


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



Minnet ve sayg›yla...
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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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biraz da KOB‹’lerin sesi 
dinlenmeli”....................... 2222 1111

‹STBAKO Baflkan› Keskin’in
aç›klamalar› bas›nda 
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Kad›n esnaf giriflimciler 
‹STESOB çat›s› alt›nda..... 3333 3333

Dünya meyve suyu devleri 
kongre için ‹stanbul’u
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Deterjan pazar› krize 
ra¤men büyüme kaydetti.... 3333 8888
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Almanya’da Bakkal
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Küçük esnaf 
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‹klim de¤iflikli¤i erkekten
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büyüyen sekizinci ülke oldu

Markalar›m›z
De¤erlerimiz

Temizlikte bir marka:
Çiçek temizlik bezleri

Kent ve Yaflam

‹stanbul art›k resmen 2010
Y›l› Avrupa Kültür Baflkenti

Beslenmeyle ilgili do¤ru
bildi¤imiz yanl›fllar›m›z!

Kültür & Sanat

Hasan Kaçan:
Bakkals›z yaflanmaz!
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G›da ve Sa¤l›k



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 kardefllerim!
31 Ocak 2010 Pazar günü Eyüp,

Feshane Uluslararas› Fuar Kongre ve
Kültür Merkezi’nde genel kurulumuzu
yapt›k.

Bakkal esnaf›m›z›n büyük ço¤un-
lu¤u iflinde kendi çal›flt›¤›ndan genel
kurulumuza kat›lamad›. Yaln›zl›¤›,
yaln›z çal›flmay› biliyorum. S›k›nt›la-
r›n›z› bende yafl›yorum.

Genel kurulumuza kat›lamayan,
kat›lan ve genel kurulumuzda flahs›-
ma, yönetim kurulumuz, di¤er kurum-
lar›m›za verdi¤iniz destek ve güven-
den dolay› teflekkür ediyorum.

Duydu¤unuz güvene lay›k olmak hede-
fimiz.

Bakkal esnaf› olarak var olma
kavgas›n› verdi¤imiz flu günlerde üze-
rimize yüklenen, karfl›m›za konulan
her türlü zorlu¤a ra¤men ayakta dur-
maya ve gelece¤e umutla bakmaya
devam edece¤iz.

Herkese hay›rl› ifller, bol kazanç-
lar dilerim.

Sevgi ve sayg›lar›mla.
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‹stanbul Bakkallar Odas›
Keskin’le devam dedi 
‹stanbul Bakkallar Odas› Baflkanl›¤›na ‹smail Keskin yeniden seçildi.

Feshane Uluslararas› Fuar Kongre ve Kültür
Merkezi  EYÜP/ ‹STANBUL adresinde yap›-
lan ve divan baflkanl›¤›n› ‹stanbul Esnaf ve Sa-

natkârlar Odalar› Birli¤i (‹STESOB) Baflkan› Faik Y›l-
maz’›n, baflkan yard›mc›l›¤›n› da ‹STESOB Baflkan vekili
‹dris Keskinci’nin yapt›¤› ‹stanbul Bakkallar Odas› Kon-
gresinden hizmete devam karar› ç›kt›.

“Oylar›n yüzde 78’ini alan ve
rakibini büyük bir oy fark›yla geride
b›rakarak seçimi kazanan Baflkan
‹smail Keskin, yapt›¤› teflekkür ko-
nuflmas›nda; kat›l›mlar›ndan ve gös-
termifl olduklar› ilgiden dolay› üye-
lere teflekkür ederek, “Ben arka-
dafllar›ma o kadar güveniyorum ki,
oyumu dahi kullanmad›m” dedi”
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Oda’m›zdan...‘Bakkal›m’ hep var olacak

“Baflkan ‹smail Keskin’den önce ‹STESOB taraf›ndan
Oda’ya kayyum olarak atanm›flt›m. Bu görev çerçevesinde
hesaplar› inceleme imkan›m olmufltu. Durum gerçekten içler
ac›s›yd›. Ancak ‹smail Keskin baflkanl›¤›ndaki yeni yönetim ile
ifller tamamen de¤iflti. Baflkan birçok baflar›l› çal›flmaya imza
att›. Birlik olarak kendisine yapm›fl oldu¤u bu baflar›l›
çal›flmalar›ndan ve hizmetlerinden dolay› bu plaketi vermeyi
görev sayd›k. Kendisi bu ifli en iyi yapanlarda birisi. Çal›flmalar›n›
takdir ve tebrik ediyor baflar›lar›n›n devam›n› diliyorum” 

‹STESOB Baflkan› Faik Y›lmaz:



Oda’m›zdan Önce ‘Bakkal›m’ vard›...
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Halen ‹stanbul Bakkallar Odas› Baflkanl›¤›n›
yürütmekte olan ‹smail Keskin’le yola devam diyen
bakkal esnaf›, baflkanlar›na duyduklar› güven ve
kararl›l›¤› sadece sözde de¤il, sand›kta da gösterdi.
‹ki aday›n yar›flt›¤› kongrede kat›l›mc›lar›n oylar›n›
yüzde 78 oran›nda alan ve rakibini büyük bir oy
fark›yla geride b›rakarak seçimi gö¤üsleyen Baflkan
‹smail Keskin, kongre sonunda yapt›¤› konuflmas›n-
da; kat›l›mlar›ndan ve göstermifl olduklar› tevec-
cühlerinden dolay› üyelere teflekkür ederek, “Ben
arkadafllar›ma o kadar güveniyorum ki, oyumu dahi
kullanmad›m” dedi. 

“Üçüncü dönemdir ‹stan-
bul Bakkallar Odas› Baflkanl›¤›na
seçilen ‹smail Keskin, önemli bir
güç olan ‹stanbul Bakkallar Oda-
s›’n›n bundan sonraki süreçte
daha da aktif olaca¤›n› belirte-
rek, yak›n zamanda TBMM Ge-
nel Kuruluna gelmesi beklenen
ve kamuoyunda “Marketler Ya-
sas›” olarak bilinen yasa ile ilgili
olarak çal›flmalar›na h›z verecek-
lerini söyledi”
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Üçüncü dönemdir ‹stanbul Bakkal-
lar Odas› Baflkanl›¤›na seçilen ‹smail
Keskin, önemli bir güç olan ‹stanbul
Bakkallar Odas›’n›n bundan sonraki sü-
reçte daha da aktif olaca¤›n› belirterek,
yak›n zamanda TBMM genel kuruluna
gelmesi beklenen ve kamuoyunda
“Marketler Yasas›” olarak bilinen yasa
ile ilgili olarak çal›flmalar›na h›z vere-
ceklerini söyledi. 

Bakkallara parlak bir gelecek sa¤-
layabilmek için, herkesin üzerine düflen
görevi yapmas› gere¤ini söyleyen Kes-
kin, bakkal esnaf›n›n zor bir süreçten
geçmekte oldu¤unu belirterek, “Birçok
sorunla karfl› karfl›ya oldu¤umuz bu
günlerde tek yumruk tek yürek hareket
etmek durumunday›z. ‹stanbul Bakkal-
lar Odas› olarak, bizlerden beklentilerin
çok yüksek oldu¤unu biliyorum” dedi. 

‹flte ‹STBAKO’nun
yeni yönetimi

‹smail Keskin baflkanl›¤›ndaki yeni
yönetim; Mehmet Aktafl, fiükrü Terzi,
Bayram uzun, Ayhan Arslan, Bahad›r
Ünal, ‹.Hakk› fiahin, Abdurrahim Top-
çu, Ali Aktafl, Bahattin Kaya ve Resul
Sinac›’dan oluflturuldu.

Bas›ndan ‹stanbul Bakkallar
Odas›’n›n seçimlerine yo¤un ilgi



Baflbakan Erdo¤an'›n seneler
önce Kas›mpafla'da oturdu¤u
Kaptan Pafla Mahallesi, Pi-

yale Mumhanesi Sokak’taki 4 katl› Ar-
da Apartman›n karfl›s›nda 53 seneden
beri bakkall›k yapan ve Erdo¤an’› ço-
cuklu¤undan beri tan›yan 69 yafl›ndaki
Emin Turan da Baflbakanla ayn› görüfl-
te olmad›¤›n› söyleyerek "30-40 bakkal
birleflip bir araya gelemez. Böyle bir
fley mümkün de¤il. Biz marketler olma-
s›n demiyoruz. Biz bu iflin bir kural› ol-

sun istiyoruz. Sonra bakkal mahallenin
belkemi¤idir. Siz o¤lunuzu veya k›z›n›z›
evlendireceksiniz, gelip bakkala sorars›-
n›z nas›l bir ailedir diye. Herkesin evin-
de ne yenildi¤ini bilen bir insand›r bak-
kal. Bakkals›z mahalle anas›z çocuk gi-
bidir. 

‹fllerinin çok bozuk ve piyasalar›n
çok durgun oldu¤unu söyleyen Emin Tu-
ran, “Marketler bizi çok etkiliyor. Para
kazand›¤›m›z yok. ‹flsiz güçsüz kalma-
yal›m diye buray› aç›k tutuyoruz. Ma-

Baflbakan Recep Tayyip
Erdo¤an'›n, bir al›flverifl 

merkezinin aç›l›fl›nda bakkal-
lara seslenerek, "Bakkallar 

birleflin ve marketleflin" 
diyerek birleflme ça¤r›s› 

yapt›¤› mahalle bakkallar›, 
Baflbakanla ayn› fikirde 

de¤iller.  

Oda’m›zdan Önce ‘Bakkal›m’ vard›...
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Bakkallar Baflbakanla
ayn› fikirde de¤il



hallemize hizmet vermeye çal›fl›yoruz.
Kirac› olsam çoktan kapatmak duru-
munda kal›rd›m. fiimdilik mücadele ve-
riyoruz” diyerek sözlerini flöyle tamam-
lad›. 

“Baflbakan
çocukken dükkân›n önün-
deki flu sokakta koflup
oynard›. Eve ne laz›msa
gelip al›rd›. Hiç veresiye
yazd›rmazlard›, peflin verir-
lerdi. 1978’de evlenece¤i
zaman benim kamyonetim-
le Emine Han›m’›n Zeynep
Kamil’deki evine çeyiz
almaya gitmifltik”

“Tayyip Bey elimizde do¤up büyüdü.
Hangi birini anlatay›m ki?” diye baflla-
yan Turan, “Dükkân›n önündeki flu so-
kakta koflup oynard›. Eve ne laz›msa
gelip al›rd›. Hiç veresiye yazd›rmazlar-
d›, peflin verirlerdi. 1978’de evlenece¤i
zaman benim kamyonetimle Emine Ha-
n›m’›n Zeynep Kamil’deki evine çeyiz
almaya gitmifltik. Bak kamyonet hâlâ
orada” diye anlat›yor o günleri...

Ayn› mahallede 1974 y›l›ndan beri
bakkall›k yapan Karadeniz Bakkaliye-
si’nin sahiplerinden Hakan Orman da
Baflbakan›n aç›klamalar›na çok k›r›ld›-
¤›n› söyleyerek, "Dört kifli befl kifli birle-
flip de bir market açmak ifli, bize göre
de¤il. Bizim baflarmam›z hem kültürel
olarak hem de ekonomik olarak müm-
kün de¤il. Kapat›r›z baflka bir ifl arar›z.
Zaten kazanam›yoruz. Art›k dayanacak
gücümüz kalmad›. Baflbakan›m›zdan
ümitliydik. Baflbakan›m›z›n bize bak›fl

aç›s› da bu ise beklemeye gerek yok" di-
ye konufltu. 

Erdo¤an’›n çocukluk ve gençlik y›l-
lar›n› geçirdi¤i Piyale Mumhanesi So-
kak’taki bir baflka bakkal olan, Karao¤-
lu bakkal›n sahibi Semiha Karao¤lu Pa-
çal, baflbakan›n aç›klamalar›ndan duy-
du¤u üzüntüyü belirterek “1986’da Üs-
küdar Emniyet Mahallesi’ne tafl›nana
kadar Erdo¤an ailesi günlük ihtiyaçlar›-
n› buradan karfl›lard›. Hem kendisi hem
efli hem de çocuklar› bizden al›flverifl ya-
pard›. Çok sayg›de¤er bir insand›. Cuma
günleri çocuklar ‘Tayyip abi, Tayyip abi’
diye peflinden koflard›. O da hemen bak-
kala girer, çocuklara bir fleyler da¤›t›r-
d›” diye konufluyor.

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

DÜNYASI

OCAK - fiUBAT 2010 1111 1111

“Biz marketler olmas›n demiyoruz.
Bu iflin bir kural› olsun istiyoruz”

“Tayyip Bey elimizde do¤up
büyüdü. Hangi birini
anlatay›m ki?”
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Paçal: “Biz de ça¤a ayak uydurmak
istiyoruz ama maddi olarak gücümüz
yok. O yüzden bu çözüme s›cak bakm›-
yorum. Bu çözüm de¤ildir, baflka bir çö-
züm aras›nlar” dedi.

“Veresiye defteri
olmasa vatandafl ma¤dur
olur. Yeri geliyor mahalleli-
nin yol paras›n› bile borç
veriyoruz. Bakkal mahalle-
nin bankas› demektir. ‹n-
sanlar› geri çevirmemeye
çal›fl›yoruz. Ama market
olunca bu mümkün olmaz.
Bu yoksulluk ve veresiye
gerçe¤i oldu¤u sürece bir-
leflme de mümkün 
de¤ildir”

Baflbakan’›n “Birleflip marketleflin”
çözüm önerisini mant›kl› bulsa da bu
önerinin hayata geçirilmesinin mümkün
olmad›¤›n› düflünenlerde var. Baz› bak-
kallar, “Baflbakan’›n düflüncesi güzel.
Ancak flu veresiye defteri olmasa vatan-
dafl ma¤dur olur. Yeri geliyor mahalleli-
nin yol paras›n› bile borç veriyoruz.
Bakkal mahallenin bankas› demektir.
‹nsanlar› geri çevirmemeye çal›fl›yoruz.
Ama market olunca bu mümkün olmaz.
Bu yoksulluk ve veresiye gerçe¤i oldu¤u
sürece birleflme de mümkün de¤ildir”
diyor. 

Vatandafl “Bakkal›m›za
dokunmay›n” diyor

Veresiye al›flverifle mahkûm olan ve
Baflbakan Recep Tayip Erdo¤an’›n aç›k-
lamalar›ndan sonra ondanda mahrum
kalaca¤› endiflesine kap›lan mahalleli
ise, “bakkal›m›za dokunmay›n” diyor.

Baflbakan›n aç›klamalar›na bakkal
esnaf›n›n tepkisini araflt›r›rken, as›l tep-

kinin vatandaflta oldu¤u ortaya ç›kt›.
Bir bakkal müflterisi, "Niye market ol-
sun ki? Marketten bir ekmek borç ala-
may›z. Ayl›¤›m›z› geç ald›¤›m›z zaman,
param›z olmad›¤› zaman bakkal›m›zdan
borç alabiliyoruz. Bizim tek flans›m›z
veresiye al›flverifl yapabilmektir. Veresi-
ye olmazsa aç kal›r›z. Kaç gün aç kala-
biliriz? Bizim halimizden anlayan bir
tek bakkal›m›z kald›” diyerek Baflbaka-
n›n aç›klamalar›na tepki gösterdi.

“Biz de ça¤a ayak uydurmak istiyoruz ama maddi olarak gücümüz
yok. O yüzden bu çözüme s›cak bakm›yorum. Bu çözüm de¤ildir”

Bir bakkal müflterisi: “Marketten bir ekmek borç
alamay›z. Ayl›¤›m›z› geç ald›¤›m›z zaman, param›z ol-
mad›¤› zaman bakkal›m›zdan borç alabiliyoruz. Bizim
tek flans›m›z veresiye al›flverifl yapabilmektir. Veresiye
olmazsa aç kal›r›z. Bizim halimizden anlayan bir tek
bakkal›m›z kald›”
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Baflbakan Erdo¤an’›n bakkal›  
"Örnek Bakkal" seçildi   

Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an'›n Kas›mpafla'da-
ki 53 y›ll›k bakkal› Emin Turan, ‹stanbul Esnaf
ve Sanatkârlar Odalar› Birli¤i (‹STESOB) tara-

f›ndan "Örnek Bakkal" seçildi.
‹STESOB Baflkan› Faik Y›lmaz, Baflbakan'›n çeyizini

kamyonetiyle tafl›yan mahalle bakkal› Emin Turan'› "Örnek
bakkal" olarak gösterip bir plaket takdim ederken, "Bakkal
iflte budur. Mahallesindeki herkesin yard›m›na koflar" dedi.

Baflbakan Erdo¤an'›n Kas›mpafla'daki bakkal› Emin Tu-
ran, ‹stanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odalar› Birli¤i Baflkan›
Faik Y›lmaz'›n ziyaretinden oldukça duyguland›. Baflba-
kan'›n "Mahalle bakkal› devri art›k kapanm›flt›r" sözlerini
de¤erlendiren Baflbakan›n Bakkal› Emin Turan, "O sözler
yanl›fll›kla söylenmifl sözler yâda dili sürçmüfltür" dedi.

Ziyaret s›ras›nda konuflan Faik Y›lmaz, mahalle bakka-
l› devrinin hiçbir zaman kapanmayaca¤›n› ifade ederken
ço¤u holdingin bakkall›ktan geldi¤ini hat›rlatarak küçük
esnafa önem verilmesi gerekti¤ini anlatt›. Y›lmaz, "Küçük
olmadan büyük olmaz. Avrupa, büyüyecekler ve istihdam
sa¤layacaklar diye küçükleri el üstünde tutarken Türkiye'de
bunlar› kapatmaya çal›fl›yoruz. Bu çok yanl›fl" diye konufltu.
Bakkal Emin Turan da Baflbakan Erdo¤an için, "O çok ça-
l›flkan bir insan ve yanl›fl konuflmaz. Ayr›ca onun bir takdi-
ridir. Ya da dili sürçmüfltür" ifadesini kulland›.

Bakkal Emin Turan'›n Baflbakan'la ilginç bir de hat›ras›
var: Bakkal dükkân›ndayken Baflbakan Erdo¤an karfl›

apartman›n üçüncü kat›ndan h›rs›z›n d›flar›dan tüp çald›¤›-
n› görür ve "Emin abi h›rs›z tüpünü çald›" diye ba¤›r›r ve
ard›ndan koflarak afla¤› iner. Baflbakan ve bakkal›n kovala-
d›¤› h›rs›z, yakalanaca¤›n› anlay›nca tüpü sokakta b›rak›r
ve kaçar. Bakkal Emin bu hat›ray› gülerek anlat›rken
"Onunla çok hat›ram›z var" diyerek sözlerini tamamlad›.

Örnek Bakkal Emin Turan’a ‹STBAKO Baflkan›
‹smail Keskin, uzun y›llar bakkall›k mesle¤ine ver-
mifl oldu¤u katk›dan dolay› onur belgesi verdi.

‹STESOB Baflkan› Faik Yilmaz



TESK Baflkan› Bendevi Palan-
döken, bakkallar›n toplumsal
bar›fl›n ve ekonomik büyüme-

nin önemli bir parças› oldu¤una dikkat
çekerek, "Bakkallar birleflsin istiyorlar-
sa onlar da Meclis'te 3 parti. Birleflsin-
ler, Türkiye daha refah ve daha mutlu
bir ülke olsun" dedi. 

“Bakkallar birleflsin
istiyorlarsa onlar da Mec-
lis'te 3 parti. Birleflsinler,
Türkiye daha refah ve daha
mutlu bir ülke olsun”

Sadece bakkal›n de¤il tüm küçük
esnaf›n aileleriyle birlikte 2 milyon kifli-
lik bu toplulu¤un toplumsal bar›fl›n sa¤-
lanmas›nda ve ekonominin çarklar›n›n
dönmesinde büyük katk›s› oldu¤unu söy-
leyen Bendevi Palandöken, flöyle konufl-
tu: "Baflbakan bir fley yapmak istiyorsa
Avrupa Birli¤i müktesebat›n› örnek al-
s›n. Orada küçük esnaf nas›l korunuyor-
sa Türkiye'de de ayn› kurallar olmal›.
200 milyar dolarl›k pazar yasayla kont-
rol alt›na al›nmal›. E¤er bakkallar ol-
mazsa rekabet olmaz, bizim varl›¤›m›z
bu kadar fazla geliyorsa kapats›n. Dün-
yada var olan bir sistemi yok etmek için
neden bu kadar u¤rafl›l›yor anlam›yo-
rum. Büyüklerin lobisi yeniden mi bafl-
lad› acaba?" 

TESK Baflkan› Palandöken, Türki-
ye'de çarklar›n dönmesi için sadece bak-
kal›n de¤il, manav›ndan kasab›na 57
tür esnaf›n ayakta kalmas› gerekti¤ini
de sözlerine ekledi.

“Avrupa Birli¤i’nde
küçük esnaf nas›l korunu-
yorsa Türkiye'de de ayn›
kurallar olmal›. 200 mil-
yar dolarl›k pazar yasayla
kontrol alt›na al›nmal›.
E¤er bakkallar olmazsa
rekabet olmaz”

Oda’m›zdan Önce ‘Bakkal›m’ vard›...
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TESK Baflkan› Bendevi Palandöken:

Baflbakan Erdo¤an'›n 212 Power
Outlet'in aç›l›fl›nda, "Bakkal dükkan›
olay› bitti. Ne yapacaklar? Belki
marketler, belki süpermarket-
ler halinde bunu aflma-
n›n gayreti içinde
olacaklar" aç›kla-
malar›na ilk tepki
Türkiye Esnaf ve
Sanatkarlar›
Konfederasyonu
(TESK) Baflka-
n› Bendevi Pa-
landöken'den
geldi. 

“Bakkal toplumsal bar›fl›n 
teminat›d›r”



Bayramlarda, tatil günlerinde geç saatlere kadar
aç›k, hatta 24 saat aç›k olanlar var. AVM'lere AB
standard›na uygun s›n›rland›rma getirilmesini isti-

yoruz. Müflteri servisleri, bakkallar›m›z›n önünden kald›r›l›-
yor. Bu servislerin sorumlulu¤u belediyelerde,
onlar da görmezden geliyorlar. Belediyeler tara-
f›ndan gelifligüzel ruhsat verilen AVM'ler flehir
merkezinden kenar mahallelere kadar yay›ld›.
Yeteri kadar denetlenmiyorlar" fleklinde konufltu. 

“Kendi eme¤iyle iflini
kuran bakkala büyük bir
haks›zl›k yap›l›yor”

Ba¤c›, Türkiye genelinde 160 bin civar›, ‹z-
mir’de ise 10 bine yak›n bakkal bulundu¤unu hat›rlatarak,
“Kendi eme¤iyle iflini kuran bakkala büyük bir haks›zl›k yap›-
l›yor. Mahalle bakkal› devrinin geçmesi için mahallelerin de

y›k›l›p yerine sitelerin kurulmas› gerekir. Bu da Türkiye ger-
çe¤idir ve inkâr edilmemelidir” dedi. 

‹zmir Bakkallar ve Bayiler Odas› Baflkan› Emin Ba¤c› ve
yönetim kurulu üyeleri, AK Parti ‹zmir ‹l Baflkan› Ömür Ka-

bak'› ziyaretinde, bakkal esnaf›n›n içinde bu-
lundu¤u zor flartlar› anlatarak, baz› odalar›n
tamamen siyasileflti¤ini ve bir partinin sözcü-
sü durumuna getirildi¤ini belirterek, "Toplu-
mun her kesiminden üyelerimiz var. Odalar›-
m›z›n siyasileflmesi, telafi edilemeyecek bo-
yutlara ulaflt›. Odalar›n partisi olmaz, olma-
mal›" dedi. 

AK Parti ‹l Baflkan› Kabak da AVM'lerle
ilgili düzenlemenin hükümetin gündeminde ol-
du¤unu hat›rlatarak flunlar› kaydetti:
"AVM'lerin çal›flma saatleriyle ilgili bir dü-
zenleme var. Bu sene tamamlanaca¤›n› düflü-
nüyorum. Baflbakan›m›z, küçük esnaf› düflü-

nüyor. Hiç kimseyi ma¤dur etmeden, esnaf›m›z› asla haks›z
rekabete maruz b›rakmadan, dünya flartlar›n› gözeterek bu
yasay› ç›kar›p sektörü rahatlataca¤›n› aç›klam›flt›r." 

Bakkallar ve Bayiler Odas› Baflkan› Hasan Yanç›l, geçmifl y›llarda her
kesimin al›flveriflini bakkallardan yapt›¤›n›,  paras› olmad›¤› taktirde
veresiye yazd›rd›¤›n› hat›rlatt›. Dünyadaki de¤iflimin çok h›zl› ilerle-

di¤ine dikkat çeken Yanç›l, Bal›kesir’e 33 bin metrekare büyüklü¤ünde hiper-
market aç›ld›¤›n› söyledi. Hiper ve gros marketlerin sadece bakkal esnaf›na de-
¤il bunun yan›nda birçok meslek grubunu ilgilendirdi¤ini belirten Yanç›l, büyük
marketlerin esnaf› yok etti¤ini, flehrin sosyoekonomik yap›s›n› bozdu¤unu vur-
gulad›. Baflkan Yanç›l, “Perakende piyasas›n› düzenleyen yasa senelerden bu
yana söz verilmesine ra¤men bir türlü ç›km›yor. Bal›kesir’de ifl yapan esnafla-
r›n birço¤u kapanacak, borçlular artacak, vatandafl ma¤dur olacak. Bal›ke-
sir’in paralar› baflka yerlere gidecek. Bizi yönetenlerden al›flverifli düzenleyen
yasan›n acilen ç›kmas› ve teflkilat›n görüfllerinin al›nmas›n› istiyoruz” dedi.

Oda’m›zdan...‘Bakkal›m’ hep var olacak
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‹zmir Bakkallar ve Bayiler Odas› Baflkan› Emin Ba¤c›, Avrupa Birli¤i (AB)'nde oldu¤u gibi ta-
til günlerinde al›flverifl merkezlerinin (AVM) kapal› olmas›n› arzulad›klar›n› söyleyerek, Baflba-
kan Recep Tayyip Erdo¤an'›n, bakkallarla ilgili olarak söyledi¤i, “Art›k sokak aralar›ndaki
bakkal devri kapand›. Hayat flartlar› bunu gerektiriyor” sözüne çok üzüldüklerini belirterek,
"Bizim tek iste¤imiz, tatil günlerinde AVM'lerin çal›flmamas›d›r. 

‹zmir Bakkallar ve Bayiler Odas› Baflkan› Emin Ba¤c›:

“Mahalle bakkal› devrinin geçmesi için
mahallelerin de y›k›l›p yerine sitelerin 
kurulmas› gerekir”

Bal›kesir Bakkallar ve Bayiler Odas› Baflkan› Hasan Yanç›l:

“Al›flverifli düzenleyen yasa ç›kmal›”
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Adapazar› Bakkallar ve
Bayiler Esnaf Odas› Bafl-
kan› Ahmet Akdarda¤an,
Grosmarketler yasas›n›n
meclise gelmesine say›l›
günler kala zincir mar-
ketlerin flube açma yar›fl›-
na girmesine tepki göste-
rerek, Baflbakan Erdo-
¤an'›n "Mahalle Bakkal›
dönemi kapanm›fl" ifade-
sinin hofl olmad›¤›n› söy-
ledi.

Akdarda¤an, Baflbakan Er-
do¤an'›n "Mahalle Bakkal›
dönemi kapanm›flt›r" sözle-

rini talihsiz bir aç›klama olarak de¤er-
lendirdi.

Bakkal esnaf›n›n devletin emniyet
supab› oldu¤unu ifade eden Akdarda-
¤an, "Birileri taraf›ndan büyük serma-
yeye karfl› ezdirilen bu bakkal esnaf›n›n
bugün Sakarya'dan 19 Milyon TL ala-
ca¤› var. Ekonomik kriz nedeni ile ge-
çim s›k›nt›s›na düflen insanlar mahalle-
sinde bulunan bakkallara veresiye yaz-
d›r›yor. Esnaf›m›z verdi¤i ürünün para-
s›n› çok geç alaca¤›n› hatta alamayaca-
¤›n› bilse de vatandafl› yine geri çevir-
miyor. Büyük marketlerde durum böyle
de¤il. Varsa paran al›flverifl yapars›n.
Bizler, ad›m›z›n küçük esnaf olmas›na
ra¤men vatandafla mahallemize büyük
bir destek verdi¤imize inan›yoruz. Sa-

bah›n 06.00's›ndan gece yar›lar›na ka-
dar bu esnaf namusuyla hizmet vererek
para kazanmaya çal›fl›yor. Devletine
vergi ödüyor. Hatta büyük marketlerden
daha fazla vergi ödeyip, devletine katk›
sa¤l›yor. Bizde geliflmeden ve yenilikten
yanay›z ama bir ç›rp›da mahalle bakka-
l› dönemi kapanm›flt›r sözünü söylemek-
te hiçte hofl karfl›lanmam›flt›r" dedi.

Devletin, Anayasal kurallar çerçeve-
sinde esnaf›n› korumak ve kollamak ile
yükümlü oldu¤unu söyleyen Akdarda-
¤an, grosmarketler yasas›n›n bu ay için-
de meclise gelerek muhtemelen Mart
ay›ndan yasalaflaca¤›n› belirterek, "Bu-
nu bilen ve yang›ndan mal kaç›r›rcas›na
sokak aralar›na bile flubelerini açan bü-
yük marketlere müsaade edilmesin. Sa-
karya'da büyük marketler f›rsat bulduk-
lar› her noktada flube aç›yor" diye ko-
nufltu.

Akdarda¤an, bakkal esnaf›n›n bu
kadar olumsuzlu¤a ra¤men asla kapan-
mayaca¤›n› ve bakkal esnaf› olarak y›l-
larca hizmet vermeye devam edecekleri-
ni söyledi.

“Bizler, ad›m›z›n
küçük esnaf olmas›na ra¤-
men vatandafla mahallemize
büyük bir destek verdi¤imi-
ze inan›yoruz. Sabah›n
6’s›ndan gece yar›lar›na
kadar bu esnaf namusuyla
hizmet vererek para kazan-
maya çal›fl›yor. Devletine
vergi ödüyor”

Adapazar› Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas› Baflkan› Ahmet Akdarda¤an:

“Bakkallar büyük marketlerden daha
fazla vergi ödeyip, devletine katk›
sa¤l›yor”



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

DÜNYASI

OCAK - fiUBAT 2010 1111 7777

Baflbakan Recep Tayip Erdo¤an’›n bakkallara yönelik sözlerine bir tepki de Trabzon
Bakkallar ve Sebzeciler Odas› Baflkan› Baflaran Maraba’dan geldi.

