬂlard›r. Kepekli ürün tüketiminin ise erkeklerde hipertansiyon oluﬂumunda yüzde 15 oran›nda azalma sa¤lad›¤›n› gözlemiﬂlerdir. Araﬂt›rmac›lar, bu bulgular›n, gelecekteki diyet rehberleri ve hipertansiyonun önlenmesi yolunda önem-
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li bir etkiye sahip olduklar›n› belirtmiﬂlerdir.''

“

Günde en az bir porsiyon tam tane hububat
ürünü tüketmek kalp yetmezli¤ini % 30 azalt›yor”

Prof. Dr. Boyac›o¤lu, hipertansiyonun, kalp-damar hastal›klar› için baﬂl›ca risk faktörü olarak belirtildi¤ini vurgulayarak, Avrupa'daki ölümlerin hemen hemen yüzde 50'sinin nedeni olarak ifade edilen kalp-damar hastal›klar›n›n AB ekonomisine y›lda tahminen
169 milyar avroluk maliyeti oldu¤unun
raporlarda yer ald›¤›n› bildirdi.
Prof. Dr. Boyac›o¤lu, ABD'de geçen
y›l yap›lan bir araﬂt›rmada, günde en az
bir porsiyon tam tane hububat ürünü
tüketmenin erkeklerde kalp yetmezli¤i
riskini yüzde 30 oran›nda azaltabildi¤inin belirlendi¤ini de söyledi.
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Her ne kadar organik g›dalar›n sa¤l›k aç›s›ndan art›s› yok
dense de, üretim koﬂullar› ile kimyasal gübre ve hormon
kullan›lmadan yap›lan insan sa¤l›¤›na duyarl› üretim
büyük önem taﬂ›yor.

“Organik
g›dalar›n
sa¤l›¤a
art›s›
yok”
iddias›
‹ngiliz G›da Standartlar› Ajans› ad›na Londra'daki Temiz ve
Tropikal Sa¤l›k Okulu’nun yürüttü¤ü, araﬂt›rman›n sonucunda, organik g›dalar›n ne daha
besleyici ne de sa¤l›kl› oldu¤unu; bu g›dalar hakk›ndaki
kan›n›n tamamen yanl›ﬂ oldu¤unu ortaya koydu.
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O

rganik g›dalar üzerine yap›lm›ﬂ en kapsaml› çal›ﬂma
olan araﬂt›rma sonucunda
yay›nlanan raporda, "Organik g›da yiyenler günlük diyetlerine hiçbir art› katm›yor" denildi. Tüketicilerin organik
meyve, sebze, tavuk, s›¤›r eti, süt ve di¤er ürünlere daha sa¤l›kl› ve daha besleyici oldu¤u düﬂüncesiyle daha fazla
paran›n ödendi¤inin hat›rlat›ld›¤› raporda, "Ancak tüketiciler paralar›n› boﬂa
harc›yor. Çünkü organik g›da tüketmek
bir insan›n sa¤l›¤› üzerinde öyle çok
farkl› bir yarara yol açm›yor. Önemli
olan organik g›dalar tüketmek de¤il
dengeli ve bilinçli beslenmektir" ifadesi
kullan›ld›.

Ekibin baﬂ›ndaki Dr. Alan Dangour,
"Araﬂt›rmam›zda organik g›dalar›n normal g›dalardan daha sa¤l›kl› oldu¤unu
gösteren hiçbir delile rastlamad›k. Organik g›dalarla di¤er g›dalar aras›nda
çok minik besleyici farklar var ki bunlar
sa¤l›k üzerinde büyük bir etki yaratm›yor. Bu nedenle de organik g›dalar›n
daha iyi oldu¤unu söylemek yanl›ﬂ olur"
dedi.

