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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Esnaf ve sanatkâr›n
gündemi bir ‘t›k’ ile
elinizin alt›nda...

Tüm ﬂikayet ve önerileriniz için...
www.istbakkallarodasi.org
Sürekli
güncellenen
içeri¤iyle
sizleri
bekliyor.

Baﬂkandan

...‘Bakkal›m’ hep var olacak

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

Kutlu olsun!
De¤erli üyelerimiz, de¤erli
dostlar...
Bildi¤iniz gibi Eylül'de Ramazan
Bayram›n› , Ekim ay› içerisinde de iki
önemli bayram› kutlad›k.
12-18 Ekim Ahilik Bayram›.
Esnaf önderleri olarak bizler her
zaman baﬂar› ve kazanman›n Ahili¤in
temel ‘7 S’ ﬂart›ndan oldu¤unu hep
söyleriz. Yine zaman gelmiﬂken tekrarlayal›m. ‹ﬂimizi yaparken SEVG‹,
SAYGI, SADAKAT, SABIR, SAM‹M‹YET, SEVECENL‹K ve S‹STEM
kurallar›n› unutmayal›m ve uyal›m.
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Geçmiﬂten günümüze yaﬂatt›¤›m›z,
yaﬂatmaya çal›ﬂt›¤›m›z Ahilik, insan›m›za hep baﬂar› getirmiﬂtir.
29 Ekim 2009 Cumhuriyet
Bayram›. Cumhuriyetin ilan› 1923,
bugün 2009. Her y›l oldu¤u gibi 86.
y›l kutlamalar› gö¤sümüzü kabartt›.
Bayra¤›m ve ülkem, kan›m ve can›m.
Nice nice y›llara.
Herkese sa¤l›k ve baﬂar› dolu
günler.
Sayg›lar›mla.
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Oda’m›zdan

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

Oda’m›z›n iftar›na
kat›l›m yo¤undu
Bakkal esnaf›n› bir araya getirerek, iftar yemekleri düzenleyen ‹stanbul Bakkallar Odas› bu y›lki iftar
program›n›, Eyüp - Feshane Uluslararas› Kongre ve Kültür Merkezi Haliç Salonu’nda çok say›da davetli ve üyenin kat›l›m›yla gerçekleﬂtirdi.
6
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...‘Bakkal›m’ hep var olacak

Oda’m›zdan

“

Bakkal
esnaf› üyelerimiz,
esnaf temsilcileri
ile birlikte iftar
sevincini ayn› çat›
alt›nda yaﬂama
f›rsat› buldular”
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Oda’m›zdan

İ

ftar yeme¤ine kat›lan oda üyesi çok say›da bakkal esnaf›, kendi kuruluﬂlar› olan ve bakkal esnaf›n›n çat›s›
‹stanbul Bakkallar Odas›'n›n düzenlemiﬂ oldu¤u iftar
yeme¤ine kat›lm›ﬂ olmaktan mutluluk duyduklar›n› belirterek,
“‹stanbul Bakkallar Odas›n›n çal›ﬂmalar›yla ve çal›ﬂanlar›yla
gurur duyuyoruz” dediler.

“

‹stanbul Bakkallar Odas›’n›n geleneksel iftar›na bakkallar›n yan› s›ra baﬂta
‹STESOB olmak üzere birçok esnaf teﬂkilat›n›n yöneticisi de kat›larak
onurland›rd›”
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Önce ‘Bakkal›m’ vard›...
Yaklaﬂ›k 500 kiﬂinin kat›ld›¤› iftar yeme¤inde; ‹stanbul
Esnaf ve Sanatkarlar Odalar› Birli¤i (‹STESOB) Baﬂkan› Faik Y›lmaz, ‹STESOB Baﬂkan Vekilleri ‹dris Keskinci ve Mustafa Nuho¤lu, ‹STESOB Genel Sekreteri Mustafa Akyüz, ‹stanbul Kuruyemiﬂçiler Odas› Baﬂkan› ‹smail Taﬂk›n, ‹stanbul
Taksiciler Odas› Baﬂkan› Semih Kaçano¤lu, ‹stanbul Berberler Odas› Baﬂkan› ﬁükrü Akyüz, Ka¤›thane Birleﬂik Esnaf ve
Sanatkarlar Odas› Baﬂkan› Metin Taﬂk›n, Ka¤›thane Bakkallar Odas› Baﬂkan› Y›lmaz Kaya, ‹stanbul F›r›nc›lar Odas›
Baﬂkan› Fahri Özer, Adapazar› Bakkallar Odas› Baﬂkan› Ahmet Aktarda¤an, Bolu Bakkallar Odas› Baﬂkan› Selahattin
Ayen'in yan›s›ra, ‹.B.B Veteriner ‹ﬂleri Müdür Yard›mc›s›
Mahmut Eker, Güngören Mesleki E¤itim Merkezi Müdürü
Lütfü Demir, Bahçelievler Lisesi Müdürü Muzaffer Samast'ta
kat›lanlar aras›ndayd›.

EYLÜL - EK‹M 2009

DÜNYASI

...‘Bakkal›m’ hep var olacak

Oda’m›zdan

‹STBAKO Baﬂkan› Keskin:

“

Birlik beraberli¤in ve çal›ﬂman›n önemi, hayat›m›zdaki yeri
çok büyük. ‹stanbul
Bakkallar Odas›’n›n düzenlemiﬂ oldu¤u bu iftar yeme¤inde bunu bir
kez daha gördük. Deste¤iniz için hepinize teﬂekkür ediyorum. Duydu¤unuz güven verdi¤iniz destekle bizde daha
çok sorumluluk al›p
hizmet ve görevlerimizi
art›rmak çabas›nday›z”
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EYLÜL - EK‹M 2009

9

Oda’m›zdan

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

‹STBAKO’nun ödülleri
muhteﬂem bir törenle
sahiplerini buldu

‹stanbul Bakkallar Odas› (‹STBAKO), e¤itime ve gençlere destek kapsam›nda, anne veya babas›
Oda üyesi olan ö¤rencilerden, 2009-2010 E¤itim Ö¤retim Y›l›nda üniversiteye girme hakk›n› elde
edip dört y›ll›k fakülteye kay›t yapt›ran ve Oda’ya müracaat eden ö¤rencilerden; say›sal, sözel ve
eﬂit a¤›rl›k alanlar›nda en baﬂar›l› üçer ö¤renciye verece¤ini ilan etti¤i dizüstü bilgisayarlar› sahiplerine verdi.

F

eshane Uluslararas› Kongre
ve Kültür Merkezi, Haliç Salonu’nda düzenlenen laptop
bilgisayarlar›n, hak sahiplerine teslim
törenine; ‹STESOB Baﬂkan› Faik Y›lmaz, ‹STESOB Baﬂkan Vekilleri ‹dris
Keskinci ve Mustafa Nuho¤lu, ‹STESOB Genel Sekreteri Mustafa Akyüz,
‹stanbul Kuruyemiﬂçiler Odas› Baﬂkan›
‹smail Taﬂk›n, ‹stanbul Taksiciler Odas›
Baﬂkan› Semih Kaçano¤lu, ‹stanbul
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Berberler Odas› Baﬂkan› ﬁükrü Akyüz,
Ka¤›thane Birleﬂik Esnaf ve Sanatkarlar Odas› Baﬂkan› Metin Taﬂk›n, Ka¤›thane Bakkallar Odas› Baﬂkan› Y›lmaz
Kaya, ‹stanbul F›r›nc›lar Odas› Baﬂkan› Fahri Özer, ‹.B.B. Veteriner ‹ﬂleri
Müdür Yard›mc›s› Mahmut Eker, Adapazar› Bakkallar Odas› Baﬂkan› Ahmet
Aktarda¤an, Bolu Bakkallar Odas›
Baﬂkan› Selahattin Ayen, Güngören
Mesleki E¤itim Merkezi Müdürü Lütfü

Demir, Bahçelievler Lisesi Müdürü Muzaffer Samast ve ö¤rencilerin yan› s›ra
çok say›da ö¤renci yak›n› kat›ld›.

“

Üniversiteyi kazan›p kayd›n› yapt›ran ve
baﬂvuran ö¤rencilerimize
dizüstü bilgisayar”
EYLÜL - EK‹M 2009
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...‘Bakkal›m’ hep var olacak

‹smail Keskin:

“

3 y›ld›r düzenli
olarak odam›za burs için
baﬂvuran ö¤rencilerimizin
burs taleplerini karﬂ›lanmakta ve bu y›l da burs
vermeye devam edece¤iz.
Üyelerimizin çocuklar›n›n
‹stanbul Üniversitesi T›p
Fakültesi gibi yerlerde okumas› hakikaten bizleri de
çok duyguland›rd›. ‹nﬂallah
bu say›lar önümüzdeki y›llarda daha da artar”
Törende bir konuﬂma yapan Baﬂkan
‹smail Keskin, “Birlik beraberli¤in ve
çal›ﬂman›n önemi, hayat›m›zdaki yeri
çok büyük. ‹stanbul Bakkallar Odas›'n›n
düzenlemiﬂ oldu¤u bu programda bunu
bir kez daha gördük. Deste¤iniz için hepinize teﬂekkür ediyorum. Duydu¤unuz
güven, verdi¤iniz destekle bizde daha
çok sorumluluk al›p hizmet ve görevlerimizi art›rmak çabas›nday›z. Üniversiteyi kazan›p kayd›n› yapt›ran ve baﬂvuran
ö¤rencilerimize dizüstü bilgisayarlar verece¤iz. Yine 3 y›ld›r düzenli olarak
odam›za burs için baﬂvuran ö¤rencilerimizin burs taleplerini karﬂ›lanmakta ve
bu y›lda burs vermeye devam edece¤iz.
Üyelerimizin çocuklar›n›n ‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesi gibi bir fakültede
okumas› hakikaten bizleri de çok duyguland›rd›. ‹nﬂallah bu say›lar önümüzdeki y›llarda daha da artar. Hem ülkemizin hem de bizlerin bu gençlerimize
çok ihtiyac› var. Tabi ki verilenler sizin
çal›ﬂmalar›n›zla, sizin aidatlar›n›zla
oluyor. ‹nﬂallah bize olan güveniniz sars›lmaz.”
Bilgisayarlar›n teslim töreninde konuﬂan ‹STESOB Baﬂkan› Faik Y›lmaz,
‹stanbul Bakkallar Odas›'n›n geçmiﬂini
hat›rlat›p, bu günlere gelmesinden
büyük mutluluk duydu¤unu belirterek,
“‹stanbul Bakkallar Odas›’n› zor ve
s›k›n›t›l› günlerden bu günlere getiren
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‹STESOB Baﬂkan›
Faik Y›lmaz,
ö¤rencimiz Adem Az
ve ailesiyle birlikte.

“

‹stanbul Bakkallar Odas›’n› bugünlere
getiren ‹smail Keskin'e teﬂekkür ediyorum.
Oda’y› devrald›¤› yönetimden bugünlere getirmesi, esnaf›n› rahatlatmas›, oday› burs verecek
konumlara getirmesi ve bu günde bakkallar›n
baﬂar›l› olan çocuklar›na bilgisayar vermesi bizleri
duyguland›rd›, sevindirdi.
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Oda’m›zdan

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

‹STESOB Baﬂkan
Vekili ‹dris Keskinci
ö¤rencimiz Ecehan
Akan ve ailesiyle.

“

‹stanbul Bakkallar Odas›'n›n geçmiﬂini hepiniz, hepimiz
çok iyi biliyoruz. Baﬂkan'›n çal›ﬂmalar›yla
Oda bugünlerine geldi.
H›zl›, düzenli çal›ﬂan
bir baﬂkan. Bu konuda
yan›lmad›¤›m› rahatça
söyleyebilirim. Destek
verin güzel sonuçlar
alaca¤›n›zdan eminim.
Ö¤rencilerimizi kutluyor, hediyelerini sunmaktan mutluluk
duyuyorum”

‹STESOB Baﬂkan Vekili Mustafa Nuho¤lu ö¤rencimiz
Selman Çiçek ve ailesiyle.

Güngören Mesleki E¤itim Merkezi Müdürü Lütfü
Demir, Merve Koç ve ailesiyle.

Bahçelievler Lisesi Müdürü Muzaffer Samast, Tu¤çe
Y›lmaz ve ailesiyle.
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‹smail Keskin'e teﬂekkür ediyorum. ‹stanbul Bakkallar Odas›'n› devrald›¤›
yönetimden bu günlere getirmesi, oday› ve esnaf›n› rahatlatmas›, oday› burs
verecek konumlara getirmesi ve bu
günde bakkallar›n baﬂar›l› olan çocuklar›na bilgisayar vermesi bizleri duyguland›rd›, sevindirdi. Bakkal esnaf›n›n
üniversite'yi kazanan çocuklar›na dizüstü bilgisayar vermesi hakikaten çok
önemli ve örne¤ine pek rastlanmayan
bir çal›ﬂma. Bende ‹stanbul Esnaf ve
Sanatkarlar Odalar› Birli¤i (‹STESOB) Baﬂkan› olarak bu tür çal›ﬂmalar› destekliyorum. Üniversiteyi kazanma
baﬂar›s› gösteren bu ö¤rencilerimize
ayr› ayr› burs vermeyi taahhüt ediyorum” dedi.
Daha sonra söz alan ‹STESOB
Baﬂkan vekili ‹dris Keskinci, “‹stanbul Bakkallar Odas›'n›n geçmiﬂini hepiniz , hepimiz çok iyi biliyoruz. Baﬂkan'›n çal›ﬂmalar›yla oda bugünlerine
geldi. H›zl› , düzenli çal›ﬂan bir baﬂkan. Bu konuda yan›lmad›¤›m› rahatça
söyleyebilirim. Destek verin güzel sonuçlar alaca¤›n›zdan eminim. Hepinize
teﬂekkür ediyorum, ö¤rencilerimizi
kutluyorum, hediyelerini sunmaktan
mutluluk duyuyorum” dedi.
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...‘Bakkal›m’ hep var olacak
Mustafa Nuho¤lu:

“

‹ﬂte baﬂkan, iﬂte
örnek bir çal›ﬂma ve baﬂar›. Hem çocuklar›m›z› hem
baﬂkan›m›z› hem de bakkal
esnaf› olarak sizleri kutluyorum”
‹STESOB Baﬂkan vekillerinden
Mustafa Nuho¤lu'da, ‹stanbul Bakkallar Odas›'n› ve ‹smail Keskin'i bu baﬂar›l› çal›ﬂmalar›ndan dolay› kutluyorum.
‹ﬂte baﬂkan, iﬂte örnek bir çal›ﬂma ve
baﬂar›. Hem çocuklar›m›z› hem baﬂkan›m›z› hem de bakkal esnaf› olarak sizleri kutluyorum” dedi.

‹stanbul Bakkallar Odas› Baﬂkan›
‹smail Keskin

Lütfü Demir:

“

Ö¤rencilerimizi
kutluyorum. Büyük baﬂar›
göstermiﬂler. Onlara hediye vermek güzel bir duygu.
Çal›ﬂmalar›n›n ve baﬂar›lar›n›n devam›n› diliyorum.
Böyle durumlar› görmek,
yaﬂamak inan›n bizi sevindiriyor, çal›ﬂma azmimizi
ve gücümüzü kat kat art›r›yor”

‹stanbul Kuruyemiﬂçiler Odas›
Baﬂkan› ‹smail Taﬂk›n
‹STBAKO Teﬂekkür
Belgeleri baﬂar›l›
ö¤rencilere oda
baﬂkanlar› taraf›ndan
verildi.

Güngören Mesleki E¤itim Müdürü
Lütfü Demir'de konuﬂmas›nda “Ö¤rencilerimizi kutluyorum. Büyük baﬂar›
göstermiﬂler. Onlara hediye vermek güzel bir duygu. Çal›ﬂmalar›n›n ve baﬂar›lar›n›n devam›n› diliyorum. Böyle durumlar› görmek, yaﬂamak inan›n bizi
sevindiriyor, çal›ﬂma azmimizi ve gücümüzü kat kat art›r›yor” dedi.

Bahçelievler Lisesi Müdürü
Muzaffer Samast
Törene kat›lan Bahçelievler Lisesi
Müdürü Muzaffer Samast'ta burada
yapt›¤› konuﬂmas›nda herkese iyi akﬂamlar dileyerek, “2009 - 2010 e¤itim
ve ö¤retim y›l›n›n tüm camiam›za baﬂar›lar getirmesini diliyorum. Sizin aran›zda olmak, bu birlikteli¤i görmek çok
güzel. Biz e¤itimciler olarak her zaman
yan›n›zday›z. Bu baﬂar›l› bakkal esnaf›
çocuklar›n›, ö¤rencilerimizi candan kutluyorum. Demek ki oluyormuﬂ' dedi.
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‹stanbul Taksiciler Odas›
Baﬂkan› Semih Kaçano¤lu

Adapazar› Bakkallar
Odas› Baﬂkan›
Ahmet Aktarda¤an

Bolu Bakkallar Odas›
Baﬂkan› Selahattin Ayen
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Oda’m›zdan

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

Baﬂar›l› ö¤renciler
vefa konusunda da baﬂar›l›

“

K›sa süre önce bilgisayarlar›n› büyük bir memnuniyetle teslim etti¤imiz
çocuklar›m›z›n, derslerde
gösterdikleri baﬂar›lar›na da
paralel olarak, çok h›zl› bir
ﬂekilde geri dönüp bizlere
minnet ve ﬂükranlar›n› ifade
etmeleri bizleri duyguland›rm›ﬂ ve heyecanland›rm›ﬂt›r.
Bizim kültürümüzde vefa
çok önemlidir. Vefal› ö¤renciler sorumluluk bilinciyle
yetiﬂti¤i için daima üretici,
yap›c› ve paylaﬂ›mc› olurlar.
Üretici, yap›c› ve paylaﬂ›mc›
insanlarda hayatlar›nda hep
baﬂar›l› olurlar. Bu çocuklar›m›z›n da bu ülkede çok
güzel ﬂeyler yapacaklar›na
inan›yorum”
14

‹stanbul Bakkallar Odas›'ndan dizüstü bilgisayar kazanan ö¤renciler, Oda Baﬂkan› ‹smail Keskin'i makam›nda ziyaret ederek minnet ve ﬂükranlar›n› ifade ettiler.
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Oda’m›zdan

...‘Bakkal›m’ hep var olacak

İ

stanbul Bakkallara Odas›'n›n
'E¤itime Destek Kampanyas›'
kapsam›nda, 2009-2010 E¤itim
Ö¤retim y›l›nda üniversiteye girmeye
hak kazan›p dört y›ll›k fakülteye kay›t
yapt›ran ve ‹stanbul Bakkallar Odas›'ndan dizüstü bilgisayarlar›n› teslim
alan ö¤renciler, zaman kaybetmeden
oday› ziyaret ederek baﬂkan ‹smail Keskin'e teﬂekkür ettiler.
Baﬂkan ‹smail Keskin de, ö¤rencilerin ziyaretlerinden duydu¤u memnuniyeti ifade ederek, “K›sa süre önce bilgisayarlar›n› büyük bir memnuniyetle teslim
etti¤imiz çocuklar›m›z›n, derslerde gösterdikleri baﬂar›lar›na da paralel olarak, çok h›zl› bir ﬂekilde geri dönüp bizlere minnet ve ﬂükranlar›n› ifade etmeleri bizleri duyguland›rm›ﬂ ve heyecanland›rm›ﬂt›r. Bizim kültürümüzde vefal›l›k çok önemlidir. Vefal› ö¤renciler sorumluk bilinciyle yetiﬂti¤i için daima
üretici, yap›c› ve paylaﬂ›mc› olurlar.
Üretici, yap›c› ve paylaﬂ›mc› insanlarda
hayatlar›nda hep baﬂar›l› olurlar. Bu
çocuklar›m›z›n da bu ülkede çok güzel
ﬂeyler yapacaklar›na inan›yorum” dedi.
Daha sonra, ‹stanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odalar› Birli¤i (‹STESOB)
Baﬂkan› Faik Y›lmaz'› ziyaret etmeyi

DÜNYASI

EYLÜL - EK‹M 2009

“

‹stanbul Bakkallar Odas›'n›n verdi¤i bilgisayarlar›n teslim töreninde, burs taahhüdünde bulunmam›n ne kadar isabetli oldu¤unu bir kez daha burada müﬂahede etmekteyim. Baban›z›n mesle¤i bakkal
diye sak›n küçümsemeyin. Bugün Türkiye'nin en dürüst, en ﬂerefli esnaflar›d›r bakkallar. Bakkallar mahallenin ve mahallelinin odak noktas›d›r”
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Oda’m›zdan

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

“

‹stanbul Esnaf ve
Sanatkârlar Odalar› Birli¤i
Baﬂkan› Faik Y›lmaz teﬂekkür
ziyaretine gelen ö¤rencilere
yak›n ilgi gösterdi”

planlayan ö¤rencilerle birlikte ‹STESOB 'a giden Baﬂkan ‹smail Keskin,
“Baﬂar›l› ö¤renciler için hem kurum
hem de kiﬂisel olarak yapabilece¤im
hiçbir ﬂeyi ard›ma atmam. E¤itimin
söz konusu oldu¤u her yerde daima en
ön saflarda yer almak isterim” dedi.
‹stanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odalar› Birli¤i (‹STESOB) Baﬂkan› Faik
Y›lmaz, ziyaretten çok duyguland›¤›n›
belirterek “‹stanbul Bakkallar Odas›'n›n
verdi¤i bilgisayarlar›n teslim töreninde;
benimde burs taahhüdünde bulunmam›n
ne kadar isabetli oldu¤unu bir kez daha
burada müﬂahede etmekteyim. Baban›z›n mesle¤i bakkal diye sak›n küçümsemeyin. Bu gün Türkiye'nin en dürüst en
ﬂerefli esnaflar›d›r bakkallar. Bakkallar
mahallenin ve mahallelinin odak noktas›d›r. En mahrem yerimiz olan evimizin
anahtar›n› bile bakkal›m›za b›rak›r›z.
Ama maalesef bugün bakkallar hak etti¤i de¤eri ve önemi göremiyorlar. Ancak, bir gün muhakkak hak etti¤i de¤ere ve öneme kavuﬂaca¤›na inanc›m tamd›r. Sizlerinde bu sürece katk› sa¤layaca¤›na inan›yorum” dedi.
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‹stanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odalar› Birli¤i (‹STESOB) Baﬂkan› Faik
Y›lmaz konuﬂmas›n› ﬂöyle sürdürdü:

“

Borç bata¤›nda
yüzen ‹stanbul Bakkallar
Odas›'n› burs verecek konumlara getirmesi ve
bugün de bakkallar›n baﬂar›l› çocuklar›na bilgisayar
vermesi hakikaten çok
önemli ve örne¤ine az rastlanan bir baﬂar›. Keﬂke ‹smail Baﬂkan Oda’n›n mali
aç›dan iyi oldu¤u zamanlarda gelmiﬂ olsayd›. Eminim
çok daha farkl› olurdu”
‹stanbul Bakkallar Odas› Rahmetli
‹brahim Gürdamar'›n zaman›nda esnaf
teﬂkilat› ad›na çok güzel çal›ﬂmalar

yapt›. Fakat sosyal alanda pek çal›ﬂmalar› olamad›. ‹smail Keskin baﬂkan› ben
2002 y›l›nda Oda baﬂkanl›¤›na talip oldu¤unda tan›d›m. O zamanlarda Odan›n
durumu çok kötüydü. Allah dara düﬂen
insanlar› üzdü¤ü kadarda sevindirirmiﬂ.
‹smail baﬂkan'›n odaya talip olmas›
bakkal esnaf› için bir kurtuluﬂ oldu.
Geldi çal›ﬂt› hiç kimsenin yüzünü kara
ç›karmad›. Oda’y› yeniden toparlad› ve
bu duruma getirdi. Hakikaten oda, o
zamanlar mali ac›dan çok kötü durumdayd›. Borç bata¤›nda yüzen ‹stanbul
Bakkallar Odas›’n› burs verecek konumlara getirmesi ve bu günde bakkallar›n
baﬂar›l› çocuklar›na bilgisayar vermesi
hakikaten çok önemli ve örne¤ine az
rastlanan bir baﬂar›. Keﬂke ‹smail Baﬂkan Oda’n›n mali aç›dan iyi oldu¤u zamanlarda gelmiﬂ olsayd›. Eminim çok
daha farkl› olurdu. Ben o günde kendisini kutlam›ﬂt›m ﬂimdide kutluyorum. ‹stanbul bakkallar odas›n› güzel bir noktaya getirdi. Daha da güzel bir noktaya
getirece¤ine inan›yorum. Bizim kalbimiz
gönlümüz ‹smail baﬂkanla beraberdir.
Çal›ﬂan insanlar› takdir etmek laz›m.”
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‹STESOB'un iftar› WOW
‹stanbul Otel'de gerçekleﬂtirildi

‹stanbul Esnaf ve Sanatkârlar
Odalar› Birli¤i'nin (‹STESOB)
Yeﬂilköy WOW ‹stanbul Otel'
de düzenlemiﬂ oldu¤u iftar yeme¤ine ‹STESOB' a ba¤l› çok
say›da odan›n baﬂkan ve yöneticilerinin yan› s›ra baz› kamu
ve özel kurumlar›n üst düzey
yöneticileri de kat›ld›.

18
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İ

stanbul Esnaf ve Sanatkârlar
Odalar› Birli¤i Baﬂkan› Faik
Y›lmaz, iftar davetine kat›lan
misafirlerine hitaben yapm›ﬂ oldu¤u selamlama ve teﬂekkür konuﬂmas›nda,
Ramazan ay›n›n rahmet ve bereketine
de¤inerek, “Ramazan ay›n›n insanlar›n
manevi huzurlar›n›n artt›¤› bir ay olmas›n›n yan›nda, günlük programlar›n›n
da düzene girdi¤i bir ayd›r. Ramazan
ay› olmasayd› da, bir akﬂam yeme¤i
için bu daveti yapm›ﬂ olsayd›k belki bu
akﬂam burada olan insanlar›n ço¤u çeﬂitli mazeretler ve programlar beyan
ederek kat›lamayacaklard›. Fakat ﬂu
anda bu salonda yaklaﬂ›k 700 kiﬂi bulunmaktad›r. Davetimize ilgi ve icabetin böylesine yüksek olmas› bizleri
onurland›rm›ﬂt›r. Tüm kat›lan misafirlere ﬂahs›m ve birli¤imiz ad›na teﬂekkür
ediyorum” dedi.

“

‹STESOB’un iftar
yeme¤inde esnaf teﬂkilatlar›n›n temsilcileri de bir
araya gelme f›rsat› buldu”

DÜNYASI
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Oda’m›zdan

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

‹STESOB Hizmet ‹çi E¤itim
Semineri Antalya’da yap›ld›
‹stanbul Esnaf ve
Sanatkarlar Odalar›
Birli¤i'nin (‹STESOB)
“2009 Y›l› Hizmet ‹çi
E¤itim Semineri” 27
Eylül-4 Ekim tarihleri
aras›nda Antalya Kemer
Resort Otel'de
gerçekleﬂtirildi.
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STESOB 'un organize etti¤i hizmet içi e¤itim seminerine, ‹stanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odalar›
Birli¤i'ne üye çok say›da esnaf odas›n›n baﬂkan
ve yönetim kurulu üyeleri kat›ld›.

