


46 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
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“Esnaf, milletin eme¤i ve üretimini

k›ymetlendirmek için eline ve zekas›na emniyet

edilen ve bu emniyette liyakat göstermesi

gereken adamd›r.”
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Esnaf ve sanatkâr›n   
gündemi bir ‘t›k’ ile      

elinizin alt›nda...

Tüm flikayet ve önerileriniz için...

www.istbakkallarodasi.org

Sürekli
güncellenen
içeri¤iyle
sizleri
bekliyor. 
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‹smail KESK‹N
‹stanbul Bakkallar Odas›
Baflkan›

De¤erli esnaf kardeflim!

Yeni y›l›n size, ailenize ve sevdik-
lerinize sa¤l›k, mutluluk, huzur ve be-
reket getirmesini dilerim. 

Bundan sekiz y›l önce “besmele”
çekerek ç›kt›k yola. Bu yol hizmet yo-
luydu. ‹stanbul Bakkallar Odas›’n›n s›-
k›nt›lar› ç›¤ gibi büyüyordu. ‹lk gün-
den, bugüne hiç durmadan, y›lmadan
çal›flt›k, çal›flt›k, çal›flt›k…

‹stanbul Bakkallar Odas›’n›n ku-
rumsal imaj›n› yeniledik ve sayg›n bir
kurum haline getirdik. Oda’m›z› ülke
genelinde ilgi ve be¤eniyle takip edi-
len, tarafl› tarafs›z herkesin takdirini
toplayan ve örnek olan bir kurum ha-
line dönüfltürdük. Bu flahs›m, ekibim
ve bakkallar›m›z ad›na önemli bir gu-
rur kayna¤›d›r. Seçildi¤im ilk andan
itibaren fleffaf bir yönetim anlay›fl›yla
çal›flmaya bafllad›k. Bütün çal›flmala-

r›m›z› öncelikli olarak üyelerimizle
daha sonrada tüm kamuoyu ile payla-
flabilecek bir yönetim tarz› benimse-
dik. 

De¤erli esnaf kardeflim, 
Esnaf›m›z› ilgilendiren her toplant›

ve mecrada yer ald›k. Özellikle yeni
aç›lan al›flverifl merkezleri ile rekabet
gücü kalmayan esnaf›m›z ad›na bu
mücadeleyi medya üzerinde her an
s›cak tuttuk. ‹lgili her resmi makam
ile görüfltük.

Marketler yasas›n›n ç›kar›lmas›
için elimizden geleni yapmakla yetin-
medik, hep daha fazlas›n› yapmaya
çal›flt›k. Sanayi ve Ticaret Bakan›m›z
Say›n Nihat Ergün'den yasan›n ç›kar›-
laca¤› müjdesini ald›k. ‹nflallah yeni
dönem hepimiz için müjdelerin yafla-
naca¤› bir dönem olacakt›r.

‘Bakkal Dünyas› Dergisi’ni yay›na
haz›rlad›k. Bu Oda’m›z, esnaf›m›z için
önemli bir ad›md›r. Dergimiz bütünü
ile esnaf›m›z›n ihtiyaç ve reflekslerine
göre izledi¤i yay›n politikas› ile ses
getiriyor. ‹nan›yorum ki; Oda’m›z iler-
leyen dönemlerde büyük bir kamu
gücünü dergimiz arac›l›¤› ile kazana-
cakt›r. Hepinizi Allah'a emanet ediy-
or, ifllerinizde baflar› ve bereket, özel
yaflam›n›zda sa¤l›k, huzur ve mut-
luluklar diliyorum.   
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Marketler Yasas› 2010'da
Meclis gündeminde 
Sanayi ve Ticaret Bakan› Nihat Ergün, AVM ve mar-
ketlerle ilgili yasa tasar›s›n› 2010 Ocak ay›ndan sonra par-
lamento gündemine gelece¤ini söyledi.

Perakendecilik yasa tasar›s›n›n 2010
y›l› Ocak ay›ndan sonra mecliste gö-
rüflülmeye bafllayaca¤›n› aç›klayan

Ergün, “Yasa ile baz› kriterler getiriyoruz”
dedi.

Söz konusu düzenleme ile 400 metrekare-
den büyük marketlerin hafta içi ve cumartesi
günleri saat 20.00'den itibaren kapal› olmas›,
pazar günleri ise tamamen kapat›lmas› hedef-
leniyor. Ancak, böyle bir durum küçük esnafla-
r› sevindirirken, büyük marketler taraf›ndan
tepki ile karfl›lan›yor. 

Tasar›n›n, ticari hayat› daha düzenli ve ifl-
levsel hale getirece¤ini söyleyen Nihat Ergün,
“Organize perakendecili¤e iliflkin ça¤dafl dün-
ya örneklerinin ülkemizde de hayata geçirilme-
sini hedefliyoruz. Esnaf ve sanatkârlar ile al›fl-
verifl merkezleri büyük ma¤azalar ve zincir
ma¤azalar›n piyasa ekonomisi gereklilikleri ve
Avrupa Birli¤i normlar› çerçevesinde daha uy-
gun ortamlarda ticari faaliyetlerini sürdürebil-
melerine imkân sa¤layaca¤›z. Böylece bu alan-
daki yasal bofllu¤un giderilmesini hedefliyoruz.
Kanun tasla¤› haz›rlan›rken ilgili tüm taraflar-
la görüflmeler yap›lm›fl ve katk›lar› al›nm›flt›r”
dedi.

Esnaf ve Sanatkârlar Strateji
Belgesi ve Eylem Plan›’nda son
aflamaya gelindi

Bu tasar›n›n yan› s›ra “Esnaf ve Sanatkâr-
lar Strateji Belgesi ve Eylem Plan› Tasla¤›”
çal›flmalar›n›n da son aflamaya geldi¤ini söyle-
yen Bakan Ergün, sözlerini flöyle sürdürdü: 

“Esnaf ve sanatkârlar›m›z›n, dünyadaki
yap›sal dönüflümün sundu¤u f›rsatlardan azami
ölçüde yararlanmalar›n›n sa¤lanmas› ve dönü-
flümün olumsuz etkilerinin azalt›lmas› hükümet
program›m›zda yer alan temel hedeflerimizden
birisidir. Bu hedeflerimizin gerçeklefltirilmesini
teminen, esnaf ve sanatkârlar›n sorunlar›n›n
tespit edilmesi ve izlenecek politikalar›n belir-
lenmesi amac›yla, tüm ilgili taraflar›n katk›la-
r› al›nmak suretiyle bakanl›¤›m›z taraf›ndan
'Esnaf ve Sanatkarlar De¤iflim, Dönüflüm, Des-

tek (3D) Stratejisi Belgesi ve Eylem Plan›
Tasla¤›' haz›rlad›k.” 

Bakanl›¤›n üzerinde çal›flt›¤› 'Esnaf ve
Sanatkarlar De¤iflim, Dönüflüm, Destek
(3D) Strateji Belgesi ve Eylem Plan›'na
son flekli verildi. K›saca 3D denilen plan-
la, bakkaldan kuaföre kadar esnaf ve sa-
natkâr kesiminin vergi, istihdam gibi mali-
yetlerinin düflürülmesi hedefleniyor. 

Esnaf ve Sanatkârlar Strateji Belgesi ve
Eylem Plan› tasla¤›yla, esnaf›n vergi ve istih-
dam gibi yükümlülüklerinin azalt›lmas› öngö-
rülüyor. Ayr›ca esnafa e¤itim, dan›flmanl›k,
kredi konusunda yard›mc› olunacak, giriflimci-
lik ve ortakl›klar desteklenecek. 

“Organize perakende-
cili¤e iliflkin ça¤dafl dünya
örneklerinin ülkemizde de
hayata geçirilmesini he-
defliyoruz. Esnaf ve sa-
natkârlar ile al›flverifl mer-
kezleri büyük ma¤azalar
ve zincir ma¤azalar›n pi-
yasa ekonomisi gerekli-
likleri ve AB normlar›
çerçevesinde daha uygun
ortamlarda ticari faali-
yetlerini sürdürebilmele-
rine imkân sa¤layaca¤›z.
Böylece bu alandaki
yasal bofllu¤un
giderilmesini
hedefliyoruz”  
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“Bakkallar›n yok olmas› mümkün de¤ildir. Hiç-
bir güçte bakkal› yok edemez ve yok saya-
maz. Bulundu¤u mahalle ve soka¤›n vazgeçil-

mez al›flverifl merkezi olan bakkallar, son y›llarda maruz kal-
d›¤› haks›z rekabet flartlar›nda eziliyor. Genel kurula gelmek
üzere mecliste bekleyen Marketler yasas›n›n bakkal ve küçük
esnaf›n sorunlar›n› sihirli bir de¤nek gibi ortadan kald›rmaya-
ca¤›n› biliyoruz” diyen ISTBAKO Baflkan› Keskin “Fakat yi-
ne de yasan›n Meclis’ten geçti¤i günü bayram günü ilan ede-
ce¤iz” fleklinde konufltu.

“Biz büyük marketlere karfl› de¤i-
liz. Dünya gerçeklerine ayk›r› taleplerimiz
olamaz. Varl›klar›na karfl› de¤iliz. Biz dü-
zensizli¤e karfl›y›z”

Bakkal›n ve küçük esnaf›n sorunlar›n›n, sadece AVM ve
Marketler Yasas›’yla çözülemeyece¤ini fakat bir kurtulufl yolu
de¤ilse de, marketler karfl›s›nda maruz kal›nan haks›z reka-
bet flartlar›n› bir düzene koyarak,  AB normlar›n› getirece¤i-
ne inand›klar›n› söyleyen Keskin, “Biz büyük marketlere karfl›
de¤iliz. Dünya gerçeklerine ayk›r› taleplerimiz olamaz. Var-
l›klar›na karfl› de¤iliz. Biz düzensizli¤e karfl›y›z” dedi.

Büyük marketlerle ilgili düflüncelerini de aç›klayan
Baflkan Keskin, “Bu h›rs ve bu düzensizlik devam ederse, bu

marketler küçük esnaf› s›k›nt›ya sokman›n yan› s›ra kendi
kendilerini de bitirecek. Hatta bununla da kalmay›p ulusal
markalar›m›z› ve üreticilerimizi bitirecekler” dedi. 

“Bu h›rs ve bu düzensizlik devam
ederse, bu marketler kendi kendilerini
bitirecek. Hatta bununla da kalmay›p ulu-
sal markalar›m›z› ve üreticilerimizi bitire-
cekler”

Oda’m›zdan...‘Bakkal›m’ hep var olacak
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“Yasan›n Meclis’ten geçti¤i günü
bayram ilan edece¤iz”
AVM ve marketlerle ilgili yasa tasar›s› hakk›nda aç›klamalarda bulunan ‹stanbul
Bakkallar Odas› (‹STBAKO) Baflkan› ‹smail Keskin, “Bakkallar bizim milli kül-
türümüzün önemli bir unsurudur” dedi.
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Manavgat Bakkallar Bayiler Büfeciler Odas› (MBBBO) Baflkan› Abdullah Akça:

Yasa ç›kmazsa küçük iflletmeler
ayakta duramaz

Manavgat Bakkallar Bayiler Büfeciler Odas›
(MBBBO) Baflkan› Abdullah Akça, Mega Mar-
ketler Yasas› ç›kmad›¤› sürece küçük ölçekli ifl-

letmelerin ayakta kalmas›n›n imkâns›z oldu¤unu söyledi. Bü-
yük al›flverifl merkezleriyle bakkallar aras›nda yaflanan haks›z
rekabetin bakkallar› bitirme noktas›na getirdi¤ini belirten
Akça, köklü çözümün TBMM'de sumen alt› edilen Mega Mar-
ketler Yasas› oldu¤unu kaydetti.

Sokak bafllar›ndaki al›flverifl merkezleri
bakkallar› nefessiz b›rak›yor

MBBBO Baflkan› Abdullah Akça, can çekiflen bakkallar›n
yeniden kendi ayaklar› üzerine durmas› için Baflbakan Recep
Tayyip Erdo¤an'›n acilen Mega Marketler Yasas›'n› yeniden
gündeme getirmesini istedi. Manavgat'ta her sokak bafl›nda
sürekli de¤iflik isimler alt›nda 300 metrenin üstündeki al›flve-
rifl merkezlerinin bakkallar› nefessiz b›rakt›¤›n› vurgulayan
Akça, haks›z rekabet oldu¤u sürece büyük iflletmelerin küçük
iflletmeleri yutmaya devam edece¤ini kaydetti. Akça, “Küçük
ölçekli iflletmelerin ayakta durmas› ve varl›¤›n› devam ettir-
mesi Mega Marketler Yasas›'na ba¤l›. Yasa Meclis'te sumen

alt› edilmeye devam ediyor. Ekonomik krizle birlikte bakkal›n
ayakta kalma gücü kalmad›. Her geçen gün bir sokak bafl›na
büyük al›flverifl merkezi aç›l›yor. Bu al›flverifl merkezleri her
türlü ürünü sat›yor. Bakkal buna karfl› nas›l dayans›n. Bir an
önce yasa ç›kar›lmal› ve büyük al›flverifl merkezleri flehir
d›fl›na ç›kar›lmal›” diye konufltu.

“Yasa Meclis'te sümen alt› edilme-
ye devam ediyor. Ekonomik krizle birlikte
bakkal›n ayakta kalma gücü kalmad›. Her
geçen gün bir sokak bafl›na büyük bir al›fl-
verifl merkezi aç›l›yor. Bakkal buna karfl›
nas›l dayans›n. Bir an önce yasa ç›kar›l-
mal› ve büyük al›flverifl merkezleri flehir
d›fl›na ç›kar›lmal›”
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‹yi günde de, kötü günde de...
‹stanbul Bakkallar Odas› Baflkan› ‹smail Keskin, iyi günde de, kötü günde de üyele-
rinin yan›nda olmaya, sevinçleri de, üzüntüleri de paylaflmaya devam ediyor. 

Şiflli Etfal Hastanesi’sn-
de,  beyin ve böbre¤in-
den ayr› ayr› operasyon

geçiren, Oda üyelerinden Ahmet
Kaya ile Özel Maslak Ac›badem
Hastanesi’nde aç›k kalp ameliyat›
olan üyemiz Bahattin Kaya’y›
hastanede ziyaret eden Baflkan
‹smail Keskin, hasta ziyaret et-
menin sünnet oldu¤unu söyleye-
rek “Tüm hastalara acil flifalar
diliyorum. Allah, kimsenin s›hha-
tini, afiyetini bozmas›n” dedi.  

İstanbul Bakkallar Oda-
s›’n›n  üyesi Gülizar Yurt-
seven'in o¤lu Zafer Yurt-

seven'in fiiflli Evlendirme Daire-
si’ndeki nikâh merasimine kat›lan
‹smail Keskin, burada da evlenen
çiftlere bir ömür boyu mutluluk-
lar dileyerek, nikâh davetine kat›-
lan konuklara da teflekkür  etti.

“Bir gün hasta ziyaret ederken, ertesi
gün hatta birkaç saat sonra bir dü¤üne kat›l-
mak durumunda kald›¤›m›z zamanlar oluyor.
Bunlar birbirine ters gözükse de hayat›n ger-
çekleri. Baflkan olarak üyelerimizin iyi günle-
rinde de, kötü günlerinde de yanlar›nda olmaya
çal›fl›yoruz. Allah cümlemizin hastalar›na flifa
versin, cümlemizin mutlulu¤unu art›rs›n” 

‹STBAKO Baflkan› ‹smail Keskin:

Ahmet Kaya

Bahattin Kaya
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Sultanahmet Meydan›'nda bulu-
nan Marmara Üniversitesi
Rektörlük Binas› Prof. Dr. Ni-

hat Sayar Salonu'nda yap›lan platform
toplant›s›n›n aç›l›fl›nda konuflan Fatih
Belediye Baflkan› Mustafa Demir, dü-
zenlenen toplant›n›n Tarihi Yar›mada
Fatih'e gönül veren, buradan iaflesini
kazanan ve burada yaflayanlar›n da kat-
k›lar›yla ortak proje çal›flmalar› gerçek-
lefltirmenin önemine de¤indi. 

Demir, görev yapt›¤› süre içerisinde
bir bölge için yapacaklar› çal›flma ile
haz›rlad›klar› projelerle semt sakinleri-

nin karfl›s›na ç›kt›klar›n› ve projeyi kul-
lan›c›lar› ile paylaflarak onlar›n katk›la-
r› ile son haline getirdiklerini ve semt
sakinleri daha sonra bu projeye sahip
ç›kt›klar›n› dile getirdi.  

‹stanbul 2010 Avrupa Kültür Bafl-
kenti için yap›lan çal›flmalar›n büyük bir
bölümünün Tarihi Yar›mada içerisinde
yer ald›¤›na dikkat çeken Demir, 2004
y›l›nda bafllatt›klar› Ayvansaray Kültür
ve Turizm Güzergah›'n›n, ‹stanbul 2010
Avrupa Kültür Baflkenti adayl›k sürecin-
de sunulan projelerin altl›¤›n› oluflturdu-
¤unu belirterek, önlerine ç›kan bütün

f›rsatlar› en iyi flekilde de¤erlendirmeye
çal›flt›klar›n› ve tarihi eserlerin sa¤l›kl›
bir flekilde gelecek kuflaklara aktar›lma-
s›na çaba gösterdiklerini söyledi.

Topkap› Saray› Müzesi Baflkan›
Prof. Dr. ‹lber Ortayl› da, Topkap› Sa-
ray›'n›n alt›ndan geçen demiryolunun
kald›r›lmas›n›, eski Bab-› Ali'nin korun-
mas›n›n gerekti¤ine dikkat çekti. Ortay-
l›, eski Eminönü Belediye Baflkanl›k bi-
nas›n›n ve civar› ile birlikte boflalt›l›p,
Adliye binas›n›n da y›k›larak milli me-
deniyet müze alan› haline getirilmesini
istedi. 

Fatih’in gelece¤i
tart›fl›ld›

Fatih Belediyesi taraf›ndan düzen-
lenen, Tarihi Yar›mada Platformu

toplant›s›nda ilçenin gelece¤i
tart›fl›ld›. Akademisyenlerin,

kanaat önderlerinin, ifladamlar›n›n,
mesleki ve sivil toplum

kurulufllar›n›n temsilcilerinin yan›
s›ra esnaf›n da kat›ld›¤› toplant›da

davetliler, Tarihi Yar›mada ile
ilgili eksiklikleri, problemleri ve

talepleri dile getirdiler. 

Topkap› Saray› Müzesi
Baflkan› Prof. Dr. ‹lber

Ortayl› eski Eminönü Be-
lediye Baflkanl›k binas›n›n
civar› ile birlikte boflalt›-

l›p, Adliye binas›n›n da y›-
k›larak milli medeniyet

müze alan› haline getiril-
mesini istedi. 



“Beyaz›t Yang›n Kulesi yerli ve
yabanc› turizme aç›l›yor”

‹stanbul Üniversitesi ö¤retim üyesi Prof. Dr. Ahmet
Kala, üniversite kampus çevresinde gece gündüz yaflan›r
bir alan haline dönüflüm projesi üzerinde çal›flt›klar›n› be-
lirterek, üniversite bahçesini ve Beyaz›t Yang›n Kulesi'ni
yerli ve yabanc› turizme aç›laca¤›n› söyledi. Kala, Süley-
maniye ile Sultanahmet Meydan› aras›ndaki ulafl›m aks›-
n›n aç›lmas›n›n önemine vurgu yaparak, ‹stanbul Üniversi-
tesi olarak Fatih Belediyesiyle ortak projeler gerçeklefltir-
mek için çal›flmalar yapt›klar›n› dile getirdi. 

Sirkeci ‹fladamlar› Derne¤i ve Cankurtaran Spor Kulü-
bü Baflkan› Fatih Varl›k, Topkap› Saray›'n›n etraf›n›n te-
miz ve bak›ml› olmas›n› isterken, Eminönü Eski Meclis
üyesi Nuh Çetinsaya da imar plan›n›n önemine de¤indi. 

“Tarihi ca-
milerin  girifllerine
yabanc› dillerde
haz›rlanm›fl tan›t›m
broflürleri konul-
mal›”

Fatih Müftüsü ‹smail
‹pek, Türkiye'nin tarihi ve en
büyük camilerin ilçede oldu-

¤unu ve bu tür eserlerin en k›sa sürede restore edilmesini
ve tarihi camilerin girifllerine yabanc› dilde haz›rlanm›fl ta-
n›t›m broflürleri konulmas›n› istedi. 

‹stanbul Kuyumcular Odas› Baflkan› Alaattin Kambe-
ro¤lu, s›k s›k de¤ifltirilen kald›r›mlardan rahats›zl›k duydu-
¤unu belirterek, baflkandan yurtd›fl›ndaki örneklerinde ol-
du¤u gibi Tarihi Yar›madada 50 y›l de¤ifltirilmeyecek kal-
d›r›m yapmas›n› istedi. Kapal›çarfl› çevresinde sokaklarda-
ki kald›r›mlar›n iflgal edildi¤ini belirten Kambero¤lu, kü-
çük çapta imalat yapan kuyumcu atölyelerinin kalmas›n›
istedi. 

“Ah›rkap›’ya yap›lacak iske-
leyle yabanc› devlet adamlar›n›n Tarihi
Yar›mada’y› deniz yoluyla ziyaret etme-
leri sa¤lanacak”

Ah›rkap›'da yaflayan ve burada Otel ‹flletmecili¤i yapan
Kas›m Zoto, deniz yolu ile ulafl›m›n sa¤lanmas›n› ve Ah›r-
kap›’ya eskiden oldu¤u gibi bir iskele yap›larak, yabanc›
devlet adamlar›n›n deniz yolundan Tarihi Yar›mada’y› zi-
yaret etmelerinin sa¤lanabilece¤ini böylece trafi¤in rahat-
layaca¤›n› söyledi. Zoto, bölge için özel bir ayd›nlatma ya-
p›lmas›n› ve bunun da bir standarda oturtulmas›n› istedi. 

Oda’m›zdan...‘Bakkal›m’ hep var olacak
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Prof. Dr. ‹lber Ortayl› ve ‹STBAKO Baflkan› ‹smail Keskin birlikte.

Fatih Müftüsü
‹smail ‹per



“Daralan piyasa-
lar›n a¤›r yükünü esnaf

tafl›yamaz hale geldi. Kü-
çük karlarla çal›flan esna-

f›n bu giderleri ve zararla-
r› telafi etmesi mümkün
de¤il. Özellikle de sokak

aralar›na kadar giren dev
marketlerle rekabet et-

mesi imkans›z”

"Art›k esnafa nas›l destek
olunaca¤›n›n konuflulmas› 
gerekiyor"

İstanbul'da 750 bin üyesi bulunan ‹stanbul Esnaf ve
Sanatkârlar Odalar› Birli¤i'nin (‹STESOB), 2 bin kü-
çük esnaf ve sanatkârla düzenledi¤i anketin sonuçlar›

yay›nland›. Ankete göre, esnaf›n dörtte üçünü aflan büyük bö-
lümü, 'b›çak kemi¤e dayand›, kapanma arifesindeyim' noktas›-
na geldi¤ini ifade etti. Yüzde 33'ü güçlükle ayakta kald›¤›n›,
kapanma konusunda karar arifesinde oldu¤unu belirtirken,
yüzde 11'i krizin kendisini te¤et geçti¤ini, ifade etti. Esnaf›n
yüzde 40'› krizin en önemli sebebinin iflsizli¤in artmas› sonu-
cunda düflen sat›fllar olarak görürken, yüzde 28'i yüksek vergi,
prim ve kamu alacaklar›, yüzde 21'i yüksek kiralar ve artan
giderler, yüzde 11'i ise AVM'ler gros marketler ve de¤iflen pi-
yasa flartlar›n›n krize neden oldu¤unu düflünüyor. 

“Krizin afl›lmas›  için hükümetten
beklentiler konusunda esnaf›n yüzde 58'i
vergi, SGK primi ve kira stopaj oran› indi-
rilmesini istiyor”

Krizin afl›lmas› için hükümetten beklentiler konusunda es-
naf›n yüzde 58'i vergi, SGK primi ve kira stopaj oran› indiril-

mesini istiyor. Bunlar›, esnafa yeni teflvikler uygulanmas›n›
yeni iflyeri açanlara muafiyet uygulanmas› gere¤ini düflünenler
takip ediyor. Krizdeki esnaf›n yüzde 7'si ise kamu alacak faiz-
lerinin taksitlendirilip cezalar›n kald›r›lmas› gerekti¤ini belir-
tiyor. 

“Esnaf›n yüzde 7'si kamu alacak fa-
izlerinin taksitlendirilip cezalar›n kald›r›l-
mas› gerekti¤ini  belirtiyor”

Anket sonuçlar›n› de¤erlendiren ‹STESOB Baflkan› Faik
Y›lmaz, "Daralan piyasalar›n a¤›r yükünü esnaf tafl›yamaz ha-
le geldi. Küçük karlarla çal›flan esnaf›n bu giderleri ve zarar-
lar› telafi etmesi mümkün de¤il. Özellikle de sokak aralar›na
kadar giren dev marketlerle rekabet etmesi imkans›z. Art›k
esnafa nas›l destek olunaca¤›n›n konuflulmas› gerekiyor" dedi.
2010'dan beklentiler konusunda da kayg›l› olduklar›n› belirten
Y›lmaz, "Ülkemizde iflsizlik oran› yüzde 13.4'e kadar ç›kt›.Ya-
ni 3.4 milyon iflsizimiz var. Bu rakam esnaf›n da iflsiz kalma-
s›yla önümüzdeki y›l daha da artacak. Bu bak›mdan do¤rusu
karamsar›z" ifadelerini kulland›. 

‹stanbul esnaf›n›n yar›s›na yak›n›n›n 2009 y›l›nda güçlükle ayakta durdu¤u, gelecek y›l
içinse karar arifesinde oldu¤u ifade ediliyor. Esnaf krizden ç›kmak için hükümetten ver-
gi, SGK primi, kira stopaj› oranlar›nda iyilefltirme istiyor. 

‹STESOB Baflkan› Faik Y›lmaz:
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Her y›l burs verdikleri ö¤-
rencilerin say›s›n› art›rd›-
¤›n› söyleyen ‹stanbul

Bakkallar Odas› Baflkan› ‹smail Keskin,
“Ülke olarak, e¤itim ve ö¤retime daha
fazla önem vermeliyiz. ‹stanbul Bakkal-
lar Odas› olarak odam›z›n üyesi ailele-
rin çocuklar›n›n e¤itimine katk› sa¤la-
maya çal›fl›yoruz. Babas› ya da annesi
bakkal olan bir çocu¤un üniversite de
okudu¤unu görünce iflitince çok mutlu

oluyorum. ‹nan›n onlar› kendi çocukla-
r›m gibi görüyorum. ‹nflallah bir gün
gelecek onlar da bu ülkede sorumluluk
alacaklar. Kimisi doktor, kimisi mühen-
dis, kimisi hakim, bir k›sm› ifl adam›
olacak. O zaman onlar›nda bakkallara,
bakkal amcalar›na gereken nezaketi
gösterdiklerini görece¤iz. Belki de o
zaman çok daha fazla mutlu olaca¤›z”
diyerek, tüm ö¤rencilere baflar› temen-
nisinde bulundu.