“

Önemli olan organik
g›da tüketmek de¤il dengeli ve bilinçli beslenmek”
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Tariﬂ'in hedefi:
Dünya ikincisi olmak
Tariﬂ, Zeytin ve Zeytinya¤› Tar›m Sat›ﬂ Kooperatifleri Birli¤inin ‹zmir'de düzenledi¤i "zeytin ve
zeytinya¤›nda evrensel kooperatifçilik' baﬂl›kl› sempozyumda konuﬂan Tariﬂ Yönetim Kurulu Baﬂkan› Hüseyin Cahit Çetin, zeytinya¤› üretiminde Türkiye'nin; ‹spanya, ‹talya, Yunanistan ve Tunus'un ard›ndan dünyan›n en büyük beﬂinci zeytin üreticisi konumunda oldu¤unu hat›rlatarak, "Tar›m Bakan› Mehdi Eker'in dedi¤i gibi 2015 y›l›nda dünya ikincisi olaca¤›z. ﬁu anda üretim 150
bin ton ve 2015'te bu rakam›n 700 bin tona ç›kar›lmas› hedefleniyor" dedi. Çetin, 15 y›l sonra
Türkiye'nin, dünyan›n en büyük zeytinya¤› üreticisi olaca¤›na inand›¤›n› kaydetti.

S

empozyuma ‹spanya Tar›m
Kooperatifleri Konfederasyonu
(CCAE), Endülüs Tar›m Kooperatifleri Federasyonu (FAECA) ile
‹spanya'n›n en büyük kooperatiflerinden
Oleoestepa Kooperatifi yöneticileri ve
Jaen Üniversitesi Rektörü kat›ld›. Türkiye'den Tariﬂ Zeytin ve Zeytinya¤› Birli¤i Baﬂkan› Hüseyin Cahit Çetin ile
Türkiye Ziraat Mühendisleri Odalar›
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Birli¤i Genel Baﬂkan› Gökhan Günayd›n
konuﬂmac› olarak kat›ld›.
Tariﬂ Yönetim Kurulu Baﬂkan› Hüseyin Cahit Çetin, yap›lan toplant›n›n
tarihi bir toplant› oldu¤unu belirterek,
toplant›n›n Türkiye'de kooperatifçilik
konusunda oluﬂturulan ilk uluslar aras›
platform oldu¤una dikkat çekti. Türkiye'de kooperatifçili¤in çok eskiye dayanmas›na ra¤men siyasilerin müdahaleleri
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sebebiyle yeterince güçlenmedi¤ini belirten Çetin "2000 y›l›ndan bu yana siyasi müdahale yok. Kooperatifler kendine çekidüzen vermeye baﬂlad›" ﬂeklinde
konuﬂtu.

“

Çok uluslu ﬂirketlerle mücadelenin
yolu kooperatifçilikten
geçiyor"
Zeytin üreticilerinin sorunlar› ve çözüm yollar›n›n konuﬂuldu¤u toplant›da,
Tariﬂ'in bir dünya markas› olma yolunda oldu¤unu kaydeden Çetin, küreselleﬂen dünyada çok uluslu büyük ﬂirketlerin etkinli¤i ile mücadele etmenin yolunun kooperatifçilikten geçti¤ini söyledi.
Çetin sözlerine ﬂöyle devam etti ; "Dünya nüfusunun h›zla artt›¤›, g›da maddelerinin ve tar›ma dayal› sanayinin ham
maddesini teﬂkil eden tar›msal üretimin
ne kadar stratejik anlam kazand›¤› dikkate al›nd›¤›nda üreticilerin üretim heyecan›n k›r›lmamas›, yaﬂam standartlar›n› koruyarak hatta art›rarak üretimin
içinde kalmalar› hayati önem taﬂ›maktad›r. Türkiye'de kooperatifçilik gelene¤i çok eski olmas›na ra¤men çeﬂitli siyasi müdahalelerin etkisiyle kesintiye
u¤ram›ﬂt›r".
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Türkiye'de kooperatifçili¤in
1915'lerde ç›kt›¤›nda ‹spanya'da kooperatifçili¤in ad›n›n bile olmad›¤›n› belirten Çetin, ﬂimdi ‹spanya kooperatiflerinin ülke üretiminin yüzde 70'ini gerçekleﬂtirdiklerini vurgulad›.
Tariﬂ, Akdeniz çana¤›ndaki çiftçilere uluslararas› zeytinya¤› üreticilerine
karﬂ› birleﬂme ça¤r›s› yapt›.
Tariﬂ Zeytin ve Zeytinya¤› Birli¤i
Baﬂkan› Hüseyin Cahit Çetin, küresel
ﬂirketlerin tar›m kooperatiflerinin sadece üretici olmas› için bask› yapt›¤›n› belirterek, "‹spanya'da bunu k›smen baﬂard›lar. Ayn› bask›lar› Türkiye'de de görüyoruz, Akdeniz çana¤›ndaki zeytin ve
zeytinya¤› üreticilerini birlik olmaya ça¤›r›yoruz" dedi. Sempozyumda gazetecilerin sorular›n› cevapland›ran Hüseyin
Cahit Çetin, "Avrupa'da tar›m›n yüzde
95'i tar›m kooperatiflerinin elinde. Ancak uluslararas› ﬂirketler, tar›m kooperatiflerinin onlar›n istedi¤i ﬂartlarda ve
fiyatlarda üretim yapmas›n› istiyor" diye
konuﬂtu.