“

Burada bulundu¤unuz sürede
tecrübeli arkadaﬂlardan ve panelistlerden azami derecede faydalanmaya çal›ﬂ›n”
‹STESOB Baﬂkan› Faik Y›lmaz'›n, kat›l›mc›lara teﬂekkür ederek aç›l›ﬂ›n› yapt›¤› hizmet içi e¤itim seminerine, 2010 y›l›nda yap›lacak olan seçimler damgas›n›
vurdu. Seminere kat›lanlara, “Burada bulundu¤unuz sürede tecrübeli arkadaﬂlardan ve panelistlerden azami derecede faydalanmaya çal›ﬂ›n” diyen Baﬂkan Faik Y›lmaz, s›k s›k hizmet içi e¤itimin önemine vurgu yaparak
konuﬂmas›n› ﬂöyle sürdürdü: “5362 say›l› yasam›z gere¤i her dört y›lda bir yenilenen ve 2010 y›l›nda yap›lacak
olan seçimlerin arifesindeyiz. Bu seminer süresince yönetim kurulu üyelerimiz ve tebli¤ sunacak arkadaﬂlar›m›z
deneyimlerini sizlere aktarmaya çal›ﬂacak. Bu bilgilerden azami derecede istifade etmeye çal›ﬂ›n.”

“

Ça¤a ayak uydurma ad›na
yap›lmas› gereken çal›ﬂmalar”
Seminerin ilk oturumda ‹STESOB E¤itim Müdürü
Metin ‹çtem; Üyelerin beklentileri ve çözüm önerileri,
esnaf ve sanatkârlar›n ça¤a ayak uydurma ad›na yapmas› gereken çal›ﬂmalar› konu alan bir bildiri sundu.

DÜNYASI
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Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

“

Denetimler s›ras›nda daha hassas davran›larak görevli memurlara
yard›mc› olunmal›”
Daha sonra Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Baﬂ Müfettiﬂi Cafer Tayyar Çöklü, oda ve birliklerde yap›lan denetimler ve denetimlerde karﬂ›laﬂ›lan önemli eksiklikler
hakk›nda bilgi verdi. Çöklü, denetimler s›ras›nda daha
hassas davranarak denetim memurlar›na yard›mc› olunmas› gerekti¤ine vurgu yaparak, “Bakanl›¤›n denetim
elemanlar›na, denetim ve soruﬂturma s›ras›nda yard›mc›
olmayan, yer tahsis etmeyen, belgeler üzerinde suç iﬂledi¤i tespit olunan oda personeli veya organlar› görevden
uzaklaﬂt›r›labilirler” dedi.
Çöklü'nün özellikle üzerinde durdu¤u konulardan biri
de geliri gideri karﬂ›lamayan odalar›n fesih ile ilgiliydi.
Çöklü ,yasalar gere¤i odalar›n zorunlu giderlerini karﬂ›layacak miktardaki gelir s›n›r›n›n, tahsil edilen y›ll›k aidat›n
yüz kat› olmas› gerekti¤ini söyleyerek, “Oda mali durumunun bir y›l içerisinde iyileﬂtirilememesi halinde yasalar
gere¤i feshin kendili¤inden gerçekleﬂti¤ini” söyledi.

“

Esnaf ve Sanatkârlar
Meslek Kuruluﬂlar› Muamelat
Yönetmeli¤i”
E¤itim seminerinin ikinci gününde ise, ‹STESOB Genel Sekreter Vekili Mustafa Akyüz, “Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluﬂlar› Muamelat Yönetmeli¤i” baﬂl›kl›
bildirisiyle; Odalarda kullan›lan defterler, evraklar›n saklanma süreleri, imha edilecek evraklar ve izlenecek yöntemler, üst kurumlarla yaz›ﬂma usul ve esaslar› hakk›nda
ayr›nt›l› izahatlarda bulundu.

“

Önümüzdeki aylarda yap›lacak olan oda, birlik, federasyon
ve konfederasyon ola¤an genel
kurullar› hakk›nda bildiri’

“

Antalya Kemer Resort Otel'de
gerçekleﬂen “2009 Y›l› Hizmet ‹çi
E¤itim Semineri”nin son oturumunun
ard›ndan kat›lanlara sertifikalar› verilerek seminer tamamland›”
22

Akyüz'ün konuﬂmas›ndan sonra ara verilen seminer
program›na ‹STESOB Hukuk Müﬂaviri Kemal Ferlengez'in, önümüzdeki aylarda yap›lacak olan oda, birlik, federasyon ve konfederasyon ola¤an genel kurullar› hakk›ndaki bildirisiyle baﬂland›. Ferlengez, 5362 say›l› Kanuna
göre yap›lan ola¤an genel kurul toplant›lar›n›; genel kurul öncesi, genel kurul yap›ld›¤› s›rada ve sonras›nda yap›lacak iﬂlemler olmak üzere üç bölüm halinde kat›l›mc›lara anlatt›.
Antalya Kemer Resort Otel'de gerçekleﬂen “2009 Y›l› Hizmet ‹çi E¤itim Semineri”nin son oturumunun ard›ndan seminere kat›lanlara kat›l›mc› sertifikalar› verilerek seminer tamamland›.

EYLÜL - EK‹M 2009

DÜNYASI

DÜNYASI

Oda’m›zdan
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Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu E¤itim Semineri

Türkiye’deki bakkallar
odalar› bir araya geldi
Türkiye Bakkallar ve Bayiler
Federasyonunun E¤itim Semineri, Türkiye'nin çeﬂitli il ve ilçelerinden gelen Bakkallar ve
Bayiler Odas›n›n Yönetim kurulu Baﬂkan ve üyelerinin kat›l›m›yla Antalya, Vera Club
Hotel Mare Belek’de yap›ld›.

E

¤itim seminerinin aç›l›ﬂ›n›
“Bu güzel Antalya sabah›nda
hepinize hoﬂ geldiniz, günayd›nlar diyorum. Kazas›z belas›z geldiniz. ‹nﬂallah sa¤ salim ve kazas›z belas›z da memleketlerimize döneriz” diyerek iyi niyet temennileriyle yapan TESK
ve Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Baﬂkan› Bendevi Palandöken,
e¤itim seminerlerinin önemine ve de¤erine vurguda bulunarak konuﬂmas›n›
ﬂöyle sürdürdü:

Biz ayn› dava arkadaﬂlar›y›z. Aran›zda
çeyrek asr› gecen beraberli¤imiz olan
arkadaﬂlar var. Türkiye'de çok önemli
ﬂeyler de¤iﬂiyor, Bir dününüze bak›n
birde bu gününüze bak›n. Türkiye'de güzel ﬂeylerde oluyor, içimizi ac›tan istemedi¤imiz ﬂeylerde oluyor. Bu de¤iﬂmez
bir kurald›r. Problemleri biliyorsunuz.
Burada problemlerimizi konuﬂaca¤›z,
paylaﬂaca¤›z. Eksik ve yanl›ﬂlar›m›z›

“

Buradaki bilgi paylaﬂ›m›n› memleketlerimize
gitti¤imizde ve oda görevlerimizin baﬂ›na geçti¤imizde uygulamal›y›z”
“Hepimizin mutlaka baz› ufak tefek
s›k›nt›lar› vard›r. Sizin mesleki s›k›nt›lar›n›z›n daha fazla oldu¤unun da bilincindeyim. Çünkü siz sahadaki arkadaﬂlar›m›zs›n›z. Siz sektörle daha iç içesiniz. Zaten problemleri s›k›nt›lar› en çok
olan sektörün temsilcili¤ini yap›yoruz.

24
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...‘Bakkal›m’ hep var olacak
masaya yat›raca¤›z. Neredeyiz? Ne yap›yoruz? Acaba yanl›ﬂ
yapt›¤›m›z bir ﬂey var m›? Kontrol edece¤iz. Hatalar›m›z varsa
onlar› tekrar yapmamaya çal›ﬂaca¤›z. Türkiye'de her federasyonda s›k›nt› var. Allah'a ﬂükür Bakkallar Federasyonu'nun ne
s›k›nt›s›, nede kamuoyunda bir y›pranm›ﬂl›¤› var. Hepinize hem
teﬂkilat›m hem de bulundu¤um kurum ad›na teﬂekkür ediyorum. Çok güzel bir örgütlenmemiz var. Birbirini seven, birbirini sayan, birbirinin hakk›na riayet eden, birbirinin her zaman
yan›nda olan, birbiri ile rahat rahat görüﬂen bir federasyonuz.

“

Halil ‹brahim Demir
Sinop

R›za Ertürk
Ba¤c›lar

Ali Aytaç
Bayrampaﬂa

Ömer Metin
Band›rma

Faruk Y›lmaz
Malatya

Ali Ergüleç
Turgutlu

Hala daha evinin anahtar›n› size
teslim edecek kadar güvenilecek insanlars›n›z. Sayg›nl›¤›n› yitirmemiﬂ tek kuruluﬂlard›r bakkallar”
Ben Türkiye'yi kar›ﬂ kar›ﬂ geziyorum. Hepiniz biliyorsunuz.
Sizin memleketlerinize geliyorum. Öyle veya böyle, ya bölgesel
toplant›lar ya birlik ziyaretleri. Geldi¤im her yerde iftihar ediyorum. Keﬂke Türkiye'deki di¤er federasyonlarda bizim gibi olsayd›lar. Gerçektende biz bakkal amcaya yak›ﬂan a¤›rl›kta olduk. Gerçi son zamanlarda baz› s›k›nt›lar yaﬂasak ta sizlerden
al›ﬂ veriﬂ yapmasalar da, geldi¤imiz bu günün ﬂartlar›nda insanlar›n, hala daha evinin anahtar›n› size teslim edecek kadarda güvenilecek insanlars›n›z. Ticaretin d›ﬂ›nda sayg›nl›¤›n› yitirmemiﬂ tek kuruluﬂlard›r bakkallar.

“

Hangi meslek erbab›na sorarsan›z
hepsinin de s›k›nt›lar› var”
Belki diyeceksiniz ki, baﬂkan böyle sevilen say›lan bir meslekteyiz, böyle bir iﬂi icra ediyoruz. Neden her gecen gün daha
kötüye gidiyoruz? ﬁimdi de¤iﬂim dönüﬂüm denen teknoloji birilerini alacak birilerini yerine koyacak. Bu bir süreç, bugün
hangi meslek erbab›na sorarsan›z hepsinin de s›k›nt›lar var.
Belki 600 y›l sonra bu al›ﬂveriﬂ merkezleri, marketler kalma-

“

Antalya’da
Türkiye’nin dört bir
yan›ndan gelen bakkal
odalar› yönetim kurulu
baﬂkanlar› ve üyeleri
esnaf›n gündemi,
sorunlar› ve çözüm
yollar› üzerine konuﬂma
ve tart›ﬂma imkan› da
buldu”
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yacak. Konsept farkl›laﬂacak. Baﬂka baﬂka sistemler do¤acak. De¤iﬂim süratle sürüyor. Perakende sektöründe ciddi bir
kargaﬂal›k var. Marketler yasas› mutlaka ç›kacak.”
Bakkallar›n raf düzenlerinden temizli¤ine, satt›klar› ürünlerin kalitesinden evlere ve iﬂ yerlerine vermeleri gereken servis hizmetlerine kadar pek çok konunun tart›ﬂ›ld›¤› Seminerin, 5362 Say›l› Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluﬂlar›
Kanunu gere¤ince 2010 y›l›nda yenilenmesi gereken Oda, Birlik, Federasyon ve Konfederasyon seçimlerinin öncesine rastlamas› dolay›s›yla; panelistlere sorulan sorular›n a¤›rl›kl› olarak seçimler ve seçim süreciyle ilgili sorular olmas› dikkat
çekti.
Üç gün süren e¤itim semineri süresince, s›k s›k bir araya
gelme f›rsat› bulan bakkallar ve bayiler odas› baﬂkanlar›, perakende sektöründe de¤iﬂen ve geliﬂen trend karﬂ›s›nda bakkallar›n nas›l bir yol izlemeleri gerekti¤ini tart›ﬂt›lar.

“

Marketler Yasas›’n›n bir an
önce ç›kmas› ve kurallar›n belirlenmesini
istiyoruz. Marketlere de¤il, kurals›zl›¤a
karﬂ›y›z. Kurallar belirlenirse biz de ne yapaca¤›m›z› biliriz. Eme¤imiz ve al›nterimizle geçinen insanlar›z. Biz Ahi kültürünü benimsemiﬂ meslek erbablar›y›z”
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Ahmet Amcao¤lu
Uﬂak

Tahsin Mutluay
‹skenderun

“

Süper marketler paras›n› almadan bir ekmek
bile vermez. Fakat Bakkal amcalar, süper marketlerin
gösteremedi¤i sosyal sorumluluk ve dayan›ﬂma örne¤i
göstererek, yaﬂanan son ekonomik krizde; mahalleliye
vade farks›z ve limitsiz veresiye defterlerini açt›lar”
Perakende sektöründeki düzensizliklerden ve kurals›zl›klardan ﬂikâyetçi olduklar›n› söyleyen oda baﬂkanlar›, “Kamuoyunda marketler yasas› olarak bilinen yasan›n bir an önce ç›kmas›n› ve s›n›rlar›n belirlenmesini istiyoruz. Biz
marketlere karﬂ› de¤iliz. Kurallar›n belirlenmemesine karﬂ›y›z. Kurallar belirlenirse bizde ne yapaca¤›m›z› biliriz.
Biz eme¤imizin ve al›n terimizin karﬂ›l›¤› ile geçinen insanlar›z. Biz Ahi kültürünü benimsemiﬂ meslek erbaplar›y›z.
Büyük marketler fiziki manada büyük
olabilirler bizimde gönlümüz büyük”
dediler.
“Süper marketler paras›n› almadan
bir ekmek bile vermez. Fakat Bakkal
amcalar, süper marketlerin gösteremedi¤i sosyal sorumluluk ve dayan›ﬂma ör-
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ne¤i göstererek, yaﬂanan son ekonomik
krizde; mahalleliye vade farks›z ve kefilsiz veresiye defterlerini açt›lar” diyen
bakkallar, mahallelinin de bunun bilinciyle hareket ederek mahalledeki bakkal›n› yaﬂatmak için gere¤ini yapacaklar›na inand›klar›n› söylediler.
Süper marketlerde giderek artan ithal mallar›n çoklu¤una ve vergi ödemelerinde yapt›klar› uygulamalar› da eleﬂtiren baﬂkanlar, “Biz bakkallar olarak
milli kültürün bir parças›y›z, ald›¤›m›z
ve satt›¤›m›z ürünlerinde milli olmas›na
dikkat ediyoruz. Çünkü ürün milli olunca köylü, millet kalk›nacak. Kalk›nan
köylü ve millet al›ﬂveriﬂ yapacak bakkal
kalk›nacak. Daha fazla vergi verece¤iz
devlet kalk›nacak” diyerek yerli ürün
kullan›m›na dikkat çektiler.

Refik Süslü
Samanda¤

Hakan ‹nkaya
‹negöl
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K›rﬂehir Ahilik
kutlamalar›na
Baﬂbakan da
kat›ld›
Ahilik Kültürü Haftas› ve Esnaf Bayram›, Ahi Evran-› Veli'nin türbesin bulundu¤u K›rﬂehir'de
Atatürk An›t›'na çelenk konulmas›yla baﬂlad›.

K

›rﬂehir'de düzenlenen Ahilik
Haftas› ve Esnaf Bayram›
kutlamalar›na Baﬂbakan
Recep Tayyip Erdo¤an'da kat›ld›. 22'nci
Ahilik Haftas› ve Esnaf Bayram› kutlamalar›na kat›lmak üzere geldi¤i K›rﬂehir'de Ahi Evran-› Veli Cami içindeki
Ahi Evran-› Veli Türbesi'ni ziyaret edip
dua eden Erdo¤an, ard›ndan Ahi Evran
Külliyesi'nin yer ald›¤› Ahi Meydan›'na
gelerek kutlama törenlerine kat›ld›.
Törene, Erdo¤an'›n yan› s›ra Sanayi
ve Ticaret Bakan› Nihat Ergün, K›rﬂehir Valisi Mehmet Ufuk Erden, K›rﬂehir
Belediye Baﬂkan› Yaﬂar Bahçeci, Ahi
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selahattin Salman, AK Parti Grup Baﬂkanvekilleri Mustafa Elitaﬂ ve Bekir Bozda¤,
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar› Konfederasyonu (TESK) Genel Baﬂkan› Bendevi
Palandöken, çeﬂitli federasyonlar›n
baﬂkanlar› ile esnaf ve sanatkarlar
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odalar›n›n baﬂkan ve temsilcileri de
kat›ld›.

Erdo¤an: Bu isimlerden
nasibini almayan Türkiye
geleceksiz kal›r
Baﬂbakan, törende, yapt›¤› konuﬂmada Ahilik’i önemine de¤inerek, “Ahi
Evran-› Veli'nin yaﬂad›¤› topraklara ulu
sözü dinlemeye, Anadolu erenlerine kulak vermeye geldim. O erenler buran›n
vatan olmas› için emek harcad›. Bu ülke, ﬂefkatle merhametle, beraberlikle
yo¤ruldu. Anadolu'yu inﬂa eden, gönüller yapan sevgi ile bu ülkeyi kuran insanlara kulak veriyoruz. Bu erenlere
kulak vermezsek, Türkiye köksüz ve
maneviyats›z kal›r. Bu isimlerden nasibini almayan Türkiye, geleceksiz kal›r.
O nedenle Hac›bektaﬂ'a, Yunus Emre'ye,
Mevlana'ya K›rﬂehirli Ahi Evran-› Veli'ye kulak veriyoruz” dedi.

TESK Baﬂkan› Bendevi Palandöken
de esnaf ve sanatkâr›n son küresel krizden olumsuz etkilenen kesimlerin baﬂ›nda geldi¤ini söyledi. Palandöken, 20
milyonluk kitlenin yaﬂad›¤› ekonomik ve
sosyal sorunlar›n ülke ekonomisini
olumsuz etkiledi¤ini belirterek, ﬂöyle
konuﬂtu:
“Say›n Baﬂbakan›m ﬂuras› iyi bilinmelidir ki, Türk toplumunun orta dire¤i,
ekonomimizin istikrar unsuru olan esnaf
ve sanatkârlar mutlu olmazsa bu ülkede
bar›ﬂ ve refah sa¤lanamaz. Esnaf kan
kaybediyor. Yeniden aya¤a kald›r›lmal›.
Bizler için çok anlaml› olan bu günümüzde hükümetimizden esnaf ve sanatkârlar›m›z için acil önlemler paketi haz›rlamas›n› istiyoruz. Bu beklentimize
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Baﬂbakan› olarak, en k›sa zamanda olumlu
yan›t verece¤inize ve deste¤inizi esirgemeyece¤inize gönülden inan›yorum.”
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Ahilik kutlamalar› ‹stanbul’da
Taksim’de baﬂlad›
‹stanbul'da, ‹stanbul Esnaf ve
Sanatkarlar Odalar› Birli¤i
(‹STESOB), ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› ‹stanbul ‹l
Müdürlü¤ü ve ‹stanbul Ticaret
Odas› taraf›ndan ortaklaﬂa düzenlenen Ahilik Kültürü Haftas› aç›l›ﬂ töreni, Taksim Atatürk an›t›na çelenklerin konulmas›yla baﬂlad›.
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‹stanbul’un Tarihi Yar›mada’s›nda
tarihi ﬁed Kuﬂatma Töreni
‹STESOB Baﬂkan› Faik Y›lmaz'›n meslek kuruluﬂlar› temsilcileriyle ‹stanbul Valili¤i ve
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi’ni ziyaretlerinin ard›ndan,
Beyaz›t Meydan›’ndan mehteran eﬂli¤inde Kapal› Çarﬂ›’dan
geçerek, Sultanahmet'e yürüyüﬂ ve kapal› çarﬂ›da yap›lan
Ahi duas› ve Sultanahmet
Meydan›’nda yap›lan halk
konseri sonras›nda ﬁed Kuﬂatma Töreni ile devam etti.

S

ultanahmet meydan›nda toplanan halka, esnaf ve sanatkâra hitaben konuﬂan ‹STESOB Baﬂkan› Faik Y›lmaz, Esnaf›n
Baﬂ Ö¤retmeni Suat Yalk›n'›n eksikli¤ini ve esnaf teﬂkilat›na yapt›¤› hizmetlere de¤inerek, Ahilik kültürünün önemine dikkat çekti. Y›lmaz, “Milletimizin
sosyal ve ekonomik hayat›n›n geliﬂmesinde önemli bir yeri olan Ahilik kültürünü esnaf ve sanatkâr›m›z aras›nda
yaymak ve yaﬂatmak en önemli görevlerimiz aras›ndad›r" dedi.

“

Ahilik kültürünü yaﬂatmak ve
yaymak en büyük görevlerimiz aras›nda”
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‹stanbul’un Ahi Babas› Hüsnü Ç›nar
Ahilik Haftas› kutlamalar›n›n ikinci gününde ‹stanbul'un Ahi Babas› belli oldu. ‹stanbul esnaf
teﬂkilat›n›n duayenlerinden Hüsnü Ç›nar, Ahi Babas› seçilerek Ahilik kaftan›n› giydi.

A

hilik Haftas› etkinliklerinin en önemlisi 2.günde
Kâ¤›thane'de düzenlendi. Ka¤›thane Birleﬂik Esnaf Odas› ve ilçedeki di¤er esnaf odalar›n›n ortaklaﬂa düzenledi¤i tören, mehteran tak›m› eﬂli¤inde yürüyüﬂle baﬂlad›. Ard›ndan Ka¤›thane Belediyesi'nin yapt›rd›¤› "Esnaf›n Baﬂö¤retmeni Suat Yalk›n Park›" n›n aç›l›ﬂ› ile devam
etti.

Ahilik’ten uzaklaﬂ›nca gerileme baﬂlad›
Kültür Merkezi'nde yap›lan törende, ‹STESOB Baﬂkan›
Faik Y›lmaz, Osmanl›'n›n yükseliﬂinde Ahilik’in pay›n› dile getirdi. Y›lmaz, Ahilik’ten uzaklaﬂ›l›nca da gerileme dönemine
girildi¤ini ifade etti.
Protokol konuﬂmalar›n›n ard›ndan ‹stanbul'un 2009 y›l›,
Ahi Babas›'n›n takdimine geçildi. Uzun y›llar ‹stanbul Esnaf
ve Sanatkârlar Odalar› Birli¤i Baﬂkanl›¤› yapan Hüsnü Ç›nar
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sahneye davet edilerek, kendisine Kâ¤›thane Esnaf Odalar›'n›n
haz›rlad›¤› bir fermanla y›l›n Ahi Babas› oldu¤u bildirildi. Bunun üzerine ‹stanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odalar› Birli¤i
Baﬂkan› Faik Y›lmaz taraf›ndan kendisine "‹stanbul'un Ahi
Babas›" berat› takdim edildi. Ahili¤in bir insanl›k sanat› oldu¤unu ve Hüsnü Ç›nar'›n bu sanat› en iyi deruhte eden kiﬂi oldu¤unu söyleyen ‹STESOB Baﬂkan› Y›lmaz, ‹STESOB Yönetim Kurulu olarak, dürüst, güvenilir ve sayg›n kiﬂili¤inin yan›
s›ra, esnaf teﬂkilat›n›n geliﬂmesine önemli katk›lar›ndan dolay›
Hüsnü Ç›nar'› bu unvanla taçland›rd›klar›n› söyledi.
Ayn› zamanda ‹stanbul Deniz ve Kara Büfeciler Odas›
Baﬂkanl›¤›n› da yürütmekte olan Hüsnü Ç›nar'a Ahilik kaftan›
giydirildi. Daha sonra ‹stanbul'un Ahi Babas› seçilen Hüsnü
Ç›nar yapt›¤› teﬂekkür konuﬂmas›nda, "Ahi Baba unvan› bedenime, omuzlar›ma ve ruhuma giydirilen kutsal ve manevi bir
sorumluluk rütbesidir ve türbesidir" dedi.
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TAPDK ilk toplant›s›n› ‹stanbul
Bakkallar Odas›'nda düzenledi
Tütün ve Alkol Piyasas› Düzenleme Kurumu yetkilileri, 2010 y›l› ruhsat yenileme iﬂlemlerini
görüﬂmek ve fikir al›ﬂ veriﬂinde bulunmak üzere, ‹stanbul'daki bakkallar odalar›n›n baﬂkanlar› ile
‹stanbul Bakkallar Odas›’nda bir araya geldiler.

T

ütün ve Alkol Piyasas› Düzenleme Kurumundan
(TAPDK) Sektörel Rekabet
ve Tüketici Haklar› Daire Baﬂkan› Harun Kaynak ile TAPDK uzman› Sinan
Gündo¤du'nun kat›ld›¤› toplant›ya; ‹stanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odalar›
Birli¤i (‹STESOB) Baﬂkan Vekili ‹dris
Keskinci, ‹stanbul Bakkallar Odas›
Baﬂkan› ‹smail Keskin, ‹stanbul Kuruyemiﬂçiler Odas› Baﬂkan› ‹smail Taﬂk›n, Ka¤›thane Bakkallar Odas› Baﬂkan› Y›lmaz Kaya, Ba¤c›lar Bakkallar
Odas› Baﬂkan› R›za Ertürk, Bayrampaﬂa Bakkallar Odas› Baﬂkan Vekili Misim Sar›ﬂan ile oda genel sekreterleri
ve ‹stanbul Ticaret Odas›ndan Elif Ataer kat›ld›.

“

‹stanbul Bakkallar Odas›’nda yap›lan
toplant›da 2010 y›l›
ruhsat iﬂlemleri ve
TAPDK'dan talepler
masaya yat›r›ld›”
TAPDK sat›ﬂ belgesi düzenleme yetkisi verilen odalarla birlikte yap›lan ilk
buluﬂman›n oldu¤u vurgulanan toplant›da; 2010 y›l› ruhsat yenileme iﬂlemlerinde uygulanacak esaslar, ruhsats›z
çal›ﬂanlar konusu, tütün mamulü alkol
ve alkollü içki perakende sat›ﬂ belgesi
ücretleri, tekel ürünü satacak iﬂletmelerin belirlenmesi ve uygulamadan kaynaklanan güncel sorunlar konuﬂuldu.
Toplant›da dile getirilen konular›n,
‹stanbul Bakkallar Odas›’n›n baﬂkanl›¤›nda bir rapor halinde düzenlenmesine
ve üst kurumlara bir yaz› ile rapor edilmesi yönünde karar al›nd›.
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“

Tütün mamülü
alkol ve alkollü içki
perakende sat›ﬂ belgesi ücretleri mutlaka
iki kategoride
de¤erlendirilmeli.
Yaln›z tütün
mamülü satanla
tütün mamülü
ile alkollü
içkiyi birlikte
satan iﬂyerinin
ruhsat bedeli ayn›
olmamal›”
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Pembe Nokta ma¤durlar›
‹STESOB'da topland›
Türkiye'nin ilk ba¤›ms›z ATM operatörü Pink Point'in (Pembe
Nokta) ma¤durlar› geçti¤imiz aylarda ‹stanbul Bakkallar
Odas›’nda yapt›klar› toplant›da alm›ﬂ olduklar› karar do¤rultusunda; ﬂimdi de, ‹stanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odalar›
Birli¤i'nde (‹STESOB) topland›.
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İ

stanbul Esnaf ve Sanatkârlar
Odalar› Birli¤i'nde; ‹STESOB
Baﬂkan Vekillerinden ‹dris Keskinci ve Mustafa Nuho¤lu ile ‹stanbul
Bakkallar Odas› Baﬂkan› ‹smail Keskin’in Baﬂkanl›¤›nda yap›lan toplant›ya, çeﬂitli meslek odalar›n›n baﬂkanlar› ve 'Pembe Nokta' ma¤duru esnaflar kat›ld›.
Konuyla ilgili geliﬂmelerin masaya
yat›r›ld›¤› toplant›da; bilgi paylaﬂ›m›n›n yan› s›ra bundan sonraki stratejilerde konuﬂuldu. ‹lerleyen günlerde
yeniden bir araya gelmek üzere bitirilen toplant›da; önümüzdeki günlerde
yap›lacak toplant›ya daha haz›rl›kl›
gelinmesi yönünde prensip karar›
al›nd›.