Oda’m›zdan Önce ‘Bakkal›m’ vard›...
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Bursiyer ö¤renciler 
‹STBAKO’dan burslar›n› ald›
‹stanbul Bakkallar Odas›, ay-

d›nl›¤a ç›kt›¤›, bu hizmet
döneminde bafllatm›fl oldu¤u

Oda üyesi bakkal çocuklar›na
burs vermeyi sürdürüyor.

“Ülke olarak, e¤itim
ve ö¤retime daha fazla
önem vermeliyiz. ‹stanbul
Bakkallar Odas› olarak oda-
m›z›n üyesi ailelerin çocuk-
lar›n›n e¤itimine katk› sa¤-
lamaya çal›fl›yoruz”



Bahçelievler ‹lçesi 1.si olan , ‹stanbul liselerara-
s› kros yar›flmas›nda ‹stanbul dördüncüsü ola-
rak, Türkiye grup birincili¤ine kat›lmaya hak

kazanan Bahçelievler Lisesi k›z kros tak›m›, Mersin/Silif-
ke'de yap›lan Türkiye grup yar›flmalar›nda sekizinci oldu. 

Al›nan neticenin önemli bir baflar› oldu¤unu söyleyen
Bahçelievler Lisesi Müdürü Muzaffer Samast, “‹lçemizi
ve Okulumuzu en iyi flekilde temsil eden sporcular›m›zdan
Dilek Sincar, Büflra Kürtünlü, Damla Morkoç ve Hilal
Ö¤dü'yü kutluyorum. Ayr›ca bu baflar›da büyük emekleri
olan Beden E¤itimi Ö¤retmenimiz Müge Demirayak'› ve
Müdür Yard›mc›m›z ‹brahim Kocasar›'yada katk›lar›ndan
dolay› teflekkür ediyorum” dedi.  

Yar›flmalarda dereceye girenlere kupa, madalya ve
baflar› belgeleri verildi. Yar›flmada ilk ikiye giren ekiple-
rin Türkiye finalinde koflmaya hak kazand›klar› belirtildi.

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

DÜNYASI

KASIM - ARALIK 2009 1111 7777

Bahçelievler Lisesi Müdürü
Muzaffer Samast:

Baflar›lar›m›z
artarak devam
edecek
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‹stanbul Bakkallar Odas› (‹STBAKO),  ‹stanbul CNR Expo’da,
bu y›l 17ncisi düzenlenen Uluslararas› G›da fuar›na kat›larak,
bakkallar odas› tarihinde bir ilke imza att›.

Türkiye’de bir ilk:

‹stanbul Bakkallar Odas› G›da
Fuar›’nda
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Fuarla ilgili olarak bir aç›kla-
ma yapan ‹stanbul Bakkal-
lar Odas› (‹STBAKO) Bafl-

kan› ‹smail Keskin, Uluslararas› dü-
zeyde düzenlenmifl olan bir fuara Oda
olarak ilk defa kat›ld›klar›n› söyleye-
rek “Global Ekonomik krize ra¤men
fuar bizim ac›m›zdan hareketli ve ba-
flar›l› geçti. Fuara kat›lm›fl olmaktan
Oda olarak bizim kadar üyelerimizin
ve üretici firmalar›m›z›n da büyük
mutluluk duyduklar›na flahit olduk.
Bakkallar›m›z ad›na fuara kat›larak,
hem tüketicilerimiz yani bakkal esna-
f›m›z ad›na hem de üretici firmalar›-
m›z ad›na önemli bir misyon üstlendik.
Fuara kat›lma karar› verdi¤imizde ba-
z› üretici firmalar›m›zdan stand›m›z›
ziyaret eden de¤erli konuklar›m›za ik-
ram etmek üzere baz› hediyelik talep-
lerimiz olmufltu. Bizlerin bu talebine
büyük bir nezaketle karfl›l›k veren Ül-
ker grubuna da bu vesile ile teflekkür
ediyorum. Biz bakkallar olarak, Ül-
ker'i göbek ad›m›z gibi biliriz, Ül-
ker'inde bakkal› göbek ad› olarak gör-
dü¤ünü düflünüyoruz. Bütün üreticile-
rimizle olan ba¤lar›m›z›n da böyle ol-
mas›n› arzu ediyoruz. Bunun içinde
gayret ediyoruz” dedi.

Fuar üretici firmalarla
diyalog için bir platform
oluflturdu

‹stanbul Bakkallar Odas› (‹STBA-
KO) Baflkan› Keskin, “‹STBAKO Fu-
arda stant açarak, bakkallar›n her
türlü haks›z rekabete ra¤men dimdik
ayakta oldu¤unu ve üretici firmalarla
olan geleneksel ba¤›n› koparmamakta

kararl›l›¤›n› göstermifltir” diyerek,
üretici firmalar›nda kendi istikballeri
için geleneksel sat›fl zinciri bakkallara
sahip ç›kmas› gerekti¤ini söyledi.  Fu-
arda stant kuran g›da firmalar›n› da,
ziyaret eden Keskin, “Üretici firmala-
r›m›z üretecek bizde sataca¤›z. Onlar
kazanacak biz kazanaca¤›z, biz kaza-
naca¤›z onlar kazanacak. Bu firmalar-
la etle t›rnak gibiyiz birbirimizden ay-
r›lamay›z” dedi.

Fuarda kat›l›mc›lara ve üretici fir-
malara Oda'y› ve faaliyetlerini tan›tt›k-
lar›n› söyleyen Baflkan ‹smail Keskin,
“Oda Baflkan› olarak üyelerimizin bize
yükledi¤i sorumluluktan hareketle ge-
ce gündüz demeden,  o görev bu görev
ayr›m› yapmadan, AVM kültürüyle bü-
yüyen, bakkal amcan›n s›cakl›¤›n› ta-
n›ma imkân› bulamam›fl gençlerimize
'Bakkal amca'y› anlatmaya çal›fl›yoruz.
'Babam akflam gelince paras›n› getire-

ce¤im' dedi¤inde istedi¤i her fleyi ala-
bilece¤i bakkalla, bir çiklet dahi ala-
mayaca¤› süper marketleri k›yaslama
f›rsat› bulan gençlerimizin duygular›n›
paylafl›yoruz” dedi.

“‹STBAKO fuarda
stant açarak, bakkallar›n
her türlü haks›z rekabete
ra¤men dimdik ayakta ol-
du¤unu ve üretici firmalar-
la olan geleneksel ba¤›n›
koparmamakta kararl›l›¤›n›
göstermifltir”



Anadolu’nun dört bir
yan›ndan esnaf odalar›
G›da Fuar›’nda ‹STBAKO
stand›n› ziyaret ederek
Baflkan› tebrik etti
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İstanbul Bakkallar Odas›’n›n stand› ayn›
zamanda, Anadolu'dan gelen bakkal
odalar›n›n yöneticilerini de en iyi flekilde

a¤›rlayarak, örnek bir mesleki teflkilat
dayan›flmas› gösterdi. ‹stanbul Bakkallar
Odas›’n›n fuarda stant açm›fl olmas›ndan
büyük mutluluk duyduklar›n› söyleyen misafir
oda yöneticileri, “‹stanbul Türkiye için farkl›
bir il oldu¤u gibi, ‹stanbul Bakkallar Odas› da
bizim için farkl› bir Oda'd›r. Her zaman kendi-
sine yak›flan› yapm›flt›r. Bundan sonra da en
iyi flekilde yapaca¤›na inan›yoruz. ‹stanbul
Bakkallar Odas›’n› kutluyoruz” dediler.
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Bas›n›n yo¤un ilgi gösterdi¤i
17nci Uluslararas› G›da Fu-

ar›'nda ‹stanbul Bakkallar
Odas›'n›n stand›, ziyaretçiler

ve bas›n mensuplar›nca en
çok ilgi gören ve ziyaret edi-

len stant oldu. Ziyaretçiler
süper ve gros marketler karfl›-
s›nda haks›z rekabete u¤rayan

mahalle bakkallar›n›n göz
göre göre yok olmas›n› haz-
medemediklerini söylediler.

Bas›n da ‹STBAKO’ya fuarda
yo¤un ilgi gösterdi

“Bakkal zor günlerin
sigortas›d›r”

‹stanbul Bakkallar Odas›'n›n stand›-
n› ziyaret eden ziyaretçiler, sözlerini
flöyle sürdürdüler:  “Süper marketler,
haks›z rekabetin kendilerine tan›d›¤›
avantajlar› müflterilerine yani bizlere
karfl› çok iyi kullanarak mahallemizin
her fleyi olan bakkal amcalar›m›z› bize
unutturmaya çal›fl›yorlar. Ancak, Türk
halk› bilinçlendi. Mahalle bakkal›n›n
paras›z kalaca¤› günlerin sigortas› ol-
du¤unu gördü ve ö¤rendi. Yaflad›¤›m›z
bu kriz mahalle bakkal›m›z›n önemini
daha iyi anlamam›z› sa¤lad›. Kredi
kartlar›m›z›n limiti doldu¤unda süper
marketlerden bir ekmek dahi alamaz-
ken, mahallemizin bakkal amcas› vade
farks›z ve kefilsiz olarak kredi defterini
açt›. Zor günlerde bize bu imkân› tan›-
yan bakkallar›m›z› mutlaka mahalle-
mizde yaflatmal›y›z. Yetkililerinde bu
bafl›bofllu¤a bir düzen getirmesi gereki-
yor. Bizler mahalle bakkal›m›z›n yafla-
mas›n› istiyoruz. Hatta mahalle bakkal-
lar›m›z›n yaflat›lmas› ad›na onlar›n le-
hine pozitif ayr›mc›l›k dahi yap›lmal›.
Çünkü onlar, mahallede yaflayan insan-
lar ad›na sosyal bir sorumluluk al›yor-
lar. Kefilsiz senetsiz mal veriyorlar”  
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Esnaf teflkilat›ndan
bir y›ld›z kayd›.
Esnaf›n bafl› 
sa¤ olsun… 
Ka¤›thane Birleflik Esnaf ve Sanatkarlar Odas›
Baflkan› Metin Taflk›n sevenlerini yasa bo¤du.

1962 y›l›nda Gümüflhane'de do¤an
Metin Taflk›n uzun y›llar Kâ¤›thane'de
Nalburiye dükkân› iflletmekteydi.
07.05.2008 tarihinde Kâ¤›thane Bir-
leflik Esnaf Odas› Baflkanl›¤›na seçilen
Metin Taflk›n, 17 ayl›k baflkanl›¤› dö-
neminde hem esnaf hem de esnaf tefl-
kilatlar› ad›na çok önemli çal›flmalar
yapt›. Özellikle son iki y›ld›r Ahilik
Haftas› ve Esnaf Bayram› kutlamala-
r›nda ‹stanbul'un en baflar›l› ve en ça-
l›flkan ilçesi oldu. Ahilik Haftas›na ve
Esnaf Bayram›na özel bir önem veren
Taflk›n,  gelecek y›l yap›lacak olan
kutlamalara flimdiden haz›rlanmaya
bafllayarak, Kâ¤›thane'de Ahilik kut-
lamalar› için özel bir grubu oluflturdu.
Merhum Metin Taflk›n 3 çocuk
babas›yd›.

Bir süre önce rahats›zlanarak, önce fiiflli Etfal, sonra Okmeydan›
araflt›rma hastanesine oradan da ‹.Ü. Çapa  T›p Fakültesi Has-
tanesi, Onkoloji servisine kald›r›lan Kâ¤›thane Birleflik Esnaf

ve Sanatkârlar Odas› Baflkan› Metin Taflk›n,  yaklafl›k on günden bu yana
tedavi gördü¤ü hastanede yakaland›¤› amans›z hastal›¤a yenik düflerek
hayat›n› kaybetti.  

Esnaf odas› baflkanl›¤›na seçildi¤i günden bu yana yenilikler ve baflar›-
l› çal›flmalar› ile esnaf›n ve Kâ¤›thane halk›n›n sevgi, takdir ve  sempatisi-
ni kazanan Metin Taflk›n'›n ani ölümü bütün esnaf camias›n› ve Kâ¤›thane
sakinlerini yasa bo¤du.

Taflk›n'›n cenazesi Çeliktepe Merkez camiinde k›l›nan Cuma namaz›n›
müteakiben, Kâ¤›thane Birleflik Esnaf Odas› ve ‹stanbul Esnaf teflkilatla-
r›ndan kalabal›k grubun ve çok say›da sevenlerinin kat›l›m›yla k›l›nan ce-
naze namaz›n›n ard›ndan Sanayi Mahallesi mezarl›¤›nda topra¤a verildi. 

Metin Taflk›n'a Allah'tan Rahmet, kederli ailesine ve ‹stanbul esnaf›na,
esnaf teflkilat›na baflsa¤l›¤› ve sab›rlar diliyoruz. 
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Etiket düzeltmeleri
mutlaka yap›lmal›!

‹stanbul Bakkallar Odas› Baflkan› ‹smail Keskin, 1 Ocak
2010 itibariyle perakende olarak sat›fla sunulan mal ve hiz-
metlerin fiyat etiketlerinde 'Türk Liras›' kullanman›n yasal
zorunluluk haline geldi¤ini bildirerek, buna uymayanlara
para cezas› verilece¤ini hat›rlatt›.

Baflkan Keskin, Bakanlar kurulunca 2007 y›l›nda
bafllayan 'Yeni Türk Liras›' ve 'Yeni Kurufl' para bi-
rimi uygulamas›n›n 1 Ocak 2009 tarihi itibar›yla

kald›r›ld›¤›n› ve para biriminde 'Türk Liras›' ve 'Kurufl' uygula-
malar›n›n yeniden bafllat›ld›¤›n› ifade ederek, "1 Ocak 2010
tarihinden itibaren perakende olarak sat›fla arz edilen mal ve
hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinde Türkiye Cumhu-
riyeti Para Birimi olan 'Türk Liras›' veya k›saca 'TL' ya da
"Kurufl" veya k›saca "Kr" olarak gösterilmesi zorunlulu¤u geti-
rilmifltir” dedi. 

Etikette TL yazmayana ceza! 
Keskin, ”Yap›lan tüm bilgilendirici faaliyetler ve duyuru-

lara ra¤men yükümlülüklerini yerine getirmeyen sat›c› ve sa¤-
lay›c›lar hakk›nda, 4077 say›l› Kanunun 25. maddesinin ikin-
ci f›kras›nda öngörülen idari para cezas›n›n uygulanaca¤›
unutulmamal› ve herkes gerekli etiket düzenlemesini zaman›n-
da yaparak ma¤dur olmamal›” diyerek, 4077 say›l› Tüketici-
nin Korunmas› Hakk›nda Kanun'un fiyat etiketi bafll›kl› 12.
maddesinin 5. f›kras› gere¤ince Bakanl›¤›n ve belediyelerin,
bu madde hükümlerinin uygulanmas› ve izlenmesine iliflkin
hükümleri ayr› ayr› yürütmekle görevli oldu¤unu da hat›rlatt›.

‹STBAKO Baflkan› ‹smail Keskin: 
Yap›lan tüm bilgilendirici faaliyetler ve du-
yurulara ra¤men yükümlülüklerini yerine
getirmeyen sat›c› ve sa¤lay›c›lar hakk›nda,
4077 say›l› Kanunun 25. maddesinin ikinci
f›kras›nda öngörülen idari para cezas›n›n
uygulanaca¤› unutulmamal› ve herkes ge-
rekli etiket düzenlemesini zaman›nda yapa-
rak ma¤dur olmamal›”

Oda’m›zdan
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İlk toplant›s›n› ‹stanbul Bakkallar Odas›nda düzenleyen
TAPDK, ikinci toplant›s›n› ‹zmir Bakkallar ve Bayiler
Odas›n›n ev sahipli¤inde ve Oda  Baflkan› Emin Ba¤-

c›'n›n önderli¤inde gerçeklefltirdi.
‹zmir Bakkallar Odas›nda gerçeklefltirilen toplant›ya,

TAPDK Sektörel Rekabet ve Tüketici Haklar› Daire Baflkan›
Harun Kaynak ile TAPDK Uzman› Sinan Gündo¤du'nun yan›
s›ra, TAPDK sat›fl belgesi düzenleme yetkisi verilen ‹l Oda
Baflkanlar›ndan Ayd›n Bakkallar Odas› Baflkan› Saim Uygur-
lu ve Baflkan Vekili Süleyman Mutlu, Uflak Bakkallar Odas›
Baflkan› Ahmet Amcao¤lu, oda Genel Sekreteri Abdülkadir
Özkurul ve oda personeli Fuat Günay, Mu¤la Ticaret ve Sana-
yi Odas› yetkilisi fievki Kasapo¤lu, Afyon Ticaret ve Sanayi
Odas› yetkilisi Mehmet Sinano¤lu, Uflak Ticaret ve Sanayi
Odas› yetkilisi Caner Urhan, ‹zmir Ticaret Odas› yetkilisi Me-
lissa Korkmaz ile Muazzez Özbek'te kat›ld›. 

TAPDK, tütün ve alkol mamullerinin sat›fl sertifikas› dü-
zenlemesiyle ilgili tecrübe, bilgi ve birikimlerin paylafl›ld›¤›
toplant›da, geçmifl y›llarda yaflanan sorunlarda masaya yat›-
r›ld›.

“Amaç; sistemle ilgili sorunlar›
asgari düzeye çekmek”

TAPDK toplant›s› hakk›nda genel bir de¤erlendirmede bu-
lunan ‹zmir Bakkallar ve Bayiler Odas› Baflkan› Emin Ba¤c›,
“Sistemle ilgi muhtemel sorunlar› asgari seviyelere çekebil-
mek için düzenledi¤imiz bu toplant›da al›nan kararlar› ve

konuflulan konular› bir rapor halinde düzenleyerek, ‹zmir
Bakkallar ve Bayiler Odas› önderli¤inde TAPDK'ya gön-
derece¤iz” dedi. 

Tütün ve Alkol Piyasas›
Düzenleme Kurumu
(TAPDK), tütün ve alkol
mamullerinin sat›fl serti-
fikas› düzenleme yetkisi
verdi¤i odalar› il düzeyinde
ziyaret ediyor. 

TAPDK ikinci toplant›s›n›
‹zmir'de yapt›
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Gezi ile ilgili aç›klamalarda
bulunan ‹zmir Bakkallar ve
Bayiler Odas› Baflkan›

Emin Ba¤c› “Bu gezi ve ziyaretimizin
amac›, bakkallar›m›z aras›nda  var olan
dostluk , kardefllik ve dayan›flma duygu-
lar›n› daha da gelifltirmek, hem de bu
vatan için omuz omuza mücadele veren
atalar›m›za minnet ve flükranlar›m›z›

sunmakt›r” diyerek sözlerini flöyle sür-
dürdü:

“Sosyal kültürümüzü ve tarihsel bi-
lincimizi daha da gelifltirme imkan› bul-
du¤umuz bu gezimizde,  Çanakkale Sa-
vafllar›n›n yap›ld›¤› Tarihi Gelibolu Ya-
r›madas›ndaki fiehitlikleri gezerken, an-
lat›lanlar› dinlerken çok duygulu anlar
yaflad›k. Bu vatan›n k›ymetini daha iyi

kavrad›k. Herkese ömründe en az bir
defa buralar› ziyaret etmeyi, yaflananla-
r› dinlemeyi tavsiye ederim.” 

Geziye kat›lan ‹zmirli bakkallarda
geziden çok memnun kald›klar›n› ve fle-
hitlikleri ziyaret ederken anlat›lanlar-
dan çok duyguland›klar›n› söyleyerek,
Odas› Baflkan› Emin Ba¤c›'ya ve yöne-
tim kurulu üyelerine teflekkür ettiler.

‹zmir Bakkallar ve Bayiler Odas›
Çanakkale'de

‹zmir Bakkallar ve Bayiler Odas› 
Çanakkale'ye gezi düzenledi. 
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İSTESOB toplant› salonunda
gerçekleflen toplant›da yaklaflan
oda, birlik, federasyon seçimleri

ve 5362 say›l› Esnaf ve Sanatkârlar
Meslek Kurulufllar› Kanunu'nda yap›la-
cak de¤ifliklikler ile esnaf ve sanatkâr-
lar›n yaflad›¤› sorunlar tart›fl›ld›.        

“Esnaf ve  Sanatkâr-
lar Meslek Kurulufllar› Kanu-
nu'nda yap›lacak de¤ifliklik-
lerle ilgili önerilerde bulun-
mak üzere Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤›n talebi do¤rultu-
sunda defalarca bir araya gel-
dik. ‹STESOB olarak sizlerle
burada paylaflt›¤›m›z ortak
görüfllerimizi oralara tafl›d›k
ve anlatt›k”

Aç›l›fl konuflmas›n›n ard›ndan esnaf
ve sanatkârlar›n sorunlar›n› bafll›klar
halinde s›ralayan Faik Y›lmaz, baflkan-
lar kurulu toplant›s›nda paylafl›lan ve
ortaya ç›kan, esnaf ve sanatkârlar›n
herkesçe malum olan sorunlar›n› her
f›rsatta ilgililere ve yetkililere iletmeye
çal›flt›¤›n› söyleyerek, konuflmas›na flöy-
le devam etti: Türkiye'deki tüm birlik
baflkanlar› ile birlikte TESK organizas-
yonunda, 5362 say›l› Esnaf ve  Sanat-
kârlar Meslek Kurulufllar› Kanunu'nda
yap›lacak de¤iflikliklerle ilgili önerilerde
bulunmak üzere Sanayi ve Ticaret Ba-
kanl›¤›n talebi do¤rultusunda defalarca
bir araya geldik. ‹stanbul Esnaf ve Sa-
natkârlar Odalar› Birli¤i Baflkan› ola-
rak sizlerle burada paylaflt›¤›m›z ortak
görüfllerimizi oralara tafl›d›k ve anlat-
t›k” dedi.   

Esnaf ve sanatkârlar için e¤itimin
çok önemli oldu¤unu belirten ‹stanbul
Esnaf ve Sanatkârlar Odalar› Birli¤i
Baflkan› Faik Y›lmaz, esnaf ve sanatkâ-

‹stanbul Esnaf ve Sanat-
kârlar Odalar› Birli¤i’ne
(‹STESOB) ba¤l› oda bafl-
kanlar›n›n kat›l›mlar›yla
gerçekleflen Baflkanlar
Kurulu Toplant›s› Birli¤in
toplant› salonunda ve
‹STESOB Baflkan Faik
Y›lmaz'›n baflkanl›¤›nda
yap›ld›.

Baflkanlar Kurulu
‹STESOB'da topland›
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r›n daha iyi yetiflmesi için, ‹kitelli organize
sanayi bölgesinde 11000 m2'lik alan üzerine
kurduklar› e¤itim tesislerinin de müjdesini
verdi.  Baflkan Y›lmaz, 2010 y›l›n›n ilk ayla-
r›nda yap›lacak olan Oda seçimlerine birlik
baflkan› olarak kat›lmaya gayret edeceklerini
de söyleyerek, “Bütün oda baflkanlar›na
gönüllerince bir seçim ve baflar›lar diliyo-
rum” dedi.

“Birimizin derdi hepimizin
derdi olmad›¤› müddetçe baflar›l›
olmam›z mümkün de¤ildir”

Toplant›da bir konuflma yapan ‹stanbul
Büfeciler Odas› Baflkan› ve ayn› zamanda
‹stanbul’un Ahi Babas› Hüsnü Ç›nar birlik ve
beraberli¤e dikkat çekerek, “Birimizin derdi
hepimizin derdi olmad›¤› müddetçe baflar›l›
olmam›z mümkün de¤ildir” dedi. Ç›nar daha
sonra ‹STESOB’un 2009 y›l›ndaki faaliyet-
lerini de¤erlendirdi¤i konuflmas›n›n bir
bölümünde, “Birlik olarak bir y›l içerisinde
irtifa sa¤lad›k. Bunun mutlulu¤unu ayr›ca
yafl›yorum” diye konufltu.

“Birlik olarak bir y›l
içerisinde irtifa sa¤lad›k. Bunun
mutlulu¤unu ayr›ca yafl›yorum”

Daha sonra söz alan oda baflkanlar›, sicil-
deki fahifl kay›t bedellerinin düflürülmesi
talebinde bulunarak,  meslek odalar›ndaki
uygulamalardan ve baz› s›k›nt›lardan bahset-
tiler. 

Hüsnü Ç›nar

Temel Y. Çoruh

Sabri Atefl

‹STESOB Yönetim Kurulu
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Eczac›lar Odas› ile Çal›flama
ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›
aras›nda uzun süreden beri

sa¤lanamayan uzlaflma dolay›s›yla Bafl-
bakan›n, 15 Ocak 2010 tarihine kadar
süre tan›yarak “E¤er uzlaflma sa¤lana-
maz ise ABD'de oldu¤u gibi, gerekirse
marketlerde ilaç sat›fl› bafllat›r›z” aç›k-
lamas› yank› buldu.

‹stanbul Esnaf ve Sanatkarlar Oda-
lar› Birli¤i Baflkan Vekili ‹dris Keskin-
ci, Baflbakan Recep Tayip Erdo¤an'›n
aç›klamalar›n› çok do¤ru ve yerinde
buldu¤unu söyleyerek, “Eczaneler, ter-
lik, çocuk arabas›, t›rafl sabunu, tarak,
saç boyas›, bijuteri malzemesi, çocuk
bezi vs gibi benim tespit etti¤in 25 ka-
lem mal› eczac›l›kla ve eczane ile hiçbir
alakas› olmamas›na ra¤men satmakta-
d›rlar. Bu sadece benim tespit etti¤im-
dir. Bir eczaneye girip sayacak olursak
bu rakam›n 50'nin üzerinde ç›kmas›
muhtemeldir. Eczac›lar, bakkallar Gri-
pin ve Aspirin sat›yorlar diye bakkalla-

ra y›llarca zülüm ettiler. Sat›fl yapt›r-
mad›lar. fiimdi eczanelerin satt›¤› ilaç-
lar› onlar›n satt›¤› karlar›n yar›s›na sat-
maya haz›r›z. Ayr›ca bizim geniflte bir
sat›fl a¤›m›z mevcuttur. Biz her mahal-
lede her sokakta var›z. Böylece dev-
letimiz bu uygulamadan elde edece¤i
kazançla da SGK'ya kaynak oluflturmufl
olur. Her flerden bir hay›r do¤ar denir,
bunun da ülkemiz için hay›rl› olaca¤›na
inan›yorum” dedi.