“Bakkal esnaf› ol-
mazsa sosyal patlama olmaz
m›? AB’ye girmek istiyoruz.
Fakat Avrupa ülkelerinde
uygulanan marketler yasas›
hala ülkemiz de ç›kart›la-
mad›. Vatans›z millet, mil-
letsiz vatan olamayaca¤› gi-
bi küçük esnafs›z bir ülke
de düflünemiyorum. Biz
bakkallar odas› olarak üzeri-
mize düfleni yapt›k ve yap-
maya da devam edece¤iz.
Bizim, bakkall›k mesle¤inin
gelenek, görenek ve anane-
lerimize uygun olarak yafla-
malar› için mücadelemiz
devam edecek ve bakkal
esnaf› her zaman var ola-
cakt›r”

Maraba, flunlar› söyledi:
"Say›n Baflbakan›m›z›n
aç›klamas›n› talihsiz bu-

luyorum. Bizler bakkal esnaf› olarak
devletine yük olmadan kendi istihdam›-
m›z› sa¤lad›¤›m›z gibi, vergi, SGK pri-
mi vs gibi devletimize karfl› olan sorum-
luluklar›m›z› da yerine getirebilmenin
mücadelesi içerisinde olduk. Ayn› za-
manda da iyi ve kötü günde mahalle
halk›n›n yan›nda olmaya çal›flt›k. Para-
s› olmayana para verdik, sabah çocu¤u-
nun harçl›¤›n› biz verdik, 1–2 ay veresi-
ye mal verdik, sonra da bir k›sm›n› da
alamad›k ve halen daha yaflam mücade-
lesi veriyoruz. Anayasam›z›n 173. mad-
desinde ‘Devlet esnaf sanatkâr›n› korur
ve kollay›c› tedbirler al›r’ diyor. Belki
Say›n Baflbakan›m›z " Halka en ucuz ve
en kaliteli mal› ulaflt›rma imkân› sa¤la-
man›n görevleri oldu¤unu" ifade ediyor
bu do¤rudur da, eski ad›yla büyük mar-
ketler yasas› yeni ad›yla perakendecilik
yasas›n› da ç›kart›p küçük esnaf› rahat-
latma vazifesi oldu¤unu unutuyor mu?
Say›n Baflbakan›m›z ‘bakkal devri bitti
diyor’ bakkal devri bitmez. fiayet bitti-
¤ini kabul edersek, bu kadar bakkala ifl
bulabilecek mi? fiayet bitti¤ini kabul

edersek, çal›flamad›¤› için, maafllar›
yetmedi¤i veya maafllar›n› alana kadar
bakkaldan veresiye al›p yiyenlerin duru-
mu ne olacak. Bu insanlar aç duramaz-
lar. Bakkal esnaf› bir ekonomik denge
unsurudur. 

Her bakkal›n, büyüklü¤üne ve ifl
hacmine göre toplamda yaklafl›k olarak
5.000 ile 30.000 aras› veresiyesi var-
d›r. Bu durum nas›l telafi olacak. Bak-
kal esnaf› olmazsa sosyal patlama ol-
maz m›? Avrupa Birli¤ine girmek isti-
yoruz. Fakat Avrupa ülkelerinde ç›kar-
t›lan ve uygulanan marketler yasas› ha-
la ülkemiz de ç›kart›lamad›. Yasan›n
önemli birkaç maddesi flunlard›r: fiehir
d›fl› olmalar›, akflam ve sabah aç›l›fl ve
kapan›fl saatlerinin belirlenmesi, hafta-
da bir gün açmamalar› gibi. Bu arada
da küçük esnaf›n yaflama flans› olur.
Vatans›z millet, milletsiz vatan olama-
yaca¤› gibi küçük esnafs›z bir ülke de
düflünemiyorum. Biz bakkallar odas›
olarak üzerimize düfleni yapt›k ve yap-
maya da devam edece¤iz. Bizim, bak-
kall›k mesle¤inin gelenek, görenek ve
ananelerimize uygun olarak yaflamalar›
için mücadelemiz devam edecek ve bak-
kal esnaf› her zaman var olacakt›r."

Trabzon Bakkallar ve
Sebzeciler Odas› Baflkan›
Baflaran Maraba

“Bakkal
devri hiç
bitmez”

“Bakkal
devri hiç
bitmez”
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Malatya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas› Baflkan›
Faruk Y›lmaz, Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n
bakkallarla ilgili aç›klamalar›n›n bakkal esnaf›n› de-
rinden üzdü¤ünü ve hüsrana u¤ratt›¤›n› söyleyerek
"Baflbakan›m›za güvenimizin ve iki dönemdir destek-
lememizin sebebi, tüm konuflmalar›nda bize çizdi¤i
profil hep ezilenin yan›nda olma stratejisiydi. 

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

“AB’ye girmek istiyorsak oradaki
kurallar burada da olmal›”

Malatya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas›
Baflkan› Y›lmaz, "1200’lü y›llardan beri pirim-
iz Ahi Evran’›n gösterdi¤i, söyledi¤i ve ken-

dinin yapt›¤› flekliyle o günlerden bugünlere kadar do¤rulu¤u,
dürüstlü¤ü, ahlakl› olmay› kendimize ilke edindik ve bu
ticaret fleklini yaklafl›k 700 y›ld›r yap›yoruz. Ta ki son 20 y›la
kadar. Son yirmi y›lda marketlerin ço¤almas›, al›flverifl
merkezlerinin kurulmas› gibi de¤iflimlerin, ticaretteki mertli¤i
de bozdu¤unu görmekteyiz. Bunlar her zaman söyledi¤imiz
gibi kanunsuzluk, kaidesizlik, haks›zl›k yani paran›n gücü net-
icesinde oluflan ticari bir oluflum fleklidir. Al›flverifl merkezleri
tabi ki olacak. Tüm dünyada oldu¤u gibi bizde de olsun, lakin
kanunu ve kural› olsun. Avrupa Birli¤i’ne girmek istiyorsak
bu marketler Avrupa’da nas›l çal›fl›yorsa nas›l aç›l›yorsa bizde
de ayn› kurallar ve kanunlarla olsun" dedi.

Bart›n Bakkallar ve Bayiler Odas› Baflkan› ‹smet F›nd›k’ta Bafl-
bakan Recep Tayip Erdo¤an’›n Bakkallarla ilgili aç›klamalar›na
tepki göstererek; “Bizler bulundu¤umuz mahallenin her fleyiyiz.
Biz bakkallar sabah saat 6’da yani, iflçinin ve memurun daha
evinden ç›kmad›¤› saatlerde dükkânlar›m›z› açar›z, gece saat
10-11’lere kadar da kapatmay›z. 

Bart›n Bakkallar ve Bayiler Odas› Baflkan› ‹smet F›nd›k:

“Mahallenin her fleyiyiz”

Baflkan ‹smet F›nd›k sözlerine
flöyle devam etti:

”Küçük esnaflar olarak her fleyden
önce bir düzene ihtiyac›m›z var. Büyük
sermayenin kurduklar›, büyük al›flverifl
merkezleri, küçük esnaf› silip süpürü-
yor, piyasa d›fl›na itiyor. Neden? Kural-
s›zl›ktan. Israrla ‘Al›flverifl Merkezleri
ve Zincir Marketler Yasas›’ ç›ks›n isti-
yoruz. Bizler y›lmadan, yorulmadan,

dayan›flma içinde, hep birlikte, yasalara
uygun, devletimize ve milletimize karfl›
sorumluluklar›m›z›n bilincinde mesle¤i-
mizi yapmaya devam edece¤iz. Biz kü-
çük esnaflar olarak çal›fl›rken, üretken,
giriflimci, hiçbir zorluktan y›lmayan, sa-
bah›n erken saatinden gecenin geç vak-
tine kadar, ortalama 16 saat çal›flarak
r›zk›n› kazanan, devletine vergisini ve-
ren, istihdam sa¤layan ahilik kültürü
alm›fl insanlar›z.” 
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Saadet Partisi ‹stanbul ‹l Baflkan› Erol Erdo¤an, ‹stanbul Bakkallar Odas›’n› ziyaret ederek,
bakkal esnaf›na destek verdi. Ziyarette, bakkal esnaf›n›n yan›nda olduklar› mesaj›n› veren
Erdo¤an, Oda Baflkan› ‹smail Keskin’i göreve yeniden seçilmesi dolay›s›yla da kutlad›. 

Baflkan ‹smail Keskin de, ziya-
retten duydu¤u memnuniyet-
lerini ifade ederek, bakkal

esnaf›n›n son günlerde yap›lan aç›kla-
malardan kaynaklanan derin bir üzüntü
içinde oldu¤unu söyledi. Keskin, s›k›nt›
içerisinde olan bakkallar›n, baflbakan›n
aç›klamas›yla y›k›ld›¤›n› belirterek,
“Baflbakan›m›zdan ve bu hükümetten
beklentilerimiz çok yüksekti. Say›n Bafl-
bakan›m›z›n aç›klamalar› umut ve bek-
lentilerimizi derinden sarsm›flt›r. Küçük
esnaf ve bakkallar›m›zda hayal k›r›kl›¤›
yaratm›flt›r. Bakkal esnaf› bir flekilde
tepkisini gösterecektir. Say›n Baflbaka-
n›n da bakkal olmad›¤›nda kendi koltu-
¤unda rahat oturabilece¤ini tahmin et-

miyorum. Biz bu söyleneni hak etmedik"
dedi. 

Saadet Partisi ‹stanbul ‹l Baflkan›
Erol Erdo¤an da, hükümetin küresel
güçlerden yana oldu¤unu belirterek,
bakkallar›n nostaljik ticarethaneler de-
¤il, ekonomik, sosyal ve kültürel bir ih-
tiyaç oldu¤unu ve daha da güçlendiril-
meleri gerekti¤ini söyledi. Kas›mpaflal›
bakkallar›n bile Baflbakana “Hay›r,
bakkal›m›z› kapatmayaca¤›z” dedi¤ini
kaydeden Erdo¤an, küresel bir oyun oy-
nand›¤›n› ve bu oyunda küçük esnaf›n
yok edilmeye çal›fl›ld›¤›n› dile getirdi. 

Hükümetin önce herkesi merkezilefl-
tirme, sonra küresellefltirme politikas›
güttü¤ünü öne süren Erol Erdo¤an, "bü-

yük bal›k küçük bal›¤› yutar" sözünü ha-
t›rlatarak, bakkallar›n birleflerek kura-
caklar› marketlerin, daha sonra ulusla-
raras› market zincirleri taraf›ndan sat›n
al›naca¤›n› savundu. 

Türkiye’de uzun süreden beri mahal-
le kültürünün yok edildi¤ini ileri süren
Erdo¤an, bakkallarla süper marketleri
karfl› karfl›ya getiren, haks›z ve adil ol-
mayan politikalar uyguland›¤›n› söyledi.

“Küresel bir oyunla
bakkal esnaf› yok edilmek
isteniyor”

Saadet Partisi ‹stanbul ‹l Baflkan›
Erol Erdo¤an’dan destek ve tebrik
ziyareti

Oda’m›zdan Önce ‘Bakkal›m’ vard›...
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CHP ‹zmir Milletvekili Meh-
met Ali Susam, ‹stanbul’da
bir al›flverifl merkezi (AVM)

aç›l›fl›nda Baflbakan Recep Tayyip Er-
do¤an’›n “Mahalle bakkal›n›n devri ar-
t›k geçti” sözlerini tepkiyle karfl›lad›.
Konuyla ilgili aç›klamada bulunan Su-
sam, “Baflbakan bu konuyu anlam›yor.
AVM lobilerinin dediklerini dinliyor an-
cak kendisi AVM lobilerinin de¤il, biraz
da KOB‹’lerin sesini dinlemelidir” diye
konufltu. Bu demeçlerin Hipermarket
Yasas›’na da iflaret etti¤ini dile getiren
Susam, “Hipermarket Yasas›’n› sadece
bakkal›n sorunu olarak gören anlay›fl
bafltan hatal›d›r. Ayr›ca Baflbakan’›n id-
dia etti¤i gibi hipermarketlerin tüketici-
ye ucuz ürünler sundu¤u do¤ru de¤ildir.
Aksine pazardaki tekelleflmeyle hem
üreticiye hem tüketiciye fiyatlar dikte
ettirilmektedir” dedi. 

“Yasa ç›kmazsa mar-
ketler kontrolsüz olarak
büyüyüp pazar›n hakimi ola-
caklar”

Hipermarketler Yasas›’n›n ç›kma-
y›p, marketlerin kontrolsüz olarak bü-
yümeleri sonucu Türkiye pazar›n›n da
tek hakimi haline geleceklerini aktaran
Susam, “Böylece istedikleri ürünü iste-
dikleri fiyata satabilmenin önü de aç›la-
cak. Ayr›ca bu sadece bakkal›n sorunu
olsayd›, üyesi olmaya çal›flt›¤›m›z
AB’nin tüm ülkelerinde böyle bir yasa
olmazd›” diye konufltu. Susam sözlerini
flöyle sürdürdü: “Kendi pazar›nda güçlü
olmayan hiçbir KOB‹ uluslararas› pa-
zarda söz sahibi olamaz. Köklenip güç-
lenece¤i yer kendi pazar›m›zd›r. Bu pa-
zar› elimizden kaç›r›rsak bizim sanayi-
mizin geliflme ihtimali, KOB‹’lerin ihra-
catç› hale gelmesi de zorlaflmaktad›r.” 

Baflbakan Erdo¤an’›n bir al›flverifl merkezi aç›l›fl›nda söyledi¤i ‘Mahalle bakkal› dev-
ri bitmifltir’ sözleri CHP ‹zmir Milletvekili Mehmet Ali Susam sert tepki gösterdi. 

CHP ‹zmir Milletvekili Mehmet Ali Susam

“AVM lobilerinin de¤il biraz da
KOB‹’lerin sesi dinlenmeli”

“Hipermarket Yasas›’n› sadece bakkal›n sorunu olarak
gören anlay›fl bafltan hatal›d›r. Ayr›ca Baflbakan’›n iddia et-
ti¤i gibi hipermarketlerin tüketiciye ucuz ürünler sundu¤u
do¤ru de¤ildir. Aksine pazardaki tekelleflmeyle hem üretici-
ye hem tüketiciye fiyatlar dikte ettirilmektedir”
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İstanbul Bakkallar Odas›n› ziya-
ret eden, Cumhuriyet Halk Par-
tisi (CHP) ‹stanbul ‹l Baflkan›

Gürsel Tekin, kendisinin de bir bakkal
çocu¤u oldu¤unu hat›rlatarak, Baflba-
kan›n “Mahalle aralar›nda bulunan kü-
çük bakkallar birleflerek süpermarketler
oluflturmal›” sözlerini elefltirdi.  “Bak-
kal bir baban›n çocu¤u olarak buray›
ziyarete geldim” diyen Tekin, “Bakkal-
c›l›¤›n ne oldu¤unu çok iyi bilen biri-
yim. Mahalle aralar›nda bulunan bak-
kallar, kuruyemiflçiler mahallelerde
baflka sosyal görevler de yaparlar. Ör-
ne¤in bakkal mahallenin bekçisidir,
bankas›d›r. Emniyet verilerine bakarsa-
n›z, h›rs›zl›¤›n en düflük oldu¤u yerler,
bakkallar›n ve taksi duraklar›n›n oldu-
¤u yerlerdir" diye konufltu.

“AVM'lere süpermar-
ketlere gidip, ‘veresiye ve-
rin aybafl› maafl›m› alaca¤›m
ya da anamdan, babamdan
para gelecek borcumu öde-
yece¤im' deme imkân›m›z
var m›? ”

Bakkallar›n yoksul insanlar›n yafla-
m›n› kolaylaflt›rd›¤›n› anlatan Tekin
flöyle devam etti: "AVM'lere süpermar-
ketlere gidip, ‘veresiye verin aybafl› ma-
afl›m› alaca¤›m ya da anamdan babam-
dan para gelecek borcumu ödeyece¤im'

Tekin, Baflbakan Erdo¤an’›n
‹stanbul’da bir al›flverifl mer-

kezinin aç›l›fl›nda, “Sokak
aralar›nda bakkal olay› bit-

mifltir...” sözleriyle gündeme
gelen bakkallara destek

amac›yla, bakkallar›n çat› ku-
ruluflu ‹stanbul Bakkallar

Oda’s›n› ziyaret etti.

CHP ‹stanbul ‹l Baflkan›
Gürsel Tekin, ‹STBAKO’yu
ziyaret etti
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deme imkân›m›z var m›? Bakkallar,
toplumun yoksul kesiminin rahatl›kla
al›flverifl yapabilece¤i olanaklar› tan›-
yor. fiimdi siz bunlar›n hepsini bir ke-
nara b›rakacaks›n›z, sanki Türkiye ‹s-
viçre olmufl, sorun yok, bakkallar bir
araya gelerek, AVM'ler kuracakm›fl.
Say›n Baflbakan, gerçekten bunu nas›l
formüle edecek merak ediyorum. Bir
AVM'nin nas›l aç›ld›¤›n› ve hangi para-
larla kuruldu¤unu çok iyi biliyoruz.
Baflbakana yanl›fl bilgiler verildi¤ine
inan›yorum. Herhalde bu bilgileri düzel-
tir." 

Geliflmifl ülkelerde oldu¤u gibi, Tür-
kiye'de de AVM'lerin olmas›n› do¤al
karfl›lad›klar›n› belirten Tekin, “Biran
önce küçük esnaf› koruyabilecek yasala-
r› ç›karmam›z laz›m" diyerek, sözlerini
flöyle tamamlad›: "Bir caddede iki bak-
kal varsa üçüncü bakkala müsaade edil-
memesi laz›m. Aksi takdirde üç befl ol-
du¤u zaman hepsi iflas ediyor. Gönlü-
müz bakkallarla beraber." 

CHP ‹stanbul ‹l Baflkan› Gürsel Te-
kin’in, ‹stanbul Bakkallar Odas›n› ziya-
ret ederek, bakkal esnaf›na destek ver-
mesinden mutluluk duyduklar›n› belir-
ten Oda Baflkan› ‹smail Keskin, "Say›n
Baflbakan›m›z›n küçük esnafla, bakkal-
larla ilgili aç›klamalar› bakkal esnaf›-
m›z› derinden üzmüfltür. Zaten küçük
esnaf, AVM'lerin ve zincir marketlerin
düzensiz ve kurals›z artmas›yla birçok
sorun yafl›yordu. Güzel fleyler olacak di-
ye beklerken, Baflbakan›m›z›n, ‘Sokak
aralar›nda bakkal olay› bitmifltir. Bak-
kallar birleflin ve marketleflin’ aç›kla-
malar› çok ama çok moralimizi boz-
mufltur" dedi.

“Biran önce küçük
esnaf› koruyabilecek yasala-
r› ç›karmam›z laz›m”

Oda olarak, konuyla ilgili gerekli
de¤erlendirmeleri yapt›klar›n› kaydeden
Keskin, bunun bir yanl›fl anlafl›lma ola-
bilece¤ini düflünmek istediklerini ancak,
gecen zamana ra¤men herhangi bir dü-
zeltmenin de gelmedi¤ini söyleyerek, "
Perakende piyasas›na mutlaka bir dü-
zen verilmeli, kurallar konulmal› ve ba-
fl›boflluk ortadan kald›r›lmal›. Haks›z
rekabete dur denilmeli. Küçük esnaf da-
ha fazla ezdirilmemeli. Devletim beni
korumal›, teflvikler, muafiyetler getir-
meli. Hükümetler, sosyal politikalar›

gere¤i küçük esnaf› korumal› ve destek-
lemeli. Anayasam›z›n 173. maddesinde
‘devlet esnaf sanatkâr›n› korur ve kolla-
y›c› tedbirler al›r’ diyor. Yasa koyucu
anayasaya bu hükmü koyarken, bakkal
Ahmet amcay› korumak için bunu koy-
mad›. Bakkal›n do¤al flartlar›n›n gere¤i
üstlenmek durumunda kald›¤› sosyal so-
rumlulu¤unu düflünerek koydu. Ben bir-
leflsem Bakkal Amca olamam. Bakkal
Amca olarak benim bulundu¤um ma-
hallede, bulundu¤um sokakta, baflkaca
sosyal sorumluluklarda üstlendi¤im
unutulmamal›. Bakkallar özellikle kriz
dönemlerinde vatandafl›n imdad›na yeti-
flen ekmek kap›lar›d›r. Bakkallar›n ol-
mad›¤› mahalleler de yaflanan aile faci-
alar›n› ancak yaflayanlar bilir. Biz mar-
ketlere de karfl› de¤iliz düzensizliklere
karfl›y›z" diye konufltu.
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Keskin, ''Ülkemizde al›flverifl
merkezleri olmas›n, biz ola-
l›m diye de bir düflüncemiz

yok. Onlar da olsun biz de olal›m. An-
cak, bunlar›n ço¤u Avrupa ülkelerinden
gelmifl, yabanc› menfleli iflletmeler.
Kendi ülkelerinde nas›l çal›fl›yorlarsa
benim ülkemde de öyle çal›fls›nlar'' dedi.

Perakende piyasas›n›n bir kanunu-
nun olmas›n› ve kurallar›n›n belirlenme-
sini istediklerini söyleyen Keskin, ''Hala
perakende piyasas›n›n yüzde 60'› bak-
kal›n elindedir. AVM'ler rakip görseler
de görmeseler de flu anda onlar›n karfl›-
s›nda yaln›z bakkallar var. Onlar da ol-
sun biz de olal›m ama bu iflin s›n›rlar›
kurallar› belirlensin'' diye konufltu.

“Biz küçük esnaf ola-
rak ülkemizi seviyor, ver-
gimizi veriyor, insan›m›z›
s›rt›m›zda tafl›yoruz”

Küçük esnaf olarak kendilerine
hep ''onlar pahal›c›d›r, kay›t d›fl›d›r''
dendi¤ini söyleyen Keskin, flunlar› kay-
detti:  ''Hangi bakkal dükkân›na girer-
seniz girin vergi levhas›nda mutlaka
vergi miktar› yazar. Al›flverifl merkezle-
rinin yar›dan fazlas›nda matrahs›z ve
vergi miktar› olmayan vergi levhalar›
görürsünüz. O zaman sen 'ben vergi da-
iresi gibi çal›fl›yorum' diyemezsin. Bunu
diyebilmen için senin vergi levhanda
vergi miktar›n olmas› laz›m. Biz küçük
esnaf olarak ülkemizi seviyoruz, vergi-
mizi veriyoruz, insan›m›z› s›rt›m›zda
tafl›yoruz. Bir tek çözüm önerimiz var;
bir an önce marketler yasas›n›n ç›k-

mas›... Bu yasa ç›ks›n o günü bayram
ilan edece¤iz.''

“Bakkal Amcan›n
sahadan çekilmesi düzeni
bozar” 

Türkiye'de 200 bin civar›nda bakkal
bulundu¤unu, ‹stanbul'da 20 bin bakkal
esnaf› oldu¤unu ifade eden Keskin,
“Her bakkal›n veresiye defterinde orta-
lama 4 bin lira veresiye oldu¤unu düflü-
nürsek, 200 bin bakkal›n veresiye def-
terinde toplam 800 milyon lira, yakla-
fl›k 1 milyar liraya yak›n alacak ortaya
ç›kar. Türkiye'de bu aç›¤› faizsiz kapa-
tacak bir finans kurumu yok, böyle bir
banka yok. Ancak, bizim kültürümüzün
bir parças› olan bakkallar›m›z›n deste-
¤iyle bu afl›labilir. Baflka kimse bunu
s›rtlayamaz. Say›n Baflbakan›n yanl›fl
bilgilendirildi¤ini düflünüyoruz. Garip
gureba dostu oldu¤unu söyleyen bir bafl-
bakan, bakkal›n üstlendi¤i sosyal so-
rumluluk gere¤i yok olmas›n›, ezilmesi-
ni asla kabul etmemelidir.  Çünkü bak-
kal mahalledeki garip gureban›n banka-
s›d›r, ekmek kap›s›d›r. Bakkal amcan›n
sahadan çekilmesi bir sürü s›k›nt›lara
yol açar, kavgalar ç›kar, h›rs›zl›klar
bafllar. Onun içindir ki bakkal amca ya-
flamal› ve yaflat›lmal›d›r'' dedi.

Kredi kartlar›ndan insanlar›n çek-
tikleri s›k›nt›lar›, intiharlar›, aile dram-
lar›n› gördüklerini ifade eden Keskin,
25 y›ld›r bakkall›k yapt›¤›n›, bakkala
olan borcundan dolay› birisinin kendisi-
ni Bo¤az Köprüsünden att›¤›n› duyma-
d›¤›n› söyledi.

“Bakkallar olmazsa 
toplumsal düzen bozulur”
‹stanbul Bakkallar Odas› Baflkan› ‹smail Keskin de s›k›nt› içerisinde olan bakkallar›n, bafl-
bakan›n aç›klamas›yla y›k›ld›¤›n› belirterek, "Küçük esnaf olmazsa, bakkallar aradan ç›karsa
Say›n Baflbakan›n da koltu¤unda rahat oturabilece¤ini tahmin etmiyorum. Biz hal hat›r
sorarken, marketler kredi kart› flifresi sorar. Biz bu söyleneni hak etmedik" dedi. Baflba-
kan'dan düzeltme beklediklerini söyleyen Keskin, bakkallar›n mahallelerin namus bekçisi ol-
du¤unu ve bu önemli esnaf kesiminin göz ard› edilmesini anlayamad›klar›n› dile getirdi.
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‹STBAKO Baflkan› ‹smail Keskin’in        
aç›klamalar› bas›nda büyük yank› buldu
Baflbakan Erdo¤an’›n ‹stanbul’da bir al›flverifl merkezinin aç›l›fl›nda yapt›¤› konuflmas›nda,
bakkallara yönelik olarak söyledi¤i sözlere sert tepki gösteren ‹stanbul Bakkallar odas› Baflkan›
‹smail keskin’in aç›klamalar› yaz›l› ve görsel bas›nda genifl yank› uyand›rd›.
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Eski Baflkan Ali Aytaç’›n Aday
olmad›¤› Kongrede, Ali Ay-
taç’›n döneminde de baflkan

vekili olan Misim Sar›flan baflkan seçil-
di. Bayrampafla Bakkallar Mezeciler ve
Tekel Bayileri Esnaf Odas› Baflkanl›¤›na
dört y›ll›¤›na seçilen Misim Sar›flan’la
görev yapacak olan Yönetim Kurulu
Üyelikleri ne; Mehmet Y›ld›r›m, Sadem
Vatansever, Abdül Kurtefl, fienol Geri-
kalan, Mahmut Ayd›n ve Galip Biliflik,
Denetim Kurulu Üyeliklerine de  Özgür

Kesim, Nevin Eren ve ‹lker Zeyrek se-
çildi.

Sonuçlar›n aç›klanmas›ndan sonra
genel kurul üyelerine seslenen Misim
Sar›flan, piyasa koflullar›n›n bakkal ve
küçük esnaflar›n aleyhine geliflti¤ine ve
haks›z rekabetin artt›¤›na dikkat çeke-
rek,  “AB uyum sürecinde küçük esnaf›
koruyucu hiçbir önlem ve uygulama
yoktur. Büyük hipermarketler ilçemizin
en merkezi yerlerine flubeler açmakta-
d›r. Saat 23’lere kadar aç›k kalmakta-

d›r. Fabrikalar hipermarketlere daha
ucuz ve uzun vadeli mal satmaktad›r.
Bu AB’nin uyum yasalar›na ayk›r›d›r”
dedi.

“AB uyum sürecinde
küçük esnaf› koruyucu hiç-
bir önlem ve uygulama
yok”

Bayrampafla Bakkallar 
Mezeciler ve Tekel Bayileri Es-
naf Odas›’n›n Genel Kurulu ‹s-
tanbul Esnaf ve Sanatkarlar
Odalar› Birli¤i (‹STESOB) Yö-
netim Kurulu üyelerinden Erdo-
¤an Uçan ve Mehmet Banza-
ro¤lu’nun da görev ald›¤› divan
heyetinin yönetiminde
yap›ld›.

Bayrampafla Bakkallar Mezeciler ve
Tekel Bayileri Esnaf Odas›’nda nöbet
de¤iflimi yap›ld›
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Süleyman Nazl›’n›n tekrar baflkanl›¤a seçilmesi ile sonuçlanan kongre-
de;  Salih Elk›ran, ‹lhan fiencan, Tuncer Ferah, Sedat Aktürk, Bahriye
Güler ve Recai Çak›r yönetim kurulu üyeliklerine, Halil Korkmaz, Er-

dem Timur ve A. Ferhat Kayabafl› ise denetim kurulu üyeliklerine seçildi.

Seçimden ‘Süleyman Nazl› ile yola devam’ karar› ç›kt›
Seçim sonuçlar›n›n aç›klanmas›ndan sonra genel kurul üyelerine seslenen Sü-

leyman Nazl›, “Al›flverifl merkezlerinin çevreledi¤i Sefaköy’de bakkal olarak ça-
l›flmak ve para kazanmak çok zorlaflt›. Üyelerimizin bir bölümü odaya olan yü-
kümlülü¤ünü dahi yerine getiremez oldu. Al›flverifl merkezleri kanunu bir an ön-
ce ç›kmal› ve mutlaka küçük esnaf› koruyup, gözetmelidir” dedi.

Üç aday›n yar›flt›¤› genel kurulda
Resul Taflç› oylar›n büyük bir
k›sm›n› alarak ipi gö¤üsledi. Genel

kurulun ard›ndan bir konuflma yapan Resul
Taflç›, “Önümüzdeki dönem için haz›rl›klar›m›z
var. Üyelerimizle el ele olup daha h›zl›
çal›flaca¤›z. Yönetim kurulumuzu buna göre
oluflturduk” dedi. Resul Taflç› baflkanl›¤›ndaki
yönetim kurulunda; Orhan Demir, Mustafapafla
Balc›, Mensur Kandemir, Sabri Uluda¤, Orhan
Kanal, Erkan Sicim, Muzaffer Arma¤an, C.
Yener Baflaran yer ald›.

Küçükçekmece Sefaköy Bakkallar Esnaf Odas› Genel Kurulu ‹s-
tanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odalar› Birli¤i (‹STESOB) Yöne-
tim Kurulu üyesi ‹smail Taflk›n’›n divan baflkanl›¤›ndaki heyetin
yönetiminde ve Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› temsilcilerinin göze-
timinde yap›ld›.

K.Çekmece
Sefaköy
Bakkallar
Esnaf Odas›
seçimini yapt›

24 fiubat 2010 tarihinde Ümraniye Vuslat Dü¤ün Salonu’nda yap›lan ve Divan
Baflkanl›¤›n› ‹STESOB Baflkan Vekili ‹dris Keskinci’nin yapt›¤› genel kurulda Resul
Taflç› yeniden seçildi. 

Ümraniye Bakkallar Esnaf Odas› 
Baflkanl›¤›na Resul Taflç› yeniden seçildi
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Güngören Bakkallar Odas›
baflkanl›¤›na ‹dris Keskinci
tekrar seçildi

Güngören Bakkallar Esnaf
Odas›’n›n Genel Kurulu,
Oda merkezi toplant› salo-

nunda ‹stanbul Esnaf ve Sanatkârlar
Odalar› Birli¤i (‹STESOB) Baflkan› Faik
Y›lmaz, Baflkan Vekili Mustafa Nuho¤lu
ve Yönetim Kurulu Üyesi ‹smail Tafl-
k›n’›n divan baflkanl›¤›ndaki heyetin yö-
netiminde gerçeklefltirildi.