“

Konuyla ilgili geliﬂmelerin masaya yat›r›ld›¤› toplant›da; bilgi paylaﬂ›m›n›n yan› s›ra bundan sonraki stratejilerde
konuﬂuldu. ‹lerleyen
günlerde yeniden bir araya gelmek üzere bitirilen
toplant›da; önümüzdeki
günlerde yap›lacak toplant›ya daha yo¤un kat›l›m›n sa¤lanmas› yönünde
prensip karar› al›nd›”
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Osmaniye Bakkallar Odas›, bakkal
dükkânlar›na ast›¤› ilanlarla mahalleliye
seslenip süper marketlere giden bakkal
müﬂterilerini geri ça¤›r›yor.

“Bu Dükkan
Sizin…”

Osmaniye Bakkallar ve Bayiler Odas›
Baﬂkan› Mehmet Sezer

Afiﬂlerde yer alan; “Ne al›rsan al, ne para sorar
nede vade fark› koyar”, “Yaylaya ve denize
giderken evinizin anahtar›n› verdi¤iniz”, “Daha
fazla ilgi, daha fazla anlay›ﬂ, daha h›zl› ve daha
masrafs›z al›ﬂveriﬂ bizde”, “Sabah s›cak
ekme¤inizi, ramazanda pidenizi”, “Ailenizin
parças› gördü¤ünüz, her ﬂeyinizi güvendi¤iniz”
gibi sloganlarla mahalleliye seslenen Osmaniye
Bakkallar Odas›, “Biz Mahallenin Bakkal
Amcas›y›z, O Halde Buyurun Dükkan Sizin…”
diyor.

“M

ahallemiz Bakkal› ‹le Güzel” diyerek
Mahallelinin de destek verdi¤i kampanya,
bakkallara olan ilgi ve alakay› yeniden
art›rd›. Son y›llarda say›lar› h›zla artan al›ﬂveriﬂ merkezleri
ve süper marketlerin, mahallenin önemli unsurlar›ndan bakkallar› bitirme noktas›na getirmesi mahalle sakinleri taraf›ndan da tepkiyle karﬂ›lanmaya baﬂlad›.

“

Art›k bilinçli vatandaﬂlar mahallenin bakkal›na destek olabilmek için, sadece ekmek ve sigaran›n d›ﬂ›nda di¤er ihtiyaç maddelerini de bakkallardan almaya
baﬂlad›. Kampanyam›z vatandaﬂ›m›zda
ahde vefa duygusunu canland›rd›”
“Art›k bilinçli vatandaﬂlar mahallenin bakkal›na destek
olabilmek için, sadece ekmek ve sigaran›n d›ﬂ›nda di¤er ihtiyaç maddelerini de bakkallardan almaya baﬂlad›” diyen Osmaniye Bakkallar Odas› Baﬂkan› Mehmet Sezer, “Kampanyam›z vatandaﬂ›m›zda zaten var olan, 'Ahde vefa duygusu' nu
yeniden canland›rm›ﬂt›r” dedi.
Bakkal esnaf›n›n zor günler yaﬂad›¤›n› belirten Osmaniye
Bakkallar ve Bayiler Odas› Baﬂkan› Mehmet Sezer, “Marketler yasas›n›n bir an önce ç›kmas›n› ümitle bekliyoruz. Bakkal
esnaf›n› yaﬂatacaksak kredi deste¤i istiyoruz " diye konuﬂtu.
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Akhisar Bakkallar Odas›’ndan
üyelerine bilgisayar kursu
Akhisar Bakkallar ve
Benzerleri Esnaf Odas›'n›n, Akhisar Kayhan Ergun Anadolu Teknik Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi,
Teknik Lise ve Endüstri
Meslek Lisesi ile ortaklaﬂa
düzenledi¤i bilgisayar kursunu baﬂar› ile tamamlayan
oda üyesi 36 kursiyere oda
hizmet binas›nda düzenlenen törenle Bilgisayar Sertifikalar› verildi.

S

ertifika töreninde konuﬂan
Akhisar Bakkallar ve Benzerleri Esnaf Odas› Baﬂkan› Alim
Mestano¤lu, “Üyelerimizin bilgisayar
kullan›m seviyelerini art›rmak ve ça¤a
ayak uydurmalar›n› sa¤lamak için düzenledi¤imiz bilgisayar kursumuza 40
üyemiz iﬂtirak etti. Ancak, 36 kursiyer
üyemiz kurs süresince derslere devam
ederek sertifika almaya hak kazand›.
Bu kursun aç›lmas›nda ve yürütülmesinde bizlere desteklerini esirgemeyen; Akhisar Kayhan Ergun Anadolu Teknik Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi idarecilerine ve ö¤retmenlerine ﬂahs›m ve kurumum ad›na teﬂekkür ediyorum” dedi.
Üyelerden gelen talepler do¤rultusunda önümüzdeki aylarda da benzer
kurs programlar›n›n baﬂlat›labilece¤ini
söyleyen Baﬂkan Alim Mestano¤lu,
“Oda’m›z›n k›t imkanlar›na ra¤men
üyelerimizin e¤itimini sürdürmeye devam edece¤iz. Gerekirse, yüzümüzü k›zartaca¤›z imkanlar› olanlardan yard›m
isteyece¤iz” dedi.

lek hayatlar›nda çok önemli bir yer dolduraca¤›n› söylüyorlard›.
Ço¤unlu¤unu erkeklerin oluﬂturdu¤u
kursiyerlere sertifikalar›n› Oda Baﬂkan›
Alim Mestano¤lu ve yönetim kurulu
üyeleri ﬁadan Erdo¤muﬂ, ‹brahim Mirili, Özcan Cebeci, Tayfun Cengez, Ali
Sert ve Halil Uysal birlikte verdiler.

‹brahim Uysal, Muzaffer Uysal, Musatafa ﬁahankaya, Fatma Dikbaﬂ, Ahmet
Çakmak, Hüseyin Göktaﬂ, Abdullah Ölmez, Zeynep Özmen, Selma ﬁen, Osman Çaydar, Ümmiye Kurtulmuﬂ.

Sertifika Alanlar Üyeler: Savaﬂ Oktar,Yunus Namal, Umut Yorgun, ‹brahim Erdeniz, Zafer Kara, Mehmet Ayd›n, H.‹brahim Ceylan, Cemal Çetinkaya, Ahmet Kardaﬂ, Engin Çamk›r, Kemal Çalay›r, Ergün P›rpanlar, M.Ali
Atalay, A.Özgür Minareci, Coﬂkun Y›ld›z, Erdo¤an Biltekin, Hüseyin Bektaﬂ,
Murat Mestano¤lu, ﬁadan Erdo¤muﬂ,
Ali Sert, Halil Uysal, Metin Eyibal, Selami Kütük, Erdinç ﬁen, Bülent Uçar,

Kurs meslek hayatlar›nda
önemli bir yeri dolduracak
‹ki buçuk ay süren bilgisayar bursuna kat›larak sertifika almaya hak kazanan üyeler, mutlu sona ulaﬂman›n ayr›cal›¤›n› yaﬂarken, k›sa sürede ald›klar›
bu bilgilerin özel yaﬂamlar›nda ve mes-

DÜNYASI

EYLÜL - EK‹M 2009

37

Bakkal›m

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

Dergimizin bu say›s›nda; 1936
y›l›nda Kastamonu'da do¤an,
çiftçilik yaparken torpille
girdi¤i Demir çelikteki iﬂini
bakkall›k u¤runa b›rakan , 44
y›ld›r Üsküdar'da Bakkal iﬂletmecili¤i yapan Bakkal Mehmet
Ako¤lu'nun konu¤uyuz.

Hayata yeniden baﬂl›yor olsayd›m
“Yine bakkal olurdum”

“B

en Kastamonuluyum.
Çiftçilikten geliyorum”
sözleriyle hayat›n› anlatmaya baﬂlayan Bakkal Mehmet Amca “Orman ve da¤ yollar›nda çok çal›ﬂt›m. Kara yollar›nda çal›ﬂt›m” diyerek
devam ediyor…
Anlaﬂ›lan o ki, her Anadolu insan›
gibi Mehmet amcan›n da zorluklarla
baﬂlayan yaﬂam mücadelesi da¤, orman, dere, tepe devam etmiﬂ. Sonra
1960 y›llar›nda Karabük Demir Çelik
Fabrikas›nda Cemil Topuz isminde bir
hemﬂerisinin oldu¤unu ve köyden baz›
kiﬂilerinde burada iﬂbaﬂ› yapt›¤› ö¤renince; k›zl›k soyad› Topuz olan annesi
Hatice Topuz'un nüfus cüzdan›n› alarak,
Karabük Demir Çelik Fabrikas›nda solu¤u alm›ﬂ.
Burada hemﬂerisi Cemil Topuz'un
huzuruna ç›kmay› baﬂaran Mehmet amca, annesinin kimli¤ini göstererek durumunu arz etmiﬂ. Anne taraf›ndan akra-
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bas›, Mehmet Ako¤lu'nu dinleyen iﬂ alma müdürü Cemil Topuz, akrabas›
Mehmet Ako¤lu'nu saha elektrik bak›m›ndan sorumlu iﬂçi olarak iﬂbaﬂ› yapt›rm›ﬂ. Yan› s›ra iﬂe alma müdürünün
de akrabas› oldu¤u dedikodular› da duyulmaya baﬂlam›ﬂ. Herkes Mehmet
amcadan bahsediyordur. Her gecen gün

de dokunulmazl›¤› artmaktad›r. Fakat,
Mehmet amca Karabük'ün havas›na bir
türlü al›ﬂamam›ﬂ. Bir ö¤le yeme¤inde
yedi¤i yemekten zehirlenmesi Mehmet
amcay› büsbütün huzursuz eder ve karar›n› verir. Art›k, Karabük'ten ve Karabük Demir Çelikten ayr›lma zaman›
gelmiﬂtir…
Karabük Demir Çelik Fabrikas›ndan
1963 y›l›nda ayr›lan Mehmet amca,
Üsküdar'da Börekçi Çingene F›r›n› denen yerde çal›ﬂan kardeﬂinin yan›na ziyarete gelir. F›r›n›n tam karﬂ›s›ndaki
kiral›k dükkân› gören Mehmet amca,
giriﬂimcilik ruhunu bir kez daha gösterir ve bundan sonraki hayat›nda bakkal
iﬂletmecisi olmaya karar verir.
O gün bu gündür ayn› mekânda bakkall›k yapan Mehmet amca, her ﬂey k›smet diyerek sözlerine ﬂöyle devam ediyor:
“Karabük'e bir türlü al›ﬂamad›m,
k›smetim o kadarm›ﬂ. O y›llarda birade-
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“

Bu ülkenin ve
bu milletin birikimlerini elin adam›n›n al›p
götürmesine karﬂ›y›m.
Para bu memlekette
kal›rsa kalk›n›r›z. Ben
40 y›l vergi verece¤im
biri dün gelip, bugün
Üsküdar'›n paras›n› al›p
götürecek. Yabanc›ya
param›z gitti¤i sürece
kay›ptay›z”
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rim de burada Börekçi Çingene F›r›n›’nda çal›ﬂ›rd›. Buraya onun yan›na
geldim. Bu dükkân› gördüm ve kiralad›m. Buran›n yar›s› Laz Mehmet'in yar›s› da vak›flar›nd›. 1 Mart 1976 da vak›flar›n yeri ihaleye ç›kt›. 18 müteahhit
buran›n ihalesine girdi. ‹hale aç›ld› sürekli art›r›yorlar. 'Ne olursa olsun ben
buray› alaca¤›m' dedim. Baﬂkâtip Necati a¤abey vard›. O bana çok yard›mc›
oldu. Buran›n mülkünü de ald›m. Sabrettim, sebat ettim, çal›ﬂt›m. Buradaki
kazanc›mla iki çocu¤umu da okuttum.
Biri ‹ﬂ Bankas›’ndan, biri Halk Bankas›’ndan emekli oldular.
ﬁimdi biri köye gitmiﬂ biri de burada bana yard›mc› oluyor. 44 y›ld›r devlete vergi veriyorum. Bir lira vergi borcum yoktur. 25 y›ld›r ayn› muhasebeciyle çal›ﬂ›yorum. Muhasebemi tutan
Cengiz beyle anlaﬂmam vard›r. Fiﬂten
faturadan bir eksiklik olursa cezas› benim. Defter tutmadan bir eksiklik olursa cezas› Cengiz beyindir. Allah raz› olsun onun bir eksikli¤i benimde bir yanl›ﬂ›m olmad›. Bakkallar cemiyetine de
bir kuruﬂ borcum yoktur. Bana teﬂekkür
belgesi verdiler. Hiç kimseye borcum
yoktur. Sadece Allaha bir can borcum

vard›r. Üç kere umreye, bir kerede hacca gittim. ‹mkânlar›m ölçüsünde hay›r
hasenat iﬂlerimi de yapmaya çal›ﬂ›yorum. Hayat›mdan memnunum Allah'a
çok ﬂükür. Bu gün hayata yeniden baﬂl›yor olsayd›m, yine bakkall›k yapard›m.
Sürekli iﬂ de¤iﬂtirmek iyi bir ﬂey de¤ildir. Sebat ve sab›r etmek gerekir. Tantanayla yan çekmekle bir ﬂey olmaz.”
Her cümlesinde ﬂükreden, sab›r diyen Mehmet amca, “Bu ülkenin ve bu
milletin birikimlerini elin adam›n›n al›p
götürmesine karﬂ›y›m. Para bu memlekette kal›rsa kalk›n›r›z. Ben 40 y›l vergi
verece¤im elin adam› dün gelip, bu gün
Üsküdar'›n paras›n› al›p götürecek. Yabanc›ya param›z gitti¤i sürece kay›ptay›z” diyerek, büyük marketlere tepkisini dile getiriyor.
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AB'de g›dalara yeni etiketleme
sistemi geliyor
Avrupa Parlamentosu Çevre Komisyonu, g›da güvenli¤i için yeni etiketleme sistemi üzerinde çal›ﬂ›yor. Bu sistem halk›, hangi ürünün geneti¤iyle
oynanm›ﬂ, hangi ürün bio ya da klonlanmam›ﬂ oldu¤u hakk›nda bilgilendirecek.

A

vrupa Parlamentosu Çevre
Komisyonu Baﬂkan› Alman
SPD Jo Leinen, Komisyonda çevre, halk sa¤l›¤› ve g›da güvenli¤i
konusundaki çal›ﬂmalar›n› anlatt›. Bu
y›l içinde Avrupa Birli¤i'nde domuz gribinden etkilenenlerin say›s›n›n %10 oldu¤unu söyleyen Leinen; “gelecek y›l 27
AB ülkesinin bu salg›ndan ne kadar etkilenece¤i konusunda elimizde net bir
bilgi yok” dedi.
Sa¤l›k alan›nda çal›ﬂmalar› geliﬂtirmek için paketler haz›rlanmas› gerekti¤inin alt›n› çizen Leinen, bu çal›ﬂmalar›n AB Konseyi'ni de tetikleyici rol oynayaca¤›n› belirtti. ‹sveç Dönem Baﬂkanl›¤› döneminde, sa¤l›k alan›ndaki
çal›ﬂma ve programlar› yapmaya devam
edeceklerini bildiren Leinen ﬂunlar› kaydetti:
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“Bizden sonra gelecek olan ‹spanya
Baﬂkanl›k dönemi, bunlar› devam ettirecek. Özellikle hastalara do¤ru bilgi ve
ilaçlar›n ulaﬂmas› konusunda çal›ﬂmalar
yap›lmas› gerekir. Bununla ilgili geçti¤imiz dönem yaﬂanan skandallar›n yaﬂanmas›n› istemiyoruz. Çal›ﬂmalar› baﬂlatmak bile bize gelecek dönem halk
sa¤l›¤› konusunda hangi ad›mlar› ataca¤›m›z› gösterecek”
Jo Leinen yeni geliﬂtirilen g›da
ürünlerinin çok k›sa bir süre sonra piyasaya sürülece¤ini, g›da güvenli¤i için yeni etiketlendirme sistemi getirilece¤ini
bildirdi.
Leinen; “Yiyecek etkilendirilmesi
halk için çok önemli. Art›k halk hangi
ürünün bio, hangisinin genetik de¤iﬂikli¤e u¤rat›lm›ﬂ hangisinin de klonlanm›ﬂ
oldu¤unu bilecek. Ürünlerin üzerindeki

etiketlerde bunlar›n aç›klamas› olacak”
diye konuﬂtu. ‹klim de¤iﬂikli¤inin g›dalar üzerindeki etkisinden bahseden Leinen; “Bilim adamalar›n›n yapt›¤› çal›ﬂmalarda hava s›cakl›¤› art›ﬂ› maksimum
2 dereceye sabitlenmesi gerekti¤ini gösterdi. Kopenhag kriterlerini yerine getirip bu konuda baﬂar›y› yakalamal›y›z”
aç›klamas›nda bulundu.

“

Yeni etiket sistemiyle halk hangi ürünün bio, hangisinin genetik de¤iﬂikli¤e u¤rat›lm›ﬂ hangisinin klonlanm›ﬂ oldu¤unu bilecek. Ürünlerin üzerinde bütün bunlar›n aç›klamas› olacak”
EYLÜL - EK‹M 2009
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P›nar Su
‹ngiltere’ye
girdi
Türkiye'nin ilk geri dönüﬂümsüz ambalajda ﬂiﬂelenmiﬂ kaynak suyunu 1984 y›l›nda tüketici ile
buluﬂturan P›nar Su, yurtiçi ve yurtd›ﬂ› pazarlarda att›¤› ad›mlarla ilk'lerin öncüsü olmaya devam
ediyor.

D

animarka'da faaliyet gösteren Metro
Cash&Carry'lerde sat›ﬂa sunulan ilk Türk Su
markas› olan P›nar Su, geçti¤imiz günlerde ihracat alan›nda önemli bir ilke daha imza att›. P›nar Yaﬂam P›nar›m markal› ürünler, ABD Wall Mart ﬂirketinin ‹ngiltere'deki dev süpermarket zinciri ASDA'da sat›ﬂa sunuldu. ﬁirket yetkilileri taraf›ndan yap›lan aç›klamaya göre
PET ﬂiﬂe ambalajl› ürünler ASDA taraf›ndan listelenerek toplam 69 ma¤azada raflardaki yerini ald›.

Coca-Cola Kopenhag
Bildirgesi’ni imzalad›
' ‹klim De¤iﬂikli¤ine Karﬂ› Kopenhag Bildirisi''ni imzalayan Coca-Cola ‹çecek'in, bu bildiriye imza atan
dünyadaki ilk ﬂirketler aras›nda yer ald›¤› bildirildi.

C

oca Cola ‹çecek'ten yap›lan yaz›l› aç›klamada, ﬂirketin iklim de¤iﬂikli¤i ile mücadelede at›lan en son
ad›m olan ''‹klim De¤iﬂikli¤ine Karﬂ› Kopenhag Bildirisi''ne
imza atarak bu bildirgeyi imzalayan dünyadaki ilk ﬂirketlerden biri oldu¤u belirtildi.
Coca-Cola ‹çecek Üst Yöneticisi (CEO) Michael O'Neill,
küresel bir sorun olan iklim de¤iﬂikli¤ine, sorumlu dünya vatandaﬂl›¤› bilinciyle yaklaﬂt›klar›n›, bu kapsamda küresel ölçekte kabul edilen en güncel ad›m olan Kopenhag Bildirisi'ne
destek verdiklerini aç›klad›.
Coca-Cola ‹çecek olarak çevreye etkilerini azaltmak için
çal›ﬂmalar›na uzun zaman önce baﬂlad›klar›n› belirten O'Neill, ﬂunlar› kaydetti:

‹zmir fabrikas›na çevre ödülü
P›nar Su, Almanya, ‹ngiltere, Danimarka, ‹rlanda,
Kosova, Singapur, Avustralya, Amerika, Azerbaycan ve
Ortado¤u ülkeleri baﬂta olmak üzere 23 ülkeye ihracat
gerçekleﬂtiriyor. Ayr›ca; ﬁubat 2007 tarihinden bu yana
Türk ürünlerinin yurt d›ﬂ›nda markalaﬂmas› ve Türk mal› imaj›n›n yerleﬂtirilmesi amac›yla uygulamaya konulan
Turquality destek program›ndan yararlanan tek su markas› olma özelli¤ini de taﬂ›yor.
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''Geçti¤imiz günlerde su kaynaklar› yönetimi, sürdürülebilir ambalajlama ve enerji verimlili¤i konular›nda ‹zmir fabrikam›zda yakalad›¤›m›z performans›m›zla 'En ‹yi Çevre Performans›' kategorisinde 'The Coca-Cola Company Grup Baﬂkanl›k Çevre Ödülü'nü kazand›k. Tüm Coca-Cola sistemi içerisinde do¤al kaynaklar›n etkili kullan›m› konusunda en önde
gelmekten büyük gurur duyuyoruz. Çevre politikam›z›n bir
parças› olarak verimli enerji kullan›m› konusunda üzerimize
düﬂen sorumluluklar› yerine getirmek için gerekli ad›mlar› atmaya ve iklim de¤iﬂikli¤i konusunda dünyadaki önemli oluﬂumlara destek vermeye devam edece¤iz.''
''‹klim De¤iﬂikli¤ine Karﬂ› Kopenhag Bildirisi''nin dünya liderlerinin küresel ekonomik krizde gösterdi¤i koordinasyon ve
kararl›l›¤›n iklim de¤iﬂikli¤i konusunda da göstermesi gerekti¤ini belirtti¤i vurgulanan aç›klamada, iklim sabitlenmedikçe
uzun vadede ekonomik geliﬂimin de sürdürülemeyece¤inin de
alt› çizildi.
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Meysu da, cola
pazar›na girdi
Türkiye'nin ilk meyve suyu markas› Meysu, geçti¤imiz
y›l yapt›¤› süt yat›r›m›n›n ard›ndan, cola üretimine de
baﬂlad›. Meysu'yu 2000 y›l›nda kiralayan ve 2007
y›l›nda 2,5 milyon TL'ye isim hakk›n› sat›n alan Gülsan
G›da, formülü ve tad›yla ilgili bir y›ld›r üzerinde
çal›ﬂt›¤› Meysu Cola'y›, iki de¤iﬂik çeﬂidiyle tüketicisinin be¤enisine sundu.

M

eysu Cola'n›n, Meysu'nun marka bilinirli¤i ve
kalitesi ile kola pazar›nda global markalar›n
aras›nda kendine yer edinebilece¤ini belirten
Gülsan Yönetim Kurulu Baﬂkan› Bekir Güldüo¤lu, yeni yat›r›mlar› hakk›nda ﬂu bilgileri verdi: “‹lk y›l pazarda yüzde 2
pay hedefliyoruz. Çok büyük hedeflerimiz yok. Kendi kapasitemize göre hareket ediyoruz. Ancak tüketicinin bizi tan›mas›
ve kalitemize güvenmesi Meysu Cola'n›n tüketilmesini sa¤layacakt›r. Piyasada art›k yerli markalara talep var. Her y›l›n
sonunda pazar pay›m›zda yüzde 50 art›ﬂ planl›yoruz. ﬁu anda
teneke kutularda gazoz, diyet kola ve normal kola çeﬂitlerimiz
sat›ﬂa sunuldu. Önümüzdeki dönemde pet üretimini de yapaca¤›z. Üretimde y›ll›k 20 bin litre
hedefliyoruz.”

“

Meysu Cola'n›n Ar-Ge çal›ﬂmalar› 1 y›l boyunca 6 g›da mühendisi taraf›ndan yap›ld›. Cola yat›r›m›
ile birlikte yüzde 15 büyüme
sa¤layaca¤›z”
Güldüo¤lu, bir y›ld›r üzerinde çal›ﬂt›klar› üründe E ve C
vitamini katk›s›yla tazeli¤ini koruyan do¤al bitkisel özütün
kullan›ld›¤›n› söyledi. Güldüo¤lu, Gülsan G›da'n›n Meysu için
bugüne kadar 15 milyon Euro'yu aﬂan yat›r›m yapt›¤›n› belirterek, "Meyve suyu için ilk teknoloji yat›r›m›m›z› 2002'de yapt›k. Meysu'yu kiralamam›zdan bu güne üretim kapasitesi 15
kat artt›. Bundan sonra ürün portföyümüzü geliﬂtirmeye odak-
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lan›yoruz. Yeni sektörlere girmeyece¤iz. ‹çecek ve ﬂekerli g›dalar sektöründe Gülsan G›da'y› konumland›r›p, ürün ata¤›na
geçiyoruz. ﬁimdi Gülsan G›da'n›n sat›ﬂta büyüme dönemi. Bayiler arac›l›¤›yla ürünün da¤›t›m›n› yapaca¤›z. Meysu Cola'n›n
Ar-Ge çal›ﬂmalar› 1 y›l boyunca 6 g›da mühendisi taraf›ndan
yap›ld›. Cola yat›r›m› ile birlikte yüzde 15 büyüme sa¤layaca¤›z" dedi.

“

Meyve suyu
için ilk teknoloji yat›r›m›m›z› 2002'de
yapt›k. Bundan
sonra ürün portföyümüzü geliﬂtirmeye odaklan›yoruz”
Türk tüketicisi kolal› içecekle
ilk olarak 1955 y›l›nda tan›ﬂt›.
Erbak Uluda¤'›n üretti¤i Nur Kola Türkiye'nin ilk kolas› olurken,
gazl› içecek kategorisinde sat›ﬂ hacmi olarak Türkiye'nin en
büyük markalar› olan Coca-Cola ve Pepsi gibi oyuncular
1964 y›l›nda Türkiye pazar›na girdi.
Bunlar›n ard›ndan pazara Bixi, ‹xir ve RC gibi yerli oyuncular kat›ld›. Yerli markalardan Kristal Kola 1994 y›l›nda faaliyetlerine baﬂlarken, Türkiye'nin en geniﬂ içecek ürün çeﬂitlili¤ine sahip markas› olan Ülker, 2003'te Çaml›ca Gazoz'u sat›n alarak içecek pazar›na girdi ve Cola Turka markas›n› oluﬂturdu.
Coca-Cola Türkiye pazar›nda lider konumda bulunuyor.
Pazar›n di¤er iki büyük markas›n› Pepsi ve Cola Turka oluﬂturuyor. Gazl› içecek pazar›n›n son oyuncusu ise Meysu oldu.
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Bakkal Amca zorda
Isparta Bakkallar Odas› Baﬂkan› Mehmet Ali Bapbac›, sokak aralar›na bile aç›lan al›ﬂveriﬂ merkezlerinin bakkal esnaf›n› s›k›nt›ya
soktu¤unu söyledi.