“Her flerden
bir hay›r do¤ar de-
nir, bunun da ülke-
miz için hay›rl› ola-
ca¤›na inan›yorum”

Hükümetle eczac›lar aras›nda
devam eden kriz, baflbakan›n
aç›klamalar›yla yeni bir boyut
kazand›.

‹STESOB Baflkan Vekili ‹dris Keskinci:

Eczanelerin yar›s› kârla
ilaç satmaya haz›r›z



Bakkal›m Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

DÜNYASI

KASIM - ARALIK 20093333 4444

Konya'dan ‹stanbul'a ‘Mutlu’ bir
bakkal hikâyesi

Dergimizin bu say›s›nda ba-
badan dededen kamyoncu
olan ve kendiside bir süre

kamyonculuk yapt›ktan sonra çok sevdi-
¤i bir arkadafl›n›n tavsiyesi ile meslek
de¤ifltirip sonradan bakkal olan Muzaf-
fer Amcaya konuk olduk. Yollar›n Fati-
hi Konyal› Muzaffer amca, flimdi bura-
da insanlar›n sevgisini kazanmaya, gö-
nüllerini fethetmeye çal›fl›yoruz diyerek
bafll›yor anlatmaya; “Biz buraya, 1995
y›l›nda burada kasapl›k yapan bir kasap
arkadafl›m›n tavsiyesiyle ve destekleriyle
geldik. 1995 y›l›n›n paras›yla birmilyar
hava paras› vererek buraya girdik.  fiu-
anda da mülkü bize aittir. Bizim as›l
iflimiz kamyonculuktu. Kamyonculuk
baba mesle¤imizdi. Fakat bu ifle girdi-
¤imden hiç piflman de¤ilim. 1995 y›l›na
geri dönsek ve yine O arkadafl›m arasa
yine gelirim. Arkadafl›m çok k›ymetli
bir arkadafl›md›r. Benim için çok müca-
dele etti. Allah kendisinden raz› ol-
sun…”

Bakkallardan hep sitem iflitmeye ve
kara tablolar görmeye al›flt›¤›m›z için,
Muzaffer amcan›n iflinden memnuniye-
tini dile getirmesi, haline flükretmesi
bizleri çok mutlu etti. Böylesi duyumla-
ra inan›n bizde çok hasrettik. Onun için
Muzaffer amcay› dinlerken, uzun y›llar
hasretli¤ini çekti¤imiz, gökte ararken
yerde buldu¤umuz bir dostumuzla öz-
lem giderir gibiydik. “Keflke Bütün bak-

kal amcalar›m›z böyle olsayd›” deme-
den de edemiyoruz…

“Ben müflterimin hiçbir iste-
¤ine yok demiyorum. Olma-
yan bir fley varsa gidip temin
ediyorum, buluyorum”

Belki bir ›fl›k tutar, yol gösterir diye
bakkal Muzaffer amcaya soruyoruz.
“Meslektafllar›n›za tavsiye ve önerileri-
niz nelerdir?”  Hiç düflünmeden hemen
cevapl›yor. 

“Ben müflterimin hiçbir iste¤ine yok
demiyorum. Olmayan bir fley varsa gi-
dip temin ediyorum, buluyorum. Temiz-

li¤imize çok dikkat ediyoruz. Müflterile-
rimizi çok önemsiyoruz. Bakkal arka-
dafllar›ma önerim; Dürüst olsunlar, iflle-
rini temiz yaps›nlar, severek yaps›n ve
zevk als›nlar. Müflterisine iyi davrans›n-
lar. Müflteri memnuniyeti önemlidir.
'Bir fley istermisiniz? Baflka bir arzunuz
varm›d›r? Nas›l yard›mc› olabilirim?'
diye sorsunlar.”

“Allaha flükür. Ben iflimden
de, müflterilerimden de mem-
nunum”

“Müflterilerimizin ço¤u Erzincan ve
Sivasl›d›r. Müflterilerimizde gayrimüs-

Uzun yol seyahati yapanlar iyi
bilir, gecenin ilerleyen saatle-
rinde karayollar›m›zdan özel
araçlar çekilip gitti¤inde, dik-
katimizi çeken bir plaka numa-
ras› vard›r. fiimdi sizinde evet
der gibi oldu¤unuzu duyar gibi-
yim. Hat›rlad›n›z de¤il mi?
Evet, evet 42. Karayolu kam-
yon nakliyecili¤i yapan Konya-
l›lar›n il trafik numaras›d›r 42.
fiimdi bizde bir Konyal›n›n
yan›nday›z…
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limde çoktur. Onlardan çok memnunuz onlarda
bizden memnundurlar. Onlar memnun olmasayd›
biz bu hale gelemezdik Onlar her fleyin iyisini ve
temizini isterler. Bizde öyle yap›yoruz.”

“‹stanbul Bakkallar Odas›’n›n
ve Baflkan›m›z›n çal›flmalar›n› çok
be¤eniyoruz. Buralara kadar gelip
bizleri ziyaret ediyor. Hal hat›r
soruyor” 

“‹stanbul Bakkallar Odas›’n›n ve Baflkan›m›-
z›n çal›flmalar›n› çok be¤eniyoruz. Buralara kadar
gelip bizleri ziyaret ediyor. Hal hat›r soruyor” di-
yen Muzaffer amca ölçü ve tart› aletleriyle ilgili
bir problemini de dile getirerek, “Belediyelerin iki
y›ldan buyana bafllatm›fl olduklar› bir uygulama
var. Belediyeye bir harç yat›r›yoruz. Belediye gö-
revlileri gelip terazilerimizi kontrol ediyorlar. Bu
zorunlu bir uygulama. Fakat biz bu uygulamaya
tabi tutulurken baflkalar›n›n yapmad›¤›n› veya
yapt›rmad›¤›n› görüyoruz. Bizi rahats›z eden ya-
t›rd›¤›m›z harç bedelleri de¤il, çifte standart uy-
gulamalar› ve kurals›zl›klard›r. Odadan ve baflka-
n›m›zdan beklentimiz belediyenin terazilerimize
damga vergisi uygulamas›na bir standart getirme-
si meselesine bir çözüm bulmas›d›r. Ya herkese
uygulans›n ya da kald›r›ls›n” diyerek,  bütün bak-
kallar›n ortak problemi ve ayn› zamanda güncel
bir konu olan marketler yasas›na geçiyoruz.

“Belediyelerin iki y›ldan buyana bafl-
latm›fl olduklar› bir uygulama var.
Belediyeye bir harç yat›r›yoruz. Bele-
diye görevlileri gelip terazilerimizi
kontrol ediyorlar. Bu zorunlu bir uy-
gulama. Fakat biz bu uygulamaya ta-
bi tutulurken baflkalar›n›n olmamas›
bizi rahats›z ediyor”                  

“Marketler yasas›n›n da bir an önce ç›kmas›n›
istiyoruz” diyen Muzaffer amca, “Bakkal esnaf›
olarak bize düflen sorumluluk her neyse yapmaya
da haz›r›z. Odam›z›n bu ifle ön ayak olmas›n› bek-
liyoruz. Baflkan›m›z›n bu konuda da güzel fleyler
yapaca¤›na inan›yoruz” diyerek sözlerini bitiriyor.

“Marketler Yasas›’n›n bir an önce
ç›kmas›n› istiyoruz. Bakkal esnaf› olarak
bize düflen sorumluluk her neyse yapmaya
da haz›r›z. Oda’m›z›n bu ifle ön ayak
olmas›n› bekliyoruz. Baflkan›m›z›n bu 
konuda da güzel fleyler yapaca¤›na
inan›yoruz”
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CNR ‹stanbul Fuar Merke-
zi'nde düzenlenen 17. Ulus-
lararas› G›da Fuar›nda Fu-

ar›n kat›l›mc›lar›ndan Reis G›da, 'Obezi-
teye karfl› bakliyat ile sa¤l›kl› beslenme'
kampanyas›n› bafllatt›. fiirketin kam-
panyaya dikkat çekmek için iki manken-
le bafllatt›¤› 'Çinliler gibi çubukla pirinç
yeme' yar›flmas› büyük ilgi gördü. 

Kampanyan›n ilk aya¤› olan 'Pirinç
ve Bakliyat›n Beslenmedeki Rolü' bafl-
l›kl› panel de flirketin stand›nda yap›ld›.
Ünlü sunucu Vatan fiaflmaz'›n modera-
törlü¤ünde gerçekleflen panele konuflma-
c› olarak Reis Tar›msal Ürünler Sanayi
Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet Reis,
Nam›k Kemal Üniversitesi Ziraat Fa-
kültesi G›da Mühendisli¤i Bölümü Ö¤re-
tim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Demirci ve

Sa¤l›kl› Beslenme ve Diyet Uzman› Tay-
lan Kümeli konuflmac› olarak kat›ld›. 

“Türk halk› posal›
ve lifli g›dalar› az tüketi-
yor. Sa¤l›¤›m›z aç›s›ndan
gerekli olan bu g›dalar›
en iyi tah›l ve baklagiller-
den alabiliriz”

Prof. Dr. Mehmet Demirci, Türk
halk›n›n posal› ve lifli g›dalar› az tüket-
ti¤ini söyleyerek, "Oysa bu g›dalar› sa¤-
l›¤›m›z aç›s›ndan almam›z gerekiyor.

Bunu da en iyi tah›l ve baklagillerden
alabiliriz" dedi. Son günlerin popüler
tart›flma konular›ndan GDO'lu (geneti¤i
de¤ifltirilmifl) ürünler konusuna da de¤i-
nen Demirci, "Baklagillerde bir sorun
yok. Ülkemizdeki baklagillerde GDO
yoktur" diyerek, bakliyat ürünlerinin,
karbonhidrat, vitamin, minareler ve kal-
siyum aç›s›ndan oldukça zengin oldu¤u-
nu da vurgulad›. 

Sa¤l›kl› Beslenme ve Diyet Uzman›
Taylan Kümeli de toplumda h›zla artan
obezite tehlikesine dikkat çekerek Tür-
kiye nüfusunun yüzde 27,6's›n›n obezite
oldu¤unu söyledi. Sofralarda mutlaka
geleneksel yemeklerin, bakliyat›n, sala-
tan›n, sebzenin bulunmas›n›n sa¤l›kl›
beslenme aç›s›ndan önemine de¤inen
Kümeli, "‹nsanlar sadece kepekli ekmek

Reis G›da obeziteye karfl› 
bakliyatla savafl açt›
Bakliyat sektörünün öncü firmalar›ndan Reis G›da, obeziteye karfl› bakliyatla savafl açt›. Sa¤l›kl› bes-
lenme kampanyas› bafllatan flirketin yönetim kurulu baflkan› Mehmet Reis'in bu ad›m› atmas›nda, ev
han›mlar›n›n yüzde 45'inin kuru fasulye, nohut ve bulgur yeme¤i yapmay› bilmedi¤inin tespit edilmesi
yat›yor. Reis, pek çok gencin börülce, bezelye, barbunya, bakla ile yap›lan yemekleri tan›mad›¤›na ifla-
ret ederek, ortaya ç›kan bu tablo karfl›s›nda sa¤l›kl› beslenme kampanyas› bafllatt›klar›n› vurgulad›. 
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yiyerek zay›flayamaz. Bunun yerine hafllanm›fl bulgur ve nohut yi-
yerek de zay›flar, yeflil mercimek yiyerek de kolesterolü düflürebi-
lir" ifadelerini kulland›. 

“E¤er gençli¤e yat›r›m yapmak
istiyorsak ve onlar›n geleceklerini
düflünüyorsak, bunun yolu sadece iyi bir
e¤itim almalar›n› sa¤lamak olmamal›.
Onlar› sa¤l›kl› beslenme konusunda da
mutlaka e¤itmek zorunday›z”

Reis Tar›msal Ürünler Sanayi Yönetim Kurulu Baflkan› Meh-
met Reis, sa¤l›kl› beslenme konusu bir sosyal sorumluluk projesi
olarak gördüklerini söyledi. Panel sonras› habercilerin sorular›n›
cevaplayan Reis, "Gelece¤imiz olan çocuklar›m›z›n özellikle son
y›llarda artan bir flekilde yanl›fl beslendi¤ini görmek, bizi sosyal
sorumluluk çerçevesinde bu konuda bir kampanya yapmaya teflvik
etti. E¤er gençli¤e yat›r›m yapmak istiyorsak ve onlar›n gelecekle-
rini düflünüyorsak, bunun yolu sadece iyi bir e¤itim almalar›n› sa¤-
lamak olmamal›. Onlar› sa¤l›kl› beslenme konusunda da mutlaka
e¤itmek zorunday›z" diye konufltu. 

Ev Han›mlar›n›n Yüzde 45'i 
Kuru Fasulye Yapmay› Bilmiyor 

Kampanyan›n temelinin temmuz ay›nda yapt›rd›klar› bir arafl-
t›rmaya dayand›¤›n› ifade eden Mehmet Reis, "Araflt›rmada; ye-
mek kültürümüzle ilgili çarp›c› sonuçlar ortaya ç›kt›. Halk›m›z›n
yüzde 45'i kuru fasulye, nohut, bulgur yeme¤i yapmay› bilmiyor.
Gençler börülce, bezelye, barbunya, bakla ile yap›lan yemekleri ta-
n›m›yor. Birçok vatandafl›m›z, bir üründen sadece bir çeflit yemek
piflirmeyi biliyor. Bakliyatta her geçen gün tüketim azal›yor. Os-
manl› yemek kültürü ve geleneksel yemekler terk ediliyor. Ev ha-
n›mlar› ise bakliyat yemeklerini piflirmeyi zahmetli görüyor." de-
¤erlendirmesinde bulundu. 

Gaziantepli
bulgurcular tan›t›m

ata¤›nda
Gaziantep Bulgur Sanayicileri Derne¤i

(GABUSAD) Baflkan› Mehmet Baharo¤lu,
çok önemli bir besin maddesi olan bulguru daha iyi
tan›tmak için ''Bulgur Tan›t›m Grubu'' oluflturmay›
düflündüklerini söyledi. Gaziantep'in bulgur üretimin-
de 70 firma ile çok önemli bir merkez oldu¤unu, an-
cak, özellikle tan›t›m eksikli¤i nedeniyle ihracat ko-
nusunda istenilen baflar›n›n sa¤lanamad›¤›n› belirten
Baharo¤lu, sözlerini flöyle sürdürdü:

''Bulgur, çok dayan›kl› ve besleyici özelli¤i ile
dünyan›n tüm ülkeleri taraf›ndan, stratejik bir ürün
olarak kabul ediliyor. Ancak iyi bir tan›t›m yap›la-
mad›¤› için hem ülkemizde hem de dünyada hak etti-
¤i yere gelemiyor. Dernek olarak, y›llardan beri tan›-
t›m konusunda etkin çal›flmalar yapmam›za ra¤men
bu konuda baflar›l› oldu¤umuz söylenemez. Bunun
büyük bir eksiklik oldu¤unu düflünüyor ve daha etkili
bir tan›t›m için 'Bulgur Tan›t›m Grubu' oluflturmay›
düflünüyoruz.''

Bulgurun, ihracat potansiyeli çok yüksek olan bir
ürün oldu¤unu dile getiren Baharo¤lu, ''Yüksek tek-
nolojiyi kullanarak üretim yapan firmalar›m›z, dün-
yan›n her ülkesine ihracat yapabilecek durumda. An-
cak, d›fl pazarlar bulma konusunda s›k›nt› yafl›yoruz.
Türkiye bulgur ihtiyac›n›n yüzde 70'ini biz karfl›l›yo-
ruz” dedi.

Türkiye’nin bat›s›nda bile 
bulgur yeterince tan›nm›yor

Türkiye'nin bat› illerinde dahi bulgur çok iyi ta-
n›nm›yor. Tan›t›m konusunda, daha etkin çal›flmalar
yap›lmas› gerekir. Halen, Irak ve Avrupa Birli¤i
(AB) ülkelerine bulgur ihracat›m›z var. Baflta Çin ve
Hindistan olmak üzere Uzak do¤u ülkelerinin pazar-
lar›na aç›lma çal›flmalar›m›z ise gerçekleflmifl de¤il.''

Baflkan Baharo¤lu, 10-14 Ekim 2009 tarihleri
aras›nda Almanya'n›n Köln kentindeki, ''Dünya G›da
Fuar›''nda Gaziantep bulgurunu dünyan›n birçok ül-
kesine tan›tt›klar›n› da sözlerine ekledi.
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Grup flirketi Sanovel'den gelen ilaç sektöründeki
bilgi birikimlerini g›da sektörüne tafl›d›klar›n›n
alt›n› çizen Toksöz., "‹yi üretim kurallar›n›, bir

ilaç üreticisi hassasiyeti ile g›da sektöründe ilk uygulayan fir-
ma haline geldik. Mükemmel ürünler yaratmak için Ordu fab-
rikam›zdaki üretimi, mevcut çal›flanlar› aynen koruyarak 1 y›l
durdurduk. Üretim tesisimizi, bafltan afla¤› yüksek sa¤l›k, gü-
venlik ve üretim standartlar›na kavuflturduk. ‹ki y›lda fabrika-
m›za ve altyap›m›za toplam 25 milyon TL'lik yat›r›m yapt›k"
fleklinde konufltu. 

“Tablet çikolata ifline girece¤iz"
‹stanbul'da bir bas›n toplant›s› düzenleyen Ahmet Toksöz,

Ordu'daki ma¤azan›n yan› s›ra büyük iller baflta olmak üzere
9 ilde sat›fl ma¤azas› açacaklar›n›, bu ma¤azalar›n baz›lar›n-
da sadece çikolata olaca¤›n›, baz›lar›n› da kafe tarz›nda plan-
lad›klar›n› söyledi. Tokgöz mevcut ürün gam›na ilave olarak
tablet çikolata üretimine de bafllayacaklar›n› söyleyerek " Tab-
let çikolata pazar›na Sagra markas›yla girece¤iz. Sagra, 'ori-
ginal' ve 'premier' olarak iki segmentte piyasaya sunulacak" di-
ye konufltu. 

Tadelle ve Sarelle'nin pazarda henüz hak ettikleri konum-
da bulunmad›¤›n› ve tüketici nezdinde çok yüksek bilinirli¤e
sahip bulunan bu markalar› pazarda gelifltirmek için daha da
çok çal›flacaklar›n› kaydeden Toksöz, birkaç yeni ürün daha
ç›kartma haz›rl›¤› içinde olduklar›n›, formülüyle de dünyada
ilk olacak yeni bir Sarelle'yi piyasaya sunacaklar›n› söyledi. 

Konuflmas›nda hedeflerini anlatan Toksöz " Bizim ilk gün-
den bu yana hedefimiz, sektördeki di¤er oyunculardan pay al-
mak yerine, yapaca¤›m›z yeniliklerle Türkiye pazar›n›n büyü-

mesini sa¤lamak ve bunu yaparken de tüketicilere sa¤l›kl›, do-
¤al ve keyif veren ürünler sunmakt›. Sanset G›da olarak, çiko-
lata sektöründe yeni bir alan açt›k. "Sa¤l›kl› ve do¤al keyif
ürünleri" fleklinde tan›mlanan bu alan› gelecekte de sahiplen-
mek istiyoruz" dedi. Türkiye'de çikolata pazar›n›n 1.5 milyar
TL civar›nda oldu¤unu belirten Toksöz, krizde pazar›n yüzde
10 büyüdü¤ünü vurgularken, "‹nsanlar küçük mutluluklardan
vazgeçmiyor" yorumunu yapt›. 

Tadelle ve Sarelle yeni ürünlerle
pazardaki iddias›n› sürdürüyor

Tadelle ve Sarel-
le'nin Üreticisi San-
set G›da Genel Mü-
dürü Ahmet Toksöz,
2007 y›l›nda
TMSF'den sat›n ala-
rak, bir y›l süren ye-
nileme döneminden
sonra yeniden tüke-
ticilerle bulufltur-
duklar› Tadelle, Sa-
relle ve Sagra ile çi-
kolata sektöründe
yeni bir alan›n öncü-
lü¤ünü yapt›klar›n›
söyledi. 
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Konuflmas›nda Sanset G›da olarak ciro hedefinden ziyade
kaliteli ürünler ve mükemmel bir sat›fl organizasyonuna odak-
land›klar›n› vurgulayan Toksöz flöyle devam etti: 

"Tüketicilerimiz, ürünlerimizi tüketti¤inde kalitesinin tart›-
fl›lmaz oldu¤unun karar›n› zaten kendileri vermeye bafllad›lar.
Örne¤in, Sarelle tüm bölgelere yay›lmam›fl olmas›na ra¤men
yüzde 10'a yaklaflan pazar pay›na sahip. Pazarda yer alan
benzer markalarla, bu bölgelerde ilk seneden bafla bafl gitme-
ye, yar›flmaya bafllad›k. Bu önemli bir baflar› göstergesidir"
dedi. 2010 y›l› beklentilerini de dile getiren Toksöz " 2010
markalar›m›z›n gerçek performans›n› göstermeye bafllayaca¤›
bir y›l olacak. 2009 ciro hedefimizi 2010 y›l›nda da koruya-
ca¤›z. Sanset G›da olarak önceli¤imiz h›zl› de¤il, istikrarl› bü-
yümedir. Hedefimize a¤›r ama emin ad›mlarla ulaflaca¤›z" de-
¤erlendirmesinde bulundu. 

"Farkl› bir tat için dünyay› gezdik"
Ürünlerin hammaddesini ve tedarikçilerini büyük titizlikle

seçtiklerini belirten Toksöz, "Hammaddenin en iyisini ve en
kalitelisini bulmak için dünyay› gezdik, binlerce kilometre yol
kat ettik, yüzlerce numune tatt›k. Buldu¤umuz en iyi kakaoyu,
do¤al vanilyay› ve süt tozunu, dünyan›n en iyi f›nd›¤›n›n yetifl-
ti¤i Ordu'daki fabrikam›z›n Ar-Ge departman›nda özel bir for-
mülle birlefltirdik" diye konufltu. Ürünlerin sa¤l›kl› ve do¤al ol-
du¤unun alt›n› çizen Toksöz " Çikolata sektöründe yayg›n bir
flekilde kullan›lan trans ya¤, boya ve katk› maddelerini hiçbir
ürünümüzde kullanmad›k. "Do¤ala özdefl" olarak tabir edilen
ve kimyasal reaksiyonlarla elde edilen vanilya esans› yerine,
do¤al bitkilerden elde edilen katk›s›z vanilya kulland›k. Tüm
ürünlerimizde, 'Sagra Kalite' F›nd›k kulland›k" dedi. 

"GDO’suz soya lesitin kullan›yoruz"
Kamuoyunda son günlerde yayg›n olarak tart›fl›lan GDO

konusuna da de¤inen Toksöz flunlar› söyledi: " Bilindi¤i gibi
soya lesitin de çikolata sektöründe çok yayg›n kullan›l›r. Ge-
neti¤i de¤ifltirilmemifl soya lesitin bulabilmek için çok u¤rafl-
t›k. Bu alanda hem az say›da hammadde üreticisi var, hem de
maliyeti çok yüksek. Bu maliyete katlanma karar› ald›k ve

tüm ürünlerimizde geneti¤i de¤ifltirilmemifl soya lesitin kul-
land›k. Süt tozunda ise prosesi özel olan ürünleri tercih ettik.
‹thal hammaddeyi bu standartlara uyan firmalardan seçerek
tedarik ettik. Böylece içeri¤i ve ambalajlar› yenilenmifl ürün-
lerimizi tüketicilerle 2009 y›l›n›n bafl›ndan itibaren bulufltur-
maya bafllad›k." 

"Tadelle ve Sarelle'ye yak›flan› yapt›k"
Art›k dünyada sa¤l›kl›-do¤al ve dengeli beslenme trendinin

yafland›¤›n› vurgulayan Ahmet Toksöz "Sektörümüzde bu tren-
din öncüsünün, bu topraklarda do¤mufl ve "çocuklu¤umuzun
çikolatas›" olmufl Tadelle olmas› bir tesadüf de¤ildir. Tadelle
ve Sarelle'nin yüksek marka de¤erine, ancak kaliteli ve do¤al
ürünlerin yak›flaca¤›na inand›k. 2009 y›l›n›, "do¤al ve keyifli"
ürünlerimizi tüketicilerimize anlatma y›l› olarak kabul ettik.
Çünkü bir tarafta efsane olmufl, güçlü mirasa sahip markalar
vard›. Bu markalarla ilgili, her tüketicinin zihninde ve dama-
¤›nda yer etmifl belli bir tat ve hat›ralar vard›. Bu markalar›,
ambalaj›ndan içeri¤ine yenileyerek eskisinden çok daha kalite-
li bir flekilde piyasaya sundu¤umuzu, kafalarda tek bir soru
iflareti b›rakmadan anlatmam›z gerekiyordu. ‹flimiz bir baflka
aç›dan daha zordu, çünkü sektörde benzeri olmayan içerikte
ürünler yaratman›n maliyetini fiyatlar›m›za da k›smen yans›t-
mak durumunda kalm›flt›k. Sarelle ve Tadelle'yi trans ya¤ ve
katk› maddeleri kullanmadan ve GDO'suz soya lesitin ile üre-
terek yaklafl›k 1 y›ld›r tüketicilerle paylafl›yoruz" dedi.

Toksöz sat›fl, pazarlama ve tan›t›m faaliyetleri hakk›nda
da bilgi verirken flunlar› kaydetti: "Ürünlerimizi her yönüyle
daha iyi anlatabilmek için, 2009 y›l›nda gerçeklefltirdi¤imiz
yo¤un reklam ve pazarlama aktivitelerimize ek olarak, çikola-
ta sektöründe ilk kez uygulanan bir sat›fl örgütlenmesine de
gittik. 200 kifliden oluflan kendi sat›fl temsilcisi kadromuzu
kurduk, 10 ilde kendi bayimizi ve kendi distribütör a¤›m›z›
oluflturduk. Sadece sizin ürününüzü satan ve onu anlatan bir
sat›fl a¤›na sahip olman›n, bizimki gibi hem "kitlesel" ama ay-
n› zamanda da "çok özel" ürünlere sahip firmalar için çok
önemli oldu¤unu düflünüyoruz."
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Kahveli Maden Suyu be¤enildi
Manisa'n›n Alaflehir ilçesindeki

Sar›k›z tesislerinde Türkiye'de ilk kez
kahve aromal› maden suyu
üretildi. ‹ki senelik bir çal›fl-
man›n ürünü olarak, CNR ‹s-
tanbul Fuar Merkezi'nde dü-
zenlenen 17. Uluslararas› G›-
da Fuar›nda görücüye ç›kan
kahveli maden suyu, vatandafl-
lar›n be¤enisini kazand›. 