‹dris Keskinci’nin tekrar baflkanl›¤a
seçilmesi ile sonuçlanan kongrede;  Ka-

mil Bulut, Erol Sezgin, Hamit fiahin,
Yusuf kahveci, Cemal Ün ve Müslüm fii-
rin yönetim kurulu üyeliklerine, Yusuf
Ero¤lu, Ali Haydar Met ve Azmi Sipahi
ise denetim kurulu üyeliklerine seçildi.

Gündem gere¤i dilek ve temenniler
maddesinde genel kurul üyelerine sesle-
nen ‹dris Keskinci, haziruna ve divan
heyetine teflekkür etti. Keskinci, Baflba-
kan Erdo¤an’›n ilaç sat›fl› noktalar›yla
ilgili olarak söylediklerine kat›ld›klar›n›

belirterek “Baflbakan›m›z›n bu teklifini
destekliyoruz. Biz bakkallar olarak dük-
kânlar›m›zda ilaç satabiliriz. Böylece
hem halk›m›z ilaca daha kolay ulaflabi-
lecek hem de her köfle bafl›nda geçim ve
ayakta kalma mücadelesi veren bakkal
esnaf›m›z canlanacakt›r. Bu konuda hü-
kümetimizin yan›nda yer al›p hem ülke-
mize hem de esnaf›m›za destek olmak
istiyoruz” dedi.

Ka¤›thane Perakendeci Bakkallar
ve Büfeciler Odas› 3. kez  
‘Y›lmaz Kaya’ dedi

17 fiubat 2010 Çarflamba günü Ka¤›thane Belediyesi Sadabat Nikah Salonu’nda
gerçekleflen Ola¤an Genel Kurulda, Y›lmaz Kaya baflkanl›¤›ndaki yönetim kurulu
üyeliklerine Yusuf Yap›c› (Baflkan Vekili), Mehmet Sami Altuntafl, Kemal Karada¤,

‹smail Yetim, Kani Koca, Süleyman Kara, denetim kurulu üyeliklerine Hüseyin Uygur,
Yusuf Ziya Kabao¤lu ve Kaz›m Uçar seçildi. 

Ola¤an Genel Kurul Divan Baflkanl›¤›n› ‹STESOB Baflkan› Faik Y›lmaz ve
‹STESOB Baflkan Vekili ‹dris Keskinci’nin yapt›¤› genel kurula, Ka¤›thane

Belediye Baflkan› Fazl› K›l›ç ve çeflitli oda baflkanlar› kat›ld›. Üçüncü kez
göreve seçilen Y›lmaz Kaya yapt›¤› teflekkür konuflmas›nda seçime tevec-

cüh gösteren esnafa teflekkür etti. Ç›k›lan bu yolda birlikte yürüyecek-
lerini ifade eden Baflkan Y›lmaz Kaya, 2010 y›l›n›n esnaf ve
sanatkara sa¤l›k ve bol kazanç getirmesini diledi.
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Bursa Bakkallar ve Benzerleri
Odas›’n›n genel kurulunda 17
y›ll›k baflkan Nedim Sezer

yar›fl› kaybederken, Muhammed Nuri
Örs baflkanl›¤a seçildi.

BESOB’ta yap›lan genel kurulda 17
y›ll›k baflkan Nedim Sezer ve 3 dönem-
dir baflkanl›¤a aday olan Muhammed
Nuri Örs yar›flt›. Esnaf›n büyük ilgi gös-
terdi¤i genel kurulda toplam bin 7 oy
kullan›ld›. 3 tane geçersiz oyun ç›kt›¤›
genel kurulda, 536 oy alan Muhammed
Nuri Örs yeni dönemin baflkan› oldu. 17
y›ld›r baflkan olan Nedim Sezer ise 471
oy alabildi.

Yeni baflkan Nuri Örs, 3 dönemdir
baflkanl›¤a aday oldu¤unu, bu sene ise
böyle bir sonucu bekledi¤ini söyledi. Ön-
ceki yönetimin esnaf›n s›k›nt›lar›na du-
yars›z kald›¤›n› iddia eden Örs, yeni dö-
nemde yap›lmayanlar› yapacaklar›n›
kaydetti.

Yeni yönetim kadrosu
Muhammed Nuri Örs baflkanl›¤›nda-

ki yeni yönetimde Fahrettin Uflen, Adil
Saka, Erkan Kötekli, Y›lmaz Küçükta-
buro¤lu, Emin Y›ld›r›m, Ekrem Aras,
Öznar Alan, Metin Ayd›n, fierif ‹flleyen
ve Ahmet Alt›n yer ald›.

K›r›kkale Bakkallar Bayiler ve Büfeciler
Odas› Adem Yurtdan ile devam  

K›r›kkale Bakkallar Bayiler
ve Büfeciler Odas› Genel
Kurulu, Esnaf Kefalet Kredi

Kooperatifi Toplant› Salonunda Esnaf

ve Sanatkârlar Odalar› Birli¤i Baflkan›
Süleyman Köstekli’nin baflkanl›¤›nda ve
fioförler Odas› Baflkan› Cemil Bora,
Servisçiler Odas› Baflkan› Behsat Yerli-
kaya, Lokantac›lar Odas› Baflkan› Yur-
dalan Ero¤lu  ile berberler odas› baflka-
n› Sebahattin Aksoy’dan oluflan divan
heyetinin yönetiminde gerçeklefltirildi. 

Adem Yurtdan ve Hasan Y›lmaz’›n
yar›flt›¤› seçimce Adem Yurtdan kaza-
nan taraf oldu.  Her iki aday da seçim
sonuçlar›n›n aç›klanmas›n›n ard›ndan
birbirlerini kutlarken, yeniden baflkanl›-
¤a seçilen Adem Yurttan tüm üyelere
verdikleri destekten dolay› teflekkür ede-
rek “Güveninize lay›k olmaya çal›flaca-

¤›m” dedi. Yeni dönemde önemli çal›fl-
malar bafllataca¤›n› söyleyen Adem
Yurtdan, projeleri ile ilgili bilgiler verdi.
Üyelerinin daha iyi flartlarda faaliyet
göstermesi için uyumlu bir yönetim an-
lay›fl› ile hareket ettiklerinin alt›n› çizen
Adem Yurtdan, kongreye kat›lan tüm
üyelere de teflekkür etti.

K›r›kkale Bakkallar Bayiler ve Büfe-
ciler Odas› Yönetimi; Adem Yurtdan
baflkanl›¤›nda Haydar Delice, Selami
Onufl, Davut Gökdemir, Abdullah ‹nce,
Bayram Peksak ve Murat Pehlivanl›’dan
teflekkül ettirildi. Denetim Kurulu üye-
liklerine de; Aslan Yard›mc›, Vahit Bafl-
tu¤ ve Murat Pekdo¤an seçildi.

Bursa Bakkallar ve Benzerleri Odas›’nda 
Muhammed Nuri Örs dönemi
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TÜMBAK Cash@Carry Genel Müdürü fiemsettin
Keskinci, Tumbak cash@caryy olarak amaçlar›n›n
zincir ve gros marketler karfl›s›nda zor flartlarda

ayakta kalma mücadelesi veren bakkal esnaf›n›n ucuz mal te-
darikine ve stok maliyetlerine yard›mc› olmak oldu¤unu söyle-
yerek,  “Ulusal zincir marketlerin büyümesiyle bakkallar›n

aleyhine a¤›rla-
flan ticari flartla-
r›n çözümüne
yönelik olarak,
esnaf›m›za adet
baz›nda sat›n al-
ma imkân› sunuyoruz. Bunun nedeni hem ucuz mal tedarikinde yard›mc› olmak
hem de esnaf›m›z›n en az›ndan stok kontrolünü yapabilmesini ve stoktan valor ye-
memesini sa¤lamakt›r. Bir koli ürüne para ba¤lamak yerine, ihtiyac› kadar ürün
alabilece¤i imkân› sa¤layarak cebindeki paras›yla di¤er çeflitleri temin etmesine
yard›mc› olmakt›r” dedi.

Hedef; y›l sonuna kadar 10 flubeye ulaflmak
Hacimli al›m yapamad›klar› için, ucuza mal tedariki yapamayan küçük esnaf

ile üretici firmalar aras›nda bir köprü vazifesi üstlendiklerini söyleyen Keskinci,
“2010 y›l› sonu itibariyle hedeflemifl oldu¤umuz 10 flube say›s›na ulaflmak için ça-
l›flmalar›m›z programl› bir flekilde devam etmektedir. fiube yeri seçimindeki kri-
terlerimizde müflterilerimizden gelen talepler ilk s›ralarda yer almaktad›r. Bizim
müflterilerimiz esnaf arkadafllard›r. Bizim halka sat›fl›m›z yoktur. 2009 sonu iti-
bariyle müflteri say›m›z 10.000' i geçmifl bulunmaktad›r. Bu da bizim esnaf›m›za
destek anlam›nda do¤ru yolda oldu¤umuzun da göstergesidir” dedi.

Merkezi Güngören’de bulunan ve ilk ma¤azas›n›
fiiflli Kurtulufl’ta açan TÜMBAK Cash@Carry,
Fatih ve Sultangazi ilçelerinden sonra beflinci ma-
¤azas›n› da Bahçelievler Yenibosna’da açt›.

TÜMBAK Cash@Caryy beflinci
ma¤azas›n› açt›
TÜMBAK Cash@Caryy beflinci
ma¤azas›n› açt›

TÜMBAK Genel MüdürüTÜMBAK Genel Müdürü
fiemsettin Keskincifiemsettin Keskinci

TÜMBAKTÜMBAK
Koordinasyon MüdürüKoordinasyon Müdürü
Kamil BulutKamil Bulut
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İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar
Kad›n Kurulu, ‹stanbul Esnaf ve
Sanatkârlar Odalar› Birli¤i

(‹STESOB) bünyesinde kurdu¤u esnaf
ve sanatkâr kad›n kurulu arac›l›¤› ile
yapt›¤› faaliyetlerle kad›n giriflimciye
e¤itim ve dan›flmanl›k hizmeti vererek
ifl yeri açmaya teflvik ediyor.

Kurulun hedefi bir ifl fikri olan kad›-
n›n ilgi alan›na giren ifllerde e¤itim ve
ifl kurmak konusunda dan›flmanl›k des-
te¤i verilmesini sa¤lamak. Bu arada ku-
rul, ekonomik teflvikler konusunda da
kurumlarla temaslar›n› sürdürüyor.

‹stanbul Esnaf ve Sanatkâr Kad›n
Kurulu, ‹STESOB’a ba¤l› olan odalar›n
yöneticilerinden olufluyor. Ayn› zaman-
da birer esnaf ve sanatkâr olan Asl› Di-
dari, Dilek Avc› Topalo¤lu, fiafak Uçar
ve Zehra Sipahi kurulun çekirdek kad-
rosu olarak seçildi. Kurulun e¤itim, ta-
n›t›m ve kültür sanat bafll›klar›nda fark-
l› çal›flma gruplar› var. Bu gruplarda da
toplamda 15 kad›n yönetici faaliyet
gösteriyor.

Temaslar Ses Getirdi
Kurul Baflkan› Asl› Didari kurulun

amac›n› flöyle aç›kl›yor: “Kad›n giriflim-
cilere pozitif ayr›mc›l›k yaratmak için
kamuoyu oluflturmak, dikkat çekmek
için sosyal çal›flmalar düzenlemek ve en
önemlisi e¤itim çal›flmalar› yapmak dü-

flüncesi ile yola ç›kt›k. Bu amaç do¤rul-
tusunda KOSGEB ve ‹fi-KUR baflta ol-
mak üzere çeflitli üniversitelerle ve sivil
toplum kurulufllar› ile temas kurduk.
‹letiflime geçti¤imiz tüm kurumlar he-
deflerimizi önemseyerek bizlere büyük
imkânlar sundu. Bizde ald›¤›m›z sorum-
lulu¤un ciddiyet bilinci ve kad›n daya-
n›flmas›n›n verdi¤i heyecanla bu imkan-
lar› de¤erlendiriyoruz. ‹STESOB’un
deste¤i ile ileride katma de¤eri yüksek,

çok daha baflar›l› ifllere imza ataca¤›-
m›z inanc›nday›z.”

Yeni Giriflimciye 
Hibe ve Kredi Jesti

Kad›n kurulunun da içinde oldu¤u
çal›flmalar ses getirdi ve flimdi de yeni
ifl kuracak giriflimcilere, KOSGEB ve
‹STESOB büyük bir imkân sunuyor. Gi-
riflimcilik e¤itimine kat›lan adaylar e¤er
iflyeri kurarlarsa KOSGEB’den s›f›r fa-
izli kredi kullanabilecek. Ayr›ca 4 bin
lira ifl kurma yard›m› alacak. ‹STESOB
Baflkan› Faik Y›lmaz’›n, KOSGEB ‹ki-
telli ‹fl Gelifltirme Merkez Müdürlü¤ü
ile ortaklafla düzenledi¤i e¤itim kam-
panyas› büyük ilgi gördü. Yo¤un baflvu-
ruya karfl›l›k ilk etapta 50 aday e¤itime
al›nd›. Adaylar 2 ay sürecek giriflimcilik
e¤itimlerinin ard›ndan iflyerlerini kura-
caklar. ‹STESOB Baflkan› Faik Y›lmaz,
iflsizli¤in giderek artt›¤› günümüzde gi-
riflimci adaylar›na önemli bir imkân
sunmaya çal›flt›klar›n› belirtti. Bu konu-
da KOSGEB’in katk›s›na da dikkat çe-
ken Y›lmaz, bu uygulamay› sürdürecek-
lerini bildirdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) kad›nlar› ifl hayat›na kazand›rma dü-
flüncesinden yola ç›karak, 20 pilot ilde yerel esnaf ve sanatkâr kad›n kurullar›n› kurdu. Bu
kurullardan çal›flmalara ilk bafllayan ‹stanbul Esnaf ve Sanatkârlar Kad›n Kurulu oldu.

Kad›n esnaf giriflimciler art›k
‹STESOB çat›s› alt›nda
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Bakkal deyince adam boynunu büküyor 
Bakkal yapt›¤› iflten onur duymal›…

Bugüne kadar Bakkal Dünyas›
Dergisi ile ilgili olarak gitti-
¤im ve görüfltü¤üm pek çok

bakkal bir tarafa, çocuklu¤umdan beri
herkes gibi çok say›da bakkal dükkân›
gördüm, bakkal amca tan›d›m. Fakat
Atilay Dülek farkl› ve farkl›l›¤› kadar
da renkli bir flahsiyet. Onun iflini ve in-
sanlar› ne kadar çok sevdi¤ini anlamak
için alim olmaya da gerek yok. Al›flverifl
yapmasan›z da, dükkâna girdi¤inizde ve
Atilay abi amcayla göz göze geldi¤iniz-
de sizde hak vereceksiniz.  

Atilay abi amcay› yanl›fll›kla yazd›-
¤›m›z› sanmay›n, onunda bir hikâyesi
var. Atilay abi çok küçük yaflta babas›
‹brahim amcan›n yan›nda bakkal ç›rak-
l›¤›na bafllad›¤› için, o y›llarda müflteri-
ler baba ‹brahim’e “‹brahim amca”
derken Atilay abiden küçük olanlarda
ç›rak Atilay’a “Atilay abi” diye sesle-
nirmifl. Aradan yar›m asra yak›n zaman
geçip ‹brahim amca ayr›l›nca, abi s›fat›
ismiyle bütünleflen Atilay abi  art›k am-

ca olmaya hak kazanm›fl ve art›k Atilay
abi, “Atilayabi Amca” olmufltur…  

“Benim prensibim
bakkal›ma gelen müflteriyi
al›flverifl yaps›n yada yap-
mas›n u¤urlarken gülerek
ve mutlu ederek u¤urla-
makt›r”

“Benim prensibim bakkal›ma gelen
müflteriyi al›flverifl yaps›n yada yapma-
s›n u¤urlarken gülerek ve mutlu ederek
u¤urlamakt›r” diyen Atilayabi amca,
meslektafllar›na da flöyle sesleniyor:
“Müflteriler arad›klar› her fleyi rekabet
halinde oldu¤umuz marketlerden de
alabiliyor. Fakat onlardan hiçbir zaman
alamayacaklar› bizde de hiçbir zaman
eksik olmamas› gereken güler yüzümüz
ve tatl› sözümüzdür. E¤er müflterileri-
mizden bunu esirgersek bizi biz yapan
bakkal s›cakl›¤›n› kaybetmifl oluruz. O
zaman marketler gibi davranm›fl oluruz.
Davran›fl›m›z marketleflip ciromuz mar-
ketleflemezse, iflte o zaman rakibimizle
mücadelemiz zorlafl›r. Bakkallar olarak
buna çok dikkat etmeliyiz. Bir de, ben
burada hiç bofl durmam. Bak eleman›-
m›z iflte orada temizlik yap›yor. Ürünle-
rin kullan›m tarihlerine bak›yor. Biz
bakkal olarak buna çok dikkat ederiz.
Bakkal temiz olmal›, bakkal müflterisi-
ne temiz ve taze ürün vermeli. Ürünleri-

Bu say›m›zda, tan›makla onur
duydu¤um ayn› zamanda da
söylemleri ve temizli¤i ile ör-
nek buldu¤um, Karagümrük’de
Antalya g›dan›n sahibi bakkal
Atilay Dülek’in kendi ifadesiy-
le, “Bakkal deyince adam boy-
nunu büküyor, bakkal yapt›¤›
iflten onur duymal›…” sözünün
icra-i vücut bulmas›n›n nelere
kadir oldu¤unu gördü¤üm An-
talya g›day› ve Atilay Dülek’i
anlatmak istiyorum.  
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miz birinci kalite ve ucuz olmal›.”
Bu güzel fikirlerini dinledi¤imiz

Atilayabi amca Bakkallar Odas›’na da
baz› önerilerde bulunuyor. Örne¤in di-
yor ki; 

• Neden bizim bakkallar olarak, ö¤-
retmenlerin oldu¤u gibi sayfiye bir yer-
de bakkal evimiz ya da misafirhanemiz
yok?

• Neden birlikte Oda’n›n önderli¤in-
de hareket ederek, ucuz mal tedarik sis-
temimizi kurmuyoruz?

• Neden güvenlik aç›s›ndan gerekli
kamera sistemini birlikte kuram›yoruz?

• Bakkallar olarak neden kasa sis-
temine girmiyoruz? Oda bize öncülük
yaparsa daha ucuza bunu mal edebili-
riz. 

Diyerek aç›klamalar›na devam Ati-
lay bey, sözlerini flöyle sürüdürüyor:

“Bakkal iflletmecisi olmak isteyenle-
re kalfal›k ve ustal›k belgelerinin verile-
bilmesi için, adaylar›n bakkallar›n ya-
n›nda staj yapacaklar›n› söylemifllerdi.
Bu uygulama hala yap›lm›yor. Bakkal-
lar›m›z› küçümsemek için söylemiyo-
rum, fakat bizim bakkallar›m›z›n e¤itim
düzeyi çok düflük. Bakkallar›m›z mutla-
ka hizmet içi e¤itime tabi tutulmal›,
bakkallar›m›z üzerinde Oda’m›z›n dene-
timi art›r›lmal›d›r. 

“Dileyen diledi¤i yerde
bakkal açamamal›”

Önüne gelen istedi¤i yerde bakkal
açabiliyor. Buna da bir çözüm getiril-
meli, dileyen diledi¤i yerde bakkal aça-
mamal›. Fransa’da bir arkadafl›m var
ayn› ifli yap›yor. Yani oda bakkal iflleti-
yor. Her sene gelir sohbet ederiz. Fran-
sa’da bakkal açmaya niyet etti¤inde;
mahallede köfle bafl›nda bofl bir dükkân
bulmufl. Gitmifl belediyeye bakkal aça-
ca¤›n› söylemifl. ‘Hay›r, oraya bakkal

açamazs›n›z’ demifller. ‘Orada bakkal
var, para kazanamazs›n›z, di¤er bak-
kallara da zarar verirsiniz’ diyerek izin
vermemifller. Üç y›l bakkal açacak yer
aram›fl. Üç y›l sonra bakkal›n› açm›fl,
bu kez fiyat indirimi yapm›fl. Maliyeci-

ler hemen gelmifller ‘Sen ne yap›yorsun
demifller. Fiyatlar› kafana göre indire-
mezsin.’ Asl›nda bunlar güzel kurallar.
Keflke bizde de öyle olsa. Bizde yan ya-
na bakkal aç›l›yor, büyük marketler
mahalle aralar›na kadar giriyor. Her
sokakta bir market aç›ld›. Bu gidiflin
sonu iyi olmayacak.

Hükümetten bu ifle bir çözüm bek-

lerken, Baflbakan’da birleflin market
olun diyor. Market ayr› fleydir, bakkal
ayr› fley. Biz marketlere karfl› de¤iliz.
Ama sokak aras›nda market olmaz. Bu
iflin bir kural› olmal›. Baflbakan›n söyle-
di¤inin hayata geçirilmesi de mümkün
de¤ildir. Ben ortakl›kta yapt›m. Bizde
henüz ortakl›k kültürü geliflmemifl. Biz-
de bir söz vard›r “Ortak at›n beli k›r›k
olur, yük çekmez.” Gerçektende, b›ra-
k›n 20-30 bakkal› 3-5 bakkal› dahi bir
araya getiremezsiniz. Getirseniz de ser-
mayesi yetmez.

“fiükürler olsun 
çocuklar›m› okutabildim”

Bende bu meslekte süremi tamamla-
mak üzereyim. Yak›nda o¤luma devre-
dece¤im. O¤lum bilgisayar mühendisi-
dir. K›z›mda ö¤retmen, küçük çocu¤um-
da Edirne’de mimarl›kta okuyor. fiükür-
ler olsun çocuklar›m› okutabildim. O¤-
lumun bu pazar dü¤ünü var, Oda baflka-
n›m›za zaman›nda haber veremedim.
Benim eksikli¤im oldu. Program› yo¤un
olabilir ama mutlaka çiçe¤ini bekliyo-
rum.”



Uluslararas› Meyve Suyu Üreticileri Federasyonu
(IFU) Baflkan› Bruno Jud ve Genel Sekreter
Elisabetta Romeo-Vareille, 16. Dünya Meyve Suyu
Kongresi için incelemelerde bulunmak üzere ‹stan-
bul’a geldi. 

Dünya meyve suyu
devleri kongre
için ‹stanbul’u
seçtiler

Haberler Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

DÜNYASI

OCAK - fiUBAT 20103333 6666

16.Dünya Meyve Suyu
Kongresi, Uluslarara-
s› Meyve Suyu Üreti-

cileri Federasyonu (IFU) taraf›ndan,
Meyve Suyu Endüstrisi Derne¤i’nin
(MEYED) ev sahipli¤inde ve ‘Meyve
Suyu ile Sa¤l›k, Bilim ve Teknoloji Ara-
s›nda Köprü Kurmak’ bafll›¤›yla, 2-7
May›s 2010 tarihleri aras›nda, Swisso-
tel ‹stanbul’da gerçekleflecek. Kongre
haz›rl›k toplant›s› için ‹stanbul’u ziyaret
eden IFU Baflkan› Bruno Jud ve Genel
Sekreter Elisabetta Romeo-Vareille,
MEYED Baflkan› Alaaddin Güç ve Ge-
nel Sekreter Ebru Akda¤ ile birlikte bir
bas›n toplant›s› düzenledi. Genç nüfusu,
tar›msal üretim gücü, enerji kaynaklar›-
na yak›nl›¤› ve meyve suyu sektörünün
çarp›c› geliflimi nedeniyle bu kongrenin
bir sonraki dura¤› olarak Türkiye’nin
seçildi¤ini vurgulayan Bruno Jud, Türk
meyve suyu sektörünün global pazarda
en çok gelecek vadeden pazarlardan biri
oldu¤unu ifade ederek, “Avrupa pazar›
doymufl ve çeflitlenen bir pazarken, Tür-
kiye geliflmekte olan ve yeniliklere aç›k
bir portre çiziyor. Türkiye’de büyük po-
tansiyel görüyoruz” dedi.

MEYED ev sahibi
Türk tüketicisinin e¤ilimleri ile ilgili

olarak aç›klamalarda bulunan Meyve
Suyu Endüstrisi Derne¤i (MEYED) Ge-
nel Sekreteri Ebru Akda¤ flu bilgileri
verdi:

“Türk tüketicisinin en çok tercih et-
ti¤i tat fleftali ve oranlara bakt›¤›m›zda
yüzde 31 ile en ön s›raya oturuyor. Bu-
nu, yüzde 24 ile viflne takip ediyor. Do-
lay›s›yla Türkiye meyve suyu sektöründe
en çok tüketilen kategori nektar olarak
ortaya ç›k›yor. Yine de sa¤l›kl› beslen-
menin önem kazanmas› ile, henüz mik-
tar olarak küçük olan %100 meyve su-
yunun kendi içindeki büyümesi dikkat
çekici. AB ülkelerindeki genel e¤ilime
bak›ld›¤›nda tüketicilerin yüzde 38’i
portakal suyu içmeyi tercih ediyor. fief-
tali ise bu pastada yüzde 4’lük küçük
bir pay alabiliyor.” 

Meyve suyu ve nektar› pazar›na özel
bir karfl›laflt›rma yapan Ebru Akda¤,
Türkiye’de kifli bafl› tüketimin 8 litre ci-
var›nda iken AB ülkelerindeki ortala-
man›n 23 litre oldu¤unu vurgulad›. Bu-
na karfl›n h›zl› büyüyen bir pazar olan
Türk meyve suyu endüstrisinin, AB ülke-
lerinde yüzde 0.4 de¤erinde bir gerileme
görülürken, yüzde 9 civar›nda büyüdü-
¤üne dikkat çekti. Ayr›ca global krizin
olumsuz etkilerinin geçmesinin ard›ndan
ise y›ll›k ortalama %20’lik eski büyüme
rakamlar›n›n en k›sa sürede yakalana-
ca¤›n› belirtti.

“Kongre; ‘Meyve
Suyu ile Sa¤l›k, Bilim ve
Teknoloji Aras›nda Köprü
Kurmak’ bafll›¤›yla, 2-7
May›s 2010 tarihleri ara-
s›nda, Swissotel ‹stan-
bul’da gerçekleflecek.
Türk meyve suyu sek-
törünün çarp›c› geliflimi
nedeniyle kongrenin bir
sonraki dura¤› olarak
Türkiye seçildi”

MEYED Baflkan› 
Alaaddin Güç



Geçen y›l ki, ekonomik daral-
maya ra¤men büyümesini sür-
düren meyve suyu sektörü, gö-

zünü Avrupa pazar›na dikti.
Küresel kriz yüzünden Avru-

pa'da tar›mda uygulanan süb-
vansiyonlar›n kald›r›lmaya bafl-
lamas›, sektör oyuncular›n› ha-
rekete geçirdi. Meyve Suyu En-

düstrisi Derne¤i (MEYED)
Baflkan› Alaaddin Güç, "Gele-

cek iyi okundu¤u takdirde Tür-
kiye, 3-4 y›l içinde AB'nin g›da

sepeti olur" dedi. 
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MEYED Baflkan› Alaaddin
Güç, meyve suyu üretici-
lerinden Aroma'n›n Bur-

sa'daki tesislerinde,  sektörün 2009 y›l›-
n› de¤erlendirirken, 2010 ile ilgili bek-
lentilerini de aç›klad›. Güç'ün verdi¤i
bilgiye göre 2000 ile 2007 aras›nda sü-
rekli yüzde 20 büyüyen sektörün h›z›
2008'de krizin etkisiyle % 9,5'a gerile-
di. Türkiye'de kifli bafl›na düflen meyve
suyu tüketimi, son y›llardaki art›flla bir-
likte 4 litreden 10 litreye ulaflt›. Geçen
y›l y›ll›k toplam meyve suyu tüketimi
40 milyon litre artt› ve 840 milyon lit-
reye yükseldi. Dolay›s›yla kifli bafl›na tü-
ketim 2009'da 11 litrenin üzerine ç›kt›. 

“Kifli bafl›na meyve suyu
tüketimi Türkiye’de art›flla
birlikte 10 litreye ulaflt›.
Avrupa’da bu rakam 26
litreyi, ‹sveç ve Norveç’te
ise 40 litreyi buluyor”

Avrupa'da kifli bafl›na meyve suyu
tüketimi ortalama 26 litre civar›nda.
‹sveç ve Norveç'te 40 litreyi buluyor.
Krizle birlikte dalgalanan emtia fiyatla-
r› meyve suyu ihracat›na olumsuz yans›-
d›. Sektörün 2008'deki 130 milyon do-
larl›k ihracat›, geçen y›l 120 milyon do-

lara geriledi. Sektörün h›z›n› kesen kü-
resel krizin bir taraftan da yeni f›rsatla-
ra yol açt›¤›n› ifade eden Alaaddin Güç,
Avrupa'daki daralma ve bütçe imkânla-
r›n›n k›s›lmas› yüzünden tar›m destekle-
rinde büyük düflüfl yaflanaca¤›na iflaret
ederek flu de¤erlendirmelerde bulundu:
"Krizle birlikte AB'de sübvansiyonlar s›-
f›r noktas›na geldi. Ayr›ca gümrükler
de kalk›yor. Bu nedenlerle Avrupa'da
g›da üretimi terk edilmeye baflland›. K›-
tada endüstriyel boflluklar olufluyor. Bu
tablo Türkiye için müthifl f›rsat. Tablo-
nun iyi okunmas› halinde Türkiye, 3-4
y›l içinde AB'nin g›da sepeti haline ge-
lebilir. Dernek olarak çal›flmalar›m›z›
bu hedef do¤rultusunda yürütmeye bafl-
lad›k. Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› da
bu müthifl f›rsat› gördü, ciddi teflvikler
uygulamaya bafllad›. Geriye sadece çift-
çilerin yönlendirilmesi, bilgilendirilmesi
kald›. As›l sorun da bu. Acilen genifl
meyve üretim havzalar› oluflturmal› ve
kümelenmeye gidilmeli. Kay›s› en iyi
Malatya'da yetifliyorsa orada kay›s›ya
yo¤unlaflmal›. Tar›mda bu flekilde kü-
meleflmeye gidilmeli. Ayr›ca verimin
sürekli hale gelmesi için sözleflmeli ta-
r›m modeli s›n›rs›z flekilde gelifltiril-
meli." 

Meyve suyu sektörünün gözü
Avrupa pazar›nda 
Meyve suyu sektörünün gözü
Avrupa pazar›nda 
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Koçak, dünyadaki hiçbir ülke
ve flirketin krize karfl› ba¤›-
fl›kl›k tafl›mad›¤›n› belirte-

rek, “Kriz hemen hemen her kesimi,
flirketi etkiledi. Krizin Türk Henkel’e de
etkisi oldu. Ancak 2009’da yine de iyi
bir performans art›fl› sa¤lad›k” dedi. 