Ş

ehrin çeﬂitli noktalar›nda
mantar gibi ço¤alan büyüklü
küçüklü al›ﬂveriﬂ merkezlerinin (AVM), bakkal esnaf›n› olumsuz
etkiledi¤ini söyleyen Baﬂkan Bapbac›,
çeﬂitli markalar›n zincir ma¤azalar
oluﬂturmas›na da tepki göstererek, “Bu
iﬂletmelere ruhsat veren kurumlardan
daha duyarl› olmalar›n› istiyor ve bekliyoruz” dedi.
Ekonomik krizin pençesindeki bakkal esnaf›n›n, bir de al›ﬂveriﬂ merkezlerinden darbe yedi¤ini belirten Isparta
Bakkallar Odas› Baﬂkan› Mehmet Ali
Bapbac›, geçti¤imiz y›l Valilikten bu tür
al›ﬂveriﬂ merkezlerinin aç›lmas›na ﬂehir
merkezlerinde izin verilmemesini talep
ettiklerini söyledi. Sokak aralar›nda dahi aç›lan al›ﬂveriﬂ merkezlerinin sadece
bakkallar de¤il, di¤er esnaflar›m›z içinde büyük s›k›nt› oluﬂturdu¤una dikkat
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çeken Baﬂkan Bapbac›, “Bu marketler
bizim üyemiz de¤il, ruhsat› da biz vermiyoruz. Ruhsat veren, resmi kurumlar›m›z›n biraz daha duyarl› olmas›n› istiyoruz. Büyük al›ﬂveriﬂ merkezlerinde
400 m2'’den yukar› olanlar mücavir
alanlar d›ﬂ›na ç›kacakt›. Bu konu daha
önce yetkililere iletildi. Ancak çözüm
bulunamad›” diye konuﬂtu.

AVM’lere ﬂehir içinde
ruhsat verilmemeli
Bakkal esnaf›n›n bir araya gelip
yüksek sermaye isteyen büyük al›ﬂveriﬂ
merkezi açamayaca¤›n›n alt›n› çizen
Oda Baﬂkan› Bapbac› “Esnaf›m›z iﬂyeri
açm›ﬂ, borcu var, alaca¤› var, ev kiras›
var, dükkân kiras› var. Bir anda dükkân›n› tasfiye etmesi mümkün de¤il. Tasfiye etse, ikinci bir iﬂyeri açmas› için
ikinci bir sermaye laz›m. Alaca¤›-borcu-

nu bir anda silmesi mümkün de¤il. Bu
nedenle, bu türlü yerlere ruhsat verilmemesini istiyoruz. 10 bakkal esnaf›n› bir
araya getirip, büyük al›ﬂveriﬂ merkezi
açmak bizim için zor. Her ﬂeyden önce
sermaye yeterli de¤il. Böyle bir merkez
için 10-15 bin m2 yer laz›m. Otopark,
oyuncak yerleri, kapal› alan olmas› gerekiyor. Bunlar› yapmak için çok büyük
sermaye gerekiyor” dedi.
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Bakliyatç›lar d›ﬂa ba¤›ml›l›ktan
kurtulmak istiyor

Akdeniz ‹hracatç› Birlikleri (AK‹B) Hububat Bakliyat Ya¤l› Tohumlar ve Mamulleri ‹hracatç›lar›
Birli¤i Baﬂkan Vekili Do¤an Narin, destekleme sa¤lanmas› durumunda bakliyatta d›ﬂa ba¤›ml›l›¤›n
ortadan kald›r›labilece¤ini belirtti.

A

yn› zamanda Türk Arap
Ülkeleri ‹ﬂadamlar› Derne¤i (TURAB) Genel Baﬂkan›
olan Narin, yapt›¤› yaz›l› aç›klamada
Türkiye'nin bakliyat konusunda ciddi bir
potansiyele sahip oldu¤una dikkat çekerek, yap›lan hatalar nedeniyle bunun yeterince de¤erlendirilememesinden yak›nd›.
Türkiye'nin y›llar önce bakliyat tohumu ihracat›na baﬂlad›¤›n› ifade eden
Narin, ﬂimdilerde ise buna ba¤l› sorunlar›n›n gündeme geldi¤ini kaydetti. 20
y›l önce Türkiye'den al›nan k›rm›z› mercimek tohumlar› ile iﬂe baﬂlayan Kanada, Avustralya ve ABD'nin, aradan geçen zaman zarf›nda sa¤lad›¤› tohum ›sla¤› ve elde etti¤i yüksek verimle bugün
Türkiye'ye ürün satar hale geldi¤ini anlatan Narin, "Ama bunun sorumlusu ne
üretici ne de ihracatç›. Tek sorumlu, 20
y›ld›r bakliyat› desteklemeyen ve tohum
›slah›na gitmeyenlerdir. ﬁimdi Kanada
dünyan›n en fazla k›rm›z› mercimek ihracatç›s› konumuna gelirken Türkiye
ise vatandaﬂ›n›n ihtiyac›n› dahi karﬂ›layamaz hale gelmiﬂtir" ifadesini kulland›.
Yetkililerden tohum ›slah›na gidil-
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“

Geçmiﬂte Türkiye’den tohum alan ülkeler
günümüzde bize iyileﬂtirdikleri tohumlar› satar hale
geldi. Bunun tek sorumlusu 20 y›ld›r bakliyat› desteklemeyen ve tohum ›slah›na gitmeyenlerdir. ﬁimdi Kanada
dünyan›n en fazla k›rm›z› mercimek ihracatç›s› konumuna gelirken, Türkiye kendi ihtiyac›n› dahi karﬂ›layamaz
hale gelmiﬂtir”
mesini isteyen Narin, sektörde ise tohumun geliﬂtirilmesine ve Ar-Ge çal›ﬂmas›na ihtiyaç duyuldu¤unu anlatt›. Tohumun çiftçilere ekim döneminde ucuz fiyatla verilmesi gerekti¤ine iﬂaret eden
Narin, aç›klamas›na ﬂöyle devam etti:
"Üreticinin mazot ve enerji gibi giderleri
sübvanse edilmelidir. Bu sayede üretim
artacakt›r. Bu ürünlerin üretimini artt›rmazsak, d›ﬂa ba¤›ml›l›¤›m›z her geçen gün artacakt›r. 20 y›ldan bu yana
devletimiz ilk kez 2008 y›l›nda bu¤day,
arpa ve yem ürünlerinde oldu¤u gibi
bakliyat ürünlerimiz olan k›rm›z› mercimek, fasulye ve nohut için çiftçiye nakdi
destek sa¤lad›."

AK‹B olarak ﬂimdiki hedeflerinin bu
deste¤in 2010 y›l› için daha da artt›r›larak devam etmesini sa¤lamak oldu¤unu ifade eden Narin aç›klamas›nda,
"Bakanl›k yetkilileri ile bu konuda da
toplant› yapt›k ve konunun önemini bir
kez daha vurgulad›k. Al›nan bu tedbirlerle bakliyat›n anavatan› yeniden Türkiye olabilir" ifadesine yer verdi. Türkiye'deki bakliyat üretiminin yüzde 90'›n›n
Mersin'de iﬂlenip ihraç edildi¤ine dikkat
çeken Narin, dünya bakliyat piyasas›
aç›s›ndan Mersin'in önemli bir üs haline
gelebilece¤ini belirterek, bu nedenle tespitlerinin ilgililer taraf›ndan dikkate
al›nmas› gerekti¤ini ifade etti.
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G›da devinin
interaktif ajans›
Clickline

T

ürkiye'nin önde gelen g›da markalar›ndan birisi
olan Penguen G›da,
2009 ve 2010 içerisinde gerçekleﬂtirece¤i tüm interaktif pazarlama
projelerini hayata geçirmesi için
Clickline'› seçti.

Reis G›da Bo¤aziçi Hayvanat
Bahçesi kuﬂlar›na sahip ç›kt›
Reis Tar›msal Ürünler Sanayi, sosyal sorumluluk çal›ﬂmalar›n› tüm
h›z›yla sürdürüyor. Çeﬂitli kiﬂi ve kurumlara yapt›¤› hay›rseverli¤i
ile bilinen Mehmet Reis, hayvanlara yapt›¤› yard›mlarla da dikkat
çekiyor.

R

eis G›da, Dar›ca'da yaﬂayan
100 çeﬂit ve yaklaﬂ›k 500
adet kuﬂun bir y›ll›k yem ihtiyac›n› karﬂ›lad›. Bu kapsamda, mercimek, nohut, bulgur ve pirinçten oluﬂan
yaklaﬂ›k bir tonluk bakliyat, hayvanat
bahçesine gönderildi.
Dar›ca Bo¤aziçi Hayvanat Bahçesi
ve Botanik Park yetkililerinin yapt›klar›
ça¤r›lara kulak vererek harekete geçen
Reis G›da Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Mehmet Reis, insanlar kadar hayvanlara yap›lacak yard›mlar›n da önemli oldu¤unu belirtti ve ﬂunlar› söyledi: "Bo¤aziçi Hayvanat Bahçesi'nde yaﬂanan s›k›nt›y› haber al›r almaz oradaki kuﬂ popülâsyonunun devam› için elimizden gelen her türlü deste¤i vermeye haz›r oldu¤umuzu belirttik. Bu çerçevede, fabrikam›zdaki pakete girmeyen standart
d›ﬂ› pirinç ve bakliyat ürünlerini hayvanat bahçesindeki kuﬂlara göndermeye
baﬂlad›k."
Bo¤aziçi Hayvanat Bahçesi ve Botanik Park› Halkla ‹liﬂkiler Müdürü Günay Demirba¤ ise dünyada hiçbir hayvanat bahçesinin giderlerinin ziyaretçi ge-
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lirleriyle karﬂ›lanamad›¤›na dikkat çekerek, "200 bin metrekarelik park›m›zda 3 bin hayvan bulunuyor. Bunlar›n giderlerinin karﬂ›lanmas› için belirli alanlarda sponsorlarla birlikte çal›ﬂ›yoruz.
Bu kapsamda yapt›¤›m›z ça¤r›ya kulak
vererek kuﬂ bölümüne destek olan Reis
G›da Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mehmet
Reis'e, kuﬂlar›m›z ad›na teﬂekkür ediyoruz. Di¤er bölümlerdeki hayvanlar için
de tüm hayvan dostlar›n›n bizlere kat›lmas›n› bekliyoruz" dedi.

“

Reis G›da, Dar›ca'da yaﬂayan 100 çeﬂit ve
yaklaﬂ›k 500 adet kuﬂun
bir y›ll›k yem ihtiyac›n›
karﬂ›lad›. Bu kapsamda,
mercimek, nohut, bulgur
ve pirinçten oluﬂan yaklaﬂ›k bir tonluk bakliyat
gönderildi”

Sat›ﬂlar›n›n yüzde 50’sini
35 ülkeye ihraç ediyor
Penguen G›da 1989 y›l›nda Türkiye'nin en verimli tar›m alanlar›n›n
kalbi Bursa'da kuruldu. Reçel, sebze konserveleri, haz›r yemekler, salça, turﬂu, az ﬂekerli reçel, meyve
preparatlar›, kurutulmuﬂ meyve ﬂekerlemeleri, dondurulmuﬂ g›da gibi
yüzde 100 yerli üretimden elde etti¤i ürün çeﬂidini her geçen gün zenginleﬂtiren Penguen G›da, sat›ﬂlar›n›n %50'sini ABD, Almanya, ‹ngiltere, Fransa baﬂta olmak üzere 35
farkl› ülkeye yapmaktad›r.
T.C. Baﬂbakanl›k ve D›ﬂ Ticaret
Müsteﬂarl›¤›nca meyve ve sebze
mamulleri alan›nda 2007 y›l› verilerine göre en çok ihracat yapan
ﬂirket olarak Türkiye birincisi olan
Penguen G›da, 2009 y›l›nda ise yine bir ilke imza atarak konserve
sektöründe makineli tar›m› baﬂlatan ilk firma oldu.
IAB üyesi olan Clickline, 15 senelik sektörel bilgi birikimiyle yurt
içinde ve yurt d›ﬂ›nda lider markalar için interaktif pazarlama dan›ﬂmanl›¤› ve interaktif pazarlama çözümleri geliﬂtirmektedir.
Entegre pazarlama iletiﬂimi
kapsam›nda, kurum ve marka iletiﬂimi stratejilerine uygun ‹nteraktif
Pazarlama, ‹nternet Uygulamalar›
ve Veri Taban›na Dayal› CRM çözümleri geliﬂtiren Clickline halen
Tchibo, Fiba Sigorta, Nestle, Medical Park, gibi pek çok ulusal ve
uluslararas› markaya hizmet vermektedir.
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Sütaﬂ'a Birleﬂmiﬂ Milletler’den
G›da Güvenli¤i Ödülü
Birleﬂmiﬂ Milletler G›da ve Tar›m Örgütü (FAO), kuruluﬂ
y›ldönümü ve ayn› zamanda Dünya G›da Günü olan 16 Ekim'de
Sütaﬂ Süt Ürünleri Aﬁ'yi g›da ve tar›ma yapt›¤› katk›lardan ötürü
madalyayla ödüllendirdi.

D

ünya G›da Günü, Tar›m ve
Köyiﬂleri Bakanl›¤›, FAO
Türkiye Temsilcili¤i ve
Türkiye G›da ‹ﬂverenleri Sendikas›
(TÜG‹S) iﬂbirli¤i ile The Marmara
Otelinde, gerçekleﬂtirilen törenlerle kutland›.
Türkiye'nin ilk ve tek özel sektör süt
hayvanc›l›¤› e¤itim merkezini kuran ve
9 bini aﬂk›n çiftçi ve üreticiye ücretsiz
e¤itim veren Sütaﬂ; Ekonomik kriz
gerekçesi ile iﬂçi ç›karmay›p, aksine
yeni iﬂçiler alm›ﬂ olmas›n›, dolay›s›yla
Birleﬂmiﬂ Milletler G›da ve Tar›m
Örgütü (FAO) taraf›ndan, 'Kriz
Dönemlerinde G›da Güvenli¤inin
Baﬂar›lmas›' madalyas›na lay›k görüldü.
Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤› da 'G›da
Güvenli¤ine Katk›lar›ndan' dolay›
Sütaﬂ'a teﬂekkür belgesi verdi. Türkiye
tar›m›na yapt›¤› katk›lar dolay›s›yla
verilen ödülü, Sütaﬂ Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Muharrem Y›lmaz ald›.

Özsüt, çikolata sat›ﬂlar›na baﬂl›yor
Çikolata üretimini 2009 y›l›n›n baﬂ›ndan bu yana ‹zmir'de 500 bin dolarl›k yat›r›mla oluﬂturdu¤u çikolata üretim tesislerinde gerçekleﬂtiren Özsüt, Eylülden itibaren ilk etapta belirli noktalardaki ﬂubelerinde çikolata sat›ﬂ›na baﬂlayacak.

Ö

zsüt Genel Müdürü
Y›ld›r›m Çullu, yapt›¤›
aç›klamada Özsüt çikolatas›n›n her kesimden ilgi görece¤ini
ve hedeflerinin, gerçek çikolata lezzetini, kolay ulaﬂ›labilen ve kolay tüketilebilen ürün haline getirmek oldu¤unu söyledi.
Çullu, çikolatay› yaln›zca özel günlerin lezzeti olmaktan ç›kar›p, ''insanlar›n yaﬂam›n›n içine sokmak, hayat›n
mutluluk veren ve de¤iﬂmez parças› haline getirmek'' istediklerini ifade ederek,
Türk halk›n›n çikolata sat›n alma ve tüketme al›ﬂkanl›klar›n› de¤iﬂtirmeyi hedeflediklerini belirtti.
Özsüt'ün çikolata projesinin 2 y›ll›k
geçmiﬂi bulundu¤unu ve haz›rl›k döne-
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minde Özsüt olarak ''Türk damak tad›na
en uygun'' çikolata lezzetini haz›rlad›klar›n› anlatan Çullu, çikolatan›n ambalaj› konusunda yenilikçi yaklaﬂ›m sergilediklerini ifade ederek, ambalajlar›n
tamam›n›n önemli isimler taraf›ndan
haz›rland›¤›n› ve dikkat çekece¤ine
inand›¤›n› söyledi.

Yurt d›ﬂ›nda e¤itim alan
özel ekip haz›rl›yor
Özsüt çikolatalar›n›n, yurt d›ﬂ›nda
özel e¤itim alm›ﬂ ekip taraf›ndan ‹zmir'deki tesislerinde haz›rland›¤›n› kaydeden Çullu, ﬂöyle devam etti:
''Çikolata için özel koﬂullarda oluﬂturulmuﬂ araçlar›m›zla ﬂubelere naklediliyor ve ﬂubelerimizde ise özel çikolata

dolaplar›nda sat›ﬂa sunuluyor. Yaln›zca
çikolata dolaplar› için bile önemli bir
yat›r›m yapt›k. Çünkü çikolatan›n gerçek lezzetini korumak için mutlaka özel
saklama koﬂullar› sa¤layan dolaplar
kullanmak gerekiyor.
Çikolatalar›m›z ilk etapta yaln›zca
belirli noktalardaki Özsüt ﬂubelerinde
sat›ﬂa sunulacak ama yat›r›m›m›za devam ediyoruz ve k›sa zamanda daha
fazla Özsüt ﬂubesine çikolata dolaplar›m›z› konumland›rm›ﬂ olaca¤›z. Öte yandan ﬂubelerimizde çikolata sat›ﬂ›n› gerçekleﬂtirecek tüm çal›ﬂanlar›m›za da çikolata üzerine özel bir e¤itim verdik.
Böylece tüketicilerimizi en do¤ru ﬂekilde bilgilendirecek ve yönlendirebilece¤iz.''
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Son 4 y›lda ortalama yüzde 25 büyüyen

Nestlé Çikolata
2009'da da h›z kesmedi
Türkiye'deki 100. y›l›nda, çikolata ve ﬂekerleme alan›nda önemli
baﬂar›lara imza atan Nestlé'nin Çikolata ve ﬁekerleme Grubu son
dört y›lda tüm ürün kategorilerinde ortalama yüzde 25 büyüdü.

Ç

ikolata pazar› hakk›nda de¤erlendirmeler ve Nestlé'nin
çikolata üretim stratejilerindeki yeniliklerin paylaﬂ›ld›¤› bas›n toplant›s›nda, Türkiye çikolata pazar› hakk›nda bilgi veren Nestlé Çikolata ve ﬁekerleme Grubu Genel Müdürü Devrim
Cöbek, pazar›n son 4 y›lda y›ll›k ortalama yüzde 15 büyüdü¤ünü kaydederek
bu alanda yüzde 25 büyüme ile önemli
pay ald›klar›n› ifade etti.
Yerel bilgi birikimi, uluslararas›
tecrübenin birleﬂmesi ve uzmanl›k sayesinde ciddi bir büyüme sa¤lad›klar›n›
söyleyen Cöbek, Nestlé Türkiye'nin pazara sundu¤u ürünlerin yüzde 99'unun
Türkiye'de üretildi¤ini belirtti.
Nestlé Türkiye'nin ilk çikolata fabrikas›n› 1927`de ‹stanbul Feriköy'de kurdu¤unu hat›rlatan Devrim Cöbek, Türki-

ye'de çikolata sektörünün geliﬂmesi ve
büyümesine ciddi katk›lar sa¤layan
Nestlé'nin bugün çikolata üretimini Karacabey fabrikas›nda sürdürdü¤ünü söyledi.
Her kategoride, uygun fiyatl›, lezzetli ve yüksek katma de¤erli ürünler
geliﬂtiren ve yayg›n da¤›t›mla daha çok
çikolata severe ulaﬂt›klar›n› ifade eden
Cöbek, Nestlé Çikolata'n›n bu stratejisini önümüzdeki y›llarda da sürdürece¤ini
söyledi. Cöbek sözlerine ﬂöyle devam etti: “Yerel yaklaﬂ›mla 'Pide aras› Chokella' olarak Ramazan boyunca iletiﬂimini yapt›¤›m›z Chokella da daha uygun
hale getirilen fiyat› ve ekonomik ambalaj boyutlar›yla bu tür ürünlerden biri
olarak konumland›. Bu yaklaﬂ›mla yeni
geliﬂtirilmekte olan pek çok ürünümüz
var. NESQUIK Gofret ﬂu ana kadar pa-

zara sundu¤umuz ürünlerden bir örnek.
Hedefimiz pazar› büyütürken daha uygun maliyetle daha çok yerde tüketicimizle buluﬂmak. Rekabette stratejik
olarak ürünlerimizle farkl›laﬂman›n
önemine inan›yoruz.”
Nestlé Çikolata ve ﬁekerleme Grubu
Genel Müdürü Devrim Cöbek, “Türkiye
çikolata pazar› 109 bin tonluk büyük
bir pazar, ancak hala doymuﬂ de¤il”
dedi.

“

Türkiye çikolata
pazar› 109 bin tonluk büyük bir pazar, ancak hala
doymuﬂ de¤il”

Çikolata Mükemmeliyet Merkezi aç›ld›

N

estlé, çikolata alan›nda uzmanl›¤›n› daha da
güçlendirecek Çikolata Mükemmeliyet Merkezi'nin (Chocolate
Centre of Exellence) aç›l›ﬂ›n› yapt›. ‹sviçre'nin Broc kentinde gerçekleﬂtirilen aç›l›ﬂa; ‹sviçre Ekonomi Bakan› Doris Leuthard'›n
yan› s›ra Nestlé Dünya Baﬂkan›
Paul Bulcke de kat›ld›. Merkez,
25 milyon ‹sviçre Frang› de¤erinde bir yat›r›mla hayata geçirildi.
Nestlé'nin çikolata üretim gelene¤i ve premium çikolata segmentindeki öncülü¤ünü güçlendirecek olan Çikolata Mükemmeliyet Merkezi; kakao çekirde¤i konusunda uzman bilim adamlar›ndan duyusal uzmanla-
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ra, paketleme tasar›mc›lar›na ve tüketici uzmanlar›na kadar
uzanan bir Nestlé uzmanlar ekibini bir araya getiriyor.
Nestlé'nin Çikolata Mükemmeliyet Merkezi'ne yapt›¤› 25
milyon ‹sviçre Frang› de¤erindeki
bu yat›r›m›, çikolata sektörüne
verdi¤i stratejik önemi iﬂaret ediyor. 2008 y›l›nda yüzde 7,6 oran›nda bir organik büyümeyle
Nestlé, çikolata alan›nda 9,8 milyar ‹sviçre Frang› de¤erinde sat›ﬂ
gerçekleﬂtirdi. Kit Kat gibi küresel markalar 1 milyar ‹sviçre
Frang›'n› aﬂan bir sat›ﬂa ulaﬂ›rken, Nestlé'nin çikolata sat›ﬂlar›n›n yüzde 70'i yerel markalardan elde edildi.
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Adapazar› Bakkal ve Bayiler Odas› Baﬂkan› Ahmet Akdarda¤an

Bakkallar sosyal
patlamay› önlüyor
Adapazar› Bakkal ve Bayiler Odas› Baﬂkan› Ahmet
Akdarda¤an, bakkal esnaf›n›n memur, iﬂçi ve emekli kesimine
veresiye ad› alt›nda kredi finans ederek, sosyal patlaman›n
önüne geçti¤ini söyledi.

A

kdarda¤an Oda merkezinde
yapt›¤› aç›klamada, bakkal
esnaf›n›n devletin emniyet
supab› haline geldi¤ini belirterek, "Biz
oda olarak bakkallar›m›za gereken deste¤i veriyoruz. Daha ayaktay›z ve dimdik duruyoruz. Bakkal esnaf› memur,
iﬂçi ve emekli kesimine veresiye ad› alt›nda kredi finans etmektedir. Bakkallar›m›z bu sayede sosyal patlaman›n
önüne geçmiﬂ olmaktad›r. Bakkallar,
devletin emniyet sübab› haline gelmiﬂtir" dedi.
Vatandaﬂlar›n büyük bir bölümünün
kredi kart› kullan›m› nedeniyle büyük
marketlerden al›ﬂveriﬂ yapt›¤›n› söyleyen Akdarda¤an, "Ekonomik s›k›nt›lar
nedeni ile kredi kartlar›na borçlanan
vatandaﬂlar›n büyük bir k›sm›n›n yük-
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sek kredi borcu bulunuyor. Bu nedenle
vatandaﬂlar›m›z art›k kendi mahallesinde bulunan bakkal esnaf›ndan al›ﬂveriﬂ
yapmaya baﬂlad›" diye konuﬂtu.

“

Vatandaﬂ›n
yeniden bakkal esnaf›na
yönelmesi memnuniyet
verici. Ancak çevresine
veresiye veren esnaf,
bu sefer ç›kmaz›n içine
sürükleniyor”
Bakkal esnaf›na, veresiye ürün vermemesi konusunda uyar›larda bulun-

duklar›n› belirten Akdarda¤an, "Vatandaﬂlar›n yeniden bakkal esnaf›na yönelerek al›ﬂveriﬂ yapmas› memnuniyet verici bir durum. Ancak, kendi çevresinde bulunan yak›nlar›na veresiye veren
esnaf, bu sefer kendisi ç›kmaz›n içine
sürükleniyor " dedi.
Akdarda¤an, eskiden Ramazan aylar›nda varl›kl› kiﬂilerin bakkallara gidip, mahalle de bulunan yoksul ﬂah›slar›n bakkal hesaplar›n› kapatt›klar›n› belirterek, "Eskiden zengin olan kiﬂiler,
kendi mahalleleri d›ﬂ›nda bir bakkala
gidip fakir halktan bir iki kiﬂinin veresiye defterini isteyip borçlar›n› kapat›p ismini söylemeden ç›kar giderdi. Fitresini
ve zekât›n› bu ﬂekilde verirdi. Ama ﬂimdi böyle bir ﬂeylerle hiç karﬂ›laﬂm›yoruz" diye konuﬂtu.
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Bal›kesir Bakkallar Odas› Baﬂkan›
Hasan Yanç›l:

AVM'lere de¤il
'Baﬂ›boﬂlu¤a' karﬂ›y›z
Bal›kesir Bakkallar ve Bayiler Odas› (BALBAK) Baﬂkan› Hasan Yanç›l, esnaf›n yaﬂad›¤› s›k›nt›lar ve
s›k›nt›lara karﬂ› yap›labilecekleri uygulamalar› de¤erlendiren bir toplant› düzenledi.

E

snaf›n yüre¤ine ateﬂ düﬂtü¤ünü belirten BALBAK Baﬂkan› Hasan Yanç›l, al›ﬂ veriﬂ
merkezleri taraf›ndan ﬂehrin al›ﬂ veriﬂ
kültürünün olumsuz ﬂekilde etkiledi¤ine
dikkat çekti. BALBAK'ta gerçekleﬂen
toplant›da, ekonominin canlanmas› gerekti¤ini vurgulayan Baﬂkan Yanç›l,
"Önceleri; yufkay› yufkac›dan, ayakkab›y› ayakkab›c›dan ekmek ve sütü bakkaldan temin ederdik. Hatta evin cam›ndan
sepeti sallard›k, deftere yazd›r›rd›k.
Borç para verir, al›rd›k, muhabbet
ederdik. Bugün ise, insanlar her ﬂeyin
sat›ld›¤› büyük yerlere kayd›r›ld›.
Al›ﬂveriﬂ merkezleri insanlar›n kredi
kart› sorunlar›n› da ço¤alt›yor. Hiç ihtiyaçlar› olmayan ﬂeyleri bile alabiliyorlar. ﬁimdi insanlar, kap›dan ç›kt›ktan
sonra, 'Ne yapt›m ben' diyorlar, ama her
ﬂey geçmiﬂ oluyor. ﬁehirde ise hareketlilik azald›. Esnaf dolmuﬂ taksilerin ﬂehir
içine tekrardan girmesini ve bir hare-
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ketlilik olmas›n› bekliyor. Bizler al›ﬂveriﬂ merkezlerinden ﬂikâyetçi de¤iliz. Yeniliklere karﬂ› da de¤iliz. Ancak, bizi
yönetenlerin bununla ilgili bir yasa ve
çal›ﬂma saati belirlemeleri gerekiyor.
Aç›lacak olan al›ﬂ veriﬂmerkezi 4 trilyon ba¤›ﬂ yapt› belediyeye, neden durup
dururken, 4 trilyon ba¤›ﬂ yaps›n. Madem burada böyle bir yat›r›m yap›l›yor
burada bundan sonra esnaf›n cirosu düﬂecek eleman say›s› azalacak. Bizim
beklentimiz belediye yönetiminin esnaf›n
ma¤duriyetini gidermesi, eski Sal› pazar›n›n oldu¤u yere g›da çarﬂ›s›n›n kurulmas›. Hasanbaba Çarﬂ›s›'da eskiden hareketli ve güzeldi. Bugün Avrupa'da büyük al›ﬂveriﬂ merkezleri Cumartesi ö¤lene kadar aç›k, Pazar günleri ise kapal›.
Neden kapal›? Küçük esnaf da kazans›n
diye. Hükümet, küçük esnafa ayak da
durabilmesi için daha uzun vadeli ve daha ucuz krediler vermeli, desteklemek
için" dedi.