“

Tariﬂ, Akdeniz
çana¤›ndaki çiftçilere
uluslararas› zeytinya¤›
üreticilerine karﬂ› birleﬂme ça¤r›s› yapt›”
71
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Halka mal olmuﬂ baz› de¤erler
vard›r; bunlar› ne yaparsan›z
yap›n söküp atamazs›n›z. O
kadar birbirine ait olmuﬂlard›r
ki, ne zaman›n ac›mas›z çarklar›, ne de¤iﬂen trendler, moda, televizyon devri, internet
ça¤› ve türlü ak›mlar bu birlikteli¤i asla bozamazlar. Üstelik dede, çocuk ve torunu ayn› çerçevede birleﬂtiren bu 'de¤erler' kuﬂaklar› bir araya getirme özelli¤i de taﬂ›rlar. ‹ﬂte
Bedia Akartürk bunun en büyük örne¤i olarak karﬂ›m›zda
duran bir 'de¤er'dir, taﬂ plaktan, günümüze...

Türkülerin efsanevi sesi, gönüllere taht kurmuﬂ sanatç› Bedia Akartürk:

‘Bizim’ deyip sahiplendi¤imiz
bir de¤erdir bakkal

S

anatç›n›n resmi internet sitesindeki ziyaretçi defterine
bakt›¤›n›zda; 10 yaﬂ›nda bir
çocu¤un “Seni annemden babamdan
duydum ve çok sevdim. Korkma, türküleri ve kültürümüzü biz devam ettirece¤iz”, 20 yaﬂlar›nda bir gencin “Black
metal dinliyordum, seni dinleyince art›k
baﬂka bir ﬂey dinleyemiyorum” ve daha
olgun kuﬂaklar›n ise hayranl›k dolu sözlerini, hasretlerini gördü¤ünüzde 'de¤er'
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kelimesinin ne demek oldu¤unu daha iyi
anl›yorsunuz. Üstelik bu mesajlar kuﬂak
fark› gözetmedi¤i gibi, bölge fark› da
gözetmiyor. Türkiye'nin yedi bölgesinden
de, baﬂta Avrupa olmak üzere dünyan›n
dört bir taraf›ndan da binlerce mesaj
var... hepsi s›cak, hepsi hayranl›k dolu.
Bedia Akartürk, ‹zmir Ödemiﬂ'te,
Konyal› bir baba ile Ödemiﬂli bir annenin tek çocu¤u olarak dünyaya gelir.
Küçük yaﬂta müzi¤e baﬂlayan sanatç›

önce babas›n›n yan›nda gitti¤i Ödemiﬂ
Musiki Cemiyeti'nin k›sa zamanda asli
ö¤rencisi oluverir. “Annem ile babam
ayr›ld›ktan sonra beni Cemiyet'e emanet
ettiler” diyen sanatç› çok küçük yaﬂta
müzi¤e baﬂlaman›n kendisi için büyük
bir avantaj oldu¤unu da dile getiriyor.
Bedia Akartürk'ün k›sa zamanda burada gösterdi¤i baﬂar› onu önce TRT ‹zmir Radyosu'na daha sonra da Ankara
Radyosu'na taﬂ›r. Y›llar süren turneler
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Kültür & Sanat

ona kar›ﬂ kar›ﬂ Anadolu topraklar›n›
dolaﬂma ve halkla kaynaﬂma imkan› verir. Böylelikle halk onu sahiplenir ve
kendine ait bir 'de¤er' haline getirir.