“Türkiye toplam deterjan
pazar›nda yüzde 20 büyüme
ile bölgesinde en h›zl› büyü-
yen ikinci ülke”

Türk Henkel Çamafl›r ve Ev Bak›m
‹fl Birimi Pazarlama Müdürü Dietrich
Goeller ise Henkel’de Orta ve Do¤u Av-
rupa bölgesine dahil olan Türkiye’nin,
toplam deterjan pazar›ndaki yüzde 20
büyümeyle bölgesinde en h›zl› büyüyen
ikinci ülke oldu¤unu, bunun yüzde 5-
6’larda olan Bat› Avrupa ülkelerine gö-

re çok yüksek bir büyüme oran›n› ifade
etti¤ini belirtti. Ekonomideki sorunlara
ra¤men 2007’den beri bütün kategorile-
rin büyüdü¤ünü, en h›zl› büyümenin de-
terjanda yafland›¤›n› belirten Goeller,
geçen y›l ekim ay›nda deterjanlar› yüzde
33 konsantre hale getirdiklerini, ki-
loda azalma olmas›na ra¤-
men y›kama say›s›n›n ar-
t›fl gösterdi¤ini söyledi.
Konsantrenin fiyat›n›n
yüksek oldu¤u elefltiri-
lerine de¤inen Goeller,
asl›nda y›kama bafl›na
maliyetin hiç de¤iflmedi¤ini
belirtti. Konsantrelerin piyasaya
ç›kmas›ndan sonra pazarda tonajda
düflme oldu¤unun alt›n› çizen Goeller,
“‹nsanlar›n konsantreye adaptasyonu 1-
2 y›l civar›nda sürebilir. Ancak, Türki-

ye’deki tüketiciler, Avrupa’da konsan-
treye geçen di¤er ülkelere göre adaptas-
yonda daha h›zl›lar” diye konufltu.

Persil Ürün Müdürü Gülay Çepni
Berker de yeni ürünleri Persil Gold So-
¤uk Aktif hakk›nda bilgi verirken, Orta

ve Do¤u Avrupa ile Orta Do¤u için
gelifltirilen ürünün, 40 dere-

cenin alt›nda çamafl›r y›-
kama oran›n›n yüzde
60 civar›nda oldu¤u
Türkiye için önemli
oldu¤unu vurgulad›.

Ürünün sadece 30 dere-
cede çamafl›r y›kayarak

enerji tasarrufuna da katk›da
bulundu¤una iflaret eden Berker, “Bu
sayede bir y›lda sa¤lanacak enerji ta-
sarrufuyla alt› ayl›k deterjan bedavaya
geliyor” dedi. 

Deterjan pazar› krize ra¤men
büyüme kaydetti

Krize ra¤men Türk deterjan
pazar› yüzde 20 civar›nda
büyüyerek 400 milyon avro-
luk ciroya ulaflt›. Krizde de-
terjan kullan›m›n›n azalma-
d›¤›n› söyleyen Türk Henkel
Yürütme Kurulu Baflkan› Er-
dem Koçak, insanlar›n daha
maliyet ve fiyat odakl› ol-
duklar›n›, özel markal› ürün-
lere e¤ilimin artt›¤›n› ve bu
dönemde firmalar›n promos-
yona daha fazla a¤›rl›k ver-
diklerini ifade etti. 

OCAK - fiUBAT 2010
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0322 444 13 93 numaral› hatt› “Alo Bal Bilgi Hatt›”
olarak aktif hale getiren firma, tüketiciye bal hakk›n-
da bilinmesi gereken önemli detaylar› aktar›yor. Alo

Bal Bilgi Hatt›’n› arayanlar, “Bal›n gerçek oldu¤u nas›l anla-
fl›l›r?”, “Gerçek bal kristalleflir mi?”, “Çam bal› nas›l üreti-
lir?”, “Küçük çocuklara bal yedirilir mi?”, “Bal›n kokusu,
rengi ve tad› nas›l olmal›?” gibi sorular›n cevab›n› buluyor.
Hat ayr›ca Anavarza Bal ürünleri ve yaflam destek ürünleri
hakk›nda ayr›nt›l› bilgiler de veriliyor. 

“Bal hakk›nda tüketicinin kafas›nda çok fazla
soru iflareti var. Alo Bal Bilgi Hatt›’n› bilgilen-
dirmek ve bilinçlendirmek için kurduk”
Bal›n içinde bulundurdu¤u vitaminler, enzimler, mineraller ve
aminoasitler sayesinde zengin bir enerji kayna¤› oldu¤unu ve
bal›n faydalar› konusunda herkesin bilinçlenmesi gerekti¤i dü-
flüncesiyle böyle bir hat oluflturduklar›n› belirten Anavarza Bal
Yönetim Kurulu Baflkan› Süleyman Sezen, “Bal hakk›nda tü-
keticinin kafas›nda çok fazla soru iflareti var. Bize y›llard›r
‘Sahte bal nas›l ay›rt edilir?’, ‘Gerçek bal kristalize olur mu?’
fleklinde bal ile ilgili sorular geliyor. Tüm bu sorular›n cevab›n›
herkese ulaflt›rmak ve bal hakk›nda herkesi bilinçlendirmek
için Alo Bal Bilgi Hatt›’n› oluflturduk. Bu hat, 7 gün 24 saat
hizmet verecek. Alo Bal Bilgi Hatt› ile do¤al bir flifa ürünü
olan bal hakk›nda bilinmesi gereken her fley tüketiciye ulaflt›r›-
lacak” fleklinde konufltu. 

Anavarza, “Alo Bal Bilgi Hatt›”
ile tüketiciyi bilinçlendiriyor
Do¤al bal›n eflsiz lezzetini sofralara ulaflt›ran Anavarza Bal, bir süredir üzerinde
çal›flt›¤› Alo Bal Bilgi Hatt›’n› tüketicinin hizmetine sundu. 
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Keskino¤lu fiirketler Grubu
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Pazarlama Grup Baflkan›

Keskin Keskino¤lu, ‹stanbul’da düzenle-
di¤i bas›n toplant›s›nda flirketin 2009
sonuçlar›n› ve 2010 hedeflerini de¤er-
lendirdi. Keskin Keskino¤lu,2009 y›l›n-
da ambalajl› yumurta pazar›ndaki pay›-
n› yüzde 64’ten 67’ye yükselttiklerini ve
Keskino¤lu’nun, piliç eti sektöründe ilk
3 markan›n aras›na girdi¤ini bildirdi.
Keskio¤lu, 2009’u yüzde 36 büyüme ile
kapatt›klar›n› ve geçen üç y›ldaki yüzde
110’luk büyüme performans›n› gelecek
üç y›l için de yüzde 100 olarak belirle-
diklerini aç›klad›.    

“2010 için iyimseriz” 
Keskino¤lu, 2010 y›l›nda piliç eti ve

yumurta sektöründe hem iç hem de d›fl
pazarda ciddi bir iyileflme beklediklerini
ve 2009’da sektörün 1 milyon 250 bin
ton olan piliç eti üretiminin 2010 y›l›
için 1 milyon 350 bin tona ç›kaca¤›n›
öngördüklerini bildirdi. 

2009 y›l› hedeflerini gerçeklefltire-
rek baflar›l› bir y›l› geride b›rakt›klar›n›

belirten Keskino¤lu, flu de¤erlendirmeyi
yapt›: 

"Kapatt›¤›m›z y›l için son derece
mutluyuz. 2009’da özellikle ‹ç ve Do¤u
Anadolu’da birçok yeni bölge müdürlü-
¤ü ve bayi kurduk. ‹ç pazardaki tüm
ulusal ve yerel zincir marketlerin nere-
deyse tamam›nda tüketiciye ulafl›yoruz.

‹hracat yapt›¤›m›z ülke say›s›n› da y›l›
kapat›rken 42’ye ç›kard›k. 2010 için
hedefimiz ihracat yapt›¤›m›z ülke say›-
s›n› 55’e yükseltmek ve ciromuzu yüzde
30 art›rarak 650 milyon TL’ye ç›kar-
mak. Bu hedeflere ulaflmak için
2010’da 40 milyon TL’lik yeni yat›r›m
planl›yoruz. Önümüzdeki y›llarda da ay-

n› dinamizmi koruyarak 2012’de 1 mil-
yar TL ciroya ulaflmay› hedefliyoruz.” 

“Ravika ile zeytinya¤›nda
büyüyece¤iz” 

Keskin Keskino¤lu, flirket olarak be-
yaz et ve yumurta sektöründe büyümeye
devam edeceklerini, k›rm›z› et sektörü-

ne girmeyi düflünmediklerini ve ikinci
büyüme alan› olarak zeytinya¤›n› gör-
düklerini vurgulayarak flunlar› söyledi: 

“Ravika ürünümüzle pazardaki
5’inci y›l›m›za yüzde 7 pazar pay›yla
girdik. Ravika, 2010’da yüzde 9 pazar
pay›na ulaflmay› hedefliyor. ABD baflta
olmak üzere birçok yeni pazara giren

Tavukçuluk sektöründe 47’nci y›l›na giren Keskino¤lu fiirketler Grubu, 2008’de
368 milyon TL olarak gerçekleflen cirosunu 2009’da 500 milyon TL’ye yükseltti¤ini ve
2012’de 1 milyar TL ciro hedefledi¤ini aç›klad›. 

Keskino¤lu yeni
hedeflerini aç›klad›
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ilk Türk markas› olan Ravika, ‹ngilte-
re, Norveç ve ‹sviçre gibi ülkelerde ku-
rulan Ravika Shop’lar ile yurtd›fl›nda
ulaflt›¤› tüketici say›s›n› her geçen gün
daha da artt›racak. Ravika bugün gir-
di¤i pazarlarda di¤er dünya markalar›-
n›n rakibi haline geldi. Azerbaycan,
Bosna Hersek, Çin, Dubai, G.Afrika,
Hong Kong, ‹ngiltere, ‹sviçre, Japon-
ya, Kanada, Katar, Kuveyt, Makedon-
ya, Norveç, Singapur, Rusya, Amerika,
Kosova, Maldivler ve Ukrayna Ravi-
ka’n›n ihracat yapt›¤› pazarlar aras›n-
da.” 

“2010’da beyaz
et, yumurta, zeytinya¤›
ve lojistik pazar›ndaki
pay›n› artt›rmay› hedef-
leyen flirket, 40 milyon
TL’lik yat›r›m› yumurta
ve zeytinya¤› üretim ka-
pasitesini artt›rmak için
kullanacak. Keskino¤lu,
2 milyon adet olan yu-
murta üretim kapasitesi-
ni yüzde 75 artt›racak”

fiirketin yat›r›m hedefleri hakk›nda
da bilgi veren Keskino¤lu, 2010 y›l›nda
40 milyon TL’lik bir yat›r›m yaparak
250 kiflilik ek istihdam sa¤layacaklar›-
n› ve bu rakamla toplam çal›flan say›s›-
n›n 2 bin 500’e ulaflaca¤›n› söyledi. 

Keskino¤lu’nun verdi¤i bilgiye gö-
re, 2010’da beyaz et, yumurta, zeytin-
ya¤› ve lojistik pazar›ndaki pay›n› art-
t›rmay› hedefleyen flirket, 40 milyon
TL’lik yat›r›m› yumurta ve zeytinya¤›
üretim kapasitesini artt›rmak için kul-
lanacak. Keskino¤lu, 2 milyon adet
olan yumurta üretim kapasitesini yüzde
75 artt›racaklar›n›, 2009 y›l›nda paza-
ra sunduklar› organik yumurtan›n da
üretim kapasitesini yükselteceklerini
ifade ederek, “230 bin olan piliç eti
günlük kesim kapasitesini 2010’da
300 bin adede ç›karmay› planl›yoruz”
dedi. Keskino¤lu 2008 sonunda kur-
duklar› ve g›da sektöründe 100’ün üze-
rinde firman›n çözüm orta¤› haline ge-
len FEM Lojistik’in araç filosunu da
250’den 350’ye yükselteceklerini sözle-
rine ekledi. 

Keskino¤lu, Ege Bölgesi’nin
ihracat üçüncüsü oldu 
Keskino¤lu, Ege Bölgesi’nin
ihracat üçüncüsü oldu 

15fiubat 2010’da ‹zmir Hilton Oteli’nde düzenlenen ihracat›n y›l-
d›zlar› ödül töreni D›fl Ticaretten Sorumlu Devlet Bakan› Zafer
Ça¤layan’›n kat›l›m›yla gerçeklefltirilirken, Ege ‹hracatç› Bir-

likleri bünyesinde bulunan 12 ihracatç› birli¤in en fazla ihracat gerçeklefltiren
ilk üç firmas›na ödülleri verildi. 

2009 y›l›n› yüzde 36 büyüme ve 500 milyon TL ciro ile kapatan Keskino¤-
lu, 2009 y›l›nda ihracata da a¤›rl›k vererek sektör için yeni pazarlar yaratt›.
Beyaz et sektörünün 2003’ten beri bekledi¤i AB ihracat›n› 2009 Eylül ay›nda
bafllatarak sektörün önünü açan Keskino¤lu, flu anda AB ülkelerinden Alman-
ya, ‹sveç, Finlandiya, Avusturya ve ‹talya’ya ihracat yap›yor. Keskino¤lu,
2010’da ise var olan pazarlar›n yan› s›ra Fransa, Belçika, Romanya ve Çek
Cumhuriyeti’ne de ihracata bafllamay› hedefliyor. 

Ödülü Bakan Ça¤layan’dan ald›
Keskino¤lu fiirketler Grubu ad›na ödülü D›fl Ticaretten Sorumlu Devlet

Bakan› Zafer Ça¤layan’dan alan Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Grup
Baflkan› Keskin Keskino¤lu, “Grubum ad›na bu ödülü almaya lay›k görüldü¤ü-
müz için gurur duyuyorum. Ege Bölgesi’nin büyüme sürecinde bir pay›m›z ol-
mas›ndan dolay› çok mutluyum. Bölge firmalar› olarak Türkiye ölçe¤inde ih-
racatta büyük baflar›lara imza ataca¤›m›za inan›yorum. Bizi bu ödüle lay›k
gören herkese Keskino¤lu ad›na teflekkürlerimi sunar›m” dedi.  

“41 ülkeye olan ihracat›m›z› 55 ülkeye ç›karaca¤›z”
2009 y›l›nda yap›lan ihracatla ilgili de¤erlendirmelerde bulunan Keskin

Keskino¤lu, “2009’da krize ra¤men ihracat› artt›rma stratejisini hep ön plan-
da tuttuk. Türkiye, 2009 y›l›nda toplam 1 milyar adet yumurta ihracat› ger-
çeklefltirdi ve biz Keskino¤lu olarak bu ihracat›n yüzde 10’unu tek bafl›m›za
karfl›lad›k. Beyaz ette ise son 5 y›l›n rekorunu k›ran sektörümüz geçen y›la
oranla yüzde 50 art›fl göstererek 2009’da 81 bin 632 ton ihracat gerçeklefltir-
di. Keskino¤lu olarak bu rakam›n yüzde 16’s›n› gerçeklefltirerek ihracattaki li-
derli¤imizi bu y›l da koruduk. 2009 y›l›n› kapat›rken 41 ülkeye ihracat yap›-
yorduk, bu y›l bu rakam› 55’e yükseltece¤iz. 2010 için hedefimiz ihracat› yüz-
de 30 art›rarak 2010 y›l›nda toplam 65 milyon TL’lik ihracat gerçeklefltir-
mek” dedi.  

2009’da toplam 50 milyon TL’lik ihracat yapan Keskino¤lu,
Ege ‹hracatç› Birlikleri taraf›ndan, grubunda “Ege Bölgesi’nin
en fazla ihracat yapan 3. firmas›” olarak ödüle lay›k görüldü.
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Reis G›da Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet Reis,
Türkiye'de obezitenin önüne geçilmesi için toplum-
sal ad›mlar at›lmas› gerekti¤ini söyledi. Düzenle-

di¤i bas›n toplant›s›nda, Reis G›da olarak iki ay önce bafllat-
t›klar› “Obeziteye Karfl› Sa¤l›kl› ve Dengeli Beslenme” kam-
panyas›n›n sonuçlar›n› de¤erlendiren Mehmet Reis,Türki-
ye’nin sofra kültürü ve damak tad›n›n fast-food tarz› haz›r yi-
yeceklerle dejenerasyona u¤rad›¤›na dikkat çekerek, “Ev ha-
n›mlar› yemek piflirmeyi zahmetli buluyor, çocuklar kuru fa-
sulyeyi ancak anneannesinde yiyebiliyor. Çocuklar sa¤l›kl› ve
dengeli beslenmiyor. Bu da obezite say›s›n› h›zla artt›r›yor”
dedi. Reis, Sigaraya karfl› 'dumans›z hava sahas›' uygulamas›-
n› örnek göstererek, “Dumans›z hava sahas› emsal al›narak,
obezite ile mücadele edilmesi gerekiyor. Bu konuda Say›n
Baflbakan'a ve baz› bakanlar›m›za yaz›lar gönderdim. Bu çok
ciddi bir sorun. Bir an önce önlem al›nmas› gerekiyor” dedi. 

Hem Sa¤l›¤›m›z, Hem Param›z Tehlikede 
Sa¤l›m›z› tehdit eden obezite kaynakl› hastal›klar›n ülke

ekonomisine de büyük zarar vermeye bafllad›¤›n› belirten Re-
is, “Obezitenin bir sonucu olarak, koroner kalp hastal›klar›,
diyabet, hipertansiyon, baz› kanser türleri ve birçok metabolik
sorun bireylerin yaflam kalitesini etkileyecektir. Beslenme hiç-
bir zaman sadece kar›n doyurmak anlam›na gelmez” diye ko-
nufltu. 

Beslenme Al›flkanl›¤›m›z De¤iflti
2009 y›l› Temmuz ay›nda 13 ilde yapt›rd›klar› araflt›r-

mayla da ilginç sonuçlara ulaflt›klar›n› belirten Reis, “A¤›r-
l›kl› olarak bayanlar üzerinde yap›lan araflt›rmada ankete ka-

t›lanlar›n yüzde 45’i kuru fasulye, nohut, bulgur yeme¤i yap-
may› bilmiyor. Gençler börülce, bezelye, barbunya, bakla ile
yap›lan yemekleri tan›m›yor. Ev han›mlar› bakliyat yemekle-
rini piflirmeyi zahmetli görüyor. Ne yaz›k ki; çocuklar kuru

Reis G›da Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet Reis:  

Türkiye sa¤l›kl› beslenmede
S.O.S. veriyor

“Türkiye, Avrupa’n›n en obez
ülkesi olmaya do¤ru sürük-
leniyor” uyar›s›nda bulunan
Mehmet Reis, ülkemizdeki
obezite çocuk oran›n›n son 
20 y›lda yüzde 5’ten 15’e 
yükseldi¤ini ve Türkiye’nin bu
sorunla mücadele konusunda
harekete geçmesi gerekti¤ini
aç›klad›. 



Haberler...‘Bakkal›m’ hep var olacak

DÜNYASI

OCAK - fiUBAT 2010 4444 3333

fasulyeyi ancak anneannesinde veya babaannesinde yiyebili-
yor” dedi. 

Mehmet Reis’ten Hayati Ça¤r›!
Mehmet Reis, sa¤l›kl› beslenme konusunda toplumun tüm

kesimlerine flu ça¤r›da bulundu: “Geleneksel Lezzetler Sa¤l›k-
l› Nesiller” slogan›yla hareket eden ve sosyal sorumluluk kap-
sam›nda toplumu bilinçlendirmek, anne-babalar› bilgilendir-
mek amac›yla, sa¤l›k kurulufllar›n›n, sivil toplum örgütlerinin
ve bas›n›n el ele vererek, bu konuda görev üstlenmesi için ça¤-
r›da bulunuyoruz. Sa¤l›kl› bir yaflam›n temeli yeterli ve denge-
li beslenme kurallar›n›n yaflam biçimi haline getirilmesi ile
mümkündür. Sa¤l›kl› bir yaflam, kaliteli yaflama ve sa¤l›kl› bir
gelece¤e zemin haz›rlar.”

Dünyada Y›lda 4 Milyon Kifli Ölüyor
Toplant›da konuflan Türk Diyabet Cemiyeti Obezite Arafl-

t›rma Vakf› Diyetisyeni Ceren Yolaçan da, Türkiye'deki arafl-
t›rmalar›n, kad›nlar›n yüzde 36's›n›n, erkeklerin ise yüzde
30'unun obez oldu¤unu ortaya koydu¤unu söyledi. Türk insan›-
n›n giderek obez olan Avrupal›lara benzedi¤ini belirten Yola-
çan, "Dünyada obeziteye ba¤l› ölümler her y›l yaklafl›k olarak
4 milyon civar›ndad›r. Obezite ayn› zamanda baz› hastal›klara
da zemin haz›rlay›c› bir faktördür. Dislipidemi, hipertansiyon,
insülün direnci ile metabolik sendromun ç›kmas›na neden olur"
dedi. 

Damak Kodlar›n›n fiifreleri Deflifre Edildi
Türk ve Osmanl› Mutfa¤› Araflt›rmac›s› Vedat Baflaran

ise, endüstriyel üreticilerin damak kodlar›n› deflifre etti¤ine
dikkat çekerek, "Art›k beslenmemize kendimiz karar veremi-
yoruz. Birileri bizim yerimize karar veriyor. Endüstriyel üreti-
ciler keyifli ve lezzetli ürünleri kullan›yorlar. 

‹nsanlar›n yeme al›flkanl›¤› haz›ra yöneldikçe, restoranlar
da art›k haz›r g›daya yönelecek. Bundan 30 y›l sonra resto-
ranlarda haz›r g›dalar sat›lacak. Obezite son 15 y›lda artarak
bir facia haline geldi. Art›k silkelenmemiz laz›m. Kendi özü-
müze dönüp beslenme tarz›m›za yeniden dönmeliyiz" diye ko-
nufltu. 

Aflç›lar Derne¤i Baflkan› Ahmet Yavuz da, Türk geleneksel
mutfa¤›n›n giderek kayboldu¤unu belirterek, önlem al›nmazsa
durumun tehlikeli olabilece¤ini ifade etti. Yavuz, ayr›ca Reis
G›da’n›n bafllatt›¤› kampanyan›n önemine de¤inerek, “Devlet
de bu ifle el atmal›. Bu konu sahipsiz kalmamal›. Sadece fir-
malar›n çal›flmalar› yeterli de¤il” dedi. 

“Sofra kültürü terk edildi obez kifli
say›s› artt›”
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Ahmet Küçükbay'›n o¤lu Akif
Küçükbay, Japonya'da ta-
mamlad›¤› iflletme e¤itimi-

nin ard›ndan flimdi Amerika'da Colum-
bia Üniversitesi'nde devam etti¤i master
e¤itiminin yan›nda, flirketin Amerika'da-
ki ofisinde Orkide'nin tan›t›m ve pazar-
lama faaliyetlerine destek veriyor. 

“Kiflilere de¤il sisteme ba¤l›
flirketler ayakta kalabilir”

Aile flirketlerinde kurumsallaflman›n
flirketlerin gelece¤ini etkileyen en önem-
li olgu oldu¤una inand›klar›n› kaydeden
Orkide Ya¤lar› Yönetim Kurulu Baflka-
n› Ahmet Küçükbay, "Çünkü kiflilere de-
¤il ancak ve ancak sisteme ba¤l› ifllet-
meler ayakta durabilir ve küresel reka-

bete ayak uydurabilir. Yönetim kurulu
üyemiz ve üçüncü kuflak temsilcimiz
Akif Küçükbay, liseden sonra birçok
genç gibi Amerika ya da Avrupa yerine
üniversite e¤itimi için Japonya'y› seçti.
Çünkü küreselleflme sayesinde Avrupa
ve Amerika'da ne varsa ülkemizde de
ayn› fleyleri buluyoruz. Fakat Uzakdo¤u
çok farkl›. Japonya çok ders al›nacak
bir kültüre sahip. Akif Küçükbay, Türk
Japon Ticaret Odas› Yönetim Kurulu
üyeli¤ini yürütüyor ve orada kurulan
flirketimizde görev yap›yor. Japonya'da
ticaret tamamen kalite odakl› ve mü-
kemmeliyeti hedefleyen bir anlay›flla yü-
rütülmesi bizim için büyük bir avantaj,
bunun yan›nda 140 milyonluk bir nüfus
var. Orkide olarak Japonlara ya¤lar›m›-

Orkide Ya¤lar›
üçüncü kuflakla
güçlendi

Yurtiçi ve yurtd›fl› fuarlarda-
ki baflar›l› performans›yla

ad›n› 5 k›tada duyuran Orki-
de Ya¤lar›, 1979 y›l›nda bafl-

lad›¤› sanayi maratonunda
bugün üçüncü kufla¤›n yöneti-

me kat›lmas›yla, sa¤lam ve
emin ad›mlarla büyümesini

sürdürüyor. 
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z› tan›tt›k. Oraya ürün satabiliyorsan›z,
dünyan›n her yerine rahatl›kla ürün ve-
rebilirsiniz. Üçüncü kufla¤›n da aram›za
kat›lmas›yla daha da güçlendik" diye
konufltu. 

Japonya pazar›ndan
kazan›lan deneyim Amerika
pazar›na tafl›nacak

Yönetim Kurulu Üyesi Akif Küçük-
bay da Japonya'da e¤itim ve ifl dünya-
s›ndaki faaliyetleriyle deneyim kazand›-
¤›n›, flimdi de tüm gücünü Amerika'da
Orkide'nin daha da büyümesi için harca-
yaca¤›n› söyledi. 

Akif Küçükbay, master e¤itimi için
Amerika'y› tercih etmesinin de ticari
aç›dan fayda sa¤layaca¤›na dikkat çe-
kerek, "Amerika'daki ofisimizi, e¤iti-
mimle birlikte daha aktif hale getirdik.

Sat›fl departman›n› kurduk. G›da top-
tanc›lar› ile anlaflarak market raflar›n-
daki bulunurlu¤umuzu artt›raca¤›z.
Özellikle endüstriyel ya¤ pazar› için bü-
yük bir pazar olan Amerika'da Orkide
markas›yla çok baflar›l› olaca¤›z. Ame-
rika tüketim toplumu, özellikle g›da tü-
ketimi çok fazla. ‹fl yaflam›nda ve ticari
ahlak ad›na Amerika ve Japonya'n›n
verdi¤i deneyimi iyi bütünlefltirirseniz

baflar›s›z olman›z imkâns›z" fleklinde ko-
nufltu. 

‹fl dünyas›na erken yaflta girmenin
avantajlar›na de¤inen Akif Küçükbay,
flunlar› söyledi: "Bisiklete ilk kez fabrika
bahçesinde bindim. Ailemin ifl ahlak›n›
küçük yaflta ald›m. Küçükken oyunlar›-
m› oynad›¤›m bilgisayar›m dahi fabrika-
dayd›. Okuldan servisle eve de¤il fabri-
kaya u¤rar orada inerdim. Bu benim ifl
dünyas›na erken ad›m atmam› sa¤lad›." 

‹fl yaflam› d›fl›nda sporla u¤raflt›¤›n›
anlatan Küçükbay flöyle devam etti:
"Her Türk gibi futbola ilgim var. Lisede
yüzme tak›m›ndayd›m, Japonya'da ok-
çuluk ve binicilikle u¤raflt›m. Bunun ya-
n›nda gelecekte, zengin sporu olarak bi-
linen golfü herkesin oynayabilece¤i bir
spor haline getirecek komplekslerin ya-
t›r›m›na girmeyi düflünüyorum." 

“Amerika'daki ofisimizi, e¤itimimle birlikte daha aktif hale getirdik. Sat›fl de-
partman›n› kurduk. G›da toptanc›lar› ile anlaflarak market raflar›ndaki bulunurlu¤umu-
zu artt›raca¤›z. Özellikle endüstriyel ya¤ pazar› için büyük bir pazar olan Amerika'da
Orkide markas›yla çok baflar›l› olaca¤›z. Amerika tüketim toplumu, özellikle g›da tüke-
timi çok fazla. ‹fl yaflam›nda ve ticari ahlak ad›na Amerika ve Japonya'n›n verdi¤i dene-
yimi iyi bütünlefltirirseniz baflar›s›z olman›z imkâns›z”
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ALG‹DA Türkiye Genel Mü-
dürlü¤ü’nden, Unilever
Global Dondurma Katego-

risi’nde Pazar Gelifltirmeden Sorumlu
Baflkan Yard›mc›l›¤›’na atanan Ahmet
Coflar’›n transferi sektörde en çok konu-
flulan konulardan biri oldu. Ahmet Co-
flar çal›flmaya ilkokulda bafllayanlardan.
‹lk paras›n›, Adana’da ilkokulda okur-
ken arkadafl› Yavuz’la bir lunaparkta
kaleye flut çektirip kazand›. Babas› su-
bay oldu¤u için Lüleburgaz’da bafllayan
e¤itim hayat› Adana’da devam etti. Ma-
tematik yar›flmalar›nda derece al›nca
Diyarbak›r Maarif Koleji’ne geçti. Ar-
d›ndan Robert Koleji’ni kazand›. Yazla-

r› ise, dedesinin ‹stanbul’daki bakkal›n-
da çal›flt›. 

Kendi ‹flini B›rakt› 
Bo¤aziçi Üniversitesi’nde ikinci s›-

n›ftayken kendi yaz›l›m flirketini kurdu.
O dönemlerde Unilever’in, flirketine des-
tek verdi¤i büyük bir projesi vard›. O
projeyi yönetmek için Unilever’den tek-
lif ald› ve 1989’da Unilever Türkiye ai-
lesine kat›ld›. Ahmet Coflar, 1997’de
flirketini devredip Unilever Türkiye’nin
IT sistemleri, pazarlama ve sat›fl de-
partmanlar›nda çeflitli kademelerde gö-
rev yapt›ktan sonra da 2006’da Algida
Genel Müdürlü¤ü’ne atand›. 2001 y›l›n-

dan bu yana da Unilever Yönetim Kuru-
lu Üyeli¤i yapan Ahmet Coflar, fiu-
bat’tan sonraki yeni görevine Roma’da-
ki Unilever Global binas›nda devam
edecek. 

“Bu zamana kadar
pek çok görev de¤iflikli-
¤im oldu, ancak ilk defa
küresel anlamda bir so-
rumluluk al›yorum”

Algida Türkiye Genel Mü-
dürlü¤ü'nden Unilever'in 'Kü-
resel Türk Liderler' Tak›m›-
na Ahmet Coflar Transfer Ol-
du.   Algida Türkiye Genel
Müdürlü¤ü’nden Unilever’in
‘Küresel Türk Liderler’ tak›-
m›na transfer olan Ahmet
Coflar, Unilever Global Don-
durma Kategorisi’nde Pazar
Gelifltirmeden Sorumlu Bafl-
kan Yard›mc›l›¤› görevini
üstlendi. Coflar, “Yeni göre-
vimde Türkiye’deki baflar›-
m›z› di¤er co¤rafyalara tafl›-
mam bekleniyor” dedi. 