Baﬂkan Hasan Yanç›l, elinde tuttu¤u 1 TL'yi bas›n mensuplar›na göstererek, "Al›n, Verin, Ekonomiye Can Verin"
slogan›n› söyledi ve halk› esnaflardan
al›ﬂveriﬂ yapmaya davet etti.

“

Yasa ç›kart›lmal›
ve AVM’lerin çal›ﬂma saatleri düzene sokulmal›.
Avrupa'da büyük al›ﬂveriﬂ
merkezleri Cumartesi ö¤lene kadar aç›k, Pazar günleri ise bütün gün kapal›”
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Türk ﬂirketleri de
Helal G›da'ya yöneliyor
Müslüman Ülkelerde 'Helal' Sertifikal› Ürün Talebinin 2 Trilyon Dolara
Ulaﬂmas›, Türk Firmalar›n› da Harekete Geçirdi.

D

ünyada 2 trilyon dolarl›k
talebe ulaﬂmas›na ra¤men,
200 milyar dolarl›k üretimin yap›ld›¤› 'helal g›da' pazar›na Türk
ﬂirketlerinin ilgisi art›yor. Nisan ay›ndan itibaren uluslararas› akreditasyona
dahil edilen Türkiye'de 40 firma 'helal
g›da' sertifikas› için baﬂvururken, bu firmalardan 10'u sertifikas›n› ald›.
Müslüman ülkelerde 'helal' sertifikal› ürün talebinin 2 trilyon dolara ulaﬂmas›, bu pazara girmek isteyen Türk
firmalar›n› da harekete geçirdi. G›da ve
‹htiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikaland›rma Araﬂt›rmalar› Derne¤i
(G‹MDES) Baﬂkan› Hüseyin Büyüközer,
Türkiye'nin nisan ay›nda 'helal g›da' alan›nda uluslararas› akreditasyona ulaﬂt›¤›n› belirterek, “O dönemden bu yana
yerli firmalardan yo¤un bir taleple karﬂ›laﬂt›k. Sertifikaland›rma çal›ﬂmalar›yla Müslüman ülkelere ihracat yapmak
isteyen Türk firmalar›n› rahatlataca¤›z”
dedi.

Türk halk›n›n da helal g›da etiketli
ürünlere yo¤un talep gösterdi¤ine iﬂaret
eden Büyüközer, “Yurt içinden helal g›da sertifikas› konusunda çok talep var
ama veremiyoruz. Neden? Çünkü Etiket
Yönetmeli¤i'ne göre Türkiye'de ürünlerin
üzerine helal logosunu koyma izni yok.
Oysaki tüm dünyada bu konuda uygulamalar var. Etiket yönetmeli¤i de¤iﬂtirilmek zorunda, bu kadar ça¤ d›ﬂ› olmak
zorunda de¤iliz” dedi.

‹lk dernek Amerika'da
Büyüközer aç›klamas›nda g›da
ürünlerindeki üretim ve teknolojik hâkimiyetin bat›l›lar›n eline geçmesinin ard›ndan Müslümanlar aras›nda helal g›da konusunda çeﬂitli endiﬂelerin ortaya
ç›kt›¤›n› belirtti. 30 y›l önce Amerika'da
helal g›da üretimini denetlemeyi amaçlayan bir derne¤in kuruldu¤unu söyleyen
Büyüközer, k›sa süre içinde Malezya ve
Endonezya gibi Müslüman nüfusun yo-

¤un oldu¤u ülkelerin de helal g›da sistemine entegre oldu¤unu belirtti.

4 y›ld›r güvence alt›nda
Günümüzde hemen hemen bütün ülkelerde helal g›dalar›n denetlendi¤i kurumlar›n oldu¤unu kaydeden Hüseyin
Büyüközer, “Bizde 2005 y›l›nda arkadaﬂlar›m›zla beraber G‹MDES'i kurduk” dedi. Geçti¤imiz y›l 60 ülkeye yak›n üyesi bulunan World Halal Council'e
(WHC) Türkiye'nin de girmesinin uygun
görüldü¤ünü belirten Büyüközer, bu ülkelerle dirsek temas› içinde olduklar›n›
söyledi. Büyüzözer, “Biz de di¤er ülkelerdeki çal›ﬂmalar› de¤erlendirerek, ülkemize uyacak ﬂekilde helal g›da standard›n› oluﬂturmaya çal›ﬂt›k. Neticede
bu kurumlara müracaat›m›z› yap›nca
bize akreditasyon verdiler. ‹sviçre de
onaylad›. ﬁu anda uluslararas› boyutta
Türkiye'deki ihracatç›lar›m›z› rahatlatmak için hizmet ediyoruz” dedi.

2 trilyon Dolar’l›k talep
Dünyada helal sertifikal› ürün talebinin 2 trilyon dolara ulaﬂt›¤›n› kaydeden Büyüközer ﬂöyle konuﬂtu: “ﬁu anda
dünya çap›nda bütün ülkelerin gerçekleﬂtirebildi¤i helal g›da üretimi yaklaﬂ›k
200 milyar dolar civar›nda. Helal g›da
pazar›ndan yararlanmak isteyen yaklaﬂ›k 40 yerli firma uluslararas› akreditasyona dahil edildi¤imiz nisan ay›ndan
itibaren sertifika almak için derne¤imize baﬂvurdu. Ancak, 40 firmadan
10'una gerekli incelemelerin ard›ndan
helal g›da sertifikas› verdik. Bu konuda
çok hassas davranmak durumunday›z.
Pek çok uluslararas› konferansta 'Türkiye'den sak›n mal almay›n' diye propaganda yap›l›r duruma gelmiﬂ” yorumunu yapt›.

50

EYLÜL - EK‹M 2009

DÜNYASI

Haberler

...‘Bakkal›m’ hep var olacak

Yasak iﬂe yarad›
sigara sat›ﬂlar› geriledi
Kapal› alanlarda sigara yasa¤›n›n restoran, kafe, bar ve kahvehaneleri de kapsamas›yla birlikte ülkemizde sigara tüketiminde ciddi bir azalma meydana geldi.

T

ütün ve Alkol Piyasas› Düzenleme Kurumu'ndan
(TAPDK) edinilen bilgiye göre, 4207 say›l› Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlar›n›n Önlenmesine ‹liﬂkin
Yasada yap›lan de¤iﬂiklikle 19 May›s
2008'de uygulamaya konulan kapal›
alanlarda sigara içme yasa¤›, kapsam›n
geniﬂletilmesiyle birlikte çok daha net
sonuçlar vermeye baﬂlad›.
‹lgili Kanun ile kamu hizmet binalar› ile koridorlar› dahil her türlü e¤itim,
sa¤l›k, üretim, ticaret, sosyal, kültürel
ve spor amaçl› binalardaki kapal› alanlar, taksiler dahil kara, demir, deniz ve
havayolu toplu taﬂ›ma araçlar›nda 19
May›s 2008'den itibaren sigara içme
yasa¤› uygulamaya konulmuﬂtu.
Kanunda, lokanta, kahvehane, kafeterya ve birahane gibi yerlerdeki sigara
yasa¤›n›n ise 19 Temmuz 2009'da yürürlü¤e girmesi öngörülmüﬂtü. 19 Tem-
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muz'da sigara yasa¤›n›n kapsam›n›n geniﬂlemesinin yan› s›ra yasakla ilgili esnekliklerin son bulmas› ve denetimlerin
de ülke çap›nda art›r›lmas›, tüketim rakamlar›na hemen yans›d›.
Geçti¤imiz 1 y›ll›k süreçte dalgal›
bir seyir izleyen sigara sat›ﬂlar›, Temmuz ay›nda, hem bir önceki y›la, hem
de bir önceki aya göre ciddi ﬂekilde
azald›. Resmi verilere göre, 2008 y›l›n›n Temmuz ay›nda Türkiye'de 10 milyar 180 milyon 251 bin 6 adet, bir baﬂka ifadeyle 509 milyon 12 bin 550 paket sigara içildi.

Temmuz ay›nda 481 milyon
paket sigara tüketilldi
Sigara tüketimi, bu y›l›n Temmuz
ay›nda ise 9 milyar 628 milyon 10 bin
320 adede geriledi. Buna göre de tiryakiler, Temmuz'da 481 milyon 400 bin
516 paket sigara tüketti. Böylece bu y›-

l›n Temmuz ay›nda, bir önceki y›l›n ayn›
ay›na göre Türkiye genelinde 552 milyon 240 bin 686 adet daha az sigara
içilmiﬂ oldu. Sigara sat›ﬂlar› paket baz›nda da 27 milyon 612 bin 34 paket
azald›.

Yüzde 5,42’lik azalma
Söz konusu rakamlar, sigara tüketiminde bu y›l geçen y›l›n Temmuz ay›na
göre yüzde 5,42'lik bir azalmay› da ortaya koydu. Bu arada tüketim rakamlar›na göre, Temmuz ay›nda Haziran ay›na göre de ciddi bir düﬂüﬂ yaﬂand›.
Haziran ay›nda 11 milyar 417 milyon 589 bin 260 adet olan sigara tüketimi, Temmuz'da yüzde 15,7 oran›nda
düﬂüﬂ gösterdi. Bu ﬂekilde ülkemizde
Temmuz ay›nda, Haziran ay›na göre 1
milyar 789 milyon 578 bin 940 adet,
bir baﬂka ifadeyle de 89 milyon 478 bin
947 paket daha az sigara içildi.
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16. IFU
Dünya Meyve
Suyu Kongresi
‹stanbul’da
yap›lacak
Uluslararas› Meyve Suyu Üreticileri Federasyonu (IFU), 16. Dünya Kongresi için ‹stanbul'u seçti.
Meyve Suyu Endüstrisi Derne¤i'nin (MEYED) ev sahipli¤inde, 'Meyve Suyu ile Sa¤l›k, Bilim ve
Teknoloji Aras›nda Köprü Kurmak' ad› alt›nda düzenlenecek olan Kongre, dünyan›n dört bir yan›ndan
alan›nda uzman yaklaﬂ›k 400 kiﬂinin kat›l›m›yla, 4-5 May›s 2010 tarihleri aras›nda, Swissotel, ‹stanbul'da gerçekleﬂecek.

U

luslararas› Meyve Suyu
Üreticileri Federasyonu
(IFU), iki y›lda bir geleneksel olarak düzenledi¤i, çeﬂitli ülkelerden
gelen sektörün profesyonelleri ve üreticilerini buluﬂturdu¤u Meyve Suyu Kongresi'nin 16.'s› 2010 y›l›nda ‹stanbul'da
düzenleyecek. MEYED'in ev sahipli¤inde, 4-5 May›s tarihleri aras›nda, Swissotel'de gerçekleﬂecek olan kongrede,
meyve suyu, teknoloji ve inovasyon boyutu, güvenli ve sa¤l›kl› g›da iliﬂkisi, kalite konusunda, düzenleyici ve yasal geliﬂmeler ile ticari ve pazarlama boyutu
olmak üzere etrafl›ca masaya yat›r›lacak. Kongreye, dünya çap›nda ham
madde/meyve üreticileri ve tedarikçileri,
meyve suyu üreticileri, ambalaj firmalar›, ulusal devlet yetkilileri, sivil toplum
örgütleri, enstitüler, üniversiteler ve yay›nc›lardan oluﬂan geniﬂ bir kat›l›m
bekleniyor.
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Avrupa'n›n yeni y›ld›z› Türkiye
Türkiye'de toplam meyve suyu tüketiminin son 9 y›lda 2.8 kat artarak,
780 milyonun üzerine ç›kt›¤›n›, kiﬂi baﬂ›na tüketimin son 5 y›lda 2'ye katlanarak 11 litreyi aﬂt›¤›n› ve Türk meyve suyu üreticilerinin 150'den fazla ülkeye
131 milyon dolarl›k ihracat gerçekleﬂtirdi¤ini vurgulayan MEYED Baﬂkan›
Alaaddin Güç, Parma'da gerçekleﬂen
IFU çal›ﬂtay›n›n ard›ndan Türkiye'nin,
Avrupa'n›n yeni y›ld›z› olarak IFU
2010 Kongresi için seçilen en uygun
ülke oldu¤unu ifade etti. Bir tar›m
ülkesi olan ve say›s›z meyve çeﬂidi yetiﬂtiren Türkiye'nin, yurtd›ﬂ›ndaki potansiyelinin art›r›lmas› için MEYED'in çeﬂitli
faaliyetler yürüttü¤ünü söyleyen Güç,
teknolojiden yönetmeli¤e her türlü konuda AB standartlar›n›n yakalanmas›
için çaba gösterdiklerine dikkat çekti.
MEYED ev sahipli¤inde gerçekleﬂecek

söz konusu kongrenin ise bu u¤urda
yap›lan çal›ﬂmalar›n önemli ve somut
ad›mlar›ndan biri oldu¤una dikkat
çekti.

Türkiye sektörde öncü olacak
IFU Baﬂkan› Bruno Jud, Türkiye
meyve suyu pazar›n›n artan tüketim
trendleri ve ihracat rakamlar› ile yak›n
bir gelecekte 'Avrupa'n›n g›da sepeti' olma yolundaki en önemli adaylardan olaca¤›n› öngördüklerini vurgulad›. Reel
ekonominin kendini toparlamaya baﬂlamas›yla, 2000 y›l›ndan bu yana özellikle %100 meyve suyu ve nektar tüketiminde gözlenen etkileyici art›ﬂ›n tüm h›z›yla devam edece¤i kan›s›nda oldu¤unu
ifade eden Jud, kaliteye verdi¤i önemi
her geçen gün artt›ran Türkiye'nin çok
k›sa bir zamanda küresel meyve suyu
sektöründe öncü konuma gelece¤ini de
dile getirdi.
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Tokat Bakkallar ve Manifaturac›lar Odas›, küçük esnaf›n korunmas› amac›yla kampanya baﬂlatt›.

Tokat'ta küçük esnafa destek
kampanyas›
Türkiye'de marketler yasas›n› bekleyen küçük esnaf kan kaybetmeye devam ederken, Tokat'ta küçük
esnafa destek kampanyas› baﬂlat›ld›. 'Bakkaldan, küçük esnaftan al›ﬂveriﬂ daha hesapl›d›r',
'Gördü¤ünü de¤il, laz›m olan› al', 'Esnaf›n›z›n yoklu¤unu duymamak için s›ra sizde' ﬂeklinde sloganlar›n yaz›l› oldu¤u afiﬂler iﬂyerlerine as›ld›.

T

okat Bakkallar ve Manifaturac›lar Odas› Baﬂkan›
‹hsan Tunç, ekonomik kriz nedeni ile ma¤dur duruma düﬂen küçük esnaf›n büyük marketlerle olan
mücadelesine destek vermek, halkla bütünleﬂmesini sa¤lamak
amac›yla yola ç›kt›klar›n› söyledi. Bakkal ve küçük esnaftan
yap›lan al›ﬂveriﬂin
daha hesapl› oldu¤unu iddia eden
Baﬂkan Tunç, süper marketlerden
insanlar›n kendine
laz›m olan› de¤il
gördü¤ünü ald›¤›n›
ileri sürdü. Baﬂkan
Tunç, "Halk›m›zda
garip bir al›ﬂkanl›k
oluﬂtu. Vatandaﬂ bir paket ya¤ almaya girdi¤i marketten hiç
akl›nda olmayan de¤iﬂik ürünlerden bolca alarak ç›k›yor. Laz›m olan› de¤il gördü¤ünü al›yor. Bu anlamda afiﬂte yaz›l›
olan 'Bakkaldan, küçük esnaftan al›ﬂveriﬂ daha hesapl›d›r' sözü ile halk›m›z› uyarmak istiyoruz. ‹ddia ediyoruz bakkaldan,
küçük esnaftan al›ﬂveriﬂ büyük al›ﬂveriﬂ merkezlerinden daha
hesapl›" dedi.

esseselerin küçük esnaf ve sanatkarlar oldu¤unun unutulmamas› gerekti¤ini belirterek, "Küçük esnaf ve sanatkar› ne kadar koruyup kollarsak o kadar kendimize geri dönece¤inin bilinci içerisindeyiz. Çünkü cebinizde para, kredi kart› olmadan
herhangi bir iﬂletmede al›ﬂveriﬂ yapman›z mümkün de¤il. Esnaf›m›z iyi günümüzde de kötü günümüzde de yan›m›zda. Bu
de¤erleri kaybedersek çok ﬂey kaybedece¤imizin bilincinde olmal›y›z" diye konuﬂtu.
Yap›lan konuﬂmalar›n ard›ndan Baﬂkan Bekçi ve Tunç,
bakkal ve küçük esnaflar›n camlar›na halk›n duyarl›l›¤›n› art›rmak için afiﬂ ast›. Bakkallar Odas› taraf›ndan ise el ilanlar›
vatandaﬂlara da¤›t›lmaya baﬂlad›.

“

Küçük esnaf ve sanatkar› ne kadar koruyup kollarsak o kadar kendimize
geri dönece¤inin bilinci içerisindeyiz.
Çünkü cebinizde para, kredi kart› olmadan herhangi bir iﬂletmede al›ﬂveriﬂ yapman›z mümkün de¤il. Esnaf›m›z iyi günümüzde de kötü günümüzde de yan›m›zda.
Bu de¤erleri kaybedersek çok ﬂey kaybedece¤imizin bilincinde olmal›y›z”
Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odalar› Birli¤i (TESOB) Baﬂkan› Mehmet Bekçi ise toplumun sigortas› olan küçük esnaf›n
kaybolmamas› için kampanyaya destek verdiklerini kaydetti.
Baﬂkan Bekçi, kredi kartlar› de¤il hat›r›n geçerli oldu¤u mü-
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Yeni Komili
ﬁampuan ve
Saç Bak›m
Kremi Serisi
Knorr’dan
yöresel
çorbalar
Knorr'un yöresel lezzet ailesine
yeni kat›lan, Anal› K›zl› ve Han›m
A¤a çeﬂitleri farkl› diyarlardan s›cac›k yudumlar sunarken, klasik
türk damak tad›ndan vazgeçemeyenlerin favori çorbalar› olacak…
Köfteli bulgurlu nohutlu ve domatesli bir Anadolu klasi¤i olan Anal›
K›zl› ve yeﬂil mercimek, eriﬂte ve
nohudun leziz buluﬂmas›n› sofran›za taﬂ›yan Han›m A¤a, Knorun
vazgeçilmezlerinden olacak gibi.

Çikolata
keyfi Eti’den
Sevdi¤iniz lezzetler ﬂimdi “ET‹
Çikolata Keyfi Sticks” yeni formuyla
hep yan›n›zda. Tek tek paketlenmiﬂ
Sticks çikolatalar Naneli, Antepf›st›kl› ve Sütlü çeﬂitleriyle ister çantan›zda, ister ofiste
çekmecenizde,
ister evde…
Her bir paket
ile kaç kalori
ald›¤›n›z› bilecek ve bu çikolatalar sayesinde art›k kendinizi ﬂ›mart›rken suçluluk
hissetmeyeceksiniz.
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Akdeniz kad›nlar›n›n güzellik s›rr›n›
ﬂimdi tüm kad›nlarla paylaﬂan Komili
ﬁampuan %100 do¤al zeytinya¤› içeriyor.
Zeytinya¤›n›n mucizevi dokunuﬂu, saç ve
saç derisine hayat veren komili ﬁampuan ile do¤al güzelli¤ine kavuﬂacak saçlar,
her an sa¤l›kla parlay›p, güzelli¤iyle ›ﬂ›k saçacak…

Cappy'den
lezzet mucizeleri…
Haz›rlad›¤› meyve sular›yla tüketicinin
be¤enisine her y›l yeni ürünler sunan Cappy,
ﬂimdi de limon ferahl›¤›n› evinize getiriyor.
Üstelik mis gibi annen yapm›ﬂ gibi limonata.
ﬁeftali, ayva, portakal, elma, çilek kar›ﬂ›ml›
sar› meyvelerin bir araya geldi¤i özel kar›ﬂ›m
ile, Elma, kiraz, üzüm, nar, viﬂne kar›ﬂ›ml›
k›rm›z› meyveler Cappy'nin yeni lezzet
mucizeleri raflarda…

Keeper'la kuruyemiﬂ
her daim taze
Papa¤an Kuruyemiﬂ, Türkiye'de
sektöründe bir ilke imza atarak, kuruyemiﬂ paketlerine “Keeper” ekledi.
Aç›ld›ktan sonra içeri¤i bitirilmeyen
Papa¤an Kuruyemiﬂ paketleri Keeper
ile yap›ﬂt›r›l›yor ve böylece içindeki
kuruyemiﬂler tazeli¤ini korumaya
devam ediyor.

Kent’ten üç yeni lezzet
ﬁeker çeﬂitleriyle her zaman ilklere imza atan Kent’ten
damak tatlar›na uygun 3 yeni lezzet daha…
Kent Caramela ile çikolata ve karamel ﬂekerini bir araya
getiren Kent, Kent Choc Draje ile Kavrulmuﬂ bütün badem ve
üzümle birleﬂen yo¤un lezzetteki bitter çikolata kapl› iki yeni
Kent Choc Draje çeﬂidini sevenleriyle buluﬂturdu.
Ve sevdiklerimize hediye etmek üzere en de¤erli çikolata
Cadbury Selection. Cadbury Selection’›n farkl› lezzetteki 6 dolgulu çikolatadan oluﬂan paketi tam size göre…
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Ozmo Ogopogo ve Krakito
Top Kraker
Türkiye'nin çocuklara özel ilk ve tek keki Ozmo Ogopogo
ile küçük kek severlerin gönlünü fetheden ﬁölen, lezzeti ile
iddial› yeni nesil kraker, top ﬂeklindeki krakeri “Krakito” ile
de bir ilke daha imza at›yor. Ay›c›k kekin içindeki yo¤un
çikolata dolgusu ile tatl› bir sürpriz sunan Ogopogo, çocuklar›
Türkiye'de eﬂi benzeri olmayan lezzetli bir maceraya davet
ederken, Enfes tuzlu kraker lezzetini yuvarlak ﬂekli ile
birleﬂtiren Krakito Top Krakerde tek baﬂ›na ö¤ün aralar›nda
at›ﬂt›rmal›k olarak özel bir alternatif oluﬂturuyor.

Selpak Ka¤›t bez
Güçlü dokusuyla bir bez gibi dayan›kl›, kullan›m sonras› at›ld›¤›ndan ka¤›t
havlu gibi hijyenik ve pratik olan Selpak
Ka¤›t Bez, gündelik temizlik iﬂleriniz için
yepyeni bir ürün. Perforajl› bölgelerinden
ihtiyac›n›z oldu¤u kadar kopar›p temizlik
iﬂiniz bitinceye kadar tekrar tekrar kullanabilece¤iniz Selpak Ka¤›t Bez, kuru ya
da ›slak olarak evin her yerinde kullan›m
için uygun.
Türkiye'de ilk ve tek Selpak Ka¤›t
Bez'i bez gibi kullan›n, ka¤›t gibi at›n,
evinizde pratik hijyen sa¤lay›n.

Yeni Selpak havlu
Üç katl› olarak piyasaya sunulan
yeni Selpak Havlu, süper emici halkalar›n›n artan gücüyle hayat›n›z›
kolaylaﬂt›r›rken, Selpak Havlu'nun
buçuk yaprak seçene¤i ise ihtiyaca
göre kullan›m özgürlü¤ünü sa¤l›yor.

Tamek ad›yla, pastane
limonatas› tad›yla
‹lklerin öncüsü Tamek, naneli limonatas›yla yine
bir ilke imza at›yor. Koruyucu ve tatland›r›c›
kat›lmadan elde edilen bu enfes lezzet, Tamek ismi
ile serinli¤i, ferahl›¤› ve bildi¤imiz o pastane
limonatas› tad›n› tüketicilerin be¤enisine sunuyor.

Limon serinli¤iyle
Lipton Ice Tea Yeﬂil Çay
Lipton Ice Tea, Yeﬂil Çay Limon Aromal› ile ferahlat›c›
bir seçenek olarak karﬂ›m›za ç›karak so¤uk çay severlere sürpriz yap›yor. ‹çeri¤i nedeniyle do¤unun mucizesi olarak
tan›mlanan antioksidan ve rahatlat›c› yeﬂil çay, serinleten ve susuzlu¤u gideren C
vitamini deposu Limon ile birleﬂiyor. Do¤al enerjiyi aç›¤a ç›kartan lezzeti ile fark
yaratan Lipton Ice Tea Yeﬂil Çay Limon Aromal›, tatland›r›c›, renklendirici ve
koruyucu içermezken, içerdi¤i Tehanin maddesi ile de gün boyu enerji veriyor.
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Mix Cube
yumuﬂak ﬂeker
Saray'›n yepyeni ﬂeker serisi
Mix Cube, her bir ﬂekerin ayr› ayr› paketlendi¤i ﬂ›k ambalajlarda
birbirinden lezzetli 6 farkl› çeﬂidi
bulunuyor. Meyveli tatlar› sevenler
frambuazl›, viﬂneli, portakall› veya
çilekli, sütün sadeli¤ini sevenler
sütlü, alternatif tatlar arayanlar
içinse karamelli ve f›nd›k parçac›kl› Mix Cube'u tercih edebilir.
Mix Cube yumuﬂak ﬂeker küpleri
hayat›n›za tat katacak…
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Yaﬂan›lacak kentler
aras›nda Ankara birinci
‹stanbul üçüncü oldu
34 kriter esas al›narak yap›lan
bir çal›ﬂman›n sonucuna göre,
geçen seneki araﬂt›rmada listenin baﬂ›nda yer alan Ankara ile
sonundaki A¤r›'n›n bu senede
yerlerini koruduklar› belirtilerek, ''Metropollerin yükseliﬂi
bütün aç›kl›¤›yla görülüyor. ‹stanbul, Antalya ve ‹zmir'in basamaklar› beﬂer onar t›rmand›¤›na ﬂahit oluyoruz. Baﬂta
K›rklareli, Karaman, Kayseri
ve Gümüﬂhane olmak üzere pek
çok flaﬂ ﬂehir bulunuyor. Geçen
y›l›n en kötü durumdaki 10 ili,
yine listenin son 10'unu paylaﬂt› ancak kendi aralar›nda yer
de¤iﬂtirmeler var'' de¤erlendirmesine yer verildi.