“

Ben müzi¤i ticaret ve kazanç için de¤il
sanat için, severek
yapt›m”
7'der 77'ye üç kuﬂa¤›n kendisine
olan sevgisini, hep ayn› çizgide olmas›na ba¤layan sanatç›, “Mazbut bir hayat yaﬂad›m ve kendime dikkat ettim.
Bu bir günlük mesele de¤il, 50 y›ld›r
müzikle u¤raﬂ›yorum ve ben ticaret olarak, kazanç olarak de¤il, sanat olarak
baﬂlad›m bu iﬂe ve severek yapt›m” diyerek özetliyor. Yaﬂlanmayan sesi ve
görüntüsünün ise genetik oldu¤unu, anne ve babas›n›n seslerinin de çok güzel
oldu¤unu ekliyor sözlerine.
Günümüzde birçok genç sanatç› ç›k›yor, parl›yor ve sabun köpü¤ü gibi k›sa zamanda sönüyorlar diyen Bedia
Akartürk, “Sesleri ve fizi¤i iyi ve konservatuvar e¤itimi alm›ﬂ olanlar ise
sempatik olmuyor ve halka itici geliyor” ﬂeklinde yorumluyor.

“

Türküler sadece
‘gülelim, oynayal›m’
de¤il. Anadolu’nun
kokusu var onlarda,
hayat var”
Yeni kuﬂak türkücüleri de¤erlendiren Bedia Akartürk “Hep oynayal›m,
e¤lenelim istiyorlar. Türküler sadece
'oynayal›m, e¤lenelim' de¤il. Onlarda
Anadolu'nun kokusu var, kültürü var,
hayat var” diyerek iﬂin sanat yönünü de
düﬂünmeleri gerekti¤ini söylüyor ve bu
eksikli¤e dikkat çekiyor.
Genç kuﬂa¤›n kendisine ve türkülere
ilgisinden çok memnun oldu¤unu dile
getiren sanatç›, “16-17 yaﬂ›nda gencecik çocuklar internet sitemi ziyaret ediyor ve sevgi dolu yaz›lar yaz›yorlar. Telefonuma ise sürekli hayranl›k dolu mesajlar geliyor. Anne ve babalar›ndan
duyuyor ve dinleyince be¤eniyorlar” diyor.
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“

Paris Olympia’da
konser veren nadir
Türk sanatç›lar›ndan
biriyim”

Bedia Akartürk, Sophia
Loren’e Türk hal›s› hediye
ediyor.
Orta Anadolu türkülerini tercih etmesinin nedenini sordu¤umuzda “Ben
Ege türkülerini de çok iyi okurum. Konya türkülerini söylemek çok zordur,
g›rtlak gerektirir. Babam›n Konyal› olmas›ndan dolay› san›r›m, bu yöreye ait
türküleri söyledim ve o kadar be¤enildi
ki; bana 'Konya Bülbülü' lakab›n› takt›lar” ﬂeklinde konuﬂuyor.

Sevilen sanatç›
Bedia Akartürk
Ramazan’›n ikinci
iftar›nda çok
sevdi¤i torunu Bade
ile birlikte bizi
evinde a¤›rlad›.

Yurt d›ﬂ›nda da önemli baﬂar›lara
imza atan sanatç› bu konuda, “Avrupa'da birçok yerde konser verdim. Paris
Olympia'da konser veren nadir Türk sanatç›lar›ndan biriyim. Tek bir ﬂark› de¤il, baﬂtan sona bir konserdi. Türklerin
yan›s›ra Frans›zlardan da çok olumlu
tepkiler ald›m” diyerek birço¤umuzun
bilmedi¤i, göz ard› etti¤i bir baﬂar›s›n›
da dile getiriyor.