Unilever'de 
'Küresel Türk Lider' oldu

4444 6666
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Ahmet Coflar, Unilever çal›flanlar›-
n›n 4-5 y›lda bir görev de¤iflikli¤i bekle-
di¤ini belirterek, “Bu zamana kadar
pek çok görev de¤iflikli¤im oldu, ancak
ilk defa küresel anlamda bir sorumluluk
al›yorum. ‹flin boyutu büyük, bununla
birlikte bir o kadar da heyecan verici”
diye konufltu. Unilever’in dünyan›n önde
gelen dondurma flirketi oldu¤unu da
vurgulayan Coflar, “Algida Türkiye,
Unilever’in dünyadaki en yüksek pazar
pay› performans›n› ortaya koyan ope-
rasyon. Bizlerden bu baflar›y› ortaya ç›-
karan uygulamalar› di¤er co¤rafyalarda
tekrarlamam›z isteniyor” dedi.  Coflar,
Algida’n›n kariyerindeki önemini flöyle
anlatt›: “Algida, Türkiye pazar›nda ön-
de gelen tüketici markalar›ndan. Benim
dönemimde pazar› ve pazar pay›m›z›
büyütmek için çal›flt›k. Beni bu dönem-
de en çok heyecanland›ran elbette don-
durma kategorisinin gösterdi¤i büyüme
oldu. Yeni görevimde de bu baflar›lar›,
di¤er co¤rafyalara tafl›mam bekleni-
yor.” 

“‹flimi en iyi flekilde
yapmaya çal›fl›r›m. Fayda
sa¤layaca¤›m ve ayn› za-
manda bana da yeni fley-
ler katacak, zorlay›c› ifl-
lere at›lmaktan da çekin-
mem. Yeni ifllerimde
benden kaynaklanan
farkl›l›klar yaratmaya
çok dikkat ederim. ‹flim-
de baflar›y› yakalad›ktan
sonra da bir sonraki ifle
açl›¤›m bafllar”

Kariyerinde kendisi için uzun vadeli
planlar yapmad›¤›n› belirten Ahmet Co-
flar, 3-4 y›l sonra nerede olaca¤› konu-
sunda bir plan› olmad›¤›n› belirtti. Ah-
met Coflar, “‹flimi en iyi flekilde yapma-
ya çal›fl›r›m. Fayda sa¤layaca¤›m ve ay-
n› zamanda bana da yeni fleyler kata-
cak, zorlay›c› ifllere at›lmaktan da çe-
kinmem. Yeni ifllerimde benden kaynak-
lanan farkl›l›klar yaratmaya çok dikkat
ederim. ‹flimde baflar›y› yakalad›ktan
sonra da bir sonraki ifle açl›¤›m bafllar”
diye konufltu. 

Algida’n›n bugüne kadar Türkiye’de
600 milyon Euro yat›r›m yapt›¤›n› be-
lirten Ahmet Coflar, “Bu yat›r›m›n 400
milyon Euro’luk k›sm› fabrika ve kabin
yat›r›m›nda kullan›l›rken 200 milyon
Euro’luk k›sm› marka gelifltirilme akti-
viteleri için harcand›. Son 4 y›lda don-
durma kategorisini büyüttük. 2009 bu
y›llar aras›nda gerek ekonomideki dur-
gunluk gerekse serin yaz günlerinden
etkilense de bizim için baflar›l› bir y›l
oldu” dedi. 

Unilever’in dondurma kategorisinde
dünyada pazar lideri oldu¤unu vurgula-
yan Ahmet Coflar, “Türkiye, ülkeler s›-
ralamas›nda art›k ilk 3’te yer al›yor”
dedi. 2009’da dünyada dondurma paza-
r›n›n büyüdü¤ünü belirten Coflar, “Av-
rupa, Kuzey Amerika ve Asya k›tas›nda
büyüme aç›s›ndan güzel bir y›l oldu.
Bunun ana sebebi tüketicilerin dondur-
may› faydal› ve dengeli bir g›da olarak,
her geçen y›l daha çok benimsemesi”
diye konufltu.  

Unlever içinde yaklafl›k 50 Türk yö-
netici oldu¤unu da belirten Coflar, bu-
nun Unilever Türkiye’nin baflar›s› oldu-
¤unu söyledi. Coflar, “Türk yöneticilerin
tercih edilmesinde, çeflitli kültürlere ko-
lay adaptasyon sa¤layabilme yetene¤i-
miz ve duygusal zekâm›z büyük etken”
dedi. 

“Unilever’de 50
Türk yönetici var. Türk
yöneticilerin tercih edil-
mesinde, çeflitli kültürle-
re kolay adaptasyon sa¤-
layabilme yetene¤imiz
ve duygusal zekâm›z
büyük etken”
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Ülker dünya çikolata liginde
11'inci s›raya yükseldi

Dünyan›n önde gelen çikola-
ta ve flekerleme sektörü ya-
y›n› Candy Industry tara-

f›ndan 9 y›ldan bu yana haz›rlanan Kü-
resel Top 100 Listenin tepesinde 16
milyar 500 milyon dolarl›k cirosuyla
Mars yer al›rken, ‹sviçreli Nestle 11
milyar 393 milyon dolarl›k cirosuyla
2’nci s›rada yer ald›. Liste, tüm dünya-
da çikolata ve flekerleme sektörlerinde
faaliyet gösteren flirketlerin ciro, çal›-
flan say›s› ve üretim tesisi say›lar›n›n
de¤erlendirilmesiyle haz›rland›. 

“Ciro 1.7 milyar Dolar” 
Ülker, çikolata ve flekerleme alan›n-

da gösterdi¤i faaliyetleriyle Candy In-
dustry dergisinin Ocak say›s›nda yay›n-
lanan ve 2009 verileri baz al›narak
oluflturulmufl Küresel Top 100 listesinde
11’inci s›raya yükseldi. Ülker, 2007 lis-
tesinde 15, 2008 listesinde ise 12’nci
s›rada yer al›yordu. Ülker’in listeye gö-
re 2009 y›l› çal›flan say›s› yaklafl›k 25
bini bulurken, cirosu da 1 milyar 785
milyon Dolar olarak gerçekleflti. 

“16 flirket 1 milyar Dolar
ciroyu geçti” 

Dünyan›n çeflitli ülkelerinden top-
lamda 102 milyar Dolar ciroya sahip
100 çikolata ve flekerleme markas›n›n

yer ald›¤› listede cirosu 1 milyar dolar›n
üzerinde 16 flirket bulunuyor. Bu flirket-
ler aras›nda Nestle ve Mars 10 milyar
dolar›n üzerinde ciroya ulafl›rken, 4 flir-
ket de 5 milyar dolar›n üzerinde ciroya
sahip. Listeye göre 2009 y›l›nda 100
milyon dolarl›k ciroyu geçen 87 flirket
bulunuyor. Son s›rada yer alan 13 flir-
ket ise 100 milyon dolar›n alt›nda ciro
elde etti. 

“Her sat›fl noktas›nda bulu-
nabilir olmak büyük avantaj”

Ülker’den yap›lan aç›klamaya göre,
flirketin üst s›ralardaki konumunu her
geçen y›l daha da güçlendirmesine dik-
kat çekilerek, "fiirketimizin listenin üst
s›ralar›nda yer almas› ve yerini her ge-
çen y›l daha da güçlendirmesinin teme-
linde, tüketici beklenti ve ihtiyaçlar›n›
belirleyerek, yenilikçi, güvenilir ve lez-
zetli ürünleri do¤ru zamanda tüketicile-
rin be¤enisine sunmas› yat›yor. Y›ld›z
Holding'in Ar-Ge'ye verdi¤i önemin bir
sonucu olarak, Ülker markas› her y›l
portföyünü yenilikçi ve farkl› ürünlerle
gelifltirmeye devam ediyor. Ülker mar-
kal› ürünlerin tüm ülke çap›nda genifl
bir sat›fl a¤›yla en küçük sat›fl noktas›n-
da bile bulunabilir olmas› da bu baflar›-
n›n arkas›ndaki önemli bir sebep"
denildi. 

Dünyada çikolata ve flekerleme
sektörlerinde faaliyet gösteren
flirketlerin ciro, çal›flan say›s›

ve üretim tesisi say›s› baz›nda
Candy Industry dergisi

taraf›ndan haz›rlanan Küresel
Top 100, listesinde Ülker

11'inci s›raya yükseldi.

4444 8888
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Haberler

Nacar, "1970'li y›llar›n ilk yar›s›ndan bu yana Çu-
kurova'da bu topraklar için sanayi iflletmeleri
kuran Sunar Grup, m›s›r iflleme alan›nda edindi-

¤i yaklafl›k 25 y›ll›k tecrübeyle pazara sürdü¤ü Sunar markal›
bitkisel s›v› ya¤lar›n›, Türkiye'deki tek entegre tesiste, tarla-
dan sofraya üretimin her aflamas›n› kontrol ederek tüketiciye
ulaflt›rmaktad›r. Grubun bitkisel s›v› ya¤ sektöründeki temsil-
cisi Elita G›da, 2009 y›l›nda ulaflt›¤› yüzde 36'l›k bir büyüme
ile sektördeki ilk 5 hedefine do¤ru ad›m ad›m ilerliyor." dedi. 

Elita G›da, 4 ana grupta faaliyet gösteriyor
1970' li y›llarda ç›rç›r ve çeltik yat›r›mlar› ile temelleri

at›lan Sunar Grup; un ve yem, niflasta ve niflasta bazl› ürün-
ler, bitkisel s›v› ya¤lar, taze meyve üretim ve pazarlamas›n›
gerçeklefltirmek üzere 4 ana grupta faaliyet gösterdi¤ini anla-
tan Nacar, "1976 y›l›nda Osmaniye'de kurulan Sunar Özlem
Un Fabrikas›, 1997 y›l›nda bünyesine yem üretim tesislerini
eklemifltir. 1985 y›l›nda Sunar M›s›r Entegre Tesisleri'nin fa-
aliyete geçmesiyle, Grup'un yat›r›mlar› ivme kazanm›flt›r.
1990 y›l›nda Sunar M›s›r Entegre tesisleri içerisinde ya¤ üre-
tim ünitesi devreye al›nm›fl ve Sunar markas›yla m›s›r ya¤›
üretimine bafllanarak Elita G›da'n›n ilk
tohumlar› at›lm›flt›r. 2006 y›l›nda taze
meyve üretimi ve pazarlamas› amac›yla
NÇS firmas›, ayn› y›l bitkisel s›v› ya¤
üretimi amac›yla da Elita G›da kurul-
mufltur. 2008 y›l›nda Sunar Grup olufltu-
rulmufl ve tüm ba¤l› firmalar bu çat› al-
t›nda toplanm›flt›r." diye konufltu. 

M›s›r ya¤› konusunda 
25 y›ll›k tecrübe

Do¤rudan Çukurova çiftçisinden te-
min etti¤i ya¤l› tohumlar› iflleyen Elita G›da'n›n 20 milyon do-
larl›k yat›r›mla 35 bin metrekarelik alanda kuruldu¤unu ifade
eden Nacar, "M›s›r konusunda yaklafl›k 25 y›ll›k tecrübeye sa-
hip Sunar Grup'un iflletmelerinden biri olan Elita G›da, m›s›r
ya¤› üretiminin tüm proseslerini kendi bünyesinde bulunduran
Türkiye'deki tek entegre tesistir ve bu alanda kurulan en mo-
dern 5 laboratuardan birine sahiptir. Tesis, 180 bin ton ya¤l›
tohum iflleme ve 72 bin ton dolum kapasitesine sahiptir. Elita
G›da, Sunar markas›yla ayçiçek, m›s›r, kanola, soya ve f›nd›k

ya¤lar›n›n yan› s›ra riviera ve s›zma zeytinya¤lar›n›n da üre-
tim ve sat›fl›n› gerçeklefltirmektedir. Ayr›ca 'Sar› Ulak' ve 'So-
¤uk S›kma Naturel S›zma' zeytinya¤lar› butik zeytinya¤lar›
olarak Elita G›da'n›n ürün gam›nda yer almaktad›r. Ev d›fl›
tüketim pazar›n›n ihtiyaçlar›na uygun olarak imal edilmifl
olan ayçiçek ve f›nd›k ya¤› da 'Profesyonel' ibaresiyle 18 lt'lik
teneke ambalajlarda sat›fla sunulmaktad›r" fleklinde konufltu. 

“Türkiye'deki m›s›rözünün yüzde
35'inin ve Çukurova'da yetiflen ayçiçe¤inin
yüzde 30'unun ifllendi¤i Elita tesislerinden
20 farkl› ülkeye ihracat yap›l›yor” 

Nacar flu aç›klamalarda bulundu: "Türkiye'de üretilen m›-
s›rözünün yüzde 35'inin ve Çukurova'da yetiflen ayçiçe¤inin
yüzde 30'unun ifllendi¤i ve en sa¤l›kl› ürünleri tüketicilerine
sunmak için ürün kalitesine ve hijyene üst düzeyde önem ve-

ren Elita G›da üretim tesislerinde, tarladan
sofraya üretimin tüm aflamalar› gerçeklefl-
tirilerek; k›r›m, ekstraksiyon, dolum ifllem-
lerinin tamam› yap›lmaktad›r. Sunar Grup,
Çukurova'n›n bereketli topraklar›nda yeti-
flen ya¤l› tohumlar› iflleyerek Türk tar›m›na
ve çiftçisine destek olman›n yan› s›ra sek-
tördeki önemli ihracatç›lardan biri olarak
Avrupa, K. Afrika ve Ortado¤u pazar› bafl-
ta olmak üzere 20'yi aflk›n ülkeye bitkisel
ya¤ ihraç etmektedir. Türkiye m›s›r ya¤› ih-
racat›n›n yüzde 13'ünü ve Türkiye toplam

ya¤ ihracat›n›n yüzde 5'ini k›sa sürede gerçeklefltiren Elita G›-
da, 2010 y›l›nda ihracat yapt›¤› ülke say›s›n› 40'a ç›karmay›
hedeflemektedir. Elita G›da, her biri iflinin uzman› 46 ilde yer
alan 39 distribütörünün deste¤i, yerel marketler ve bakkallar
ile kurdu¤u iyi iliflkiler sayesinde tan›nan ve güvenilen bir
marka haline gelmifltir. 2010 y›l›nda ise yayg›n da¤›t›m a¤›n›
tamamlayarak 81 ilde her eve girmeyi ve sofralar›n vazgeçil-
mezi olmay› amaçlamaktad›r." 

Elita G›da Pazarlama Müdürü Mevlüt Nacar:

“Elita G›da ekonomik   
krize ra¤men 
yüzde 36 büyüdü” 

Elita G›da Pazarlama Müdürü Mevlüt Nacar,
ekonomik krize ra¤men flirketin yüzde 36
büyüme sa¤lad›¤›n› söyledi. 
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Bal›kesir Bigadiç’te 70’li y›llar›n
bafl›nda küçük bir mand›ra ile
bafllayan Kay Süt bugün sektö-

rün önde gelen oyuncular› aras›nda yer
al›yor. Birçok ilklere imza atan Kay
Süt, 100’ü aflk›n ürün portföyüne
yeni yat›r›mlar› ile Keçi Sütü’nü de kat-
t›. 
Dünya‘da ilk olan ambalajl› keçi sütü
projesini hayata geçiren Kay Süt Yöne-
tim Kurulu Baflkan› Kemal Ayhan, fay-
dalar› yeterince bilinmeyen Keçi sütü-
nün çok üstün özellikleri oldu¤u için bu
alanda yat›r›m yapt›klar›n› belirtti. 

“Uzun araflt›rmalar
sonunda bu ürünün birçok
hastal›klara iyi geldi¤i ve
birçok hastal›¤›n
iyileflmesinde önemli bir
katk› sa¤lad›¤›n› görünce
bu alanda yat›r›m yapmaya
karar verdik. Türkiye’de
keçi sütünü ambalajda
tüketiciye sunan ilk firma
biz olduk”

Keçi Sütü’nün mucizevi faydalar› oldu-
¤unu dile getiren Ayhan, “Uzun araflt›r-
malar sonunda bu ürünün birçok hasta-
l›klara iyi geldi¤i ve birçok hastal›¤›n
iyileflmesinde önemli bir katk› sa¤lad›¤›-
n› görünce bu alanda yat›r›m yapmaya
karar verdik. Türkiye’de keçi sütünü
ambalajda tüketiciye sunan ilk firma
biz olduk” aç›klamas›n› yapt›. 

‹flte keçi sütünün bilinen
özellikleri ve faydalar›:

• Organizma da iltihaplanmay› önleyi-
ci oldu¤u saptanan ya¤ asitlerini içer-
mektedir.

• Difl ve kemik geliflimi için iyi bir kal-
siyum kayna¤›d›r.

• Do¤al homojenizdir.

• Vitamin A, fosfor, magnezyum ve se-
lenyum miktar› aç›s›ndan anne sütüne
yak›n en yak›n süttür.

• 100 gram anne sütünde kalsiyum
miktar› 32, inek sütünde 119, keçi sü-
tünde 134 miligramd›r.

• Keçi sütündeki bakteri miktar› di¤er
hayvanlardan daha azd›r.

• Yeni do¤an bebekler anne sütü ala-
mad›¤› dönemlerde ihtiyaç duyaca¤›
besin elementlerini keçi sütünden ala-
bilir.

• Kalsiyum aç›s›ndan anne sütünden
4 kat daha fazla zengindir.

• Bat›l› doktorlar›n raporlar›na göre;
ast›m, alerji, sindirim sistemi rahats›z-
l›klar›, haz›m sorunlar›, baz› cilt has-
tal›klar›, bebek egzamalar›, varisle il-
gili rahats›zl›klar, tan›mlanamam›fl vi-
rütik apseler, ifltahs›zl›kla beraber ge-
celeri gelen öksürük nöbetleri gibi çok
çeflitli flikayetlerle gelen birçok hastal›-
¤›n tedavisi, ilaçlarla baflar›lamam›fl
fakat keçi sütü ve ürün kürleri uygu-
land›¤›nda baflar›l› olunmufltur.

‹lklerin firmas› Kay Süt’ten 
bir ilk daha: Keçi Sütü
Türkiye’de sektöründe birçok ilklere imza atan Kay Süt, yine bir ilk olarak Keçi Sütünü
ambalaj içinde tüketiciye sundu. Bu alanda yap›lan ilk yat›r›m olan Keçi Sütü projesi
ile bu ürüne dikkat çekmek istediklerini belirten Kay Süt Yönetim Kurulu Baflkan›
Kemal Ayhan, keçi sütünün besin de¤erinin yeterince bilinmedi¤ini asl›nda mucize bir
ürün olan keçi sütünün birçok hastal›¤a iyi geldi¤ini söyledi. 
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Almanya’da Bakkal Amcalar
geri döndü

Almanya'n›n Jülich flehrinde-
ki 1400 nüfuslu Barmen
mahallesinin bakkal›ndan,

bir ev için gereken hemen her türlü kü-
çük ürünü sat›n almak mümkün. Giriflte
dergi ve gazeteler göze çarparken, yan-
daki raflarda meyve ve sebzeler, onun
karfl›s›ndaki dolapta ise et ve peynirler,
di¤er taraftaki buzdolab›nda da süt ve
süt ürünleri yer al›yor. Üstelik mahalle
bakkal›, etraftaki tek dükkân de¤il.
Bakkal›n yan›nda bir seyahat acentesi
ve bir kuru temizlemeci de bulunuyor. 

Bakkallar sosyal hayatta
bir tür kamu hizmeti görüyor

Mahalle sakinleri bu dükkânlar aç›l-
madan önce ihtiyaçlar›n› karfl›lamak
için 20 km. uzaktaki kente gitmek zo-
runda kal›yormufl. Uzun süredir burada
yaflayanlar, eskiden çok say›da dükkâ-
n›n oldu¤unu, ancak kentlere göçle bir-
likte mahalle dükkânlar›n birer birer
kapand›¤›n› dile getiriyor. Mahallenin
yeniden aç›lan bakkal›n› iflleten Heinz
Frey, kendilerini terk edilmifl hissettik-
lerini belirterek, "Dükkân sahipleri üze-
rindeki maliyet bask›s›n› anlayabiliyo-
rum. ‹flletmeci ticarette karl›l›¤a bakar.
Geliflen süreçte bakkallar›n kapanma-
s›nda da bu böyle oldu. Kar edemeyen
bakkallar bir bir kapand›. Ancak, belli,
ihtiyaçlar›n karfl›lanmas› karl›l›k aran-
maz. Örne¤in, posta hizmetleri, demir-
yollar› acentesi vs gibi.  Ancak, bu gibi
temel hizmetlerin sa¤lanmas›nda, özel
flirketlerin de¤il ama devletin sorumlu-
lu¤u oldu¤unu düflünüyorum. Biz bak-
kallar›n da mahallede ve köylerde hiz-
met yapt›¤›na inan›yoruz. Bu nedenle
bakkallar›n yaflat›lmas› için devlet bir
çare bulmal›." 

Çocuklar bakkala 
gönderiliyor 

Temel ihtiyaçlar›n› karfl›lamada zor-
luklar çeken mahalle sakinleri, "hizmet-
ler ve bölgenin ihtiyaçlar›n›n karfl›lan-
mas›" merkezini kurmufl ve bu merkeze

ba¤l› olarak bakkal dükkân›n› açm›fl.
Mahalle sakinlerinden Angela Hachen-
burg flöyle konufluyor: "Ben bu mahalle-
den biriyim ve burada bir sürü dükkân›n
oldu¤u zamanlar› da biliyorum. Onlar›n
yok olufluna da flahit odum. Jülich'te sü-
permarketler aç›ld›ktan sonra, giderek
daha fazla insan göç etti. Burada yeni-
den bir bakkal aç›lm›fl olmas›na çok se-
viniyorum. Her tür küçük ihtiyaç için
otomobile binmek gerekmiyor, ayr›ca
bu çocuklar için de güzel. Evde bir fley
olmad›¤›nda hemen çocuklar bakkala
gönderiliyor." 

Peki bir mahalle bakkal› büyük
marketlerle rekabet edebilir mi? Bölge
sakinlerinden Maria Rombach, bakkal-

daki s›cak ortam› marketlerde bulama-
d›¤›n›, marketlerdeki iletiflimin müflteri-
sat›c› iliflkisi ile s›n›rl› kald›¤›n› anlat›-
yor. Bu nedenle flehirde yaflamas›na
ra¤men bakkaldan al›flverifl etmeyi ter-
cih etti¤ini belirten Rombach, böylece
mahalledeki merkeze de destek verebil-
di¤ini söylüyor: "Büyük marketlerde in-
san s›cakl›¤›n› göremiyorsunuz. Bura-
daysa biraz olsun sohbet edebiliyorsu-
nuz. Burada bir hizmet veriliyor, bu da
özel bir fley. Fiyatlar uygun, üstelik
ürünler de taze… Her gün bu küçük ih-
tiyaçlar için yol kat etmek zorunda ka-
lanlar› düflünüyorum da, böyle bir ola-
nak onlar için muhteflem bir fley…" 

Almanya'da köylerden kentlere göçün artmas›, kentlerde büyük al›flverifl merkezlerinin aç›lmas›yla
birlikte, eski mahalle bakkallar›n›n kap›s›na kilit vuruldu. Ancak geleneksel bakkallar›n› yeniden
açan mahalleler de var. 

“Bakkaldaki s›cak ortam› marketlerde bulam›yo-
ruz, marketlerdeki iletiflim müflteri-sat›c› iliflkisi ile s›n›rl›
kal›yor”
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KOB‹DER Baflkan› Nurettin
Özgenç yapt›¤› yaz›l› aç›k-
lamada, "Baflbakan Erdo-

¤an'›n, "sokak aralar›ndaki bakkal dük-
kan› olay›n›n bitti¤ini vurgulayarak,
bakkallara kendi aralar›nda birleflerek
market ya da süpermarketler halinde
çal›flma" önerisinde bulunmas›n›n Türki-
ye'nin geliflmesini gösteren özellikle
AVM'ler taraf›ndan bak›ld›¤›nda çok
güzel tasvip edilebilir bir büyüme oldu-
¤unu; ama küçük esnaflar›nda varl›kla-
r›n› sürdürebilmesi aç›s›ndan ortakl›kla-
r›n nas›l olaca¤› konusunda da bir proje
sunulmas› gerekti¤ini kaydetti. Özgenç,
flu ifadeleri kuland›: 

"Evet bakkal olay› bitmifltir pera-
kende yasas› hala ç›kmam›flt›r. Yabanc›
sermaye lobilerinin dedi¤i olmufltur ve
küçük esnaf bitirilmifltir. Toplumun
adeta sigortas› olan mahalle bakkal› lo-
bilerin gücü karfl›s›nda yok olmufltur.
Küçük esnafa 'birleflin' deniliyor; ama
siyasi partilerimizin yöneticileri ülkenin
en önemli sorunlar›n›n çözümünde bir-
leflemiyorlar oysa bir fleyi önce kendi-
mizde uygulamal›y›z ki öneride bulunu-
lan kesimlerde örnek als›nlar." 

"Hipermarket Yasas›" olarak bilinen
Tasar›n›n bir an önce TBMM'den ç›k-
mas› gerekti¤ini kaydeden Özgenç, "Kü-
çük esnaflar haks›z rekabet karfl›s›nda
daha fazla ezilmeden dünyadaki örnek-
lerine bak›larak yasa ç›kar›lmal›d›r. Ay-
r›ca KOB‹ birleflmeleri için örnek bir
ortam haz›rlanmal›, esnaf› bir araya
toplayacak bir kurum olmal›. Nas›l ki
iflveren ile iflçiyi buluflturan ‹fiKUR gibi
kurum var ise KOB‹'lerin birleflebilme-
lerini sa¤layacak kurumda olmal› ki bu-
luflmay› sa¤las›n" dedi. 

“Ülkenin tepe noktas›nda
kurulamayan koalisyon ve
ortakl›klar, tabanda nas›l
kurulacak”

Özgenç; esasen Türkiye'de ortakl›k
kültürü, siyasi ve ticari anlamda tam
manas› ile oluflmad›¤›ndan dolay› KO-
B‹'lerin birleflememekte oldu¤unu kay-
dederek, "Örne¤in AB ülkelerinde siyasi
partiler koalisyon kurarak hükümeti
oluflturabiliyorlar. Bizde ise, koalisyon
hükümetleri hiçbir zaman süresini ta-
mamlayamam›flt›r.Bu da flunu gösteri-
yor ki, ülkenin tepe noktas›nda kurula-

mayan ortakl›klar tabanda nas›l kurula-
cakt›r" ifadesini kulland›. Özgenç flöyle
devam etti: 

"Avrupa ülkelerinde al›flverifl mer-
kezlerinin içindeki g›da ürünleri satan
ma¤azalar kapal›. Bizde ise neredeyse
7/24 aç›k kalabiliyorlar. ‹lk etapta ya-
p›lmas› gereken Hipermarketlerin flehir
d›fl›na tafl›nmas› ve hafta sonlar› kapal›
olmalar›n›n sa¤lanmas› laz›m. Bizim
ülkemizde küçük esnaf› koruyan bir ya-
san›n olmamas› ile AVM'ler flehirlerin
göbe¤inde ve bunlar›n baz›lar› 24 saat
hizmet veriyor. Esnaf›n ise pazar günü
dükkan›n› açmas› yasak. Bu hakkaniye-
te ayk›r› duruma yetkililer bir an önce
çözüm getirmeli. Biz KOB‹DER olarak
diyoruz ki; dünyadaki örnekleri oldu¤u
gibi AVM'ler belirli saat ve günlerde
kapal› olmal›d›r ve bu haks›zl›¤a bir an
önce son verilmeli. KOB‹DER Baflkan›
Nurettin Özgenç; yabanc› sermayenin
lobileri KOB‹'leri zor durumda b›rak-
m›flt›r ama flu da hat›rdan ç›kar›lma-
mal› "dere gider kum kal›r' misali bir
gün olur yabanc› sermaye gitmifl ola-
bilir ama yerli olan› bu ülkede kala-
cakt›r."

Küçük ve Orta Büyüklükteki ‹flletmeler Derne¤i (KOB‹DER) Baflkan› Nurettin Özgenç, bakkallar›n
kendi aralar›nda ortakl›klar kurarak market ya da süpermarketler haline dönüflmesi önerisinin Türki-
ye'nin geliflmesi aç›s›ndan önemli oldu¤unu fakat bu konuda bir proje sunulmas› gerekti¤ini belirtti. 

KOB‹DER Genel Baflkan› Özgenç: 

“AVM'lerin yan›nda bakkallar da olmal›”

Marketlerdeki indirime 'Kalite' uyar›s›

Tüketiciler Birli¤i Genel Baflkan› Naz›m Kaya, kendi
oluflturduklar› markalarla daha düflük maliyetle fa-

son üretim yapt›rarak tüketicilerin karfl›s›na ç›kan ''indirim
marketleri''nin kaliteden taviz verdiklerini öne sürdü.

Kaya, yapt›¤› aç›klamada, tüketicileri, son y›llarda say›-
lar› h›zla artan ve kendi oluflturduklar› markalarla düflük
maliyetlerle sat›fl yapan ''indirim marketleri'' konusunda
uyard›.

‹ndirim marketlerinin, kendi oluflturduklar› markalarla
daha düflük maliyetle fason üretim yapt›rarak tüketicinin
karfl›s›na cazip fiyatlarla ç›kt›klar›n› belirten Kaya, ''Bu
marketlerde, kendi markalar› ile sat›lan g›da ve temizlik
alan›ndaki bir çok ürün, ciddi flikayetlere neden oluyor'' dedi.

Tüketiciye, daha düflük maliyetle ürün sunmak isteyen
firmalar›n, ürünün kalitesinde ciddi tavizler vermelerinin ya-
n›nda, ambalaj giderlerini de k›smak zorunda kald›klar›n›
vurgulayan Kaya, flöyle konufltu:

''G›da denetimlerinin yetersiz oldu¤u günümüzde, üretim
aflamas›n›n denetime yabanc› kalmas› ve kamu otoritesinin
üreticinin beyan› ile yetinmesi nedeniyle ucuz fiyatla rafa
konan ürünün maliyeti, tüketici aç›s›ndan daha da artabil-
mektedir. Tüketiciler, bozulmufl, son kullanma tarihi geçmifl
g›dalarla s›k s›k karfl›laflmakta, bekledi¤i fayday› sa¤laya-
mamaktad›r.''

''Son Kullanma Tarihine Dikkat”
Tüketicinin, ürün tercihi yaparken sadece fiyat›na  de¤il,

etiket bilgileri ve ambalaj›na da mutlaka bakmas› gerekti¤i-
ni ifade eden Kaya, ''Tüketici ayr›ca, ürünün içeri¤i ve son
kullanma tarihine de dikkat etmeli'' diye konufltu.

Kaya, tüketicinin ald›¤› ürünün ay›pl› olmas› halinde sa-
t›c› veya üretici firmadan bedel iadesi isteme veya yenisi ile
de¤ifltirme hakk›n›n her zaman bulundu¤unu da sözlerine
ekledi.
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar›
Konfederasyonu (TESK) Genel
Baflkan› Bendevi Palandöken,
Perakende Yasa Tasar›s› Tasla-
¤›n› haz›rlayarak Sanayi ve Ti-
caret Bakanl›¤›'na sunduklar›n›
aç›klad›. Palandöken, esnaf›n
acilen Perakende Yasas›'na ih-
tiyac› oldu¤unu belirterek, ku-
rals›zl›¤›n esnaf ve sanatkar›
bitirme noktas›na getirdi¤ini
kaydetti. 