A

raﬂt›rmaya göre yaﬂamak
için ideal görülen 10 il ve
gerekçeleri s›ras›yla ﬂöyle:
- Ankara: Baﬂkent ekonomi, sa¤l›k
ve e¤itim altyap›s› en geliﬂmiﬂ il. Sanatla ilgili aktivitelerde ikinci s›rada. Ekonomik olarak güçlü, araç yo¤unlu¤u ‹stanbul'dan daha yüksek. Hava kalitesi
orta düzeyde, trafi¤i ‹stanbul'dan kötü
durumda. Suç oran› çok yüksek de¤il.
Eskiﬂehir: Okur-yazar oran› en yüksek üçüncü il olan Eskiﬂehir'de en dikkat çekici olan sanata ilgi. ﬁehir, sinema izleyici s›ralamas›nda beﬂinci s›rada
ve kentte yeni sinema ve tiyatro sahnelerine ihtiyaç var. Zengin bir kent, suç
ve trafik d›ﬂ›nda tüm verileri iyi görünü-
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yor. Belediyecilikte son beﬂ y›lda önemli
ad›mlar atan kent, iki basamak yükselerek ikinci s›raya yerleﬂti.

10'da yok. Hava kalitesi en yüksek ikinci il. Opera ve baleye olan ilgide ise
üçüncü il konumunda.

‹stanbul: Türkiye'nin en pahal› kenti ve ülkedeki toplam banka mevduat›n›n yüzde 45,6's›na sahip. Suç oran› san›ld›¤› gibi yüksek de¤il. Hava kalitesi
aç›s›ndan ilk 10 ﬂehir aras›nda ve üç
yetiﬂkinden biri araç sahibi. ‹ﬂsizlik,
Ankara ve ‹zmir'e göre daha az.

Trabzon: Trabzon'da e¤itim verileri
orta düzeyde. Yaln›z, acilen anaokulu
ö¤retmenine ihtiyac› var. Anaokulu ö¤retmeni aç›¤›n›n en yüksek oldu¤u ikinci
il. Kent kilometre kare baﬂ›na en uzun
asfalt yola sahip. Buna ra¤men trafi¤i
kötü. Sinemaya ilgi s›ralamas›nda Türkiye'nin dördüncü ili.

Antalya: Türkiye'de nüfusa oranla
en çok araç Antalya'da. ‹ki yetiﬂkinden
birine otomobil düﬂüyor, buna ra¤men
trafi¤i kötü de¤il. Turizmin gözdesi,
ekonomik parametrelere göre gayet iyi
s›rada ancak kiﬂi baﬂ›na vergide ilk

Edirne: Edirne'de can s›k›c› tek ﬂey
suç oran›. 2007'de cezaevine giren kiﬂi
say›s› bin 414'tü. Bu say› nüfusa oranland›¤›nda Edirne'yi suç oran› en yüksek
ikinci il yap›yor. E¤itim ve sa¤l›k altya-
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“

Baﬂkent; ekonomi, sa¤l›k ve e¤itim altyap›s› en geliﬂmiﬂ il. Sanatla
ilgili aktivitelerde ikinci s›rada. Ekonomik olarak güçlü, araç yo¤unlu¤u
‹stanbul'dan daha yüksek”

“

Türkiye'nin
en pahal› kenti ve ülkedeki toplam banka
mevduat›n›n yüzde
45,6's›na sahip. Suç
oran› san›ld›¤› gibi
yüksek de¤il. Hava
kalitesi aç›s›ndan ilk
10 ﬂehir aras›nda ve
üç yetiﬂkinden biri
araç sahibi. ‹ﬂsizlik,
Ankara ve ‹zmir'e
göre daha az”

p›s›nda ilk 5 kentten biri olmas› en büyük avantaj›. Hava kalitesi kötü, orman
alan› az. En çok vergi veren iller aras›nda 19. s›rada.
Isparta: Kent özellikle e¤itim ve
sa¤l›k altyap›s›n›n iyili¤iyle öne ç›k›yor.
Trafi¤i rahat, e¤itim düzeyi Türkiye ortalamas›n›n üstünde. Sinemaya ilgi iyi
ama tiyatroya ilgi konusunda ayn› ﬂeyi
söylemek mümkün de¤il. Hava kalitesini iyileﬂtirirse listede daha da yükselece¤i kesin. En çok vergi veren iller s›ralamas›nda 19. s›ray› paylaﬂ›yor.
‹zmir: ‹zmir kiﬂi baﬂ›na mevduatta üçüncü s›rada, ancak mevduat tutar›
‹stanbul'un yar›s› kadar de¤il. Kiﬂi baﬂ›-
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na kamu yat›r›m›nda da ‹stanbul'un yar›s›n› ancak al›yor. Yine de ekonomik
parametreleri iyi. En çok hane elektri¤ini ‹zmirliler tüketiyor. 10 yetiﬂkinden
biri üniversite mezunu, suç ciddi problem.
Artvin: Artvin kiﬂi baﬂ›na kamu
harcamas›nda Türkiye'nin lideri. Devlet
geçen y›l her Artvinliye 1.710 lira yat›r›m yapt›. Ekonomik verileri Türkiye ortalamas›n›n biraz üzerinde olan Artvin'de iﬂsizlik oran› çok düﬂük. Kentin
tek problemi pahal› olmas› gibi görünüyor.

reli, ayn› zamanda anaokulu ö¤retmeninin en yo¤un oldu¤u yer. Okur-yazar
oran›nda ikinci s›radaki kent, sanat etkinliklerine çok duyarl›. Türkiye'de tiyatroya ilginin en yo¤un oldu¤u kent konumunda. Ulaﬂ›m imkanlar›n›n kara yoluyla s›n›rl› olmas› d›ﬂ›nda kentin önemli bir problemi yok.
Araﬂt›rmada esas al›nan kriterler
üzerinden yaﬂamak için ''ideal bulunmayan'' 10 il ise ﬂöyle; A¤r›, Diyarbak›r,
Hakkari, ﬁanl›urfa, ﬁ›rnak, Batman,
Muﬂ, Kars, Ardahan, Mardin.

K›rklareli: Türkiye'nin en iyi e¤itim
altyap›s›na sahip ikinci ili olan K›rkla-
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‹zmir Bakkallar ve Bayiler Odas›
ö¤rencilere sahip ç›kt›
Ülkemizin ve milletimizin teminat›, bugünün çocuklar› ve
gelece¤in idarecileri olacak
gençlerimize, ‹zmir Bakkallar
ve Bayiiler Odas› sahip ç›kt›.

İ

zmir Bakkallar ve Bayiiler Odas›, sosyal sorumluluk projeleri
kapsam›nda her y›l de¤iﬂik okullarda düzenledi¤i e¤itime destek kampanyas›n› bu y›l; ‹zmir Karaba¤lar Ülkü ‹lkö¤retim Okulu ve ‹zmir Bayrakl›
ﬁehit Fehmi Bey ‹lkö¤retim Okullar›nda ihtiyaç sahibi ö¤rencilere k›rtasiye
malzemeleri da¤›tarak sürdürdü.

“

Yar›nlar›m›z› emanet edece¤imiz ve neslimizin
devam›n› sa¤layacak olan
gençlerimizi asla e¤itimsiz b›rakamay›z. Onlar›n e¤itim seviyelerinin yükselmesi ve ço¤almas› yar›nlar›m›za duydu¤umuz umutlar›m›z› art›rmaktad›r”
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Okullarda k›rtasiye da¤›t›m
program›na bizzat kat›lan, ‹zmir
Bakkallar ve Bayiiler Odas› Baﬂkan›
Emin Ba¤c›, “Gençlerin e¤itim ve
ö¤retimleri ülkemizin gelece¤i aç›s›ndan çok önemlidir. Yar›nlar›m›z› emanet edece¤imiz ve neslimizin devam›n›
sa¤layacak olan gençlerimizi asla e¤itimsiz b›rakamay›z. Gençlerimizin e¤itim seviyelerinin yükselmesi ya da say›sal olarak ço¤almas› yar›nlar›m›za duydu¤umuz umutlar›m›z› art›rmaktad›r”
dedi.
Önümüzdeki y›llarda da bu tür
yard›mlar›n sürece¤ini söyleyen ‹zmir
Bakkallar ve Bayiler Odas› Baﬂkan›
Emin Ba¤c›, “Sa¤l›¤›m ve s›hhatim elverdi¤i ve görevimi sürdürdü¤üm sürece
yard›mlara bizzat kat›lmaya çal›ﬂaca¤›m. Çünkü bu yard›mlar›n da¤›t›m› s›ras›nda insanlar›n yüzlerindeki mutlu¤u
görmek bana huzur veriyor. Yard›mlaﬂmak güzel bir ﬂey ” dedi.
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Esnafa devlet destekli
kredi geliyor

K

üçük ve Orta Ölçekli ‹ﬂletmeleri Geliﬂtirme ve Destekleme ‹daresi Baﬂkanl›¤›
(KOSGEB) Baﬂkan› Mustafa Kaplan,
esnafa da devlet destekli kredi alma
hakk› tan›yan yasa ilgili çal›ﬂmalar›n
bir an önce tamamlanmas› için büyük
bir gayret içinde olduklar›n› aç›klad›.
Yeni hedef kitleye kredi faiz deste¤i verebilme konusunda mevzuat alt yap›s›n›n tamamland›¤›n› kaydeden Kaplan,
"KOSGEB Kanun De¤iﬂikli¤i'nin Resmi
Gazete'de yay›mlanmas›n ard›ndan neredeyse KOSGEB'in kurulmas› kadar
önemli olan hedef kitle de¤iﬂikli¤i düzenlemesinin zorunlu k›ld›¤› bir geçiﬂ
süreci yaﬂan›yor. Kanunun ç›kmas›ndan
önce merkez ve sahadaki tüm uzmanlarla gerekli haz›rl›klar baﬂlat›lm›ﬂ, sivil
toplum kuruluﬂlar›n›n, meslek odalar›n›n ve meslek örgütlerinin görüﬂ ve önerileri al›nm›ﬂ, iﬂletmelerimize daha etkin ve verimli olacak destek modelleri
üzerinde durulmuﬂtur. Konu ile ilgili geliﬂmeler önümüzdeki günlerde aç›klanacakt›r" aç›klamas›n› yapt›.
Kaplan, son dönemlerde tüm dünyada yaﬂanan finansman ve finansmana
ulaﬂma s›k›nt›s›n› pek çok kesimin hissetti¤ini, ancak bu durumdan en çok esnaf ve sanatkârlar ile KOB‹'lerin etkilendi¤ini belirtti. Bu nedenle KOSGEB
olarak esnaf ve sanatkârlara ve KOB‹'lere çok önemli finansman deste¤i
vermeye baﬂlad›klar›n› kaydeden Kaplan, "Bu iﬂletmelerimizin rekabet güçlerinin art›r›lmas›, mevcut yap›lar›n›n daha iyi ﬂartlarda devam ettirilmesi,
üretim maliyetlerindeki
finansman
yüklerinin
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azalt›lmas›, yeni yat›r›m, üretim ve istihdam oluﬂturulmas› için uygun koﬂullardaki kredi desteklerimizi uygulamaya
koyduk" diyerek, sözlerine ﬂöyle devam
etti; "Ayr›ca, KOB‹'leri kurumsallaﬂma,
kalite ve verimlili¤in artt›r›lmas›, teknolojik geliﬂmelere uyum, Ar-Ge kapasitesinin artt›r›lmas›, çevre ve insan sa¤l›¤›na duyarl› üretim, bilgiye eriﬂim, nitelikli istihdam, yurtd›ﬂ› pazarlara aç›lma
gibi alanlarda desteklemeye devam ettik. Bu ba¤lamda 2008 y›l›nda 1.6
milyar TL'lik kredi hacmi oluﬂturduk.
2009 y›l›nda da 1 milyar dolar hacimli
'‹hracat Kredisi Destek Program›'n› hayata geçirdik."

“

‹ﬂletmelerimizin rekabet güçlerinin art›r›lmas›, mevcut yap›lar›n›n daha
iyi ﬂartlarda devam ettirilmesi, üretim maliyetlerindeki finansman yüklerinin
azalt›lmas›, yeni yat›r›m,
üretim ve istihdam oluﬂturulmas› için uygun koﬂullardaki kredi desteklerimizi
uygulamaya koyduk”
2009 y›l›n›n May›s ay›na kadar
3624 say›l› Kanun gere¤ince imalat sanayi sektörü d›ﬂ›ndaki KOB‹'lere destek
verilemiyor olmas›n›n KOSGEB'in etki
alan›n› s›n›rl› tuttu¤unu ifade eden Kaplan, bu nedenle kanunda de¤iﬂiklik yap›larak di¤er sektörlerdeki KOB‹'lerin de
hedef kitlesine dâhil edilmesi için hükümet ve bakanl›k nezdinden önemli bir
çal›ﬂmaya imza at›ld›¤›n› söyledi.
Bu çerçevede 5891 say›l› Kanun'un 5 May›s 2009 tarihinde Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e girdi¤ine dikkat çeken Kaplan, ﬂu aç›klamay› yapt›: "Kanun'un getirdi¤i düzenleme
gere¤ince, KOSGEB hizmetleri ve desteklerinden
yararlanacak iﬂletmelere iliﬂkin sektörel

ve bölgesel önceliklerin belirlenmesi
yetkisi Bakanlar Kurulu'na verildi. Bu
karar›n en k›sa zamanda al›nmas› amac›yla, henüz kanun yürürlü¤e girmeden
önce karar metni haz›rlanm›ﬂ ancak,
al›nacak karar›n önemi ve temmuz ay›
ortas›nda yay›mlanan teﬂvik sistemi ile
uyumlu olmas› gereklili¤i, karar›n onay
sürecinin uzamas›na neden olmuﬂtur.
Karar›n Bakanlar Kurulu onay›ndan
geçmesi ve yay›mlanmas› 18 Eylül
2009 tarihini buldu. Di¤er taraftan, bu
dönem içinde KOSGEB taraf›ndan imalat sanayi KOB‹'lerine taahhüt edilen
desteklerde herhangi bir kesinti olmam›ﬂ, bu destekler uygulamas› sürdürülmüﬂtür. Karar›n yay›nlanmas›n› izleyen
gün olan 19 Eylül 2009 tarihinde ise
KOSGEB'in hizmet ve ticaret sektörlerindeki KOB‹'lere de kredi deste¤i verebilmesi amac›yla Kredi Faiz Deste¤i
Yönetmeli¤i Resmi Gazete yay›mlanarak yürürlü¤e girmiﬂtir."
Kaplan, KOSGEB Kanun De¤iﬂikli¤i'nin Resmi Gazete'de yay›mlanmas›n
ard›ndan yaﬂanan sürecin bürokrasiden
dolay› uzamas›n›n söz konusu olmad›¤›n› belirtti.
Mustafa Kaplan, kanun de¤iﬂikli¤inden sonra geniﬂleyen KOSGEB hedef
kitlesine hizmet ve desteklerle bir an
önce ulaﬂabilmek için azami gayret gösterildi¤ini söyledi. Kaplan, bu konuda
mevzuat alt yap›s›n›n tamamlanm›ﬂ oldu¤unu aç›klad›. Kaplan, "Uygulama
konusunda yeni mevzuata göre haz›rl›¤›n› yapt›¤›m›z kredi faiz deste¤i program›n›n 8 Ekim'de toplanacak KOSGEB ‹cra Komitesince görüﬂülerek karara ba¤lanmas› beklenmektedir" dedi.
Kanun ç›kmadan önce merkez ve sahadaki tüm uzmanlarla gerekli haz›rl›klar›n baﬂlat›ld›¤›n›, sivil toplum kuruluﬂlar›n›n, meslek odalar›n›n ve meslek örgütlerinin görüﬂlerinin al›nd›¤›n› kaydeden Kaplan, iﬂletmelerin daha etkin ve
verimli olaca¤› destek modelleri üzerinde duruldu¤unu anlatt›. Yo¤un bir program içinde çal›ﬂmalar›n olgunlaﬂt›¤›n›
ifade eden Kaplan, konu ile ilgili geliﬂmelerin önümüzdeki günlerde aç›klanaca¤›n› ifade etti. Kaplan, devam eden
di¤er destek program› çal›ﬂmalar›n›n da
belirli olgunlu¤a eriﬂmesi durumunda
kamuoyu ile paylaﬂ›laca¤›n› söyledi.
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...‘Bakkal›m’ hep var olacak
‹stanbul Bakkallar Odas›
Baﬂkan› ‹smail Keskin:

Kredi için
KOSGEB’e
kay›t ﬂart

K

OSGEB kredileri konusunda
görüﬂlerine baﬂvurdu¤umuz
‹stanbul Bakkallar Odas›
(‹STBAKO) Baﬂkan› ‹smail Keskin,
“KOSGEB ‹cra Komitesinin 8 Ekim
2009 tarihli toplant›s›nda al›nan karar
gere¤i; KOSGEB veri taban›na kay›tl›
Küçük ve Orta Ölçekli iﬂletmelere yönelik, üç yeni faiz deste¤i program›n›n uygulanmas› karar› al›nm›ﬂt›r. Tüm küçük
esnaf›m›z bu haktan yararlanmak için
baﬂvuruda bulunabileceklerdir. Ancak
alaca¤› krediyi hangi amaçla kullanacaklar›n› KOSGEB’e beyan etmek zorundalar” dedi.
Baﬂkan ‹smail Keskin, kay›t için KOSGEB Hizmet Merkezlerine internet üzerinden www.kosgeb.gov.tr/basvuru.html
adresinden kay›t olmalar› ve istenen belgeleri KOSGEB Merkezlerine elden teslim etmek gerekti¤i yönünde esnaf› uyard›.

“

Kredi destek programlar›na
baﬂvuru tarihi ve anlaﬂma yap›lan
bankalar daha sonra aç›klanacakt›r”

KOSGEB ‹stanbul Hizmet Merkezleri
‹K‹TELL‹ ‹ﬁLETME
GEL‹ﬁT‹RME MERKEZ‹
‹kitelli Organize Sanayi Bölgesi
ESKOOP Sanayi Sitesi KOSGEB Binas›
34670 ‹kitelli/‹STANBUL
Tel : (212) 671 10 22 – 26 – 27Fax : (212) 671 60 28 - 41
E-posta : ikitelli.igem@kosgeb.gov.tr
KOSGEB ‹STANBUL (‹MES)
‹ﬁLETME GEL‹ﬁT‹RME MERKEZ‹
‹MES Sanayi Sitesi 308. Sok.
C Blok No:46 Y.Dudullu
81230 ‹STANBUL
Tel : (216) 313 05 43 - 313 10 91
(216) 590 06 76
Fax : (216) 364 81 54
(216) 466 84 07
E-posta : imes.igem@kosgeb.gov.tr
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KOSGEB ‹STANBUL ‹TÜ TEKMER
KOSGEB Binas›
‹.T.Ü. A- Blok Ayaza¤a Kampüsü
80626 Maslak/‹STANBUL
Tel : (212) 285 05 00 (6 Hat)
Fax : (212) 285 68 09
E-posta : itu.tekmer@kosgeb.gov.tr

KOSGEB ‹STANBUL ÜN‹VERS‹TES‹
TEKMER
‹stanbul Üniversitesi Avc›lar Yerleﬂkesi
34320 Avc›lar/‹STANBUL
Tel: (212) 421 00 99
Fax: (212) 421 24 18
E-posta iu.tekmer@kosgeb.gov.tr

KOSGEB ‹STANBUL B.Ü. TEKMER
Bo¤aziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü B
Kap›s› Bebek Yolu Sokak 80815
Hisarüstü/‹STANBUL
Tel : (212) 287 45 86 - 92
Fax : (212) 287 45 93
E-posta : bu.tekmer@kosgeb.gov.tr

KOSGEB ‹STANBUL FAT‹H
ÜN‹VERS‹TES‹ TEKMER
Fatih Üniversitesi
34500 Büyükçekmece Kampusü
‹STANBUL
Tel: (212) 889 21 65- 66 – 67
889 21 68 - 69
Fax: (212) 889 21 70
E-posta : fatih.tekmer@kosgeb.gov.tr

KOSGEB ‹STANBUL Y.T.Ü.
TEKMER
Barbaros Bulvar› YTÜ Kampüsü
34349 Y›ld›z Beﬂiktaﬂ / ‹STANBUL
Tel : (212) 236 43 31-32
Fax : (212) 236 43 30
E-posta :
yildizteknik.tekmer@kosgeb.gov.tr
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Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

Odalar ve Borsalar Birli¤i'ne
ba¤l› Türkiye Ekonomi Politikalar› Araﬂt›rma Vakf›
(TEPAV), ekonomik krizin aile
hayat›na yans›mas› ile ilgili ilginç veriler içeren bir anket yay›nlad›. Buna göre kriz yüzünden harcamalar›n› k›san evin
reisi, g›da ve g›da d›ﬂ› ürünlerde daha ucuz olana yöneldi.
Aileler g›da tüketiminde de
tasarrufa giderken, e¤itim ve
sa¤l›k harcamalar›n›n korundu¤u görüldü.

Kriz nedeniyle
ucuz g›daya talep artt›

T

ürkiye Refah ‹zleme Anketi,
5 büyük ﬂehirdeki aileleri
mercek alt›na alarak, ekonomik krizden nas›l etkilendiklerini inceledi. Ankete kat›lan ailelerin dörtte üçü
geçen y›l›n ekim ay›na göre gelirlerinin
düﬂtü¤ünü belirtti. TEPAV, UNICEF ve
Dünya Bankas› taraf›ndan ortaklaﬂa
gerçekleﬂtirilen anket; Adana, Ankara,
‹stanbul, ‹zmir ve Kocaeli'nde 2 bin
100 aile üzerinde yap›ld›. Ankete göre
ailelerin dörtte üçü Ekim 2008 ile Ha-

62

ziran 2009 aras›nda gelirlerinin düﬂtü¤ünü bildirdi.

“

Aileler tüketim
miktar›nda da tasarrufa
gidiyor”
Anketten ç›kan sonuca göre; krizin
gelirleri daha fazla etkilemesinin önüne
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...‘Bakkal›m’ hep var olacak
geçmek için aileler, daha ucuz g›da ve
g›da d›ﬂ› ürünlere yöneliyor. Ayn› zamanda g›da tüketiminin miktar›nda da
tasarrufa gidiyor. Yayg›n olarak baﬂvurulan di¤er yollar ise sosyal etkinliklere
yap›lan harcamalar›n k›s›lmas›, g›da
ürünlerini kendilerinin üretmesi ve ulaﬂ›m tercihlerinin de¤iﬂtirilmesi ﬂeklinde
s›ralan›yor.
Öte yandan, ailelerin e¤itim ve sa¤l›k harcamalar›n› mümkün oldu¤unca
koruduklar› görülüyor. Ancak anketin
gerçekleﬂtirildi¤i dönemde, kat›l›mc›lar›n üçte birinin elektrik-gaz-su faturalar›n› ödeyemez duruma düﬂtükleri ortaya
ç›k›yor. Hatta kat›l›mc›lar›n yüzde 9'u,
geçici süreyle faturalar›n› ödeyemediklerinden dolay› elektrik-gaz-su ba¤lant›lar› kesildi¤ini ifade ediyor. Araﬂt›rma
sonuçlar›n› de¤erlendiren TEPAV Direktörü Güven Sak, konu ile ilgili olarak ﬂunlar› söyledi:

"Anket ekonomik yavaﬂlaman›n Türkiye'deki aileler üzerindeki etkileri ile ilgili olarak oldukça fazla bilgi sa¤lamaktad›r. Ayn› zamanda, bu gibi zamanlarda etkilenen aileleri desteklemek
için uygulanabilecek en iyi sosyal politikalar›n neler oldu¤u konusunda Hükümet, sivil toplum, üniversiteler ve genel
kamuoyu aras›nda bir diyalog ihtiyac›
bulundu¤unu ortaya koymaktad›r."

“

Borç art›yor,
destek azal›yor”
Ekonomik kriz döneminde 5 büyük
kentte yaﬂayan ailelerin dörtte üçünün
geliri düﬂtü. Sosyal yard›mlardan yararlanan ailelerin say›s› artarken, gelirlerin
yar›s› borçlara gitmeye baﬂlad›.

- Kentlerde yaﬂayan yoksul ailelerin
ço¤u gelirlerini ve giderlerini denkleﬂtirebilmek için komﬂular›ndan, dostlar›ndan, ailelerinden, toplumlar›ndan ve kamu programlar›ndan destek ald›klar›n›
bildirdiler.
- Özellikle yoksullar ve orta s›n›f olmak üzere, aileler geçinebilmek için
yüklü bir borçlanma alt›na girdiklerini
ve yeni al›nan borçlar›n toplam ayl›k
gelirlerinin yar›s›na ulaﬂt›¤›n› aç›klad›lar.
- Baz› ailelerle yap›lan derinlemesine görüﬂmeler, bu destek a¤lar›n›n daralmakta oldu¤unu gösterdi ve en yoksul ailelerin yaklaﬂ›k beﬂte birinin her
türlü destekten yoksun kald›klar› ortaya
ç›kt›.

“

Ekonomik kriz
nedeniyle geliri azalan
vatandaﬂ bütçesini
denkleﬂtirebilmek için
ucuz g›da maddelerine
yöneldi. Genelde insan
sa¤l›¤› gözetilmeden
üretilen ve halka sunulan bu ürünler ise toplumu tehdit eder
bir nitelik
taﬂ›yor”
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G›da ve Sa¤l›k

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

Türkiye'nin
tansiyonu
neden
yükseliyor?

Araﬂt›rmalar, Türkiye'de hipertansiyon oran›n›n 2003'te yüzde 35,8 iken, 2009'da yüzde 41,1'e
ç›kt›¤›n› gösteriyor. Peki Türkiye'nin tansiyonu neden yükseliyor? ‹ﬂte nedenler...

T

ürk Hipertansiyon ve Böbrek
Hastal›klar› Derne¤i'nin
2003'te yapt›¤›, “Türk Hipertansiyon Prevalans çal›ﬂmas›nda”
yüzde 35,8 olan yüksek tansiyon oran›,
2009'daki çal›ﬂmada yüzde 41,1'e yükseldi.
Rakamlar, 'Türkiye'nin tansiyonu neden yükseliyor?' sorusunu da beraberinde getiriyor. "Türk halk›n›n ekonomik,
sosyal ve siyasi nedenleri var" diyen
Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi Kardiyoloji
Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi Prof. Dr.
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Hakan Karpuz, tansiyonumuzu yükselten nedenleri ﬂöyle s›ralad›.

ﬁiﬂmanlay›p tembelleﬂiyoruz
Her üç eriﬂkinden birinin hipertansiyon hastas› oldu¤unu belirten Prof.
Karpuz'a göre, Türk halk› olarak gittikçe ﬂiﬂmanlay›p tembelleﬂiyoruz.
"Bu tablonun birinci nedeni obezite
ve hareketsiz yaﬂam tarz›. ﬁiﬂmanlad›¤›m›z› gösteren en önemli gösterge bel
çevresi. Bir insan›n bel çevresi geniﬂse,
hipertansif olma potansiyeli çok yükseli-
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...‘Bakkal›m’ hep var olacak
yor. Teknolojik geliﬂmeler sayesinde daha az hareket eder olduk, yani hareketsiz yaﬂam biçimi
ve beslenme ﬂekli obeziteye yol aç›yor. Bunlar
hipertansiyonun da en önemli nedenleri."