“

Hayat›m› bir
kitapta anlataca¤›m”
Hayat›n› kaleme almaya baﬂlayan
Bedia Akartürk kitapta zorlu geçen y›llar› detayl› bir ﬂekilde sevenlerine aktaracak. “Turnelere kitab›mda ayr›nt›l›

Ödemiﬂ’teki
Bedia Akartürk
Müzesi
olarak yer vermek istiyorum. ‹stanbul'un sosyetik gazinolar› bizi d›ﬂlay›nca
ben eﬂimle birlikte Anadolu'ya turneye
ç›kt›m. Senede iki kez turne yapar, ﬂehir ﬂehir dolaﬂ›rd›m. Yeri gelir 40 derece ateﬂle sahneye ç›kar i¤ne ile ancak
durabilirdim. Evden ç›kmadan yata¤›ma bak›p a¤lad›¤›m çok zamanlar oldu.
Ama sorumluluk duygusuyla verdi¤imiz
sözleri yerine getirmek için hasta da olsam gitmek zorundayd›m. Turnelerden
para kazand›m ama bu ﬂekilde zorluklarla” diyen sanatç› Zeki Müren gibi
gerçek sanatç›larla birlikte büyük gazinolar›n kadrolar›na girebildi¤ini söyleyerek 17 y›l boyunca ‹zmir Fuar›'nda
onunla sahne ald›¤›n› ve buradaki 10.
Y›l›nda kendisinin bir taç ile ödüllendirildi¤ini anlatarak kitab›nda bunlar›
bizzat kaleme alaca¤›n› söylüyor.

“

Boﬂ vakitlerimi
ailemle geçirmeyi tercih
ettim”
‹zmir'in köklü ailesi Silahç›lar'dan
olan 47 y›ll›k eﬂi Atilla Beyi iki y›l önce
kaybeden sanatç› onun yoklu¤unu ve
hasretini hala hissediyor. Sanat hayat›
boyunca ayn› zamanda kendisinin menajerli¤ini yapan Atilla Bey ile evlendiklerinde onun önceki eﬂinden olan üç
çocu¤unun da anneli¤ini yapm›ﬂ. Daha
sonra kendi k›zlar›n›n da dünyaya gelmesiyle dört çocuklu bir aile olmuﬂlar.
“Onlar› yemek yedirmeden biz sofraya
oturamazd›k” diyen ünlü türkücü müzik
çal›ﬂmalar›n› da böyle kalabal›k bir aile
ortam›nda yapmaya çal›ﬂt›¤›n› söylüyor.
Turnelerden kalan zaman›n› ailesiyle
geçiren belirten Bedia Akartürk boﬂ zamanlar›nda genelde evde eﬂiyle, ailesiyle
baﬂbaﬂa kalmay› tercih etti¤ini belirtiyor.
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Kültür & Sanat

...‘Bakkal›m’ hep var olacak

“

Sahip ç›kt›¤›m›z, 'Bizim' dedi¤imiz ﬂeyler vard›r. Bunlar›n bizden kopmas› çok kötü. Bakkallar da bunlardan biridir. Seçti¤imiz al›ﬂveriﬂ yapt›¤›m›z,
hayat› paylaﬂt›¤›m›z bir 'Bizim bakkal›m›z' vard›r. Ona güvenir, ordan al›ﬂveriﬂ
yapar›z. Ben büyük al›ﬂveriﬂ merkezlerini tercih etmiyorum. Baﬂ›m dönüyor orda. Almanya'da bulundu¤um zamanlarda da oradaki Türk bakkallar›nda al›ﬂveriﬂ yap›yorum. Türkiye'den gelen ürünleri orada bulabiliyorsunuz. Hatta Almanlar da bu bakkallardan al›ﬂveriﬂ yap›yor”
Kendi ad›na müze aç›lmas› onurunu
da yaﬂayan sanatç›, bunu düﬂünen Ödemiﬂ Belediyesi'ne teﬂekkür ederek, “Ald›¤›m bütün ödülleri, foto¤raflar›m›, hobim olan Anadolu'nun yöresel k›yafetleri
giymiﬂ bebekleri bu müzeye verdim. Bu
binan›n benim için baﬂka bir anlam› daha var. ‹lkokul'un bitiﬂi¤inde olan bu
eve do¤ru oturur türkü söylerdim ve
kendi kendime 'Saray gibi ne güzel yer'
diye düﬂünürdüm. K›smette buran›n benim ad›m› taﬂ›yan müze olmas› varm›ﬂ”
diye anlat›yor.