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

Küçük esnaf Avrupa Birli¤i
standartlar›n› istiyor 

TESK Genel Baflkan› Bendevi Palandöken yapt›¤›
aç›klamada, kurals›zl›¤›n esnaf ve sanatkâr›n sos-
yo-ekonomik yap›s›n› bozdu¤unu ifade ederek, "Bi-

zim AVM'lerle bir çat›flmam›z yok. Ama kurallar› olmayan
bir perakende piyasas› olmaz diyoruz. Büyük sermayenin h›z-
la perakende piyasas›nda yer almas› ile birlikte esnaf ve sa-
natkâr aleyhine bozulan dengenin, Türkiye'nin sosyo-ekonomik
yap›s›nda da s›k›nt›lar yaratt›¤›n› gördü¤ümüz için perakende
piyasas›n›n kurallar› konsun istiyoruz"
fleklinde konufltu. 

Palandöken, "Rekabete dayanama-
yarak dükkân›n› kapatanlar›n devletten
ifl ve afl bekleyenler kervan›na kat›lmas›,
sosyal güvenlik flemsiyesinden ç›karak,
sa¤l›k harcamalar›n› devletten bekler
duruma düflmesi mi isteniyor" diye sordu. 

"AB’de nas›lsa, 
bizde de öyle olsun"

Ça¤dafl ülkelerde esnaf ve sanatkâra
ayr› bir önem verildi¤ini söyleyen Bendevi Palandöken, "Her
vesile ile AB normlar›na uymak için yo¤un çaba gösterdi¤imiz
bir dönemde bu konuda bir ad›m dahi at›lmamas›n› anlamak
mümkün de¤il. Neden geliflmifl ülkelerde grosmarketler flehir
d›fl›nda kuruluyor? Neden çal›flma saatlerinde belirli gün ve
saatlerde k›s›tlamaya gidiliyor? Neden yan yana kurulmufl bü-

yük al›flverifl merkezleri göremiyorsunuz? Neden sürekli ola-
rak esnaf ve küçük sanatkâr için ekonomik tedbir ve teflvik
kararlar›n› yürürlü¤e koyuyorlar? Bu sorular›m›n cevaplar›
asl›nda bu yasan›n neden ç›kmas› gerekti¤inin gerekçesini de
oluflturuyor" fleklinde konufltu. 

Perakende sektörünün acilen kurala ihtiyaç duydu¤unu
belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar› Konfederasyonu

(TESK) Baflkan› Bendevi Palandöken, haz›r-
lad›klar› 'Perakende Sektörünü Düzenleyen
Yasa Tasar›s› Tasla¤›n›' Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤›'na sunduklar›n› söyledi. Esnaf ve
sanatkâr›n acilen perakende yasas›na ihtiyaç
duydu¤unu ifade eden Palandöken, kurals›z-
l›¤›n esnaf ve sanatkâr› bitirme noktas›na
getirdi¤ini aktard›. Yasan›n ç›kmamas› ha-
linde haks›z rekabet sebebiyle 2 milyondan
fazla esnaf›n tamamen bitece¤ine iflaret
eden Palandöken, Türkiye'deki toplam istih-
dam›n yüzde 60'›n›, toplam üretimin yüzde

37'sini, toplam yat›r›m›n da yüzde 26's›n› küçük iflletmeler ta-
raf›ndan gerçeklefltirildi¤ini belirtti. 

Ayn› flekilde bir apartman›n alt›na iki bakkal, iki kuafö-
rün yan yana aç›lmas›na izin verilmemesi gerekti¤ini kayde-
den Palandöken, esnaf ve sanatkâr›n dükkân açmas›na da tü-
ketim mahallerinin ihtiyac› göz önüne al›narak izin verilmesi
gerekti¤ini vurgulad›.

“Esnaf ve

sanatkâr›n acilen

perakende yasas›na

ihtiyac› var” 
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Türkiye Perakendeciler Federasyonu Genel Baflkan› fieref Son-
gör, Federasyon olarak, hükümetin üzerinde çal›flt›¤› al›flverifl
merkezleri (AVM) yasa tasla¤›yla ilgili görüfllerini Sanayi ve Ti-
caret Bakanl›¤›na bildirdiklerini belirterek, Avrupa ülkelerinde
pazar günleri kapal› olan AVM'lerin batmad›¤›n›, Türkiye'de de
batmayaca¤›n› söyledi.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Baflkan› fieref Songör:

Pazar günleri kapal› olmak
AVM'leri bat›rmaz

Songör, sektörün en önemli so-
rununun cumartesi ve pazar
günleri yo¤un olarak çal›flan,

hafta sonu tatil yapamayan, ancak gece
geç saatlerde evine gidebilen ve ailesine
gerekli ilgiyi gösteremeyen personelin
bu flartlarda uzun süre çal›flmay›p, bafl-
ka sektörlere geçmesi oldu¤unu söyledi. 

“Esnafa nefes ald›racak”
Çal›flanlar aç›s›ndan perakende sek-

törünün cazibesini yok eden bu duru-
mun ortadan kald›r›lmas› için geçen ay
çal›flma saatlerinin yeniden belirlenmesi
ve pazar günlerinin de tatil olmas› öne-
risini gündeme getirdiklerini an›msatan
Songör, flunlar› kaydetti: 

''Küçük esnaf›n da nefes almas›n›
sa¤layacak olan bu önerimize birçok

kesimden tepkiler geldi. Ancak biz ka-
rarl›y›z. Konuyla ilgili Say›n Sanayi ve
Ticaret Bakan›m›z AVM'lerin pazar gü-
nü çal›flma saatleriyle ilgili bir k›s›tla-
madan söz ediyor. Biz AVM'lerin pazar
günleri çal›flma saatlerinin azalt›lmas›-
n›n da yeterli bir ad›m olmayaca¤›n›
düflünüyoruz. Biz AVM'lerin pazar gün-
leri sinema, e¤lence yerleri, lokanta gibi
sosyal donat›lar d›fl›nda kapal› olmas›
gerekti¤ini düflünüyoruz. Avrupa ülkele-
rinde pazar günleri kapal› olan AVM'ler
batm›yorsa, Türkiye'de de batmaz. Pa-
zar günleri AVM'lerin kapal› oldu¤u Al-
manya, ‹ngiltere ve Fransa'da bu sek-
tördeki firmalar b›rak›n batmay›, birer
dünya devi oldu. Bizde de sektör disip-
lin alt›na al›n›rsa dünya devleri ç›kabi-
lir.'' 

Perakende sektörünün disiplin alt›na
al›nd›¤› Almanya, ‹ngiltere ve Fransa
gibi ülkelerde y›ll›k cirosu 150-300 mil-
yar Dolar aras›nda de¤iflen dev pera-
kende firmalar›n›n bulundu¤unu anlatan
Songör, Türkiye'de geleneksel ve orga-
nize tüm perakendecilik hareketinin
150 milyar Dolar civar›nda oldu¤unu
söyledi. 

“En fazla yabanc› flirketler
tepki gösteriyor”

Songör, AVM'lerin pazar günü ka-
pal› olmas› önerisine en fazla yurt d›fl›
orijinli flirketlerin tepki gösterdi¤ini öne
sürerek, ''Kendi ülkelerinde pazar günle-
ri AVM'lerin kapal› olmas›na itiraz et-
meyip, Türkiye'de veryans›n etmelerini
anlamak mümkün de¤il'' diye konufltu. 

‹stanbul Perakendeciler Derne¤i Baflkan› Turan Özbahçeci

Bakkallar mal al›m›nda ortak hareket etsin
‹stanbul Perakendeciler Derne¤i (PERDER) Baflkan› Tu-

ran Özbahçeci bakkal ve marketlerle kurduklar› Fayda
Afi'nin yapt›¤› ortak al›mla tedarikte birlefl-
tiklerini söyledi. Özbahçeci, bu yolla ürünleri
yüzde 25'e varan oranda daha ucuza ald›kla-
r›n› aç›klad›. Fiyat avantaj›yla ayakta kalan
Fayda Afi üyesi bakkal ve marketlerin 2009
y›l› cirosu 4,3 milyar lira. 

Bakkallar›n birleflmesinin zor oldu¤u için
tedarikte birlefltiklerini belirten Fayda G›da
Yönetim Kurulu Baflkan› Turan Özbahçeci,
ortak sat›n almayla ürünleri yüzde 5 ile yüz-
de 25 aras›nda de¤iflen bir ucuzlukla raflara
yerlefltirdiklerini aç›klad›. Türk insan›n›n,
'küçük olsun, benim olsun' mant›¤›yla hareket etti¤ini ifade
eden Özbahçeci, "Baflbakan Tayyip Erdo¤an bakkallardan
ayakta kalmak için birleflmelerini istedi. Bakkallar›n hiper-

marketlere karfl› ayakta kalmas› için illâ da birleflmesi ge-
rekmiyor. Mal al›m›nda ortak hareket etsinler. Biz bunun

yarar›n› Fayda Afi'de gördük." dedi. Özbah-
çeci piyasada iflleyen sistemi anlat›rken,
"Büyük market zincirleri ürünleri büyük
stoklarla çok ucuza al›yor. Ayn› zamanda
fiyat› ve ödeme fleklini kendisi belirliyor.
Tedarikçiler de bunun ac›s›n› küçük esnaf-
tan ç›kar›yor." diye konufltu. Daha ucuza
mal almak için PERDER üyeleriyle 2008
Eylül'de Fayda Afi'yi kurduklar›n› belirten
Özbahçeci, anlaflt›klar› flirketlere kendi
markalar›n› ürettirip üye esnaf ve marketle-
re da¤›t›m›n› yapt›klar›n› söyledi. Özbahçe-

ci, "Saff ve Neffis markalar›yla müflterilerimize yüzde 5-25
aras›nda daha ucuz ürün tedarik ediyoruz. Bu da ayakta
kalmam›z için büyük avantaj sa¤l›yor" dedi. 



Haberler Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

DÜNYASI

OCAK - fiUBAT 20105555 6666

Trabzon Bakkallar ve Sebzeciler Odas›
seferberlik bafllatt›

Şehirdeki ilan panolar›na ve
araçlara ast›¤› görsellerin ya-
n›nda mahallelerde da¤›tt›¤›

ilanlarla, Trabzon halk›na seslenen
Trabzon Bakkallar ve Sebzeciler Odas›,
“‹yi ve kötü günde yan›n›zda olan bak-
kal›n›z, bugün haks›z rekabetle mücade-
le ederken onun yoklu¤unu yaflamama-
m›z için bakkal, manav ve büfeci esnaf›-
m›za sahip ç›k›n” diyerek destek istedi. 

‹yi ve kötü günde mahalle halk›n›n
yan›nda olan bakkallar› korumak ve
bakkall›k mesle¤ini yaflatmak için, iflin
bafla düfltü¤ünü söyleyen Baflaran Ma-
raba, “Halk›m›z›n bu ça¤r›m›za duyarl›
olaca¤›na inan›yorum. Küçük esnafs›z
bir flehir ya da mahalle düflünemiyorum.
Bakkall›k mesle¤i hiçbir zaman bitmez.
Büyük marketler mahalledeki bakkal
amca gibi veresiye verir mi? Halk k›sa
vadeli ihtiyaçlar›n› nereden karfl›laya-
cak? Bakkall›k biterse sosyal patlama-
lar bafllar” ifadelerini kulland›. 

Aç›lan bir market,
50-60 küçük esnaf demek

Kampanya’n›n tan›t›m›yla ilgili ola-
rak düzenlenen bas›n toplant›s›na yöne-
tim kurulu üyeleriyle eksiksiz kat›lan
Baflaran Maraba, bakkal esnaf›n›n dev-
lete yük olmadan kendi istihdam›n› sa¤-

lamas›n›n yan›nda, vergi, SGK primi gi-
bi sorumluluklar›n› da yerine getirdi¤ini
belirterek,  “Bu büyük marketler vergi-
lerini dahi bulunduklar› flehirde ödeme-
mektedirler. Bunlar istihdam sa¤l›yor
diye bunlara göz yumulmaktad›r. Nas›l
istihdamsa her aç›lan büyük market,
kapatan 50-60 küçük esnaf demektir.
‹stihdam sa¤lamak istiyorlarsa, flehri-
mizde fabrikalar açarak istihdam sa¤la-
s›nlar. Bunlar›n derdi istihdam de¤il,
piyasada dolaflan s›cak paray› toplaya-
rak merkezlerine göndermektir. Bana
göre bunlar›n ad› market de¤il, s›cak
paray› toplama merkezidir” diye konufl-
tu.

Büyük Marketler Yasas› 
masada bekliyor

Büyük marketlerde yap›lan al›flverifl
karfl›l›¤›nda ödenen her kuruflun akflam-
üzeri Trabzon’dan ç›kt›¤›n› ifade eden
Maraba, büyük marketler yasas›n›n bir

türlü ç›kar›lmamas›n› da elefltirdi. Ana-
yasan›n 173. maddesinde ‘devlet esnaf
ve sanatkâr› korur ve koruyucu tedbir-
ler al›r’ ibaresi bulunmas›na ra¤men
2006 y›l›nda haz›rlanan büyük market-
ler yasas›n›n Baflbakan Erdo¤an’›n ma-
sas›nda bekledi¤ini ifade eden Maraba,
“Bu yasa bu güne kadar hala meclise
sunulmad›. Biz büyük marketlerin aç›l-
mas›na karfl› de¤iliz. Bunlar olacak
ama biz büyük marketlerin kurals›zca
aç›lmas›na karfl›y›z” dedi.

Baflbakan hakl› ama… “Biz
de ça¤›n gere¤ini istiyoruz”

Bakkallar ve Sebzeciler Odas› Bafl-
kan› Baflaran Maraba toplant›n›n ard›n-
dan gazetecilerin sorular› üzerine Bafl-
bakan Recep Tayip Erdo¤an’›n “Büyük
marketler ça¤›n gere¤i olarak aç›l›yor.
Bakkallarda birleflip market olsunlar
yoksa yok olurlar” sözlerini de¤erlen-
dirdi. Baflbakan Erdo¤an’›n aç›klamas›-
n›n çok talihsiz bir aç›klama oldu¤unu
dile getiren Maraba, “Bu aç›klamay›
çok talihsiz bir aç›klama olarak görüyo-
rum. Biz market de¤iliz. Biz bakkal›z
ve bakkal olarak kalmak istiyoruz. Sa-
y›n Baflbakan ‘büyük marketler ça¤›n
gere¤i olarak aç›l›yor’ diyor. Buna biz-
de kat›l›yoruz. Evet, büyük marketler
gerçektende ça¤›n gere¤i olarak aç›l›-
yor. Ama tüm geliflmifl ülkelerde olan
büyük marketler yasas› da ça¤›n gere¤i
olarak ç›kar›lmal›d›r. Bizde ça¤›n gere-
¤ini istiyoruz” dedi. 

Trabzon Bakkallar ve Sebzeci-
ler Odas› Baflkanl›¤› “Sizde
Bakkal›n›za Sahip Ç›k›n” slo-
gan›yla Trabzon halk›n›n, bak-
kal manav ve büfeci esnaf›na
sahip ç›kmas› için kampanya
bafllatt›.
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Avrupa’n›n en büyük turflu
tedarikçilerinden Penguen G›da, zen-
gin turflu çeflitleriyle k›fl sofralar›nda
nostaljik bir lezzet yaflat›yor.
Penguen’in tüm ürünlerinde oldu¤u
gibi %100 katk›s›z ve %100 do¤al
olarak üretilen nefis korniflon, ac›
biber, biberiye, jalapeno ve kar›fl›k
turflu çeflitleri farkl› damak tatlar›na
hitap ediyor.

Bir Parmak
Çikolata

Ülker Golden lezzet
dolgulu

Formata gelmeyen flekli, s›rad›-
fl› ambalaj›, f›nd›k krema dolgusu
ve dayan›lmaz Alpella çikolatas›-
n›n birleflti¤i nefis tad›yla Alpella
One benzerlerinden farkl› bir çiko-
latal› gofret deneyimi sunuyor.

Ülker Golden Lezzet Dolgulu serisi, eflsiz lezzetteki
dolgular›yla tüketiciye çikolatadan daha fazlas›n› sunuyor.

Kakaolu Krema Dolgulu Bitter Çikolata ve F›nd›kl›
Krema Dolgulu Sütlü Çikolata çeflitleri ile tüketicilere do-
lu dolu çikolata anlar› yaflatacak serinin dolgular› özel
olarak gelifltirildi.

fi›k karton ambalaj›nda raflarda yerini alan Ülker
Golden Lezzet Dolgulu serisi, hem ikraml›k hem hediyelik
olarak a¤›zlar› tatland›racak.. 

Penguen Turflu

Fileye tak›lanlar Önce ‘Bakkal›m’ vard›...
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Penguen, zengin reçel çeflitlerine karadutu da ekledi.
‹çindeki bol karadutla keyfinize keyif katacak Penguen
Karadut Reçeli’ni baflta kahvalt› ö¤ünü olmak üzere günün
her saatinde keyifle yiyebilir ya da onunla tatl›lar›n›za
ekstra lezzet katabilirsiniz. Karadut güçlü antioksidanlar
içermesi yönüyle vücuttaki serbest radikalleri etkisiz hale
getirerek ba¤›fl›kl›k sistemini güçlendirme özelli¤i tafl›yor.

‹çerdi¤i flavonoidler sayesinde ise
kalbi koruyor ve kan bas›nc›n›

düflürüyor. Ayn› zamanda
yafllanmay› geciktirici
etkiye de sahip.

Penguen’den enfes karadut reçeli

Eti G›da, en popüler marka-
lar›ndan biri olan Eti Cin’in ke-
kini de yapt›. Portakal jöleli ve
çikolata parçac›kl› 'Eti Cin Kek'
raflardaki yerini al›rken, “Eti
Cin gülsün, dünya gülsün” diy-
erek tüketicinin yüzünü güldürü-
yor. 

Portakal jölesi, kakao gra-
nülleri ve gülen yüzlü ambalaj›
ile benzersiz bir ürün olan ET‹
Cin’in yumuflak kek hamuru ile
birleflti¤i yepyeni ET‹ C‹N KEK
farkl› ve e¤lenceli bir yeme de-
neyimi sunacak.

Kek gibi yumuflak Cin gibi
portakall› ET‹ Cin Kek yeni fa-
voriniz olacak.

Cin misin,
kek misin?
Eti’den 
Cin Kek



Dr. Oetker, büyük küçük herkesin severek tüketti¤i, nostaljik lezzet Un
Kurabiyesi’ni tüketicilerin be¤enisine sundu. 

Dr. Oetker Un Kurabiyesi’ni haz›rlamak çok pratik, ayr›ca kurabiyeleri
süslemek için paketin içerisinde pudra flekeri de bulunuyor. D›flar›dan sadece
margarin ve s›v› ya¤ eklenerek haz›rlanan Dr. Oetker Un Kurabiyesi, istenirse
sadece tereya¤› ile de haz›rlan›yor, farkl› tarif ve haz›rlama biçimleri de amba-
lajda yer al›yor.

Uni
Wogi’den
çocuklara 

özel

Uni Wogi, çocuklara özel antibak-
teriyel el temizleme jeli ve ›slak men-
dil haz›rlad›. Çocuklara hijyen al›flkan-
l›¤›n› kazand›rmak için paketleri özel
olarak tasarlanan jel ve ›slak mendil;
okulda, yuvada, parkta k›sacas› tüm
riskli yaflam alanlar›nda kolayca kulla-
n›labiliyor.

Dr. Oetker’den a¤›zda da¤›lan
yap›s› ile Un Kurabiyesi

Bizim Mutfak’tan
“Keflkek” Çorbas›

Fileye tak›lanlar...‘Bakkal›m’ hep var olacak

DÜNYASI

OCAK - fiUBAT 2010 5555 9999

Piyale’nin yeni ürünü “Çikola-
tal› Sos” raflardaki yerini al›yor.
Ak›flkanl›¤› ve ideal yo¤unluktaki
k›vam› ile lezzet tutkunlar›na bir-
birinden farkl› tatl›lar yaratma
f›rsat› tan›yan, kolayca haz›rlanan
“Çikolatal› Sos” bu özelli¤i ile
mutfaklarda zaman kazand›rarak
pratik çözümler sunuyor. Piyale
Çikolatal› Sos’un doyumsuz çiko-
lata lezzetiyle, tatl›lar›n›z eflsiz bir
lezzete kavuflacak.

Piyale Çikolatal›
Sos’la

tatl› dünyalara
yolculuk

Papia’dan yenilikler   

Keflkek, geleneksel bir afl›m›zd›r. Toplu
törenlerde misafirlere ikram edilir.
Dü¤ünlerin bafl tac›d›r… Vazgeçilmez lezze-
tidir!

Bekârlarla "Ne zaman keflke¤ini
yiyece¤iz?" diyerek flakalafl›l›r. Keflkek mut-
luluk müjdecisidir. Dü¤ünlerin tatl› telafl›n›n
bir simgesidir. Zahmetli ama zengin ve çok
lezzetlidir…

fiimdi Keflkek çorbas› ilk defa sadece
Bizim Mutfak ile sofralar›n›zda!

Papia, buçuk yaprakl› papia ka¤›t havlunun yan›
s›ra 4 katl› Papia deluxe tuvalet ka¤›d›yla da yenilik-

lerine devam ediyor. Buçuk yap-
raklar› sayesinde art›k daha da
pratik olan Türkiye’nin ilk üç
katl› ka¤›t havlusu papia havlu-
yu ve 4 kat›n konforunu yumu-
flakl›¤›n› yaflatacak tek 4 katl›
tuvalet ka¤›d› Papia Deluxe’u
mutlaka deneyin. 



Uluslararas› Para Fonu
(IMF) verilerinden yap›lan
hesaplamalara göre, son

15 y›lda (1994-2009 dönemi), SGP-
GSYH'sini 2,5'e katlayan Türkiye, 28
büyük ekonomi içinde en h›zl› büyüyen
8. ülke olarak yerini ald›. SGP-
GSYH'sini, 1994-2009 döneminde Do-
lar olarak cari fiyatlarla 352,1 milyar
Dolar’dan 869,1 milyar Dolar’a ulaflt›-
ran Türkiye, bu dönemde y›ll›k ortalama
cari fiyatlarla Dolar baz›nda yüzde 6,2
büyüdü. 

En h›zl› büyüyen Çin'i, y›ll›k ortala-
ma yüzde 9,2 ile Hindistan, yüzde 7,5
ile M›s›r, yüzde 6,9 ile Malezya, yüzde
6,8 ile Polonya, yüzde 6,7 ile ‹ran, yüz-
de 6,6 ile Güney Kore, yüzde 6,2 ile
Türkiye izledi. 

Dünyan›n en büyük ekonomisi
ABD'nin yüzde 4,8'le 21., ‹ngiltere'nin
yüzde 4,5'le 23. s›rada yer ald›¤› büyü-
me oran›nda Fransa, Almanya, ‹talya ve
Japonya son s›ralar› paylaflt›lar. 

‹lk 10'da tek 
AB üyesi Polonya

En h›zl› büyüyen ilk 10 ülke içine
Avrupa Birli¤i'nden sadece Polonya gi-
rerken, M›s›r, Malezya, ‹ran, Türkiye ve
Pakistan'›n ilk 10'da yer almas› dikkat
çekti. BRIC ülkeleri olarak adland›r›lan
Çin, Hindistan ilk 2 s›ray› paylafl›rken,
Rusya 14, Brezilya 18. s›rada yer ald›.

Büyük ekonomiler içinde, en parlak bü-
yümeyi gösteren Çin, 1994 y›l›nda Al-
manya'dan küçük bir ekonomiyken,
2009 y›l›nda Almanya'n›n 3 kat›ndan
büyük, Hindistan, 1994 y›l›nda ‹tal-
ya'dan küçükken, 2009 y›l›nda ‹talya'n›n
iki kat›ndan büyük ekonomiler haline
dönüfltüler. 

Bu dönemde Türkiye'de büyük ülke-
lerden Avustralya'y› geride b›rakt›, En-
donezya, Rusya, ‹spanya, Brezilya, Ka-
nada, ABD, ‹ngiltere, Meksika, Fransa,
Almanya, ‹talya ve Japonya ile aras›n-
daki fark› oransal olarak azaltt›. Türki-
ye, 1994 y›l›nda ‹talya'n›n üçte birinden
daha küçük bir ekonomiyken, 2009
y›l›nda ‹talya'n›n yar›s› büyüklü¤üne
eriflti. 

Türkiye trilyon Dolar’l›k
ekonomiler aras›nda

IMF tahminlerine göre, halen 8,7
trilyon Dolar’l›k bir milli gelire (SGP-
GSYH) sahip olan Çin, 2014 y›l›na ka-
dar 15 trilyon Dolar›, halen 3,5 trilyon
Dolarl›k Hindistan, 5,5 trilyon Dolar›
aflan bir ekonomi haline gelecek. 2014
y›l›na kadar, Endonezya (1,37 trilyon),
Türkiye (1,13 trilyon), ‹ran (1,05 tril-
yon), Avustralya (1,03 trilyon) da 1 tril-
yon Dolarl›k milli geliri aflan ekonomiler
olacaklar. ABD'nin 17,4 trilyon Dolarla
Çin'in az farkla da olsa önünde liderli¤i-
ni koruyaca¤› 2014'de, Rusya 2,7, Bre-

zilya 2,6, Meksika 2, Güney Kore 1,8
trilyon Dolar’l›k ekonomiler konumuna
yükselecekler. 

Türkiye 16. s›radaki
konumunu koruyacak

2014 y›l›na kadar Hindistan, Japon-
ya'y› geçerek 3., Rusya, ‹ngiltere'yi ge-
çerek 6., Brezilya, Fransa'y› geçerek 8.,
Güney Kore, ‹spanya'y› geçerek 12.,
Kanada, ‹spanya'y› geçerek 13., Suudi
Arabistan, Hollanda'y› geçerek 21., M›-
s›r, Güney Afrika'y› geçerek 24. büyük
ekonomi haline gelecek. 1994 y›l›na gö-
re, 2009 y›l›nda Avustralya'y› geçerek
yeniden 16. büyük ekonomi olan Türki-
ye, konumunu 2014'de de koruyacak. 

Dünyada, 1994-2009 döneminde en
h›zl› büyüyen ülke Bat› Afrika'n›n küçük
ülkesi Ekvator Ginesi oldu. Ülke bu dö-
nemde SGP-GSYH'sini Dolar baz›nda
55 kat›na ç›kard›. 1994 y›l›nda 391
milyon Dolar’l›k SGP-GSYH'si olan
Ekvator Ginesi, 2009 y›l›nda bu raka-
m› 21 milyar 501 milyon Dolar’a yük-
seltti. 

Ekvator Ginesi'ni 6,5 kat art›flla
Katar, 6,4 katla Bhutan, 5,7 katla Ru-
anda ve Azerbaycan, 5,6 katla Myan-
mar (Birmanya), 5,4 katla Çin, 5,3,
katla Angola, 4,5 katla Türkmenistan,
4,2 katla Mozambik izledi. Türkiye,
dünya s›ralamas›nda ‹srail'in ard›ndan
71. oldu.

Analiz Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

DÜNYASI

OCAK - fiUBAT 20106666 0000

Türkiye en h›zl› büyüyen 
sekizinci ülke oldu

Türkiye 28 büyük ekonomi içinde Milli Gelirini 2,5'e kat artt›rd›

Çin, sat›n alma gücü paritesiyle gayri safi yurtiçi has›las›n› (SGP-GSYH), son 15 y›lda 5,4'e
katlad›. Bu dönemde cari fiyatlarla Dolar baz›nda y›ll›k ortalama yüzde 11,9 büyüyen Çin, SGP-
GSYH'sini 1,6 trilyon dolardan 8,7 trilyon dolara yükseltti. Milli gelirini
2,5'e katlayan Türkiye ise 28 büyük ekonomi içinde en 

h›zl› büyüyen 8. ülke oldu. 



Analiz...‘Bakkal›m’ hep var olacak
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İnsanl›¤›n bilinen tarihi boyunca
iklimin de¤iflim gösterdi¤i belir-
tilen raporda, önümüzdeki yüz-

y›lda gerçekleflmesi muhtemel ölçüde
bir de¤iflikli¤in asla ortaya ç›kmad›¤›
vurguland›. 

Raporda, yak›n zamanda meydana
gelen iklim de¤iflikli¤inin öncelikle "in-
san faaliyetlerinden" kaynakland›¤›na
iflaret edilerek, "Bu etki neleri tüketti¤i-
miz, ne tür enerji üretti¤imiz ve kullan-
d›¤›m›z, nerede yaflad›¤›m›z ve hatta
kad›nlar›n ve erkeklerin hangi oranda
eflit haklardan ve f›rsatlardan yararlan-
d›klar› konular›yla yak›ndan ilgilidir"
denildi. 

“‹klim de¤iflikli¤inin
insanlar üzerindeki etkisi-
nin de karmafl›k oldu¤una
dikkat çekilen raporda,
göç hareketlerine yol açt›-
¤›, geçim yollar›n› yok etti-
¤i, ekonomileri bozdu¤u,
kalk›nmay› zay›flatt›¤› ve
cinsiyetler aras›ndaki eflit-
sizlikleri daha da kötülefl-
tirdi¤i anlat›ld›” 

Özellikle iklim de¤iflikli¤inin kad›n-
lar üzerindeki etkisine dikkat çekildi ve
kad›nlar›n, erkeklerden daha farkl› et-
kilenece¤ine vurgu yap›ld›. Bunun bü-
yük ölçüde, kad›nlar›n birçok ülkede ta-
r›msal iflgücünün büyük ço¤unlu¤unu
oluflturmas› ve gelir getirici f›rsatlara
daha az eriflime sahip olmalar›ndan
kaynakland›¤› belirtildi. 

Kad›nlar›n yükü büyük
Kad›nlar›n ev idare etti¤i, aile üye-

lerinin bak›m› sorumlulu¤unu ald›¤› ha-
t›rlat›lan raporda, bu durumun genel-
likle hareket kabiliyetlerini s›n›rlad›¤›
ve aniden bafl gösteren havaya ba¤l› fe-
laketler karfl›s›nda savunmas›zl›klar›n›
art›rd›¤› kaydedildi. Raporda flu görüfl-
lere yer verildi: 

"Kad›nlar›n geliflmekte olan ülkeler-
de g›da üretimindeki önemli rolleri dik-
kate al›nd›¤›nda toplumsal cinsiyet,
çiftçilik ve iklim de¤iflikli¤i aras›ndaki
yak›n ilintinin, mevcut halinden daha
fazla analizi gerektirdi¤i ortadad›r. Da-
ha fazla yoksulluk yaflamalar›, yaflam-
lar› üzerinde daha az iktidara sahip ol-
malar›, ekonomik üretkenliklerinin da-
ha az tan›n›r olmas› ve üreme, çocuk
yetifltirme alanlar›nda omuzlar›na binen
orant›s›z yük neticesinde kad›nlar iklim
de¤iflikli¤ine ba¤l› ek güçlüklerle karfl›
karfl›ya kalmaktad›rlar." 