Sat›fl Müdürü Bahattin
Kurt, Türk insan›n kahveye
olan düflkünlü¤ünden dolay›
böyle bir ürünü gelifltirmeye
karar verdiklerini belirtti.
Türk kahvesinden esinlenip,
Almanya'dan ithal ettikleri

birkaç kahvenin kar›fl›m› olan ham-
madde ile üretimi gerçeklefltirdiklerini

anlatan Kurt, ''Tamamen do-
¤ald›r, hiçbir katk› maddesi
yoktur. Ürünün içinde sadece
içecek firmalar›n›n hepsinin
de kulland›¤› karbo gaz var.
Kahveli maden suyunun Türk
halk›n›n sevece¤i içecekler
aras›na girece¤inden ümitli-
yim. Rakiplerimizin de bunu
üretmeye bafllamas› bizi se-
vindirir. Maden suyu ile tüm
meyveli içecekler yap›l›r.
Uyuma ba¤l› olarak salepli
ve bozal› da yapabiliriz''
dedi. 
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Mehter marfl›n›n birbirin-
den güzel marfllarla renk
katt›¤› aç›l›fl törenine Ko-

caeli Büyükflehir Belediyesi Baflkan Ve-
kili ‹lyas fieker, Gölcük Kaymakam›
Mustafa Pakdemir, Gölcük Belediye
Baflkan› Mehmet Ellibefl, Gölcük Emni-
yet Müdürü ‹sa Bifliren, Gebze Belediye
Baflkan› Adnan Köflker, GES‹AD Bafl-

kan› Halit Uçar, Özyap›tek Yal›t›m
‹nfl.Ltd.fiti ortaklar›ndan Fethi Y›lmaz,
Özgün ‹nflaat sahibi Mehmet Özdemir,
Ses Pazarlama Yönetim Kurulu Bflk.
‹smail Kaya, Ayy›ld›z ‹nflaat Yönetim
Kurulu Baflkan› ‹smet Ayy›ld›z ve Bank
Asya Gebze fiube Müdürü Hüseyin Ko-
dan'›n  yan› s›ra ifl ve siyaset dünyas›n-
dan tan›nm›fl isimler kat›ld›lar.

Aç›l›flta k›sa bir konuflma yapan
Peynirci Baba ve Yöre fiirketler Grubu
Yönetim Kurulu Baflkan› Ali Keskin,
Gölcük'te 19.fiubelerini de hizmete aç-
maktan büyük bir utluluk duydu¤unu
belirterek, aç›l›fla kat›lan tüm misafirle-
re teflekkür etti. Peynirci Baba markas›-
n›n halk›n büyük be¤enisini kazand›¤›n›
belirten Keskin, “Bunun bilincinde hiz-
metlerimize ve yat›r›mlar›m›za devam
ediyoruz. Ma¤azalar›m›zda kendi üreti-
mimiz olan ürünlerle müflterilerimize
kaliteli ürünü ucuza satmay› ilke edin-
dik” dedi.

Ali Keskin : 
“2010 -2011 yat›r›m y›l›m›z”

2010 ve 2011 y›llar›nda g›da sektö-
ründe at›l›m yapmay› hedeflediklerini
belirten Ali Keskin, Gemlik'te zeytin
üretim ve paketleme tesislerinin temeli-
ni fiubat veya Mart ay›nda atmay› dü-
flündüklerini, bir y›l sonrada Bal›kesir
Susurluk'ta Peynir ve Süt Ürünleri Üre-
tim Tesisi ile yat›r›mlar›n› bu sektöre de
yo¤unlaflt›racaklar›n› sözlerine ekledi.

Daha sonra kürsüye gelen Gölcük
Belediye Baflkan› Mehmet Ellibefl, Pey-

Peynirci Baba
19. flubesini

Gölcük’te açt›

Kahvalt›l›k Marketler zincirine
bir yenisini daha ekleyen Pey-
nirci Baba, 19.fiubesini Gölcük
ilçesi, Merkez Mahallesi Ami-
ral Sa¤lam Caddesi'nde düzen-
lenen renkli bir törenle hizmete
açt›. 
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nirci Baba gibi bölgede marka olmufl
bir tesisin ilçelerinde olmalar›ndan
mutluluk duyduklar›n› belirterek, ma-
¤azan›n Gölcük'e bölgeye ve ifltirakçile-
re hay›rl› olmas›n› diledi.

Gölcük'te misafir olmalar›na ra¤-
men asl›nda ev sahibi durumda olduk-
lar›n› belirten Gebze Belediye Baflkan›
Adnan Köflker'de yapt›¤› k›sa konuflma-
da, Gebze merkezli Peynirci Baba'n›n
Gölcük'te ve ‹zmit'in her yerinde faali-
yette olmas›n›n gurur verici oldu¤unu
belirtti.

Kocaeli Büyükflehir 
Belediye Baflkan Vekili 
‹lyas fieker : Peynirci Baba 
müflterisiyim!

Son olarak kürsüye gelen Kocaeli
Büyükflehir Belediye Baflkan Vekili ‹l-
yas fieker, kendisinin de ‹zmit'te Pey-
nirci Baba'n›n müflterilerinden biri ol-
du¤unu, Peynirci Baba'n›n Gölcük'te ki
bu ma¤azas›n› açma teflebbüslerini
takdirle karfl›lad›¤›n› belirterek, “ Son
zamanlarda kat›ld›¤›m›z aç›l›fllar›n ço-
¤unlu¤u g›da ve al›flverifl üzerine ma-
¤aza aç›l›fllar›. Bu da gösteriyor ki
Gölcük art›k geçerken u¤ran›lacak bir
yer olmaktan ç›km›fl. ‹çinde rahatl›kla
yaflan›lacak, sosyal oluflumu olan, al›fl-
verifl ve ticaret hacmi büyüyen geliflen
bir flehir durumunda. Bunda da Koca-
eli Büyükflehir Belediyesi olarak önem-
li bir katk›m›z oldu¤una inan›yorum”
dedi.

Peynirci Baba Gölcük Ma¤azas›'n›n
aç›l›fl kurdelesini birlikte kesen proto-
kol mensuplar› daha sonra ma¤azay›
birlikte gezdiler ve düzenlenen kokteyle
kat›larak, ifl ve siyaset odakl› bol bol
sohbet ettiler.

“Peynirci Baba
halk›n be¤enisini kazan-
m›fl bir marka. Bunun
bilincinde hizmetlerimi-
ze ve yat›r›mlar›m›za de-
vam ediyoruz. Ma¤azala-
r›m›zda kendi üretimi-
miz olan ürünlerle müfl-
terilerimize kaliteli ürü-
nü ucuza satmay› ilke
edindik”

Hekim Süt'e
uluslararas›
kalite belgesi  

Hekim Süt ‹flletme Müdürü Mehmet K›ran yapt›¤› aç›klamada He-
kim Süt'ün, uluslararas› geçerlili¤i olan ISO 9001:2008 Kalite
Yönetim Sistemi ve ISO 22000 G›da Güvenli¤i Sistemine uygun-

luk belgelerini almaya hak kazan›ld›¤›n› belirtti. K›ran, Hekim Süt'ün ald›¤›
bu iki belgenin, ayn› zamanda uluslararas› standardizasyon örgütüne ba¤l›
TÜRKAK taraf›ndan da onayland›¤›n›
kaydetti.

K›ran, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim
Sistemi ve ISO 22000 G›da Güvenli¤i Sis-
temine uygunluk belgelerini almaya hak
kazanan Hekim Süt'ün, hizmetlerini ulus-
lararas› standarda uygun, üretimlerini de
güvenirlilik esas›na dayal› olarak yapt›¤›n›
vurgulayarak," Tüketicilerin bilinçlenerek
g›da güvenli¤i yönetim sistemi belgesine
sahip kurulufllar›n ürünlerini tercih etme-
leri bu süreci daha da h›zland›racakt›r.
TÜRKAK onayl› TSE EN ISO 9001:2008
ve TSE EN ISO 22000 entegre sistem belgelerine sahip olmak. Hekim Süt ile
tüketici aras›ndaki güven köprüsünü güçlendirmektedir" dedi.

Bu belgelerle pazar pay›m›z› büyütmeyi hedefliyoruz
Uzun süren bir haz›rl›k evresinden sonra belgeleri almaya hak kazand›kla-

r›n› belirten, Hekim Süt ‹flletme Müdürü Mehmet K›ran, flunlar› ifade etti:
“Bu belgelerle birlikte pazar pay›m›z› büyütmeyi hedefliyoruz. Önemli bir

farkl›l›k elde ettik. Uluslararas› geçerlili¤i olan çok önemli bir belgeye sahip
olduk. Hekim Süt'ün ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000 G›da
Güvenli¤i Sistemine uygunluk belgeleri ürünlerin üzerinde de gösterilecek,
böylece tüketiciye k›yaslama imkân› sunulacak.”

Hekim Süt Endüstrisi G›da ve Yap› Sanayi Ticaret Anonim
fiirketi, kaliteli ve güvenli üretim yapt›¤›n› uluslararas› iki
belgeyle de tescil ettirdi.
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Krizle birlikte ev ve market-
lerdeki g›da stoklar›n›n
azald›¤›n› kaydeden Ahmet

Küçükbay, "Krize ra¤men h›zl› bir büyü-
me stratejisi izledik. Bu y›l 15 milyon
euroluk yat›r›mla endüstriyel pazara
girdik. Bunun yan›nda gayrimenkul ya-
t›r›mlar›m›za da ara vermedik" diye ko-
nufltu. 

2008 y›l›nda emtia fiyatlar›n›n dal-
galanmas›yla ciro baz›nda rakamlar›n
düflmesinin do¤al bir sonuç oldu¤unu
kaydeden Küçükbay, 2009 y›l›nda tonaj
olarak geçen y›l›n rakamlar›n› geride
b›rakt›klar›n› belirtti. Özellikle yurtd›-
fl›nda kat›ld›klar› fuarlarla birlikte 55
bin ton ya¤ ihracat› gerçeklefltirdikleri-
ni ifade eden Küçükbay, iç piyasada da
100 bin tonluk sat›fla ulaflt›klar›n› ha-
t›rlatt›. Kaliteli ve güvenilir olman›n
avantaj›yla kriz ortam›nda yeni pazar-
lara girdiklerini vurgulayan Küçükbay,
"Devletin fuar kat›l›mc›lar›na destek
vermesiyle Türk markalar› uluslararas›
arenada daha fazla söz sahibi olmaya
bafllad›. Bu da ülkemizin ileride daha
iyi yerlerde olaca¤›n›n iyi bir kan›t›d›r"
fleklinde konufltu. 

“Dünyadaki açl›k sorununun
ortadan kald›r›labilmesi için
Afrika ve di¤er fakir ülkelere
ciddi yat›r›mlar yap›lmas› çok
önemli”

Hükümetin komflu ülkeler ve ticari
hacmimizin yo¤un oldu¤u ülkelerle izle-
di¤i yap›c› d›fl politikalar ve baz› ülkele-
rin vizeleri kald›rmas›yla ticaretin daha
da canlanaca¤›n› kaydeden Küçükbay,
"Türk ekonomisi vizeyi kald›ran ülkeler-
den daha güçlü bir ekonomik potansiye-
le sahip oldu¤u için d›fl ticaret dengesi
de Türkiye lehine gelifliyor" dedi. 

Dünyadaki açl›k sorununun ortadan

kald›r›labilmesi için Afrika ve di¤er fa-
kir ülkelere ciddi yat›r›mlar yap›lmas›-
n›n önemine iflaret eden Ahmet Küçük-
bay, bu y›l özellikle Kenya ve ‹zmir
Fahri Konsolosu oldu¤u Etiyopya'da ya-
t›r›m olanaklar›n› araflt›rd›klar›n› söyle-
di. Bu ülkelerin asl›nda tar›m aç›s›ndan
zengin bir potansiyele sahip olduklar›n›
gördü¤üne dikkat çeken Küçükbay, flöy-
le konufltu: "Etiyopya krize ra¤men yüz-
de 7'lik büyüme rakam›na ulaflmay› ba-
flard›. Ancak olanaks›zl›k yüzünden
bundan tam olarak yararlanam›yor.
Özellikle iflgücünün ucuz ve arazilerin
tar›ma uygun olmas›, yat›r›mc› için
avantaj. Küçükbay olarak, Afrika ülke-
lerinde yat›r›mlara s›cak bak›yoruz.
Ama bu yat›r›mlar uygun f›rsatlar›n
oluflmas› ve tamamen kontrol edebilece-
¤imiz mekanizmalar›n kurulmas› halin-
de realize edilebilir. Bu amaçla öncelik-
le ambalaj ve dolum, sonra üretim tesisi
ve daha sonraki aflamada da tar›m ara-
zilerinin ekilmesi fleklinde bir yol iz-
lenebilece¤ini düflünüyoruz" 

Orkide Ya¤lar› Yönetim Kurulu Baflkan› Küçükbay: 

Yurt d›fl›nda yat›r›ma s›cak
bak›yoruz
Orkide Ya¤lar› Yönetim Kurulu Baflkan› Ahmet Küçükbay, uygun koflullar oluflursa yurtd›fl›nda, özel-
likle ya¤ sektöründe üretimi olmayan Afrika ülkelerinde yat›r›ma s›cak bakabileceklerini söyledi.
Küresel krizin etkilerinin 2010 y›l›nda azalaca¤›n› ve krizden az etkilenen nadir sektörler aras›nda
olan g›dada yeni yat›r›mlar›n sürece¤ine dikkat çeken Küçükbay, "2010, tüm dünya için toparlanma
y›l› olacakt›r. Biz 2010'da tonaj baz›nda yüzde 30'luk bir art›fl hedefliyoruz" dedi. 

Orkide Ya¤lar›, Çin'in fiangay
flehrinde kat›ld›¤› G›da ve Otel Ekip-
manlar› Fuar›'nda, genifl ürün yelpa-
zesiyle yo¤un ilgi gördü. 

Üç gün süren ve 60 ülkeden 825
flirketin bulundu¤u fuarda, zeytinya¤›
tan›t›m›na önem verdiklerini belirten
Orkide ‹hracat ve Sat›fl Yöneticisi
Hamide Tunçsiper, " Fuar bizim için,
Çin'de, ayçiçe¤i ya¤›nda yakalad›¤›-
m›z baflar›m›z›, zeytinya¤›nda da ya-
kalamam›z için büyük bir f›rsat olufl-
turdu" dedi. Ayçiçek ya¤›nda Çin'e
y›ll›k 5 bin tonluk ihracatla iyi bir
konumda olduklar›n› aktaran Tunçsi-
per, "Çinliler, zeytinya¤›n›n faydala-
r›n› ö¤rendi. Y›ll›k 9 bin ton al›yor-
lar. Bu pazardaki tan›t›m f›rsatlar›n›
iyi kullanarak ihracat›m›z› yükselte-
biliriz"  dedi.

Çinliler zentinya¤›n›
çok sevdi
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Dünya Ambalaj Örgütü
(WPO) taraf›ndan düzenle-
nen “World Star” ambalaj

yar›flmas›na üzerinde güvenlik dü¤mesi
bulunan “ak›ll› kapak” ile kat›lan Tu-
kafl, Türkiye'ye ödül kazand›rd›. Sri
Lanka'n›n Colombo kentinde yap›lan
WPO Genel Kurul Toplant›s›'nda bulu-
flan World Star Yar›flmas›'n›n jürisi ta-
raf›ndan Tukafl cam kavanozlarda üret-
ti¤i ürünlerinde kulland›¤› “ak›ll› ka-
pak” nedeniyle ödüle lay›k görüldü.  

Tukafl “ak›ll› kapak” ile g›da
güvenli¤ini art›rd›   

Dünyada ilk kez bebek mamas› en-
düstrisi taraf›ndan, tüketiciler için yük-
sek emniyet koflullar›n›n sa¤lanmas›
amac›yla kullan›lan bu özel kapak uy-
gulamas›n› kendi sektöründe hayata ge-
çiren ilk flirket olan Tukafl; “ak›ll› ka-
pak”lar› cam kavanozda üretti¤i salça,
sebze konserveleri, reçel, sos ve flarkü-
teri ürünlerinde kullan›yor.    

“Ak›ll› kapak” ile Tukafl'›n tüketici-
lere sa¤lad›¤› g›da güvenli¤ini art›rd›¤›-
n› belirten Tukafl Genel Müdürü Ahmet
Uysal, “Ak›ll› kapa¤›n kullan›ld›¤›
ürünlerde; tüketiciler, kapak üstündeki
güvenlik dü¤mesi sayesinde ürünün ka-
pa¤›n›n daha önce aç›l›p aç›lmad›¤›n›,
içerisindeki ürünün hava ile temas edip
etmedi¤ini ve dolay›s›yla ürünü güvenle
tüketip tüketemeyeceklerini kolayl›kla
anlayabilirler. Ak›ll› kapak, g›da güven-
li¤inin sa¤lanmas›n›n zorunlu oldu¤u

konserve gibi ürünlerde
tüketiciler için büyük bir avantajd›r”
dedi. 

Tüketicilerin sat›n ald›klar› g›da
ürünlerine yönelik temel beklentilerinin;
ürünlerin güvenli, hijyenik ve sa¤l›kl›
olmas› oldu¤una de¤inen Uysal, “G›da
güvenli¤inin tarlada bafllad›¤› bilinciyle
yola ç›kan Tukafl; ürünlerinin hammad-
desini oluflturan sebzeleri özenle temin
ederken, üretim sürecinde ise ifllenen
sebze ve meyveleri güvenli bir flekilde
tüketiciye ulaflt›r›labilmek ve güvenli¤i
daha da art›rabilmek amac›yla cam
ambalajlarda sektöründe “ak›ll› kapak”
kullan›m›na geçen ilk flirket olmufltur”
fleklinde konufltu. 

Tukafl, ambalajda 3. kez
“World Star” seçildi 

G›da güvenli¤ini art›ran ambalaj
uygulamalar›yla ürünlerini tüketicilerle
buluflturan Tukafl'›n; WPO (Dünya Am-
balaj Örgütü) yar›flma jürisi taraf›ndan
2006 y›l›nda Tukafl Keflkül ambalaj›yla,
2008 y›l›nda da Tukafl Ketçap ve Tukafl
Mayonez ürünlerinde kulland›¤› “temiz
kapak” ile ödüllendirildi¤i bildirildi.

“G›da güvenli¤ini
artt›rmak için cam ambala-
jlarda ak›ll› kapak uygula-
mas›na geçildi”

Tukafl'a
“World Star”
Ödülü   
Tukafl, cam kavanozda üret-
ti¤i ürünlerinde üzerinde
güvenlik dü¤mesi bulu-
nan “ak›ll› kapak”
kullan›m› ile WPO
taraf›ndan “World
Star” ambalaj ödülü
ile ödüllendirildi. 
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Seyido¤lu
flekerleme ve
lokum üretimine
bafll›yor
Helva ve reçel üretimiyle bilinen Seyido¤lu, fleker-
leme ve lokum üretimine de bafll›yor. 2010 y›l›nda
30 yeni ürünü daha piyasaya sürecek olan
Seyido¤lu, uluslararas› bir marka olmak için de
önemli ad›mlar at›yor. Hâlihaz›rda Almanya,
‹ngiltere, Rusya, ABD'ye ihracat yapan firman›n
yeni pazarlara aç›lmak için oluflturdu¤u profesyonel
kadro, dünyan›n en ücra noktalar›na kadar giderek
geleneksel Türk lezzetlerinin tan›t›m›n› yap›yor. 

Seyido¤lu’nda iki kuflak bir arada. 
Baba Necati Göksu (üstte) ve o¤ul Meh-
met Göksu (altta) flirketi birlikte bafla-
r›yla yönetiyor.  
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Türkiye'nin en eski helva ve reçel üreticileri aras›n-
da yer alan Seyido¤lu, flekerleme ve lokuma olan
talebi görünce bu ürünleri üretmeye karar verdi.

Son y›llarda geleneksel Türk ürünleri aras›nda yer alan hel-
vay› modern bir sunumla tüketiciye ulaflt›ran firma, önümüz-
deki dönemde yeni ürünlerle de pazardaki yerini alacak. 

10 kifliden 8’i Seyido¤lu markas›n› biliyor
67 y›ll›k Seyido¤lu markas›n›n bilinirli¤inden yararlan-

mak istediklerini söyleyen Firma Genel Müdürü Mehmet
Göksu, "Bu markan›n alt›nda daha fazla ürün grubunun ol-
mas› için çal›fl›yoruz. fiu anda 250 çeflit ürün üretiyoruz.
2010'da 30 yeni ürün daha piyasaya sürece¤iz" dedi. Türki-
ye'de her 10 kifliden 8'inin Seyido¤lu markas›n› bildi¤ine ifla-
ret eden Göksu, markan›n bilinirli¤inden yararlanmak iste-
diklerini kaydetti. 

2010’da piyasaya 30 çeflit yeni ürün
Seyido¤lu, önümüzdeki y›l krokan, flekerleme, ka¤›t helva

ve lokum gibi ürünleri raflar›na ç›karacak. Yeni ürün çeflitle-
ri için fabrikaya 2 bin metrekarelik ek bir yat›r›m yapt›klar›-
n› ifade eden Göksu, 2010 y›l›nda 30 çeflit yeni ürünle piya-
sada olmay› hedeflediklerini söyledi. Seyido¤lu olarak 2008
y›l›nda elde edilen 35 milyon TL ciroyu 2009 y›l›nda da ko-
rumay› baflard›klar›n› anlatan Mehmet Göksu, flöyle konufltu: 

Dünya pazarlar›nda daha fazla hakimiyet
"2010 y›l›nda ise 45 milyon TL ciroya ulaflmay› hedefliyo-

ruz. Yeni dönemde ihracat›m›z›n art›r›lmas› ve yeni pazar
aray›fllar›m›za da h›z verece¤iz. Hali haz›rda Almanya, ‹ngil-
tere, Rusya, ABD, gibi ülkelere yapt›¤›m›z ihracat› yeni
pazarlarla art›rmay› hedefliyoruz. ‹hracat için olufltur-
du¤umuz profesyonel kadro dünyan›n en ücra noktalar›na
kadar giderek geleneksel lezzetlerimizi tan›t›yor." 

Seyido¤lu G›da San. ve Tic. A.fi.’nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Baflkan› Necati Göksu’nunSeyido¤lu G›da San. ve Tic. A.fi.’nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Baflkan› Necati Göksu’nun
ticaret hayat›nda y›llar önce Fatih’te yapt›¤› bakkall›k önemli bir yer tutuyor. Necati Beyticaret hayat›nda y›llar önce Fatih’te yapt›¤› bakkall›k önemli bir yer tutuyor. Necati Bey
daha önce kendisiyle yapt›¤›m›z ve dergimizde yay›mlanan söyleflide o y›llar› unutamad›¤›n› vedaha önce kendisiyle yapt›¤›m›z ve dergimizde yay›mlanan söyleflide o y›llar› unutamad›¤›n› ve
bakkall›k mesle¤ine büyük sayg› duydu¤unu dile getirmiflti.bakkall›k mesle¤ine büyük sayg› duydu¤unu dile getirmiflti.
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Nuh'un Ankara Makarnas›
pazarlama direktörü Nihat
Uysall›, dünyan›n birçok

ülkesine ihracat yapt›klar›na dikkat çe-
kerek hedeflerinin dünyan›n en kalaba-
l›k ülkesi Çin'e daha fazla mamul ürün
satmak oldu¤unu belirten Uysall›,
Çin'de düzenlenen hiçbir fuar› kaç›rma-
d›klar›n› söyleyerek, "Bu ülkenin yan› s›-
ra Afrika'y› da çok önemsiyoruz. Geçen
y›la göre sat›fllar›m›z 2009'da üç kat
art›fl gösterdi. ‹hracata yönelik yeni
müflteri bulma çal›flmalar›m›z devam
ediyor" dedi. 35 ülkeye ihracat yapan
firma 2011 y›l›na kadar bu say›y› 60
ülkeye ç›karmay› hedefliyor. 

Nuh'un Ankara Makarnas› üretim
tesisleri Türkiye'nin en büyük, dünyan›n
3. büyük fabrikas›. Uysall›'n›n verdi¤i
bilgiye göre firman›n y›ll›k üretimi 218
bin ton. 2009 sonu için belirlenen 210
milyon liral›k ciro hedefini tutturan flir-
ket dünya fiyatlar›ndaki düflüfle ra¤men
2010 hedefini 225 milyon lira olarak
belirledi. fiirket pazarda 6 marka alt›n-
da 100'e yak›n çeflitle yer al›yor. 

“Futbolcular maçtan önce 
makarna yiyor. Makarna en
kolay enerjiye dönüflen
g›dalardan biri” 

Makarnay› "Kilo yapmayan bir ürün"
olarak tan›mlayan Uysall›, sosuna dik-
kat edilmesi halinde diyette kullan›labi-
lece¤ini söylüyor. Uysall›, "Makarna

Türkiye'de sos, salça ve ya¤ kullan›larak
tüketildi¤i için kilo yap›c› olarak bilini-
yor. Ancak kiloyu yapan eklenen soslar.
Türkiye'de birçok futbol tak›m› oyuncu-
lar›na maçlardan önce karbonhidrat
yüklemesini makarna ile yap›yor. Ma-
karna en kolay enerjiye dönüflen g›dala-
r›n bafl›nda geliyor. Maçtan 2-3 saat
önce yenilen makarnan›n ortaya ç›kar-
d›¤› enerji futbolcuyu zinde tutuyor" de-
di. 

TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu
da firman›n ortaklar› aras›nda
bulunuyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu'nun da or-
taklar› aras›nda bulundu¤u Nuh'un An-
kara Makarnas›'n›n temeli 1940 y›l›nda
Nuh-Ahmet Eskiyapan kardefller ve Ke-
mal Yurtbilir ortakl›¤›yla Ankara Ulus

Hal'de g›da maddesi satan dükkan aç-
malar› ile at›ld›. Dükkan o dönemde
devlet büyüklerinin de al›flverifl etti¤i ifl-
lek bir mekan haline geldi. Dükkanda
y›lda 6 ton makarna sat›lmas› üzerine
imalat fikri do¤du. Ulus Rüzgarl›
Sokak'ta 1950 y›l›nda ilk imalathane
kuruldu. Alt› ton ile bafllayan imalat ar-
tan talebe yetiflemeyince 1955 y›l›nda
‹skitler'de yeni fabrika kuruldu. "Ankara
Makarna" markas› ile yap›lan üretim
1961 y›l›nda kuruculardan Nuh Es-
kiyapan an›s›na "Nuh'un Ankara Makar-
nas›"na dönüfltü. 