tercih etmiyorum. Baﬂ›m dönüyor orda.
Y›l içinde Almanya'da bulundu¤um zamanlarda da oradaki Türk bakkallar›nda al›ﬂveriﬂ yap›yorum. Türkiye'den gelme bize ait ﬂeyleri orada bulabiliyorsunuz. Hatta Almanlar da bu bakkallardan al›ﬂveriﬂ yap›yor” ﬂeklinde konuﬂuyor.

“

Ödemiﬂ Belediyesi benim ad›ma bir
müze açt›”
Sohbet bakkallar›n son y›llarda yaﬂad›¤› s›k›nt›lara, marketlerle olan haks›z rekabetine geldi¤i zaman ise, “Sahip ç›kt›¤›m›z, 'Bizim' dedi¤imiz ﬂeyler
vard›r. Bunlar›n bizden kopmas› çok
kötü. Bakkallar da bunlardan biridir.
Seçti¤imiz al›ﬂveriﬂ yapt›¤›m›z, hayat›
paylaﬂt›¤›m›z bir 'Bizim bakkal›m›z'
vard›r. Ona güvenir ordan al›ﬂveriﬂ yapar›z. Ben büyük al›ﬂveriﬂ merkezlerini
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Evine konuk oldu¤umuz, röportaj
boyunca samimiyetini bizden hiç eksik
etmeyen büyük sanatç› Bedia Akartürk,
gösterdi¤i alçak gönüllülü¤ü ile de bir
kez daha kalbimizi fethetmeyi baﬂard›.
Kendisine sa¤l›kl› ve mutlu uzun bir
ömür diliyoruz.
Abbas Özp›nar
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Kent ve Yaﬂam

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

“Kentime Sahip Ç›k›yorum”
Sakarya Büyükﬂehir Belediyesi
Zab›ta Daire Baﬂkanl›¤›
taraf›ndan yürütülen “Kentime
Sahip Ç›k›yorum” projesi
çerçevesinde Katl› Pazaryeri
esnaf›n› bilgilendirme toplant›s›
AKM Tiyatro Salonu'nda
gerçekleﬂti. Sakarya Esnaf ve
Sanatkârlar Odas› (SESOB)
Baﬂkan› Hasan Aliﬂan'›n ve
Adapazar› Bakkallar ve
Bayiler Odas› Baﬂkan› Ahmet
AKDARDA⁄AN'›n da kat›ld›¤›
toplant›da Dr. ﬁaban K›z›lda¤,
katl› pazaryeri esnaf›n› projenin detaylar› konusunda bilgilendirdi.

“Esnaf duruﬂuyla müﬂterisini etkilemelidir”

'K

entime Sahip Ç›k›yorum' Projesi'nin
Sakarya için ne denli ciddi bir
öneme sahip oldu¤unu ifade eden
K›z›lda¤, “Amac›m›z Sakarya'n›n modern yaﬂam
standartlar›na ulaﬂm›ﬂ bir kent haline gelmesidir.
Bu ba¤lamda esnaf›m›za büyük bir rol düﬂmektedir. Dünya h›zl› bir de¤iﬂimden geçmektedir. Bu
ba¤lamda bizler de bu yeniliklere ayak
uydurmal›y›z, kendimizi geliﬂtirmeliyiz, asla yerim-
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izde saymamal›y›z.” dedi. Esnaf›n›n duruﬂuyla
müﬂterisini etkileyebilece¤ini belirten K›z›lda¤,
“Müﬂterilerimizden kesinlikle gözlerimizi kaç›rmamal›y›z. Gözler asla yalan söylemez. Ne demiﬂler
gözler kalbin aynas›d›r. Bu samimiyeti göstermeliyiz. Konuﬂmam›zla, hareketlerimizle,
hitab›m›zla bu güveni vermeliyiz. Esnaf duruﬂuyla
müﬂterisini etkileyebilmelidir” diyerek esnafl›¤a
iliﬂkin olarak önemli aç›klamalarda bulundu.
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Kent ve Yaﬂam