Ucuz beslenme iste¤i etkili
Ayn› zamanda Türk Kardiyoloji Derne¤i üyesi olan Prof. Hakan Karpuz, hipertansiyon oran›n›n yüzde 35'lerden yüzde 40'lara ç›kmas›nda
sosyoekonomik faktörlerin etkisini ﬂöyle özetledi:
"Sosyoekonomik düzeyin yüksek olmamas›
beslenme ﬂeklini de etkiliyor. Ekonomik beslenme ﬂekli ekmek ve tuz tüketiminin artmas›na yol
aç›yor. Bu y›l 'Dünya Hipertansiyon Günü'nün
ana temas› tuz tüketimi idi. Türk halk› olarak
gittikçe tuzlu yiyoruz. Ekonomik s›k›nt› nedeniyle beslenme ﬂeklimiz de¤iﬂti, art›k daha fazla ekmek tüketiliyor. Bu ekonomik zorlukta daha
ucuz doyabilmek için ortalama 400 gram ekmek
yiyoruz. Ekmekte de tuz var. Ekmek tüketiminden günde ortalama 6 gram tuz al›yoruz ki bu
yüksek bir rakam."

As›l tehlike çocuklarda
Beslenme tarz› ve hareketsizli¤in çocuklar›
da olumsuz etkiledi¤ini vurgulayan Prof. Karpuz, hipertansiyonda yaﬂ faktörünün önemine de¤indi ve çocuklar›n sand›¤›m›zdan çok daha tehlikeli durumda oldu¤una dikkat çekti: "Fast food
ve internet dolay›s›yla hareketsizli¤i yaﬂam biçimi haline getiren çocuklar›m›zda hipertansiyon
ﬂaﬂ›rt›c› boyutlarda. Eskiden çocuklar›n tansiyonu bu kadar önem arz etmiyordu. Ama yap›lan
çal›ﬂmalar, hipertansiyonun çocuklar› da tehdit
etti¤ini gösteriyor. Araﬂt›rmalar, çocukluk ça¤›nda hipertansiyonu olan bireylerin ileride koroner arter hastas› olma potansiyeli taﬂ›d›¤›n› gösteriyor. Bir di¤er önemli nokta ise çocuklar aras›nda sigara yaﬂ› da bir hayli düﬂtü. Çocuklar›n
sigara al›ﬂkanl›¤› hipertansiyon ve kalp hastal›klar› aç›s›ndan ciddi risk oluﬂturuyor."

Siyasi tansiyonda yüksek,
reel tansiyonda
Türkiye'nin yükselen tansiyonunu, sosyal ve
siyasal yaﬂam›n dinamikleriyle de iliﬂkilendiren
Prof. Hakan Karpuz'a göre siyasetin yüksek tansiyonu reel tansiyona da yans›yor:
"Yap›lan araﬂt›rmalar, miyokart enfaktüs nedenleri aras›nda stres ve psikososyal faktörlerin
ön planda oldu¤unu gösteriyor. Yine araﬂt›rmalara göre, siyasi tansiyonun ç›kmas› insanlar›n
da tansiyonunu yükseltiyor. Siyasi gerginlikler ve
belirsizlikler ile özellikle de ekonomik sorunlar
insanlarda psikosomatik olarak tansiyonu etkiliyor."
Beslenme ﬂeklini de¤iﬂtirmek, Akdeniz tarz›
beslenmeye yönelmek, çocuklar› fast food beslenmeden uzak tutmak, hareketsizli¤in önüne geçmek ise tansiyonun normal s›n›rlarda tutulmas›
için al›nabilecek önemli önlemler aras›nda
bulunuyor.
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Trabzon
hurmas›yla
yüksek tansiyona son

Y

üksek tansiyonu düﬂürüyor, kalp-damar sistemine ve mide
ba¤›rsak hastal›klar›na iyi geliyor. Ba¤›ﬂ›kl›k sistemini güçlendiriyor.
Uluda¤ Üniversitesi (UÜ) G›da Mühendisli¤i Bölümü Baﬂkan› Prof.
Dr. Ömer Utku Çopur, Trabzon hurmas›yla ilgili yapt›¤› aç›klamada;
ülkemizde y›lda sadece 15 bin tonluk üretimi yap›lan Trabzon hurmas›n›n, kalp-damar sistemi, mide ba¤›rsak hastal›klar›na iyi geldi¤i, ba¤›ﬂ›kl›k sistemini güçlendirdi¤ini, yüksek tansiyonu düﬂürdü¤ünü söyleyerek, anavatan›n›n Çin oldu¤unu ve Çin'in y›ll›k 1 milyon 655 bin ton
ile dünya üretiminin yaklaﬂ›k yüzde 70'ini gerçekleﬂtirdi¤ini belirtti.
Trabzon hurmas›n›n, içerdi¤i karbonhidrat, protein, ya¤, mineral
ve vitaminlerce önemli bir besin kayna¤› oldu¤a dikkati çeken Çopur,
ﬂu bilgileri verdi:

Yüksek tansiyondan, kolesterole kadar birçok
derde deva olan Trabzon hurmas› ba¤›ﬂ›kl›k sistemini de güçlendirici özellik taﬂ›yor
''Bu meyvenin magnezyum, potasyum, kalsiyum, çinko ve fosforu
yüksek oranlarda bulundurdu¤u araﬂt›rmalarla ortaya konulmuﬂtur. Bu
ürün, iyi bir demir, potasyum ve kalsiyum kayna¤›d›r. Yüksek düzeyde
içerdi¤i askorbik asit ve fenolik bileﬂikler, bu meyveye yüksek düzeyde
antioksidan özellik sa¤lamaktad›r. Sahip oldu¤u buruk tat, içerdi¤i
yüksek miktardaki fenolik bileﬂiklerden kaynaklanmaktad›r. Trabzon
hurmas›n›n kalp-damar sistemi hastal›klar›na olumlu etkisi vard›r. Son
y›llarda yap›lan araﬂt›rmalarda kolesterolü ve yüksek tansiyonu düﬂürücü özelli¤inin oldu¤u da tespit edilmiﬂtir. Ayn› zamanda, ba¤›ﬂ›kl›k
sistemini kuvvetlendirmekte, sindirim sistemi hastal›klar›na iyi gelmekte ve kanserden korunmada önemli yer tutmaktad›r.''
Dünyada sevilerek tüketilen ve aranan bu meyvenin, kans›zl›¤a, vitamin eksikli¤ine, mide-ba¤›rsak hastal›klar›na ve so¤uk alg›nl›klar›na
karﬂ› iyi geldi¤ini ifade eden Çopur, Trabzon hurmas›n›n ishali kesmede, iﬂtah açmada etkili oldu¤unun da araﬂt›rmalarda ortaya ç›kt›¤›n›
belirterek, ''Trabzon hurmas›n›n meyve yapraklar›, Uzakdo¤u ülkelerinde t›bbi ilaç ve bitkisel çay olarak tüketiliyor. Trabzon hurmas› ayr›ca
çok önemli bir lif kayna¤›d›r. Çözülemeyen liflerin kolon kanseri riskini
önlemede etkin rol oynad›¤› da bilinmektedir'' diye konuﬂtu.
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Bir baﬂar› hikâyesi…
Muratbey
1965 y›l›nda ‹stanbul
Eminönü'nde küçük bir
dükkânda peynircilikle
süt ürünlerine ilk ad›m›n› atan ve her geçen
gün tüm Türkiye'de
ad›ndan daha çok söz
ettiren bir kuruluﬂ haline gelen Muratbey G›da
ve Süt Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret
Ltd. ﬁti. bu gün Uﬂak
Organize Sanayi Bölge2
si'ndeki 12.000 m
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kapal› alana sahip üretim tesislerinde; her gün
300 çal›ﬂan› ile 700 ton
sütü iﬂleyerek, daha fazla say›da insan›n sa¤l›kl›
sütle üretilmiﬂ, sa¤l›kl›
ürünler tüketmesine katk›da bulunmak için,
Türkiye'nin dört bir yan›ndaki 7.000'i aﬂk›n
noktaya Muratbey ürünlerini ulaﬂt›rmaya çal›ﬂmaktad›r.
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G

eleneksel süt ürünlerini,
yüksek teknolojiyle birleﬂtirerek sofralar›m›za sunan Muratbey markas›, sektördeki yar›m asra yak›n birikim ve tecrübesiyle
sütün Türkiye'deki geliﬂimine yön veren
ve peynir konusunda uzmanlaﬂan say›l›
firmalardand›r. Özellikle taze kaﬂar
peyniri pazar›nda Türkiye çap›nda lider
firma olarak söz sahibi olan Muratbey,
di¤er büyük süt ürünleri firmalar›ndan
farkl› olarak modern teknoloji ile kaliteli ürünler üretirken, Anadolu'nun temiz da¤ havas› ve bin bir çeﬂit otuyla
yo¤unlaﬂt›rd›¤›, do¤al aromas›yla zenginleﬂtirdi¤i sütü, yüksek teknolojinin
verdi¤i imkânlarla, gerçek tat ve kokusunu muhafaza ederek el de¤meden iﬂlemektedir.

“

1965 y›l›nda
Eminönü'nde perakendecilik y›llar› ile baﬂlayan Muratbey ﬂirketinin hayat hikâyesi”
1989 - ‹stanbul Rami'de peynir
toptanc›l›¤›na geçiﬂle büyüme,
1992 - Kastamonu'da ilk üretim biriminin hizmete giriﬂi.
1997 - Antalya Organize Sana2
yi'nde 9.000 m kapal› alanda kurulu
entegre süt ürünleri tesisinde iﬂtirak
olarak üretime baﬂlanmas›.
2004 - Uﬂak Organize Sanayi'nde
son teknolojiye dayal› fabrika ile liderlik yolunda ilerleme; Türkiye'nin en lezzetli kaﬂar›n›n üretimi baﬂl›yor...
2007-2008 - Uﬂak tesislerinde modernizasyon ve kapasite art›r›m› çal›ﬂmalar›.
2008 - ‹stanbul, Ankara, Antalya,
‹zmir, Bursa bölge müdürlükleri, yurt
çap›nda bayilik ve distribütörlük örgütü, ulaﬂt›¤› 7000'e yak›n nokta ve çeﬂit
çeﬂit peyniri ile öncelikle taze kaﬂarda
pazar liderli¤i…
Eritme peynirinden, tulum peynirine; hellim peynirinden, tereya¤›na
kadar, çok geniﬂ bir ürün yelpazesine
ve HACCP, TSE Uygunluk ve ISO
9001:2000 kalite belgelerine de sahip
olan Muratbey, sa¤l›kl› peynirin en lezzetlisini sofran›za getiriyor.
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“Bir kurtar›c› ve can simidi
olarak bakkal›n yaﬂamas›
gerekli”
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Her ﬂeyin çok çabuk
tüketildi¤i h›zl› bir ça¤da yaﬂ›yoruz. Toplumsal hayat›m›zda
oldu¤u gibi kültürel hayat›m›zda da bu böyle. Televizyon
ekranlar›ndan, gazetelerden
bir flaﬂ gibi çakarak parlayan
ancak y›llar de¤il haftalar, aylar sonra ad›n›, san›n› unuttu¤umuz yüzlerce 'star' var.
Hepsi ç›lg›nca tüketimin,
'Fast-Food' kültürünün bir parças› olarak o gün tüketilip bitiyorlar… Geride hiç bir tat
b›rakmadan.
Ancak bütün bunlar›n yan›nda
bir güneﬂ gibi ›ﬂ›¤›n› kendinden alan, öyle de¤erlerimiz de
var ki; onlar ne zaman baksak
yerlerinde duruyor ve sayg›nl›klar›n› hiç kaybetmeden,
muhteﬂem tat ve tazelikleriyle
kültür hayat›m›z› renklendirmeye devam ediyorlar.

A

hmet Özhan iﬂte böyle bir
de¤erdir bizim için. Kendisiyle, müzi¤in yan› s›ra,
toplumsal ve kültürel hayat›m›zdaki de¤iﬂimi, Mevlana'y› ve biraz da tüketim
toplumu içinde 'Bakkal'› konuﬂma ﬂans›n› yakalad›k.
Devlet Sanatç›s› olman›n yan›nda
siz as›l 'Halk Sanatç›s›' ünvan›n› kazanm›ﬂ, halk›n gönlünde taht kurmuﬂ bir
sanatç›m›zs›n›z. Bunu nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Daha önemlisi halk sanatç›s› olmak.
Devlet Sanatç›s› olman›n hoﬂlu¤u, güzelli¤i var tabi. Eleﬂtirsek de devlet bizim devletimiz. Daha iyi görmek istedi¤imiz için eleﬂtiriyoruz. Devletle bu aç›dan bar›ﬂ›k olmak gerek, güzel bir sivil
duruﬂla, itaat ederek tenkit eden bir duruﬂu tercih ederim. Zaten halkla birlikte olmazsan›z, ürettiklerinizi halka geçiremiyorsan›z orada baﬂka bir kategori
ortaya ç›kar. Onu da iﬂlevsizlik saymam. Mesela müzik aç›s›ndan, 17.
yy.'da da Itri Efendi'nin yapt›¤› müzik
tamam›yla alg›lanm›ﬂt›r zannetmeyin.
Avrupa'da da oran›n klasisizmini yaratan Rembrandt, Vivaldi ﬂimdi daha iyi
anlaﬂ›l›yor. Bu insanlar bütün zamanlar› bast›ran bir klasizm yaratm›ﬂlard›r.
Onun için halk›n sanatç›s› olmay›p daha
spesifik duranlara da iﬂe yaramaz demek do¤ru de¤il, anlamak gerek. Bunlar farkl› kategoriler. Bu bir 'tap' meselesidir, genetik meselesidir. Benim yapt›¤›m de¤erli olmal›, kaliteli olmal›,
ama halka geçmeli. Yani ileriki y›llar
için bir ﬂey üretmekten ziyade, üretti¤imi paylaﬂarak mutlu olmay› ve mutlu
etmeyi, mutlu etti¤imi seyretmeyi seven
bir yap›m var.
Mevlana'y› hayat›n›za yerleﬂtirmiﬂ
bir insans›n›z. Bir anlamda 'yanm›ﬂ,
kavrulmuﬂ' diyebiliriz sizin için. Bu çerçevede, toplumsal ve kültürel hayat›m›za nas›l bak›yorsunuz?
Ben 'Din' olgusuna, tasavvuf olgusuna ve bunun içinde kokusuyla, tad›yla,
rengiyle olgun bir meyvesi olan Hz.
Mevlana'y› nas›l de¤erlendiriyorum diye
bakarsak; kesinlikle bunu hayat›n d›ﬂ›nda olarak de¤erlendirmiyorum. Bir tek
hayat vard›r ve o hayat bir ﬂekilde yaﬂan›r. Bu yaﬂant›n›n renkleri vard›r
ama homojendir o renkler. Hal böyleyken benim görüﬂüm; Mevlana ne yaﬂam›ﬂsa dini yaﬂam›ﬂ ﬂeklinde de¤ildir.
Mevlana'n›n hayat› o. Tam tersi çizgide
yaﬂayan bir insan için de , “O din d›ﬂ›
yaﬂam›ﬂt›r” diye düﬂünemem. O kiﬂinin
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hayat› o. Din dedi¤iniz zaman öyle bir
eksendir ki; sevap k›sm› ve günah k›sm›
var. Günah dinin d›ﬂ›nda de¤ildir, dinin
kontrast bir duruﬂudur ama dinin içindedir. Onun için benim görüﬂüme göre
dinin içinde ve ya d›ﬂ›nda diye bir kavram olamaz, bu kargaﬂalara girmem.
Bir dünya vard›r, bir evren vard›r ve
burada bir yaﬂam vard›r. ‹steyen istedi¤ini yaﬂar, ama isteyen istedi¤ini ne kadar yaﬂarsa yaﬂas›n o Cenab› Hakk'›n
var ediﬂ konsepti içersinde mutlaka bir
yere oturur ve o kiﬂi yaﬂad›¤› ile mesaisi ile üretti¤i ile beraber olacakt›r. Ne
kadar? Sonsuza kadar. Mevlana'y› alg›lama benim için budur. Mevlana'y› nas›l
alg›l›yorsam benim hayat›m odur. Tasavvufi hayat›m, dini hayat›m de¤il, tamamen hayat›md›r. Mevlana'n›n da
çünkü arkadaﬂlar›, iﬂi, eﬂi, sevdas› vard›r. Hayatta bunun haricinde ne vard›r?
Önemli olan yaﬂam biçimini belli etikler
üzerinde sürdürebilmek. Hz. Mevlana'n›n da bir eti¤i var: “Ben yaﬂad›¤›m
müddetçe Kur'an-› Kerim'in kölesiyim,
ben yaﬂad›¤›m müddetçe Resulullah
Efendimizin aya¤›n›n tozunun zerresiyim”. Mevlana hayat› ikiye ay›rm›yor.
Çünkü Kur'an dedi¤iniz zaman o zaten
hayat›n kitab›. ‹slam dininin kitab› diye
bakmak meseleyi küçültür. Art›k bugünde, dünyan›n bilgi ça¤›nda, fizi¤in
s›n›rlar› paramparça etti¤i, maddenin
iflas etti¤i, art›k enerjinin ruha, ruhun
nura, nurun Cenab› Hakk'a, bütün Esma'ül Hüsna's›na gitti¤i ve bilimin bunu

“

Art›k bugünde,
dünyan›n bilgi ça¤›nda,
fizi¤in s›n›rlar› paramparça
etti¤i, maddenin iflas etti¤i, art›k enerjinin ruha,
ruhun nura, nurun Cenab›
Hakk'a, bütün Esma'ül
Hüsna's›na gitti¤i ve bilimin bunu tasdik etti¤i
günümüzde spekülasyon da
ortadan kalkm›ﬂ ve bununla birlikte insanl›¤›n üretti¤i de¤er yarg›lar› da paramparça olmuﬂtur. Maddecilik-manac›l›k, sa¤c›l›ksolculuk, bunlar›n hepsi içi
boﬂalm›ﬂ kavramlard›r”
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tasdik etti¤i günümüzde spekülasyon da
ortadan kalkm›ﬂ ve bununla birlikte insanl›¤›n üretti¤i de¤er yarg›lar› da paramparça olmuﬂtur. Maddecilik-manac›l›k, sa¤c›l›k-solculuk, bunlar›n hepsi
içi boﬂalm›ﬂ kavramlard›r. Benim hissediﬂim duyuﬂum bu yönde.
2007 senesi bütün dünyada Mevlana y›l› idi ve bu hissedilemedi. Hz. Mevlana'y› hayat›n tümü olarak alg›lamak
gerekir, bu gayrette olan pek insan göremiyorum. Özündeki ayniyeti, birli¤i,
vahdeti, tevhidi alg›lama ad›na bir gayreti göremezseniz yeni de bir ﬂey görmüﬂ olmazs›n›z. Sadece bir semazenin
topaç gibi dönmesi Hz. Mevlana'y›
an›msatmak için yeterli de¤ildir. Günümüzde bunu turistik bir malzeme haline
de getirdiler.
Sizin Mevlana Y›l› ile ilgili projeniz
var m›yd›?
Tabi vard› ama bunlar› yazabilmem,
çizebilmem sohbetlerde olmuﬂtur. Benim konserlerim de belli bir oranda sohbetle geçer. Bu bireysel gayretle olacak
bir ﬂey de¤il, kurumsal bir gayretle olacak bir ﬂey. Bunlar bir sene içerisinde
olacak ﬂeyler de de¤il. Onlarca y›l öncesinde haz›rlanmas› laz›md›r, o sene sergileme senesidir.
‹stanbul 2010 Kültür Baﬂkenti'nde
oldu¤u gibi.
Ondan da bir ﬂey beklemeyin, haz›r
olmad›kça bir ﬂey bekleyemezsiniz. Biz
Cumhuriyetin baﬂ›ndan beri çal›ﬂ›yor olmal›yd›k ki 2010'da “Buyurun” diyebilelim. Biz Cumhuriyetin kuruldu¤undan
beri ‹stanbul'un öz kültürünü inkârla
meﬂguldük. Mimarisi memleketi satan
padiﬂahlar zaman›nda oluﬂmuﬂ zihniyeti
ile, dilin bir devlet politikas› ile nerdeyse tamam›yla ortadan kald›r›l›ﬂ› ile bir
kültürü sahiplenmek ve onu geliﬂtirerek
sergilenecek hale getirmek mümkün de¤ildir. Osmanl›cay› yok edip ifade gücünü kaybedince Frans›zca, ‹ngilizce sokuyorsun iﬂin içine ve bugünkü lisan
kargaﬂas›na düﬂüyorsun.
Ben iflah olmaz bir cumhuriyet çocu¤uyum, hayran›y›m Cumhuriyet'in bütün getirilerine. Onun için bugünkü rejimimize ne laf söylerim, ne laf söyletirim. Ancak biz bu rejim boyunca, edebiyat olarak, mimari olarak, bir beldenin,
bir ﬂehrin, bir ülkenin karakterini kültürüyle, çizgileriyle beraber ortaya koyabilecek yeni bir ﬂahsiyet oluﬂturmak
ad›na ne yapt›k? Hatta ben ﬂunu söylüyorum; Atatürk bugün aya¤a kalksa ilk
y›kt›raca¤› ﬂey, An›tkabir'dir. Kesinlikle
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“

Güldeste Konserleri’nde küçücük, 10 dakikal›k ilahiler ile alakal› bir bölüm okuyordum. ‹kinci bölümde günün sevilen ﬂark›lar›ndan oluﬂan bir program yap›yordum.
‹ki-üç s›ra dinleyici ile baﬂlad› konserler, sonralar› müzikhol
a¤z›na kadar dolup taﬂt›, insanlar yerlere oturdu. Sonra
konserler klasik ve tasavvufa dönüﬂtü. Zaman içerisinde sadece tasavvuf müzi¤i konserlerine dönüﬂtü”
Türk motiflerinin yer ald›¤› bir binan›n,
bir türbenin alt›nda yatmak isterdi. Roma al›nl›¤› da tak›lacakt› ama bereket
aç›l›ﬂa yetiﬂmedi sonrada vazgeçildi.
An›tkabir tamamen bir Roma mimarisi.
Böyle bir zihniyet içersinde siz ‹stanbul
2010 Kültür Baﬂkenti diye bir zaman
dilimini ortaya koyamazs›n›z. Buna
kimseyi inand›ramazs›n›z.
Tasavvuf müzi¤ini halka sevdiren biri olarak bu konudaki çal›ﬂmalar›n›z›
anlat›r m›s›n›z?

ﬁan Sinemas›'nda talebeli¤imizde
hem sinema izler hem de on beﬂ günde
bir ‹stanbul Belediye Konservatuar› ‹cra Heyeti'nin Münir Nurettin Selçuk yönetimindeki konserlerine giderdik. Türkiye'nin en büyük klasik konserleriydi.
Hem popülerli¤i, hem klasikli¤i vard›.
Sonra buras› ﬁan Müzikholü haline geldi. Rahmetli Egemen Bostanc› orada
fevkalade programlar yapmaya baﬂlad›
ve oray› bir müzikhol haline getirdi.
Ben de orada bir ﬂeyler yapma sevdas›
içindeydim. Egemen A¤abey bir gün ba-
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na “Ben buraya her ﬂeyi yapt›m, fakat
burada öz kültürümüzü ilgilendiren bir
iﬂ yapamad›m. Bu benim içimde bir yara. Sen bunun üzerinde bir çal›ﬂ ve bana bir proje getir” dedi. “Peki” dedim.
Sonralar› “Güldeste Konserleri” diye
an›lacak olan bir projeyi haz›rlad›m.
Baﬂ›nda klasik müzik; 3. Selim'in klasiklerinden okuyordum. Arkas›ndan Hac› Arif Bey'in sevilen neoklasik eserlerini yorumluyordum. Küçücük, 10 dakikal›k da ilahiler ile alakal› bir bölüm
okuyordum. Rahmetli Suna Pekuysal'›n
eﬂi Ergun A¤abey sahne tasar›m›n› yap›yordu. Naif bir sahne haz›rlam›ﬂt›.
Bir tek nokta spotu ben ilahi okurken
bir semazen gibi döndürüyordu. ‹kinci
bölümde günün sevilen ﬂark›lar›ndan
oluﬂan bir program yap›yordum. ‹ki-üç
s›ra dinleyici ile baﬂlad› konserler, sonralar› müzikhol a¤z›na kadar dolup taﬂt›, insanlar yerlere oturdu. Sonra konserler klasik ve tasavvufa dönüﬂtü. Zaman içerisinde sadece tasavvuf müzi¤i
konserlerine dönüﬂtü. Çünkü yo¤un istek üzerine bunu yapmak zorunda kald›k. Ben de böyle bir çal›ﬂmay›, zaten
insanlar›n moral hayatlar›n› yeniden hat›rlamalar›, düzenlemeleri, kendilerine
gerekli olan o enerjiye de kavuﬂmalar›
için bir görev, sanatç›l›¤›n görevcili¤i
olarak alg›lad›¤›mdan dolay› bin can ile
çeyrek as›rd›r bu konuda koﬂuﬂturan bir
arkadaﬂ›n›z›m.
Tabi sanat hayat›m sadece tasavvuf
müzi¤i ile alakal› de¤il. Bütün Türk
müziklerini icra ediyorum. Bu süreç
içersinde o zamanki Kültür Bakan› Nam›k Kemal Zeybek beni bir konserimde
izledi ve çok etkilendi. Sonra da benden
bakanl›¤a ba¤l› bir topluluk kurmam›
istedi. Hizmeti bir çat› alt›nda toplamak daha pratik olaca¤›ndan ben de bu
teklifi kabul ettim. Böylelikle ‹stanbul
Tarihi Türk Müzi¤i Toplulu¤u oluﬂtu, bu
güne kadar da devam ediyor. Bir Mehter ünitesi, bir de klasik ve tasavvuf
müzi¤i yapan ünitesi vard›r. Art›k genç
arkadaﬂlar›m›za emanettir.