Türkiye'nin önde gelen makarna üreticilerinden Nuh'un Ankara Makarnas› gözünü Çin'e dikti.
Afrika'ya ihracat›n› son bir y›lda üç kat art›ran firma hedef pazar olarak Çin'i seçti. 

Makarna devinin
gözü Çin pazar›nda

Pazarlama Müdürü
Nihat Uysall›

4444 6666
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4077 Say›l› Tüketici Kanu-
nu'nun kabulünün y›ldönümün-
de ‹stanbul Olivium Al›flverifl

Merkezi'nde düzenlenen törenle verilen
ödüllerde;

Türkiye'de s›v› ya¤ pazar›n›n yüzde
20'sini elinde bulunduran ve 80 ülkeye
ihracat yapan Orkide Ya¤lar›, "Alt›n
Marka" Orkide Ya¤lar› Yönetim Kurulu
Baflkan› Ahmet Küçükbay'da  "Alt›n
Adam" ödülüne lay›k görüldü. 

Alt›n Marka Ödülü’nü
Orkide Ya¤lar› al›rken Pan-
dobirlik Genel Baflkan›  ve
Konya fieker Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Recep Konuk’a
Alt›n Adam ödülü verildi

Türk tar›m›na ve tar›msal sanayi ile
g›da sanayine yapt›¤› ciddi katk›lar›n
yan› s›ra tüketici sa¤l›¤› ve memnuniye-
tini ön planda tutarak güvenilir bir
markan›n ortaya ç›kmas›n› sa¤layan
Pankobirlik Genel Baflkan› ve Konya
fieker Yönetim Kurulu Baflkan› Recep

Konuk “Alt›n Adam”, Konya ve Çum-
ra'daki iki fabrikas›yla Türkiye'deki pan-
car flekeri üretiminin yaklafl›k dörtte bi-
rini gerçeklefltiren Konya fieker'e de,
son y›llarda yapt›¤› at›l›mlar ve teknolo-
jik yat›r›mlarla üretimde hijyeni ön pla-
na ç›karmas› ve sektöre kazand›rd›¤›
yeniliklerle g›da sanayinde üreticiden
tüketiciye uzanan zincirde öncü bir rol
üstlenen konumuyla  'Alt›n Marka' ödü-
lüne lay›k görüldü.

TTKD taraf›ndan bu y›lki  “Tüm Tü-
keticilere Tavsiye Ediyoruz” belgesi de,
salça sektöründe Tukafl'a verildi. Tukafl,
salça kategorisinde TTKD taraf›ndan tü-
keticilere tavsiye edilen marka olarak
seçildi.

Kalite yolculu¤unda
markalaflman›n büyük önemi

Tüm Tüketicileri Koruma Derne-
¤i'nin yapt›¤› de¤erlendirme sonucunda,
tüketici memnuniyetini en üst düzeyde
gerçeklefltirebilen ve sektöründeki ra-
kiplerine oranla performans›, gücü ve

tüketiciler lehine yapt›¤› at›l›mlarla dik-
kat çeken ve ödül almaya hak kazanan
firmalar›n, “Alt›n Marka” ve “Tüm tü-
keticilere tavsiye ediyoruz” logolar›n›
kullanma hakk›n› da kazand›¤›n› söyle-
yen TTKD Baflkan› Mehmet Barak, "Ka-
lite yolculu¤unda markalaflma büyük
önem tafl›yor. Müflteriler, özellikle g›da
alan›nda mutlaka kaliteli ve güvenilir
markalar› tercih etmeli" dedi.  

Orkide Ya¤lar› Yönetim
Kurulu Baflkan› Küçükbay:
Bu ödül çok de¤erli

Orkide Ya¤lar› Yönetim Kurulu
Baflkan› Küçükbay da, tüketicilerinden
ald›klar› bu ödülün, kendileri için çok
büyük de¤er tafl›d›¤›n› söyleyerek, "30
y›ld›r kalite, hijyen, teknoloji, sa¤l›k ve
güvenlik kavramlar›n› ön planda tuta-
rak, halk›m›z›n de¤iflmez markas› olma-
y› baflard›k. Müflterinin gönlünü kazan-
mak ve de¤iflmez tercihi olmak, bizim
için en büyük kazanç ve mutluluktur"
dedi. 

2009 Alt›n Marka Ödülleri 
sahiplerini buldu
Tüm Tüketicileri Koruma Derne¤i (TTKD) taraf›ndan, tüketicilerden hiç flikâyet almayan ya da en az
flikâyet alan farkl› sektörlerdeki markalara verilen 'Alt›n Marka' ve 'Alt›n Adam' Ödülleri bu y›l da
sahiplerini buldu. 
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Sektörünün önde gelen isim-
lerinden Selva G›da'n›n Genel
Müdürü Mehmet Karakufl,
Türkiye ve dünyada bu¤day
hasad›n›n gayet iyi oldu¤unu
belirterek, "Gerek geçen y›l
gerek bu y›l hasat döneminin
güzel geçmesi makarna fiyat-
lar›n› afla¤›ya düflürerek en iyi
fiyatlara çekti.  Bu¤day fiyat-
lar›n›n gidiflat›na ba¤l› olarak
art›fl veya azal›fl yönünde çok
fazla bir beklentimiz yok. 1 lira
ve biraz alt› seviyelerini korur
diye bekliyoruz" dedi. 

Selva’dan sevindirici haber 

Bu¤day ile ilgili bir s›k›nt›
beklemiyoruz

CNR ‹stanbul Fuar Merke-
zi'nde 17. Uluslararas› G›da
Ürünleri ve Fuar›'nda bas›n

mensuplar›n›n sorular›n› cevaplayan
Selva G›da Genel Müdürü Mehmet Ka-
rakufl, makarna fiyatlar›n›n bu¤day ha-
sad› ile yak›ndan ilgili oldu¤unu belirtti.
Bu¤day hasad›n›n da geçen seneye göre
durumun çok iyi oldu¤unu belirterek,
"Kalitede bir tak›m s›k›nt›lar olsa da
miktar olarak beklenenin üzerinde bir
üretim yap›ld›. Bu¤day fiyatlar› yurtd›fl›
ile paralel gidiyor. Bu y›lda önümüzdeki
dönemde de bu¤day ile ilgili bir s›k›nt›
beklemiyoruz" ifadelerini kulland›. 

"Makarna tüketimi 
krizden etkilenmedi" 

Selva G›da Genel Müdürü Karakufl,
küresel krizin makarna tüketimini etki-
lemedi¤ini de söyledi. Küresel kriz yü-
zünden özellikle küçük ülkelerin ödeme-
lerinde s›k›nt› meydana geldi¤i için ih-
racatta bir miktar yavafllama yafland›¤›-
n› ancak, iç pazarda herhangi bir de¤i-
flim olmad›¤›n› vurgulad›. Karakufl,
"Makarna sektörü özellikle Türkiye'de
krizlere duyarl› bir sektör de¤il. Orta ve
yüksek gelir grubunun tüketti¤i bir

ürün. Fakir yiyece¤i olmad›¤› için tam
olarak, krizde herkesin makarna yeme-
si, makarnay› coflturmas› diye bir fley
söz konusu de¤il. Makarna sektörü bu
manada kriz dönemini böyle dura¤an ve
ayn› stabilitede geçirdi" dedi. 

Türkiye'de kurulu makarna üretimi

kapasitesi geçen y›ldan bu yana 1 mil-
yon tondan 1,3 milyon tona ç›kt›. Üre-
tim miktar› ise ihracat ve iç piyasa top-
lam› olarak 620 bin tona ulaflm›fl du-
rumda. Sektörün ihracat› ise 300 bin
ton civar›nda seyrediyor. 

3 dakikada piflen makarna!
Kad›nlar›n ifl hayat›nda daha fazla yer almas›yla k›sa sürede haz›rlanabilen

yemeklere ilgi her geçen gün art›yor. Sektörün önde gelen flirketlerinden Selva,
3 dakikada servise haz›r hale getirilebilen makarna gelifltirdi. 'fiipflak Makarna'
ad› verilen ürüne, en çok çal›flan bayanlar›n ve üniversite ö¤rencilerinin ilgi gös-
termesi bekleniyor. 

Normal makarnalar›n 8-10 dakikada piflti¤ini belirten Selva G›da Genel
Müdürü Mehmet Karakufl, "Yeni ürünümüz ise birkaç dakika piflecek. Türki-
ye'de olmayan yeni bir ürünü piyasaya sürüyoruz" dedi. fiipflak Makarna'n›n da-
¤›t›m›n›n belli yerlerde bafllad›¤›n› ifade eden Karakufl, yak›nda tüm Türkiye'de
yeni makarnan›n konuflulaca¤›n› aktard›. Yeni kampanyalar›nda çal›flan kesimi
ve ö¤rencileri dikkate ald›klar›n› belirten Selva G›da Genel Müdürü Mehmet
Karakufl, bu sayede sat›fllar›nda önemli bir art›fl beklediklerini dile getirdi. 

Selva G›da, ekonomik krizi pratik çözümlere yönelerek aflma yolunu tercih
etti. fiirket, yeni haz›rlad›¤› Çorba Keyfi, Salata Keyfi ve Ziyafet Sofras› gibi
makarna çeflitleriyle ad›ndan söz ettiriyor. fiirketin bu dönemde hem görsel
hem de yaz›l› bas›na verdi¤i reklamlar, Selva'n›n tan›n›rl›¤›n› yüzde 69 oran›n-
da art›rd›. 
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Türkiye'de makarna tüketim
anlay›fl›n› yepyeni bir boyuta
tafl›yan Selva'n›n öncülü¤ün-

de ünlü blog yazar› Devletflah Özcan'›n
hayata geçirdi¤i web sitesi Sak›p Sa-
banc› Müzesi'nde bas›na tan›t›ld›. Web
sitesinde Devletflah'la birlikte mutfa¤a
girerek farkl› makarna tariflerini birlik-
te haz›rlayan internet ve sanat dünyas›-
n›n y›ld›zlar› da lansmana kat›ld›.

Selva G›da Genel Müdürü Mehmet
Karakufl, yapt›¤› konuflmas›nda yeni
kampanyalar ve ürün gamlar›yla baflar›-
l› bir y›l geçiren Selva'n›n 2010'da da
farkl›l›klar›yla çok ses getirece¤inden
söz etti. Selva G›da Pazarlama Direktö-
rü Ahmet Nurullah Güler ise,  h›zla
yayg›nlaflan bir mecra olan internette
Selva'n›n bugüne kadar yapt›klar›ndan

ve farkl›l›klar›ndan söz etti. Böyle bir
video blogu kurarak farkl› makarna ta-
riflerini paylaflman›n makarna piflirme
ve yeme kültürümüze olan katk›lar›ndan
bahseden Güler, ilerde teknik imkanla-
r›n el vermesi halinde hedeflerinin koku
ve tad› da ekrana tafl›mak oldu¤unu
söyledi. 

Lansmanda bizimusulmakar-
na.com'un tüm detaylar›n› ise kat›l›mc›-
larla web sitesinin yarat›c›s› ünlü blog

yazar› Devletflah Özcan paylaflt›. Blog
yaz›lar›, resimli tarifler ve videolu tarif-
ler olmak üzere makarna deneyimleri-
nin kategorize edildi¤i sitede ziyaretçi-
ler yorumlar›n› paylaflabiliyor. 

Sitenin en çok ilgi gören bölümü ise
Devletflah'›n konu¤u olan diyetisyenlerin,
doktorlar›n, ünlü aflç›lar›n, internet ve
sanat dünyas›n›n önde gelen isimlerinin
sohbetleriyle daha da keyiflendirdi¤i
makarna piflirme videolar› oldu. 

Sanal dünyada bir ilk!
www.bizimusulmakarna.com
Makarna sektörünün yenilikçi
markas› SELVA, flimdi de sa-
nal dünyada bir ilk'e imza att›.
ww.bizimusulmakarna.com adl›
internet sitesinde lezzet sever-
lerle “Bizim Usul Makarna”y›
buluflturdu. 

Makarna sat›fllar› yüzde 6 artt›

Uluslararas› piyasa araflt›rma kuruluflu ''Euromonitor
International''in yapt›¤›, ''Türkiye'de Makarna'' adl›

çal›flmaya göre, Türkiye'de geçen y›l makarna sat›fllar›n›n
yüzde 6 büyüdü¤ü ve 488 milyon TL’ye ulaflt›¤› bildirildi. 

‹stanbul Teknik Üniversitesi G›da Mühendisli¤i
Bölümü Ö¤retim Üyelerinden Prof. Dr. Hikmet
Boyac›o¤lu, ''Euromonitor International''in
yapt›¤› ''Türkiye'de Makarna'' adl› bu çal›fl-
maya göre, ülkede makarna tüketiminin
düflük oldu¤unu ifade ederek,  Türkiye
Makarna Sanayicileri Derne¤i referans ve-
rilerek belirlenen rakamlar ›fl›¤›nda Türkiye'de
kifli bafl›na makarna tüketimi 6 kg. Euromonitor
International'a göre; bu rakam›n Avrupa'da ortalama kifli
bafl›na 9 kg, ‹talya'da ise 28 kg oldu¤unu vurgulayan Boya-
c›o¤lu, flunlar› kaydetti: 

'''Türkiye'de Makarna' raporunda yap›lan de¤erlendirme-
de, ülkemizde makarnan›n halen bir ana yemek olarak de¤il
daha çok di¤er yemeklere bir yan yemek olarak görüldü¤ü

belirtilmifltir. Di¤er bir de¤erlendirme ise, makarnan›n bir-
çok besleyici ö¤elerinin halen Türk tüketicileri taraf›ndan bi-
linmedi¤i ve bu nedenle de makarna üreticilerinin omega-3
veya mineraller gibi daha sa¤l›kl› içerikte yeni ürünler için

yat›r›m yapmakta isteksiz veya tereddüt içinde oldu-
¤u fleklindedir. Türkiye'de makarnada sos kul-

lan›m›n›n yeni bir kavram oldu¤u ve bü-
yük oranda yeni lezzetlere daha aç›k ol-
ma e¤iliminde olan e¤itimli genç tüketi-
ciler ile s›n›rl› oldu¤u belirtilmifltir.'' 

Dünya genelinde makarna tüketimi-
nin son y›llarda art›fl göstermesinin birinci

nedeni olarak lezzet faktörünün gösterildi¤ini dile
getiren Boyac›o¤lu, bunu haz›rlanmas› kolay, çok yönlü
olarak kullan›m› ve besin de¤erinin takip etti¤ini söyledi.
Boyac›o¤lu, makarnan›n günlük demir, magnezyum, fosfor,
B3 vitamini (niasin) ve folik asit ihtiyac›n›n önemli bir k›s-
m›n› karfl›lad›¤›n›, ya¤ içeri¤inin ise çok düflük oldu¤unu
sözlerine ekledi. 
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Tüketiciye hem do¤al, hem
sa¤l›kl›, hem de lezzetli ürün-
ler sunabilmek için gereken

tüm yat›r›mlar› hayata geçirdiklerine
dikkat çeken Süleyman Sezen, y›ll›k bin
800-2 bin ton bal üretimi yapt›klar›n›
vurgulad›. Önümüzdeki y›l bu rakam› 3
bin tona ç›karmay› hedeflediklerini bil-
diren Sezen, Türkiye'de bal sektöründe
ilk ikiye yükseldiklerini aktard›. 10 bin
metrekarelik tesislerinde y›llar›n verdi¤i
birikim ve 110 kiflilik profesyonel ekiple
üretim gerçeklefltirdiklerini hat›rlatan
Sezen, "Üretim öncesi ve sonras› kont-

rol ile analizlerde üniversitelerle iflbirli-
¤i yap›yoruz. Sofralara en kaliteli bal›
ulaflt›rmaya özen gösteriyoruz. Uzun sü-
ren çal›flmalar sonunda Türkiye'de krem
bal› üreten ilk firma biz olduk. Bugün
geldi¤imiz noktada pazara sundu¤umuz
çeflitler, farkl›l›klar›yla dikkat çekiyor.
Bu farkl›l›¤› yeni tan›t›m çal›flmalar›yla
tüketiciye de hissettirmek istedik" dedi. 

‹ngiliz Perakendeciler Birli¤i'nin
oluflturdu¤u BRC Belgesi, G›da Güvenli-
¤i Yönetim Sistemi (ISO 22000), Türk
Standartlar› Enstitüsü'nden (TSE) ürün
güvenli ve kalitesine dair tüm belgeleri

ald›klar›n› dile getiren Sezen, "Anavar-
za bal› do¤al, lezzetli ve sa¤l›kl›d›r. 8
bölgeden ald›¤›m›z ürünleri bir tankta
birlefltirerek bir tat ç›kart›yoruz. Firma
olarak kahvalt› kültürünü Türkiye'de ye-
niden gündeme getirdik" fleklinde konufl-
tu. 

Türkiye kovan say›s›nda 
dünyada dördüncü s›rada

Türkiye'nin kovan say›s›nda dünyada
Çin, ‹spanya ve Arjantin'den sonra 4'ün-
cü s›rada yer ald›¤›na iflaret eden Süley-
man Sezen, yaklafl›k 38 bin ailenin ar›-
c›l›kla u¤raflt›¤›n› söyledi. Sezen, "Dün-
yada balda ne var ise, Türkiye'de Ana-
varza bal›nda o olacak. Bütün iddiam›z
budur. Art›k ar›c›l›k dedemin yapt›¤› gi-
bi de¤ildir. Ayn› ar› narenciye çiçe¤ini
al›yor, yaylara yükseliyor, ayçiçe¤i ve
kanola bitkisine aç›l›yor. Bal en sigorta-
l› üründür. Tabii ki bal›n üretimi, iflleti-
mi ve hijyeni çok önemlidir. Biz yemedi-
¤imizi satmay›z. Normalde belgelendir-
me kurulufllar› kontrole haber vererek
gelirler. Ama biz tesisi çat kap› deneti-
me açt›k" dedi.

Anavarza
Bal, logo
ve ambalaj
tasar›m›n›
yeniledi 

Anavarza Bal Genel Müdürü Süleyman Se-
zen, yeni yat›r›mlar, AR-GE çal›flmalar› ve
üniversitelerle yapt›klar› iflbirlikleri sonucu
öncü markalar›ndan biri haline geldiklerini
belirterek, 1995 y›l›ndan bu yana Kozan'daki
entegre tesislerde ürettikleri Anavarza bal›n›n
logo ve ambalaj tasar›mlar›n› de¤ifltirerek se-
zonu bafllad›klar›n› kaydetti. 
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CP Türkiye, Tar›m ve
Köyiflleri Bakanl›¤› ve
Ekonomize dergisi tara-

f›ndan gerçeklefltirilen “Güvenilir
G›da Zirvesi Ödül Töreni”nde “En
‹yi Marka” ödülünü ald›. 

Tar›m Bakan› Mehdi Eker''den
CP Piliç ad›na ödülü alan CP Tür-
kiye Baflkan Yard›mc›s› Nezih Gen-
çer, ürün kalitesine çok önem ver-
diklerini ve Türk tüketici-
sinin damak zevkine uy-
gun yeni ürünlere yönelik
yapt›klar› yat›r›mlar›n›
sürdürerek ç›tay› daha da
yükse¤e tafl›yacaklar›n›
bildirdi. 

Ayl›k 984 ton üretim
kapasitesine sahip olan CP ‹leri ‹fl-
lenmifl Piliç Ürünleri Fabrikas›'nda
her ay Türk damak tad›na uygun
yeni bir ürünün gelifltirilecek. Böy-
lece dönerden, ac›l› kebaba, sucuk-
tan kad›nbudu köfteye kadar pek
çok yeni ürünü tüketici ile bulufltu-
racak olan CP, yeni yat›r›m ile ha-
z›r yemek alan›na da girecek. 

Dünya tavuk eti ticaretinin
1/3'ünün çevremizdeki ülkeler ile
yap›lmakta oldu¤unu da belirten

Nezih Gençer, sektörün büyük bir
potansiyele sahip oldu¤unu vurgula-
d›. 

Geliflen turizm, iç talep art›fl› ve
ihracat ile sektörün büyümeye de-
vam etmesini beklediklerini söyle-
yen Gençer, ayr›ca flu bilgileri ver-
di: 

“Üretici, sanayici iflbirli¤i ile
uygulanan entegre üretim modeli ve

yap›lan modern yat›r›m-
larla, beyaz et sanayi en
baflar›l› tar›msal sanayi
konumundad›r. Emek yo-
¤un bir sektör olan beyaz
et sanayisinde,  yeni istih-
dam sa¤lamas›, k›rdan
kente göçü önlemesi ve

hayvansal protein aç›¤›n› kapatmas›
nedeniyle, üretim art›fl› desteklen-
melidir.” 

Son dönemde, tavuk eti ihracat›
konusunda olumlu geliflmeler ya-
fland›¤›na da dikkat çeken Nezih
Gençer, son 1 y›ld›r Irak'a ihracat
yap›ld›¤›n›, AB ülkelerine ileri ifl-
lenmifl piliç ürünleri ihracat›n›n
bafllad›¤›n› ve Rusya Federasyo-
nu'nun da Türkiye'ye bu konuda ye-
flil ›fl›k yakt›¤›n› sözlerine ekledi. 

CP Piliç ‘En ‹yi Marka’
ödülü ödülünü ald›

Par›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› baz›
bas›n yay›n organlar›nda yer alan
"Sahte Bal" ile ilgili haberler üze-

rine yapt›¤› yaz›l› aç›klamada, taklit ve ta¤-
fliflin (kar›flt›rma) önlenmesine yönelik her
g›da ürününde oldu¤u gibi bal›n üretimde,
depolanmas›nda, naklinde, sat›fl ve tüketi-
minde ve zincirinin tüm aflamalar›nda rutin
denetim ve izleme programlar›na uygun ve
risk bazl› olarak Tar›m ve Köyiflleri Bakan-
l›¤› taraf›ndan denetimlerin gerçeklefltiril-
mekte oldu¤unu belirtti. Bakanl›¤›n ayr›ca
flüphe ve flikâyetler üzerine de bu denetimle-
ri yapt›¤› ifade edildi. 

Balla ilgili 2008'de 11 Bin 758 
denetim yap›ld›

Aç›klamada, Tar›m ve Köyiflleri Bakan-
l›¤› taraf›ndan yürütülen denetim ve izleme
programlar› kapsam›nda yap›lan bal ile il-
gili denetimlerde, 2008 y›l›nda 11 bin 758
denetimin yap›ld›¤›, analizi yap›lan bin 6
numunenin 894'ünün olumlu, 112'sinin ise
olumsuz sonuçland›¤›, 2009 y›l›n›n ilk 6
ay›nda ise 8 bin 104 denetimin yap›ld›¤›,
al›nan 530 numunenin 427'sinin olumlu,
103'ünün olumsuz sonuçland›¤› kaydedildi.
Aç›klamada, Taklit ve ta¤flifl d›fl›nda kal›nt›
izleme program› kapsam›nda 2008 y›l›nda
balda antiseptik, antibiyotik ve paraziter
ilaç kal›nt›s› için 651 adet numune al›nd›¤›,
al›nan numunelerin 49'unun olumsuz sonuç-
land›¤› belirtildi. 2009 y›l›nda ize 584 adet
numunenin al›nmas›n›n planland›¤› ifade
edildi. 

Tar›m
Bakanl›¤› 

bal üretimini
her aflamada
denetliyor

Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›, bal
üretiminde taklit ve ta¤fliflin önlen-
mesi için üretimden, depolanmaya,
nakilden, sat›fl ve tüketime kadar
olan zincirin tüm aflamalar›nda
rutin denetim ve izleme program-
lar›na uygun takiplerin yap›ld›¤›n›
aç›klad›. 

CP Türkiye, Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› ve Ekonomize der-
gisi taraf›ndan gerçeklefltirilen “Güvenilir G›da Zirvesi Ödül
Töreni”nde “En ‹yi Marka” ödülünü ald›. 
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Çikolata sektörüne giren Özsüt
Suriye'ye fabrika aç›yor 

Çikolatada kal›c› olmak isteyen flirket, üretimde gö-
rev alan ve özel olarak oluflturulan 10 kiflilik eki-
bini, 4 ay boyunca yurt d›fl›nda çikolata konusun-

da uzman kiflilerin e¤itiminden geçirdi. Y›ld›r›m Çullu, "Uzun
bir Ar-Ge dönemi ve pek çok çal›flma gerçeklefltirdik. ‹nsan›-
m›z›n büyük be¤eniyle tüketebilece¤i çikolata lezzetleri haz›r-
lad›k" dedi. Türk halk›n›n çikolata sat›n alma ve tüketme al›fl-
kanl›klar›n› de¤ifltirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Çullu,
"Özel lezzetimiz, ambalaj›m›z ve hizmet kalitemizle bunu ba-
flaraca¤›z" ifadesini kulland›. 

Suriye'ye yat›r›ma haz›rlan›yor 
Özsüt, vize uygulamas›n›n kalkt›¤› Suriye'ye yat›r›ma ha-

z›rlan›yor. fiirketin bu karar› almas›nda, vize uygulamas›n›n
kalkmas›ndan sonra Antakya ve Gaziantep flubelerine Suri-
ye'den gelen vatandafllar›n gösterdi¤i büyük ilgi etkili oldu.
Özsüt Genel Müdürü Y›ld›r›m Çullu, titizlikle haz›rland›klar›
bu operasyonda yak›n co¤rafyadaki ülkelerin ilk etapta hedef
ülkeler aras›nda oldu¤unu kaydetti. 

‹lk yurt d›fl› aç›l›m›n› Aral›k ay›nda KKTC'de, Lefkofla'n›n
kalbi say›lan Dereboyu caddesinde bafllatt›klar›n› belirten Çul-
lu, "Ard›ndan özellikle Avrupa ülkelerinden gelen talepleri de-
¤erlendirebilmek için AB üyesi ülkelerden birinde fabrika ya-
t›r›m›n›n ilerletilmesi aflamas› gelecek. Suriye ile aram›zda vi-
ze uygulamas›n›n kalkmas› bak›mdan yak›n planda bu ülkeye
yat›r›m plan›m›z› devreye sokaca¤›z" dedi. Çullu, Türklerin
yo¤un yaflad›¤› ülkelere aç›lmay› istediklerini ifade etti. 

‹zmir’in köklü firmas› Özsüt’ün 
tarihi 1938'e kadar uzan›yor 

Özsüt'ün 1938 y›l›nda ‹zmir'in tarihi Kemeralt› Çarfl›s›'nda
Özsüt Muhallebicisi olarak Sefer Usta'n›n bafllatt›¤› tatl› serü-
veni, 1980 y›l›nda büyümeye bafllad›. Sefer Usta'n›n o¤lu ‹b-
rahim Urlulu liderli¤inde Özsüt ustalar›n›n da ortakl›¤›yla ge-
lifltirilen birliktelikle, ilk flubesi 1991 y›l›nda Alsancak'ta aç›l-
d›. 1996'da 6 flubeye ulaflan Özsüt, h›zl› bir geliflme kaydede-
rek 2002 y›l›nda flube say›s›n› 50'ye ç›kard›. 