...‘Bakkal›m’ hep var olacak

Projesi'ne esnaf sahip ç›kt›

“

Müﬂterilerimizden kesinlikle gözlerimizi kaç›rmamal›y›z.
Gözler asla yalan söylemez. Ne demiﬂler
gözler kalbin aynas›d›r. Bu samimiyeti
göstermeliyiz. Konuﬂmam›zla, hareketlerimizle, hitab›m›zla bu
güveni vermeliyiz.
Esnaf duruﬂuyla müﬂterisini etkileyebilmelidir”
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Üyelerimizi tan›yal›m

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

Üyelerimizi tan›yal›m

Abdin Alan
Üsküdar

Abdulhakim Yakut
Fatih

Ahmet Can
Tuzla

Ahmet Taﬂdemir
Kad›köy

Ahmet Yetiﬂir
Fatih

Akif Boy
Üsküdar

Aysun Boduro¤lu
Tuzla

Ayﬂe Okudan
Fatih

Ayﬂe Serbest
Kad›köy

Ayﬂe Yalç›n
Fatih

Azmi Büyükç›nar
Üsküdar

Birol Ayd›nda¤
Avc›lar

Ça¤daﬂ Yeter
Avc›lar

Eren Çomak
Maltepe

Erhan Y›ld›z
Esenler

Erkan Koçano¤lu
Üsküdar

Fevziye Demir
ﬁiﬂli

Güven Serkan Avﬂar
Avc›lar

Hakan Ergül
Beyo¤lu

Hakan Sonbahar
Sar›yer

Halim Uysal
Bahçelievler

Hava Gök
Kad›köy

Hayrettin Tekin
Beﬂiktaﬂ

Hilmi Öz›ﬂ›k
Fatih

Kerem Acar
Güngören
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Üyelerimizi tan›yal›m

...‘Bakkal›m’ hep var olacak

Üyelerimizi tan›yal›m

Mehmet Bahçe
Gaziosmanpaﬂa

Mehmet Biner
Zeytinburnu

Mehmet Bulut
Beyo¤lu

Nazmi Kaya
Eyüp

Orhan Tando¤an
Zeytinburnu

Ömer Faruk Kara
ﬁiﬂli

P›nar K›l›ç
Beykoz

Rafet Ba¤c›
Fatih

Recep Yakut
Bahçelievler

Remzi Aktaﬂ
ﬁiﬂli

Soner Do¤ru
Pendik

Sebahat Güler
Bahçelievler

Semayil Acar
Üsküdar

Serhat Yeﬂil
ﬁiﬂli

Serpil Azman
Beyo¤lu

Sevgi Sarsu
Üsküdar

Sezgin Kaba
Kad›köy

Süleyman Görmüﬂ
Kad›köy

ﬁadiye Özdilek
Beyo¤lu

ﬁahabettin Keskino¤lu
Beyo¤lu

Tar›k Kutluata
Beykoz

Uygar Tamer
Avc›lar

Yeter Karakuﬂ
Avc›lar

Yunus Avﬂar
Büyükçekmece

Zeynep Balc›o¤lu
Beyo¤lu
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Duyuru

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

İSTANBUL BAKKALLAR ODASI BAŞKANI
VE ARSİN DERNEKLER FEDERASYONU BAŞKANI
SAYIN İSMAİL KESKİN’İN
MUHTEREM BABASI

ALİ KESKİN
HAKKIN RAHMETİNE
KAVUŞMUŞTUR.
MERHUMA ALLAH’TAN RAHMET,
YAKINLARINA, AİLESİNE
VE SEVENLERİNE
BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

BAKKAL DÜNYASI DERGİSİ
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