‹klim de¤iflikli¤i erkekten çok 
kad›n› etkileyecek

Birleflmifl Milletler Nüfus Fo-
nu'nun (UNFPA) iklim de¤iflik-

li¤inin ele al›nd›¤› 2009 y›l›
raporunda, sürecin kad›nlar

üzerinde daha fazla etkili ola-
ca¤›na vurgu yap›ld›. 
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Beslenmeyle ilgili do¤ru
bildi¤imiz yanl›fllar›m›z!

Birçok insan, sa¤l›kl› yaflamak
için yemek seçimlerine özen

gösterir. Çocuklar için seçilen
yemeklerin protein ve mineral

aç›s›ndan zengin olmas›na dik-
kat edilir. Bu titiz davran›fllar
içinde do¤ru bildi¤imiz yanl›fl-

lar› yapmaktan da geri kal-
may›z.

Hastaland›klar›nda çeflit çe-
flit kar›fl›mlar haz›rlan›r ki
çabuk aya¤a kalkabilsin-

ler. Ayn› flekilde efller birbirine, ö¤ren-
ciler ev arkadafllar›na hastaland›klar›n-
da iyi bakabilmek için elinden geleni
yapar. Ancak sa¤l›kl› oldu¤unu düflüne-
rek tüketti¤imiz yiyecek ve içecekler ba-
zen yanl›fl beslenmemize neden olabili-
yor. Üstelik do¤ru bildi¤imiz bu yanl›fl-
lar yaln›z hastal›k durumlar›nda yap›l-
m›yor. Günlük hayatta s›kl›kla yedi¤i-
miz g›dalarla ilgili yap›lan birçok hata
var. Et yemeklerinin yan›nda ayran iç-
mek, yemek aras›nda su içmemek, bal›
s›cak su veya sütle kar›flt›rmak bunlar-
dan yaln›zca birkaç›. 

1. Yanl›fl: Bal›k yan›nda
yo¤urt yememek: 

Bilinenin aksine bal›k tazeyse yo-
¤urtla birlikte yenilmesinde sak›nca
yok. Zehirlenmenin sebebi yo¤urt de¤il,
bal›¤›n içinde bulunan 'histamin' prote-
ini. Bu madde yo¤urtta da oldu¤undan,
birlikte yenildi¤inde vücuttaki 'histamin'
miktar› artabiliyor ve alerjik durumu
olan kiflilerde k›zar›kl›¤a ya da kafl›nt›-
ya neden olabiliyor. Bal›¤›n›z›n tazeli¤i-
ne güveniyorsan›z, yo¤urtla birlikte tü-
ketmenizin hiçbir sak›ncas› yok. 

2. Yanl›fl: Pekmeze yo¤urt
veya süt eklemek: 

Genellikle anneler faydal› oldu¤unu
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düflündü¤ü için çocuklar›na yedirdikleri
pekmeze yo¤urt veya süt katar ya da
tam tersi süte pekmez ekler. Hâlbuki
sütün içinde bulunan kalsiyum, pekmez-
de bulunan demirin emilimini azalt›yor.
Demir, C vitamini ile birlikte tüketildi-
¤inde emilim art›yor ve C vitamini de-
mirin vücutta daha iyi kullan›lmas›n›
sa¤l›yor. Bu sebeple pekmez, süt yerine
portakal suyu ile kar›flt›r›l›rsa çok daha
faydal› olacakt›r. 

3. Yanl›fl: Et yemekleri yan›n-
da ayran içmek: 

Et yemeklerinin yan›nda ayran iç-
mek vazgeçilmez geleneklerimizdendir.
Fakat yukar›da anlatt›¤›m›z nedenden
dolay› et ve ayran› ya da yo¤urdu bir
arada tüketmemek gerekiyor. Etteki de-
mirin emilimini, ayrandaki kalsiyum
azalt›yor. E¤er et yemeklerini de C vita-
mini ile birlikte yerseniz emilim arta-
cakt›r. Mesela et yeme¤inin yan›na,
içinde maydanoz ve biber olan bol li-
monlu bir salata haz›rlayabilirsiniz.
Böylece C vitamini aç›s›ndan zengin
olan maydanoz, biber ve limon sayesin-
de etteki demirden maksimum fayda
sa¤lars›n›z. 

4. Yanl›fl: Ispana¤› yo¤urtla
birlikte yemek: 

Ispanakta da demir vitamini oldu-
¤undan yo¤urtla yememeniz gerekenler-
dendir. Sadece ›spana¤› de¤il, içinde
demir olan yiyecekler kalsiyumla birlik-
te tüketilmemelidir. 

5. Yanl›fl: Yemek yan›nda su
içmemek: 

Birço¤umuz yemek yerken su içme-
nin kilo ald›raca¤›n› düflünürüz. Ne ka-
dar susasak da su içmeyi yemekten 1-2
saat sonras›na saklar›z veya yeme¤e
bafllamadan içeriz. Kulaktan dolma bu
inanc›n tersine yemek s›ras›nda su iç-
mek kilo ald›rmaz, tam tersi ifltah› ya-
t›flt›rmaya yard›mc› olur. Yaln›zca sin-
dirim sorunu olanlar yemek s›ras›nda su
içmemeli. 

6. Yanl›fl: Aç karn›na limonlu,
sirkeli su veya greyfurt suyu
içmek: 

Kilo problemi olan birçok insan, aç
karn›na sirkeli, limonlu su veya greyfurt
suyu içmenin zay›flataca¤›n› düflünür.
Suya eklenen limon veya greyfurt, C vi-
tamini içeri¤i dolay›s›yla, güne bafllar-
ken kendini iyi hissetmenizi sa¤layabi-
lir. Ancak bu uygulaman›n ne yaz›k ki
zay›flat›c› hiçbir etkisi yok. Hatta sindi-

rim sisteminizde rahats›zl›k varsa sirke-
nin zararl› etkileri de olabilir. 

7. Yanl›fl: Zeytinya¤›, kat›
ya¤lar gibi kilo ald›rmaz: 

Zeytinya¤› kalp ve damar sa¤l›¤›
için faydal› olsa da kilo yapma bak›m›n-
dan di¤er ya¤lardan farks›z. Zeytinya¤›
da olsa margarin de olsa bütün ya¤lar›n
1 gram› 9 kalori enerji veriyor. Yani
zeytinya¤› da gere¤inden fazla tüketildi-
¤inde kilo yap›yor. 

8. Yanl›fl: Bal› s›cak sütle
kar›flt›rmak: 

Kendimizi biraz kötü hissetti¤imiz-
de, grip olaca¤›m›z› düflündü¤ümüzde
hemen akl›m›za gelir s›cak suya bal ve
limon kar›flt›r›p içmek. S›cak s›cak iç-
meye önem verdi¤imiz bu kar›fl›m›n bo-
¤azlar›m›za iyi gelece¤ini düflünürüz.
S›kl›kla yapt›¤›m›z bu yanl›fl, asl›nda
baldaki protein, mineral ve enzimlerin
kaybedilmesine neden oluyor. 43 dere-
cenin üzerinde ›s›ya maruz kalan bal,
tüm besin de¤erini yitiriyor ve s›cak su-
yun, sütün ya da çay›n içinde yaln›zca
tatland›r›c› ifllevi görüyor. Bu nedenle
bal› ›l›k su, süt veya meyve suyu ile tü-
ketmeye özen gösterin. 

9. Yanl›fl: Kolesterolü art›-
r›r diye yumurta yememek: 

Yumurta anne sütünden sonra en
kaliteli protein kayna¤› olarak kabul
edilir. Bu sebeple hiçbir sa¤l›k problemi
olmayanlar günde 1 yumurtay› rahatl›k-
la yiyebilir. Kolesterol, fleker veya tansi-
yon gibi problemi olanlar›n haftada 2
yumurta tüketmesi daha uygun olur.
Yumurtay› hafllama olarak yiyebilece¤i-
niz gibi menemen, omlet, ç›lb›r fleklinde
1 tatl› kafl›¤› ya¤ ile tüketebilirsiniz. 

10. Yanl›fl: Kepek ekmek ve
light ürünler, kilo ald›rmaz: 

Kepek ekme¤inin kalorisi, beyaz ek-
me¤e göre biraz daha az oldu¤undan,
kad›nlar genellikle kepek ekmek yemeyi
tercih ediyor. Ancak kepek ekmek ile
beyaz ekmek aras›nda çok büyük bir
kalori fark› yok. 'Nas›lsa kalorisi az' di-
ye kepek ekme¤ini fazla tüketenler ise
zay›flamak yerine kilo al›yor. Ayn› fle-
kilde üzerinde light yazan yiyecek ve
içeceklerin tüketimlerine de dikkat edil-
mesi gerekiyor. Çünkü bu ürünlerin
içinde fleker olmamas›na ra¤men ya¤,
un, tuz gibi lezzet veren ö¤eler var. 

11. Yanl›fl: Yemekten hemen
sonra meyve yememek: 

Yemekten sonra meyve yenilmesinin
ya¤lanmaya sebep olaca¤› düflünülür.
‹kinci tabak yemek yerine, bir porsiyon
meyve (1 elma, 1 portakal, 2 mandali-
na veya 1 armut ) yemek daha az enerji
al›m›n› yani daha az yemeyi sa¤lar. O
nedenle yemek sonras› doygunluk sa¤la-
nam›yorsa, afl›r›ya kaçmayarak meyve
yenilebilir. Ancak her besinin afl›r›
tüketilmesi ya¤ olarak depolanmas›n›
art›r›r.



Tad›m, prensip olarak her y›-
l›n A¤ustos ve Eylül aylar›n-
daki yeni mahsul döneminde,

ürünlerle ilgili kalite standard›n› belirli-
yor ve do¤rudan çiftçiden kendi kalite
standartlar›na uygun ürünlerin al›m›n›
gerçeklefltiriyor.

Her Zaman Birinci Kalite
Ürün Anlay›fl›

Üretim tesisleri dünyadaki en mo-
dern makinelerle donat›lan Tad›m,
ürünlerini özenle seçilmifl hammadde-
lerle, tamamen hijyenik koflullarda ve
çevre dostu ileri bir teknoloji kullana-
rak üretiyor.

Üç üretim tesisi bulunan Tad›m,
200 kiflinin istihdam edildi¤i Tuzla
tesislerinde salamura, kavurma ve
paketleme proseslerini gerçeklefltiriyor.
50 kiflinin istihdam edildi¤i K›r›kkale
tesisinde ise çelik silolarda, baflta
ay çekirde¤i olmak üzere kabak çe-
kirde¤i ve beyaz leblebi üretimiyle
stoklama ifllemlerini yapan Tad›m,
bu ürünleri modern makinelerle eleme
ve kalibrasyon ifllemlerinden geçirdik-
ten sonra Tuzla’daki tesisine gönderi-
yor. 

Gaziantep’teki tesisinde ise k›rm›z›
kabuklu Antep f›st›¤›, temizlenme, ifl-
lenme ve piflirilme süreçlerinden geçiri-
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1971 y›l›nda Mehmet Tekinalp taraf›ndan kurulan Tad›m, Türkiye’nin ilk paketli kuruye-
mifl markas›d›r. Kuruluflundan bu yana ad› her zaman lezzet, kalite ve tazelik kavramla-
r›yla bütünleflen Tad›m, Türkiye paketli kuruyemifl tüketiminin yaklafl›k yar›s›n› karfl›l›yor. 

Türkiye’nin lider kuruyemifl
markas›: Tad›m



lerek Tad›m kalitesine uygun hale geti-
riliyor.

Tad›m’›n ayr›ca Elbistan ve Kayse-
ri’de depolar› ve sat›n alma merkezleri
bulunuyor.

Dünya Markas› Olmaya 
Aday Bir Marka

Ürünlerinin sa¤l›kl› ve taze olmas›
için üretim tesislerinde modern labora-
tuvar cihazlar› yat›r›mlar› yapan Ta-
d›m, üreticiden ald›¤› birinci kalite
hammaddeyi son teknolojiye sahip ma-
kinelerden oluflan üretim hatt›nda,
EN ISO 22000: 2005 HACCP G›da
Güvenli¤i Sistemi’ne sahip hijyenik bir
ortamda el de¤meden iflliyor ve paketli-
yor.

Bugün Amerika ve Avrupa’da, Türkî
Cumhuriyetler ve KKTC dahil olmak
üzere yaklafl›k 20 ülkeye ihracat yapan
Tad›m, g›da kalitesi ve güvenli¤ini te-
mel alarak ve müflteri memnuniyetini
ön planda tutarak bir dünya markas› ol-
mak yolunda emin ad›mlarla ilerliyor.

Kuruyemiflte Bir ‹lk: 
Tad›mca

Tad›m yenilikçi yaklafl›m›yla paketli
kuruyemifl sektöründe her zaman öncü

oldu. Sadece paketli kuruyemifl pazar›n-
da faaliyet gösteren Tad›m, böylece tü-
ketici taleplerini oda¤›n› kaybetmeden
takip edebiliyor. Tad›m, inovasyon he-
defleriyle her zaman sektörüne yön ve-
rirken, 2007 y›l›nda Türkiye ve dünya
için bir ilke imza artt›. ‹çerisinde %60
oran›nda kuruyemifl ve kuru meyve bu-
lunan Tad›mca’y› tüketicilerin be¤enisi-
ne sundu. Antep f›st›kl›, f›nd›kl› ve yer
f›st›kl› çeflitleri bulunan Tad›mca, sa¤-
l›kl› içeri¤i ile oldu¤u kadar benzersiz
lezzeti ile de tüketicilerin be¤enisini ka-
zand›.

Tad›m Her Zaman Taze
Kuruyemifl pazar›nda sat›fl, ciro ve

üretim büyük oranda elde edilen mahsu-
le ba¤l› bulunuyor. Öte yandan, üründe-
ki en büyük katma de¤er tazelik. Bu ne-
denle Tad›m stok bulundurmuyor. Ta-
d›m’›n pazardaki lider konumunun te-
melinde de tedarik gücü ile çok esnek
bir üretim ve lojistik yap›s›na sahip ol-
mas› yat›yor. 

Gücünü Bakkaldan Alan 
Ayçekirde¤i

Tad›m’›n hammadde al›m›ndan son
tüketiciye kadar ulaflan özenli sürecinin

içinde kuruyemifl pazar›nda en çok tü-
ketilen ve Tad›m’›n jenerik marka hali-
ne geldi¤i ay çekirde¤i büyük yer kapl›-
yor. Sat›fllar›n›n büyük k›sm› bakkallar-
da gerçekleflen Tad›m ayçekirde¤i,
2009 y›l›nda sunulan iki yeni çeflidiyle
de tüketicilere alternatif sunuyor. 1971
y›l›ndan bu yana hammaddesinden tuz
oran›na kadar yaflad›¤› de¤iflimle en
ideal haline ulaflan Tad›m ay çekirde¤i,
2 TL’lik sabit fiyatl› paketi ile küçük
paketlerle yetinmeyen tüketicilere sunu-
luyor. Bol tuzlu ay çekirde¤i sevenler
için ise 1 TL’lik sabit sat›fl fiyat›yla Ta-
d›m bol tuzlu ay çekirde¤i standlarda
yerini al›yor. 

“Sat›fllar›n›n büyük
k›sm› bakkallarda gerçek-
leflen Tad›m Ayçekirde¤i,
2009 y›l›nda sunulan iki
yeni çefldiyle de tüketi-
cilere alternatif sunu-
yor”
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Temizlikte Bir Marka:

Çiçek Temizlik Bezleri

Önceleri kimyasal metotlarla üretim yap›lan
tesislerde, zamanla teknolojinin getirdi¤i im-
kânlar ve oluflan talep do¤rultusunda i¤nele-

me ve ›s› yolu ile üretim metotlar›na geçilmifltir. Çiçek
Tekstil, nonwoven kumafl tesislerini ve yan ünitelerini ku-
rarak, s›ras›yla Chemical Bonded, Needle Punch, Thermal
Bonded sistemlerinin her üçünü de gerçeklefltirebilen ‹s-
tanbul’da 12.000 m2’lik kapal› alanda tela çeflitleri, te-
mizlik bezleri ve tüm sektörlere nonwoven kumafl üretimi-
ni sürdürmektedir.

“Çiçek Tekstil, baflta temizlik bezi,
otomotiv sektörüne velur, taban, tavan ve
bagaj hal›lar› ile giyim sanayine yaka alt›,
muflon, pelufl, fitillik türleri, suni deri alt›
ve ayakkab› sektörüne hitap eden ürünle-
rin üretimini yapmay› hedeflemektedir”

Sürekli olarak kendini yenileyip büyüme trendini sür-
düren Çiçek Tekstil, bu defa Çorlu da 40 dönümlük bir
fabrika arazisi üzerine 15 000 m2 lik kapal› alan hedefle-
mifl ve bunun 3500 m2 lik ilk bölümünün bina ve makine
donan›m›n› tamamlam›flt›r. Çiçek Tekstil, burada baflta
temizlik bezi, otomotiv sektörüne velur, taban, tavan ve
bagaj hal›lar› ile giyim sanayine yaka alt›, muflon, pelufl,
fitillik türleri, suni deri alt› ve ayakkab› sektörüne hitap
eden ürünlerin üretimini yapmay› hedeflemektedir.

“Çiçek Tekstil’in temizlik bezi kate-
gorisinde üretti¤i oto temizlik bezi, yer
bezi, bulafl›k bezi, süngerli bulafl›k bezi,
kal›n temizlik bezi, cam bezi, bulafl›k
altl›¤›, toz bezi, fosforlu temizlik bezi ve
fosforlu toz bezi gibi ürünlerin hepsi anti
bakteriyel, koku yapmaz, tüy b›rakmaz ve
süper emici özelli¤e sahip sahiptir.

Sanayici olarak 1952 y›l›nda faaliyete
bafllayan Cavit Çiçek Tekstil San. Tic.
Ltd. fiti. 1968 y›l›nda Nonwoven sek-
törünün öncülü¤ünü yaparak, Türki-
ye’de ilk nonwoven kumafl tesislerini
kurmufltur.

6666 6666



Çiçek Tekstil, 11 ana hat ve 14 tali
hatla y›ll›k;  ‹stanbul tesislerinde yakla-
fl›k 54.000.000 m2/y›l,  Çorlu tesislerin-
de ise yaklafl›k 21.000.000 m2/y›l ol-
mak üzere toplam 75.000.000 m2/y›l
Nonwoven kumafl üretimi yaparak sek-
tördeki iddias›n› sürdürmektedir. Non-
woven kumafl elyaf›n iplik haline getiril-
meden direk kumafl haline getirilmesiyle
oluflmaktad›r.

Nonvoven kumafl›n d›fl›nda birçok
segmentte çok say›da de¤iflik ürün üret-
mekte olan, Çiçek Tekstil’in temizlik
bezi kategorisinde üretti¤i oto temizlik
bezi, yer bezi, bulafl›k bezi, süngerli bu-
lafl›k bezi, kal›n temizlik bezi, cam bezi,
bulafl›k altl›¤›, toz bezi, fosforlu temiz-
lik bezi ve fosforlu toz bezi gibi ürünle-
rin hepsi anti bakteriyel, koku yapmaz,
tüy b›rakmaz ve süper emici özelli¤e sa-
hip sahiptir.

“Sa¤l›k için temizlik, temizlik için
çiçek temizlik bezleri” slogan›yla daima
en iyisini ve en kalitelisini fakat en ucu-
za tüketicisinin hizmetine sunmay›

amaçlayan Çiçek tekstil, astronomik ra-
kamlar ödemeden de temizlik yapman›n
mümkün oldu¤unu göstermek için Çiçek
Temizlik ürünlerini zengin çeflitleriyle
birinci elden bakkallar›m›z vas›tas›yla
tüketicisinin hizmetine sunmufltur. 

“Tamamen yerli sermeye
ile üretim yapan firmam›z
bu ülkenin de¤erlerini bu
ülkeye kazand›rmaya devam
etmeyi kendisine ilke edinmifl
olup, ürünlerini bakkallar
vas›tas›yla en ücra noktalara
kadar ulaflt›rmay› da ilkeleri-
nin vazgeçilmez flart› olarak
kabul etmifltir”

Fransa, Rusya, Ukrayna, Bulgaris-
tan, Yunanistan, Kuzey K›br›s, Güney
K›br›s, Suriye ve S›rbistan’a ihracat ya-
pan Çiçek Tekstil, kendi üretti¤i ürünle-
rin konfeksiyonunu da kendi yapmay›
planlamaktad›r.   

Çiçek Tekstil, 2010 y›l› hedeflerini
de flöyle s›ralamakta;

• 2010 y›l›nda Romanya ve Türk
Cumhuriyetlerine ihracat gerçeklefltir-
mek

• Genifl da¤›t›m a¤› kurmak ve
mümkün oldu¤u kadar az arac› kullan›p
ürünlerimizi ucuz maliyetle bakkallar›-
m›za ve tüketiciye ulaflt›rmay› sa¤la-
mak.

• Do¤u Karadeniz, Do¤u Anadolu
ve Güney Do¤u Anadolu Bölgelerinde
bayilik ve distribütörlük çal›flmalar›n›
tamamlamak.

• AR-GE Çal›flmalar›n› daha etkin
hale getirerek, yeni ürün çal›flmalar›
yapmak.

• Üretimde ve ürünlerinde kalite ve
esteti¤e önem veren Çiçek Tekstil, ISO
9001:2000 SGS ve OEKO-TEX STAN-
DART 100 belgelerine sahiptir. 
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“Bakkals›z  
yaflanmaz!”

Hasan Kaçan’a “Herkes sizi an-
lat›yor, siz kendinizi bize anla-
t›r m›s›n›z?” dedi¤imizde,

“Esta¤firullah” diye tepkisini dile geti-
riyor ve devam ediyor:

Biz kendimizi anlatm›yoruz. Biz
kendimizi yazd›¤›m›z, çizdi¤imiz ifllerde
anlat›yoruz. Sorarlarsa ansiklopedik
bilgi veriyoruz; 1957 y›l›nda Kayseri’de
do¤dum. Babam bir erkek berberidir.
Sonra ‹stanbul’a tafl›nd›k. Dolapdere’de
büyüdüm. Kas›mpafla Lisesi’nde oku-
dum, daha sonra Güzel Sanatlar Aka-
demisi’ne geçtim. Lisedeyken G›rg›r’da
çal›flmaya bafllad›m. Lise sonda imzas›,
ad› olan bir karikatüristtim. O¤uz Aral
gibi bir ustayla karfl›laflmam›z, ‹stan-
bul’da olmam›z o hevesimizi profesyo-
nel bir alana kayd›rmam›za vesile oldu. 

Ailenizin bu yönde ilerlemenize bir tep-
kisi oldu mu?

Bizim gibi klasik aileler karikatürü
gazetelerde görüp kendilerinde görme-

dikleri için, bunun para kazand›rmaya-
cak bir fley oldu¤unu, geçindirmeyece¤i-
ni düflünürler. Bunun amatör bir heves
iken birdenbire gidip gelmeye bafllay›n-
ca, “Bak okulunu ihmal etme. Maafll›
bir ifle girsen. Devlet dairesinde çal›fl-
san” fleklinde çekincelerini dile getir-
mifllerdir. Ama çok k›sa süre sonra G›r-
g›r Dergisi’nde çal›fl›p, köflesi ve ad›
olan biri olarak eve düzenli para geti-
rince sevinmifllerdir.

“Lise sonlara do¤ru
imzas›, ad› olan bir karika-
türisttim. O¤uz Aral gibi
bir ustayla karfl›laflmam›z,
‹stanbul’da olmam›z o
hevesimizi profesyonel
bir alana kayd›rmam›za
vesile oldu”

15 y›l G›rg›r Dergisi’nde O¤uz
Abi’nin yan›nda çal›flt›m. Çok nefleli,
mutlu bir çal›flma hayat›m oldu. Orada
çal›flan arkadafllarla tek vücut halinde
olma, bizi daha sonra G›rg›r’dan ayr›l›p
H›b›r Dergisi’ni kurmaya yönlendirdi.
15 y›l sonra arkadafllarla bir mizah
dergisi ç›kard›k. Türkiye’nin en fazla
satan mizah dergisinden ayr›lm›flt›k.
Biz ayr›ld›¤›m›zda 700 bin tiraj› vard›.
H›b›r da bu kadar satmaya bafllad›.
Hem G›rg›r, hem H›b›r bu kadar satma-
ya bafllay›nca biz do¤ru bir fley yapt›¤›-
m›z›, O¤uz Aral’›n miras›n› da do¤ru
yönlendirdi¤imizi düflündük. 6 y›l sonra
kurucusu oldu¤um dergiden ayr›ld›m ve
kendi birkaç dergi denemem oldu. Gün-
lük gazetelerde karikatürler çizdim, mi-
zahi anlamda köfle yaz›lar› yazd›m ve
2004’de birdenbire Ekmek Teknesi gün-
deme geldi. fiu anda Kurtlar Vadisi’ni
yazan arkadafllarla Ekmek Teknesi’ni
yazmaya bafllad›k. Bu dizi bir süre son-
ra çok baflar›l› oldu ve beni karikatürcü

Bu söz, ünlü mizahç› Hasan Kaçan’a ait.
Asl›nda mizahç› demek kolay›m›za geldi¤i
için söylüyoruz. Karikatürist, mizah yaza-
r›, köfle yazar›, senarist, oyuncu onun sa-
yabildi¤imiz di¤er ünvanlar›. Ekmek Tek-
nesi, Fesuphanallah, Eflref Saati gibi tele-
vizyonun baflar›l› mahalle dizileri onun
imzas›n› tafl›yor.
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olarak tan›mayanlar Heredot Cevdet
olarak tan›maya bafllad›. Dolay›s›yla te-
levizyon tan›fl›kl›¤› ile medya tan›fl›kl›¤›
aras›ndaki fark› gördük. 

Fesuphanallah diye bir TV dizisi ha-
z›rlad›k. Arkas›ndan Show TV’de Eflref
Saati yay›nland›.  Bir sezon gittikten
sonra ikinci sezon ben oyuncu olarak da
kat›ld›m bu diziye. Gayet baflar›l› gider-
ken ekonomik krize denk geldi... 

Geleneksel mahalle kültürümüze çok
önem veriyorsunuz. Günümüzde bu or-
tam› sadece nerdeyse dizilerde izler ha-
le geldik. Bu durumu nas›l de¤erlendiri-
yorsunuz?

Teknoloji gelifltikçe, hayat modern-
lefltikçe baz› fleyler kaç›n›lmazm›fl gibi
görünüyor. Büyük al›flverifl merkezlerin-
de al›flverifl yapmak daha uygun gibi ge-
liyor. Halbuki Fransa’da, Almanya’da
soka¤a ç›kt›¤›n›zda küçük bakkal dük-
kanlar› hala var. Böyle yan yana al›flve-
rifl merkezleri de yok. ‹ki tane AVM
yan yana oldu¤unda biri batacak de-
mektir. Ama Levent’te ç›kt›¤›n›zda üç-
dört tanesini bile yan yana görebiliyor-
sunuz... 

Hayat›m›zda ‘Veresiye’ diye bir fley
vard›. fiimdi o ‘Veresiye’ bankalara ol-
du. Onlara da çok fahifl borçlan›yoruz.
Bu yüzden insanlar bazen çok zor du-

rumlarda kalabiliyor. AVM’ler olacak
ama, “Vur deyince öldür” olmas›n.
Madem d›flar›da bunlar›n örnekleri var,
ordaki kurallara da bakmam›z laz›m.
fiimdi sadece mahalledeki halk de¤il,
esnaf da bütün bunlardan dolay› zor du-
rumda. Bunlar sonradan bal›klama dal-
d›¤›m›z modern dünyan›n açmazlar›.

Bir yanda sizin dizilerinizdeki s›cak
mahallelerden oluflan bir sosyal hayat
öteki yanda da günümüzde büyük bina-
larda birbirini tan›mayan, birbirinden
ürken insanlar›n hayat› var. Bu de¤ifli-
mi nas›l de¤erlendiriyorusuz?

Geçmiflin de, flimdinin de  hem gü-
zellikleri hem de dezavantajlar› var.
80-100 hanelik binalarda oturmay›,
birbirimize selam vermemeyi biz tercih
eder olmufluz. Dolay›s›yla orada kendi-
mizi bir cendereye sokuyoruz... 

Geçmifle bakt›¤›m›z zaman bu ka-
dar çok trafik, kalabal›k, ifl, devasa ifl
yerleri yok. Günümüzde ifl yerlerinde de
insanlar birbirini tan›m›yorlar. Küçük
iflletmelerde herkes birbirini tan›rken,
büyük yerlerde kimse kimseyi tan›m›-
yor. Böylece domino tafllar› gibi bir sis-
tem oluflmufl. Bu sistemde olunca baz›
fleylere direnmek çok zor oluyor. Arka-
dan gelen yüzlerce tafl zorluyor ve siz
de uymak zorunda kal›yorsunuz. 

“2004’de birdenbire
Ekmek Teknesi gündeme

geldi. fiu anda Kurtlar
Vadisi’ni yazan

arkadafllarla Ekmek
Teknesi’ni yazmaya

bafllad›k. Bu dizi bir süre
sonra çok baflar›l› oldu ve

beni karikatürcü olarak
tan›mayanlar Heredot

Cevdet olarak tan›maya
bafllad›”

“Fransa’da,
Almanya’da soka¤a

ç›kt›¤›n›zda küçük bakkal
dükkanlar› hala var. Böyle
yan yana al›flverifl merkez-

leri yok. ‹ki tane AVM
yan yana oldu¤unda biri
batacak demektir. Ama

Levent’e ç›kt›¤›n›zda üç-
dört tanesini bile yan yana

görebiliyorsunuz”
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Çocuklu¤unuzdaki bakkal›n›zdan biraz
bahseder misiniz?

Babam›n berber dükkan›n›n yak›-
n›nda Karadenizli Bakkal Y›lmaz vard›.
‹ki kardefltiler. Mahallemizin tek bak-
kal›yd›lar. Veresiyeydi, 50 gr. zeytindi
böyle fleyler vard›. fiimdi git bakal›m
markete 50 gr. zeytin iste...

Böyle bakt›¤›n›zda esnaf›n birbirine
espri yapt›¤›, flakalaflt›¤›, biri Cuma
Namaz›na gitti¤inde ötekinin cam›na
“Falanca ölmüfltür, cenazesi flu cami-
den kalkacakt›r” yazd›¤›, hayat› birbir-
lerine karfl› hem renklendirdikleri, hem
de o kadar ciddiye almad›klar›, yaflay›p
e¤lendikleri bir hadise haline getirmifl-

lerdi. fiimdi dönüp bakarsak o kadar
ciddiye al›yoruz ki her fleyi; herkesin su-
rat› bir kar›fl, insanlar bu içinde bulun-
du¤umuz hayat çok çok önemliymifl ve
ölmeyecekmifl gibi davran›yor. Tabii ki
bu sistem insanlar› bu hale sürüklüyor.
O fukaral›k içinde bulunan çoflku varl›k
içinde görülemez hale geliyor. Düflünün
ki; ya¤›n, gaz›n, sigaran›n olmad›¤›,
birçok fleyin bulunmad›¤› flekerin bile
olmad›¤› dönemlerde insanlar birbirleri-
ne karfl› hoflgörülü, nefleli iken günü-
müzde her fley varken insanlar mut-
suz...