Tatl› serüvenine kazandibi, muhallebi, ekmek kaday›f›,
peynir tatl›s› ve aflure gibi geleneksel tatl›lar üreterek baflla-
yan Özsüt, tüketicilerin talepleri do¤rultusunda yeni teknoloji-
leri kullanarak günden güne geliflme kaydetti. Klasik tatl›c›
dükkânlar›ndan kafe konseptine geçifl yapan Özsüt, ürün yel-
pazesine pasta, kurabiye, dondurma ve çikolatay› da ekledi. 

Tatl› sektöründe 70. y›l›n› geride b›rakan Özsüt, çikolata sektörüne de girdi.
Çikolata projelerinin iki y›ll›k geçmifli oldu¤unu ifade eden Özsüt Genel Müdürü
Y›ld›r›m Çullu, Türk damak tad›na uygun çikolatalar haz›rlamak hedefiyle yola
ç›kt›klar›n›, uzun bir haz›rl›k döneminin ard›ndan çal›flmalar› tamamlad›klar›n›
ifade etti. Bu arada Türkiye genelinde yaklafl›k 140 bayiye ulaflan flirket, yak›n bir
zamanda da Suriye'ye yat›r›ma haz›rlan›yor. 

Suriye’ye yat›r›m karar› al›nmas›nda vizenin kalkmas›ndan son-
ra Antakya ve Gaziantep flubelerine Suriyelilerin gösterdi¤i yo-
¤un ilginin etkili oldu¤unu söyleyen Özsüt Genel Müdürü Y›ld›-
r›m Çullu yat›r›m sürecini titizlikle yürüttüklerini belirtti.
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Şeker Piliç Genel Müdürü Cavit
Ayvaz, 2009 y›l›nda 2008 y›-
l›na göre çok daha iyi bir dö-

nem geçirdiklerini belirterek, 2010 y›-
l›nda ise cirolar›n›n yüzde 40'l›k art›flla
350 milyon liraya ulaflmas›n› hedefle-
diklerini ifade etti. 

fieker Piliç aç›s›ndan baflar›l› bir y›-
l› geride b›rakt›klar›n› hat›rlatan fieker
Genel Müdür Yard›mc›s› Emre Bor,
'fieker' markas›na yapt›klar› yat›r›mla
2010'da daha h›zl› bir büyüme ivmesi
yakalayacaklar›n› söyledi. 2007 y›l›n-
dan bu yana üretim kapasitesini art›r-
ma ve teknoloji yenileme konusunda
önemli yat›r›mlara imza att›klar›n› ha-
t›rlatan Bor, teknoloji ve üretim süreç-
lerine yat›r›m kadar markaya yat›r›m
yapman›n da önemli oldu¤unu, bu ne-
denle 2008 y›l›ndan bu yana çok ciddi
çal›flmalar yapt›klar›n›n alt›n› çizerek,
flunlar› söyledi: 

“Markam›z›n gücüne güç katmak
için 2009 y›l› bafl›nda bafllatt›¤›m›z
markalaflma yat›r›mlar›m›zla hem flir-
ketimizin hem de markam›z›n gücüne
güç katmak istedik. Amac›m›z hissedar-
lar›m›z, çal›flanlar›m›z, müflterilerimiz,
bayilerimiz ve tüm di¤er paydafllar›m›-

z›n karfl›s›na kurum de¤erlerimize yak›-
fl›r yeni bir kurumsal kimlikle ç›kmak-
t›.” 

Geniflleyen ihracat pazarlar› saye-
sinde, dünyan›n farkl› ülkelerinde farkl›
tüketicilere ulaflt›klar›n›n alt›n› çizen
Emre Bor, yeni logolar›yla tüm paydafl-
lar›na modern yüzlerini daha net gös-
termeyi hedeflediklerini söyleyerek,
“Logo de¤iflimi ile ilgili olarak yaklafl›k
2 milyon TL'lik yat›r›m yapt›k. Yeni lo-
gomuzun ça¤dafl, dinamik, do¤an›n gü-
cüne inanan bir kurum olan fieker'in gö-
rüntüsüne uygun bir logo oldu¤una ina-
n›yoruz” diye konufltu.

2010’da üretim kapasitesi
yüzde 40 artacak

fieker Piliç'in yat›r›mlarla sürekli
büyüdü¤ünü ifade eden fieker Pazarla-
ma Koordinatörü Kaan Bor, özellikle
son iki y›lda yap›lan yat›r›mlar›n kapa-
site art›fl›na yönelik oldu¤unu ifade ede-
rek,  2010 y›l›nda kesimhane yat›r›m›-
n›n devreye girmesinin ard›ndan üretim
kapasitesinin yüzde 40 artaca¤›n› söyle-
di. ‹leri ifllem kapasitelerinin de yeni
al›nan makinelerle birlikte yüzde 150
artaca¤›n› ifade eden Kaan Bor, 2010

y›l› için üretim kapasitesi hedeflerinin
15 bin ton/y›l, ileri ifllem görmüfl ürün
sat›fl hedeflerinin 9 bin ton/y›l oldu¤unu
söyledi.  

Yeni fieker logosu ne ifade
ediyor?
• Sadece piliç markas› olmaktan ç›k›l›p

bir g›da markas› olmak hedeflendi.
'fieker' ismiyle bir g›da markas› logo-
su haz›rlanmas›na karar verildi. 

• Modern ve firman›n güçlü kurumsal
duruflunu yans›tacak flekilde tasar-
land›. Bu nedenle belirgin ve keskin
formlara sahip bir tasar›m haz›rland›. 

• Süslemeci bir grafik anlay›fltan çok
minimal bir anlat›m tercih edildi.

• Logonun üstündeki mavi renk ve al-
t›ndaki yeflil rengin do¤al yaflam dön-
güsünü ve dengesini yans›tmas› hedef-
lendi. 

• Bu iki renk aras›nda kalan 'fieker' ya-
z›s› bu denge içinde güçlü bir yer bu-
luyor ve bunu bask›n ve modern for-
muyla vurguluyor.

Beyaz et sektörünün lider flir-
ketlerinden fieker Piliç, global
marka olma stratejisine ba¤l›
olarak logosunu yenilerken, he-
deflerini de büyüttü. 

fieker Piliç: Yeni logo, yeni hedefler
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Kervan Süt Ürünleri
hedef büyüttü

Adapazar› ve
Biga'da el de¤-
meden, hijyen

ortamda üretilen, tamamen
do¤al olan, Kervan Süt
Ürünleri Ceo'su Bilal Sabit;
“30 y›ld›r süt ürünleri ma-
mullerini halk›m›z›n hizme-

tine sunmaktay›z. Son zamanlarda
yapt›¤›m›z AR-GE çal›flmalar› netice-
sinde ortaya ç›kan tablo do¤rultusun-
da ürün çeflitlili¤imizi artt›rarak he-
def büyüttük” diye konufltu.

“Sorumlulu¤umuzun 
bilincindeyiz”

Süt ürünlerinde ça¤dafl ürünlerle
geleneksel lezzetleri bir araya getire-
rek di¤er markalardan ayr›ld›klar›n›
dile getiren, Kervan Süt Ürünleri
Ceo'su Bilal Sabit; “ Süt ürünleri
üretmek büyük sorumluluk isteyen bir
aland›r. Biz bu noktada gösterdi¤imiz
titizlikle, hijyene çok özen göstermek-
teyiz “dedi.

“Son teknolojiyi 
takip ediyoruz”

Sütü iflleyen, üreten, ambalajla-
yan, etiketleyen ve da¤›t›m›n› da ken-
disi yapan bir firma olduklar›n› belir-

ten Kervan Süt Ürünleri Ceo'su Bilal
Sabit, “ Hijyen ve kaliteden ödün ver-
memek ad›na mümkün oldu¤unca son
teknolojiyi takip ediyoruz” diye ko-
nufltu.

“‹flimize sevgimizi 
kat›yoruz”

Teknoloji ve hijyene özen göster-
menin de yetmedi¤ini söyleyen Kervan
Süt Ürünleri Ceo'su Bilal Sabit; Tür-
kiye'nin en lezzetli peynirini üretmele-
rinin s›rr›n› “‹flimize sevgimizi kat›-
yoruz ve ürün gam›m›z› halk›m›zdan
gelen talepler do¤rultusunda oluflturu-
yoruz” diyerek aç›klad›.

“Akla ilk gelen 
marka olmak istiyoruz”

Kervan Süt Ürünleri Ceo'su Bilal
Sabit; ISO 2200, HACCP ve ISO
9001 belgelerine de sahip olduklar›n›
belirterek,  “Kervan ailesi olarak;
azim, karal›l›k, do¤ruluk ve do¤all›k
ilkesinden taviz vermeden çal›flarak,
müflterilerimizin deste¤i ile k›sa süre-
de hedeflerimize ulaflaca¤›m›za inan›-
yoruz. Kervan Süt Ürünleri Kervan›-
na herkesi dâhil etmek, Süt ürünleri
deyince akla ilk gelen marka olmak
istiyoruz” dedi.

30 y›ld›r g›da sektöründe süt ürünleri alan›nda faaliyet gösteren
Kervan Süt Ürünleri, AR-GE çal›flmalar› neticesinde ürün
gam›n› geniflleterek hedef büyüttü.

Özellikle salata ve garnitür-
lerin vazgeçilmezi olan

Penguen M›s›r Konservesi'nin çor-
badan pilava, makarnadan pizzaya
ve sandviçlere kadar pek çok yeme-
¤e lezzet katt›¤›n› anlatan Sözüçe-
tin; Penguen M›s›r Konservesi'nin
do¤rudan da tüketilebilece¤ini, da-
mak zevkine göre ya¤, limon, tuz,
peynir ve di¤er çeflnilerden de kata-
rak Penguen M›s›r keyfinin kifliye
özel k›l›nabilece¤ini söyledi.

Aykan Sözüçetin, "10 bin çiftçi
ile çal›flan flirketimiz, 40 bin dekar
ekim alan› ile Türkiye'nin en büyük
zirai hammadde al›c›lar›ndan biri.
Hiçbir ürünümüzde GDO'lu tohum-
dan elde edilmifl meyve ve sebzeler
kullanm›yoruz. M›s›r konserveleri-
miz de tamamen do¤al tohumlardan
el edilmifl yerli m›s›rlardan üretili-
yor" dedi.

Sözüçetin, Penguen G›da'n›n
ISO 22000 (HACCP) ve ISO
9001:2000 Kalite Yönetim Stan-
dartlar›'n›n yan› s›ra EFSIS (Avru-
pa G›da Güvenli¤i Denetim Kuru-
mu) taraf›ndan dünyada say›l› mar-
kalara verilen kalite belgesi olan
"BRC-A Kalite" belgesine sahip bir
kurulufl oldu¤unun alt›n› çizdi.

Penguen
M›s›r

cirosunu 4’e
katlad›

Haz›r g›da sektörünün öncü
firmalar›ndan Penguen G›-
da'n›n Genel Müdürü Aykan
Sözüçetin, m›s›r konservesi
cirosunu iki y›lda dörde kat-
lad›klar›n›, son y›llarda bü-
yük ra¤bet gören bardak m›-
s›ra dahi rakip olduklar›n›
söyledi. 
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Bir y›l gibi k›sa bir sürede bafl-
ta iç pazar olmak üzere Or-
tado¤u pazar›nda güçlenen

Elita G›da, yurtd›fl›nda Sunar markas›-
n›n yan›nda a¤›rl›kl› olarak Elita mar-
kas› ile sat›fllar›n› sürdürüyor. Elita G›-
da, 2008 y›l›n›n Ekim ay›nda Irak iha-
leleri ile bafllayan ihracat ata¤›n› Afri-
ka, Avrupa ve Asya ülkelerinden toplam
15 ülkeyle sürdürüyor. 

Sunar Grup fiirketleri Yönetim Ku-
rulu Üyesi Hüseyin Çomu, Ortado¤u pa-

zar›nda özellikle Elita G›da ile ihracat
paylar›n› art›rd›klar›n› ve 2009 y›l›nda
yaklafl›k 30 milyon TL'lik ciro
yapmay› hedeflediklerini söyle-
yerek, "2009 y›l›nda ihracat
ata¤› yapt›k. Kaliteli ürünle-
rimiz d›fl pazarda da kabul
gördü. Bölgede fiyat› nispe-
ten yüksek olmas›na ra¤-
men kalitesiyle Elita marka-
l› m›s›r ya¤› geçti¤imiz y›l
en çok tercih edilen s›v› ya¤
türü olmufltur" dedi. 

‹hracatta uzman 
ve dinamik bir ekip
iflbafl›nda

Elita G›da ihracat de-
partman› olarak d›fl paza-
ra aç›l›rken öncelikle po-

tansiyel pazar araflt›rmas› yapt›klar›n›
aktaran Hüseyin Çomu, "‹hracat depart-

man›m›z alan›nda tecrübeli
ve dinamik bir ekipten olu-
fluyor. Araflt›rmalar ›fl›¤›n-
da hedef pazar›n belirlen-
mesinin ard›ndan pazar-
daki potansiyel müflteri-
lerin bulunmas› safha-
s›na geçiliyor. Müflteri

ile müzakereler yap›la-
rak fiyat ve ödeme ko-
flullar› üzerine anlafl-
ma sa¤lanmas›n› mü-
teakip sevk planlama-
s› ve son olarak sevki-
yat›n yap›lmas› ile ih-
racat süreci en k›sa
süre içinde tamam-
lan›yor" dedi. 

Elita G›da 15 ülkeye
ya¤ ihraç ediyor
Sunar markas› ile bitkisel s›v› ya¤ pazar›nda faaliyet gösteren
Elita G›da, Çukurova'n›n ya¤›n› 15 farkl› ülkeye ihraç ediyor. 

Hüseyin Çomu

Et Ürünleri Tebli¤i’nde de¤ifliklik 

Tar›m ve Köyiflleri bakanl›¤›, döner, geleneksel su-
cuk, past›rma ve kavurman›n da dahil oldu¤u et
ürünleri tebli¤inde de¤iflikli¤e haz›rlan›yor. Teb-

li¤ tasla¤› ile et ürünlerinde hammadde olarak tek bafl›na
kanatl› derisi kullan›lmas› yasaklan›rken, kemikten meka-
nik olarak s›yr›lm›fl etlerin kullan›m›n›n da s›n›rland›r›lmas›
öngörülüyor. 

Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›, Türk G›da Kodeksi Et
Ürünleri Tebli¤i'nde yapmay› öngördü¤ü de¤ifliklikleri, ka-
muoyunun görüflüne açt›. Tebli¤, et ürünlerinin tekni¤ine
uygun olarak hijyenik koflullarda üretilmesi, ambalajlanma-
s›, muhafazas›, depolanmas›, tafl›nmas› ve sat›fl› ile ilgili
hususlar› belirliyor. 

Sucuk, past›rma ve kavurma gibi 
geleneksel ürünler özel olarak dikkate
al›narak ayr›ca de¤erlendirildi

Et ifllemede kullan›lan ›s›l ifllem, fermantasyon, tütsüle-
me, tuzlama, kürleme, emülsifiye etme, kurutma gibi ifllem-
lerin tan›mlar›na aç›kl›k getirilen tebli¤ tasla¤›nda, sucuk,
past›rma, kavurma gibi geleneksel ürünler de özellikleri
dikkate al›narak ayr›ca de¤erlendirildi. 

K›yma döner üretiminde, k›rm›z› et olarak en fazla yüz-
de 90 oran›nda k›yma ve en az yüzde 10 oran›nda yaprak
haline getirilmifl çi¤ k›rm›z› et kullan›lacak. 

Dönere ve kanatl› et dönerine niflasta ve bitkisel prote-
inler ilave edilemeyecek. 

Tebli¤ tasla¤›na göre, et ürünleri çi¤ etten veya sakatat-
tan haz›rlanacak, dilli salam hariç olmak üzere çi¤ etten
haz›rlanan et ürünlerine sakatat kat›lamayacak. 

Et ürünlerinin k›l›flar›nda y›rt›k, delik ve çatlak gibi
fiziksel kusurlar olmayacak. 
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Bakkal dükkân›ndan televizyon
programc›l›¤›na

Eski Sanayi Sitesi'nde bakkal
iflleten Ali Peker, 6 y›l önce
sitede çal›flan çocuklara ki-

tap okuma al›flkanl›¤› kazand›rmak için
dükkân›n›n cam›nda bilgi yar›flmas› dü-
zenledi. 

Dükkân›n›n cam›na yap›flt›rd›¤› ge-
nel kültür sorular›n› bilen çocuklara çi-
kolata veya meflrubat hediye eden Pe-
ker, yo¤un ilgi gören yar›flmas›n› 5 y›l
önce televizyon ekran›na tafl›d›. 

Kayseri'de yerel olarak yay›n yapan
televizyon kanal› Kay-Tv'de haftada bir
gün ''Bakkal cam›ndan renkli cama''
isimli yar›flma program›n› sunan Peker,
5 y›ld›r yay›nda olan program›nda genel
kültür a¤›rl›kl› sorular›na do¤ru cevap
veren izleyicilerine kitap hediye ediyor. 

Hedef 100 bin kitap
Okumay› çok sevdi¤ini ve insanlara

bu sevgiyi afl›lamak istedi¤ini belirten
Peker, dükkân›n›n cam›nda bafllat›p da-
ha sonra televizyon ekran›na tafl›d›¤› bu
yar›flman›n, hedeflenen amaca ulaflma-
da önemli bir araç oldu¤unu kaydetti. 

Televizyon program›n›n da yo¤un il-
giyle izlenmesinin kendisini son derece

sevindirdi¤ini ifade eden Peker, sözleri-
ni flöyle sürdürdü: 

“5 y›ld›r da televizyon ekra-
n›ndan bu amac›ma ulaflmaya
çal›fl›yorum”

''6 y›l önce bakkal›m›n cam›na soru-
lar asm›fl, sanayideki ifl yerlerinde ç›rak
olarak çal›flan çocuklar›n sorular› bil-
melerini istemifltim. Çocuklar, sorulara
do¤ru cevap verip çikolata veya meflru-
bat kazanmak için kitaplar veya ansik-
lopediler kar›flt›rmaya bafllad›lar. Böy-
lece onlara okuma al›flkanl›¤› kazand›r-
maya çal›flt›m. 5 y›ld›r da televizyon ek-
ran›ndan bu amac›ma ulaflmaya çal›fl›-
yorum. Dükkân cam›na ast›¤›m sorular-
la bafllayan yar›flman›n, bu kadar büyü-
yüp ilgi görece¤ini o zaman tahmin bile

edemezdim. Televizyon program›nda ilk
zamanlar esnaf arkadafllar›m›n deste-
¤iyle toplad›¤›m kitaplar› izleyicilere
da¤›t›yordum. fiimdi, yay›nevlerini ara-
y›p kitap göndermelerini istiyorum. ‹z-
leyicilerime bugüne kadar hediye etti-
¤im kitap say›s› 27 bine ulaflt›.'' 

“Bütün amac›m yaflam 
k›y›s›nda bir iz b›rakmak,
okuma sevgisi kazand›rmak”

Televizyon program›n› son bir y›ld›r
flair ve sunucu Ayfle Konur ile birlikte
sunduklar›n› hat›rlatan Peker, ''Bütün
amac›m yaflam k›y›s›nda bir iz b›rak-
mak. ‹nsanlara kitap okuma sevgisini
kazand›rabiliyorsam ne mutlu bana.
Hedefim, 100 bin kitaba ulaflmak''
dedi.

Kayseri'de dükkân›n›n cam›nda
bafllatt›¤› bilgi yar›flmas›n› te-
levizyona tafl›yan bakkal Ali
Peker, 5 y›lda izleyicilerine 27
bin kitap hediye etti. 

Dükkân›n›n
cam›na yap›flt›r-
d›¤› genel kültür
sorular›n› bilen
çocuklara çiko-
lata veya meflru-
bat hediye eden
Peker, yo¤un ilgi
gören yar›flmas›-
n› 5 y›l önce te-
levizyon ekran›-
na tafl›d›. 
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Milletvekili Özkan:

Esnaf ve
sanatkarlar
hak ettikleri
konumdan
uzaklaflt›

Milletvekili Özkan, TBMM Baflkanl›¤›'na verdi¤i
meclis araflt›rma önergesi ile esnaf ve sanat-
kârlar›n sorunlar›n› gündeme tafl›d›. Özkan,

araflt›rma önergesinde dünyada büyük geliflme ve de¤iflmeler
yaflan›rken, Türkiye'de çok önemli bir yeri olan esnaf ve sa-
natkârlar›n pek çok sorunla karfl› karfl›ya kald›¤›n› kaydetti.
Bu sorunlar›n büyük bir bölümünün kamu yöneticilerinin ve
iktidarlar›n ilgisiz ve duyars›z yaklafl›mlar›ndan kaynakland›-
¤›n› savunan Özkan, "Bu ba¤lamda ülkemizdeki küçük ifllet-
melerin sorunlar› incelendi¤inde; sosyal, ekonomik ve siyasal
koflullar ile teknolojik geliflim, haks›z rekabet, bölgesel farkl›-
l›klar gibi kendi istem ve denetimleri d›fl›nda oluflan olumsuz-
luklardan fazlas›yla etkilendikleri görülmektedir. Bugün ülke-
mizin içinde bulundu¤u sosyo-ekonomik durum itibar›yla da-
ralan ekonomik düzende üretim düflmüfl, istihdam gerilemifl,
vergi yükü artm›fl ve buna karfl›l›k esnaf ve sanatkârlar›m›z›n
sorunlar›ndaki açmaz ve ç›kmazlar her geçen gün daha da
fazla artm›flt›r" dedi. 

“Üreten kesim olarak esnaf ve sanatkârlar›-
m›z, içinde bulundu¤u olumsuz ekonomik ve
sosyal tablonun, ülke menfaatlerini yörünge-
sine oturtacak tarzda yeniden düzenlenme-
sini istemektedir”

Bugün aileleriyle birlikte say›lar› 20 milyonu bulan esnaf
ve sanatkârlar›n insan onuruna yarafl›r bir hayat tarz›na öz-
lem duydu¤unu kaydeden Özkan aç›klamas›n›n devam›nda
flunlar› söyledi: "Üreten kesim olarak esnaf ve sanatkârlar›-
m›z, içinde bulundu¤u olumsuz ekonomik ve sosyal tablonun,

ülke menfaatlerini yörüngesine oturtacak tarzda yeniden dü-
zenlenmesini istemektedir. Yaflanan ekonomik krizler nede-
niyle 1 milyonu aflk›n esnaf ve sanatkâr kepenk kapatm›flt›r.
Esnaf ve sanatkârlar sadece kendilerinin de¤il yanlar›nda ça-
l›flt›rd›klar› yüz binlerce ç›rak ve kalfan›n da gelece¤ini gü-
vencede görmek istiyorlar.” 

“Yaflanan ekonomik krize kendileriyle birlikte
büyük özveriyle gö¤üs geren, kendilerini yal-
n›z b›rakmayan gerekti¤inde kar›n toklu¤una
çal›flmaya raz› olan elemanlar›n›n da ifl ola-
naklar›n› kaybederek, ülkenin iflsizler ordusu-
na kat›lmas›n› istemiyorlar." 

Burdur Milletvekili Ramazan
Kerim Özkan, esnaf ve sanat-
kârlar›n bu gün hak ettikleri
konumdan çok uzaklaflt›klar›n›
belirterek, art›k üretimden çok
geleceklerini nas›l koruyabile-
cekleri endiflesi içerisinde ol-
duklar›n› bildirdi. 



GfK Türkiye taraf›ndan gerçeklefltirilen Kimlerin
Krizi Araflt›rmas›'nda 2008 krizinin tüketiciyi na-
s›l etkiledi¤i de¤erlendirildi. Araflt›rmaya göre,

tüketicinin hayat›ndaki krizin bafll›ca göstergeleri maafllar›n
geç ya da eksik ödenmesi, uzun süre zam alamama ya da ifl-
ten ç›kar›lma. 

Güven aray›fl›
‹fl bulma zorlu¤u ise, özellikle gençlerin en büyük endifle-

leri aras›nda yer al›yor. ‹fl bulamama halinde erkekler askere
gitmeyi tercih ediyor. Kamuda çal›flman›n cazip hale geldi¤i,
KPSS baflvurular›nda art›fl oldu¤u, bunun da güven aray›fl›n-
dan kaynakland›¤› ifade ediliyor. 

Fiyat art›fllar› nedeniyle tüketicilerde kredi kart› borcu ve
di¤er faturalar› ödeyememe korkusu hâkim. Kiray› ödeyeme-
me evden at›lma, elektrik-suyun kesilmesi, haciz gelmesi ya-
flanan endifleler aras›nda. 

Planl› harcama 
Araflt›rmaya göre, tüketici bir yandan de¤iflimlere duygu-

sal tepki verirken, bir yandan da rasyonel kararlar almaya ça-
l›fl›yor. ‹dareli yaflamaya kendini al›flt›r›yor, var olanla yetin-
meye, kendini garantiye almaya ve kötü senaryolara karfl› ha-
z›rl›kl› davranmaya çal›fl›yor. 

Tüketiciler krizle bafla ç›kmak için çeflitli metotlar geliflti-
riyor. Bunlar›n en bafl›nda sat›n alma stratejisinde de¤iflim
yer al›yor. Buna göre tüketiciler plans›z harcamalardan, ani
kararlardan kaç›n›yorlar, masraflar konusunda daha tedbirli
davran›yorlar. Sosyal yaflamlar›nda da k›s›nt›ya giden tüketi-
ciler, seyahat, tatil, gezme planlar›n› erteliyor. Krizin etkile-
riyle uygulanan tasarruflar aras›nda yemek ›smarlamak yeri-
ne piflirmek gibi önlemler yer al›yor. 

Giyim giderlerinde k›s›tlama 
Araflt›rmaya göre giyim ve ayakkab› giderleri, yüzde 27

ile en fazla k›s›lan harcamalar›n bafl›nda geliyor. ‹kinci s›rada
temel g›da gelirken, üçüncü s›rada kiflisel bak›m ürünleri yer
al›yor. Ak›ll› tüketicinin ortaya ç›kmas›nda sadece krizin etki-
si olmad›¤›, krizin bu geliflimi h›zland›rd›¤› belirtiliyor. 

Pazardaki de¤ifliklikler, mahalle aras›ndaki marketlerin
ço¤almas›, pek çok kategorideki s›k› rekabet, teknoloji mar-
ketlerin tüketiciyi k›yas yapmaya ve en ucuzunu almaya teflvik
etmesi, internette en ucuzu arama ve bulma imkân›, insanla-
r›n kriz ortam›nda al›flverifl al›flkanl›klar›n› ve tüketim al›fl-
kanl›klar›n› de¤ifltirmesine neden oluyor. 