“

Emin olun d›ﬂar›da tepkiler ve yaklaﬂ›m Türkiye'den daha olumlu. Çünkü Türkiye'de popülist kültür galip. Ahmet Özhan deyince ilk akla gelen popüler taraf›d›r. Ama d›ﬂar›da afiﬂte ne yaz›yorsa insanlar ona konsantre oluyor ve merak ettikleri için geliyorlar. Tamam›yla didaktik bir ﬂekilde izliyorlar,
araﬂt›rma aç›s›ndan meseleye bak›yorlar”

Dünyan›n dört bir yan›nda, birçok
ülkede konserler verdiniz. Nas›l tepkiler
ald›n›z?
Emin olun d›ﬂar›da tepkiler ve yaklaﬂ›m Türkiye'den daha olumlu. Çünkü
Türkiye'de popülist kültür galip. Ahmet
Özhan deyince ilk akla gelen popüler taraf›d›r. Ama d›ﬂar›da afiﬂte ne yaz›yorsa insanlar ona konsantre oluyor ve merak ettikleri için geliyorlar. Tamam›yla
didaktik bir ﬂekilde izliyorlar, araﬂt›rma
aç›s›ndan meseleye bak›yorlar. Mesela
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“

Sürekli tüketimin
hasretini çeken milyonlar
ve bunlar›n isteklerini reklamlar vas›tas›yla paraya
dönüﬂtürmek isteyen bir
de medya ordusu var. Televizyon kanallar› bu açl›¤a
yem olacak dizi, ﬂov program› ne varsa ortaya koyuyorlar. ‹nsanlar deliler gibi
bunlar› seyrediyor. Ahlaki
zaaflardan ar›nmak diye
bir derdiniz yoksa özlemini
çekti¤iniz heyecanlar› herhalde yaﬂamay› özleyeceksiniz. Nesnel olarak elde
edemezseniz bunu dizi
filmlerde tüketirsiniz.
O zaman da ﬂark›lar, dizi
film senaryolar› kalabal›klar›n açl›klar›n› körükleyip,
onlar› ekrana ba¤lamak
üzere oluﬂturulur”

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...
bizim Pera adl› bir toplulu¤umuz da
var. Almanya'da ilginç konserler veriyoruz. Ben orada tasavvuf müzi¤inin yan›nda Handel'den bir arya da okuyorum.
Zaten konu çok ilginçtir. Haçl› ordular›
komutan› ile Mardin, Urfa aras›nda yaﬂayan bir sufinin k›z› Armida aras›ndaki
bir yaﬂanm›ﬂl›¤› konu al›yor. Bu süreci
hem arya, hem ilahi, hem de ﬂark›larla
bir hayat ak›ﬂ› olarak ortaya koyan bir
proje.
Peki, Türk Müzi¤i'nin zirve zamanlar›n› yaﬂam›ﬂ biri olarak ﬂimdiki durumunu nas›l buluyorsunuz?
Bu bir yaﬂam biçimi tercihi ile alakal› meseledir. Türk Müzi¤i'nin ortaya
ç›k›ﬂ› da o eserlerin içeri¤indeki romantizmi yaﬂayan ya da özleyen insanlar taraf›ndan, sözel ve melodik bölümü
oluﬂturulup ﬂark›lar halinde insanlar›n
hayat›na hediye edilmiﬂ ﬂeylerdir. Bugün sosyal ortam nas›l yaﬂamay› tercih
ediyorsa, ona göre müzikal ürünler ortaya ç›k›yor. Pop müzi¤in ortaya ç›k›ﬂ›
tamamen eﬂyan›n tabiat›na uygundurdur. Neden? Çünkü Türkiye popülist bir
politikay› siyasal alanda, ekonomik
alanda, kültürel alanda tercih etmiﬂtir.
Bu sistematik tercihidir Türkiye'nin. S›n›rlar› popülist yaklaﬂ›mlara aç›kt›r, yeteri kadar entelektüeli yoktur, halk› kalabal›kt›r, e¤itimsizdir, donan›ms›zd›r
ve de komplekslidir. Aç›klayabilirim
bunlar›; yeteri kadar e¤itiminiz, ekonomik yeterlili¤iniz, donan›m›n›z yoksa
hayat›n›z özenmekle geçer. ﬁimdi sürekli tüketimin hasretini çeken milyonlar var. Bunlar›n isteklerini reklamlar
vas›tas›yla paraya dönüﬂtürmek isteyen
bir de medya ordusu var. Bu televizyon
kanallar› bu açl›¤a yem olacak dizi, ﬂov
program› ne varsa ortaya koyuyorlar.

‹nsanlar deliler gibi bunlar› seyrediyor.
Ahlaki zaaflardan ar›nmak diye bir derdiniz yoksa özlemini çekti¤iniz heyecanlar› herhalde yaﬂamay› özleyeceksiniz. Nesnel olarak elde edemezseniz bunu dizi filmlerde tüketirsiniz. O zamanda ﬂark›lar, dizi film senaryolar› kalabal›klar›n açl›klar›n› körükleyip, onlar›
ekrana ba¤lamak üzere oluﬂturulur. Çok
önemli ﬂeyler söylüyorum. Türkiye'de
baz›lar› bile bile, büyük ço¤unluk da
bilmeden bu sele kap›lm›ﬂlard›r. Ama
Türkiye'nin makûs talihini bir türlü yenemeyiﬂinin baﬂ›nda ekonomik yetersizlikten kaynaklanan psikolojik zafiyetleri
gelir. Bunu yendi¤imiz, e¤itim seviyemizi yükseltebildi¤imiz, tercihlerimizi daha aya¤› yere basan bir somutlu¤a taﬂ›d›¤›m›z zaman sudan ﬂeyleri dinlemeyip, sudan ﬂeyleri seyretmeyiz. Olgunlaﬂm›ﬂ bir psikolojide ve karakterde ucuz
iﬂler yer bulamaz. E¤er yer buluyorsa
bizim ekonomik yetersizli¤imizden, kültürel yetersizli¤imizden kaynaklan›yor.
Tüketimin körüklendi¤i, her taraf›
al›ﬂveriﬂ merkezlerinin ve büyük ve zincir marketlerin kuﬂatt›¤› günümüzde
bakkal ile ilgili düﬂüncelerinizi ö¤renebilir miyiz?
Gözümü açt›m, mahallemizde bakkal amcam›z vard›. O bizim bakkal Ali
Osman Amcam›zd›. Memur bir aileye
mensub oldu¤um için cebimde her zaman param bulunmazd›. Param oldu¤u
zaman da gidip ilk iﬂim tüp çikolata almakt›. Bakkal amcalar›n veresiye defteri vard›. O defterlere yaz›l›r, aydan aya
maaﬂlar al›n›nca ödenirdi. Yetersizliklerimiz vard› ama o günlerin kendine
göre bir s›cakl›¤› da vard›. Kula¤›nda
kalemi, kafas›nda kasketiyle 'Bakkal
Amca's› olmayan bir çocuk yoktur her-

“

Tek kiﬂilik müzikli bir oyun yapabilirim. Küçük
bir örne¤ini 'Hayata dair ﬂark›lar' diye yapm›ﬂt›m. ﬁark›lar hep hayatlar› söyler; ilk bak›ﬂ›, ilgi duygu çalkant›s›n›, ilginin sevgiye dönüﬂmesini, sonra o sevgiyle yan›ﬂ sürecini, kavuﬂmay›, kavuﬂman›n al›ﬂkanl›¤a dönüﬂmesini ve ayr›l›klar› söyler. Ve en sonunda ﬂark›lar,
“Beni de al›n ne olur koynunuza hat›ralar” diye hayat›
özetler. Bunu daha güzel metinlerle tiyatral bir proje
olarak düﬂünüyorum”
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“

Gözümü açt›m, mahallemizde bakkal amcam›z vard›. O bizim bakkal Ali Osman Amcam›zd›.
Memur bir aileye mensub oldu¤um için cebimde her
zaman param bulunmazd›. Param oldu¤u zaman da
gidip ilk iﬂim tüp çikolata almakt›. Bakkal amcalar›n
veresiye defteri vard›. O defterlere yaz›l›r, aydan aya
maaﬂlar al›n›nca ödenirdi. Yetersizliklerimiz vard›
ama o günlerin kendine göre bir s›cakl›¤› da vard›.
Kula¤›nda kalemi, kafas›nda kasketiyle 'Bakkal Amca's› olmayan bir çocuk yoktur herhalde”

halde. Önceleri yurtd›ﬂ›na ç›kt›¤›m›zda
gördü¤ümüz, ﬂimdi ise yurdumuzda da
p›trak gibi her tarafta bitmeye baﬂlayan
marketler, bakkallar› daha fazla yaralar ﬂekilde semt aralar›nda da aç›lmaya
baﬂlad›. Derken bizim bakkal amcalar
romantik bir ﬂekle dönüﬂtü. Ço¤u dayanamad› ve kapatmak zorunda kald›.
Hukuksuzlu¤un ortadan kalkmas›n› isteyen biri olarak ben bakkal›n her halükarda bir gereksinim oldu¤unu düﬂünenlerdenim. Nostaljik olmas›n›n yan› s›ra
iﬂlevselli¤i aç›s›ndan da bir kurtar›c› ve
can simidi olarak bakkal›n yaﬂamas›
gereklidir. Günün ﬂartlar› içinde evine,
çocu¤una bir ekmek götüremeyen, cebinde paras› olmayan insanlar›n yoklu¤unu inkâr etmek mümkün de¤ildir.
Bakkal sadece o mahalleye ait oldu¤unuz için size güvenip veresiye vererek
bir tür kredi aç›yor. Bunu nas›l göz ard›
edebiliriz.
Müzik d›ﬂ›nda da birçok projede
yer ald›n›z. Gelecekte yeni projeler
var m›?
Benim projelerim bitmez. Sürekli
proje düﬂünüyorum daha sonra onlar›
kafamda de¤iﬂtiriyorum. Ayr›l›k diye
bir dizi vard›. Onun birinci bölümünde
Kafkaslarda yaﬂanan olaylar ba¤lam›nda yer ald›k. Ben Hac› Ata'y› canland›rd›m. Zaten bu dizide olma nedenim Hac› Ata karakterine sayg›m ve ismimin
onunla an›lmas› idi. Hac› Ata rolü gibi
bundan sonra da iﬂlevselli¤i olan, hizmete dönük projeler söz konusu oldu¤unda bundan kaçmam. Ama çal›ﬂma
düzenim içinde bir dizide olay›m diye
bir derdim yok.
Bunlar›n d›ﬂ›nda ilginç projelerim
var. Tek kiﬂilik müzikli bir oyun yapabilirim. Küçük bir örne¤ini 'Hayata dair
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ﬂark›lar' diye yapm›ﬂt›m. ﬁark›lar hep
hayatlar› söyler; ilk bak›ﬂ›, ilgi duygu
çalkant›s›n›, ilginin sevgiye dönüﬂmesini, sonra o sevgiyle yan›ﬂ sürecini, kavuﬂmay›, kavuﬂman›n al›ﬂkanl›¤a dönüﬂmesini ve ayr›l›klar› söyler. Ve en sonunda ﬂark›lar, “Beni de al›n ne olur
koynunuza hat›ralar” diye hayat› özetler. Bunu daha güzel metinlerle tiyatral
bir proje olarak düﬂünüyorum. Ayr›ca
Belediyeler baz›nda periyodik Tasavvuf
Müzi¤i konserlerimiz de baﬂl›yor. Ayr›ca Nisan ay›nda “Kutlu do¤um” ba¤lam›nda bir CD çal›ﬂmam›z ve bahar aylar›nda yeni bir Türk Sanat Müzi¤i albümümüz ‹nﬂallah elinizde olacak. Ve
tabi yurt içi ve yurt d›ﬂ› çal›ﬂmalar›m›z
bütün h›z› ile devam ediyor.
Sanat dünyas›nda herkesin imrendi¤i baﬂar›l› bir aile hayat›n›z var. Bunun
s›rr› nedir?
Bu baﬂar›da benim pay›m ne kadar
bilmiyorum. Bu bir paylaﬂ›m, sab›r ve
dayan›ﬂma meselesi. Hayatta elinizdekilerle yetinme meselesi. ‹ﬂ yine döner dolaﬂ›r Hazreti Mevlana'n›n ve o yoldaki
nice Allah dostlar›n›n temsil etti¤i etik
de¤erleri alg›lay›p, raz› olup yetinmek
ve olan›n büyük bir nimet oldu¤unu görebilmek, ona inanmak ve o nimete sahip ç›kmak gibi inanç tabanl› prensiplere dayan›r. E¤er bir mutluluk ve baﬂar›
varsa mutlaka böyle de¤erlere yaslan›lmas› gereklidir. Yoksa beﬂeri zaaflar›m›z, beﬂeri tükeniﬂlerimiz, beﬂeri açl›klar›m›z gündemde ise ve s›rt›m›z› dayayaca¤›m›z etik de¤erler yok ise bir aileyi ayakta tutamay›z. Hele bizim iﬂimizde ve ortam›m›zda y›pranmak daha
kolayd›r.

“

Ben bakkal›n her
halükarda bir gereksinim
oldu¤unu düﬂünenlerdenim. Nostaljik olmas›n›n
yan› s›ra iﬂlevselli¤i aç›s›ndan da bir kurtar›c› ve
can simidi olarak bakkal›n yaﬂamas› gereklidir.
Günün ﬂartlar› içinde evine, çocu¤una bir ekmek
götüremeyen, cebinde
paras› olmayan insanlar›n
yoklu¤unu inkâr etmek
mümkün de¤ildir. Bakkal
sadece o mahalleye ait oldu¤unuz için size güvenip
veresiye vererek bir tür
kredi aç›yor. Bunu nas›l
göz ard› edebiliriz”

Abbas Özp›nar
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Çaykur Tan›t›m ve
Reklam T›r'› ‹stanbul'da

Türk çay›n›n farkl›l›¤›n› ve kendi ürünlerinin lezzetini ve kalitesini daha iyi tan›tabilmek için
bir dizi faaliyetlerde bulunan
Çaykur, özel tasarlad›¤› Tan›t›m ve Reklam T›r'›yla Ramazan etkinlikleri sebebiyle her
akﬂam on binlerce insan›n ziyaret etti¤i ve panay›r havas›n›n
yaﬂand›¤› Sultanahmet'e ayr›
bir renk katt›.

S

on iki y›ldan beri Türkiye'nin
dört bir yan›n› dolaﬂarak halka aç›k organizasyonlarla vatandaﬂ›n aya¤›na kadar gidip Çaykur'un
ürünlerini tatt›rarak, tan›tma faaliyetlerini sürdüren Çaykur'un meﬂhur çay Tan›t›m ve Reklam T›r'› Eminönü Meydan›'ndan Sultanahmet Meydan›na ç›kt›.
Her gün binlerce yerli yabanc› ziyaretçisine çay ikram›nda bulunarak gönülleri
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fetheden Çaykur T›r'›n›n Eminönü Meydan›'ndan Sultanahmet'e taﬂ›nmas›, Ramazan etkinlikleri sebebiyle her akﬂam
on binlerce insan›n ziyaret etti¤i Sultanahmet ziyaretçilerini de mutlu ve
memnun etti.
Birçok yabanc› turistin de yo¤un ilgi
gösterdi¤i Çaykur'un Tan›t›m ve Reklam
T›r'›nda her gün iftardan itibaren gece
geç saatlere kadar yaklaﬂ›k 8 bin bar-
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Çaykur Genel Müdürü Ekrem Yüce, tan›t›m t›r›nda
‹stanbullu vatandaﬂlara çay ikram etti.

dak çay ikram edildi. ‹ftar›n› açan binlerce vatandaﬂ bir bardak çay›n lezzetine varabilmek için dakikalarca s›rada
beklemeyi göze alarak Çaykur'un ikram
etti¤i çaylardan yudumlad›.

“

Milli markam›z
olan Çaykur'un ürünlerini ve Türk Çay›’n›n
farkl›l›¤›n› bütün dünyaya tan›tmak için seferber olduk”
Gerçekleﬂtirdikleri bu faaliyeti her
f›rsatta yerinde ziyaret ederek yak›ndan
takip eden Çaykur Genel Müdürü Ek-
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rem Yüce, “Türkiye'de çay›n üretiminden pazarlamas›na kadar en büyük hamisi konumunda olan Çaykur, Yurdun
dört bir yan›nda bu tür faaliyetlerini
sürdürerek, ülkemizde yetiﬂtirilen çay›n, di¤er ülkelerindeki çaylardan daha
sa¤l›kl›, daha do¤al ve katk›s›z oldu¤unu tatt›rarak anlatmaya çal›ﬂmaktad›r.
Çaykur bu tür faaliyetlerini artt›rarak
sürdürecektir. Halk›n yo¤un ilgisi ve teveccühü bizi daha da heyecanland›r›yor.
Milli markam›z olan Çaykur'un ürünlerini ve Türk Çay›'n›n farkl›l›¤›n› bütün
dünyaya tan›tmak için seferber olduk"
diyerek, Çaykur Tan›t›m ve Reklam
T›r'›n›n Sultanahmet'ten sonra Kad›köy
Meydan›'nda tan›t›m faaliyetine devam
edece¤ini söyledi.
Yüce, daha sonra çay kazan›n›n baﬂ›na geçerek vatandaﬂlara kendi eliyle
çay servisi yapmay› da ihmal etmedi.

“

Türkiye'de
çay›n üretiminden
pazarlamas›na kadar
en büyük hamisi olan
Çaykur, yurdun dört
bir yan›nda bu tür faaliyetlerini sürdürerek,
ülkemizde yetiﬂtirilen
çay›n, di¤er ülkelerin
çaylar›ndan daha sa¤l›kl›, daha do¤al ve
katk›s›z oldu¤unu tatt›rarak anlatmaya
çal›ﬂmaktad›r”
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‹ngiltere’de bir market müﬂteriye
'Tutumlu Olun' kitapç›¤› da¤›tt›
‹ngiltere'nin önde gelen perakende zincirlerinden John Lewis, müﬂterilerine küresel kriz
ortam›nda nas›l tutumlu olacaklar›n› gösteren kitapç›klar
basarak bir ilke imza att›.

J

ohn Lewis, ‹ngiliz hükümetinin
‹kinci Dünya Savaﬂ› s›ras›nda
bast›r›p vatandaﬂlara da¤›tt›¤›
'bak›m ve onar›m' kitapç›¤›n› günümüze
uyarlad›. John Lewis ma¤azalar›nda sat›ﬂa sunulan kitapç›kta, krizde giyim
masraflar›n› k›smak isteyen ailelere,
gardolaplar›ndaki eski k›yafetleri elden
geçirerek modaya uygun hale getirmeleri öneriliyor. John Lewis Genel Direktörü Andy Street, kitapç›kla ilgili olarak
yapt›¤› aç›klamada, “Bu kitapç›k, hane
halklar›n›n ellerindekinden en iyi ﬂekilde yararlanmalar› için tasarland›” dedi.
Street, hayat›m›z›n 1940'larda oldu¤undan çok daha karmaﬂ›k oldu¤una iﬂaret
ederek, “Zaman ve para tasarrufu sa¤layacak temel prensipleri de unutmuﬂ
durumday›z. Bu kitapç›kla bu prensipleri yeniden hat›rlatmak istiyoruz” diye
konuﬂtu. Küresel krizde müﬂterilerinin
giderlerini azaltmaya çal›ﬂt›¤›n› söyleyen Street, “Tuhafiye ürünlerini sat›ﬂlar›nda geçen y›la oranla yüzde 17'lik art›ﬂ var. Bu da müﬂterilerin eski giysilerini onar›p yenilerini ise kendilerinin
dikti¤ini gösteriyor” dedi.

‹ngiliz ma¤aza zinciri John Lewis,
küresel ekonomik krizde ‹kinci Dünya
Savaﬂ› günlerini hat›rlad›. Savaﬂ s›ras›nda birçok gereksinim karneyle karﬂ›lan›yordu. 1941 y›l›nda g›da ürünlerinden sonra giyim de karneye ba¤lanm›ﬂt›. Bu durum üzerine 1943 y›l›nda ‹stihbarat Bakanl›¤›, eski ayakkab› ve k›yafetlere nas›l k›s›tl› kaynaklarla 'bak›m
ve onar›m' yap›laca¤›n› anlatan kitapç›klar basarak vatandaﬂlara da¤›tt›.
John Lewis de küresel krizi savaﬂ zaman› koﬂullar›na benzetti¤i için ‹ngiliz
hükümetinin 1943'te bast›¤› kitapç›¤›
günümüze uyarlad›.

“

Küresel ekonomik krizde ‹kinci Dünya Savaﬂ› günleri hat›rlat›larak birçok ﬂeyin
karneyle da¤›t›ld›¤›na
dikkat çekildi”

Arbella'dan 'En Lezzetli' Foto¤raf Yar›ﬂmas›
Sa¤l›kl› ve lezzetli sofralar›n vazgeçilmez tad› Arbella Makarna, sevenlerinin sanatsal anlamda da iﬂtah›n›
açacak bir foto¤raf yar›ﬂmas› düzenliyor.
Türkiye Foto¤raf Sanat› Federasyonu'nun (TFSF) onay› al›narak düzenlenen Arbella Ulusal Foto¤raf Yar›ﬂmas›; tarladaki hasattan, mutlu ailelerin sofralar›na, çiftçilerin al›n terinden
en gözde restoranlar›n ﬂ›k sunumlar›na uzanan makarna serüvenini foto¤raf kareleriyle ölümsüzleﬂtirecek.
Arbella Ulusal Foto¤raf Yar›ﬂmas›; makarnay› seven, foto¤raf çekmekten zevk alan ve hayat›n tad›n› kendi
vizöründen yans›tmak isteyen herkese
aç›k. Son kat›l›m tarihi 3 Aral›k 2009
olan foto¤raf yar›ﬂmas› üç kategoriden
oluﬂuyor: Afiyetle Birlikte Yemek.
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Tarladan Mutfa¤a. Makarna ve Hayat. Yar›ﬂmaya, dileyen herkes, her
kategoride 5 farkl› foto¤raf› ile kat›la-

bilecek. Ayr›ca yar›ﬂmac›lar, renkli ya
da siyah-beyaz, geleneksel veya modern, her türlü foto¤raf tekniklerini
kullanmakta özgürler.
Arbella Ulusal Foto¤raf Yar›ﬂmas›; sa¤l›kl› beslenmenin, aile olman›n,
mutlu çocuklar yetiﬂtirmenin, lezzetli
sofralar›n, eme¤in, üretimin ve hayat›n tad›n›n, en güzel karelerini yans›tmay› hedefliyor. Makarnan›n serüvenini sanatsal bir boyuta taﬂ›yacak olan
bu yar›ﬂmada, her kategoride 1500'er
TL'lik baﬂar› ödülü ve yine her kategoride 1000'er TL'lik mansiyon verilecek.
Sergilenmeye de¤er bulunan eserler
ise ayn› zamanda bir kitaba dönüﬂtürülecek.
Yar›ﬂma ile ilgili ayr›nt›l› bilgileri
ve kat›l›m koﬂullar›n› www.arbella.tv
adresinde bulabilirsiniz.
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Kent ve Yaﬂam

...‘Bakkal›m’ hep var olacak

Manisa Bakkallar Odas› Baﬂkan› Mehmet Ünlübaﬂ:

Esnafs›z mahalle
anas›z aile gibidir

Manisa Bakkallar Odas› Baﬂkan› Mehmet Ünlübaﬂ, büyük
marketlerin 50'yi aﬂk›n sektörün yok olmas›na neden
oldu¤unu öne sürerek, “Küçük esnaf korunmal›” dedi.

G

›dadan tekstile, ayakkab›dan mobilya ve ev eﬂyalar›na kadar akla gelebilecek
hemen tüm ürünlerin sat›ld›¤› hipermarketlerle rekabet edemedikleri için
birbiri ard›na kepenk indiren bakkallar,
isyan etti. Manisa Bakkallar Odas›'n›n
düzenledi¤i e¤itim seminerinde sorunlar
dile getirildi, E¤itim Uzman› ‹smail
Emrah Tiftik, bir dizi öneride bulundu,
ayakta kalma yollar›n› gösterdi. Bakkallar Odas› Baﬂkan› Mehmet Ünlübaﬂ,
son y›llarda denetimsiz olarak aç›ld›¤›n›
ileri sürdü¤ü marketlerin tuhafiye, k›rtasiye, zücaciye, manav, konfeksiyon gibi 50'yi aﬂk›n sektörün yok olmas›na yol
açt›¤›n› iddia etti.
Her sektörde tam rekabetin sa¤lanabilmesi, tekelleﬂmenin önlenebilmesi
için küçük esnaf›n ayakta kalmas›n›n
ﬂart oldu¤unu savunan Ünlübaﬂ, “Halk›n temel ihtiyaçlar›n›n hepsine birden
hitap eden ürün ve hizmet çeﬂitlili¤ini
sunan büyük marketler, avantajlar›yla
tekelleﬂmeye neden oluyor. Firmalar›n,
bakkal ve marketlere farkl› fiyat uygulamalar› da haks›z rekabete neden olmaktad›r” dedi.
Esnafs›z kalan bir mahalleyi, annesiz aileye benzeten Ünlübaﬂ, “Bu basit
bir bakkal, market kavgas› de¤ildir.
Oluﬂturduklar› çevre kirli¤i, trafik s›k›ﬂ›kl›¤› bir tarafa bulunduklar› bölgedeki
esnaf› bat›ran marketlere karﬂ›, sokak
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aralar›n›n vazgeçilmez yüzü olan, kimi
zaman anahtar›m›z›, kimi çocu¤umuzu
emanet etti¤imiz, zaman zaman da
borç istedi¤imiz, ailemizin bir üyesi
bakkal›m›z›n yaﬂam mücadelesidir”
dedi.

“

Bu basit bir bakkal, market kavgas› de¤ildir. Oluﬂturduklar›
çevre kirli¤i, trafik s›k›ﬂ›kl›¤› bir tarafa bulunduklar› bölgedeki
esnaf› bat›ran marketlere karﬂ›, sokak aralar›n›n vazgeçilmez yüzü
olan, kimi zaman anahtar›m›z›, kimi çocu¤umuzu emanet etti¤imiz, zaman zaman da
borç istedi¤imiz, ailemizin bir üyesi bakkal›m›z›n yaﬂam mücadelesidir”
77

Üyelerimizi tan›yal›m

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

Üyelerimizi tan›yal›m

A. Kübra Esenlik
Tuzla

Abdulcelil Bektaﬂ
Beyo¤lu

Adem Özgür Öztürk
Bak›rköy

Adem Zakiro¤lu
Büyükçekmece

A. Caner ‹ﬂveren
Kad›köy

Asuman Kak›
Bahçelievler

Ayﬂe Y›ld›z
Üsküdar

A. Gürtu¤ Karg›
Zeytinburnu

Basri Topalo¤lu
Avc›lar

Bekir Canboy
Bahçelievler

Bora Arslan
Kad›köy

Çetin Y›ld›r›m
Gaziosmanpaﬂa

Emrah Özcan
ﬁiﬂli

Erdal Petekçi
Kad›köy

Eren Özcan
Beyo¤lu

Ertu¤rul Kaya
Gaziosmanpaﬂa

Eyüp Y›lmaz
Beﬂiktaﬂ

Fatma Dolar
Kad›köy

Fikri Öztürk
Bahçelievler

Funda Karaca
ﬁiﬂli

Gökhan Kayan
Gaziosmanpaﬂa

Hamza Karakum
Sar›yer

Harun Kurﬂun
ﬁiﬂli

Hasan Odabaﬂ›
ﬁiﬂli

Kadir ‹bak
Beyo¤lu
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Üyelerimizi tan›yal›m

...‘Bakkal›m’ hep var olacak

Üyelerimizi tan›yal›m

Kemal Coﬂkun
Fatih

Kenan Do¤an
Beyo¤lu

Lali Veﬂapidze
Avc›lar

M. Garip Köhrem
Bahçelievler

Mahmut Erkan
Tuzla

Mehmet Solmaz
Fatih

Meral Karabol
Üsküdar

Metin Ezinci
Fatih

Muhammet Taﬂk›n
Üsküdar

Murat Salih Küpçü
Kad›köy

Nazmi Düﬂer
Kad›köy

Nesrin Özer
Tuzla

Osman Albay
Küçükçekmece

Resul Bal
Bahçelievler

Reyhan Atilla
Eyüp

S. Çetin Denizy›lmaz
Maltepe

Saniye Çart›
Kad›köy

Sebah Yaz›c›
Üsküdar

Seçkin Dikmen
Beyo¤lu

Seda ﬁahino¤lu
Fatih

ﬁener Maranc›
Fatih

Tolga A¤›rman
Tuzla

Veysi Bökü
Gaziosmanpaﬂa

Yunus Savcun
Gaziosmanpaﬂa

Yusuf Soymaz
Sar›yer
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Duyuru

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

G›da
Fuar›’nda
buluﬂmak
üzere!

‹stanbul Bakkallar Odas› ve yay›n organ›m›z Bakkal Dünyas›
Dergisi olarak kat›laca¤›m›z 2-5 Aral›k 2009 tarihleri
aras›nda gerçekleﬂecek olan 17. Uluslararas› G›da Ürünleri ve
Teknolojileri Fuar›’nda tüm üyelerimizi ve ilgili g›da
kuruluﬂlar›n› stand›m›za bekliyoruz.

80

EYLÜL - EK‹M 2009

DÜNYASI