“Toplum olarak mutlu
olmamaya, azla yetinmemeye
bafllad›k”

Bir yere gitti¤imizde bir sokak tele-
fonu buldu¤umuzda birbirimize ulaflabi-
liyorduk. Cep telefonlar› hayat›m›za
girdikten sonra iki-üç ayda bir model
de¤ifltirir olduk. Mutlu olmamaya, ye-
tinmemeye bafllad›k. Eskiden bir aileye
bir araba geldi¤i zaman bu o aile için
ola¤anüstü bir fleydi. Ömrü billah o ai-
lenin at› gibi yaflar giderdi. Senede bir
model de¤ifltirmek ak›llar›na gelmezdi.
Bakt›¤›m›zda bütün bu al›flverifllerin in-
sanlar› belki bir anl›k mutlu etti¤ini
ama daha sonra o son model arabalar›n
içinde üzüntülü, s›k›nt›dan patlayan,
as›k suratl› insanlar› tespit ediyoruz... 

Biz iflte geçmiflin bu çoflkusunu, mo-
dern hayat›n açmazlar›n› yan yana ge-
tirdi¤imizde bir tezat ve bir matrakl›k
ç›k›yor. O matrakl›k ve komiklikten de
kendine pay ç›karabilen ç›kar›yor. Kimi
sadece güler, kimi hem güler, hem dü-
flünür, kimi sadece düflünür, kimi etra-
f›ndaki arkadafllar›yla paylafl›r. Ama biz
derinlikli bir ifl ç›karmaya çal›fl›yoruz.   

Çizerlik, yazarl›k, televizyon derken bir-
çok fley yap›yorsunuz? Biraz projeleri-
nizden bahseder misiniz?

Yazarl›¤›m›z› Necati fiaflmaz’›n
‘Yazete’ adl› bir internet gazetesi var,
orada sürdürüyoruz. Star Gazetesi’nde
yaz›yordum, projelerden dolay› art›k de-
vam etmiyor. Tercihimi ve mesaimi ya
köfle yaz›s›, ya mizah, ya da dizi senar-
yosundan yana kullanmam gerekiyordu.

“Hayat›m›zda ‘Veresiye’ diye bir fley vard›. fiimdi o ‘Veresiye’
bankalara oldu. Onlara da çok fahifl borçlan›yoruz.  Bu yüzden insanlar
bazen çok zor durumlarda kalabiliyor”

“AVM’ler olacak ama, “Vur deyince öldür”
olmas›n. Madem d›flar›da bunlar›n örnekleri var,
oradaki kurallara da bakmam›z laz›m. fiimdi sadece
mahalledeki halk de¤il, esnaf da  zor durumda.
Bunlar sonradan bal›klama dald›¤›m›z modern
dünyan›n açmazlar›”  
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Tercihimiz diziler ve senaryo yönünde.
Sebebi de; G›rg›r Dergisi’yle hep kitlele-
re ulaflm›fl›z. Televizyon da kitlelere
ulaflman›n hem en kolay hem en zor
yolu. Kolay olmas› sizi birçok insanla
yüz yüze getirmesinden, zor olmas› da o
insanlar›n sizi kabul edip etmemesinden
kaynaklan›yor. Bir sezonda 70 dizi ç›k›-
yor ama bunlardan kala kala yedi tane
kal›yor...

“Yeni mahalle dizimiz 
May›s ay›nda bafll›yor”

Yeni dizi projemiz de bir mahalle
projesi. Benim genellikte tarz›m o. Ço-
cukluktan beri, G›rg›r’da olsun, Eflflek
Herif’te, Hasan’›n Saks›s› köflesinde,
F›rt’ta çizdi¤im köflelerde de hep ayn›
fleyi yapt›m; hep mahalle, hep mahalle.
Belki bizim kuflak hep mahalle hayat›n›
mizaha tafl›d›. Bakkallar, manavlar,
seyyar sat›c›lar resim olarak ç›k›p sos-
yal yönleriyle karikatürlerde yer ald›lar.
Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda da çizildi
ama sadece resim olarak. Tamamen
jargonu, sosyal hayat› ve onlardan biri
olarak yer ald›¤›n›zda bir fleyler paylafl-
m›fl oluyorsunuz. Orada çizdi¤iniz bir
karakter “Bizim mahallede gördüm ben
bunu” diye alg›lan›yor. Bu paylafl›mdan
dolay› da beraber mutlu oluyorsunuz.
Bu projeyi ayn› felsefeyle devam ettirip,
ayn› fleyleri paylaflma derdindeyiz. K›s-
metse May›s ay› bafl›nda bafllay›p bütün
yaz boyunca devam etmesini planl›yo-
ruz. Yine mahalle projesi ve yine bu ko-
nufltu¤umuz de¤erler çerçevesinde.

Bizim toplumumuzun ne olursa olsun,
hayat ne kadar modernleflirse modern-
leflsin de¤iflmez kurallar› vard›r. Her ne
kadar da¤›n›k olsa da, herkes köfleye
çekilse de aile de¤erleri vard›r. Aile ha-
yat› ve içindeki ev hayat› çok önemlidir.
Biz mesela Ekmek Teknesi’nde gayri ih-
tiyari insanlar› kap›da ayakkab›lar›n›
ç›kar›p, terliklerini giyerek eve soktu¤u-
muzda, “Baflka dizilerde pabuçla giri-
yorlar evin içerisine. Bu bile bizim için
çok önemli” demifllerdi. Evet bunlar bi-
zim de¤erlerimiz. O sosyal hayat içinde
mahalle bir büyük aile gibidir. Biz bunu
ekranlara tafl›maya çal›fl›yoruz. 

Peki son olarak bakkallar hakk›ndaki
düflüncenizi alabilir miyiz?

Bakkals›z yaflanmaz! ‹nsan hayat›n-
da bakkal olmadan bir eksiklik mutlaka
vard›r. fiimdi ‹stanbul’a uzak bir yerde
oturuyorum. Kalabal›k bir bölge olmas›-
na ra¤men etraf›mda bakkal yok. Gece-
nin bir yar›s› kap›s›n› çalaca¤›m bir yer
olmas› insan› alacak hiçbir fleyi olmasa
da rahat ettirir. Eskiden çok elektrikler
kesilirdi. Bakkal Y›lmaz Abi’yi yata¤›n-
dan kald›r›p, “Ders çal›flaca¤›m, sabah
imtihan›m var” deyip onu uykulu uykulu
dükkana götürüp, bir paket mum ald›¤›-
m› çok iyi hat›rlar›m. Bütün bunlar ol-
may›nca hayat zorlafl›yor. O yüzden
bakkals›z yaflamak çok zor. 

Abbas Özp›nar

“Bakkals›z
yaflanmaz! ‹nsan
hayat›nda bakkal
olmadan bir eksiklik
mutlaka vard›r. fiimdi
‹stanbul’a uzak bir
yerde oturuyorum.
Kalabal›k bir bölge
olmas›na ra¤men
etraf›mda bakkal yok.
Gecenin bir yar›s›
kap›s›n› çalaca¤›m bir
yer olmas›, insan› alacak
hiçbir fleyi olmasa dahi
rahat ettiriyor. Eskiden
çok elektrikler kesilirdi.
Bakkal Y›lmaz Abi’yi
yata¤›ndan kald›r›p,
“Ders çal›flaca¤›m,
sabah imtihan›m var”
deyip onu uykulu uyku-
lu dükkana götürüp,
bir paket mum ald›¤›m›
çok iyi hat›rlar›m.
Bütün bunlar olmay›nca
hayat zorlafl›yor. O yüz-
den bakkals›z yaflamak
çok zor”
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‹stanbul art›k resmen 2010
Y›l› Avrupa Kültür Baflkenti

İstanbul, 2010 y›l›n›n bafllamas›
ile birlikte sahip oldu¤u Avrupa
Kültür Baflkenti unvan›n›, 16

Ocak 2010, Cumartesi günü, ‹stanbul
2010 Avrupa Kültür Baflkenti Ajans›
taraf›ndan 7 farkl› merkezde gerçeklefl-
tirilen etkinliklerle ve görkemli bir kut-
lamayla karfl›lad›.

Kutlamalar, Haliç Kongre Merke-
zi’nde, Türkiye ve Avrupa’n›n üst düzey
devlet adamlar›n› ve diplomatlar›, ifl ve
kültür-sanat dünyas›n›n önde gelen
isimlerini, yerli ve yabanc› bas›n men-
suplar›n› bir araya getiren protokol tö-
reniyle bafllad›. Tüm dünyaya yay›lan
‹stanbul’un enerjisi, Taksim, Kad›köy,

Sultanahmet, Pendik, Ba¤c›lar, Beylik-
düzü meydanlar›nda tüm ‹stanbullular›n
kat›l›m›yla gerçeklefltirilen kutlama et-
kinlikleriyle doru¤a ulaflt›.

Cumhurbaflkan› Abdullah Gül’ün
teflrifleri ve Baflbakan Recep Tayyip Er-
do¤an’›n himayelerinde, Haliç Kongre
Merkezi’nde, a¤›rl›kl› olarak Avrupa ül-
keleri olmak üzere yaklafl›k 40 ülke ve
uluslararas› kuruluflun temsilcilerini, ifl
ve kültür-sanat dünyas›n›n önde gelen
isimlerini bir araya getiren protokol tö-
reni, aç›l›fl kokteyli ile bafllad›.

Ayr›ca 2010 y›l›nda bu unvan› tafl›-
yacak di¤er flehirler olan Essen ve
Pecs’in yönetici heyetleri, Avrupa Kül-
tür Baflkenti unvan›n›n geliflimine büyük
katk› sa¤layan önemli isimler, bu unva-
n›n›n yarat›c›s› Melina Mercouri’nin
kardefli Spyros Mercouris ve Avrupa
Komisyonu üyesi diplomatlar da törende
haz›r bulundu.

“fiimdi ‹stanbul zaman›”
‹stanbul 2010 Avrupa Kültür Bafl-

kenti Ajans› Yürütme Kurulu Baflkan›
fiekib Avdagiç, törende yapt›¤› konufl-
mas›nda flunlar› söyledi: “21. yüzy›lda
bütün dünya büyük bir de¤iflimin, hem
heyecan›n› hem sanc›s›n› yafl›yor. Böyle

bir dönemde, ‹stanbul da, yeni y›la, yeni
bir s›fatla giriyor: Avrupa Kültür Bafl-
kenti. ‹stanbul'u tüm dünyaya tan›tma-
ya, yeniden keflfedilmesini sa¤lamaya
çabal›yoruz. Bütün projelerimizi, bunun
için haz›rl›yoruz. ‹stanbul, Avrupa ile
Asya'y› birlefltiren kutsal bir mühürdür.
fiimdi bu mührü, her yere duyurma za-
man›… fiimdi ‹stanbul'u yeniden keflfet-
menin zaman›… fiimdi ‹stanbul'u izle-
menin zaman›… fiimdi ‹stanbul zama-
n›...”

“‹stanbul Büyüsü”
izleyenleri büyüledi…

Yekta Kara’n›n 16 Ocak için özel
olarak tasarlad›¤› ve sanat yönetmenli-
¤ini üstlendi¤i "‹stanbul Büyüsü" ad›n›
verdi¤i adeta bir sanat flöleni niteli¤ini
tafl›yan özel performans aç›l›fl konuflma-
lar›n›n ard›ndan sahnelendi. 65 dakika
boyunca, sanat›n farkl› dallar›ndan 303
sanatç›n›n sahnede yer ald›¤› gösteri;
müzik, dans, fliir, ‹stanbul’a özgü ses ve
görüntülerle, ‹stanbul’un sahip oldu¤u
çok katmanl› derin kültürel miras›, fleh-
rin enerjisini ve ilham kaynaklar›n› göz-
ler önüne serdi.

‹stanbul’un 2010 süreci için dü¤me-
ye Cumhurbaflkan› Abdullah Gül ve

‹stanbul 2010 Avrupa
Kültür Baflkenti Ajans› ta-
raf›ndan, flehrin 7 farkl›
merkezinde efl zamanl›
olarak düzenlenen aç›l›fl
etkinlikleriyle ‹stanbul ar-
t›k “resmen” Avrupa’n›n
Kültür Baflkenti…
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Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an bast›.
“‹stanbul Büyüsü” gösterisinin he-

men ard›ndan, Cumhurbaflkan› Abdul-
lah Gül ve Baflbakan Recep Tayyip Er-
do¤an’›n önderli¤indeki protokol men-
suplar›, Haliç Kongre Merkezi’nin iske-
lesinden, bu gece için özel olarak haya-
ta geçirilen ›fl›k, ses ve havai fiflek gös-
terisiyle ‹stanbul’un 2010 sürecini bafl-
latt›.

Haliç’teki bu unutulmaz flölen, Tak-
sim, Kad›köy, Pendik, Sultanahmet,
Beylikdüzü ve Ba¤c›lar meydanlar›nda
kurulan özel ekranlar›n yan› s›ra tele-
vizyonlardan da canl› olarak yay›nland›.

‹stanbul’un enerjisi 
meydanlarda tüm ‹stanbullu-
larla bulufltu

Haliç’teki törenle efl zamanl› olarak
tüm ‹stanbullular› bu coflkuya ortak
eden farkl› programlar da ‹stanbul’un
dört bir yan›nda devam etti. Taksim,
Kad›köy, Pendik, Sultanahmet, Beylik-
düzü ve Ba¤c›lar meydanlar›nda özel
programlar düzenlendi.

Haliç’teki ses ve ›fl›k gösterilerine
start verilmesinin hemen ard›ndan, bu
alt› farkl› meydanda düzenlenen konser-
lerle ‹stanbullular›n 2010 coflkusu do-

ru¤a ulaflt›. Bugüne kadar Türkiye’yi
yurtd›fl›nda da baflar›yla temsil etmifl
önemli ses sanatç›lar›n›n ve gruplar›n›n
performanslar›yla ‹stanbullular; Tak-
sim’de Tarkan, Kad›köy’de Mor ve Öte-
si, Beylikdüzü’nde Nil Karaibrahimgil,
Sultanahmet’te Mercan Dede, Pendik’te
K›raç ve Ba¤c›lar’da Zara ile kutlama-
lara kald›klar› yerden devam ettiler.

16 Ocak’a özel 
müzelerde gece yar›s› mesaisi

‹stanbul Avrupa Kültür Baflkenti
unvan›n›n resmi aç›l›fl› vesilesiyle, kamu
ve özel müzelerle imzalanan protokoller

sonucunda, 16 Ocak’a özel olarak fleh-
rin kültür-sanat hayat› gece yar›s›na ka-
dar devam etti. Aralar›nda Ayasofya
Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Türk ve ‹s-
lam Eserleri Müzesi, Askeri Müze ve
Kültür Sitesi Komutanl›¤›, ‹stanbul Mo-
dern, Rahmi Koç Müzesi, Sak›p Saban-
c› Müzesi, Sadberk Han›m Müzesi, Afli-
yan Müzesi ve Yerebatan Sarn›c› Müze-
si’nin da bulundu¤u ‹stanbul’un önde
gelen kültür sanat merkezleri ve müze-
leri gecenin ilerleyen saatlerine kadar
aç›k tutularak ziyaretçilere gezebilme
f›rsat› sunuldu. 

‹stanbul 2010 ‹stanbul 2010 
Avrupa Kültür Avrupa Kültür 
Baflkenti Ajans› Baflkenti Ajans› 
Yürütme KuruluYürütme Kurulu
Baflkan› fiekib Baflkan› fiekib 
AvdagiçAvdagiç
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Bursa Bakkallar Esnaf Odas› Baflkan›
Muhammed Nuri Örs esnaf›n sorunlar›n›
Kent Konseyine tafl›d›
Bursa Kent Konseyi'nin düzenledi¤i 'Bursa Konufluyor' toplant›lar›nda bu kez; çarfl›lar, büyük ma¤a-
zalar, al›flverifl merkezleri, marketler ve bakkallar›n çal›flma koflullar› ile sorunlar›, masaya yat›r›ld›. 

Bursa'da faaliyet gösteren bü-
yük ma¤aza, al›flverifl merke-
zi, market yöneticileri ve Bur-

sa Bakkallar Esnaf Odas› Baflkan›n›n
yan› s›ra çeflitli çarfl› derneklerinden
temsilcilerin ve esnaf›n›n da kat›ld›¤›
toplant›da perakende sektörünün sorun-
lar› dile getirildi. 

Bursa Bakkallar Esnaf Odas› Baflka-
n› Muhammed Nuri Örs’te, Bursa Kent
Konseyi'nin düzenledi¤i toplant›da yapt›-
¤› konuflmas›nda, küçük esnaf ve sanat-
kârlar›n, bulundu¤u kentin ve mahalle-
nin sosyal, ekonomik, toplumsal temel
yap› tafllar› oldu¤unu belirterek, bakkal-
lar›n kentlerde ve mahallelerde canl›l›¤›
ve yaflan›labilirli¤i sa¤layan vazgeçilmez
de¤erler oldu¤unu söyledi. Örs, “Baflta
bakkallar olmak üzere küçük esnaf, dai-
ma bulundu¤u ortamda toplumsal bar›fl
ve huzurun tesis edilmesinde ön koflulsuz
olarak eme¤i, yüre¤i ve küçük sermayesi
ile sosyal sorumluluk üstlenir, kentine
sahip ç›kar, kentin de¤erlerine renk ve
güç katar” diyerek konuflmas›n› flöyle
sürdürdü: “Bu nedenle, perakende tica-
retin düzenlenmesi hakk›ndaki kanun ta-
sar›s›n›n di¤er ad›yla büyük ma¤azalar
kanununun bir an önce yasalaflarak,
haks›z rekabete maruz b›rak›larak zor
günler yaflat›lan küçük esnaf›n nefes al-
mas› sa¤lanmal›d›r.” 

Perakendecili¤i düzenleyecek olan
yasan›n gayet net ve sarih olmas›n›n
önemli oldu¤unu vurgulayan Örs, “Yasa
kapsam›nda yer alan veya alacak olan
büyük market ve ma¤aza tan›mlamalar›
çok aç›k ve net olmal›. Kent merkezine
uzakl›k yada yak›nl›k, yani kentsel yap›-
laflmaya göre fiziki konumu ve yerleflim
bölgesi tan›m› anlafl›l›r olmal›. Çal›flma
gün ve saatleri mutlaka yasal düzenle-
meyle güvence alt›na al›nmal›d›r” dedi.

Kurumlar aras› do¤ru ve sa¤l›kl›, ile-
tiflim ve iflbirli¤inin, o kentte yap›labile-
cek plan ve projelerde hakkaniyet nokta-
s›nda genel kabul görür bir de¤er tafl›ya-
ca¤›n› vurgulayan, Bursa Bakkallar Es-
naf Odas› Baflkan› Muhammed Nuri Örs,
iflyeri ruhsatlar›n›n çok önemli oldu¤unu

belirterek, belediyelerimiz iflyeri açma
ve çal›flt›rma ruhsatlar›n› verirlerken ön-
celikle flunlara dikkat etmeli;

• Ça¤dafl ve modern bir kentleflme
hedefi ve ilkesi gözetilmeli,

• ‹lgili yerdeki, mevcut esnaf korun-
mal›, ayn› sektörde metrekaresi ne olur-
sa olsun, indirim marketlerinin aç›lmas›-
na izin vermemeli ve indirim marketleri
kesinlikle denetim alt›na al›nmal›,

• ‹flyeri açma ve çal›flt›rma ruhsatla-
r›yla ilgili komisyonlar oluflturulmal› ve
bu komisyonlarda odalar› temsilen bir
yetkilinin bulunmas› sa¤lanmal›,

• Bakkal, büfe, tekel bayii gibi bir-
birine yak›n meslek gruplar› için, sat›la-
cak ürünler tasnif ve tespit edilmeli,

• Bakkallar ve tekel bayilerinin aç›-
l›fl ve kapan›fl saatlerindeki farkl›l›k bir
an önce düzeltilmeli.

Toplant›ya kat›lan ifladam› Hüseyin
Özdilek de bireysel geliflimin toplumu,
toplumsal geliflimin de ülkeyi kalk›nd›ra-
ca¤›n› belirterek, kalk›nman›n anahtar›-
n›n ise serbest piyasa ekonomisi oldu¤u-
nu belirtti. Bakkal olan Vehbi Koç'un,
belirledi¤i misyon ve vizyonla bugün
Türkiye'nin en büyük holdinglerinden bi-
rini kurdu¤unu hat›rlatan Özdilek, "Bur-
sa'n›n nüfusu 1960'larda 100 bindi, bu-
gün 2 milyonu aflt›. Dolay›s›yla geliflme
kaç›n›lmaz. Serbest piyasa ekonomisin-
de iflin sahibi patron de¤il, müflteridir.

Bu nedenle herkes kendi alan›nda uz-
manlaflmal›" dedi. 

Perakende sektörünü disipline ede-
cek yeni düzenlemelere ihtiyaç oldu¤unu
kaydeden Tarihi Çarfl› ve Hanlar Bölgesi
Platformu ‹cra Kurulu üyesi fieref Ak-
gün ise, konuflmas›nda flehir s›n›rlar›
içinde perakende merkezlerinin belirlen-
mesi ve vergi mevzuat›n›n küçük esnaf›n
geliflimini destekleyecek flekilde düzen-
lenmesi gerekti¤ini belirtti. 

Dilekçe Büyükflehir Belediye
Meclisine Gönderildi

Toplant›da, çarfl›lar, büyük ma¤aza-
lar, al›flverifl merkezleri, marketler ve
bakkallar aras›nda uyumlu çal›flma saat-
leri ve günlerinin belirlenmesi görüflünün
Büyükflehir Belediye Meclisi'ne tafl›nma-
s›na karar verildi. Bunun üzerine toplan-
t›ya kat›lan çeflitli han ve çarfl›lara ait
derneklerin temsilcileriyle esnaf ve esnaf
odas› yöneticilerinin imzalad›¤› 70 imza-
l› dilekçe, 5393 say›l› kanunun 76. mad-
desi uyar›nca Bursa Büyükflehir Belediye
Meclisinde görüflülmek üzere Bursa
Kent Konseyi Baflkan› Mehmet Semih
Pala’ya verildi. 

Bursa Kent Konseyi ad›na dilekçeyi
alan Baflkan Mehmet Semih Pala, yerel
yönetimle sivil toplum örgütleri aras›nda
önemli bir köprü görevi üstlenen Bursa
Kent Konseyinin, sorunlar›n çözümüne
yönelik somut bir ad›m at›lmas› ad›na
konuyu Büyükflehir Belediye Meclisi'ne
tafl›yacaklar›n› söyledi.       
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Plastik torba, poflet ve
plastik saklama kaplar›
tehlike saç›yor
Çevre ve Tüketici Haklar›n› Koruma Derne¤i (ÇETKODER)
Baflkan› Mustafa Göktafl, halen piyasada kullan›lmakta olan
plastik torba, poflet ve saklama kaplar›n›n insan sal›¤›n› teh-
dit etti¤ini aç›klad›. Mustafa Göktafl, "AB ülkelerinde plastik
torbalar, pofletler, saklama kaplar› art›k kullan›lm›yor" dedi. 

Genel Baflkan Mustafa Göktafl, aç›klamas›nda flu ifadelere yer ver-
di: "Y›llard›r uyar›yoruz. Dünyan›n her yerinde, özellikle AB ülke-
lerinde plastik torbalar, pofletler, saklama kaplar› art›k kullan›l-

m›yor. Çünkü plasti¤in içindeki kimyasallar›n insanlar›n yaflamlar›n› olumsuz
etkiledi¤ini art›k herkes biliyor. Ne hikmet ise bizde halen çarfl›da pazarda
plastik poflet, torba, evlerde ve g›da maddesi sat›lan yerlerde saklama kab›
olarak da yine plastik ürünler tercih edilmektedir. Bu son derece yanl›fl uygu-
lamay› defalarca dile getirmemize ra¤men, yetkili makamlarda oturanlar ge-
reken titizli¤i ve hassasiyeti göstermiyorlar. Vatandafllara sesleniyorum. Sa¤l›-
¤›n›zla oynuyorsunuz. Yaflam›n›z› yok ediyorsunuz. Buna müsaade etmeyin." 

“Çarfl› pazardan g›da maddesi al›nd›¤›nda file,
ka¤›t torba ya da bez torba kullanmal›y›z”

Çarfl› pazarda halen siyah poflet kullan›m›n›n devam etti¤ine dikkat çeken
Göktafl, "Oysa pofletlerin en zararl›s› da bu. Çünkü at›k maldan üretiliyor. Ze-
hir oran›, kimyasal katk› oran› daha yüksek. Yerel yönetimler bu hususa çok
dikkat etmeli, vatandafl›n genel sa¤l›¤›na önem vermelidir. Evlerimiz ve iflyer-
lerimizde kulland›¤›m›z tüm plastik ürünler, baflta bu poflet ve torbalar ile sak-
lama kaplar› çöpe at›ld›¤› zaman do¤ada yüz y›llar boyu kaybolmamakta ve
do¤ay› da kirletmekte, zehirlemektedir." dedi. 

Mustafa Göktafl, eskiden oldu¤u gibi insanlar›n çarfl› pazarda g›da maddesi
ald›¤›nda kullanmas› gereken tafl›ma maddesinin file ve kâ¤›t torba olmas› ge-
rekti¤ini ya da bez torba olmas› gerekti¤ini söyledi. Göktafl, "Bunun için de
yetkili ve ilgililer özellikle yerel yönetimler tüketicileri teflvik etmelidir. File,
kâ¤›t torba, bez torba yayg›n hale gelmelidir" ça¤r›s›nda bulundu.

Gençler
yeniden 
hayata

kazand›r›l›yor 
‹stanbul Gençlik Rehabili-
tasyon ve Meslek Edindir-
me Merkezi ‹SMEM, so-
kakta yaflayan ya da soka¤a
düflme riski alt›nda bulunan
yüzlerce genci rehabilite
ederek meslek sahibi yapt›.

İstanbul Büyükflehir Beledi-
yesi Sa¤l›k ve Sosyal Hiz-
metler Daire Baflkanl›¤›

Kay›flda¤› Darülaceze Müdürlü¤ü
bünyesinde çal›flmalar›n› sürdüren
‹stanbul Gençlik Rehabilitasyon ve
Meslek Edindirme Merkezi ‹S-
MEM, kuruldu¤u günden bu yana,
sokakta yaflayan ya da soka¤a
düflme riski alt›nda bulunan yüz-
lerce genci rehabilite ederek mes-
lek sahibi yapt›. 

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi
Sa¤l›k ve Sosyal Hizmetler Daire
Baflkanl›¤› Kay›flda¤› Darülaceze
Müdürlü¤ü bünyesinde çal›flmala-
r›n› sürdüren ‹SMEM’de, sokakta
yaflayan ya da soka¤a düflme riski
alt›nda bulunan 81 Genç yaflam›n›
sürdürüyor. ‹SMEM’li gençler,
Bilgisayar, marangozluk, berber,
bahç›vanl›k, s›hhi tesisat, meka-
nik, otomasyon, elektronik, elek-
trik, terzi, inflaat, Boya-kartonpi-
yer, CNC operatörlü¤ü gibi meslek
dallar›nda e¤itim görüyor. 
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Üyelerimizi tan›yal›m

Abdulkadir Elçibo¤a
Zeytinburnu

Ahmet Gams›z
Beyo¤lu

Ali R›za Candan
Sultanbeyli

Alparslan Özet
Eyüp

Aygün K›sa
Kad›köy

Aysen Yüzer
Tuzla

Bülent Mengü
Gaziosmanpafla

Bekir Güven
Üsküdar

Bektafl Tunç
Tuzla

Ercan Akgül
Üsküdar

Ercan Altafl
Üsküdar

Esme Güler
Maltepe

Eyyüp Semiz
Zeytinburnu

Fatma Yard›mc›
Beyo¤lu

Ferhat Altay

Filiz Karac›k
Kad›köy

H. Mehmet Sucakl›
Kad›köy

Hasan Acar
Tuzla

Hasan Çelmeli
Fatih

Hasan Dursun
Fatih

Hüseyin Alptekin
Gaziosmanpafla

Hidayet Öztafl
Eyüp

K. Turgut fiahin
fiiflli

Kadir Köse
Kad›köy

Kaz›m Gökduman
Bahçelievler
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Üyelerimizi tan›yal›m

Mehmet Avflar
Beykoz

Metin Ömero¤lu
Avc›lar

Murat Ahi 
Bahçelievler

Naciye Ayünal
Fatih

Nefle Topuz
fiiflli

O. ‹lhan Bafleren
Fatih

‹smail Keskin
Fatih

Oya Gözcü
Sar›yer

Ozan Da¤l›
Befliktafl

Ümit Kara
Kad›köy

Perihan Çetin
Kad›köy

Sadullah Binay
Eyüp

Salih Kartop
Bahçelievler

Sat›lm›fl Gültepe
Sar›yer

Seçil fianl›türk
Büyükçekmece

Seda Sular 
Sar›yer

Selamet Gemici
Kad›köy

Selçuk Alpay
Adalar

Selma Ruflan
Fatih

Turan Aksu
Fatih

Tu¤ba Koyuncu
Bak›rköy

fiükran Melek
Esenler

Yakup Ayd›n
Fatih

Zeynep Korkmaz
fiiflli

Ziya Gürses
Gaziosmanpafla
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Üyelerimizin
dikkatine!

f) Kurumdan belge almam›fl kiflilerden ürün
alan veya bu kiflilere ürün satan ya da belgesinde
belirtilen iflyeri d›fl›nda sat›fl yapan toptan veya
perakende tütün mamulü, etil alkol, metanol
veya alkollü içki sat›c›lar› ya da aç›k içki
sat›c›lar›na 1.000 (bin) Türk Liras›ndan 10.000
(onbin) Türk Liras›na kadar idarî para cezas›
verilir.

g) Kurumdan sat›fl belgesi almadan tütün
mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin
toptan sat›fl›n› yapanlara 50.000 (ellibin) Türk
Liras›; perakende sat›fl›n› yapanlara ise 5.000
(beflbin) Türk Liras› idarî para cezas› verilir.

h) Kurumdan yetki belgesi almadan veya
bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara
50.000 (ellibin) Türk Liras› idarî para cezas›
verilir.

›) Kurumdan uygunluk belgesi almadan
enfiye, çi¤neme, nargile tütünü veya yaprak
sigara kâ¤›d› ya da makaron üretenler ile satan
veya sat›fla arz edenlere, ticari amaçla sarmal›k
k›y›lm›fl tütün üretenler ile satan veya sat›fla arz
edenlere 5.000 (beflbin) Türk Liras› idarî para
cezas› verilir.

j) Yetkili olmad›klar› halde, aç›k olarak içki
sat›fl› veya sunumu yapanlar ile sat›fla sunulan
tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü
içkileri arz ambalajlar›n› bozmak veya bunlar›
bölmek suretiyle satanlara 1.000 (bin) Türk
Liras›ndan 10.000 (onbin) Türk Liras›na kadar
idarî para cezas› verilir.