Araflt›rma sonunda elde edilen bulgulara göre, tüketicinin
kriz hakk›ndaki düflünceleri ve krize verdi¤i reaksiyonlar ken-
di içinde farkl›lafl›yor. 
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Tüketim al›flkanl›klar› kriz 
döneminde de¤iflime u¤rad›
GfK Türkiye taraf›ndan gerçeklefltirilen Kimlerin Krizi Araflt›rmas›'nda 2008 krizinin tüketiciyi nas›l
etkiledi¤i de¤erlendirildi. Araflt›rmadan, tüketicinin kriz ortam›nda al›flverifl ve tüketim al›flkanl›k-
lar›n› de¤ifltirdi¤i sonucu ç›kt›. 





Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ),
"Kad›nlar ve Sa¤l›k" konulu
raporunda, son y›llarda

kaydedilen ilerlemelere ra¤men, top-
lumlar›n hala, özellikle gençlik ve yafll›-
l›k döneminde kad›nlar›n sa¤l›k konu-
sundaki taleplerini karfl›layamad›¤›n›
bildirdi.

Raporda, genç k›zlar ve kad›nlar›n
hak ettikleri ve ihtiyaç duyduklar› teda-
vi ve deste¤i almas›n›n art›k zaman›n›n
geldi¤i belirtildi.

Kad›nlar›n, ihtiyaçlar›na ve kendile-
rine özgü sorunlar›na uygun tedaviden
yararlanamad›¤›n›n vurguland›¤› rapor-
da, özellikle yafll› kad›nlar›n durumunun
endifle verici oldu¤una dikkat çekildi.

Kad›nlar daha uzun, 
ama "sa¤l›ks›z" yafl›yor

Kad›nlar›n erkeklerden ortalama 6-
8 y›l daha fazla yaflad›¤›n› hat›rlatan
DSÖ, bunun gibi baz› biyolojik avantaj-
lara ra¤men, kad›nlar›n sa¤l›¤›n›n sos-
yo-ekonomik duruma ba¤l› oldu¤unu
bildirdi.

Kad›nlar›n erkeklerden daha uzun
süre yaflamas› nedeniyle yafll› kad›nlar›n
say›s›n›n daha fazla oldu¤unun belirtil-
di¤i raporda, ülkelere, bugünden itiba-
ren yafll›l›¤a ba¤l› sa¤l›k sorunlar›n›n

masraflar›n›n sorumlulu¤unu üstlenme-
ye haz›rlanmalar› gerekti¤i uyar›s›nda
bulunuldu.

DSÖ raporunda, e¤itim ya da karar
verme gücünün yetersizli¤i / yetersiz b›-
rak›l›fl› ve gelirin az olmas›n›n kad›nla-
r›n hem kendilerinin, hem de ailelerinin
sa¤l›¤›n› koruma becerisini s›n›rland›ra-
bildi¤i, kad›nlar›n sa¤l›¤› konusunda
bölgesel ve uluslararas› önemli farkl›l›k-
lar olsa da kad›n ve genç k›zlar›n özel-
likle ayr›mc›l›k, fliddet ve yoksulluk gibi
benzer engellerle karfl›laflt›¤›n› vurgula-
d›.

Hükümetler yafll› kad›nlar›n
sa¤l›k masfraflar›n› karfl›la-
mak için çaba sarfetmeli

Baflta, genellikle ailelerin yafll› bire-
yin yükünü üstlendi¤i ülkelerde, hükü-
metlerden yafll› kad›nlar›n sa¤l›k mas-
raflar›n› karfl›lamak için çaba göster-
mesini isteyen DSÖ, ayr›ca yafll› kad›n-
lar›n ihtiyaçlar›na cevap vermenin has-
tal›¤› daha iyi anlamaktan geçti¤ini
vurgulad›.

AIDS, verem ve afl›r› kilonun 15-45
yafl›ndaki genç k›zlar›n ve kad›nlar›n
bafll›ca ölüm nedeni oldu¤unu belirten
DSÖ, bulafl›c› olmayan hastal›klar›n 45
yafl›ndan sonra kad›nlarda önde gelen
ölüm nedenleri haline geldi¤ini bildirdi.

60 yafl›n üzerindekilerin ise kalp so-
runlar›, beyin kanamas› gibi hastal›k-
lardan yaflam›n› yitirdi¤ini vurgulayan
DSÖ, bunun kad›nlar›n erkeklerden
farkl› belirtiler göstermesinden ve kad›-
n›n ikinci plana itilmesinden kaynaklan-
d›¤›na dikkati çekti.

Sa¤l›kta reform gerekli
DSÖ, hayatlar› boyunca tüm dünya-

daki genç k›zlar›n ve kad›nlar›n sa¤l›k
ve hayatlar›n› iyilefltirmek için hemen
harekete geçilmesi ça¤r›s›nda da bulun-
du.

Raporda kad›nlar, yapabilecekleri-
nin tamam›n› yerine getiremiyorsa, da-
ha sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam süremi-
yorsa sa¤l›kl› bir toplumdan bahsetme-
nin mümkün olmad›¤› ifade edildi.

Kad›nlar›n sa¤l›k ihtiyaçlar›n› karfl›-
lamak için do¤um öncesinde baflvurula-
bilen merkezler, ruh sa¤l›¤›, rahim kan-
seri teflhisi ve tedavisinin yap›ld›¤› mer-
kezlerin bulundu¤unu belirten DSÖ, an-
cak birçok ülkede cinsel sa¤l›k hizmet-
lerinin evli kad›nlara yönelik oldu¤unu,
bekâr ve genç k›zlar›n gözard› edildi¤ini
vurgulad›. DSÖ, hayat kad›nlar›, uyufl-
turucu ba¤›ml›s› kad›nlar ya da k›rsal
kesimde yaflayan kad›nlara yönelik sa¤-
l›k merkezlerinin say›s›n›n da çok az ol-
du¤unu kaydetti.

G›da ve Sa¤l›k Önce ‘Bakkal›m’ vard›...
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Kad›nlar her fleye
ra¤men uzun yafl›yor
Dünya Sa¤l›k Örgütü, "Kad›nlar ve Sa¤l›k" konulu raporun-
da, kad›nlar›n, sosyal eflitsizlik nedeniyle hastal›klar karfl›-
s›nda erkeklerden daha "güçsüz" oldu¤unu, ancak sa¤l›ks›z
da olsalar kad›nlar›n daha uzun yaflad›¤›n› belirledi.



Birçok g›da antiviral ve anti-
bakteriyal ajanlara sahip.
Bunlar da ba¤›fl›kl›k sistemi-

ne yard›m ediyor ve mikroplar› öldürü-
yor. Foxnews'te yer alan bir habere gö-
re, do¤al savunma sisteminizi güçlendi-
ren ve sizi enfeksiyonlardan koruyan yi-
yecekler flunlar: 

1. Ac› k›rm›z› biber: Ac› bi-
berde bulunan kapsaisin isimli kimyasal
burun t›kan›kl›¤›n› gideriyor, balgam
söktürüyor ve a¤r› kesici olarak ifle ya-
r›yor. Ac› k›rm›z›biberdeki kimyasal
beyne giden ac› sinyallerini düzenleyen
P maddesini tüketiyor. Ayr›ca, ac›y› ve
fliflkinli¤i azaltan kolajenaz ve prostag-
landin üretimini teflvik ediyor. Ac› bi-
berler, C vitamini bak›m›ndan da zen-
gindir. Bir ac› biberde, portakaldan 4
kat daha fazla C vitamini bulunuyor. C
vitamini de so¤uk alg›nl›¤›n›n süresini
k›salt›yor. 

2. Tavuk çorbas›: Bilim anne-
annelerimizin gelene¤ini onayl›yor: Ta-
vuk çorbas› so¤uk alg›nl›¤›na iyi gelir.
Nebraska Üniversitesi'nden doktorlar,

tavuk çorbas›n›n so¤uk alg›nl›¤›n› iyilefl-
tirme gücünü test ettiler. Büyüklerimi-
zin tarifini kullanan araflt›rmac›lar, bir
dizi laboratuar testinden sonra, tavuk
suyunun so¤uk alg›nl›¤›yla savaflabildi-
¤ini buldular. Tavuk çorbas› mukus üre-
timini yavafllat›yor ve so¤uk alg›nl›¤›
süresince daha rahat nefes al›p verme-
nize yard›m ediyor. 

3. Portakal suyu: Çocukken
hastaland›¤›n›za annenizin size portakal
suyu s›kt›¤›n› hat›rl›yor musunuz? Por-
takal suyu, so¤uk alg›nl›¤› için harika
bir ilaçt›r. Tonlarca C vitamini içeren
portakal suyu, hastal›¤›n›z›n süresini k›-
salt›yor. 1970'lerde Toronto Üniversite-
si'nden araflt›rmac›lar›n yapt›¤› çal›flma-
da, Amerikan G›da ve ‹laç Dairesi
(FDA)'nin de onaylad›¤› C vitamininden
günde yaklafl›k 90 miligram içerek so-
¤uk alg›nl›¤› sürecini azaltabilece¤iniz
tespit edildi

4. Zencefil çay›: Çin'de nezleye
yakalan›rsan›z, size mutlaka zencefil
çay› ikram edilir. Eski ülkedeki bitki
uzmanlar›, yüzy›llard›r zencefil çay›n›

tavsiye ediyorlar. Zencefil çay›n›n so¤uk
alg›nl›¤›n› tedavi edebildi¤ini, bafl a¤r›-
s›n› hafifletti¤ini, bulant›y› önledi¤ini ve
hatta dolafl›m› iyilefltirdi¤ini iddia edi-
yorlar. Çal›flmalar da zencefilin belirli
virüs türleriyle savaflabildi¤ini gösteri-
yor. Bir fincan zencefil çay› ya da s›cak
suya kar›flt›raca¤›n›z taze zencefil, so-
¤uk alg›nl›¤› belirtilerinizi hafifletebilir
ve daha çabuk iyileflmenize yard›mc›
olur. 

5. Sar›msak: Eski M›s›rl›lar,
sar›msa¤› çok severdi ve para birimi
olarak da kulland›lar. Günümüzde, bu
keskin bitkiyi istilac› virüsle savaflmak
için kullanabilirsiniz. Sar›msakta, bak-
terileri yok eden ve virüslerin hayatta
kalmas›n› zorlaflt›ran bir kimyasal bile-
flik olan alisin bulunuyor. 2001 y›l›nda
‹ngiltere'de yap›lan çal›flmada, alisin
takviyesi alan insanlar›n, almayanlara
oranla so¤uk alg›nl›¤›na yar› yar›ya da-
ha az yakaland›klar› bulundu. Çi¤ sa-
r›msak ya da sar›msakl› yiyecekler ye-
mek de ayn› etkiyi yap›yor. Günde, bir
difl sar›msa¤› çi¤ olarak ya da yemekle-
riniz içine katarak yiyebilirsiniz. 

G›da ve Sa¤l›k...‘Bakkal›m’ hep var olacak
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Hastaland›¤›m›z zaman, iyi-
leflmek için genelde reçetesiz
kimyasal kar›fl›mlar arar›z.
So¤uk alg›nl›¤› ve gribi üzeri-
nizden atmak için eczaneye
gitmek yerine, buzdolab›n›za
bakman›z yeterli.

So¤uk alg›nl›¤›na
karfl› elimizin alt›nda  
bulunan 5 faydal› g›da
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Süreç içinde hizmet yelpazesini
geniflleten Nazl› G›da, son iki
y›ld›r art›k g›da sektörünün

baflka kategorilerinde de faaliyet göste-
riyor. Sak›z, cips, çikolatal› m›s›r çere-
zi, flekerleme, çikolata gibi çeflitli ürün-
ler sunan Nazl› G›da, çal›flmalar›n› ge-
niflletmek üzere flu günlerde yo¤un bir
bayi aray›fl› içinde. Nazl› G›da Yönetim
Kurulu Baflkan› Ethem Kurt, bu çerçe-
vede çal›flmalar›n› ve hedeflerini anlatt›. 

Nazl› G›da ne zaman kurulda ve
hangi aflamalardan geçerek günümüze
geldi?

Nazl› G›da, 1993 y›l›nda kuruldu.
Ancak öncesinde de aile olarak çeflitli
ürünlerin sat›fl›n› gerçeklefltirerek, ticari
faaliyetler içerisinde bulunduk. 90'l› y›l-
lar›n bafl›nda aromal› toz içeceklere
olan ilgi yo¤unlafl›nca, bu konuda üre-
tim yapan küçük bir iflletmeyi sat›n al-
d›k. Burada bir süre üretim yapt›ktan
sonra bu konuya odaklanmaya karar

verdik. Böylece Nazl› G›da'y› kurarak,
aromal› toz içecek iflletmesini hem bu-
gün kulland›¤›m›z ‹stanbul ‹kitelli'deki
yerimize tafl›d›k hem de en son teknoloji
ile modernlefltirdik. Üretti¤imiz ürünleri
en yüksek kaliteye, üretim ortam›n› ise
Avrupa standartlar›na tafl›d›k. Marka-
m›z›n ad›n› ise NAZO koyduk. Bizden
bir isim olsun istedik; yerli, s›cak, sami-
mi…

NAZO üzerine çal›flt›k, ürün yelpa-
zemizi gelifltirdik, hem so¤uk hem de s›-
cak kategoride çeflitli ürünler gelifltirdik
ve piyasaya sunduk. Ürünlerimiz genifl
ilgi gördü. Daha sonra tan›t›m aflamas›-
na geçtik, televizyonlarda reklamlar›m›-
z› yay›nlamaya bafllad›k. NAZO, böyle-
ce tüm Türkiye'de bulunan, tan›nan ve
sevilerek tüketilen bir marka haline gel-
di. 

fiu anda üretim kapasiteniz nedir?
‹kitelli'deki tesisimizde ayl›k 60 mil-

yon paketlik üretim kapasitemiz var.
Bu, aromal› içecek tozlar› aç›s›ndan
Türkiye'deki en büyük tesislerinden biri.
Üretim birimimizi daha bafltan yüksek
kapasiteli oluflturduk. Dolay›s›yla flimdi
ihracat nedeniyle yükselen talebe cevap
vermekte s›k›nt› çekmiyoruz.  

Birçok segmentte, çok say›da ürün
çeflidiniz var. Nelerdir bu çeflitler? 

NAZO markal› aromal› içecek toz-

Markalar›m›z De¤erlerimiz Önce ‘Bakkal›m’ vard›...
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NAZO markas›yla yola ç›kan
ve k›sa süre içinde yayg›n bir
da¤›t›m a¤›yla ürünlerini
Türkiye'nin tüm köflelerine
ulaflt›ran Nazl› G›da, etkin
marka stratejisiyle NAZO'yu
ülkemizin en çok bilinen ve
tüketilen aromal› toz içecek
markalar›ndan birine
dönüfltürdü.

Nazl› 
G›da
art›k çok
yönlü bir
g›da
markas› 



lar›m›z firmam›z›n amiral gemisi. Bu-
rada kahve, üçü bir arada ve 2+1 kah-
ve, salep, s›cak çikolata gibi ürünleri-
miz de var. Ama onun d›fl›nda da Nazl›
G›da olarak pek çok marka ve ürünle
hizmet veriyoruz. Nazl› G›da, son iki
y›ld›r art›k çok yönlü bir g›da markas›.
Bundan hareketle cips kategorisinde
FUN CHOS ve DAB‹ DAB‹ adl› ürünle-
rimiz, sak›z kategorisinde DOBBY ve
NEGAM adl› markalar›m›z, çikolatada
FOXTOY ve flekerlemede LAYLAYLOM
gibi bafll›ca ürünlerimiz var. Önümüzde-
ki dönemde de pek çok yeni ürün ve
isimle, tüketicilerimizin karfl›s›na ç›ka-
ca¤›z. De¤iflik segmentlerde yer alarak,
pazar yelpazemizin genifllemesine sa¤l›-
yoruz. 

Baflka segment ya da sektörlere gir-
meyi düflünüyor musunuz?

Biz g›dan›n yan› s›ra kozmetik sek-
töründe de yer al›yoruz ve burada da
büyüyoruz. OMEN ve GEL‹N markal›
jöle, s›v› sabun, flampuan ve kolonya ile
bu sektörde özellikle profesyonel tüke-
timde genifl bir müflteri kitlesine sahi-
biz. 2009 y›l› içinde s›v› temizlik ürün-
leri konusunda tüketicilere pratik ürün-
ler sunmaya bafllad›k. Bu konudaki
ürün çeflitlendirmemizi sürdürece¤iz. 

‹hracat›n›z nas›l gidiyor? 
Nazl› G›da olarak 2008 ve 2009

y›llar›n› ihracatta at›l›m y›llar› olarak
ilan ettik. Baflta Afrika ve Asya - Pasi-
fik ülkeleri olmak üzere, geniflleyen hal-
kalarla ürünlerimizi ihraç etmeyi hedef-

liyoruz. Fas, Mozambik, Cezayir, Nijer-
ya, Çad, M›s›r, Afganistan ve Pakis-
tan'a ihracat›m›z var. Gitti¤imiz yerler-
de büyük ilgi görüyoruz. Elbette her ül-
kenin kendine göre ilginç özellikleri var.
Örne¤in Afganistan'da, ürünlerimizdeki
yo¤un C vitamini içeri¤i nedeniyle bu
ülkede NAZO, eczanelerde sat›l›yor.
‹çecek ürünü sundu¤umuz için, öncelik-
le mevsimsel anlamda s›cak olan ülkele-
re yöneliyoruz. Bu çerçevede özellikle
Afrika'n›n Mozambik ülkesi bizim için
çok önemli bir pazar. Mozambik'in yüz-
de 80'i bizi biliyor. Çünkü biz burada
bir Türk markas› olarak TV'lerde kendi

reklamlar›m›zla yer ald›k ve çok iyi bir
pazarlama ve da¤›t›m a¤› kurduk.

Önümüzdeki dönem için Nazl› G›-
da'n›n hangi hedefleri var?

Büyümeye odaklanm›fl durumday›z.
Pek çok yeni ürünümüz var ve bu ürün-
lerimizi Türkiye'nin her yerine ulaflt›r-
mak istiyoruz. O nedenle flu dönemde
da¤›t›m a¤›m›z› yeniden oluflturuyoruz.
Tüm Türkiye'de en az 100 yeni bayi ar›-
yoruz. Böylece hem kendi büyümemizi
sa¤lam›fl olaca¤›z hem de yurt çap›nda
istihdama genifl bir katk› yaratm›fl
olaca¤›z. 

Markalar›m›z De¤erlerimiz...‘Bakkal›m’ hep var olacak
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MALSER: Modern sebze ve meyve
reyon sistemleri

Avrupa Birli¤i’ne girifl süreci
içerisinde oldu¤umuz flu
günlerde esnaf›m›za mo-

dern, hijyenik, kullan›fll› ve estetik olan
bir ürünü sunan MALSER’in temel fel-
sefesi belli ihtiyaç alanlar›n› tespit edip
o alanlar için en uygun ürünü tasarlay›p
üreterek hizmete sunmak. Bu düflüncey-
le yola ç›k›larak perakende sat›fl nokta-
lar›nda, market ve manav reyonlar›nda-
ki özensizli¤i, düzensizli¤i ve hatta hij-
yen koflullar›ndan yoksunlu¤u tespit
edilmifl. Firma, bu konunun çözümü ko-

nusunda  AR-GE çal›flmalar› yaparak
MALSER Sebze ve Meyve Reyon Sis-
temlerini gelifltirmifl. 

“Üretimle ilgili tek-
nik tasar›m, imalat, sat›fl
öncesi ve sonras› tama-
men profesyonel ekip an-
lay›fl› içerisinde olan tek-
nik tasar›mc›lar›m›zla,
mühendislerimizle birlik-
te hareket ederek bütün-
lefltik” 

MALSER Sebze ve Meyve Reyonla-
r› birçok kullan›m özelliklerine sahip
bir sistem. Bu özellikler aras›nda; tekli
ve çoklu guruplar oluflturulmas›, s›rt
s›rta konularak arkal› ve önlü kullan›la-
bilmesi, gündüz ürünleri d›flar›ya ve ge-
ce içeriye tafl›nma s›k›nt›s›n› ortadan
kald›r›p gerek kapak, gerekse kepenk
sistemiyle kilit alt›na al›nmas›, sepetler-
de ürünlerin çürümesini ve bozulmas›n›
önleyen hava deliklerinin olmas›, sepet
içerisine ara bölmeler konulmas›yla bir-
kaç ürünün ayn› sepette sergilenmesi ve
buna benzer bir çok pratik özellik s›ra-
lanabilir.

“Reyonlardaki yan
sepetlerle de hafif, ›s-
lak,yeflillik türü ürünler
sergilenebilecek flekilde
tasarlanm›fl ve bu tasa-
r›mda da guruplara ayr›
bir görsellik kazand›r›l-
m›fl”

MALSER’den modernleflmeyi hedefleyen bakkallara ve tüm pera-
kende sat›fl noktalar›na hitap eden yeni bir hizmet yelpazesi. 

6666 4444
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MALSER Reyon Sistemleri ISO
9001 uygunluk kalitesi içeren paslan-
maz malzeme, metal üstü f›r›n boya, tef-
lon kaplama ve sa¤l›¤a zarars›z plastik
kaplamalardan yap›ld›¤› için sa¤l›k aç›-
s›ndan hijyeniktir.

“Üretimle ilgili teknik
tasar›m, imalat, sat›fl ön-
cesi ve sonras› tamamen
profesyonel ekip anlay›fl›
içerisinde olan teknik ta-
sar›mc›lar›m›zla, mühen-
dislerimizle birlikte hare-
ket ederek bütünlefltik” 

Firman›n amaç ve hedefi piyasada
olmayan ve ihtiyaç duyulan ürünleri ta-
sarlay›p üretmek. Bu ba¤lamda MAL-
SER Reyon Sistemleri, MALSER Pazar
ve Sergi Masalar›, MALSER Terazi
Masalar› ve MALSER Bal›kç› Reyonla-
r›yla da ürün yelpazesini geniflletmekte
ve yeni oluflabilecek ihtiyaç alanlar›n›
tespit ederek AR-GE bölümü sürekli ça-
l›flmaktad›r. MALSER, profesyonel ekip
anlay›fl› içerisinde hizmet etmeyi görev
edinmifl.

“Tekli ve çoklu gu-
ruplar oluflturulmas›, s›rt
s›rta konularak arkal› ve
önlü kullan›labilmesi, gün-
düz ürünleri d›flar›ya ve ge-
ce içeriye tafl›nma s›k›nt›s›-
n› ortadan kald›r›p gerek
kapak, gerekse kepenk sis-
temiyle kilit alt›na al›nma-
s›, sepetlerde ürünlerin çü-
rümesini ve bozulmas›n› ön-
leyen hava deliklerinin ol-
mas›, sepet içerisine ara
bölmeler konulmas›yla bir-
kaç ürünün ayn› sepette
sergilenebilmesi ürünün en
önemli özelliklerinden”
Web: www.malser1.com
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Tiyatro sanatç›m›z Yalç›n Mentefl:

Bakkallar›m›z 
bizim vazgeçilmezlerimiz
Türk tiyatrosunda birçok baflar›l› projeye imza
atm›fl, oynad›¤› oyunlarla, dizilerle büyük be¤e-
ni toplam›fl de¤erli sanatç›m›z Yalç›n Mentefl,
gifle rekorlar› k›ran son oyunu ‘Yiyoz, içiyoz,
ödeyemiyoz’ ile önemli bir toplumsal yara olan
kredi kartlar›na mizahi bir yaklafl›m sunmufl.
Ço¤u kez yerinde kullanmad›¤›m›z ‘Güldürürken
düflündüren’ deyimi bu oyun için en do¤ru de-

¤erlendirme olur san›r›m. Oyunu izledi¤inizde
sosyal bir bomban›n pimi haline gelmifl kredi
kartlar›n›n hayat›m›z›n her kademesine nas›l
girdi¤ini görecek ve güleceksiniz. Sanatç› ile
hem sanat yaflam›, hem de ‘Yiyoz, içiyoz, öde-
yemiyoz’ oyunu üzerine söylefltik. Ayn› zamanda
bakkallar hakk›ndaki düflüncelerini ve hat›rala-
r›n› da ö¤renme f›rsat› bulduk. 

Tatl› Kaç›klar dizisi, say›s›z skeç-
ler ve canland›rd›¤›n›z çok say›-
da tiplemelerle Yalç›n Mentefl is-

mini haf›zalar›m›za yerlefltirdiniz. Ek-
ran önünde k›l›ktan k›l›¤a giren Yalç›n
Mentefl kimdir? Özel yaflam›nda nas›l
biridir?

Ekran önünde y›llard›r k›l›ktan k›l›-
¤a giren Yalç›n Mentefl'i yaflad›¤› co¤-
rafyay› ve insanlar›n› tan›yan, bunun bi-
linciyle güldürürken y›llar içinde çizgisi-
ni gelifltiren, insanlar› mutlu etme¤e ça-
l›fl›rken beyin k›vr›mlar›n› es geçmeyen
bir halk sanatç›s› olarak tan›mlayabili-
riz. Özel yaflam›ma gelince, ülkemizde
yaflayan her insan gibi toplumsal olay-
lar karfl›s›nda kimi zaman üzüntülerle
sars›lan, kimi zaman sevinçlerle coflan
duygusal bir insan›m. Ben de bu toplu-
mun bir bireyi oldu¤umdan etkilenme-
mem mümkün de¤il. Sonuçta bana da
do¤al gaz faturas› geliyor! Ben de her
akflam ana haber bültenlerini seyrediyo-
rum. Seyredince de içimi bir ferahl›k
kaplam›yor. Bunun yan› s›ra özel yaflan-
t›m› ailem oluflturuyor ki o¤lum üniver-
site s›navlar›na haz›rlan›yor, onun rahat
bir ortamda olmas›n› sa¤lamaya çal›fl›-
yorum.

“Ülkemizde yaflayan
her insan gibi toplumsal
olaylar karfl›s›nda kimi za-
man üzüntülerle sars›lan,
kimi zaman sevinçlerle co-
flan duygusal bir insan›m” 

Uzun bir aran›n ard›ndan, yeniden sizi
seyretme hazz›n› yaflad›¤›m›z “Yiyoz,
içiyoz, ödeyemiyoz” adl› tiyatro oyunu-
nun fikri nas›l ortaya ç›kt›?

Günümüzün flartlar› bu oyunu orta-
ya ç›kard›. Yaklafl›k 2 y›ld›r akl›mdayd›
bu oyun. ‹nsanlar›n cebine sokak orta-
lar›nda kredi kartlari sokuluyor, sonra
insanlara cazip flartlarla kredi kart›
kart› kullanmak pompalan›yor, sonra

bin lira maafl› olan insanlar befl bin lira
limitli kartlar›yla ortada olmayan para
ile borçlan›yorlar, ortada olmayan pa-
ralar› harc›yorlar, sonra o insanlar cin-
net geçiyorlar ya da intihar ediyorlar.
Bu oyunun tam zaman› geldi diye dü-
flündüm, ben düflündüklerimi anlatt›m
U¤rafl Günefl yazd›, Serkan Budak yö-
netti ve “Yiyoz, içiyoz, ödeyemiyoz”
isimli oyun ortaya ç›kt›. Bu arada oyu-

“‹nsanlar›n cebine sokak ortalar›nda kredi kartlar›
sokuluyor, sonra cazip flartlarla kredi kart› kart› kullanmak
pompalan›yor, sonra bin lira maafl› olan insanlar befl bin
lira limitli kartlar›yla ortada olmayan para ile borçlan›yor-
lar, ortada olmayan paralar› harc›yorlar, sonra o insanlar
cinnet geçiyor ya da intihar ediyorlar”
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“Bu oyunda mesa-
j›m›z› verirken ayn› zaman-
da seyirciyi sarsalad›¤›m›-
za inan›yoruz. Seyirciye,
“Aman dikkat!” diyoruz.
“Böyleyken flöyle olabilir”
diyoruz”

nun özgün müziklerini yapan Murat Ak-
bulut'u da unutmamak laz›m.

Kredi kart› ç›lg›nl›¤›n› konu alan bu
oyununuzla ilgili bankalardan herhangi
bir tepki ald›n›z m›? fiayet gelirse tep-
kiniz ne olur?

fiu ana kadar oyunmuza bankalar-
dan hiç bir tepki almad›k. Asl›nda “Bi-
zim bankalarla bir al›p veremedi¤imiz
yok ki” demeyi çok isterdim ama ger-
çek flu ki bankalardan al›yoruz fakat
veremiyoruz! Mesele budur. Sistem
yanl›fl. Biz buna karfl›y›z. Siz de çocu-
¤unuza “Al, bu elli lira senin git bak-
kaldan kendine çikolata al” derseniz.
Çocuk yar›m saat sonra bakkaldan sa-
p›tm›fl olarak döner.

Oyunla ilgili vermek istedi¤iniz me-
saj›n, beklenenle örtüfltü¤üne inan›yor
musunuz? ‹zleyicilerden ald›¤›n›z tepki-
ler ne yönde?

Bu oyunda mesaj›m›z› verirken ayn›
zamanda seyirciyi sarsalad›¤›m›za ina-
n›yoruz. Seyirciye, “Amman dikkat!”
diyoruz. “Böyleyken flöyle olabilir” di-
yoruz. Tiyatronun büfecisi anlatt›; ge-
çenlerde oyunlar›m›zdan birinde ara ve-
rince seyircilerimizden biri yaklafl›p bir
neskafe, bir frigo isteyip kredi kart›n›
ç›karm›fl. Sonra da kredi kart›n› cüzda-
n›na koyup nakit para uzatmifl. Büfeci
de neden karttan vazgeçti¤ini sorunca
da “Valla oyundan etkilendim” demifl.
Demek ki mesaj ulaflyor!

Ç›lg›nl›k noktas›na gelen kredi kart›yla
al›flveriflin, milli kültürümüzün bir par-
ças› olan bakkallar›m›z› düflürdü¤ü zor
durumu ve bakkal esnaf›n›n di¤er so-

runlar›n› benzer bir oyunla dile getirme-
yi düflünür müsünüz?

Bakkallar›m›z›n “O” kara kapli def-
terleri hiç unutulur mu? Ben çocukken
“Bunu bizim hesaba yaz” demeden ç›-
kard›m bakkal Ahmet Abinin dükkan›n-
dan. Onlar babamla kendi aralar›nda
hesaplafl›rlard›. Nas›l hesaplafl›yorlar-
d›ysa? Bakkallar bizim kültürümüzün
bir parças› olmakla beraber onlar bizim
vazgeçilmezlerimiz. Bakkal›m›z›n “‹fller
nas›l gidiyo?” ya da  “Bu hafta cimbo-
ma üç döfleriz de mi abi?” Veya “Ülen
enerji bakan› elektri¤e zam yok dedi ya
yar›na haz›r olun” deyiflindeki s›cakl›¤›
hipermarkette “fiifreniz?” diye soran
kasiyer verebilir mi? Y›llar önce Ferhan
fiensoy “Kahraman Bakkal Süpermar-
kete Karfl›” diye bir oyun yapm›flt›. Biz
de “Süper Bakkal hipere karfl›” y› m›
yapsak acaba?

Kredi kart›na mahsuben de¤il de, sade-
ce güvene dayal› iliflkilerimizle veresiye
veren bakkallar›m›zla ilgili düflünceleri-
niz nelerdir?

fiimdi düflüyorum da; kredi kart›n›n
ekstresini ödeyemeyince ve ödemedikçe
de binlerce liral›k gecikme faiziyle bo-
¤ufluyoruz. Sonra da uçurumun dibine
yuvarlan›yoruz. Eskiden veresiye yazan
bakkal alaca¤›n› masumane beklerdi.
En az›ndan her geçen gün faiz bindir-
meden beklerdi. O zamanlar aile bütçe-
mize katk›da bulunan bakkallara bir te-
flekkür borçluyuz.

Sosyal bir yara haline dönüflen kredi
kart› ma¤duriyeti sizce hangi yöntem-
lerle çözülebilir?

Biz bunu oyunda da vurguluyoruz;

“Bizim bankalarla bir al›p veremedi¤imiz yok ki” demeyi çok isterdim ama gerçek flu
ki; bankalardan al›yoruz fakat veremiyoruz! Mesele budur. Sistem yanl›fl. Biz buna
karfl›y›z. Siz de çocu¤unuza “Al bu elli lira senin, git bakkaldan kendine çikolata al”
derseniz. Çocuk yar›m saat sonra bakkaldan sap›tm›fl olarak döner.
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bankalara ve kredi kart›na karfl› de¤iliz
ama bunun bir sistemi, kriteri olmal›.
Önüne gelene kredi da¤›tarak bu ifl arap
saç›na dönüyor. BDDK daha yeni aç›k-
lad›; flu an ülkemizde 2.3 milyon kredi
kart› ma¤duru insan var. Avrupa'n›n en
çok kredi kart› kullanan 2. ülkesiyiz.
Kaba bir tabir olacak ama bekara kar›
boflamak ne kadar kolaysa olmayan pa-
ray› harcamak da o kadar kolay. ‹nsan-
lar› kredi kart› kullanmaya teflvik etmek
ülkemizde ne kadar do¤alsa kredi kart›
konusunda bilinçlendirmek de do¤al ve
bu yap›lmal›. TV'lerde 'Duman Avc›la-
r›'n›n tan›t›m› gibi kredi kart› konusun-
da uyar›c› filmler dönmeli.

Sizce bakkal kimdir? Bakkal denildi-
¤inde ne an›ms›yorsunuz?

Bakkal benim çocuklu¤umdaki 'Ah-
met abi'dir, afla¤i soka¤›n bafl›ndaki
'Bakkal Osman Amca'd›r. Bunlar benim
için aileden biri gibiydi. Çünkü sokakta
top oynamaktan eve girmedi¤imden
bakkal dükkanlar›na daha çok girerdim.
Bakkal deyince akl›ma gelenler ise;
flimdiki gibi gazete standlar› olmad›¤›n-
dan cam›n çerçevesine çiviyle gerilmifl
iplere dizilmifl gazeteler, tart›yla sat›lan
pirinç çuval›, mutlaka her bakkal dük-
kan›n›n bir köflesindeki 210 litrelik çefl-
meli gaz bidonunun kokusu, aç›kta sat›-
lan, ald›ktan sonra eve götürürken kay-
ma¤›n› mutlaka yalay›p yuttu¤um yo-
¤urt tepsisi, cam kapakl› kutudan ikisi
yirmi befl kurufla ald›¤›m gofretler, içki-
lerin yan›nda ›fl›l ›fl›l parlayan ispirto fli-
fleleri. Hey gidi günler hey..

Tüm bakkal esnaf›n›n yanaklar›ndan
öpüyor, hay›rl› ifller diliyorum. ‹yi ki
vars›n›z, iyi ki varm›fls›n›z. Yaflatt›k-
lar›n›z için teflekkürler!

Röportaj: Filiz Karanl›k

“Çocukken “Bunu bizim hesaba yaz” demeden ç›kard›m bakkal
Ahmet Abinin dükkan›ndan. Onlar babamla kendi aralar›nda hesaplafl›rlard›.
Nas›l hesaplafl›yorlard›ysa? Bakkallar›m›z bizim kültürümüzün bir parças›
olmakla beraber onlar bizim vazgeçilmezlerimiz” 

“Bakkal›m›z›n “‹fller nas›l gidiyor?” ya da
“Bu hafta cimboma üç döfleriz de mi abi?” veya
“Ülen enerji bakan› elektri¤e zam yok dedi ya
yar›na haz›r olun” deyiflindeki s›cakl›¤› hipermar-
kette “fiifreniz?” diye soran kasiyer verebilir mi?”  
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Her f›rsatta kredi
kartlar›n›n gelifligüzel kul-
lan›lmas›n›n olumsuzluk-

lar›n› dile getiren Baflkan Keskin,
Yalç›n Mentefl'in kredi kart› kullan›m
ç›lg›nl›¤›n› konu alan “Yiyoz, içiyoz,
ödeyemiyoz” adl› tiyatro oyununu çok
be¤endi¤ini söyleyerek, “Kredi kartlar›
ile ilgili olaylar› farkl› bir mizah dili ile
anlatan bu oyunu herkesin izlemesini
çok isterim. Benim y›llarca anlatmaya
çal›flt›¤›m da buydu. Oyunu izleyince
sanat›n ve sanatç›n›n ne kadar önemli
oldu¤unu bir kez daha görmüfl olduk.
‹flte gerçek sanat da bu… Her fley ne

kadar güzel anlat›lm›fl. Yalç›n Mentefl'i
ve bütün oyuncu arkadafllar›n› kutluyo-
rum. Oyuncular›ndan birinin de benim
Levent'te bakkall›k yapt›¤›m y›llarda,
bizim bakkal›n nefle kayna¤› küçük
k›zlar›m›zdan birisi olmas› da çok hofl
bir tesadüf oldu” dedi.

U¤rafl Günefl'in yazd›¤›, Serkan
Budak'›n yönetti¤i ve müziklerini Murat
Akbulut'un yapt›¤› oyunda; Yalç›n
Mentefl, Fatma Can, Erman Okay, Ebru
Kural, Serkan Budak, Kaan Taflaner,
Duygu Parac›ko¤lu ve U¤rafl Günefl rol
al›yor.  ‹zleyenlerin sahnede kendilerini
gördü¤ü ve kahkahalarla güldü¤ü

“Yiyoz, içiyoz, ödeyemiyoz” oyunu,
izleyicilerinden tam not ald›.

“Kredi kartlar› ile ilgili
olaylar› farkl› bir mizah dili
ile anlatan bu oyunu herkesin
izlemesini çok isterim. Benim
y›llarca anlatmaya çal›flt›¤›m
da buydu. Oyunu izleyince
sanat›n ve sanatç›n›n ne
kadar önemli oldu¤unu bir
kez daha görmüfl olduk” 

Baflkan, oyunu çok be¤endi…

Milli kültürümüzün bir parça-
s› bakkallar›m›z›n da ma¤dur
olmas›n›n dolayl› müsebbiple-
rinden kredi kartlar› ile ilgili
tiyatro oyununu izleyen ‹stan-
bul Bakkallar Odas› Baflkan›
‹smail Keskin, oyunu ve oyun-
cular› çok be¤endi¤ini söy-
ledi.
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G›da Güvenli¤i Kongresi
‹stanbul'da gerçeklefltirildi…

Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›-
¤›'n›n 2009 y›l›nda bafllatm›fl
oldu¤u “Güvenilir G›da, Sa¤-

l›kl› Yaflam” kampanyas› kapsam›nda,
Uluslararas› G›da Koruma Birli¤i'nin
(IAFP-International Association for Fo-
od Protection) deste¤iyle düzenlenen
kongreyi 500'ün üzerinde yerli ve ya-
banc› kat›l›mc› izledi.  G›da güvenli¤i ve
iliflkili konular›n bilimsel bir platformda

tart›fl›ld›¤› kongre; bilim adamlar›, bü-
rokratlar, sanayiciler ve tüketici örgüt-
lerini uluslararas› boyutta bir araya ge-
tirdi. 

1. G›da Güvenli¤i Kongresi;
G›da Güvenli¤i Derne¤i Baflkan› Samim
Saner, Uluslararas› G›da Koruma
Birli¤i Genel Sekreteri David W.Tharp,
Tar›m ve Köyiflleri Bakan› Mehmet

Mehdi Eker'in aç›l›fl konuflmalar›yla
bafllad›. 

“Ülke tar›m›n› gelifltirmek,
çiftçilerimizin hayat stan-
dartlar›n› yükseltmeyi amaç
edinen Bakanl›¤›m›z, tüketi-
cilerimizin sa¤l›kl› g›da tü-
ketmelerini de öncelikleri
aras›na alm›flt›r”

Tar›m ve Köyiflleri Bakan›
Mehmet Mehdi Eker'in
aç›l›fl›n› gerçeklefltirdi¤i
G›da Güvenli¤i Derne¤i
(GGD) koordinatörlü¤ün-
deki “1. G›da Güvenli¤i
Kongresi” ‹stanbul Harbi-
ye Askeri Müze ve Kültür
Sitesi'nde gerçeklefltirildi. 
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“Dernek olarak g›da güvenli¤inin bir halk
sa¤l›¤› uygulamas› oldu¤una inan›yoruz, bu
amaçla kongre sonras› konuyla ilgili bir de
bildiri  yay›nlayaca¤›z. Uluslararas› G›da
Koruma Birli¤i ile birlikte, Tar›m ve Köyiflleri
Bakanl›¤›'n›n deste¤i, tüketicilerden üreticilere
kadar çok de¤erli paydafllar›m›z›n katk›lar›yla
gerçeklefltirdi¤imiz bu kongreyi art›k her y›l
düzenli olarak tekrarlamay› hedefliyoruz”

G›da güvenli¤i ve g›da güvenilirli¤ini
bir bütün olarak ele ald›klar›n› belirten
Tar›m ve Köyiflleri Bakan› Mehmet
Mehdi Eker, g›daya eriflim kadar, g›da-
n›n sa¤l›kl› ve güvenilir olmas›n›n da
büyük önem tafl›d›¤›n› söyleyerek, “Ülke
tar›m›n› gelifltirmek, çiftçilerimizin ha-
yat standartlar›n› yükseltmeyi amaç edi-
nen Bakanl›¤›m›z, tüketicilerimizin sa¤-
l›kl› g›da tüketmelerini de öncelikleri
aras›na alm›flt›r. 1.G›da Güvenli¤i
Kongresi'nde elde edilecek olan bilimsel
veri ve bulgular›n, g›dayla ilgili politika
ve projelerimizde bize ›fl›k tutaca¤›na
inan›yorum” dedi. 

“Amac›m›z g›da güvenli¤iyle
iliflkili tüm taraflar› ortak bir
g›da güvenli¤i paydas›nda ve
çözüm odakl› bir platformda
buluflturmak”

1. G›da Güvenli¤i Kongresi'nin Tür-
kiye aç›s›ndan önemli bir ilk oldu¤una
de¤inen G›da Güvenli¤i Derne¤i Baflkan›
Samim Saner “Tarladan sofraya' teda-
rik zinciri boyunca yer alan tüm temel
halkalar› 10 yabanc› ve 43 yerli konufl-
mac›n›n kat›laca¤› sekiz ayr› oturumda
ele alaca¤›z. Amac›m›z g›da güvenli¤iy-
le iliflkili tüm taraflar› ortak bir g›da
güvenli¤i paydas›nda ve çözüm odakl›
bir platformda buluflturmak. Dernek
olarak g›da güvenli¤inin bir halk sa¤l›¤›
uygulamas› oldu¤una inan›yoruz, bu
amaçla kongre sonras› konuyla ilgili bir
de bildiri  yay›nlayaca¤›z. Uluslararas›
G›da Koruma Birli¤i ile birlikte, Tar›m
ve Köyiflleri Bakanl›¤›'n›n deste¤i, tüke-
ticilerden üreticilere kadar çok de¤erli
paydafllar›m›z›n katk›lar›yla gerçeklefl-
tirdi¤imiz bu kongreyi art›k her y›l dü-
zenli olarak tekrarlamay› hedefliyoruz”
dedi. 

“Amac›m›z halk sa¤l›¤›na
katk›da bulunmak”

Dünya genelindeki g›da güvenli¤i uz-
manlar›n› bir araya getiren en büyük
uluslararas› organizasyon olan Uluslara-
ras› G›da Koruma Birli¤i (IAFP-Inter-
national Association for Food Protecti-
on) Genel Sekreteri David W. Tharp,
“IAFP'nin temel amac›; halk sa¤l›¤›n›n
korunmas›na katk›da bulunmak. Bu çer-
çevede 1. G›da Güvenli¤i Kongresi'ne
kat›lm›fl olmaktan çok mutluyuz.
IAFP'nin Türkiye temsilcisi olan G›da
Güvenli¤i Derne¤i geçen y›l tüm dünya-
daki temsilciliklerimiz aras›nda en bafla-
r›l› toplant› organizatörü seçilmiflti. Bu
kongre ile derne¤in baflar›s›n›n katlana-
rak artaca¤›na inan›yorum” dedi. 
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Üyelerimizi tan›yal›m

Abdullah Dereyurt
fiiflli

Ahmet Mercan 
Fatih

Ahmet Past›rmac›
Eyüp

Ayhan Akgül
Zeytinburnu

Aynur Çakmak
Sultangazi

Ayfle Kabilo¤lu
Sar›yer

Eftalittin Yaz›c›
Beyo¤lu

Emin Ali Avc›lar
Befliktafl

Ercan Arabac› 
Eyüp

Erol Köro¤lu 
Fatih

Ertan Öger 
fiiflli

Eflref Kap
fiiflli

Eyüp Berkan
Bak›rköy

Fethi Ahmet Yüzil
Fatih

Fudayl Atefl
Beyo¤lu

Hasan Demir 
fiiflli

Hasan Hüseyin
Arslan Fatih

Hasan Sözen 
Sar›yer

Hasan Uzun
Zeytinburnu

Hüseyin Köse
Beyo¤lu

Hüseyin Sat›c›
Beyo¤lu

Hüseyin Uzunkaya
Gaziosmanpafla

‹brahim Güngör
Fatih

‹brahim Hakk› Sar›
Fatih

‹hsan Do¤an
Sar›yer
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Üyelerimizi tan›yal›m

‹sa Sancaktutan
fiiflli

‹zzet Ayaz 
Bak›rköy

Kadir Cevirgen
Beyo¤lu

Mehmet Baygüt
Bahçelievler

M. Selim Günefl
Beyo¤lu

M. S›dd›k Ayangil
Befliktafl

Muhammet Albayraktar
Avc›lar

Murat Ayd›n 
fiiflli

Mustafa Namazc›
Beyo¤lu

Orhan Tafltan 
fiiflli

Ramazan Ceylan
Eyüp

Salih Akburak 
Fatih

Seher Cevik 
Eyüp

Selçuk Parlakay
Fatih

Serkan Kalayc›
Esenler

Sevinç fiimflek 
Fatih

fienel Baykara
Esenyurt

fienol Koz 
Kad›köy

fierafettin Vural
Fatih

fievket Ç›nar
Sar›yer

Veysel Küçüker
fiiflli

Vezni Y›lmaz
Beyo¤lu

Yalç›n Ege 
Beyo¤lu

Yücel Çukurlu 
Fatih

Zeki Korkmaz
Avc›lar
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Üyelerimizi tan›yal›m

Abdulkadir Cebecio¤lu
fiiflli

Ahmet Kafl›kç› 
fiiflli

Ali Dan›flmaz
Gaziosmanpafla

Ali Halefo¤lu
Beyo¤lu

Ali Sak 
Beyo¤lu

Arif Çak›r 
Sar›yer

Arif fiifleci 
Üsküdar

Ayfer Aktafl
Kad›köy

Cem U¤urlu
Beyo¤lu

Çiçek Kaluç 
Fatih

Derya Mutlu 
Avc›lar

Eda Kömüra¤as›
Fatih

Erhan Orhan
Kad›köy

Fikret Canbay
Gaziosmanpafla

Gülseda Koç 
Pendik

Hakan Koç 
Beyo¤lu

Hamit Kefelio¤lu
Kad›köy

Hamza ‹pek 
Beyo¤lu

Hüseyin Çapraz
fiiflli

Hüseyin Kodakl›
Gaziosmanpafla

Kezban Al 
Kad›köy

Lütfullah Özhüsemo¤lu
Üsküdar

Melek A¤ca 
Beyo¤lu

Melek Kaçar 
Fatih

Metin Üflenmez
Fatih
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Üyelerimizi tan›yal›m

Murat Kalkavan
Kad›köy

Mustafa Ertal 
Fatih

Mustafa Uysal
Befliktafl

Naci Karagöz
Bak›rköy

Nalan Akarsu 
Eyüp

Nezahat Patlar
Kad›köy

Orhan Alkan 
Fatih

Özcan Bozkurt
Fatih

Ramazan Günay
Beyo¤lu

R›dvan Sevilgen
Gaziosmanpafla

Selahattin Savc›
Eyüp

Selçuk Karasoy
Beyo¤lu

Semra Güler
Avc›lar

Serdal Kömürcü
Üsküdar

Serkan Örs 
Kad›köy

Sevgi Toydemir
Sar›yer

Sultan Gezer
Esenler

Süheyla Çavafl
Sar›yer

fiükrü Karamano¤lu
Eyüp

Turgay Akdemir
Kadiköy

Yadigar Yurdakul
Gaziosmanpafla

Yaflar Salepci
Kad›köy

Yunus Emre Dinçer
Fatih

Yusuf Eyübo¤lu
Kad›köy

Zeynep Bozda¤ 
fiiflli
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VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI 

KAĞITHANE BİRLEŞİK ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BAŞKANI 

METİN TAŞKIN
24.12.2009 TARİHİNDE HAKKIN RAHMETİNE

KAVUŞMUŞTUR.KENDİSİNE ALLAHTAN RAHMET , KEDERLİ
AİLESİNE , YAKINLARINA VE TÜM ESNAF TEŞKİLATIMIZA

BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

FAİK YILMAZ 
İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MUSTAFA NUHOĞLU 
İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ 

İDRİS KESKİNCİ 
İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ 

İLKER GÜRBÜZ
İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ 
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SENİ UNUTMAYACAĞIZ 
KAĞITHANE BİRLEŞİK ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BAŞKANI 

METİN TAŞKIN
24.12.2009 TARİHİNDE HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR.KENDİSİNE ALLAHTAN

RAHMET , KEDERLİ AİLESİNE , YAKINLARINA VE TÜM ESNAF TEŞKİLATIMIZA
BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

İSMAİL KESKİN
İSTANBUL BAKKALLAR ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI

TEMEL ÇORUH 
İSTANBUL AYAKKABICILAR ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI

İSMAİL TAŞKIN 
İSTANBUL KURUYEMİŞÇİLER ESNAF ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MEHMET BANZAROĞLU 
BAYRAMPAŞA MİNİBÜSÇÜLER ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ŞÜKÜR ÖZKURT
SAĞMALCILAR ŞOFÖRLER ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI

HÜSNÜ ÇINAR
BÜFECİLER ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI

AZİZ ŞENTÜRK 
İSTANBUL DERİ KONFEKSİYONCULARI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MUSTAFA KESKİN 
İSTANBUL OTO SANATKARLARI ESNAF ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI

VAHAP OSMANOĞLU
İSTANBUL KANTİNCİLER ESNAF ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ŞÜKRÜ AKYÜZ 
İSTANBUL UMUM ERKEK BERBERLERİ ESNAF ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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TAPDK uyar›yor!

Tütün ve Alkol Piyasa-
s› Düzenleme Kuru-
mu (TAPDK), tütün

ve alkol mamulleri sat›fl› yapan
bakkal, kuruyemifl, büfe, tekel
bayi vs. gibi esnaflar› uyararak
Tütün ve Alkol Mamulleri Sat›fl
Belgelerini süresi içinde yenile-
melerini istedi.  

Tütün ve Alkol Piyasas› Dü-
zenleme Kurumu yapt›¤› uyar›-
da; Tütün ve Alkol Mamulleri
Sat›fl Belgesi süresini uzatmak
isteyenlerin, kurumun 2010 y›l›
için belirledi¤i 148 TL. ifllem
bedelini, Ziraat Bankas› flubele-
rinden “TAPDK Kurumsal Tah-
silat Ekran›” vas›tas› ile, her-
hangi bir masraf ödemeden,
Kurum sicil numaralar›n› beyan
ederek kurum hesab›na yat›ra-
bileceklerini söyledi.   

TAPDK Kurumsal Tahsilat
Ekran›nda “Yeni Baflvuru” ve
“Süre Uzat›m ‹fllemi” olmak
üzere 2 farkl› tahsilat seçene¤i-
nin yer almakta oldu¤unu söy-
leyen TAPDK yetkilileri,  “‹fl-
lem yaparken buna mutlaka
dikkat edilmelidir” diyerek,

ruhsat yenilemesi yapacak
olanlar› uyard›lar.

Konuyla ilgili görüfllerine
baflvurdu¤umuz ‹stanbul Bak-
kallar Odas› Baflkan› ‹smail
Keskin, ‹stanbul Bakkallar
Odas›’n›n, dört y›ldan bu yana
Tütün ve Alkol Mamulleri Sat›fl
Belgesi verdiklerini söyledi.
Her y›l konuyla ilgili yeni tec-
rübeler ve deneyimler edin-
di¤ini söyleyen Baflkan Keskin,
“Bu  y›l da  bakkal, büfeci,
tekel bayisi ve kuruyemiflçi
esnaf›m›z› ma¤dur etmeden,
ayr›m yapmadan çok k›sa
sürede ifllemleri tamamlayarak
TAPDK Sat›fl Belgesi vermek
üzere altyap›m›z› haz›rlad›k”
dedi. 

‹STBAKO Baflkan›
‹smail Keskin:
Bu  y›l da esnaf›m›z›
ma¤dur etmeden çok
k›sa sürede ifllemleri
tamamlayarak TAPDK
Sat›fl Belgesi vermek
üzere altyap›m›z›
haz›rlad›k.






